
Problema transilvană re-
vine doar de maximum

două ori pe an, de 15 martie
sau cu prilejul Şcolii de Vară
de la Tuşnad sau Balvanyos,
momente în care vreun  po-
litician din Ungaria, călător
prin Transilvania, spune
ceva cuvinte asmuţitoare, iar
atunci încep să latre toţi câi-
nii, din Ardeal, până pe
Dâmboviţa. O cadenţă neîn-
destulătoare,  în opinia socio-
logului Vasile Dâncu, convins
că discuţia despre Transilva-
nia ar trebui să fie una se-
rioasă, strategică, nu o

întâmplare sau o ceartă de
trei zile cu ungurii sau, mai
rău, o nouă ceartă între pu-
tere sau opoziţie. „Faptul că
nu avem un proiect naţional
pentru Transilvania, că nu avem
nicio strategie şi niciun gând de
viitor este cel mai mare pericol
pentru integritatea statului na-
ţional, nu extremiştii unguri. Şi
ce se poate lesne observa este fap-
tul tulburător că avem nevoie de
astfel de extremişti. Da, avem
nevoie pentru ca să direcţionăm
spre ei toate laşităţile noastre,
toate impotenţele şi ticăloşia po-
litică din ultimii 23 de ani. Din

păcate, este nevoie de extremiştii
unguri să ne aducă aminte tutu-
ror că Transilvania nu este doar
o monedă de schimb cu UDMR,
că este o zonă care trăieşte, ui-
tată, de regulă, de guvernele de
la Bucureşti, unde românii şi
ungurii sunt la fel de săraci sau
bogaţi, dar participă la PIB-ul
ţării”, spune Vasile Dâncu,
amintind că, „prin abandona-
rea proiectului autostrăzii Tran-
silvania,  Ardealul de Nord,
anexat după Dictatul de la
Viena, devine o zonă lăsată în
afara căilor de comunicaţie, deci
în afara dezvoltării.”

Lipsa lucidităţii politice,
lipsa proiectelor animate de
interes colectiv şi lipsa de
solidaritate între politicienii
români când este vorba de
Transilvania, acestea sunt
marile pericole, nu comenta-
riile de tip Jobbick. Aceasta
este concluzia textului prin
care sociologul clujean anali-
zează contextul  şi implica-
ţiile ultimului scandal
mediatic declanşat zilele tre-
cute în Secuime de o seamă
de aserţiuni  inflamante ale
unui lider politic extremist
din Ungaria. Paginile 8-9

400
de hectare de pădure şi pajişte alpină dis-
truse de flăcări, acesta este bilanţul final al in-
cendiului care a mistuit flora de pe masivul
toroioaga (1.500 de metri altitudine) din mun-
ţii Pietrosul rodnei. la operaţiunile de stingere
a focului, încheiate ieri,  au participat 260 de
oameni şi cele două elicoptere ale inspectora-
tului General de aviaţie al mai
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1 € 4,4250 lei

1 $ 3,3243 lei

Un număr de 4.000 de oşeni şi peste 8.000
de maramureşeni şi-au depus dosare pentru
obţinerea cetăţeniei maghiare. Mara -
mureşenii o vor pentru a emigra în SUA sau
Canada, cei din zona Oaşului ca să aibă acces
mai uşor pe piaţa muncii din Anglia. 
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O vizită la Eger: eroi, vin roșu și femei frumoase
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Urmașii dacilor liberi 
se vor cetățeni maghiari
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Pentru o sportivă care a participat în
premieră la două evenimente de prim rang
din scrima internaţională, două medalii cu-
cerite în mai puţin de o lună sunt un lucru
extraordinar.
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Despre naşterea unei
mari echipe de spadă

O vizită în Eger, reședința județului Heves și unul dintre cele 23 de orașe cu rang de comitat din Ungaria, constituie pentru orice
turist o pendulare între vechi și nou, între istoria glorioasă și prezent. Oraș al „iubirii de patrie”, datorită rezistenței eroice a
cetății conduse de căpitanul István Dobó în fața oștilor otomane de douăzeci de ori mai numeroase, Eger este un oraș necunos-
cut pentru turiștii români care, când vine vorba de Ungaria, se limitează în general la Budapesta și Hajduszoboszlo.

Scanează codul QR alăturat sau intră pe transilvaniareporter.ro şi vezi ce poți vizita în Eger, dar și în alte destinații de vacanță

www.transilvaniareporter.ro
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Regiunea Nord-Vest va avea la dispoziţie
peste 1 miliard de euro din fonduri europene
în exerciţiul financiar 2014-2020, dublu faţă
de perioada 2007-2013. Totuşi noua condu-
cere a Agenţiei de Dezvoltare Regională
Nord-Vest  este sceptică în privinţa elaborării
unor proiecte de dezvoltare regională. 
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1 miliard de euro pentru 
Nord-Vest. Proiecte?

ESENŢIAL |  Problema transilvană

Frați români, care este
planul cu Transilvania? 
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Viceprimarul Şurubaru,
găsit incompatibil de ANI



COPAC-ul a lansat
„catalogul” pacienţilor

 
     
 
  

  
    
 
      
 
  


   
 
   

   
  
  
   
   
     
   
 

   
  
  
 

 


  



Singura pistă de biciclete
din Cluj-Napoca e distrusă

  
   
   
  

    

 
 

 
 
   
  
 
  
    

   

 
  


      

 
 
 
  




Programul mijloacelor
de transport în comun




 
        


 
 
     

   




   
  

  
  
 
  
 

   
 

Dispută pe Apaserv


    
      

  
    
    
 
  

     
   
    
     

 





  
 
     
  
      
 


   
     
 
  

 
    
  

     
 
   

   


      
    
   
     
  
 
  
  
     
  




  
  
 
  
  
      
      
 
  
     

   
     
 
   
 

     

   
 
  
  

 
    
       
 
    
 
 
 
     
 
 
  

 
   
  
    
       
     
    
 
     
    
 
    





Nu e o surpriză 
pentru mine decizia ANI, 

surpriza a fost atunci când
Emil Boc l-a repus în funcţie pe

Şurubaru,  după ce acesta şi-a
dat demisia în Consiliul Local.

Se impune mai mult ca nicio-
dată demisia lui Emil Boc, Şu-
rubaru nu e de vină, de vină e
Emil Boc. Şurubaru a semnat

în lipsa lui Emil Boc mai multe
acte, fiecare dintre acestea sunt

lovite de nulitate“, Mircea Jorj, 
preşedinte PSD Cluj-Napoca
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Urmașii dacilor liberi 
se vor cetățeni maghiari



O firmă din Cluj
reabilitează 
pasajele medievale 
ale cetăţii Bistriţa 




 










    


























Prima stradă cu 
cablurile în subteran






       



     





Tabără de creaţie 
plastică în Grădina
Botanică de la Jibou 


 
     
    






     
     


   





    









 
 


 









 

























 




    

     



 


     








   
    

      

 



 
 
 

 
 
 

 
 
    


    

      

    
      


























 

    
    
 
  
  
   
   
 
    

   




 



 
    
   
    

 
      
 
      
   
     
 
  
  






Incendiul din Pietrosul
Rodnei a fost stins  


     








    
  

 
 
 



     








   





  


 


















Un şofer băut 
a distrus trei maşini 
şi a lovit un bărbat  
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ADRNV transformată în „agenţie imobiliară” 



 
 

  
 

   

 

   
 
    


 

    

   

 

    



     
 
 

 


    




  

  
   


  


    

    

   
       

  
  
   
    
       
     
  
    

 
   
  
       
   
     
         
   












 
    



    
 
  
    
 
  
    
 

   
    
   









Un pod așteptat de
mai bine de trei ani



  
  


 

 



 



  


   


      
    
      
    

 
      








  

   
 
   
   
 
  
   
 

  
     
     
 
  




 

   
     

 

 
 
        

 
 

      
 

  
    
    
   
 

 




 
      

  
   



   

          
  
        
      
 

 
        
  
   
   
  
 

 
   
   


  
 
 
 




 

 





 
  
 
       
 
 
 

 




     


  
     
 
    

 
 



Referendum pentru
pietonalul bistriţean
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Peste un hectar 
de locuri de joacă 

   

  
    
      
  
  
      
 
 
  
 

 
  
    
 


 
        

 
 



 
   
 
   




Salată gigant preparată 
la Satu Mare
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Comunismul cool

  

  
  
  



     

      
    
 
    
   
 
   
   
  
 
 
   
  

 
         
  
       
 
 
  
  

       
    
       
   
    
      
  
  
  
   
 
    
       
    
 
  



  
 
 


     
  
      
  
  
  
        



   
 
  
 
       
       
     
      


  
  
      
  
       

   
 
    
  
       
 

    
 
 
 
 
  
  
   
 

          
 
      
 

   
 
 
  
  
  
  

 

   
  


    
  
 
     
 
  
  

   
 
  
    
     
     
  
 
      
  

 
 
  
 


     
  
   

 
        
   
    
        

         
     
  

 

      
    

Discutăm despre 
un om care a făcut 

o carieră strălucită în timpul 
comunismului, care nu a avut

niciun moment de protest. 
În noiembrie 1989 a fost numit
șef al inspectoratului navigației

civile, personal de către 
Elena Ceaușescu, și avea în casă

dolari cât bugetul 
pe 5 ani al unui spital județean

de atunci, după spusele lui,
60.000 de dolari. 

Băsescu a fost un comunist cool

























 

       
 
      
    
       





      
          
       
  
       
 
        
   
  
  
  
    


     
   
    

   
   
  
  
      
    
  
        
    

     
   
 
  
   
   

Semnificaţia Sărbătorii
Adormirii Maicii Domnului
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Când noroadele veniră 
de pe-ntregul rotocol

Să se-nchine Preacuratei, 
i-au aflat mormântul gol;

Şi-mbrăcându-se, un crainic, 
în odăjdiile sfinte,

A rostit, spre mângâiere, 
următoarele cuvinte:

Pentru ce veniţi cu dorul, 
de departe, căutând,

Pe Fecioara pururi vie 
printre morţi, cu cei de rând?

Cunoscut la toţi să fie, 
că precum odinioară

L-a născut pe Domnul nostru,
rămânând mereu fecioară,

Ieri, trecând prin uşa 
morţii a ajuns în veşnicie

Şi cu viaţa neatinsă, 
dar de mii de ori mai vie.” 

(Canonic Nicolae Pura – 
versuri din Simfonia Mariei)













































  

    
       

   
     

 
  
    
        
   
       
    

    
  
   
   
   
   
  
           
    
    
   
   
      
            
     
  
     
       
    
  
   
   
   
      

        
     

    
   
 

      
   
   
  
      
    
     
    
     
  
   
     
    
       
 
     
          
    
       
 
        
      
   
   
     
        
    
 
     
      
  
 
     
    
     
  
    
          
    
    
    
      
       
     

   
    
        
   
       

  
      



  
         
  
   
        
    
   
    
   
  
     
      
    
    
     
   
      

      
   
  
  
  
    
  
 

 
   
 

      
     
      
      
      
  
       
 
  
    
       
     
    
 
          
   
      
    
       
 
   
    
     
    
      

     
     
     
   
 
          
   
      
         
      
  

  
 
        
 

    
   
    
     
       
         
        
    
   
         
     
         
   
  
   
  
  
  
  
       
 
 
  
    
  
     
   
   
   
   
   
     
       
     
      
    
      
          
 

  
 
  
 

   
    
      
  
    
     
    
       
    
   
     
    
  

   
     
   

   
        
 
   
     
  
   
     
      
  
    
    
     
   
  
   
     
 
         
   
         
    
    
        
     
   
  
 
         


 
 

La ce sunt buni extremiştii unguri?
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economie

1 miliard de euro pentru regiunea
Nord Vest. Lipsesc proiectele

BILANŢ

Regiunea Nord-Vest va avea la dispozi-
ţie peste 1 miliard de euro din fonduri

europene în exerciţiul financiar 2014-2020,
dublu faţă de perioada 2007-2013. Totuşi,
noua conducere a Agenţiei de Dezvoltare
Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
este sceptică în privinţa elaborării unor
proiecte de dezvoltare regională. 

„Bugetul discutat în această etapă este de
1 miliard şi 24 de milioane de euro, sumă
care mai poate suferi însă modificări, o sumă
dublă faţă de perioada anterioară. În Planul
de Dezvoltare Regională (PDR) urmează să
se identifice proiectele strategice care vor
avea prioritate la finanţare şi, în acest sens,
va urma un calendar de întâlniri cu autori-
tăţile judeţene din regiune. Regiunea trebuie
să meargă spre o dezvoltare economică pen-
tru că este o regiune puternică. Vom selecta
10 proiecte prioritare pe care ne vom axa.
Prima condiţie ca un proiect să fie considerat
prioritar este ca să aibă în vedere tocmai
această dezvoltare economică şi apoi să depă-
şească valoarea de 75 de milioane de euro”, a
declarat directorul ADR Nord-Vest, Mar-
cel Boloş. 

Şanse slabe pentru 
proiecte regionale

Noul şef al instituţiei recunoaşte însă că
nu suntem chiar pregătiţi pentru regionali-
zare. „Nu ştiu dacă astăzi România e pregătită
pentru proiecte regionale. Pentru asta ar trebui
să avem proiecte gândite pentru cele opt regiuni
de dezvoltare. Asta ar însemna ca regiunile să
funcţioneze deja juridic şi apoi guvernul regio-
nal să decidă care e proiectul strategic ce trebuie
finanţat”, a spus Boloş. Reprezentanţii
agenţiei au precizat că în cadrul întâlnirilor
privind planificarea regională pentru pe-
rioada 2014-2020, a reieşit faptul că priori-
tăţile comunităţilor locale sunt legate de
reabilitarea / modernizarea / extinderea in-
frastructurilor de utilităţi (mai cu seamă re-
ţele de apă potabilă şi de canalizare) şi a
infrastructurii rutiere (de la drumuri naţio-
nale şi judeţene până la străzi şi uliţe), crea-
rea de noi locuri de muncă şi atragerea de
investitori, prevenirea migraţiei tinerilor,
incluziunea socială a grupurilor şi comuni-
tăţilor defavorizate (ex. romi, persoane
asistate social, comunităţi izolate geogra-
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fic), dezvoltarea potenţialului turistic,
valorificarea produselor agricole locale,
protecţia mediului şi a resurselor natu-
rale (ex. păduri), măsuri de răspuns la
provocările datorate schimbărilor clima-
tice (ex. inundaţii, secetă), eficienţa ener-
getică şi reducerea consumului de
energie.

În aceste zile are loc desemnarea,
prin vot, a membrilor Comitetul Regio-
nal de Planificare (CRP), care este or-
ganismul cu rol consultativ în
elaborarea şi avizarea Planului de Dez-
voltare Regională, pentru 2014-2020.
CRP este organizat şi coordonat de
către ADR Nord-Vest, prin funcţia de
secretariat care îi revine acesteia.  În
perioada imediat următoare, se va fi-
naliza activitatea de colectare a ideilor
de proiecte din Regiune, activitate care
a fost demarată la începutul anului
2013, urmând ca, după efectuarea unei
analize privind distribuţia teritorială a
acestora şi necesarul de finanţare soli-
citat pe domenii tematice, să se stabi-
lească, în cadru partenerial, portofoliul
de proiecte considerate prioritare şi
strategice, care urmează a fi anexat Pla-
nului de Dezvoltare al Regiunii Nord-
Vest pentru 2014-2020.

Doar 37% grad 
de absorbţie 
în ultimii şapte ani

Conducerea Agenţiei a prezentat şi
un bilanţ al finanţărilor atrase în ultimii
şapte ani prin proiecte europene. Astfel,
prin Programul Operaţional Regional
2007– 2013 în Transilvania de Nord au
fost realizate proiecte în valoare de

540,15 de milioane euro finanţare neram-
bursabilă. ADR Nord-Vest a înregistrat
1.158 proiecte care au fost depuse spre fi-
nanţare, dintre care, în urma procesului
de evaluare, au ajuns să fie contractate
454, adică mai puţin de jumătate. Bene-
ficiarii programului au finalizat imple-
mentarea a 268 proiecte, iar plăţile totale
efectuate pentru proiectele finalizate şi
în implementare au atins suma de 181,75
milioane de euro. Gradul de absorbţie
este de 37,20%. 

Prin proiectele finanţate, între alte
rezultate, au fost create peste 1400 de
locuri de muncă şi au fost reabilitaţi
123 de kilometri de drumuri judeţene
sau orăşeneşti. „Cele mai solicitate pro-
iecte în regiune au fost cele din domeniul
transporturilor, 201 proiecte, apoi turis-
mul cu 106 proiecte şi infrastructura pen-
tru educaţie 104 proiecte. O componentă
importantă rămâne şi pe viitor partea de
reabilitare termică a clădirilor publice ale
diferitelor instituţii”, a spus Marcel
Boloş. Au existat însă şi contracte rezi-
liate cu 41 de IMM-uri, care nu au res-
pectat obligaţiile de implementare a
proiectelor finanţate.

La această dată, ADR Nord-Vest
sprijină implementarea a 243 de pro-
iecte contractate pe Axa 1, care benefi-
ciază de finanţare nerambursabilă de
aproape 219 milioane de lei, pentru
care au fost efectuate plăţi de 147,59
milioane de lei. Pentru implementarea
Axei 1 a POSCCE, ADR Nord-Vest be-
neficiază de două contracte de finan-
ţare de asistenţă tehnică, în valoare de
totală de 2.495.548 de euro, destinate
implementării şi comunicării privind
Programul Operaţional Sectorial

Creşterea Competitivităţii Economice
2007 – 2013 (POSCCE), Axa 1, în Tran-
silvania de Nord. 

„IRECTT nu trebuia creat
de Agenţie”

Noul director al ADR Nord Vest con-
testă oportunitatea proiectului Institutu-
lui Regional pentru Educaţie, Cercetare
şi Transfer Tehnologic (I.R.E.C.T.T.) şi ia
în calcul cedarea acestuia către Consiliul
judeţean. „Eu dacă eram director al agen-
ţiei la acea vreme nu aş fi creat IRECTT-ul
decât dacă exista un beneficiu financiar. Alt-
fel cred că era mai legitim şi mai oportun ca
acest proiect să fie al Consiliului Judeţean.
Nu cred în acest proiect, nu cred într-un
asemenea institut realizat undeva pe câmp,
la Rădaia. Analizez situaţia şi vom decide ce
facem cu terenul concesionat şi cu acest pro-
iect. Nu pot spune azi că îl desfiinţez pentru
că e o decizie cu implicaţii financiare, există
acţionari care trebuie consultaţi, dar anali-
zăm lucrurile. Pe de altă parte, agenţia are o
creanţă de 2,6 milioane de lei la IRECTT şi
poate cere mâine falimentul acestuia”, a ex-
plicat Marcel Boloş. Acesta a spus că dis-
cută cu preşedintele Consiliului
Judeţean Cluj, Horea Uioreanu despre o
posibilă preluare a acestui proiect dar şi
despre readucerea sediului ADR Nord-
Vest în oraş. „Discutăm cu conducerea
Consiliului Judeţean care ne-a propus o clă-
dire lângă Iulius Mall, e mai bine să fim
aproape”, a adăugat Boloş. „Am putea să
le permitem funcţionarea într-unul din se-
diile noastre şi vom analiza serios acest
lucru”, a precizat şi Uioreanu.

Claudia Romitan

Nu cred în acest proiect, nu cred într-un asemenea institut realizat 
undeva pe câmp la Rădaia. Analizez situaţia şi vom decide ce facem 

cu terenul concesionat şi cu acest proiect. Nu pot spune azi că îl desfiinţez, 
pentru că e o decizie cu implicaţii financiare, există acţionari care trebuie 
consultaţi, dar analizăm lucrurile. Pe de altă parte agenţia are o creanţă 

de 2,6 milioane de lei la IRECTT şi poate cere mâine falimentul 
acestuia”, a explicat Marcel Boloş
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KoMMeRsAnT

Declaraţia preşedintelui SUA, Barack
Obama, privind necesitatea de a

„lua o pauză” în relaţiile cu Rusia şi care
s-a făcut auzită în timpul vizitei desfăşu-
rate la Washington de către miniştrii de
externe şi al apărării Rusiei, a constituit
o surpriză neplăcută pentru Moscova.
Surse ale cotidianului rus Kommersant
apropiate Departamentului de Stat al
SUA nu ascund că „pauza” va fi ridicată
doar în condiţiile în care Moscova va face
concesii pe marginea unor probleme atât
de acute, precum reducerea arsenalelor
nucleare şi sistemul antirachetă.

În ajunul vizitei desfăşurate la Was-
hington de către miniştrii ruşi de externe
şi al apărării, Serghei Lavrov şi Serghei
Şoigu, surse diplomatice ale Kommer-
sant nu excludeau gesturi demonstrative
din partea americanilor, în condiţiile în
care, înainte de aceasta, preşedintele
american a anunţat că-şi anulează vizita
la Moscova. Un prim gest de acest gen l-
a constituit renunţarea la sesiunea foto şi
la conferinţa de presă, tradiţionale pen-
tru formatul de reuniuni 2+2, asupra
acestui lucru insistând, potrivit Kom-
mersant, partea americană. De aseme-
nea, la finalul negocierilor secretarul de
stat al SUA, John Kerry, şi şeful Pentago-
nului, Chuck Hagel, au preferat nici să
nu le comenteze.

În schimb, din discursurile miniştri-
lor ruşi rezulta că, în relaţiile dintre cele
două ţări, nu există nicio criză. Serghei
Lavrov a dat asigurări că Rusia şi SUA
împărtăşesc opinii comune pe marginea
unei serii întregi de probleme precum
Afganistan „este în interesul ambelor
părţi menţinerea stabilităţii în această
ţară după retragerea trupelor coaliţiei in-
ternaţionale, în 2014“, Siria „organizarea
unei conferinţe «Geneva-2»„, programul
nuclear iranian „desfăşurarea cât mai
grabnică a reuniunii G-6“, lupta cu pro-
liferarea armelor de distrugere în masă,
cucerirea cosmosului şi altele. 

Mai mult de atât, după cum a recu-
noscut Serghei Lavrov, John Kerry a
fost de acord cu ideea că soarta fostului
analist al CIA, Edward Snowden, care a
primit azil politic în Rusia, „nu trebuie
să umbrească celelalte subiecte de negocieri
şi să submineze interesele comune, care co-
incid în mare parte”. La rândul său, Şoigu
a declarat că nu a simţit „din cauza ca-
zului Snowden vreo schimbare în
modul de abordare a cooperării mili-
tare” bilaterale.

Potrivit Kommersant, principalul
gest demonstrativ al americanilor a
urmat în momentul în care delegaţia
rusă se îndrepta spre baza aviatică An-
drews pentru a pleca spre Moscova. În
cadrul unei conferinţe de presă special
convocate, Obama a anunţat că este ne-
cesar să se ia o pauză în relaţiile cu
Moscova. Liderul american s-a plâns că
revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin
a dus la înteţirea în Rusia a retoricii an-
tiamericane şi la renaşterea stereotipu-
rilor războiului rece, pentru ca apoi
să-şi exprime regretul că în fotografiile
de la întrevederile cu preşedintele

american omologul său rus arată ade-
sea ca „un elev din ultima bancă ce se plic-
tiseşte”.

Totodată, aceeaşi sursă a dat de înţe-
les că între Serghei Lavrov şi John Kerry
s-au stabilit nişte relaţii de încredere, ast-
fel că sinceritatea declaraţiilor făcute de
şeful Departamentului de Stat al SUA
privind dezvoltarea cooperării nu tre-
buie pusă la îndoială. Potrivit interlocu-
torului Kommersant, aflând despre
viitoarea conferinţă a lui Obama, Kerry
s-ar fi dus la Casa Albă, „însă nu a fost pri-
mit de preşedinte”. Explicaţia ar fi că
„Obama este montat special” pe marginea
relaţiilor cu Rusia.

Totuşi, „declaraţia preşedintelui ame-
rican nu înseamnă că nu vom continua să
cooperăm cu Moscova”, a dat asigurări o
sursă apropiată Departamentului de
Stat al SUA, care a recunoscut totodată
că „este puţin probabil ca, în viitorul apro-
piat, Casa Albă să depună noi eforturi pen-
tru a convinge Kremlinul la un compromis
pe marginea unor asemenea probleme-cheie
precum reducerea arsenalelor nucleare şi
sistemul antirachetă”.

MTI

Declaraţiile 
preşedintelui Băsescu
sunt „ameninţări” 
la adresa Ungariei

Attila Mesterhazy, liderul Partidului So-
cialist ungar (aflat în opoziţie), consideră că
declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu re-
feritoare la Ungaria reprezintă „ameninţări
deschise” la adresa poporului ungar, de-
monstrând eşecul politicilor Fidesz faţă de
comunităţile maghiare din străinătate. 

„Unul dintre principalii aliaţi de dreapta şi
prieteni apropiaţi ai premierului Viktor Orban
a mers atât de departe încât a făcut o declaraţie
ameninţătoare, admonitivă şi arogantă, inac-
ceptabilă în cultura politică a Europei şi con-
trară intereselor ambelor ţări”, a spus Attila
Mesterhazy.

Politicile naţionaliste ale Guvernului
Orban, eforturile de divizare a comunităţilor
maghiare din străinătate şi exportarea conflic-
telor politice interne au condus, în mod pre-
dictibil, spre un impas, oferind politicienilor
naţionalişti o armă antiungară, a insistat lide-
rul opoziţiei ungare, subliniind că socialiştii
resping toate acţiunile naţionaliste şi populiste
care riscă să afecteze relaţiile de bună vecină-
tate dintre Ungaria şi România şi interesele
comunităţii maghiare din România.

AfP

Ciocniri în Cairo 
între susţinătorii lui 
Mohamed Morsi şi
locuitorii din centru

Poliţia a folosit grenade lacrimogene,
marţi, pentru a dispersa mulţimea după cioc-
nirile dintre susţinătorii preşedintelui desti-
tuit, Mohamed Morsi, şi locuitorii din centrul
oraşului Cairo, a constatat un fotograf al AFP.
Aceste ciocniri, care s-au terminat rapid, s-au
declanşat în faţa Ministerului Bunurilor reli-
gioase, unde câteva zeci de credincioşi - sus-
ţinători ai preşedintelui demis - au intrat în
clădire, după care au fost evacuaţi, a declarat
un oficial din cadrul serviciilor de securitate.
Susţinătorii lui Morsi şi locuitorii au început
apoi să arunce cu pietre unii în alţii în jurul
Ministerului, situat în apropiere de Bursa din
Cairo şi de emblematica piaţă Tahrir, înainte
ca poliţia să intervină cu grenade lacrimo-
gene, a anunţat acest oficial.

Ciocniri sporadice au loc pe străzile în-
vecinate şi faţadele mai multor magazine
au fost distruse.

MedIAfAx

Guvernul Cehiei şi-a
prezentat demisia

Guvernul Cehiei şi-a prezentat oficial
demisia, marţi, dat fiind că nu a reuşit să
obţină încrederea Parlamentului săptă-
mâna trecută, urmând să fie convocate ale-
geri anticipate pentru depăşirea crizei
politice. Cabinetul de experţi condus de
economistul de stânga Jiri Rusnok a fost
numit de preşedintele Milos Zeman pe 10
iulie pentru a-l înlocui pe cel de centru-
dreapta condus de Petr Necas, căzut în
iunie după arestarea colaboratoarei şi
amantei acestuia, Jana Nagyova, acuzată de
corupţie. „Permiteţi-mi să vă încredinţez sar-
cina de a vă îndeplini atribuţiile până la numi-
rea viitorului guvern, sperând că va exista unul
după viitoarele alegeri”, a declarat Zeman
după ce a acceptat demisia Cabinetului
Rusnok.

Parlamentul urmează să se pronunţe în
legătură cu autodizolvarea după 20 august.

Un „memorial” Ceauşescu ridică 
semne de întrebare în România

RTB Info

Autorităţile române au decis să des-
chidă pentru publicul larg, înce-

pând cu luna septembrie, accesul la
locul în care a fost executat fostul dic-
tator Nicolae Ceauşescu şi soţia aces-
tuia. Printre altele, turiştii vor putea
vedea zidul în faţa căruia cei doi au fost
împuşcaţi. 

Aparent, în istoria recentă - cel puţin
în Europa -, niciun loc de acest tip nu a
mai fost deschis vizitelor. Din contră, au-
torităţile încearcă mai degrabă să şteargă
orice urmă.

Când un dictator sau un autor al
unor crime de amploare împotriva
umanităţii este executat, autorităţile
care se află în spatele execuţiei au de re-
gulă obiceiul să facă în aşa fel încât

locul respectiv să „dispară”. Scopul
este de a evita, cu orice preţ, ca să de-
vină un loc de reuniune pentru nostal-
gici. În context, Pieter Lagrou, profesor
de istorie contemporană la ULB, a
amintit de cazul lui Ossama ben Laden.
„Cadavrul său a fost aruncat în mare pen-
tru a evita ca un loc anume să devină loc
de pelerinaj şi de mobilizare”. „Se ştie că
buncărul unde s-a sinucis Adolf Hitler a
fost distrus şi nu mai poate fi localizat”, a
continuat el.

România a decis aparent să renunţe
la această tradiţie. Începând din septem-

brie, cazarma unde a fost împuşcat cu-
plul Ceauşescu va fi deschisă accesului
public, revopsită şi reamenajată după
cum era în 1989.

Pentru Jean-Michel Dewaele, profe-
sor de ştiinţe politice şi specialist pentru
România, această decizie are mai mult o
valoare comercială. Executarea fostului
dictator a fost transmisă la televizor la
vremea respectivă, ceea ce ar putea ex-
plica dorinţa anumitor turişti de a vizita
locul. „Este ceva de prost gust, dar atât de
caracteristic pentru epoca în care trăim”, a
opinat el. 
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Este suprinzător că România vrea să aducă aminte de acel 
moment din istoria sa /.../ Riscă să aducă aminte despre 
o imagine nefastă a României”, Jean-Michel Dewale, profesor 

Obama a trecut la 
aspecte personale, ceea 

ce este total inadmisibil”, 
a declarat pentru Kommersant 

o sursă diplomatică rusă

„Obama este montat” în
privinţa relaţiilor cu Rusia



FOtBaL

A picat sistemul 
cu 20 de echipe

Liga I va rămâne cu 18 echipe și în
acest sezon competițional. Dragomir și
Sandu au propus  un sistem cu 20 de
echipe, dar 13 cluburi de fotbal s-au opus.
„Ştim că vor juca 18 echipe în Liga 1. Liga nu
va face nicio propunere, nu se face nimic fără
aprobarea majorităţii. Sunt mai mult de 13
echipe care nu sunt de acord cu mărirea nu-
mărului de cluburi din prima divizie. Ce pro-
punere să mai facem acum? Am încercat să
ajut Rapidul de mai multe ori, dar nu am cum
s-o fac neregulamentar. Este legal să protes-
tezi, ce pot să le spun fanilor giuleşteni? Dacă
aş fi vinovat mi-aş da demisia, dar nu sunt vi-
novat”, a declarat Mitică Dragomir, într-o
conferință de presă. 

Baia maRE

Două meciuri amicale
pentru FCM 

Echipa de Liga a 3-a, FC Municipal Baia
Mare, va disputa două meciuri de pregătire
în următoarea perioadă. Maramureșenii
vor da piept vineri cu FC Zalău, partidă
care va avea loc de la ora 10.30, pe Stadio-
nul „Viorel Mateianu”. Următorul amical al
băimărenilor e programat miercurea vii-
toare, tot pe teren propriu, în fața nou-pro-
movatei în eșalonul al treilea, Unirea Jucu.
Tot miercuri, 14 august, Federația Română
de Fotbal va anunța seriile din Liga a 3-a,
precum și meciurile din campionat. Prima
partidă oficială se va disputa pe 30 august.
(Tania Purcaru)
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FOtBaL FEminin

Olimpia a fost zdrobită de Spartak
Subotica, scor 8-3. Formația clu-

jeană a terminat pe locul secund în
grupa a doua și a ratat astfel calificarea
în 16-mile Champions League.

Seară de coșmar pentru campioana
României. Olimpia Cluj a fost spulberată
de Spartak Subotica, echipă care și-a asi-
gurat victoria în primele 25 de minute
ale partidei. Cubrilo a deschis scorul la
prima acțiune a jocului, după o eroare a
Mirelei Ganea, care a rămas fără reacție
la execuția atacantului sârb ('1). Nahy a
majorat diferența 15 minute mai târziu,
după se s-a distrat cu apărarea gazdă
('16). În faza imediat următoare, vârful
oaspeților a fost aproape de dublă, dar
Ganea a intervenit miraculos, spălându-
și astfel din păcate. 

Echipă M V E Î Goluri Pt.

CLasamEnt Liga 1

1. Poli Timișoara 4 3 1 0 8-4 10

2. Astra 3 3 0 0 12-3 9 

3. FC Botoșani 4 2 2 0 5-3 8 

4. Petrolul 4 2 2 0 4-2 8 

5. Ceahlăul 4 2 1 1 6-3 7 

6. Pandurii 4 2 1 1 6-4 7

7.  Steaua  2 2 0 0 4-2 6 

8. Oţelul 4 2 0 2 5-5 6 

9. Năvodari 4 1 2 1 4-4 5 

10. CFR Cluj 4 1 2 1 4-7 5 

11. Vaslui 3 1 1 1 5-3 4

12. Dinamo 4 1 1 2 3-4 4

13. Concordia 1 1 0 0 1-0 3

14. FC Braşov 4 0 2 2 3-6 2

15. Gaz Metan 4 0 1 3 3-6 1

16. „U“ Cluj 4 0 1 3 3-7 1

17. Viitorul 3 0 1 2 1-6 1

18. Corona Braşov 4 0 0 4 2-10 0

Vineri

Oţelul – FC Braşov 19.00 DigiSport
Poli Timişoara – Botoşani 19.00 DolceSport
Corona Braşov – Dinamo 21.30 DigiSport
Sâmbătă

Pandurii – Astra 19.00 DigiSport
Petrolul – Ceahlăul 19.30 DolceSport
Steaua – CFR Cluj 21.30 DigiSport

Duminică

Viitorul – Gaz Metan 19.00 DigiSport

Luni

„U” Cluj – Chiajna 19.00 DigiSport
Vaslui – Săgeata Năvodari 21.30 DigiSport

Liga i, Etapa a 5-a

Mitraliate de sârboaice
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CFR CLUJ

Căpitanul CFR-ului a lansat noi ata-
curi la adresa „Puriului” în presa

din Portugalia. 
Ricardo Cadu continuă războiul cu

Mircea Rednic. Portughezul îi repro-
șează tehnicianului că nu și-a asumat
vina pentru rezultatele slabe obținute
de CFR în primele trei jocuri, contra
unor adversari facili. „Relaţia nu a mers
încă de la bun început. El nu îşi asuma vina
pentru rezultatele slabe. Noi eram mereu vi-
novaţii. Nu eu sau grupul de portughezi am
cerut demiterea sa. Au fost doar invenţii ale
ziarelor din România, care nu fac decât jo-
curile echipelor din Bucureşti. Am o anu-
mită autoritate în vestiar, pentru că sunt

căpitanul echipei, dar nu am şi puterea de a
decide dacă un tehnician rămâne sau pleacă.
E adevărat că am discutat cu el şi i-am spus
lucruri care nu i-au plăcut, dar din calitate
de portavoce a vestiarului. I-am spus acele
lucruri în faţa tuturor, la o şedinţă în ve-
stiar după eşecul de la Vaslui. Nu vă pot
spune însă ce am discutat”, a declarat
Cadu pentru O Jogo. 

Lusitanul și-a continuat acuzele la
adresa lui Rednic. „Am făcut două puncte în
trei meciuri, deşi am întâlnit două
formaţii  slabe. Când echipa pierdea, era mereu
din vina noastră. Îi plăcea doar să inflameze
spiritele”, a adăugat fundașul clujenilor,
care are probleme și în viața personală.
Cadu a divorțat recent de frumoasa lui
soție, Dulce. 

Cadu: „Lui Rednic îi plăcea să inflameze spiritele”

Clasament, 

grupa a II-a 

1. Spartak Subotica 9 p.

2. Olimpia Cluj 6 p.

3. Gintra Universitetas 3 p.

4. Liepajas Metalurgs 0 p.
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A fost o seară neagră pentru noi. 
Am început foarte greu, am căzut după 

golul doi, ne pare rău că am suferit acest eșec 
în fața propriilor suporteri. Aceste fete ne-au 

făcut fericiți de multe ori, nu e un capăt de 
țară. Avem tăria să trecem peste astfel 

de momente”, Mirel Albon

Fundașii Olimpiei, simple
jaloane pentru sârboaice

Clujencele au încercat să replice, dar
sârboaicele au închis bine culoarele și au
mușcat de fiecare dată pe contraatac. Cu-
brilo a dus scorul la 3-0, cu un șut plasat la
colțul lung, spre disperarea lui Mirel
Albon, care se agita pe margine ca un leu
în cușcă ('24). „Capul sus, fetelor!”, au încer-
cat suporterii să le încurajeze  pe clujence.
În zadar însă. Defensiva Olimpiei a fost din
nou depășită de acțiunile în viteză ale ele-
velor lui Boris Arsic. Milena Nikolic a avut
nevoie doar de cinci minute pentru a rea-
liza dubla și a duce scorul la 5-0 ('28, '33)!

Vătafu, gol din penalty
Olimpia a avut o zvâcnire de orgoliu

abia pe finalul primei reprize. Voicu a
fost secerată în careu de Krstic, iar cen-
tralul partidei nu a ezitat să arate punc-

tul cu var. Vătafu a arestat mingea și a
înscris fără niciun fel de emoții, în ura-
lele puținilor fani prezenți pe Cluj Arena. 

Muștruluite serios de Albon, clujen-
cele au ieșit mai mult la joc în actul se-
cund. Alexandra Lunca a avut golul în
bocanc, dar a șutat direct în portar ('47).
Atacantul Olimpiei nu a mai ratat ținta
12 minute mai târziu. „Cici” a punctat în
poarta goală, după o acțiune superbă a
Andreei Voicu. 

Spartak a stat la cutie, mulțumindu-
se să contraatace în viteză. Cubrilo și-a
potolit setea de goluri abia după ce și-a
trecut în cont tripla ('64). Nikolic a co-
piat-o tot cu un șut din interiorul careu-
lui, fără speranțe pentru Ganea ('67). 

Răspunsul Olimpiei a venit pe final.
Lunca a redus din handicap, cu un gol
superb: șut în cros, de la 16 metri ('81).
Ultimul cuvânt l-a avut însă Milena Ni-
kolic, care a punctat cu o lovitură de cap
de la 6 metri ('90+3). 

Olimpia - Spartak  3-8

Echipele de start:

Olimpia: Ganea – Ficzay, Des-
merean ('28 Corduneanu), 
Olar, Giurgiu ('73 Gurz - '88
Prunean) – Bortan, Vătafu, 

Iușan – Lunca, Bâtea, Voicu; 
Rezerve: Părăluță, Boandă, Mera,
Sandu

Spartak: Ivanov – Ilic, Slovic,
Damjanovic, Krstic – Tcheno,
Savanovic ('79 Radanovic), M.
Nikolic – Nahi ('68 K. Krstic),
N'Rehy, Cubrilo; 
Rezerve: Gardijan, Zivkovic, N. Nikolic,  
Adamov, Malesevic
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rugby

Meciuri tari 
pentru „stejari” 

Echipa naţională de de rugby a României
va disputa în cursul lunii noiembrie trei me-
ciuri-test pe teren propriu, în compania selec-
ţionatelor din Tonga, Canada şi Fiji, în cadrul
pregătirilor pentru Cupa Mondială 2015. Ast-
fel, pe 9 noiembrie, „Stejarii” vor întâlni
echipa statului Tonga, în ceea ce va repre-
zenta prima confruntare din istoria sportului
cu balonul oval între cele două formaţii. Pe
16 noiembrie, rugbyştii români vor juca îm-
potriva Canadei, iar pe 23 noiembrie vor da
piept cu naţionala statului Fiji, toate cele trei
jocuri fiind programate pe stadionul Arcul de
Triumf din Capitală.

AutomobiliSm

Marco schimbă maşina
Marco Tempestini, pilotul echipei Na-

poca Rally Team, va participa la ediţia din
acest an a Raliul Aradului, din cadrul Cam-
pionatului Naţional de Raliuri Dunlop, cu
primul model Ford Fiesta R5 (foto) din Ro-
mânia. Maşina este pregătită de echipa JM
Engineering, cu care pilotul echipei clujene
colaborează de peste un an. „Eu sunt un fan
al maşinilor cu motoare turbo şi am fost foarte
încântat când s-a creat această categorie. Cred
că acest model este cel mai apropiat de cele
WRC cu care se concurează în Campionatul
Mondial de Raliuri”, a declarat Marco Tem-
pestini.

HAndbAl

Amical international
pentru HC Odorhei

Echipa masculină de handbal HC Odor-
hei joacă, în această seară, în compania
formaţiei Cernay, din liga a II-a a Franţei. Me-
ciul este programat în cadrul stagiului de
pregătire pe care handbaliştii din Odorhei îl
efectuează în hexagon. Până la sfârşitul săp-
tămânii, când este programată revenirea în
ţară, elevii lui Vlad Caba vor mai juca un
meci test în compania celor de la Selestat, vi-
neri. HC Odorhei a terminat sezonul prece-
dent al Ligii Naţionale pe locul 3 şi va
reprezenta România în cupele europene.

HAndbAl

Tadici a renunțat 
la Vezentan

Managerul echipei HC Zalău, Gheor-
ghe Tadici, a anunţat că jucătoarea Simina
Vezentan va fi împrumutată pentru viito-
rul sezon competiţional la CSM Bistriţa,
echipă ce activează în liga secundă din
România. Vezentan a mai evoluat pentru
gruparea bistriţeană şi în sezonul 2011-
2012, iar în returul campionatului trecut
a jucat, tot sub formă de împrumut la
SCM Craiova. Simona Vezentan evo-
luează pe postul de pivot şi a fost
achiziţionată de HC Zalău în 2010, însă, a
prins arareori echipa „Este o jucătoare tâ-
nără şi are nevoie de cât mai multe meciuri.
La Zalău i-ar fi foarte greu să intre în echipă,
aşa că am luat decizia de a o împrumuta la o
formaţie la care să aibă şanse să joace meci de
meci, iar acest lucru îi va prinde bine. Nu am
renunţat la ea, dar în acest moment este mai
bine aşa”, a declarat Gheorghe Tadici. 

AutomobiliSm

Zilele trecute a avut loc
cea de a cincea etapă a

Campionatului Naţional de
Rally Cross, în localitatea
Mioveni (judeţul Argeş), în
organizarea Clubului Spor-
tiv Sprint Club Mioveni. La
competiţie au luat startul
20 de piloţi din întreaga
ţară, printre care s-a numă-
rat şi tânărul băimărean de
doar 11 ani, David Tarţa.
Maşinile au rulat pe un tra-
seu cu o lungime de 850 m,
pe macadam, parcurgând
patru tururi în calificări şi
cinci în finală. David Tarţa
a reuşit o performanţă exce-
lentă, reuşind să ocupe, la

finalul competiţiei, ultima
treaptă a podiumului.

„Concursul a fost unul care
a pus la încercare atât maşinile,
cât şi piloţii. Căldura a fost
foarte mare, iar circuitul cu
multe denivelări. După un hop,
la aterizare, maşina lui David 
s-a descentrat, parbrizul i s-a
spart, radiatorul şi traversa faţă
s-au îndoit. Praful mare a afectat
şi debitmetrul maşinii. Dar pe
lângă toate acestea, a fost un
concurs frumos, organizat bine
şi cu concurenţi puternici”, a
declarat tatăl tânărului con-
curent, Ioan Tarţa. 

În cadrul evenimentului a
avut loc şi o paradş a piloţilor,
care şi-au condus bolizii sub
escorta poliţiei, de la circuitul

de Rallycross până în centrul
oraşului Mioveni, unde maşi-
nile au fost admirate de trecă-
tori. Ioan Tarţa a mărturisit că
această etapă ar putea fi ul-
tima pentru fiul său, în actuala
ediţe de campionat. „După ce
am tras linie, pot spune că a
fost o experienţă foarte bună

pentru David, dar, din păcate,
din cauza avariilor apărute şi
a lipsei de fonduri, cred că
acesta a fost ultimul nostru
concurs din 2013 în Campio-
natul Naţional de Rallycross”,
a spus Ioan Tarţa.

Tania Purcaru

David Tarţa, locul trei în Campionatul
Naţional de Rally Cross

Scrimă

Pentru o sportivă care a participat în
premieră la două evenimente de

prim rang din scrima internaţională,
două medalii cucerite în mai puţin de o
lună este un lucru extraordinar. Este
cazul sătmărencei Simona Pop, cea care
a reuşit să câştige cu echipa de spadă a
României medalia de argint la Campio-
natele Europene de la Zagreb  şi meda-
lia de bronz  la Campionatul Mondial
de la Budapesta. Aflată la Satu Mare
într-o scurtă vacanţă, Simona a răspuns
cu mare plăcere întrebărilor cotidianului
Transilvania Reporter.

REPORTER: În primul rând, felici-
tări Simona pentru medalia de bronz
de la Mondialele de la Budapesta, dar
şi pentru cea de argint cucerită în luna
iunie la Europenele de la Zagreb. Să ştii
că toţi sătmărenii ţi-am ținut pumnii
strânşi la ambele competiţii şi suntem

mândri de tine pentru rezultatele obţi-
nute.

Simona Pop: Vă mulţumesc frumos
şi vreau să ştiţi că tot timpul m-am gân-
dit la cei de acasă şi în primul rând la cei
din Satu Mare.

Ai simțit o presiune suplimentară înain-
tea Mondialelor de la Budapesta ţi-
nând cont că participai în premieră la o
competiţie de asemenea anvergură ?

Sincer nu am simţit nicio presiune,
deoarece înainte cu o lună am participat
la Europenele de la Zagreb şi acolo am
reuşit să tragem aproape perfect. Plus că
Ana (Ana Maria Brânză n.r.) a ştiut să ne
ţină excelent în priză şi să ne pună de-
parte de toate emoţiile.

Care au fost obiectivele delegaţiei Ro-
mâniei la aceste Mondiale?

Din câte ştiu eu era vorba de o meda-
lie însă spre bucuria tuturora am reuşit
să câştigăm trei medalii. Tiberiu Dolni-
ceanu, bronz la individual sabie, medalia

de  argint cu echipa de sabie masculin şi
bronz prin echipa de spadă feminin.

Ai participat şi la concursul individual,
însă acolo nu te-ai descurcat foarte bine.

Da, am cam dat-o în bară la indivual
fiind eliminată de pe tabloul de 32, însă
la individual am avut o zi proastă toate
fetele.

V-aţi revanşat în schimb la proba 
pe echipe...

Da am tras bine pe echipe. Păcat că 
n-am putut trece şi de Rusia în semifi-
nale, însă trebuie să recunoaştem că ru-
soaicele au fost mai bune decât noi.

Cu franţuzoaicele a fost în schimb mult
mai bine. Ai fost considerată una dintre
eroinele finalei mici.

Păi da, cu franţuzoaicele eram con-
vinse că putem face un meci bun. Ana a
început bine, apoi ele au revenit în luptă
şi aşa se face că, până în penultimul asalt
ne conduceau. Am intrat foarte hotărâtă
în luptă şi am reuşit să recuperez de la
21 - 24 până la 25 - 25. A fost un moment
psihologic favorabil nouă. Ştiam că Ana
cu experienţa ei, va şti să speculeze mo-
mentul, deoarece era ultimul asalt. Ea a
terminat en fanfare reuşind să câştige
detaşat în faţa lui Josephine Coquin, scor
33-28 chiar dacă aceasta a încercat să o
oprească prin toate procedeele, inclusiv
cele de arte marţiale.

Să înţelegem că se naşte o nouă echipă
valoroasă de spadă feminin?

Eu sper că da. Majoritatea am fost de-
butante la ultimele competiţii. Vom
vedea la Olimpiada de la Rio din 2016
cât de valoroase suntem.

Împreună cu soţul tău, care este şi el
scrimer (Adrian Pop, component al
lotului naţional de spadă n.r.) for-
maţi o familie frumoasă. V-ar plăcea
ca şi copilul sau copiii voştri să va
calce pe urme?

M-ai surprins cu întrebarea asta şi tot
ce pot să-ţi spun este că, dacă vom avea
copii şi ne dorim din suflet lucrul acesta,
îi vom lăsa pe ei să decidă spre ce sport
doresc să se îndrepte. Desigur dacă vor
hotărî să facă scrimă le vom da tot spri-
jinul.

Nicolae Ghișan
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Despre naşterea unei
mari echipe de spadă

Cu Simona Pop 
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Soluţia partidei de sudoku 
de numărul trecut este:

32ºC 
15ºC

Soluţia: în numărul următor

CLUJ

Miercuri

SUDOkU

Berbec 
(21 mar. - 20 apr.) 

Azi te nemulţumeşte ceva. Lasă tre-
cutul în urmă, nu-ţi deteriora relaţiile

cu partenerul de viaţă şi prietenii pentru nimicuri.
Seară este posibil să primeşti o veste bună dacă
nu un cadou care-ţi face mare plăcere.

Taur 
(21 apr. - 20 mai)

Te confrunţi cu o situaţie care te
găseşte nepregătit, dar spontanei-

tatea te salvează. Ai şanse mici de reuşită în 
afaceri, amână-le pe mâine. În viaţa sentimentală, 
lucrurile merg din ce în ce mai bine.

Gemeni 
(21 mai - 22 iun.)

Eşti neîncrezător în forţele proprii din
cauza unei afaceri care a decurs alt-

fel decât te aşteptai. Nu este cazul să-ţi pierzi în-
crederea în tine. Foloseşte ziua aceasta pentru a
te relaxa şi a face planuri cu persoana iubită.

Rac 
(23 iun. - 22 iul.)

Anularea unor planuri care le-ai făcut
la serviciu te nemulţumeşte, dar

colegii nu au nicio vină, nu te enerva pe ei. Ar fi
bine să acorzi mai multă atenţie partenerului de
viaţă, împreună rezolvaţi o problemă legată de
familie.

Leu 
(23 iul. - 22 aug.)

Pe plan profesional ai parte de
satisfacţii. Posibil şi de aprecieri sau

de recompense băneşti. Se pare că trebuie să faci
o alegere în viaţa amoroasă. Poţi să te bazezi pe
intuiţie, te va ajuta să iei decizia corectă.

Fecioară
(23 aug. - 22 sep.)

Eşti indispus din cauza unor prob-
leme financiare. Din această cauză

cauţi să te izolezi, dar vei trece cu bine peste acest
moment. Nu începe proiecte noi, s-ar putea să fii
dezamăgit. Ai motive de bucurie în viaţa de cuplu.

Balanţă 
(23 sep.  -  23 oct.)

Se anunţă o zi foarte bună pe toate
planurile, eşti cu zâmbetul pe buze,

iar relaţia cu partenerul de viaţă este excelentă. Se
pare că vei cunoaşte o persoană care va juca un
rol important în următoarea perioadă.

Scorpion 
(24 oct. - 21 nov.)

Eşti un pic schimbător şi imprevizibil.
Faci o investiţie importantă pentru

casă care îi va aduce bucurie partenerului de
viaţă. Spre seară vei avea parte de momente
fericite alături de cei dragi ai tăi.

Săgetător  
(22 nov. - 21 dec.)

Apare o oportunitate de asociere într-o
afacere şi eşti extrem de tentat să

accepţi. Nu te grăbi să iei o hotărâre. Mai bine
studiază cu atenţie lucrurile. E mai bine să-ţi pe-
treci timpul liber cu partenerul de viaţă.

Capricorn 
(22 dec. - 20 ian.)

Eşti încăpăţânat şi perseverent în
ideile tale, crezi că doar tu ai dreptate.

Se pare că chiar ai dreptate. Viaţa sentimentală
trece peste mici hopuri, este important să acorzi
mai multă atenţie persoanei iubite.

Vărsător 
(21 ianuarie - 18 februarie)

Eşti uşor nemulţumit de relaţiile de la
serviciu. Apare o problemă de

sănătate nu a ta, probabil a unei rude mai în
vârstă, de care te vei ocupa. Ziua se încheie totuşi
cu o veste bună din partea unei cunoştinţe.

Peşti 
(19 feb. - 20 mar.)

Ziua începe cu o veste bună pe care o
aşteptai demult şi care te va binedis-

pune. Relaţiile cu prietenii şi familia sunt exce-
lente. Azi ai inspiraţie spre proiecte sau investiţii
financiare. Te poţi baza pe intuiţie.

Senin

28ºC 
14ºC

Joi

Ghicitoare în palmă
Soţia dumitale va fi frumoasă, deş-

teaptă şi bogată, îi spune ghicitoarea
unui bărbat.

- Minunat, dar ce fac cu actuala?

Existenţială
În minciună, se mai ştie,
C-ar mai fi şi adevăr!
Dar exact ca-ntr-o chelie
Când mai vezi un fir de păr.

epigramă de Constantin Păun 
din „Urmaşii lui Cincinat“

Cugetări
Dacă aştepţi, tot ce se întamplă este

că îmbătrâneşti. 
(Larry McMurtry)
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CoCoşAŢI

Boala care ne
deformează copiii

Un număr tot mai mare de copii din ţă-
rile dezvoltate suferă de o boală specifică
societăţii moderne, caracterizată prin de-
formarea coloanei vertebrale într-un mod
ce aminteşte, în mod curios, de vremurile
de acum un secol, când copiii puşi la munci
grele dezvoltau adesea deformări ale sche-
letului.

Medicii au poreclit această problemă
„gameboy back” - „spinarea jucătorului de
jocuri video”, cum s-ar spune - denumind
prin acest termen o problemă tot mai des
întâlnită în practica pediatrică: copii care
suferă de anumite deformări ale coloanei
vertebrale, cauzate de obiceiul de a petrece
multe ore „cocoşaţi” deasupra consolelor
de jocuri ori a smartphone-urilor. Copiii în
cauză prezintă curbări anormale ale coloa-
nei şi uneori chiar hernie de disc (aluneca-
rea în afară a discurilor cartilaginoase
intervertebrale).

Cazurile sunt deosebit de frecvente în
special în grupa de vârstă 8-18 ani.

Chirurgii olandezi Piet van Loon şi
Andre Soeterbroek, care au publicat un ar-
ticol pe această temă în jurnalul Medisch
Contact, afirmă că, în Europa, asemenea
simptome s-au înregistrat ultima oară
acum aproximativ 100 de ani, când nume-
roşi copii erau încă obligaţi să muncească
şi lucrau timp de multe ore pe zi în fabrici,
aplecaţi, în poziţii nesănătoase, dezvoltând,
din cauza aceasta, deformări specifice ale
scheletului. „Pentru corp, nu e nicio deosebire
dacă petreci opt ore pe zi muncind cocoşat într-
o fabrică de ţigări sau cocoşat deasupra unui
iPad”, a explicat dr. Soeterbook.

Totuşi, cei doi specialişti nu consideră
că e cazul ca asemenea dispozitive să fie in-
terzise, deoarece nu ele, în sine, reprezintă
problema. Soluţia, cred ei, este supraveghe-
rea atentă a posturii. 

Obiceiul oamenilor de a-şi supraveghea
poziţia corpului aproape că a dispărut în
lumea modernă, spun ei. Părinţii, medicii,
profesorii de educaţie fizică şi chiar medicii
de familie tind să accepte posturile greşite ale
copiilor şi adolescenţilor ca fiind normale.

Un test simplu pentru depistarea afec-
ţiunii numite de ei „gameboy back” este
acesta: puneţi copilul să se aplece în faţă şi
să-şi atingă cu mâinile degetele de la pi-
cioare. Cei care au coloana deformată nu se
vor putea îndoi din mijloc suficient de mult
pentru a-şi atinge degetele.

Iar adolescenţii care stau ore întregi cu
capul aplecat în faţa computerului, forţând
coloana să se arcuiască în afară, pot contra-
care efectele negative ale acestei posturi
printr-un exerciţiu simplu: să stea întinşi pe
burtă, sprijinindu-se în coate.

TRATAMENT

Oamenii de ştiinţă de la Universita-
tea din Southampton au dezvoltat

tratamentul în încercarea de a ataca can-
cerele, precum cel pancreatic şi cele din
zona capului şi a gâtului, care sunt des-
tul de greu de tratat cu tehnologiile dis-
ponibile.

Noul medicament funcţionează prin
creşterea capacităţii sistemului imunitar
de a recunoaşte şi a ataca tumorile. Cer-
cetări recente au sugerat că multe tipuri
de cancer pot dezactiva celulele imuni-
tare, nepermiţându-le acestora să mai
atace tumorile. 

Noul medicament poartă numele de
ChiLob 7/4 şi are rolul de a reactiva
aceste celule imunitare şi de a le mări nu-
mărul. Prin crearea acestui vaccin, medi-
cii spun că el determină celulele
imunitare să identifice cancerul şi să ţin-
tească celulele afectate. 

Până acum, un studiu realizat pe 26 de
pacienţi care sufereau de cancer pancreatic

a dat rezultate promiţătoare. Acum, oame-
nii de ştiinţă vor iniţia un nou studiu clinic,
finanţat de Uniunea Europeană cu 5 mi-
lioane de lire sterline, pentru a putea testa
tratamentul pe un eşantion mai mare. 

„Ceea ce am descoperit a fost că există un
spectru larg de receptori care pot activa şi de-
zactiva celule imunitare. Unele tipuri de can-
cere sunt capabile să dezactiveze celulele
imunitare. Tocmai de aceea, noi am lucrat la

crearea unui medicament care grăbeşte reac-
tivarea sistemului imunitar. Dacă vom folosi
medicamentul ca pe un vaccin, vom avea po-
sibilitatea de a dirija şi antrena celulele im-
unitare să ţintească cancerul”, a declarat
profesorul Martin Glennie, specialist în
studierea cancerului şi coordonatorul
studiului. 

Noul medicament face parte din tra-
tamentele anticancer folosite în imuno-

Un nou medicament promiţător, 
gata să lupte împotriva cancerului

sănătate |15

Ce facem şi ce ar trebui,
de fapt, să facem?

INDICAŢII

Peste o treime din persoanele care su-
feră de dureri ale coloanei verte-

brale şi ale articulaţiilor recurg la
repausul la pat. Însă, după părerea mul-
tor specialişti, tocmai asta n-ar trebui să
facă.

Zacerea în pat întârzie accesul la tra-
tament, reduce mobilitatea şi prelun-
geşte timpul de vindecare, spun experţii.

Un studiu realizat în Marea Britanie
pe 1.000 de persoane, cu vârste de 25-65
de ani, care sufereau de dureri, a arătat
că 35% dintre acestea consideră că re-
pausul la pat este cel mai bun leac.

Persoanele mai tinere sunt mai pre-
dispuse la dureri la nivelul gâtului şi al
umerilor, ca urmare a faptului că petrec
peste şase ore pe zi aplecate în faţa unui
ecran de computer. Dintre cei mai vâr-
stnici, peste 50 de ani, 99% suferă de du-
reri lombare. Femeile sunt mai afectate
de dureri articulare decât bărbaţii, o
treime dintre ele plângându-se că au
probleme cu genunchii, comparativ cu
20% dintre bărbaţi.

Pentru toate aceste probleme, repau-
sul la pat nu este soluţia potrivită, spun
cercetătorii. Mult mai indicate sunt fi-
zioterapia şi exerciţiile fizice de recupe-
rare.

Fizioterapeutul Paul Hobrough ex-
plică: „Oamenii ajung să fie prinşi într-un
cerc vicios, deoarece lipsa de exerciţiu nu
numai că sporeşte durerile şi înţepeneala, dar
duce şi la atrofierea muşchilor. Aceasta, la
rândul ei, poate conduce la creşterea în greu-
tate, ceea ce afectează şi mai mult articulaţiile
deja dureroase. Prevenirea, tratamentul în-
ceput de timpuriu şi urmărirea  în conti-
nuare de către un specialist pot fi de mare
ajutor în rezolvarea problemelor.“

Studiul, finanţat de Simplyhealth Ad-
visory Research Panel (ShARP), a arătat
că persoanele sub 40 de ani sunt mai în-
clinate să recurgă la fizioterapie, compa-
rativ cu cele de peste 40, iar în rândul

celor de peste 50 de ani, analgezicele
sunt tratamentul cel mai mult utilizat,
folosit de 63% dintre respondenţi.

Dar, după cum explică dr. Gill Jen-
kins, din cadrul ShARP, analgezicele
care se pot procura fără reţetă pot fi
foarte utile pe perioade scurte de timp,
dar nu este bine să fie luate pe perioade
lungi fără a consulta medicul, mai ales
dacă pacientul are şi alte probleme me-
dicale.

„Este important ca persoanele care su-
feră de dureri persistente să discute opţiu-
nile de tratament cu un medic fizioterapeut
sau alt specialist în domeniu sănătăţii“,
spune el.

Iar Steve Tolan, un expert din cadrul
Chartered Society of Physiotherapy,
afirmă: „Este îngrijorător cât de multe per-
soane recurg la repaus ca tratament pentru
leziuni, când, de fapt, acest procedeu le agra-
vează sau le prelungeşte starea.“
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Durerile de spate:

terapie care încearcă, mai curând, să deter-
mine sistemul imunitar al pacientului să
atace tumorile, astfel încât acesta să nu fie
nevoit să se bazeze doar pe chimioterapie
sau radioterapie. 

„Noi credem că ChiLob 7/4 ne poate asigura
un spectru larg de tratamente, spre deosebire
de noile medicamente anticancer, care sunt
create doar pentru anumite tipuri de cancer.
Acest lucru face ca medicamentele create ante-
rior să fie foarte scumpe. Noi credem că multe
cancere au în ele celule imunitare care au în-
cercat să reacţioneze împotriva tumorii, dar
care au fost dezactivate. Aşadar, dacă noi le
reactivăm, acestea ar trebui să distrugă cance-
rul, mai ales atunci când vom folosi tratamen-
tul în combinaţie cu altele”, a declarat Martin
Glennie. 

De asemenea, Glennie a declarat că
speră ca ChiLob7-4, un al medicament si-
milar la care lucrează oamenii de ştiinţă de
la Universitatea din Southampton, să în-
ceapă să fie utilizat pe scară largă în urmă-
torii cinci ani, dar asta doar dacă studiile
clinice vor da rezultate favorabile. 

„Până acum am constatat că tratamentul
produce simptome asemănătoare gripei, dar
acestea sunt slabe comparativ cu efectele secun-
dare ale chimioterapiei şi în plus, ele dispar
odată ce dispar anticorpii. Credem că acest tip
de medicamente ar putea fi utile mai ales pentru
cancerele dificil de tratat, dar nu excludem fo-
losirea lor pentru toate tipurile de cancer”, a
mai declarat prof Glennie.
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O tabără de vacanţă
inspirată din trilogia
„Jocurile foamei“ 
naşte controverse



     




  
     
     



 
      
 
 
 
    



      


     







     




    






Chinezii pun în vânzare
un smartphone ieftin
care operează cu Firefox


        





 
        

     

   








     
    








Casa scriitorului Rodion
Markovits ar putea deveni muzeu
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Lovitura de cuţit, Duster - Nissan Terrano 
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