
Iranul ar putea trimite o pisică persană într-un zbor su-
borbital, după ce a lansat cu succes în spaţiu, în ianuarie, o
maimuţă, a anunţat luni un reprezentant al agenţiei spaţiale
iraniene. Acest anunţ a fost criticat de PETA, o organizaţie
care militează pentru drepturile animalelor, care denunţă
această misiune iraniană, considerată "un pas înapoi, către
tehnici primitive".

Zborul suborbital face parte din programul spaţial al Ira-
nului, ambiţios, dar amânat de mai multe ori, care prevede
realizarea unui zbor în spaţiu cu echipaj uman la bord până
în anul 2020.

Directorul Organizaţiei de cercetare în aviaţie din cadrul
Agenţiei spaţiale iraniene, Mohammad Ebrahimi, a declarat
pentru agenţia de presă oficială IRNA că o pisică persană,
unul dintre simbolurile Iranului, este principalul candidat
pentru acest zbor, alături de alte animale, precum un iepure
şi un şobolan. Mohammad Ebrahimi nu a precizat data exactă
la care va avea loc lansarea rachetei.

iranul trimite `n spa\iu o pisic[

Fizicianul Stephen
Hawking prezice că
umanitatea va fi imor-
talizată, nu pe pietre
comemorative sau în
muzee, ci într-un do-
meniu digital alcătuit
din minţi fără trup.

În cadrul Festiva-
lului de Film de la
Cambridge de anul
acesta, Hawking a
comparat mintea
umană cu un program
de computer care
funcţionează pe subs-
tratul biologic al cre-
ierului şi nu pe siliciu şi hardware. Teoretic, o minte blocată
într-un corp uman ar putea fi eliberată din „închisoarea cor-
porală”.

„Creierul cred că este ca un program în minte, care acţio-
nează ca un computer. Aşadar, din punct de vedere teoretic
este posibil să copiem creierul într-un computer şi să asigurăm
o formă de viaţă după moarte. Totuşi, acest lucru depăşeşte
cu mult capacităţile noastre din prezent. Credinţele con-
venţionale referitoare la viaţa de apoi sunt doar basme pentru
oamenii care se tem de întuneric”, a declarat Hawking.

Declaraţia a fost făcută de Hawking la premiera unui film
biografic care prezintă povestea lui începând cu copilăria sa
în Oxford, până la viaţa sa actuală în Cambridge. Hawking,
cel mai cunoscut om de ştiinţă în viaţă, a discutat limitele
impuse de boala lui. „Menţinerea unei minţi active a fost un
act vital pentru supravieţuirea mea şi la fel a fost şi menţinerea
simţului umorului”, a declarat acesta. 

„Cred că handicapul său i-a permis să studieze ştiinţa, un
lucru pe care poate că în alte condiţii nu l-ar fi făcut”, a declarat
prietenul lui Hawking, fizicianul Kip Thorne. 

Trupa Harag gyorgy `mpline;te
60 de ani de existen\[

Baronul Mészáros János, general `n armata austriac[, a fost `ngropat `n

cripta familiei aflat[ `n Biserica Reformat[ din Ciume;ti
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Castelul din
Carei î;i

p[streaz[
str[lucirea 
din 1896
Astăzi, castelul găzduieşte ca ex-

poziții permanente, o expoziție de in-
terioare istorice care redau ambianța
unui castel amenajat la sfârşitul seco-
lului XIX şi o mică expoziție de istorie
locală. Expoziția de la primul etaj al
castelului,  cu ajutorul reconstituirilor
de interioare istorice în 10 săli diferite,
încearcă să redea cât mai fidel aspectul
interior al unei rezidențe aristocratice
funcționale de la sfârşitul 
secolului XIX. PAginA 4
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Sicriul unui baron mort `n
1801 descoperit la Ciume;ti

~n secolul XIX, ̀ n vremea ̀ mpăratului Daoguang, China a fost un ţinut
sublim şi misterios totodată, dar mai ales un spa\iu `nchis comer\ului cu
celelalte \[ri. Prezentăm pe scurt moda acelor vremi. ~mbr[c[mintea fe-
meilor era asem[n[toare cu cea a b[rba\ilor. Ele erau acoperite din cap
p]n[ `n picioare, astfel `nc]t s[ nu se lase la vedere nicio parte a
corpului lor. “Li-ki”, a paisprezecea carte canonic[, ̀ i recunoa;te
`mp[ratului dreptul de a de\ine p]n[ la 130 de concubine, a
c[ror `mbr[c[minte nu era cu nimic mai prejos dec]t cea a
`mp[r[tesei.

Chinezoaicele erau mutilate din copil[rie 
de dragul frumuse\ii

PAginA 5

Cântăreața Rihanna, în vârstă de 25 de ani,
nu este mereu punctuală la concertele ei. La cel
mai recent spectacol susţinut în Australia a
întârziat nu mai puţin de o oră şi 20 de minute.
Fanii care au umplut un stadion din Adelaide,
Australia nu au trecut cu vederea incidentul. Ei
şi-au exprimat nemulţumirea când o aşteptau
pe solistă, au fluierat şi i-au scandat numele.

Când a apărut într-un final, Rihanna a reuşit
să dezamăgească din nou publicul< prima oră a
concertului a constat în melodii mai puţin
cunoscute, lucru deloc pe placul mulţimii.

Artista a încercat însă să
dreagă situaţia. Ea şi-a cerut scuze pentru
întârziere la un moment dat, spunând că mereu
durează mult să ajungă în Australia.

Artista şochează cu fiecare apariţie şi,
după cum se vede, nu are o problemă cu
asta. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsă
la Londra, în timp ce ieşea din hotelul în
care a fost cazată, însoţită de bodyguardul
ei, căria nu s-a putut abţine să nu-i facă
o glumă cu tentă sexuală, atunci când
acesta nu era atent. 

Rihanna a fost huiduit[ la ultimul concert din Australia

Stephen Hawking anticipeaz[
nemurirea digital[
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Trupa a fost fondată la Baia Mare în 1953 de absolvenții Facultății
de Teatru din Cluj sub îndrumarea profesorului ;i regizorului
Harag György. Acestei generații fondatoare aparțin personalități
care urmau să devină elementele de bază ale artei teatrale maghiare
din Ardeal. 

La finalul săptămânii viitoa-
re Teatrul de Nord va fi în săr-
bătoare, cu ocazia aniversării
celor 60 de ani de existență a
Trupei Harag György, care sus-
ține spectacole în limba ma-
ghiară pe scenele instituției.

Trupa a fost fondată la Baia Mare
în 1953 de absolvenții Facultății de Tea-
tru din Cluj sub îndrumarea profeso-
rului ;i regizorului Harag György. Aces-
tei generații fondatoare aparțin perso-
nalități care urmau să devină elemen-
tele de bază ale artei teatrale maghiare
din Ardeal. Printre aceştia se numără
Csiky András, Ács Alajos, Köllő Béla,
Török István, Vándor András, Elekes
Emma, Soós Angéla, Nyíredi Piroska,
Nagy Iza. 

Începuturi băimărene

După terminarea facultății, tinerii
absolvenți au hotărât să nu se despartă
şi să înființeze o trupă proprie. Au reuşit
să îşi înceapă activitatea în 1953 la Baia
Mare, unde, de-a lungul câtorva sta-
giuni, funcționa şi această secție ma-
ghiară. În această perioadă a trupei, di-
rectorul general a fost Erdős I. Pál, artist
plastic şi scenograf sătmărean.

Harag György evocă această perioa-
dă băimăreană spunând< “Locuiam în-
tr-un bloc, uşile ne erau larg deschise,
toată ziua stăteam împreună, trăiam
doar pentru teatru. Am discutat despre
spectacole, repertoriu, program, discu-
tam chiar şi despre problemele noastre
familiale. Nu am avut secrete unul față
de altul. Am jucat mult, iar oraşul ne
iubea...”

Condițiile din Baia Mare, sală de
teatru amenajat într-un fost cinemato-
graf, spațiu mic în comună folosință cu
secția română, au făcut imposibilă calea
dezvoltării profesionale şi i-a determi-
nat să facă demersuri în obținerea per-
misiunii de a se muta la Satu Mare. 

Trupa s-a stabilit în Sătmar

Pe 15 septembrie 1956 autoritățile
au aprobat cererea, iar trupa a fost mu-
tată la Satu Mare. Până pe 1 aprilie 1957

trupa funcționa sub denumirea de Sec-
ția Maghiară din Satu Mare a Teatrului
de Stat din Baia Mare. Numărul spec-
tatorilor era foarte redus, 60-70 de per-
soane, însă cunoscutul spectacol “Nem
élhetek muzsikaszó nélkül” a reuşit să
reînvie "alianța" dintre trupă şi specta-
tori. Despărțirea oficială de teatrul din
Baia Mare a avut loc pe 1 aprilie 1957.
Începând cu această dată şi pe o durată
de 11 ani, până la înființarea secției ro-
mâne, trupa va funcționa ca Teatrul de
Stat Maghiar din Satu Mare.

Până în 1960 trupa este condusă de
Harag György. În această perioadă au
fost montate o serie de spectacole de
mare succes< “Romeo şi Julieta”, “Ham-
let”, “O tragedie americană” sau “Jur-
nalul Annei Frank”. După 1960 condu-
cerea trupei a fost preluată de persona-
lități reputate ale lumii teatrului. Timp
de mai multe decenii se află în fruntea
trupei Csiky András şi Ács Alajos
(membrii fondatori, inițiați de Harag
György în secretele conducerii institu-
ției teatrale). Trupa avea un personal
competent< Kovács Ferenc, secretar li-
terar, regizor (tatăl poetului Kovács An-
drás Ferenc) sau Kovács Ádám, regizor.
S-a completat, de asemenea, şi numărul
actorilor, proces început încă pe pe-
rioada conducerii lui Harag György (se
alătură trupei actorii Nádai István, An-
drás Gyula, iar la începutul anilor ʼ60
şi Boér Ferenc).

Actori din anii ‘70 joacă ;i azi

Sub conducerea lui Csíky András
şi Ács Alajos trupa continuă să se lăr-
gească. Acum se alătură trupei foarte
popularul actor-regizor Kisfalussy Bá-
lint, Czintos József, actor (apoi director
al secției maghiare), actorul şi regizorul
Tóth Páll Miklós, precum şi Kovács Éva,
Méhes Kati şi Bokor Ildikó.

La sfârşitul anilor ̓ 70, începutul ani-
lor ʼ80 se alătură trupei actorul Fülöp
Zoltán, Parászka Miklós, actor (apoi
regizor şi director) şi Bessenyei István,
actor (actualul director al trupei), iar
la sfârşitul anilor ̓ 80 actrița Barta Enikő.

La începutul anilor ̓ 90, sub condu-
cerea lui Parászka Miklós, trupa se în-
tregeşte cu Lőrincz Ágnes, renumita
actriță din Cluj, mai apoi director ar-
tistic, dar şi cu actorii, colegi ;i prieteni,

Rappert Gábor şi István István.

Activitatea de după 1989

După revoluție, trupa ia numele
membrului fondator şi fostului director
Harag György. În 1993 are loc ceremo-
nia comemorării a 40 de ani de la înfi-
ințarea trupei (reperul fiind considerat
înființarea de la Baia Mare). Conti-
nuând tradiția, în 2003 a fost sărbătorită
aniversarea de 50 de ani a trupei, iar în
următoarele zile urmează să fie orga-
nizată aniversarea de 60 de ani.

În perioada 1987-2000, în fruntea
trupei se află Parászka Miklós. Această
perioadă este marcată de două eveni-
mente majore< schimbarea numelui
trupei (din 1993 este înregistrată ca
Trupa Harag György) şi înființarea
Fundației Proscenium.

În 2001 conducerea artistică a tru-
pei este preluată de Lőrincz Ágnes care
rămâne director artistic până în 2006.
Sub conducerea ei, trupa şi-a sărbătorit
cea de-a cincizecea aniversare a exis-
tenței sale. Cu această ocazie, Sala Stu-
dio a teatrului preia numele fondato-
rului şi fostului director Ács Alajos
(Studioul Ács Alajos)

Lőrincz Ágnes predă apoi condu-
cerea trupei lui Czintos József, sub al
cărui directorat (2006-2009) numărul
abonamentelor vândute continuă să
crească.

În 2009 conducerea trupei este pre-
luată de către tânărul regizor reputat
Keresztes Attila (fost director artistic
adjunct la Cluj). Acesta rămâne în frun-
tea trupei până în anul 2012. În acesți
ani, mai mult sau mai puțin conflictuali,
trupa cunoaşte o nouă perioadă de
prosperitate< creşterea permanentă a
numărului de abonamente, creşterea
numărului premierelor pe stagiune şi
o nominalizare la premiul UNITER a
spectacolului “Trei surori” (regia Ke-
resztes Attila) prin nominalizarea lui
Bíró József pentru Cel mai bun rol mas-
culin secundar.

Ca director artistic Keresztes a reu-
şit să aducă la Satu Mare (ca şi colabo-
ratori) personalități ca Mohácsi János,
Bodolay Géza sau Radu Afrim, dar a
oferit şanse de afirmare pe scena mare
şi debutanților în regie Albu István, Szi-
lágyi Regina sau Balogh Attila. Din

2012  Keresztes Attila este directorul
artistic al Trupei Tompa Miklós a Tea-
trului Național din Târgu-Mureş (ră-
mânând însă membru al trupei Harag
György ca regizor, calitate în care a rea-
lizat în stagiunea trecută spectacolul
“Szerelem”).

Din iulie 2012 este numit în funcția
de director artistic actorul Bessenyei
István care, încă din prima stagiune a
directoratului său, a reuşit să reintegre-
ze în viața trupei toți membrii onorifici
încă în viață (Soós Angéla, Czintos Józ-
sef, Tóth-Páll Miklós, Kovács Éva, Mé-
hes Kati şi Szugyiczky István), ace;tia
participând activ la viața de zi cu zi a
instituției. A dat, de asemenea posibi-
litate de afirmare unor artişti tineri,
printre care tineri regizori ca Balogh
Attila, Kányádi Szilárd, Csiki Zsolt şi
Vargyas Márta. Creşte numărul spec-
tatorilor şi al sponsorilor ;i se lansează
un nou abonament (abonamentul Nagy
Iza, numit după celebra actriță, mem-
bru fondator al trupei).

În căutarea înnoirii

Încă de la înființare, trupa caută în
permanență drumul reînnoirilor, pri-
mii paşi fiind făcuți de însu;i patronul
ei spirital Harag György.

“De şaizeci de ani”, se spune în is-
toricul publicat pe foarte modernul site
al trupei, “suntem călăuziți de acelaşi
scop de neînlocuit, care este însuşi tea-
trul, despre care Harag György mărtu-
risea< ...teatrul este o mare şi vivace vi-
ziune vie. Dar această viziune se împli-
neşte doar pe fundalul practic al muncii
vigilente, realiste, grele şi dureroase.

De şaizeci de ani suntem călăuziți,
zi de zi, de implementarea viziunilor,
neținând seama de eforturile pe care
suntem nevoiți să le depunem în inte-
resul reuşitei. Elanul generației fonda-
toare trăieşte mai departe în noi, fapt
pentru care pornim pe calea următo-
rilor şaizeci de ani cu încredere şi seni-
nătate.”

Cronicarul român î;i permite să no-
teze la capitolul realizări ale trupei Ha-
rag ;i titrarea spectacolelor, `n folosul
celor care nu st[p]nesc `n mod curent
limba maghiar[. Un adev[rat gest de
normalitate ;i multiculturalism.

Vasile A.

Fotografie de grup a membrilor Trupei Harag Gyorgy ̀ n 1962, c]nd actorii maghiari deveniser[ deja o prezen\[ constant[ ;i c[utat[ ̀ n peisajul cultural s[tm[rean

Trupa Harag gyorgy `mpline;te
60 de ani de existen\[
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Regele Carol I de România s-a născut
la 20 aprilie 1839 în Germania făcând
parte din marea familie de Hohenzolern-
Sigmaringen fiind adus în România de
către întemeietorul Partidului Național
Liberal, Ion I. C. Brătianu (1821-1891 zis
Viziru) în
anul 1866 în
urma abdică-
rii domnito-
rului Alexan-
dru Ioan Cu-
za. Ales prin
plebiscit, vine
în România şi
este procla-
mat Domn al
Principatelor
Unite ale Ro-
mâniei, sub
numele de Carol I (10 mai 1866). La 3
noiembrie 1869 se căsătoreşte cu Elisa-
beta, principesă de Wied. Din această că-
sătorie rezultă un singur copil, principesa
Maria (1870-1874). Conduce efortul na-
țional pentru dobândirea independenței
țării în războiul din anii 1877-1878 fiind
comandantul armatei române. La 14
martie 1881 i se conferă titlul de Rege al
României, iar în 10 mai, acelaşi an, au
avut loc ceremoniile oficiale de instalare
a primului rege al României. Regele Carol
I făcea totul prin prisma misiunii sale pe
care trebuia să o îndeplinească, iar la data
de 10 august 1875, atunci când punea
piatra de temelie a reşedinței sale de vară
de la Sinaia, se gândea la Castelul Peleş
ca la viitorul castel regal, menit să devină
leagănul dinastiei rom]ne. A cumpărat
terenul din fondurile sale nu cum am în-
vățat în timpul comunismului, că a venit
neamțul cu pantalonii sparți în fund, şi
costul construirii castelului s-a făcut din
bani din visteria statului român. 

Inaugurarea castelului a avut loc la
25 septembrie 1883. Pe o placă de bronz
pusă la intrarea în castel se puteau citi
următoarele versuri ale lui Vasile Alec-
sandri< 

“Eu Carol şi al meu popor
Zidit-am într-un gând şi dor
În timp de lupte al meu regat
În timp de pace al meu palat.”

A domnit pe tronul României o pe-
rioadă de 48 de ani spunându-i-se suve-
ranul muncitor, înțelept, viteaz, devotat
şi neobosit.

În perioada domniei sale, România
a devenit cea modernă, construindu-se
primele linii de cale ferată cu meşteri
aduşi din Germania, sau podul peste Du-
năre de la Cernavodă - 1895 prin opera
inginerului Anghel Saligny.

Regele Carol I a adormit întru Dom-
nul în dimineața zilei de 27 septembrie
fiind înmormântat la Mănăstirea Curtea
de Argeş. Soția sa a mai supraviețuit până
în data de 16 februarie 1916, urmând la
tronul țării regele Ferdinand I.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

99 de ani de la
dispari\ia regelui

Carol i de România



ARHEOLOGIE

Descoperiri arheologice de o valoare
deosebit[ la Ciume;ti
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Biserica reformat[ din Ciu-
me;ti, de origine medieval[, a
atras de mai mult timp aten\ia
speciali;tilor, cu at]t mai mult cu
c]t nu mai servea drept loc de
desf[;urare a serviciului liturgic,
iar cercet[rile se puteau desf[;ura
f[r[ impedimente at]t ̀ n exterio-
rul, c]t ;i `n interiorul bisericii.
~n anii anteriori, astfel, s-au
desf[;urat mai multe cercet[ri de
parament care au stabilit cu des-
tul[ exactitate planimetria ;i fa-
zele edificiului din Ciume;ti. 

~n 2013, un proiect de cooperare
transfrontalier[ implementat de Eparhia
Reformat[ din Oradea `n scopul reabi-
lit[rii bisericii a oferit ocazia extinderii
cercet[rilor, at]t ̀ n privin\a paramentului
c]t ;i prin metode arheologice, fapt ce a
permis datarea mai exact[ a fazelor de
construc\ie. Cercet[rile au fost derulate
de Muzeul Județean Satu Mare, echipa
de specialişti arheologi şi restaurare fiind
coordonat[ de directorul Szőcs Péter Le-
vente, arheolog medievist.

S[p[turile efectuate pe
`ntreaga suprafa\[ a bisericii
au dus la identificarea a 40 de
morminte

Ciume;tiul este una dintre cele mai
vechi localit[\i din C]mpia Careiului,
de;i apare `n izvoare scrise doar la tur-
nura secolelor XIII-XIV. Regiunea este
deosebit de bogat[ ̀ n vestigii arheologice,
fiind situat[ ̀ ntr-o zon[ prielnic[ pentru
dezvoltarea a;ez[rilor umane. Astfel, lo-
calitatea este renumit[ datorit[ celebrului
coif celtic descoperit aici. ~n evul mediu,
satul se afla ̀ n proprietatea familiilor no-
biliare descendente din neamul de
C[pleni, din care descinde ;i familia
con\ilor Károlyi. 

Biserica reformat[ de azi din
Ciume;ti a fost `n evul mediu cea paro-
hial[ a localit[\ii, construit[ probabil `n
secolele XIII-XIV. Aspectul actual al edi-
ficiului tr[deaz[ la prima vedere modi-
fic[rile f[cute ̀ n decursul timpului la ni-
velul structurii< ferestrele au fost total
ref[cute, iar tavanul boltit a fost ̀ nlocuit
de unul plat. Planimetria cu sanctuar po-
ligonal, contraforturile altarului ;i cele
de pe partea vestic[ a navei, arcul de tri-
umf care divizeaz[ spa\iul interior indic[
`ns[ originea gotic[ a edificiului.
Cercet[rile arheologice ;i de parament
au scos la iveal[ o intrare suplimentar[
pe partea sudic[ a navei, acum zidit[, ;i
o a doua nav[ adosat[ probabil din ne-
voia de spa\iu ̀ ntr-o faz[ ulterioar[ a bi-
sericii, dezafectat[ ;i ea de-a lungul exis-
ten\ei edificiului.

S[p[turile efectuate pe `ntreaga su-
prafa\[ interioar[ a bisericii ;i ̀ n exterior,
prin sondaje la nivelul zidurilor au dus
la identificarea a nu mai pu\in de 40 de
morminte. `ntr-adev[r, spa\iul aflat `n
imediata apropiere a edificiului de cult
;i cu at]t mai mult cel din[untrul acestuia
erau considerate a avea valen\e spirituale
deosebite. Din acest motiv, au fost utili-
zate drept locuri de `ngrop[ciune
`ncep]nd din evul mediu ;i p]n[ inclusiv
`n perioada modern[. Mormintele me-
dievale identificate, lipsite din p[cate de
inventar, erau majoritatea par\ial sau to-
tal distruse de cele ulterioare, suprapuse
;i cu gropi mai ad]nci, datate ̀ n secolele
XVIII-XIX. ̀ n cadrul acestora din urm[
iese `n eviden\[ un morm]nt de copil
(feti\[), c[reia i s-au p[strat par\ial piesele
de vestimenta\ie decorate cu fir metalic,
precum ;i o benti\[ din postav ornamen-
tat[ cu aplici de bronz ;i m[rgele de sticl[. 
Al[turi de morminte, `n interiorul bise-

ricii, `n apropierea laturii sudice a navei
au fost scoase la iveal[ dou[ cripte din
c[r[mid[, a;ezate fa\[ `n fa\[. Ambele
cripte sunt formate din c]te o caset[ zi-
dit[ pe trei laturi, neacoperit[, care asi-
gura prin trepte accesul spre spa\iul de
`ngrop[ciune propriu-zis, de form[ rec-
tangular[ ;i cu tavan cilindric. Sicriul
aflat `n cripta dinspre vest se pr[bu;ise,
iar materialul osteologic era amestecat
cu resturile textile ;i lemnoase provenite
din vestimenta\ia decedatului ;i din si-
criu. Situa\ia a fost ̀ ns[ diferit[ ̀ n cripta
dinspre sanctuar. `n interiorul acesteia,
pe un postament de c[r[mid[ `nt[rit cu

grinzi de lemn, fuseser[ depuse patru si-
crie, dintre care unul apar\inea unui co-
pil. De;i trei dintre ele erau puternic de-
teriorate, sicriul situat `n nordul extrem
al criptei a fost descoperit intact. 

Baronul Mészáros János, 
general `n armata austriac[,
`ngropat la Ciume;ti `n 1801

Pe baza informa\iilor din sursele is-
torice, dar ;i a inscrip\iei par\ial recon-
stituibile de pe unul dintre sicriele
pr[bu;ite s-a stabilit c[ acesta apar\inea

baronului Mészáros János, general ̀ n ar-
mata austriac[. N[scut `n 1737 la Kun-
hegyes (Ungaria), acesta este recrutat
`nc[ de la v]rsta de 19 ani `n regimentul
de husari al palatinului ;i lupt[ pentru
prima dat[ ̀ mpotriva Prusiei, ̀ n R[zboiul
de ;apte Ani. Cariera sa militar[, com-
pletat[ de ;coala de Ofi\eri `nainteaz[
fulger[tor. ~n 1778, ̀ n calitate de colonel,
particip[ la lupta `mpotriva turcilor pe
teritoriul Moldovei. Mai t]rziu se re-
marc[ `n r[zboiul `mpotriva trupelor
franceze conduse de Napoleon Bonapar-
te, pentru care, ̀ n 1796, prime;te Ordinul
Militar Maria Tereza `n grad de cavaler,
`mpreun[ cu rangul de baron. Devine
general `n 1797. 

Leg[tura generalului cu Ciume;tiul
`ncepe `n anul 1768, c]nd acesta se
c[s[tore;te cu Maria Dioszeghy, v[duva
mo;ierului local László Pogányi. Alian\a
matrimonial[ ̀ i aduce lui Meszáros János
proprietatea asupra unei p[r\i din mo;ia
s[tm[rean[. Dup[ ce ̀ n 1796 fusese r[nit
grav la piciorul st]ng, via\a militar[ activ[
devine din ce `n ce mai dificil[ pentru
baron. `n 1798 se retrage din armat[ ;i
se stabile;te la Ciume;ti. Moare `n 1801
;i este `ngropat `n cripta bisericii refor-
mate din localitate. 

Al[turi de general, `n cripta familiei
descoperit[ la Ciume;ti a fost `ngropat[
so\ia acestuia, Dioszeghy Maria, precum
;i copilul lor, mort la o v]rst[ fraged[.
Sicriul de mici dimensiuni a fost a;ezat
se pare deasupra celui apar\in]nd mamei,
greutatea acestuia provoc]nd cel mai
probabil pr[bu;irea ansamblului. Sicriul
r[mas intact apar\ine unei rude a so\iei
generalului, Dioszeghy Terezia.

Echipa de arheologi a constatat c[
printre resturile rezultate din pr[bu;irea
celor trei sicrie sunt prezente ;i obiecte
textile, care constituie cele mai sensibile
piese de inventar. `n cazul unor astfel de
descoperiri, este foarte important[ cola-
borarea arheologilor cu speciali;tii res-
tauratori pentru stabilirea unei proceduri
care s[ conduc[ la salvarea a c]t mai mul-
te vestigii. 

Textilele, de natur[ organic[ ;i foarte
fragile, se degradeaz[ rapid, mai ales
c]nd vorbim de un mediu ;i un micro-
climat precum cel dintr-o cript[. ̀ n urma
primelor constat[ri s-a hot[r]t ̀ mpreun[
cu echipa de restauratori un program
menit s[ salveze c]t mai mult din piesele
descoperite. Prima problem[ era cea a
microclimatului. Cripta prezenta o umi-
ditate de 98% ;i o temperatur[ ambien-
tal[ ridicat[, de peste 30 grade Celsius.
Odat[ desigilat[ cripta, microclimatul
din interior a ̀ nceput s[ fluctueze, cre]nd
un real pericol pentru toate materialele
de natur[ organic[. Tot `n urma
desigil[rii s-a dezvoltat un atac biologic
(o ciuperc[) pe pere\ii criptei, care ame-
nin\a at]t speciali;tii, c]t ;i `ntregul in-
ventar al ansamblului funerar. Primul
pas a fost acela al stabiliz[rii microcli-
matului, prin cobor]rea treptat[ a umi-
dit[\ii din cript[ ;i aducerea ei spre 60%.
Acest lucru s-a dovedit foarte dificil `n
condi\iile temperaturii lunii august, care
dep[;ea uneori 38 grade Celsius. S-a
reu;it o stabilizare temporar[, care a per-
mis realizarea primelor tratamente de
`ndep[rtare a atacului biologic. S-a trecut
la pulverizarea pere\ilor criptei cu o
solu\ie fungicid[ `n concentra\ie u;or
mai ridicat[ dec]t se obi;nuie;te, tocmai
pentru a gr[bi procesul. Aceast[ faz[ a
durat `n jur de 10 zile ;i a avut succesul
scontat.

S-a realizat inventarul 
obiectelor descoperite ̀ n cript[

Odat[ cu stabilizarea microclimatu-
lui ;i stoparea atacului biologic s-a putut
trece la extragerea inventarului criptei ;i
transportarea sa la muzeu pentru con-

servare ;i restaurare. O astfel de activitate
implic[ `n fiecare faz[ metode
specifice<extragerea, ambalarea, stabili-
zarea, catalogarea, transportul ;i ̀ n final
depozitarea corespunz[toare. Extragerea
obiectelor textile s-a dovedit a fi destul
de complicat[. Din nefericire, resturile
erau degradate `ntr-o asemenea m[sur[
`nc]t era foarte dificil[ recuperarea tex-
tilelor f[r[ riscuri de rupere, ̀ ndoire sau
;ifonare. Locul foarte str]mt din cript[
nu permitea o extragere pe orizontal[,
care ar fi p[strat textilele `n stare de re-
laxare, iar ritmul trebuia s[ fie unul rapid,
pentru a nu produce ;i mai multe dete-
rior[ri acestor obiecte. Opera\iunea de
colectare a inventarului din cript[ a res-
pectat cu stricte\e ;i regulile impuse de
cercetarea arheologic[, care permite re-
constituirea ulterioar[ p]n[ la nivel de
detaliu. Degajarea s-a desf[;urat pe
obiective (sicrie) ;i pe nivele (lemnul de
sicriu, piesele textile care \ineau de acesta,
obiectele vestimentare, osemintele uma-
ne), fiecare obiect colectat fiind depozitat
`n ambalajul corespunz[tor tipului de
obiect. Toate nivelele au fost documen-
tate fotografic ;i, unde a fost nevoie, prin
schi\[ tehnic[ de situa\ie.

Fiecare obiect textil a fost catalogat
la fa\a locului, `nf[;urat `n h]rtie absor-
bant[ ;i pus `ntr-o cutie de carton. Mai
multe astfel de cutii formau un complex
care apar\ineau unei singure persoane.
Cutiile au fost transportate ;i depozitate
`ntr-o camer[ de carantin[ la Muzeul Ju-
de\ean Satu Mare, unde a fost finalizat
procesul de dezinfec\ie cu o solu\ie cu
spectru larg, care s[ aib[ un efect de du-
rat[ ;i s[ nu fie toxic[ pentru echipa de
restauratori. Dezinfec\iile, `mpreun[ cu
men\inerea unui microclimat stabil au
f[cut posibil urm[torul pas, ;i anume
despachetarea ;i identificarea obiectelor
textile `n sala de tratamente a Laborato-
rului Zonal de Restaurare din cadrul Mu-
zeului Jude\ean. 

S-a descoperit un craniu de
feti\[ care p[stra intact[
`mpletitura p[rului

Abia dup[ despachetarea fiec[rui
obiect au putut restauratorii s[ identifice
cu precizie piesele individuale< textile ca-
re c[ptu;eau sicriul, acoper[minte, buc[\i
de tul ;i perne, obiecte  specifice ritua-
lului de `nmorm]ntare. S-au recuperat
din costumul de general p[r\i din tunic[,
fire textile care `mpodobeau tunica sau
f[ceau parte din brandemburgi sau epo-
le\i, t[lpile din piele ale cizmelor,
car]mbii cizmelor cu cuiul de la pinteni
ata;at ;i numeroase buc[\i textile neiden-
tificate care `nc[ nu ;i-au g[sit locul `n
acest complex. ̀ n sicriul so\iei generalu-
lui au fost descoperite buc[\i mari de
m[tase natural[, t[lpile din piele ale pan-
tofilor de care erau cusute buc[\i de
m[tase (parte a pantofului). A fost des-
coperit un craniu de feti\[ care p[stra in-
tact[ `mpletitura p[rului ;i pasmanteria
cu care au fost ̀ mpodobite codi\ele. Prin-
tre resturile umane descoperite ̀ n sicriul
generalului atrage aten\ia un os cu vizi-
bile urme de rupere, prost sudat, care in-
dic[ gravitatea r[nii suferite la picior de
Meszáros János pe c]mpul de lupt[.

~n acest moment, complexul de tex-
tile arheologice de la Ciume;ti este un
imens puzzle. Dup[ efectuarea primelor
lucr[ri de conservare ;i asamblarea pie-
selor, care acum par a fi independente
unele de altele, vom putea avea o privire
mai clar[ asupra obiectelor r[mase. În
continuare vor urma lucr[rile de restau-
rare, care vor reda circuitului cultural
piese unice ;i de o frumuse\e deosebit[.

Diana Iegar, muzeograf
Adela Dobrescu, restaurator
Muzeul Județean Satu Mare

Biserica reformat[ de azi din Ciume;ti a fost ̀ n evul mediu cea pa-
rohial[ a localit[\ii, construit[ probabil ̀ n secolele XIII-XIV. Aspectul
actual al edificiului tr[deaz[ la prima vedere modific[rile f[cute `n
decursul timpului la nivelul structurii< ferestrele au fost total ref[cute,
iar tavanul boltit a fost `nlocuit de unul plat. 

Biserica reformat[ din Ciume;ti, construit[ `n secolele XIII-XIV

Sigiliul descoperit pe sicriu
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În anul 1482, Karolyi Lancz Laszlo, conducătorul domeniului şi
om de încredere al regelui Matia Corvin, primeşte permisiunea ridi-
cării unei construcţii din piatră cioplită, pe locul de astăzi al castelului.
Această primă rezidenţă cunoscută a familiei Karolyi a fost o clădire
solidă care beneficia de elemente de fortificaţie, nobilii comitatului
cerând demolarea ei, doleanţă neacceptată de rege.

Oraşul Carei se află în partea de
sud vest a judeţului Satu Mare, în-
tr-o regiune de câmpie, la o distanţă
de 35 de km de reşedinţa de judeţ.
Se pare că prima atestare documen-
tară a localităţii o regăsim într-un
document emis de Capitlul de la
Oradea la data de 7 februarie 1320,
dar întemeierea aşezării este ante-
rioară acestei date. 

Din acest document aflăm că locali-
tatea de astăzi era intitulată villa Karul,
fiind la acea vreme centrul domeniul ne-
amului Kaplony, strămoşii familiei Ka-
rolyi. Ginta Kaplony stăpânea teritoriile
din jurul Careiului la începutul mileniu-
lui II şi se pare că descinde din tribul
Kund, unul dintre cele 7 mari triburi care
au intrat în Panonia şi s-au aşezat pe acest
teritoriu cuprins între Câmpia Someşului
şi Câmpia Nirului în secolul X.

Pe parcursul secolului XIV, localita-
tea avea o dimensiune mică, având câteva
străduţe, casele fiind făcute din chirpici
şi acoperite cu trestie. În documentele
din a doua jumătate a secolului XIV nu-
mele Karul este înlocuit de Karolyi. Sun-
tem aproape siguri că toponimul şi omo-
nimul Karolyi îşi trage originea din kar-
vulyi, nume care desemnează o pasăre
de pradă care se regăsea în număr mare
pe aceste meleaguri. După dresaj, această
pasăre, era foarte utilă în operaţiunile de
vânătoare conduse de către stăpânii do-
meniului feudal. Devenind centrul do-
meniului Karolyi, localitatea primeşte în
anul 1346 din partea regelui Ludovic I al
Ungariei, privilegiul de a organiza un
târg săptămânal care avea loc sâmbăta. 

Cetatea Careiului este 
finalizată în 1592 
de Karolyi Mihaly

În anul 1428, regăsim în actele vremii
pentru prima data menţionat numele
Nagykarolyi. Pe parcursul secolului XV,
se emit noi privilegii regale care întăresc
şi asigură ţinerea târgurilor săptămânale
şi anuale. În anul 1482, Karolyi Lancz
Laszlo, conducătorul domeniului şi om
de încredere al regelui Matia Corvin, pri-
meşte permisiunea ridicării unei con-
strucţii din piatră cioplită, pe locul de
astăzi al castelului. Această primă rezi-
denţă cunoscută a familiei Karolyi, a fost
o clădire solidă care beneficia de elemen-
te de fortificaţie, nobilii comitatului ce-
rând demolarea ei, doleanţă neacceptată
de rege. În urma accentuării pericolului
turcesc, construcţia din piatră, se trans-
formă într-o cetate de apărare, dotată cu
şanţ şi zid de apărare patrulater şi 4 ba-
stioane de colţ, prevăzute cu nişe de tra-
gere pentru tunuri. Cetatea este finalizată
în anul 1592 de către Karolyi Mihaly
(1554-1595). Fiul său, numit la fel, Ka-
rolyi Mihaly (1585-1626), ajunge la cur-
tea regelui Matyas II, iar pentru merite
deosebite primeşte titlul de baron. Prin
cumnatul său Bethlen Gabor, ia parte la
diferite misiuni diplomatice, primind din
partea principelui titlul de comite su-
prem al comitatului Satu Mare.

În 1712, contele Karolyi 
Sandor are în proprietate 
165 de sate

Pentru a face faţă cu succes unui
eventual atac, cetatea se modifică între
anii 1661-1665, fortificaţiile cetăţii lăr-
gindu-se şi fiind repartizată o garnizoană
germană care beneficia de artilerie pro-
prie. În urma numeroaselor atacuri, ce-
tatea suferă avarii grave, reparate prin
lucrările din anul 1678. Având o poziţie
strategică şi o formă solidă, cetatea face

parte pe parcursul întregului secol XVII
din sistemul de fortificaţii împotriva tur-
cilor.În 1699, baronul Karolyi Sandor
(1669-1743), transformă şi împodobeşte
cetatea. La izbucnirea răscoalei antihab-
sburgice (1703) condusă de  Francisc Ra-
koczi II, Karolyi Sandor susţine cauza
răsculaţilor şi ajunge în 1705 să fie co-
mandantul suprem al armatei. În urma
războiului cetatea necesită noi lucrări de
refacere, realizate în anul 1708, tot în acel
an cetatea fiind gazda principelui Ra-
koczi pentru aproape 1 lună de zile. Răz-
boiul curuţilor s-a încheiat în anul 1711
când s-a semnat Pacea de la Satu Mare,
baronul Karolyi Sandor având un rol
foarte important în realizarea armistiţiu-
lui. În anul 1712, regalitatea maghiară
hotăreşte să-i confere pentru merite de-
osebite lui K. Sandor, diploma de conte.
Contele reuşeşte să facă din Carei o lo-
calitate înfloritoare din punct de vedere
economic şi cultural, proprietatea sa nu-
mărând 165 de sate. Contele colonizează
localitățile a căror populație a fost îm-
puținată în urma războiului, cu şvabi ca-
tolici, această colonizare având loc între
1712-1774 perioadă în care sunt aduse
aproximativ 466 de familii de şvabi. 

În 1714 întemeiază lângă oraş "Gră-
dina Viilor" pentru iobagii săi, iar în 1725
aduce în oraş ordinul "piariştilor" care
înființează 2 ani mai târziu Liceul Pia-
riştilor. Începând cu anul 1740, K. Sandor
aduce la Carei şi în comunele mai mari,
evrei din Galiția, ca şi arenda;i, comer-
cianți, aceştia aducând venituri substan-
țiale familiei. Sprijină bisericile şi şcolile
ecleziastice, este înmormântat la Căpleni
în cripta familiei. În această perioadă şi
până la 1848, cetatea beneficiază de apă-
rare printr-o garnizoană formată din aşa
numiții haiduci, aşezați în oraş din satele
învecinate. 

Moştenitorul domeniului Karolyi,
fiul lui K. Sandor, Karolyi Ferenc (1705-
1758) este recunoscut ca un om cult. La

1754, înființează prima tipografie din co-
mitatul Sătmar, tipărind la început cărți
necesare funcționării şcolii şi traducând
cărți religioase din alte limbi. A avut suc-
ces pe plan militar devenind în 1748 ge-
neral de cavalerie. 

În 1792, cetatea se 
transformă în castel 

După aplanarea conflictelor militare
din zonă, se nasc primele planuri de
transformare a cetății într-o clădire cu
funcții în special rezidențiale. Inițiatorul
acestor transformări este fiul lui Karolyi
Ferenc, Karolyi Antal (1732-1791). Aces-
ta deține funcția de prefect al comitatului
Sătmar, din 1760 Careiul fiind reşedintă
comitatului.  K. Antal, a luat parte la lu-
crările comisiei care se ocupă cu regula-
rizarea apelor curgătoare din Satmar si
cu desecarea mlaştinii Ecedea. Se căsă-
toreşte cu baroneasa Harruckern Josefa,
primind ca zestre o moşie întinsă în
Csongrad şi Bekes (Ungaria). A avut un
singur fiu, Karolyi Jozsef (1768-1803),
prefect de Bekes şi după moartea tatălui
său şi de Sătmar. Lucrările de transfor-
mare a cetății debutează în 1792 după
planurile arhitectului Iosif Bitthauser.
Elementele principale de fortificație, ba-
stioanele, sunt demolate cetatea fiind
transformată într-un castel în stil baroc.
După o descriere a vremii, castelul aco-
perit cu şindrilă urma un plan patrulater,
cu 2 etaje având intrarea în partea de
nord. Etajul superior beneficia de 21 de
camere iar cel inferior de 20 de camere.
În jurul castelului se amenajează o gră-
dină dupa model englez, care avea şi o
seră cu plante exotice.

Careiul dobândește statutul de
oraș în 1848

Castelul baroc beneficiază de vizitele

membrilor familiei imperiale. În anul
1797, Karolyi Jozsef primeşte la rezidența
sa vizita prințului Joseph de Habsburg,
iar aproape un secol mai târziu, în 1884,
prințul Rudolf de Habsburg petrece 2
zile la Carei în compania soției sale. De
numele familiei Karolyi se leagă con-
struirea bisericii romano-catolice şi a
şcolii de acelaşi rit. În această perioadă
se construieşte şi clădirea ce va servi
drept sediu comitatului, biserica refor-
mată, cea greco-catolică ruteană şi ro-
mână, şi s-au înființat breslele cele mai
importante. Statutul de oraş este dobân-
dit oficial în 1848, dar abia în 1876 Ca-
reiul este ridicat la rangul de oraş cu con-
siliu ales, Hegedus Joszef fiind primul
primar. Sigiliile şi stema oraşului datează
din 1848, reîntărite în 1902 şi 1907 de
impăratul Ferenc Jozsef.

Următorul reprezentant de seamă al
familiei nobiliare este Karolyi Gyorgy
(1802-1877), fiul lui K. Jozsef. Acesta are
o activitate publică însemnată, face că-
lătorii de studiu în Europa şi Orientul
Apropiat iar în 1848 devine prefectul co-
mitatului Sătmar. Este recunoscut ca fi-
ind unul dintre fondatorii Academiei de
Știintă Maghiare. 

Secolul XIX a adus şi calamități na-
turale care au provocat pagube impor-
tante. Putem exemplifica în acest sens,
cutremurul din 1834, incendiile din 1836
şi 1887, acesta din urmă devastând
aproape întregul oraş. Imaginea actuală
a Careiului este în mare parte rezultatul
lucrărilor de reconstrucție de după acest
ultim incendiu. 

În cea de-a doua jumătate a secolului
XIX se dezvoltă spectaculos şi infras-
tructura transporturilor. În 1871 este in-
augurată calea ferată Satu Mare-Debre-
cen, iar în 1877 linia către Zalău, ambele
cu trecere prin Carei. În 1889 se infiin-
țează "Societatea de desecare a mlaştinii
Ecedea", care avea drept principal obiec-
tiv, transformarea teritoriului mlaştinii
în teren agricol. Asociația funcționa în
actuala clădire a poliției municipale.

Aspectul actual al castelului es-
te din anii 1892-1896

O nouă transformare a castelului, cea
care conferă clădirii aspectul actual, are
loc între anii 1892-1896 şi este inițiată
de Karolyi Istvan (1845-1907), fiul lui K.
Gyorgy. Acesta ajunge deputat în Parla-
mentul maghiar şi preşedintele Cazinou-
lui Național. Urmând planurile renumi-
tului arhitect Arthur Meinig, castelul ba-
roc este transformat într-un edificiu în
stil eclectic, având aspectul unui castel
cavaleresc medieval. Structura de zid a
castelului baroc este păstrată aproape în
totalitate, fiind adăugate mai multe tur-
nuri de diferite forme şi dimensiuni, care
conferă clădirii un aspect asimetric. De
jur împrejurul castelului se execută un
şant cu apă cu rol decorativ pentru a ac-
centua impresia de castel medieval. In-
trarea principala a fost transferată pe la-
tura de vest a castelului, spre oraş. Curtea
interioară a castelului baroc a fost inchisă
prin ridicarea în partea estică a unei fa-
țade în stil neogotic. Acoperişul curții a
fost realizat din “şine de tren” la rândul
lor acoperite cu grinzi masive pictate cu
decoruri florale şi transformată astfel în-
tr-un uriaş hol de primire (sala cavaleri-
lor). Interiorul castelului este dominat
de holul de primire, pavat cu mozaic şi
dotat cu 2 şeminee uriaşe (unul funcțio-
nal şi executat din marmură de Cararra,
celălalt realizat pentru decor). Încăperea
situată la intrarea secundară, dinspre sud
a castelului funcționa ca şi sală de mese
si tot aici era capela familiei. Restul în-
căperilor de la acest nivel erau ocupate
de slujitori sau se foloseau ca spații de
depozitare. La etajul I aripa sudică era
rezervată apartamentelor familiei Karo-

lyi, iar majoritatea resturilor încăperilor,
erau destinate oaspeților.

Membrii familiei părăsesc 
castelul în 1907

După moartea lui Karolyi Istvan, sur-
venită în anul 1907, membri familiei pă-
răsesc castelul. După incheierea primului
război mondial, multe dintre elementele
de mobilier şi obiectele de valoare din
castel, au dispărut. 

Careiul, alături de întreaga Transil-
vanie revine României. În urma reformei
administrative din 1926, oraşul Carei işi
pierde titulatura de reşedință de judet şi
este anexat împreună cu localitățile în-
conjurătoare județului Sălaj. În perioada
interbelică, ca urmare a unui acord dintre
statul român şi cel maghiar, obiectele de
valoare rămase în castel (în special ta-
blourile) au fost înapoiate familiei Karo-
lyi. Moştenirea familiei a fost atribuită
după moartea lui K. Istvan lui Karolyi
Gyula (1871-1947). Acesta a fost un re-
marcabil politician, în perioada 1906-
1907 a luat parte la opoziția națională
împotriva guvernului de la Fejervar. În
perioada guvernării “coaliției”este prefect
de Arad. Este prim ministru pe vremea
“Republicii Maghiare de Consiliu” con-
stituită la Arad în 5 mai 1919, în scopul
răsturnării dictaturii proletare, apoi în
guvernul contrarevoluționar de la Szeged
(30 mai-12 iulie 1919). 

Castelul din Carei este vizitat în anul
1919 de către regele Ferdinand I al Ro-
maniei şi regina Maria. După primul răz-
boi mondial, o parte a castelului este
transformată în sanatoriu, iar restul găz-
duieşte un casino. După începerea celui
de-al II-lea război mondial, familia Ka-
rolyi donează castelul armatei maghiare,
care înființează o şcoală militară de ca-
deți, transformată în spital militar în anul
1944. După momentul 23 August 1944,
castelul intră în posesia statului român
şi este administrat de către Ministerul
Culturii.  În perioada comunistă castelul
găzduieşte instituții culturale de interes
public< muzeul, casa de cultură şi biblio-
teca orăşenească. În urma reformei ad-
ministrative din 1968 partea care a trecut
în 1926 județului Sălaj, revine județului
Satu Mare. În anul 1995, oraşul Carei
este declarat municipiu.

Castelul are acum strălucirea
de la sfâr;itul secolului XIX

Astăzi, castelul găzduieşte ca expo-
ziții permanente, o expoziție de interioa-
re istorice care redau ambianța unui cas-
tel amenajat la sfârşitul secolului XIX şi
o mică expoziție de istorie locală. Expo-
ziția de la primul etaj al castelului, în-
cearcă să redea cu ajutorul reconstitui-
rilor de interioare istorice în 10 săli di-
ferite, atmosfera istorică a unui castel din
epocă modernă. La baza concepției ex-
poziționale a stat ideea de a reda cât mai
fidel aspectul interior al unei rezidențe
aristocratice funcționale de la sfârşitul
secolului XIX. În cadrul expoziției a fost
utilizat mobilier original în diverse stiluri
artistice specifice ambientului eclectic de
la finalul secolului XIX. 

Stilurile artistice utilizate sunt< re-
naştere, neorenaştere, baroc, neobaroc,
biedermaier, empire. Cu ajutorul izvoa-
relor scrise cum ar fi inventarul castelu-
lui, tematica fiecărei săli de expoziție a
fost decisă pe baza analogiilor istorice
disponibile şi a structurii arhitectonice
a fiecărei încăperi. S-au realizat< o biblio-
tecă, 2 antreuri, o cameră de relaxare
pentru bărbați, un salon de bal, o sufra-
gerie, budoirul doamnelor, un dormitor,
o cameră de toaletă şi o sală de muzică.

Mihai Mocan, 
muzeograf castel Karolyi

Încăperea situată la intrarea secundară, dinspre sud a castelului funcționa ca şi
sală de mese si tot aici era capela familiei

Prima reziden\[ a familiei Karolyi 
din Carei se ridic[ în 1482

ISTORIE
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Comer\ul cu m[rfuri a fost extrem de profitabil ̀ n China, ̀ n aceast[ perioad[ v]nzarea m[t[surilor
dovedindu-se o afacere foarte b[noas[. Ca urmare, industria modei s-a dezvoltat uluitor `n China,
`n perioada Dinastiei Qing.

“Li-ki”, a paisprezecea carte canonic[, `i recunoa;te `mp[ratului dreptul de a de\ine p]n[ la 130
de concubine, a c[ror `mbr[c[minte nu era cu nimic mai prejos dec]t cea a `mp[r[tesei.

Chinezoaicele erau mutilate din
copil[rie de dragul frumuse\ii

~n secolul XIX, `n vremea
`mpăratului Daoguang, China a
fost un ţinut sublim şi misterios
totodată, dar mai ales un spa\iu
`nchis comer\ului cu celelalte \[ri.

Pentru a-l subjuga, francezii şi
englezii au aruncat asupra sa în-
cărcături uriaşe cu o otravă funes-
tă, opiumul. Toate acestea din in-
terese pur comerciale. ~n acea pe-
rioad[ s-a dezvoltat mult
comer\ul, schimburile comerciale
dintre chinezi ;i englezi.

Pe cei din urm[ `i interesau ceaiul,
care a ;i creat dependen\[ `n r]ndul po-
pula\iei engleze, iar chinezii erau interesa\i
s[ ob\in[ metalul pre\ios din care ̀ ;i con-
fec\ionau monedele - arginutul.

Comer\ul cu m[t[suri - extrem
de profitabil

Comer\ul cu m[rfuri a fost extrem de
profitabil `n China, `n aceast[ perioad[
v]nzarea m[t[surilor dovedindu-se o afa-
cere foarte b[noas[. Ca urmare, industria
modei s-a dezvoltat uluitor `n China, `n
perioada Dinastiei Qing.

~mp[ratul Chinei, considerat Fiul Soa-
relui, era p[rintele tuturor supu;ilor s[i,
asupra c[rora `;i exercita autoritatea su-
prem[, deoarece to\i slujitorii s[i credeau
c[ vine din cer.

Casele lui, bijuteriile sale, sceptrul,
tronul s[u, portretul care reda fa\a ̀ mp[ra-
tului, totul avea un caracter sacru, care `i
obliga pe supu;ii lui s[-l onoreze chiar ;i
`n absen\a sa.

Cele 130 de concubine ale 
`mp[ratului erau la fel de bine
`mbr[cate precum 
`mp[r[teasa

“Li-ki”, a paisprezecea carte canonic[,
`i recunoa;te `mp[ratului dreptul de a
de\ine p]n[ la 130 de concubine, a c[ror
`mbr[c[minte nu era cu nimic mai prejos
dec]t cea a `mp[r[tesei.

Mandarinii erau fie civili, fie admi-
nistratori militari, ierarhiza\i `n func\ie
de importan\a muncii lor. Ei purtau ̀ ntot-
deauna o insign[ cu gradul pe care `l
de\ineau.

Principalul obiect care marca gradul
era un nasture care ̀ ;i avea locul ̀ n v]rful
p[l[riei oficiale.

Mandarinii de prim rang sau clas[ se
diferen\iau de cei de clase inferioare prin
faptul c[ acest accesoriu era de m[rime
diferit[ pentru fiecare grad, culori ;i ma-
teriale distinctive.

Costumul oficial al mandarinilor
const[ ̀ ntr-o hain[ asem[n[toare unei ro-
chii, pe care sunt broda\i dragoni ori ;erpi.

Galbenul era culoarea 
prin\eselor de rang `nalt

Nu orice fel de culori sunt permise a
fi purtate de mandarini. Ele nu sunt alese
la `nt]mplare. 

Galbenul este purtat exclusiv de
`mp[rat ori de prin\esele cu rang ̀ nalt. De
asemenea, exista o anumit[ categorie de
persoane care aveau permisiunea de a se
`mbr[ca cu galben, privilegiu acordat nu-
mai de `mp[rat.

Mandarinii se `mbr[cau `ntotdeauna
`n ro;u. ~n schimb, negrul, albastrul, vio-
letul erau pentru toat[ lumea, pentru oa-
menii de r]nd.

C]nd primeau vizite ori aveau 
musafiri, b[rba\ii erau 
obliga\i s[ poarte `nc[l\[ri

Una dintre regulile de etichet[ de la
care b[rba\ii nu se ab[teau, era aceea de
a purta ̀ ntotdeauna pantofi, ̀ n momentul
`n care f[ceau sau primeau o vizit[. De
asemenea, era obligatorie ;i p[l[ria, care,
dac[ nu st[tea a;ezat[ pe cap, trebuia \in-
ut[ cel pu\in `n m]n[.

~n China, femeile erau considerate in-
ferioare b[rba\ilor ;i nu aveau drepturi
civile.

Picioarele lor erau mutilate din
copil[rie pentru a le da un aer de feble\e
;i de indecizie. Din moment ce femeile
mergeau u;or leg[n]ndu-se, mersul lor
era comparat cu balansul unei m[ri agitate
de briz[.

Costumul chinez, unul dintre 

cele mai confortabile din Asia

Costumul purat `n China era unul
dintre cele mai comode costume purtate
`n Asia. Era lung, amplu, igienic ;i extrem
de variat. B[rba\ii purtau o c[ma;[ scurt[,
pantaloni lungi, ciorapi cusu\i, o rochie
lung[, o centur[ lat[ folosit[ pe post de
buzunar, capsat[ cu un c]rlig.

~n ceea ce prive;te ̀ mbr[c[mintea de
iarn[, aceasta era constituit[ dintr-un ves-
ton confec\ionat din p]nz[ groas[ ori
blan[ cu dou[ m]neci petrecute pe sub
pantalonii lungi.

Femeile, acoperite
din cap p]n[ `n picioare

~mbr[c[mintea femeilor era
asem[n[toare cu cea a b[rba\ilor. Ele erau
acoperite din cap p]n[ `n picioare, astfel
`nc]t s[ nu se lase la vedere nicio parte a
corpului lor.

Nu exist[ niciun alt popor care s[
acorde o importan\[ mai mare ritualurilor
de ̀ nmorm]ntare, precum sunt sunt chi-
nezii. Ceremoniile de `nmorm]ntare au
o solemnitate aparte pentru aceast[ cul-
tur[. Ca urmare, ;i ̀ mbr[c[mintea pentru
doliu avea o importan\[ aparte ̀ n cultura
chinez[.

Informa\iile au fost preluate din cartea
The Complete Costume History, semnat[
de Auguste Racinet, volum ap[rut la edi-
tura Taschen. 

A consemnat Mirela Filimon

~n imagine este reprezentat[ `mp[r[teasa (`n partea st]ng[), cea de-a doua so\ie ;i `nso\itoarea sa, care i-a preg[tit pipa cu opium, foarte consumat `n secolul XIX

Rococo, un stil jucăuş şi decorativ, a
influen\at arhitectura, designul interior ;i
moda vremii, care a ap[rut `n perioada

domniei lui Ludovic XV (1715-1774).  Sti-
lul se caracterizeaz[ prin folosirea abun-
dent[ a motivelor naturaliste, a curbelor
`n “C” ;i “S”, a culorilor subtile ;i a orna-
mentelor delocate. Caracteristicile princi-
pale erau rafinamentul, veselia, gra\ia ;i
farmecul.

~mbr[c[mintea, `n acea perioad[, a
fost ridicat[ la rang de art[, fiind tratat[
cu grija ;i aten\ia cuvenite.

Rochia a la francaise, tipic[ perioadei,
era o variant[ evoluat[ a rochiei cu crino-
lin[, cu o deosebire. ~n loc s[ cad[ direct
pe umeri, avea pliuri duble pe fiecare parte
a cus[turii de pe spate, pentru a avea vo-
lum. Corsetul era str]ns ;i avea un V ad]nc,
de care era ata;at un corsaj triunghiular
ad]nc, care servea drept scut pentru de-
colteu. Era, deopotriv[, locul ideal pentru
diversele decora\iuni, ornamente, sau o
broderie bogat[. Roba despicat[ `n fa\[
creea iluzia c[ fusta de dedesubt era f[cut[
din acela;i material ;i acelea;i ornamente.

Se punea foarte mult accentul pe talia
`ngust[ ;i fustele ample, care erau create
cu ajutorul corsetelor ;i panierelor.

Specifice stilului rococo erau fundele,
;nururile, penele ;i florile artificiale. Ca
accesorii, femeile purtau `ndeosebi evan-
taie, buzunare imense furmos decorate
(dar care erau ascunse), e;arfe ;i paruri.

Unul dintre principalii promotori ai
stilului a fost doamna de Pompadour, fa-
vorita lui Ludovic al XV-lea.

A;a numitul ansamblu “habite a la
francaise” era ansamblul de articole vesti-
mentare purtate de b[rba\i ;i era alc[tuit
din< hain[ str]ns[ pe talie, plastron, pan-
taloni bufan\i, ciorapi de m[tase, c[ma;[,
jabou, man;ete decorative, cravat[ cu nod.

At]t femeile c]t ;i b[rba\ii `;i pudrau
p[rul, foloseau panglici, ciucuri, catarame
la pantofii cu toc, ;i produse cosmetice,
aceasta fiind ultima perioad[ `n care at]t
femeile c]t ;i b[rba\ii au ̀ mp[rt[;it acela;i
gust pentru ornamentele excesive.

Stilul rococo a pierdut teren dup[ anul
1770, fiind `nlocuit de unul caracterizat
de naturalism.

Pe vremea lui Ludovic
al XV-lea b[rba\ii `;i

pudrau p[rul, foloseau
panglici ;i farduri
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Vorbim de fiecare dat[ foarte
mult despre ce anume e bine ;i ce
nu e bine s[ consum[m la mesele
principale. De foarte multe ori, o
gustare e `n stare s[ ne dea peste
cap tot regimul alimentar. Ce ale-
geri facem c]nd vine vorba de
gust[rile dintre mese?

Ori opt[m pentru un desert deli-
cios plin de calorii, ori alegem unul c]t
se poate de s[n[tos, adic[ cu pu\ine
calorii, dar `n acela;i timp delicios. 

Aten\ie la caloriile fructelor
uscate!

Speciali;tii ne spun c[ se poate.
Dac[ exist[ acea gustare miraculoas[
care nu aduce ;i kilograme ̀ n plus care
e aceea? Un aliat de n[dejne sunt fruc-
tele uscate. Ele ne aduc o sumedenie
de beneficii s[n[t[\ii prin calit[\ile nu-
tritive de care ar trebui s[ \inem cont.
Este adev[rat c[ fructele uscate con\in
mai multe calorii dec]t cele `n stare
proasp[t[, tocmai din acest motiv
avem grij[ ce cantitate consum[m. Ele
sunt pline de vitamine ;i bibre ;i asta

nu o putem uita.  

Curmale, prune uscate ;i
stafide

~n sezonul rece, fructele uscate re-
prezint[ cea mai s[n[toas[ surs[ de
zah[r. Ele au propriet[\i tonifiante, diu-
retice ;i laxative. ~n ceea ce prive;te

procesul de digestie, acesta e
la fel de bun ca ̀ n cazul fruc-
telor proaspete. Printre cele
mai consumate fructe uscate
se num[r[ stafidele. Ele com-
bat foarte bine anemia, con-
stipa\ia, au efect antioxidant.
Nu au gr[simi ;i sunt pline
de fibre. De mare succes sunt
;i prunele uscate. Prunele `n
stare uscat[ sunt pline de vi-
tamina A, de cupru, potasiu
;i au un con\inut foarte mare
de antioxidan\i. Au efect la-
xativ, a;a c[ prin consumul
lor zilnic nu mai avem pro-
bleme cu constipa\ia. 

La diet[ putem con-
suma un piure de prune us-
cate. Avem nevoie de 200 de
grame de fructe, `nmuiate ;i

trecute prin ma;ina de tocat ;i cu
pu\in[ scor\i;oar[. Piureul `l putem
amesteca cu pere proaspete ;i avem
asigurat[ o mas[ pe zi. ~n decurs de o
lun[ sc[p[m de trei kilograme. Cur-
malele sunt ;i ele nu doar delicioase, ci
;i s[n[toase, fiind unele din fructele
cu cel mai bogat con\inut de fier. 

Ioana V.

Ce alegeri facem c]nd vine vorba 
de gust[rile dintre mese?

Pentru a avea oase puternice
trebuie s[ acord[m mare aten\ie
alimenta\iei de zi cu zi. Speciali;ii
ne amintesc de dou[ elemente nu-
tritive esen\iale, de calciu ;i de vi-
tamina D. 

De ce sunt at]t de impor-
tante pentru buna
func\ionare a corpului
nostru? Calciul este cel
care asigur[ rezisten\a
oaselor ;i `nt[re;te
structura din\ilor. ~n
acela;i imp, vitamina D e
cea care ajut[ la absorb\ia
calciului. Tot aceast[ vitamin[
asigur[ ;i cre;terea oaselor. 

Cele dou[ elemente nutritive
esen\iale sunt importante nu doar ̀ n pri-
mii ani de via\[, ci ;i mai t]rziu. S[ ne
g]ndim la osteoporoz[. E boala caracte-
rizat[ de fragilitatea ;i ruperea oaselor,
iar calciul ;i vitamina D contribuie la
`ncetinirea evolu\iei acestei boli. 

Alimente

Ce m]nc[m pentru a fi siguri c[
avem tot ceea ce e necesar corpului nos-
tru? Vom consuma cereale fortificate

combinate cu laptele. E foarte bun ;i su-
cul de portocale. De ce? Pentru c[ e bogat
`n acid ascorbic care tocmai asta face, ne
ajut[ la absorb\ia calciului. Migdalele
sunt ;i ele recomandate pentru oase mai
puternice, ele fiind bogate `n magneziu.
Ele se m[n]nc[ fie separat de alte ali-

mente, fie combinat cu
iaurt sau salat[. :i `n
boabele de soia se as-
cunde o cantitate
semnificativ[ de
magneziu. 

Legumele verzi
;i cartofii

O surs[ foarte bun[
de calciu se g[se;te ̀ n ba-

nane. Ele mai au ;i potasiu.
S[ mergem acum la legumele verzi. Var-
za, spanacul ;i sfecla sunt "celebre" pentru
rolul important ̀ n ̀ nt[rirea oselor. Pline
de calciu, de vitamine ;i minerale, ajut[
organismul s[ se bucure din plin de
s[n[tate. 

Foarte importan\i pentru s[n[tate
sunt ;i cartofii, ace;tia con\in]nd mult
potasiu, un mineral care ̀ mpreun[ cu vi-
tamina D3 contribuie la absorb\ia corect[
a calciului. 

Theodora V.

Leg[tura dintre calciu,
vitamina D ;i oase s[n[toase

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Harvard au descoperit că
bărbaţii care sunt crescuţi în mediu cu mai puţine femei mor mai
repede decât cei care cresc înconjuraţi de multe femei. 

În ultimii ani, oamenii de
ştiinţă au făcut mari progrese
în ceea ce priveşte studierea
metodelor de extindere a spe-
ranţei de viaţă. Google tocmai
a lansat o nouă companie nu-
mit Calico, al cărei scop va fi
tocmai prevenirea îmbătrâni-
rii.  

Iat[ o listă cu lucruri sau activităţi
care, spun oamenii de ştiinţă, ne pot îm-
bunătăţi starea de sănătate.

1. Bogăţia
Un studiu realiza de oamenii de şti-

inţă de la University College London su-
gerează că indivizii bogaţi au un nivel
mai ridicat al hormonului cheie (Dehi-
droepiandrosteron-sulfat sau DHEAS)
asociat cu prelungirea speranţei de viaţă.
El a fost asociat cu o gamă largă de be-
neficii de sănătate, printre care se numără
îmbunătăţirea memoriei, riscul scăzut
de boli cardiovasculare şi longevitate
crescută, mai ales în rândul bărbaţilor. 

2. Petrecerea timpului în compania
multor femei

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea
Harvard au descoperit că bărbaţii care
sunt crescuţi în mediu cu mai puţine fe-
mei mor mai repede decât cei care cresc
înconjuraţi de multe femei. 

3. Căsătoria
O analiză realizată pe baza a 90 de

studii ce au inclus 500 de milioane de
oameni a scos la iveală faptul că bărbaţii
căsătoriţi trăiesc, în medie, cu 10 ani mai
mult decât cei necăsătoriţi. 

Efectul s-a observat şi în rândul fe-
meilor, chiar dacă acesta nu a fost la fel
de puternic ca în rândul bărbaţilor. Mai
exact, acestea trăiesc cu aproximativ 4
ani mai mult ca cele necăsătorite. 

4. Bunicii sănătoşi
Ceea ce a mâncat bunica ta îţi poate

creşte ţie riscul de cancer. Mai mult, mân-
carea de tip fast-food consumată de tine
poate afecta sănătatea nepoţilor tăi. Oa-
menii de ştiinţă au constatat că nepoatele
femelelor de şobolan care au consumat
mâncare de tip fast-food în timpul sar-
cinii aveau cu 30% mai multe şanse de a
dezvolta cancer mamar. 
5. Consumul moderat de alcool

Mai exact, este vorba de vinul roşu.
Un compus ce se găseşte în strugurii roşii,
numit resveratrol, are capacitatea de a
proteja corpul împotriva îmbătrânirii,  a
diabetului de tip 2, a atacurilor cerebrale

şi a bolilor de inimă. 

6. Viaţa sexuală activă
Sexul î\i poate prelungi viaţa, spun

oamenii de ştiinţă de la Universitatea
Queens, din Belfast. Studiul lor a fost
realizat pe un eşantion de 1.000 de băr-
baţi de vârstă mijlocie de-a lungul a 10
ani ;i a indicat că bărbaţii care aveau o
rată mai mare a orgasmelor trăiau de do-
uă ori mai mult, comparativ cu cei care
nu experimentau această plăcere. 

7. Folosirea zilnică a aţei dentare
Aşa dentară nu numai că asigură în-

grijirea potrivită dinţilor, dar ea are şi

capacitatea de a reduce riscul de boli de
inimă, susţin medicii de la Case Western
Reserve University. Această îngrijire de
rutină previne apariţia bolilor gingivale
care duc la infecţii şi inflamaţii ce le per-
mit bacteriilor dăunătoare să intre în flu-
xul sanguin
.
8. Cântatul 

O cercetare realizată de oamenii de
ştiinţă de la Universitatea  George Was-
hington a scos la iveală faptul că indivizii
care cântă în cor se simt mai sănătoşi fi-
zice decât restul oamenilor. De aseme-
nea, un alt studiu întreprins de experţii
de la Universitatea din Londra a demons-
trat că prin cântat putem să ne reducem
nivelul stresului. producând mai multe
endorfine. 

9. Nervii
Potrivit cercetătorilor de la Univer-

sitatea din Stockholm, bărbaţii care nu
îşi ascund furia au cu 50% mai puţine
şanse de a experimenta un atac de cord. 

10. Îngrăşarea
Un studiu realizat pe 11.326 adulţi

de-a lungul a 12 ani a indicat că indivizii
care aveau câteva kilograme în plus peste
greutatea lor ideală aveau un risc al de-
cesului cu 17 procente mai scăzut, com-
parativ cu persoanele care aveau o greu-
tate normală. 

11. Treburile gospodăreşti
Femeile care petrec, în medie, 17 ore

pe săptămână făcând treburi gospodă-
reşti precum măturatul, spălatul rufelor
şi gătitul, îşi pot reduce riscul de cancer
cu 30 de procente. 

12. Deţinerea unei pisici
Experţii de la University of Minne-

sota's Stroke Institute din Minneapolis
au constatat că, prin natura lor, pisicile
reduc stresul şi anxietatea, având capa-
citatea de a scădea riscul de atac de cord
al proprietarilor cu 30%. 

13. Dieta mediteranean[
Mulţi oameni de ştiinţă au promovat

beneficiile acestei diete bogate în fructe,
legume, cereale integrale, alune şi ulei
de măsline. Oamenii vu vârste între 55
şi 80 de ani îşi diminuează riscul de dez-
voltare a bolilor de inimă şi a atacurilor
cerebrale cu 30% dacă adoptă această
dietă. 

14. Reşedinţa în mediu urban
Mai bine de 85% dintre americanii

care au atins vârsta de 100 de ani trăiau
în oraşe, în anul 2010. Astfel au acces la
mai mulţi medici, beneficiază de mai
mult suport social şi sunt stimulaţi men-
tal, consideră profesorul Gary Small de
la UCLA Longevity Center din Los An-
geles. 

15. Vitamina D
Vitamina D este esenţială pentru ab-

sorbţia calciului. Ea ne ţine oasele pu-
ternice şi le întăreşte. O analiză a mai
multor studii realizate în trecut a indicat
că persoanele în vârstă care iau supli-
mente au un risc de deces cu 9 procente
mai scăzut. 

16. Mutarea în Grecia
Insula grecească Icaria, din Marea

Egee, găzduieşte cel mai mare procent
de indivizi care ajung la vârsta de 90 de
ani, din lume. Aproximativ o treime din
populaţia insulei ajunge la această vârstă
impresionantă.  Un studiu a atribuit
această performanţă dietei bogate în ulei
de măsline şi ceaiuri, dar şi reliefului
muntos. 

17. Joggingul
Se pare că bărbaţii îşi pot prelungi

speranţa de viaţă cu 6,2 ani şi femeile cu
5,6 ani dacă fac săptămânal două ore ju-
mătate de jogging. Joggingul scade pre-
siunea arterială, îmbunătăţeşte funcţiile
imunitare, previne obezitatea şi îmbu-
nătăţeşte bunăstarea fizică. 

Vasile A.

Oamenii se pot bucura de o via\[ fericit[ ;i la v]rste mai `naintate

17 factori ce contribuie `n mod activ 
la prelungirea speran\ei de via\[

Compania Google s-a lansat `n cercetare pentru prevenirea `mb[tr]nirii
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M[rarul este un condiment foarte aromat originar din regiunile
situate la est de Mediterană fiind folosit Evul Mediu pentru a alunga
spiritele rele. Pentru români este un simbol al vitalitatii.

Salat[ de legume Leti\ia

Vinete coapte 
cu brânz[

Mod de preg[tire< se fierb cartofii
;i sfecla ̀ n coaj[, se cur[\[ ;i se taie ron-
dele, care se a;eaz[ `n straturi dferite(
dup[ gust) cu buche\ele de conopid[
fiart[, morcovii fier\i ;i t[ia\i rondele,
felii de castrave\i verzi, felii de ro;ii, foi

de salat[ verde ;i ardei gras t[iat fide-
lu\[. Se d[ un praf de sare ;i piper ;i se
toarn[ deasupra sosul vinegret[.

Sos vinegret[< 120 ml ulei, un praf
de piper, 3-4 fire de p[trunjel verde, 20
gr. tarhon, 60 ml o\et, 15 gr. sare, 20 gr.
m[rar.

O\etul se amestec[ dup[ gust, cu o
cantitate de ap[ ;i cu uleiul. Se adaug[
sare, piper ;i verdea\a tocat[ m[runt.
Sosul se serve;te la diferite salate de le-
gume sau pe;te

Alimentele 
;i cantit[\ile pentru 6 porții<
300 gr. cartofi, 300 gr. sfecl[
ro;ie, 200 gr. ardei gras, 200
gr. morcovi, 250 ml sos vine-
gret[, 300 gr. conopid[, 300

gr.castrave\i verzi, 200 gr. sa-
lat[ verde, 20 sare, piper

Modul de preparare< Vinetele se
coc la fel ca şi pentru salata obişnuită
şi nu se toacă. Se adaugă sare peste ele,
după care un vas metalic sau de sticlă
se tapetează cu unt. Se pune un strat

de brânză, apoi unul de vinete, până
ce se epuizează aproape toate ingre-
dientele. 

Pe deasupra se pune brânză ames-
tecată cu pesmet, după care tava se in-
troduce în cuptor la foc iute. Se ţine la
cuptor până ce brânza începe să se to-
pească. Se servesc calde.

Ingrediente necesare<  6
vinete de mărime potrivită,
200 grame de brânză, 2 linguri
de unt, o linguriţă  de pesmet,
sare.

Cotlete de porc la tigaie

Modul de preg[tire< se spal[ cotle-
tele ;i se ung cu ulei ;i zeam[ de l[m]ie,
l[s]ndu-se la marinat 6-10 ore. Se
s[reaz[, se presar[ un praf de piper ;i

de cimbru peste ele ;i se pun `n tigaia
cu untur[ bine `ncins[. Se rumenesc,
`ntorc]ndu-le c]nd pe o parte c]nd pe
alta, av]nd grij[ s[ fie bine p[trunse.
Se servesc cu garnitur[ de< mur[turi,
salat[ verde, cartofi pai, orez fiert etc.,
la alegere.

Pentru 6 por\ii ave\i
nevoie de urm[toarele 

ingrediente< 6 buc[\i cotlete
de porc, sare, ulei, 60 gr. un-

tur[, cimbru ;i o l[m]ie

Ciorb[ 
de legume

Modul de preparare< legumele se
curăţă de coajă, se spală şi se taie felii
mici, eventual se dau pe răzătoarea ma-

re, apoi se pun la călit în uleiul încins.
Când gulia începe să prindă culoare
uşor maronie se adaugă ceapa tăiată
mărunt. 

Se pune apoi apa şi dovlecelul. Se
lasă la fiert vreme de 15-20 de minute,
timp în care se condimentează. Opţio-
nal se pot adăuga găluşte de făină. 

Ave\i nevoie de< 3-4
morcovi de mărime potrivită,
un pătrunjel, o ceapă de mări-
mea unui ou, o gulie de apro-
ximativ 500 de grame, 25 mi-

lilitri de ulei, sare, piper.
Opţional se poate folosi şi un

dovlecel mai mic. 

M[rarul este un condiment foarte
aromat originar din regiunile situate la
est de Mediterană fiind folosit `n Evul
Mediu pentru a alunga spiritele rele.
Pentru români este un simbol al vita-
lit[\ii. Efectele benefice ale mărarului
au fost mentionate şi în farmacopeea
egiptean[ de acum 5000 de ani.

Efectele mărarului 

Bogat în potasiu, sodiu şi sulf, mă-
rarul este un foarte bun diuretic. Ame-
lioreaz[ anxietatea şi epuizarea ner-
voas[, insomia, tulbur[rile digestive,
înt[reşte unghiile. Conţine ulei volatil
între 2,5-4% (în frunzele de mărar şi
în ramurile tinere şi 3-6% în seminţe)
calciu, potasiu, fier, magneziu, vitami-
nele A, B şi C. Uleiul volatil de mărar
conţine între 40-60% carvona (un pu-
ternic antioxidant specific mărarului,
dafinului şi chimenului), substanţă cu
un puternic efect anti-cancerigen.

M[rarul are propriet[ţi digestive,
antispastice, antiinflamatorii şi diure-
tice. Pe vremuri, el a fost folosit pentru
calmarea crizelor de epilepsie, şi dac[
în timpul unui banchet cineva ar fi băut
prea mult, m[rarul calma excesul. Se
pare c[ are şi propriet[ţi afrodisiace.
Sub form[ de infuzie m[rarul stimu-
leaz[ sistemul digestiv, seminţele
opresc sughiţul, durerile de cap tusea,
stimuleaz[ lactaţia, ajut[ la eliminarea
gazelor intestinale, la diminuarea
crampelor şi are acţiune de antiseptic
intestinal.

Aceast[ plant[ cur[ţ[ în profunzi-
me dinţii şi gingiile, reuşind s[ opreasc[
proliferarea bacteriilor responsabile de
infecţiile gingivale şi de formarea ca-
riilor. De asemenea, el este recomandat
persoanelor care au sensibilitate den-
tar[, mestecarea frunzelor de m[rar
putând calma durerile.

M[rarul poate lupta împotriva dis-
pepsiei nervoase şi poate reduce febra,
atunci când este administrat sub form[
de infuzie. M[rarul opreşte sughiţul,
stimuleaz[ pofta de mâncare şi poate
chiar s[ îmbun[t[ţeasc[ libidoul şi to-
nusul general. În cazul retenţiei de ap[,
a spasmelor gastrice, a surplusului de
greutate, sau în ulcere, este recomandat
a se bea o infuzie de m[rar de 2 -3 ori
pe zi.

Uleiul esenţial de mărar, ad[ugat
în ceai combate gazele intestinale şi ba-
lonarea. Este eficace împotriva dure-
rilor menstruale, a colicilor şi a pro-
blemelor hepatice.

Uleiul esenţial de m[rar poate opri
sfor[itul, fiind de ajuns s[ picuraţi câ-
teva pic[turi de ulei pe un prosop
aşezat pe pern[.

Unii nutriționişti afirmă că o cură
cu pulbere sau cu tinctură din semințe
de mărar, timp de 20 de zile, favorizea-
za creşterea sânilor, pe care-i remode-
lează şi cărora le accentuează fermita-
tea.
Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

M[rarul cur[\[ 
în profunzime din\ii

;i gingiile
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~i place s[-;i pun[ o e;arf[ `n
p[r pentru a da o not[ personal[
\inutei, iar rochiile ;i fustele va-
poroase sunt „prietenele” ei cele
mai bune. Multe dintre trucurile
de stil ;i frumuse\e le-a ̀ nv[\at de
la femeile din familia ei< pu\in[
pudr[ pentru bebelu;i `\i poate
re`mprosp[ta p[rul, nu pleac[
niciodat[ de acas[ f[r[ o pereche
de ;osete `n geant[ (pentru a le
folosi `n aeroport) ;i faptul c[ nu
d[ mare importan\[ aten\iei acor-
dat[ corpului s[u.

“Greutatea nu este problema mea.
A; face orice pentru un rol. C]nd am
f[cut mult fitness ̀ n acest scop, mamei
nu i-a pl[cut deloc ;i `mi spunea tot
timpul c[ sunt prea slab[!” Cu toate c[
m[n]nc[ s[n[tos – f[r[ carne ro;ie sau
pui – recunoa;te c[ are o sl[biciune
pentru pr[jituri, mai ales cea din bezea
de la Porto’s, o cofet[rie cubanez[ din
apropierea casei sale.

C[l[toria vedetei de 39 de ani la
Hollywood a ̀ nceput ̀ n 1998, cu pelic-
ula “Children of the Corn V” (`n care

au ap[rut ;i alte actri\e ce au devenit
faimoase). Chiar dac[ au trecut mai
mult de 10 ani de atunci ;i a avut ocazia
s[ apar[ ̀ n produc\ii de succes, Eva ̀ ;i
aduce aminte ;i acum de perioada `n
care se str[duia s[ ob\in[ roluri. “Mergi
la ;ase audi\ii `ntr-o zi, te schimbi `n
ma;in[, tr[ie;ti din m[run\i;ul aflat ̀ n
sertarul cu monede de acas[ ;i
m[n]nci m]ncare de la fast food la
micul dejun, pr]nz ;i cin[.” Gena
chibzuin\ei, pe care ;i-a dezvoltat-o ̀ n
acea perioad[, pare s[ fi r[mas activ[
p]n[ ̀ n prezent. “~mi plac lucrurile ief-
tine ;i nu mi-e ru;ine s[ spun c[ port
o curea care a costat 3 dolari.” Maga-
zinele ei preferate de haine sunt cele la
m]na a doua, iar ;edin\ele foto `i dau
ocazia s[ afle de unde `;i poate
achizi\iona articole interesante.

E discret[ cu via\a ei privat[

De;i a jucat al[turi de iubitul ei, ac-
torul Ryan Gosling, ;i a ap[rut ̀ n filmul
regizat de el, Eva refuz[ s[ vorbeasc[
despre rela\ia lor. “Pot fi ̀ ntrebat[, doar
c[ nu voi r[spunde.” Dar via\a ei este
doar la un click distan\[. “Mama mea

afl[ pe unde umblu c[ut]nd-m[ pe in-
ternet. O rog tot timpul s[ nu dea
c[utare pe Google cu numele meu, dar
degeaba.”

~n aceast[ lun[ ;i-a lansat 
prima ei linie vestimentar[

C]nd vine ̀ ns[ vorba de garderoba
ei, actri\a nu mai este at]t de secretoas[,
ci dimpotriv[. De aici ;i p]n[ la propria
linie vestimentar[ a fost doar un pas,
ea sim\indu-se onorat[ de propunerea
f[cut[ de brandul New York & Com-
pany. “Nu mi-a trecut niciodat[ prin
cap c[ voi fi designer, dac[ m[ pot nu-
mi a;a. Iar la `nceput nu am fost a;a
sigur[ c[ pot face acest lucru.”

I-a cerut p[rerea mamei ei, al c[rei
nume este tot Eva, ;i celor dou[ surori
mai mari, ceva ce face oric]nd are
ocazia. “Cu excep\ia rolurilor pe care
le aleg. Lor le-ar pl[cea s[ apar doar ̀ n
comedii romantice.” Femeile din fa-
milia Mendes au fost insistente ;i c]nd
a venit oferta de la compania de mod[.
“Toate mi-au spus c[ trebuie neap[rat
s[ fac asta.” Surorile ei au fost for\a mo-
tivant[ din spatele colec\iei, care a

ap[rut pe pia\[ ̀ n aceast[ lun[. “Clien-
tele mele nu sunt fane ale modului `n
care este tratat stilul vedetelor `n
tabloide – de genul “Cui `i st[ mai
bine?”. 

Aceast[ abordare e un dezastru
pentru `ncrederea de sine a femeilor.
C]nd vine vorba de mod[, nu exist[
bine sau r[u. :i e important ca hainele
s[ fie accesibile ca pre\.”

Un articol vestimentar ales
corect poate schimba `n bine
modul `n care te sim\i

Piesele preferate din colec\ia ei in-
clud o rochie neagr[ cu dantel[ pe
decolteu. O rochie din jacquard cu
m]nec[ 3/4 ofer[ o siluet[ elegant[
care, promite Eva, arat[ bine ;i pe m[ri-
mi mai mici, dar ;i mai mari. “~n genul
peliculei «Dolce Vita», aprobat de Felli-
ni.” Un alt articol din colec\ie, un cos-
tum pe corp, a fost inspirat de cel pe
care l-a purtat `n timpul liceului c]nd
era v]nz[toare la un mall. “M[ duce
cu g]ndul la anii ’90, c]nd fete ca Mari-
ah Carey aveau succes cu acel look

`ndr[git de toate prietenele mele. :i e
la fel ;i acum!”

|inutele din colec\ie evoc[ aerul
cochet european pe care `l eman[ ac-
tri\a `ntr-un mod at]t de natural.
“Monica Vitti, Claudia Cardinale, Gina
Lollobrigida – ele erau preferatele mele
`n copil[rie c]nd mergeam la magaz-
inul de `nchiriat casete video. Prin in-
termediul crea\iilor mele am c[utat
stiluri cu care m-am identificat.”

Cu mai multe pelicule care merit[
a fi v[zute, o rela\ie de cuplu discret[
la Hollywood ;i o nou[ linie vestimen-
tar[, Eva Mendes a devenit ea `ns[;i
un model. Cu toate acestea, `nc[ se
simte ca o fat[ simpl[ din vestul Cali-
forniei. “Desigur c[ pentru a te sim\i
frumoas[ ai nevoie de ̀ ncredere ̀ n tine
;i s[ te educi, lucru ce poate fi destul
de greu uneori. :i eu am zile ̀ n care nu
m[ simt at]t de grozav, dar `mi pun
rochia preferat[, `mi stilizez p[rul cu
o e;arf[ ;i simt diferen\a imediat. Sper
ca hainele create de mine s[ le poat[
oferi femeilor acest sentiment. Chiar
dac[ nu e;ti ̀ n apele tale, trebuie s[ re-
cunoa;tem c[ o \inut[ potrivit[ te
poate ajuta s[ te sim\i mai bine.”

Eva Mendes< “nu ar trebui s[ insist[m pe ceea
ce este perfect, ci s[ ne celebr[m unicitatea”


