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      Președintele rus, Vladimir
Putin, a interzis ca deciziile sale
să fie contestate public și a lăsat să
se înțeleagă că cei nemulțumiți nu
au decât să demisioneze,
afirmațiile sale fiind interpretate
ca aluzii la premierul Dmitri
Medvedev.
      Liderul de la Kremlin a revenit
asupra unui proiect de lege pe care
îl susține și care autorizează forțele
de ordine să deschidă anchete
pentru afaceri fiscale, prerogative
încredințate în prezent exclusiv
fiscului.
      Mediile de afaceri se tem că
această măsură nu va face altceva
decât să favorizeze
instrumentalizarea acestor
anchete, așa cum s-a mai
întâmplat și în trecut.
      Mai multe personalități din
cadrul guvernului sau din sectorul
privat au criticat proiectul, printre
acești critici figurând și premierul
Dmitri Medvedev, cel care a retras
în 2011, pe când era președinte,
dreptul forțelor de ordine de a
deschide anchete pe probleme
fiscale, după cum subliniază
cotidianul economic rus
Vedomosti.
      Reacționând la aceste critici,
Vladimir Putin a cerut joi seara să
înceteze orice comentariu în presă.
“Sunt nevoit să le reamintesc /celor
nemulțumiți/ că există un mod
practic de a rezolva problemele
înainte ca cineva să vorbească
pentru presă”, a declarat
președintele Putin. 

Vladimir Putin
interzice ca deciziile

sale s[ fie
contestate public

Un zgârie-nori de 242 de metri înălțime va fi
construit în cartierul financiar Canary Wharf din
estul Londrei urmând să devină în 2018 cea mai
înaltă clădire rezidențială din Europa.

În Europa există clădiri și mai înalte, însă acestea
au o destinație comercială, precum turnul Shard din
Londra (308 metri) sau Mercury City din Moscova,
care la cei 339 de metri ai săi este cea mai înaltă con-
strucție din Europa.

În schimb, turnul Hertsmere, care va avea 74 de
etaje, va depăși în înălțime Sky Tower din orașul po-
lonez Wroclaw, care măsoară 212 metri. Noul zgâ-
rie-nori va avea peste 500.000 de metri pătrați și va
conține 714 apartamente de lux care se vor vinde la
peste 1.000 de lire sterline (1.200 euro) metrul pătrat,
potrivit lui Richard Berridge, de la Ryan Corporation
UK, compania care a proiectat această construcție.

Clădirea, care va fi construită pe o parcelă de pă-
mânt de 3.600 de metri pătrați, presupune o investiție
de un miliard de lire sterline (1,2 miliarde de euro)
și va depăși cu șapte metri cea mai înaltă construcție
din zona financiară a Londrei. Numărul locuințelor
de lux a crescut cu 60% pe piața imobiliară din Marea
Britanie din 2009 și patru din cinci cumpărători de
astfel de apartamente din Londra sunt străini.

Cea mai înalt[ cl[dire
reziden\ial[ din Europa 
va fi construit[ la Londra

      Cercetătorii din Taiwan fac apel la vigilenţă,
după descoperirea, pentru prima dată la om, a unui
virus gripal A/H6N1, care circulă curent în cadrul
fermelor de păsări. Tulpina virusului identificată
la o tânără în vârstă de 20 de ani este de o virulenţă
relativ scăzută, dar cercetătorii subliniază riscul ca
aceasta să se combine cu alte virusuri şi să devină
mai periculoasă şi insistă asupra necesităţii de a se
pregăti fără întârziere pentru o pandemie cu virusul
gripei aviare, complexă şi imprevizibilă, scrie
Mediafax. Tânăra din centrul Taiwanului s-a
prezentat le spital cu simptome gripale şi senzaţie
de sufocare în mai 2013. Ea a reacţionat bine la
tratamentul cu oseltamivir (Tamiflu) şi de atunci
s-a recuperat total, scriu ei în revista medicală
specializată e Lancet Respiratory Medicine,
publicată joi.

Un nou virus gripal amenin\[ 
omenirea

      Cea mai bătrână creatură din
lume, o scoică în vârstă de 507 de
ani, a fost ucisă de către
cercetătorii care au deschis-o
pentru a-i afla vârsta.
      O scoică botezată Ming a fost
confirmată oficial drept cea mai
bătrână creatură din lume, ea
ajungând la vârsta de 507 ani, scrie
Daily Mail. 
      Viața scoicii a fost însă
curmată într-un mod abrupt cu
șapte ani în urmă, când
cercetătorii islandezi au deschis-o
pentru a-i afla vârsta. 
      Vârsta unei scoici poate fi
stabilită numărând inelele vizibile
în interiorul cochiliei moluștelor.
Cercetătorii au calculat inițial că
scoica avea 405 ani, însă și-au
corectat eroarea și au stabilit că
vârsta adevărată este 507 ani.

Cea mai b[trân[
creatur[ din lume 
a fost ucis[ din

gre;eal[

Istorii medicale `n memoriile
Reginei Maria a Rom]niei (I)

Care este temeiul s[rb[torii “Intrarea în biseric[
a Maicii Domnului”? - 21 noiembrie
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~n 1923 s-a `nfiin\at primul
liceu rom]nesc la Carei

Acest episod nu se gă-
seşte consemnat în Sfânta
Scriptură, ci se bazează nu-
mai pe Tradiţia Bisericii, per-
petuată din generaţie în ge-
neraţie prin viu grai şi fixată
în cele din urmă în scris.
Ana, care toată viaţa ei a fost
stearpă, neputând da naştere
niciunui copil, se ruga, îm-
preună cu bărbatul ei Ioa-
chim, lui Dumnezeu, ca să îi
binecuv]nteze şi pe ei cu un
copil, promiţând că, dacă le
va împlini cererea, îndată îl
vor dărui şi închina Domnu-
lui. Rugăciunile lor fierbinţi
au fost ascultate. Ca atare, cu
nespusă bucurie, a născut
Sfânta Ana pe cea care s-a fă-
cut pricina mântuirii neamu-
lui omenesc, pe cea care a
adus împăcarea dintre Dum-
nezeu şi oameni, pe Preas-
fânta şi de Dumnezeu Năs-
cătoarea şi Pururea Fecioară
Maria. 

Ajungând la vârsta de
trei ani, părinţii au adus-o la
Templu, încredinţând-o
preoţilor. Luând-o arhiereul
Zaharia, a purtat-o până în
Sfânta Sfintelor, partea cea
mai aleasă din Templu, în ca-
re nimeni nu avea acces decât
numai arhiereul, o singură
dată pe an.
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Maria, regină a României năs-
cută Maria Alexandra Victoria de
Saxa-Coburg şi Gotha (29 octom-
brie 1875, Eastwell Park, Kent,
Anglia-18 iulie 1938, castelul
Pelişor-Sinaia, Regatul Româ-
niei), a fost prinţesă a Marii Bri-
tanii şi Irlandei şi consoarta re-
gelui Ferdinand.

Memoriile sale reprezintă o sursă
importantă pentru informaţii inclusiv
medicale, dar şi o literatură surprinză-
toare, ceea ce vădeşte un talent scriito-
ricesc. Demersul nostru vizează o in-
cursiune în informaţiile medicale cu-
prinse în memoriile Reginei Maria a
României, după cunoştinţele noastre
fiind primul de acest fel.

Maria Alexandra Victoria de Saxa-
Coburg şi Gotha s-a născut la 29 oc-
tombrie 1875 la Eastwell Park, comi-
tatul Kent, Anglia, fiind fiica cea mare
a părinţilor săi Alfred Ernest Albert de
Saxa-Coburg şi Gotha, duce de Edin-
burgh şi Maria Alexandrovna Roma-
nov, mare ducesă a Rusiei singura fiică
în viaţă din căsătoria ţarului Alexandru
al II-lea al Rusiei cu Maria Alexan-
drovna de Hessa. Tatăl său era cel de-
al doilea fiu al reginei Victoria şi
prinţului-consort Albert.

La 10 ianuarie 1893, la Sigmaringen
în Germania, este celebrată căsătoria
Alteţei Sale Regale Maria de Edinburgh
cu Alteţa Sa Regală Ferdinand, Prinţul
de Coroană al României.

Memoriile sale, în trei volume, re-
prezintă o sursă importantă pentru in-
formaţii privind viaţa la curţile regale
şi princiare ale Europei sfârşitului de
veac al XIX-lea, precum şi informaţii
medicale, dar şi o literatură surprinză-
toare, descrierile caracterologice ale
oamenilor întâlniţi fiind pline de sa-
voare, vizualizându-se cu deplină na-
turaleţe, ceea ce vădeşte un talent scrii-
toricesc, cultivat la maturitate.

Despre medicină şi educaţia
medicală, la 1880-1890

“Potrivit codului promulgat de ma-
ma, omul nu trebuie niciodată să se
tânguie. Nu trebuie niciodată să măr-
turisească cuiva o durere de cap sau să
se lase învins de dânsa> pentru o răceală
nu trebuie să stai închis în casă, pentru
un acces de friguri nu trebuie să stai în
pat”.

“Una dintre ciudăţeniile ei (nn. ma-
ma) era dispreţul pentru ştiinţa medi-
cală şi pentru orice se atingea de spitale,
doctori ori îngrijitoare de meserie.
Avea o constituţie de fier şi nu era ni-
ciodată bolnavă, de aceea socotea orice
propăşire a medicinei drept o născocire
modernă< “puteam foarte bine să trăim
fără astea în vremea mea”. (...) Îşi bătea
joc de-a binelea de cei care-şi măsurau
temperatura, tensiunea, se supuneau
unei ascultări sau urmau un regim.”

“În casa noastră nu se vorbea des-
pre medicină, şi am pornit în calea
vieţii cu totul neştiutoare de cele mai
simple învăţăminte ale ei“.

“Aveam o groază înnăscută de orice
descriere a organelor interne> ni se pă-
rea că e ceva măcelăresc şi nu prea cu-
viincios> era chiar să ne vină rău într-

o zi, când plin de însufleţire, doctorul
Heim (nn. profesor de istorie naturală
şi botanică) ne aduse un ochi de bou
ca să ne arate minunile alcătuirii lui
optice. De bună seamă nu eram deloc
din şcoala modernă care fără sfială cer-
cetează toate amănuntele mecanismu-
lui omenesc”.

Despre medicamente

Medicaţia vremii, empirică şi mai
degrabă bazată pe folclor şi legendă,
cuprindea un arsenal farmacologic re-
dus şi limitat la produse şi extracte na-
turale, multe dintre ele potenţial sau
de-a dreptul periculoase, cum erau
tincturile de opiu, tinctura Doveri fiind
folosită zeci de ani, reprezentând o
reţetă magistrală cunoscută şi prepa-
rată în farmacii chiar şi până la mijlocul
secolulul al XX-lea, precum şi tabletele
de cocaină, astfel încât afirmaţia ma-
mei Reginei că medicamentele engle-
zeşti erau “doctorii bune pentru cai”
probabil nu erau exagerate> “Afirma că
medicamentele englezeşti sunt mult
mai tari decât cele de pe continent şi le
numea “doctorii bune pentru cai”.

Mama Reginei `;i comanda
medicamentele 
din Petersburg

“Erau şi nemaipomenite proviziuni
de hapuri, în special de ricină, semă-
nând a boabe de struguri străvezii, în
care tremura lichidul galben. Acestea
erau, nu se ştie din ce motive, coman-
date la Petersburg, poate de teama că,
preparate în Anglia, să nu fie cumva
“doctorii pentru cai”. Eu cred că aceste
hapuri de ricină mai adesea se uscau
în cutiile lor, căci sănătatea rusească a
mamei nu prea justifica aprovizionarea
cu aşa cantităţi. Dar având a străbate o
cale atât de lungă din Rusia încoace,
era mai practic să se trimită dintr-odată
o cantitate însemnată. (...) Ce ni se pă-
rea mai încântător (...) erau feluritele

pastile pentru fumători< unele mititele
şi de toate culorile curcubeului, altele
trandafirii şi în formă de semilună,
aşezate în cutiuţe mici şi plate care pur-
tau un nume oriental pe capac şi o ga-
zelă. Mai erau şi nişte pastile viorii în
formă de inimă, cu gust de toporaşi>
acestea îmi plăceau mai mult (...)” 

Reacţiile adverse ale medicamen-
telor erau puţin sau deloc cunoscute.
Metamfetamina în combinaţie cu fe-
nobarbitalul avea nevoie de reclamă
pentru a fi vândută, fiind folosită în
supraponderalitate pentru “controlul
dietei şi al dispoziţiei pe parcursul în-
tregii zile”.

Reclamă la Ambar, 
medicament al vremii 
conţinând metamfetamină şi
fenobarbital

Fenacetina, medicament introdus
în uz în 1887, era antipiretic şi analge-
zic, fiind primul analgezic nonopioid.
A fost retras de FDA abia în 1983 da-
torită efectului carcinogenic şi a leziu-
nilor renale pe care le provoca< “Cu
toate acestea, mamei îi plăcea foarte
mult să laude unele leacuri precum fe-
nacetina, aspirina, salipirina, şi se ne-
căjea dacă încerca cineva să-i arate că
sunt vătămătoare când nu sunt luate
cu socoteală”.

Despre bolile contagioase şi
asepsie

Se ştia sau bănuia că nu te poţi îm-
bolnăvi de două ori de pojar, altfel spus
că rujeola determină imunitate pe toată
viaţa. Erau cunoştinţe minime privind
contagiozitatea< “O scenă mai limpede
în mintea mea mi-a rămas din seara
când a venit bunicul (nn. ţarul Rusiei,
Alexandru al II-lea) în camera noastră
de culcare, (aceasta s-a întâmplat tot
la Tsarkoe-Selo), unde zăceam toate de
pojar. Eu prinsesem boala în urma ce-

lorlalte (nn. surori) astfel încât bunicul
putu să mă sărute”.

“Tot astfel, nu încuviinţa teoria mi-
crobilor (nn. mama)> dezinfectantele
îi erau nesuferite şi nu erau îngăduite
în casa ei. (...) I se părea o neghiobie să
pui iod pe o tăietură sau să faci injecţii
în contra tifoidei”. Să nu uităm că bu-
nicul Reginei Maria, prinţul consort
Albert, murise de febră tifoidă în 1861,
soţia şi totodată vara lui primară, Re-
gina Victoria, intrând în perioada de
doliu până la sfârşitul vieţii, afectând
nu numai familia ci şi întreaga societate
a vremii. A doua fiică a Victoriei, Alice,
murise de difterie în 1878.

Despre igienă

“Saşeurile mari ca nişte salteluţe,
albastre sau trandafirii, atârnate sau
aşezate printre toate rochiile şi rufele
mamei, erau pline de pudră de iris şi
veneau totdeauna de la Florenţa, unde
se fabricau”. Mama Reginei introduce
la reşedinţa din Roseneau băi, după ce
soţul ei preia ducatul de Saxa-Coburg
şi Gotha, dar refuză introducerea cu-
rentului electric “socotind că ar fi ceva
nepotrivit cu caracteristica ciudatului
şi vechiului castel”. “Cu dulapurile pline
de samururi ruseşti, mătăsuri şi atla-
suri, dantele de preţ, rufărie minunată,
purta mai cu plăcere ţesături de mână,
pânză groasă şi blănuri ieftine, pentru
că toate acele comori, păstrate în cam-
for şi levănţică, făceau parte din mă-
reţia rusească, părăsită acum, şi care
nu-şi mai avea loc în viaţa ce-şi alese-
se”.

Despre intervenţii 
chirurgicale

“Cât despre operaţii, nu erau în
ochii ei (nn. mamei) decât o vinovată
împotrivire în contra naturii, aşa cum
o făcuse Dumnezeu”.

***
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În ajunul Summitului Parteneriatului
Estic din luna noiembrie când Republica
Moldova urmează să parafeze Acordul de
asociere la Uniunea Europeană, Moscova
face presiuni asupra Republicii Moldova
pentru a o menține în zona sa de influență
și pentru a o atrage în Uniunea Euroasia-
tică (CSI). La 10 septembrie serviciul sa-
nitar rus a interzis importul băuturilor al-
coolice moldovenești în Federația Rusă.
Anunțul a fost făcut la o zi după vizita Pa-
triarhului Rus, Chiril în Republica Mol-
dova. Vreau să fac mențiunea că în R. Mol-
dova există la ora actuală două Patriarhii,
una care este subordonată Patriarhiei din
România, din care fac parte cetățeni mol-
doveni de credință ortodoxă, iar cea de-a
doua Patriarhie aparține ca subordonare
de Moscova și sunt credincioși ortodocși
de naționalitate rusă, ucraineană. În Re-
publica Moldova a sosit în vizită și vice-
premierul rus, Dumitri Rogozin care i-a
amenințat pe moldoveni chiar din casa
Guvernului de la Chișinău că ar putea ră-
mâne fără gaze la iarnă și ar putea pierde
vagonul Transnistriei în drumul spre Uni-
unea Europeană. Aluzie clară că Transnis-
tria care face parte de facto din Republica
Moldova se va despărți?

Totodată, interdicția a venit cu câteva
minute de decizia Curții Constituționale
a Republicii Moldova de a suspenda hotă-
rea Guvernului care a permis concesiona-
rea Aeroportului Internațional de la Chi-
șinău pentru un termen de 49 de ani unei
companii din Rusia.

Motivul invocat pentru embargo asu-
pra exporturilor de vinuri moldovenești a
fost calitatea proastă a produselor de vinuri
moldovenești. Specialiștii ruși ar fi depistat
în loturile livrate în Rusia un conținut ri-
dicat de dibutil (o substanță clinică peri-
culoasă norma admisă fiind depășită cu
80-90 de ori). Decizia Rusiei a provocat
un val de critici la nivel internațional dar
și o mobilizare națională. Este un act ne-
prietenesc, necreștinesc, nefrățesc. Nu pot
să spun care este motivul acestei decizii,
că problema e în calitatea vinurilor sau că
a concis cu perioada în care Moldova se
pregătește de Summitul de la Vilnius, a de-
clarat președintele Republicii Moldova, Ni-
colae Timofti. Primul colac de salvare a
fost aruncat de președintele Traian Băsescu
care a promis că România va cumpăra mai
mult vin de peste Prut. Ulterior și oficialii
europeni au anunțat că UE ar putea mări
cota de import a băuturilor moldovenești. 

Printr-o rezoluție, Parlamentul Euro-
pean a condamnat presiunile exercitate de
Rusia asupra statelor din Parteneriatul Es-
tic și mă refer la Ucraina și Georgia și a ce-
rut Moscovei să respecte dreptul acestor
state independente de a alege dacă intră în
acorduri de asociere cu UE.

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

Mureşan Traian 

Mizele Rusiei din
spatele embargoului

pentru Basarabia

ISTORIE
Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha s-a născut la 29 octombrie 1875 la

Eastwell Park, comitatul Kent, Anglia, fiind fiica cea mare a părinţilor săi Alfred Ernest
Albert de Saxa-Coburg şi Gotha, duce de Edinburgh şi Maria Alexandrovna Romanov,
mare ducesă a Rusiei singura fiică în viaţă din căsătoria ţarului Alexandru al II-lea al
Rusiei cu Maria Alexandrovna de Hessa. Tatăl său era cel de-al doilea fiu al reginei Victoria
şi prinţului-consort Albert.

“Una dintre ciudăţeniile mamei Reginei era dispreţul pentru ştiinţa medicală şi
pentru orice se atingea de spitale”

Istorii medicale `n memoriile
Reginei Maria a Rom]niei (I)
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EDUCA}IE
Directorul Coza sesizează pericolul foarte mare al acestei conjuncturi prin chiar

pierderea limbii strămoşeşti. “Prin perderea limbii strămoşeşti – şi prin folosirea unei
limbi streine tot mai mult se înstreinează, se depărtează şi de la cultura adevărat
naţională românească.

De curând, s-a încheiat proiectul
Comenius ,,Let’s experience retro!”,
iniţiat de cadrele didactice de la Co-
legiul Tehnic ,,Elisa Zamfirescu” Sa-
tu Mare.

Astfel, în perioada 03-09 noiembrie,
29 de elevi și profesori din patru țări par-
tenere - Anglia, Italia, Polonia și Ungaria
-, au participat la proiect. Ei au sosit în
urbea noastră pe 3 noiembrie, fiind în-
tâmpinați de directoarea Pop Alexandrina
Ligia, de profesoara Pop Olivia, coordo-
natoarea proiectului, și câțiva elevi de la
liceul gazdă. Este vorba de elevii implicați
în toate activitățile de pe parcursul săptă-
mânii< Ioana Iluț, Csilla Torok, Melinda
Marco, Edua Lajos, Bianca Vraja, Alin
Anton și alții.

Ziua de luni, 4 noiembrie, a demarat
cu o primire călduroasă a musafirilor la
Primăria orașului, prezenți fiind primarul
Dorel Coica, viceprimarul Radu Roca, și
inspectorul general adjunct Claudiu Mon-
dici. După întâlnirea cu oficialitățile, ca-

drele didactice și elevii s-au îndreptat spre
Colegiul Tehnic ,,Elisa Zamfirescu”, au vi-
zitat liceul și le-a fost prezentat programul
săptămânii. Au luat prânzul la cantina li-
ceului și apoi, însoțiți de profesoarele Pop
Olivia, Gabor Nicoleta, Niculuț Alina,
Szekely Izabella și câțiva elevi de la liceu
au vizitat Palatul Episcopal. De acolo, ei
au pornit în recunoașterea câtorva puncte
turistice pe care au trebuit să le descopere
din indicațiile pe care le-au primit pe car-
tonașe și după imaginea care însoțea fie-
care punct turistic. Tot acest periplu s-a
dovedit a fi o socializare și comunicare
intensă între elevi și cadre didactice. După
vizitarea orașului, s-a luat cina la cantina
liceului, cină care a fost urmată de un
spectacol de dansuri populare (oșenesc,
codrenesc, maghiar și nemțesc, cât și ”fe-
tele de la Căpâlna”). De buna desfășurare
a acestei activități au răspuns profesoarele
Pop Olivia, Bercea Cristina, Bozga Mari-
nela, Pridea Floare și Mok Elisabeta. Seara
folk a fost onorată cu prezența vicepri-
marilor Marcela Papici și Radu Roca, pre-
cum și de inspectoarea Claudia Cziprok,

de la Inspectoratul Școlar Județean. 
Ziua de marți, 5 noiembrie, a început

cu un atelier de lucru (workshop) în ca-
drul căruia fiecare țară participantă a pre-
zentat materiale despre ”Pericolele inter-
netului și dependența de calculator”. Apoi
s-a lucrat în echipe mixte făcându-se un
brainstorming asupra avantajelor și de-
zavantajelor internetului. Toate aceste ac-
tivități au fost coordonate de profesoarele
Pop Olivia, Gabor Nicoleta, Niculuț Alina
și Bercea Cristina. După o pauză de 30 de
minute, s-a organizat al doilea atelier de
lucru, tot în grupe mixte, elevii au trebuit
să discute despre activitățile de voluntariat
scoțând în evidență importanța lor. Ate-
lierul s-a finalizat prin realizarea unor în-
trebări legate de voluntariat care trebuiau
să aibă mai multe variante de răspunsuri
(multiple choice). De această activitate s-
au ocupat aceiași profesori amintiți mai
sus. Prânzul s-a luat la cantina liceului iar
cina a fost urmată de o seară de bowling.

Program de excursii

Miercuri, 6 noiembrie, grupul a plecat
în excursie la Salina Turda și Cheile Turzii,
iar seara s-a finalizat cu un shopping la
Polus. A urmat Clujul să fie vizitat joi, 7
noiembrie, dintre cele mai importante lo-
cații amintind Grădina Botanică, Univer-
sitatea Babeș-Bolyai, biserici ortodoxe, re-
formate, catolice etc.

Vineri, 8 noiembrie, a început cu o
acțiune caritabilă la Grădinița ”Draga
mea” unde elevii din țările partenere cât
și elevii de la liceul nostru implicați în
proiect, au realizat picturi deosebite pe
fața copilașilor, ei fiind încântați de opera
celor mari. 

Pentru ca bucuria să fie deplină, cei
mici au primit coifuri, baghete și dulciuri
pregătite de elevii țărilor partenere. Au
continuat apoi cu o activitate de volunta-
riat făcând curățenie în curtea grădiniței,
după care au vizitat atelierele școlii. După
luarea prânzului, s-au completat formu-
larele de evaluare. La ora 14 s-a plecat la
Carei pentru a vizita Castelul Karolyi. 

Ziua de vineri a fost și ziua fără tele-
foane mobile. De la ora 18 a început fes-

tivitatea de încheiere a activităților printr-
un moment artistic specific anilor 80’ -
”Ani de liceu”, urmată de o paradă a cos-
tumelor de epocă, o paradă a personajelor
din filme. O trupă de la Palatul Copiilor,
condusă de Dan Berindei, a încântat au-
ditoriul, după care fiecare țară participantă
a prezentat câte puțin din moda anilor 80’,
aceasta fiind de altfel tema proiectului în
Satu Mare. 

De buna desfășurare a acestor activi-
tăți s-au ocupat profesoarele Pop Olivia,
Bozga Marinela, Delia Buzilă și Pridea
Floare. A urmat apoi cina festivă. La toate
acestea au fost prezente ca invitate de
onoare inspectoarea de specialitate limbi
moderne Ioana Iura și inspectoarea de in-
formatică Claudia Cziprok. 

Seara s-a finalizat cu un bufet suedez,
dans și karaoke pe muzica anilor 80’.

Putem spune că activităţile de pe par-
cursul întreagii săptămâni s-au desfăşurat
cu succes, toți partenerii simțindu-se foar-
te bine, apreciind eforturile depuse atât
de cadrele didactice cât și de elevii școlii
gazdă.

Fondul ASTRA al Arhivelor Sta-
tului Sibiu, păstrează documentul
nr. 84/1924, în pachetul< Des-
părţământul Carei, care conţine o
relevantă imagine a personalităţii
unui director de liceu din “Careii
Mari” pe nume Aurel Coza. 

Pe profesorul Aurel Coza, în februarie
1924, ca director al Liceului “Vasile Luca-
ciu”, îl găsim remarcat prin faptul că cu
puţină vreme înainte “a dat ilustrul nume
liceului careian”, iar apoi că a desfăşurat “o
foarte bogată şi susţinută activitate edu-
cativă... trezindu-le locuitorilor români de
origine, conştiinţa naţională şi mândria
de a fi român”. (Alina Mocanu, Daniela
Ciută, Nicoleta Latiş, în Pr. Dr. Vasile Lu-
caciu Părinte spiritual în clepsidra vremii,
Ed. Citadela, Satu Mare, 2012). 

Directorul la 23.02.1924 se adresează
Prezidiului ASTRA, Sibiu, pentru a găsi
sprijin în vederea îmbogăţirii fondului de
carte din biblioteca liceului său, despre
care afirmă că „avut-a o bibliotecă mo-
destă, dar mai mult pentru profesori, decât
pentru elevi... mijloacele financiare sunt
modeste, comitetul şcolar abia s-a putut
înfiripa, astfel că sunt nevoiţi a recurge la
sentimentele româneşti dăruitoare, ca să
putem înfăptui sau cel puţin a începe în
înfăptuirea întăririi neamului românesc”. 

Pentru a convinge prezidiul despre ne-
cesitatea unui sprijin substanţial, Aurel
Coza simte nevoia unei argumentaţii ex-
haustive cu privire la situaţia populaţiei
româneşti din acele „părţi mărginaşe ale
teritoriului românesc” în comparaţie cu
„massa românismului”. 

Iată de altfel preambulul argumentaţiei
“Poporul român ocupă un teritor foarte
estins. Teritoriul între Nistru şi Tisa, Marea
Neagră şi Tisa, Balcanul şi Tisa cu necon-
siderarea hotarului geografic artificial ce
despărţia Moldova şi Muntenia de părţile
transilvănene, crişene, bănăţene, sătmă-
rene, sălăgene, bihorene şi maramureşene
din timpurile cele mai vechi a fost locuit
în cea mai mare parte de Români. Fericit
a fost aceea parte a poporului, care a fost
mai aproape de centrul – massa – româ-
nismului, că în tot timpul s-a putut şi s-a
încălzit de focularul central al conştiinţei
naţionale, - dar părăsit a fost aceea parte,
care zăcea mai departe de acest focular –
şi mai ales aceea parte a fost lăsată pe mâna

sorţii, care se afla pe părţile mărginaşe –
limitrofe – ale teritorului românesc”. 

Directorul Coza socotea
c[ limba str[mo;easc[
se putea pierde

Consecinţele nefaste sunt uneori con-
trabalansate doar de apariţia din rândurile
acestor români a unor valori deosebite,
vârfuri ale culturii naţionale născute şi pe
aceste locuri. Cu toate acestea soarta ro-
mânismului şi a uzului limbii române ră-
mânând în continuare foarte puţin ame-
liorată. „Abia din când în când se năştea
câte un luceafăr trecător, care mai ilumina
şi încălzea sufletele pentru interesele cul-
turale, sociale şi politice ale românismului,
- dar activitatea aceasta era efemeră – tre-
cătoare şi deşi poate mai susţinea legătura

sufletească, internă, între aceşti mărginaşi
şi între cei din centrul românismului - to-
tuşi în cele mai multe locuri şi în cele mai
multe familii legătura externă – care se
face prin limba naţională – se întrerupea
prin usul şi folosirea unei limbi streine,
care mereu – mereu tot mai mult depărta
dela massă ruptura împrăştiată pe margi-
ne”. 

Directorul Coza sesizează pericolul
foarte mare al acestei conjuncturi prin
chiar pierderea limbii strămoşeşti. 

“Prin perderea limbii strămoşeşti – şi
prin folosirea unei limbi streine tot mai
mult se înstreinează, se depărtează şi de la
cultura adevărat naţională românească.
Nu cumpărau, nu folosiau, nu cetiau cărţi
româneşti – în urmare nu cunoscură nici
literaţii noştri – desconsiderau pe scriitorii
români şi se îndeletniceau în cetirea ro-

manurilor, novelelor, poeziilor şi ziarelor
streine – precum durere şi azi o fac. - Îm-
brăcaţi în cultura streină se înstreinară de
mama adevărată şi se îmbrăcară cu dati-
nele – limba şi religia streină – eventual
duşmană naţiei româneşti.”

Argumentaţia autorului continuă prin
evidenţierea a ceea ce încă lipseşte
„simţului românesc”, „după întregirea Ro-
mâniei Mari”. „Durere după unirea tuturor
Românilor – după întregirea României
Mari – încă tot puţină schimbare se poate
observa pe aceste părţi limitrofe, căci îi
lipseşte nu numai creşterea, poleiala şi cul-
tura românească, dar îi lipseşte şi simţul
românesc.

În lipsa acestora văzând în jurul său
totul străin – limba, oficiul – oamenii – ba
în cea mai mare parte şi pe conducătorii
lor văzând, notând tot în apele aceste strei-

ne şi însuşi poporul şi-a perdut încrederea
în sine astfel că azi se miră că mai află ro-
mâni în apropiere şi aude vorbă româ-
nească.”

A fost nevoie de reorganizarea
bibliotecii

Schimbarea mult dorită se cere grab-
nic sprijinită prin şcoală naţională, prin
cultură românească şi bibliotecă! “Şcoala
este chemată a stransforma şi a schimba
această stare dureroasă. 

Din simţul românesc al D-lui Ministru
al Instrucţiei Dr. Angelescu între alte şcoli
româneşti s-a născut şi liceul român de
stat „Vasile Lucaciu” în Careii Mari -  stran-
sformând fosta şcoală medie de băieţi în
liceu. Fosta şcoală medie avut-a o biblio-
tecă modestă, dar mai mult pentru profe-
sori, decât pentru elevi. Astfel biblioteca
claselor trebuie din nou organizată.

În acest an avem 5 clase liceale şi pe
anul şcolar următor se va deschide şi cl.
VI. 

Mijloacele financiare sunt modeste,
comitetul şcolar abia s-a putut înciripa ast-
fel, că sunt nevoiţi a recurge la sentimentele
româneşti dăruitoare, ca să putem înfăptui
sau cel puţin a începe în înfăptuirea întă-
ririi neamului românesc.”

Aurel Coza îşi încheie  misiva printr-
o patetică adresare în ton cu ardoarea do-
rinţei de a-şi vedea satisfăcute eforturile
de a-i convinge pe cei în măsură să-l
înţeleagă şi să-l ajute< „Vă rugăm deci şi pe
D-Voastră, să binevoiţi a concurge la lucrul
nostru dăruindu-ne pe seama bibliotecelor
noastre cărţi româneşti corespunzătoare. 

În nădejdea, că glasul nostru nu va fi
a „celui din pustie” cu aşteptarea celor mai
bune, semnez

Careii Mari, la 14 Februiarie, 1924  Di-
rector Aurel Coza”.

Despre biblioteca liceului careian şi
binefacerile ei asupra generaţiilor de elevi,
credem că pot vorbi toţi cei care au fost
elevi sau profesori străluciţi ai acestei ve-
nerabile instituţii, care multora le-a întregit
cultura şi le-a decis traseul vieţii.

Un gând bun pentru acest tip de oa-
meni, dedicaţi valorilor culturii şi civili-
zaţiei locului unde şi-au dus viaţa cum ar
fi şi directorul Liceului „Vasile Lucaciu”
din Carei.

Profesor Gheorghe Fechete

Proiect Comenius de anvergur[ la Colegiul “Elisa Zamfirescu” 

Reorganizarea `nv[\[m]ntului rom]nesc la Carei
a `nceput la 1923 cu `nfiin\area Liceului “Lucaciu”

Directorul de atunci, Aurel Coza, a cerut ajutorul Prezidiului ASTRA pentru dotarea bibliotecii

Prin biblioteca institu\iei au trecut elevi ;i profesori str[luci\i c[rora le-a `ntregit cultura ;i le-a decis traseul vieţii
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RELIGIE
“Astăzi Fecioara cea curată se aduce în biserică, Împăratului tuturor, Dumnezeului

şi Mântuitorului a toată viaţa noastră, spre sălăşluire fără prihană. Astăzi sfinţenia cea
curată, ca o pruncă de trei ani, în Sfânta Sfintelor se aduce. Acesteia să-i strigăm cu
îngerul< Bucură-te, ceea ce singură eşti între femei binecuvântată”.

Universitatea Pontificală Gre-
goriană, în colaborare cu Obser-
vatorul Vaticanului, a organizat o
conferinţă despre originea univer-
sului, în 11 noiembrie 2013, şi o al-
ta va desfășura despre sfârşitul lui,
în 31 martie 2014 - titrează site-ul
oficial din România al Bisericii Ca-
tolice.

Tema este discutată din perspectivă
ştiinţifică, filozofică şi teologică. Într-un
interviu recent, pr. Louis Caruana, profesor
de filosofia ştiinţei şi a naturii la Univer-
sitatea Gregoriană, a subliniat semnificaţia
abordării interdisciplinare alese.

“Uneori avem oameni de ştiinţă care
vorbesc într-un mod filosofic sau teologic,
iar alteori avem filosofi care vorbesc despre
ştiinţă, dar idealul este să avem specialişti
vorbind despre propriile lor discipline”, a
declarat iezuitul maltez pentru un portal
de ştiri şi informaţii religioase. Aşadar, la
cele două conferinţe au fost invitați experţi
din toate aceste domenii, vorbind despre
originea şi sfârşitul universului. Între vor-

bitorii de la întâlnirea de luni, 11 noiem-
brie, se numără cercetătorul iezuit Gabriele
Gionti, de la Observatorul Vaticanului, ca-
re a vorbit despre teoria Big Bang-ului,
evoluţia ei istorică şi alte câteva idei legate
de teoriile gravitaţiei cuantice> prof. Ľuboš
Rojka de la Facultatea de Filozofie a Uni-
versităţii Gregoriene, care a abordat origi-
nea universului şi argumentul cosmologic
kalãm; şi prof.  Michelina Tenace, director
al Departamentului de Teologie Funda-
mentală de la Universitatea Gregoriană a
vorbit despre Creator şi creaţie şi despre
care este astăzi semnificaţia teologică a
creatio ex nihilo. “Relaţia dintre credinţă
şi ştiinţă trebuie să fie înţeleasă ca un dialog
dintre părinţii culturii. Dialogul este în-
totdeauna de preferat indiferenţei”, a de-
clarat profesorul Caruana ̀ n cadrul ̀ nt]lni-
rii. “Acest dialog a existat întotdeauna de-
a lungul istoriei într-o formă sau alta. În
ultimii zece ani i s-a acordat multă atenţie,
în particular datorită pontificatului Papei
Ioan Paul al II-lea şi enciclicei sale Fides
et Ratio. Mai sunt încă multe de făcut, şi
pentru că ştiinţa avansează constant” - ara-
tă sursa citată.

Text adaptat de Eva Laczko

Motivul acestei sărbători – pe ca-
re Părinţii Bisericii au început să o
cinstească de prin anul 750 – constă
în aducerea cu evlavie în Templul
Legii vechi din Ierusalim, a copilei
de trei ani care avea să devină Maica
Domnului nostru Iisus Hristos.

Acest episod nu se găseşte consemnat
în Sfânta Scriptură, ci se bazează numai
pe Tradiţia Bisericii, perpetuată din gene-
raţie în generaţie prin viu grai şi fixată în
cele din urmă în scris. Ana, care toată viaţa
ei a fost stearpă, neputând da naştere ni-
ciunui copil, se ruga, împreună cu bărbatul
ei Ioachim, lui Dumnezeu, ca să îi bine-
cuv]nteze şi pe ei cu un copil, promiţând
că, dacă le va împlini cererea, îndată îl vor
dărui şi închina Domnului. Rugăciunile
lor fierbinţi au fost ascultate. Ca atare, cu
nespusă bucurie, a născut Sfânta Ana pe
cea care s-a făcut pricina mântuirii ne-
amului omenesc, pe cea care a adus împă-
carea dintre Dumnezeu şi oameni, pe
Preasfânta şi de Dumnezeu Născătoarea
şi Pururea Fecioară Maria. 

Ajungând la vârsta de trei ani, părinţii
au adus-o la Templu, încredinţând-o
preoţilor. Luând-o arhiereul Zaharia, a
purtat-o până în Sfânta Sfintelor, partea
cea mai aleasă din Templu, în care nimeni
nu avea acces decât numai arhiereul, o sin-
gură dată pe an. El a procedat astfel aflân-
du-se sub insuflarea lui Dumnezeu, Cel
Ce avea să se nască dintr-însa spre mân-
tuirea lumii. A rămas Fecioara acolo, pe-
trecând doisprezece ani de sfântă vieţuire,
hrănită fiind cu hrană cerească de către
Arhanghelul Gavriil. Era un înger printre
oameni, coborând cu adevărat cerul pe
pământ. La Templul din Ierusalim se gă-
seau trei rânduri de chilii, în care locuiau,
cu frică de Dumnezeu, fecioare şi văduve
închinate Domnului, preoţi şi slujitori, fie-
care având un rol bine definit. În această
atmosferă aleasă, Maria deprindea neîn-
cetat, sub supravegherea fecioarelor mai
în vârstă, lucrul de mână, citirea Sfintei
Scripturi şi mai ales, rugăciunea. Plină de
smerenie, se ruga mereu lui Dumnezeu.
De aceea, spuneau Sfinţii Părinţi atât de
frumos despre Fecioara Maria< “Cât poate

Dumnezeu cu puterea, poate şi Maica
Domnului cu rugăciunea”. 
Când s-a apropiat momentul Bunei Vestiri,
ieşind de la Templu, Maria a descoperit
arhiereului şi preoţilor că ea, încă dinainte
de-a se naşte, a fost făgăduită lui Dumne-
zeu şi că ea însăşi a ales să ducă o viaţă de

feciorie neîntreruptă. Drept urmare, la cin-
cisprezece ani a fost logodită cu dreptul
Iosif, care a înţeles înalta chemare a Mariei,
slujind atât ca martor la naşterea cea fără
de prihană a Domnului în peştera săracă
din Betleem, cât şi ca ocrotitor la fuga sfin-
tei familii în Egipt şi întoarcerea la Nazaret,

în pământul lui Israel.

Tradiţii - 21 noiembrie

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului
în biserică se numeşte în popor “Ovidenie”
sau “Vovidenie”. În această zi, spune Tudor
Pamfile (“Sărbătorile la români”, Bucureşti,
1997, pp. 215-217), “s-a vedit lumea pe
care Dumnezeu a blagoslovit-o la Bla-
goviştenie (Buna Vestire). De aici urmează
credinţa că această sărbătoare se ţine pen-
tru ochii ce văd, pentru vederi. În acest
scop, unii oameni sfinţesc câte un fuior,
cu ajutorul căruia, la nevoie, se şterg pe
ochi, cu apă”. Prin unele locuri, ferestrele,
uşile şi locurile de culcare se ung cu usturoi
în speranţa că acele case vor fi ferite de
farmece. De la Ovidenie se spune că începe
iarna. Dacă ninge în această zi înseamnă
că iarna care urmează va fi una grea. Dacă
va fi senin şi soare de Ovidenie, atunci
vara va fi secetoasă> dacă “va fi nor şi linişte,
peste an vor fi bolişti”. Alţi oameni spun
că în seara de Ovidenie se “noroceşte” anul
ce vine< dacă pe cer vor fi stele, senin, fru-
mos, anul va fi rău> dacă va fi ninsoare (nu
ger sau promoroacă), anul va fi bun.

Ziua de Ovidenii, scrie Tudor Pamfile,
este importantă şi aşteptată de gospodine
ca “să-şi poată da de pomană lumina de
veci”, adică lumânarea care nu se va stinge
niciodată pe lumea cealaltă. Se dau de po-
mană lumânări aprinse, fiindcă “Ovidenia
este numai pentru lumini”, dar se adaugă
şi colăcei, apă, mâncare, obiecte de îmbră-
căminte. Lumânările sunt duse la biserică,
sunt sfinţite, apoi se aprind şi se împart
oamenilor. Româncele au grijă să aprindă
lumânări şi să dea de pomană pentru su-
fletele celor înecaţi, morţi fără lumânare
la căpătâi, morţi în întuneric, ca să aibă şi
ei calea luminată pe lumea cealaltă. Aceas-
tă grijă creştinească ar trebuie să reprezinte
o preocupare pentru fiecare familie. Po-
menile care se fac în această zi poartă nu-
mele de “moşii de Ovidenii”, dar bucatele
care se împart sunt de post, întrucât a în-
ceput deja Postul Crăciunului, fiind doar
dezlegare la peşte. Cei care nu au copii se
roagă stăruitor în această zi ca Dumnezeu
să-i binecuv]nteze cu dar de copii (la fel
cum i-a binecuvântat pe Ana ;i Ioachim

cu Fecioara Maria), pentru a avea moşte-
nitori, dar şi pentru “a avea pe cine să lase
în urmă, după răposare, cu grija luminii
de veci”. De aici, realizăm credinţa pe care
o au românii în puterea rugăciunilor făcute
pentru cei adormiţi (morţi). Poporul ro-
mân ştie că după moarte nimeni nu mai
poate lucra nimic pentru propria sa mân-
tuire, fiind de folos numai rugăciunile, pa-
rastasele, lumânările aprinse, milosteniile,
pomenile făcute de cei rămaşi în viaţă.
Chiar dacă acum un suflet suferă în iad,
prin rugăciunile celor vii, acel suflet, la Ju-
decata de Apoi, se poate învrednici de fe-
ricirea cea veşnică. Cum ne comportăm
noi acum faţă de cei adormiţi, la fel vor
proceda şi urmaşii noştri. De aceea, copiii
trebuie învăţaţi să se roage şi pentru cei
morţi. 

Indiferent de obicieiurile pe care le ţin,
românii respectă sărbătoarea Intrării în
biserică, încercând să nu lucreze, ci să
meargă la sfânta biserică, spre a se întâlni
cu Maica Domnului prin rugăciune şi cân-
tare. Maica Domnului este Maica noastră.
În venele noastre, precizează Î.P.S. Irineu
al Alba Iuliei, trebuie să circule iubirea
fierbinte pentru Maica noastră a tuturor,
în aşa fel încât să ne asemănăm cu ea. Noi,
creştinii, Îl avem pe Dumnezeu ca Tată
bun şi iubitor şi pe Maica Domnului ca
mamă bună în bucuriile noastre, dar şi în
durerile şi necazurile prin care trecem
uneori şi nimeni dintre cei care aleargă cu
credinţă şi cu dragoste spre mijlocirea şi
ajutorul ei nu rămâne ruşinat şi părăsit.

Viaţa noastră pe pământ este adesea
plină de suferinţă şi de întristare< sufletul,
bolnav de păcate, trupul în dureri se chi-
nuie, deoarece Dumnezeu, pentru păcatele
săvârşite de către noi, îngăduie să fim pe-
depsiţi. Însă, alergând către Maica lui
Dumnezeu şi căzând înaintea preacinstitei
sale icoane, cu lacrimi în ochi, inimile
noastre se umplu de bucurie şi de veselie,
fiindcă Fecioara Maria apără, acoperă şi îi
păzeşte pe toţi cei săraci şi lipsiţi de ajutor,
izbăveşte din ispite, din necazuri şi din ne-
voi pe cei care cu încredere o cheamă în
rugăciune, precum ne asigură “Acatistul
Maicii Domnului, bucuria tuturor celor
necăjiţi”. 

Preot dr. Cristian Boloş

Originea ;i sfâr;itul lumii dezb[tute în cadrul unor conferin\e la Vatican

Care este temeiul s[rb[torii Intrarea
în biseric[ a Maicii Domnului?
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RE}ETEAsociaţia Americană a Inimii recomandă ca persoanele care au un nivel ridicat al
colesterolului să consume aproximativ 25-50 de grame/zi proteine derivate din soia,
înlocuind produsele de origine animală. Proteinele din soia scad colesterolul "rău" şi
numărul trigliceridelor din sânge.

Varz[ murat[

Orez cu ciuperci
la cuptor

Mod de perparare< Varza se curăță
și se mărunțește (deja se poate cumpăra
gata mărunțită), iar din căpățâne miezul
tulpinei se scobe;te. Scobitura se umple
cu sare și piper boabe. Hreanul se curăță
și se taie f]șii, la fel și morcovii, dacă se
folosesc. Se feliază și gutuile, apoi toate
condimentele se spală bine, în apă căl-
duță. În butoiul spălat bine cu apă fier-
binte se așează mai întâi un strat de con-
dimente, apoi un strat de varză măruntă
și un pumn bun de sare. Se apasă cu forța,
se mai pune un strat de varză măruntă,
sare, condimente și se presează din nou.
După aproximativ 10 kg de varză mă-
runtă se așează 4-5 căpățâne, condimente

și din nou varză măruntă. Se presează de
fiecare dată cu putere, în așa fel încât,
dacă se poate, să scoată o zeamă cât să o
acopere. Acest lucru se repetă, până când
toată varza se pune în butoi, cu grijă, ca
stratul superior să fie varză măruntă, pre-
sărată cu condimente. Se acoperă cu un
capac de lemn sau eventual plastic și se
apasă cu o greutate (nemetalică). Dacă
varza nu a fost suficient de puternic pre-
sată și nu lasă suficientă zeamă se fierbe
apă, se răcește și se adaugă sare (un pumn
bun de sare la un litru de apă), iar această
zeamă se toarnă în butoi, astfel încât var-
za să fie bine acoperită. Butoiul se ține
2-3 săptămâni la căldură, până când var-
za se acrește, apoi se pune în loc răcoros,
iar dacă începe să facă pojniță, se spală
cu apă rece.

Ingrediente 
(pentru un butoi de 50 l)< 

40 kg varză feliată subțire, 12-15
căpățâne întregi de varză, sare
dură, neiodată (aproximativ 600
g la 10 kg de varză), 100 g piter
boabe, 40-50 frunze de foi de da-
fin, 4 știuleți de porumb, 4-5 gu-
tui, 500 g hrean, 4-5 fire mari de
mărar, 4-5 ramuri de cimbru, 15-
20 bucăți de ardei iute, eventual

4-5 bucăți de morcovi.

Mod de preparare< Ceapa ;i ardeiul
se taie m[runt (sau se r[zuie;te), se
c[lesc ̀ n ulei, se adaug[ ciupercile t[ia-
te ;i se c[le;te ̀ n continuare. C]nd toat[
compozi\ia cap[t[ o nuan\[ sticloas[,
se adaug[ boiaua, pu\in[ ap[, apoi ;i

celelalte condimente, orezul, apa, se
amestec[ ;i se pune `n cuptorul
pre`nc[lzit. L[s[m s[ fiarb[ f[r[ s[
amestec[m, p]n[ c]nd orezul absoarbe
toat[ apa. Dac[ v[ place orezul fiert
mai moale, pute\i folosi p]n[ la 3 c[ni
de ap[. C]nd se scoate din cuptor, p]n[
c]nd mai e fierbinte se adaug[ p[trun-
jelul t[iat, sau dac[ eventual mai e ne-
voie de condimente. Cu ajutorul unui
polonic uns cu ulei, se pot forma glo-
buri, care se orneaz[ cu frunzuli\e
verzi, sau cu salat[. Se serve;te, fie ca
garnitur[, fie ca m]ncare de sine
st[t[toare.

Ave\i nevoie< 

250 g de ciuperci cur[\ate ;i t[iate
(se pot folosi ciuperci de care v[ plac
cel mai mult, fie proaspete, fie de la
borcan), o ceap[, o jum[tate de ardei
gras, sau o linguri\[ de past[ de ardei,
o can[ de orez, 4-5 linguri de ulei, sa-
re, piper, boia de ardei dulce, baz[
pentru m]nc[ruri (delicat de cas[),
c]teva frunze de p[trunjel verde

m[run\it, 2,5 - 3 c[ni de ap[.

Pr[jitur[ de post
cu dovleac dulce

Guia; de fasole
(babgulyás)

Mod de preparare< Fasolea se lasă o
noapte la înmuiat. Ceapa tăiată mărunt
se călește, se adaugă usturoiul pisat și
carnea de vită tăiată cubulețe se călește,
iar când începe să se prăjească se adaugă
și carnea afumată, tăiată la dimensiuni
asemănătoare, eventual se mai poate
adăuga și 100 ml apă. Când începe din
nou să se prăjească se adaugă boia, piper,

sare, eventual boia de ardei iute după
gust. Se amestecă și se stinge cu 3 - 3,5
litri apă. Când compoziția începe să fiar-
bă, se adaugă oasele rămase de la carne,
fasolea, după o oră de fierbere la foc po-
trivit, cu vasul acoperit, se adaugă câr-
nații tăiați felii de circa 0,5 cm, apoi zar-
zavaturile curățate și tăiate mărunt, ar-
deiul tăiat în 4 și ardeiul iute (dacă se fo-
losește, întreg, sau tăiat felii. Când carnea
s-a fiert (inclusiv carnea de vită), se adau-
gă pasta de tomate și delicatul și se mai
fierbe circa 5 minute. Se servește caldă,
eventual ornată cu smântână, sau pă-
trunjel verde.

Ave\i nevoie< 

3-400 g fasole uscată, 50 g carne
de vită (mânzat), un ciolan afumat
(sau 6-700 g costiță afumată), un fir
de circa 300 g cârnați de casă afumat,
o ceapă mare, 2 căței de usturoi, un
ardei, 2 linguri pastă de tomate, 5-600
g zarzavaturi (3-4 morcovi, 2-3 pă-
trunjei, o gulie, o țelină de mărimea
unui ou, 2 linguri de untură de porc
(sau 4 linguri de ulei), sare, piper, bo-
ia, delicat (de casă), boia de ardei iute,

sau un ardei iute.

În accepţiunea multor persoane pro-
dusele alimentare pe bază de soia sunt o

alternativă pentru a asigura proteina ne-
cesară organismului, atunci când  se re-
nunţă la carne sau alte produse. Studiile
aprofundate au scos la iveală puterea aces-
tui aliment< reduce nivelul colesterolului
rău, reduce hipertensiunea, ̀ mpiedică dez-
voltarea celulelor canceroase în anumite
zone ale corpului, menţine densitatea osoa-
să, uşurează simptomele menopauzei, în-
tăreşte sistemul imunitar, controlează ni-
velul glicemiei la diabetici, reduce infla-
mările. 

Asociaţia Americană a Inimii reco-
mandă ca persoanele care au un nivel ri-
dicat al colesterolului să consume aproxi-
mativ 25-50 de grame/zi proteine derivate
din soia, înlocuind produsele de origine
animală. Proteinele din soia scad coleste-
rolul "rău" şi numărul trigliceridelor din
sânge. 

Asocia\ia mai sus menţionată a atras
atenţia că soia nu înlocuieşte tratamentul
standard în reducerea colesterolului.
Creşterea consumului de produse din soia
nu înlătură utilizarea medicaţiei. Soia tre-
buie să fie considerată ca substitut al ali-
mentelor bogate în grăsimi saturate şi co-
lesterol. 

O dietă săracă în grăsimi şi colesterol,
dar cu un adaos zilnic de 25 g de proteine
din soia poate reduce riscul de apariţie a
bolilor cardiovasculare. Există dovezi con-
cludente că unele componente din soia
`mpiedică dezvoltarea şi răspândirea ce-
lulelor canceroase. Printre componentele
din soia cu acţiune anticancerigenă se nu-
mără< inhibitorii de protează, fitaţii, fitos-
terolii, saponinele, izoflavonele, fenolii, le-
citina şi acizii graşi omega-3. 

Majoritatea studiilor s-au centrat pe
analiza posibilelor efecte anticancerigene
ale produselor din soia. Cea mai examinată
substanţă este genisteina, un izoflavon care
are acţiune similară. 

Specialiştii recomandă pacientelor cu
anumite forme de cancer mamar, precum
şi celor care au avut antecedente de cancer
mamar la membrii apropiaţi din familie
să evite consumul de soia.

Înainte de instalarea menopauzei, fe-
meile se confruntă cu o varietate de sim-
ptome deranjante pe măsură ce ovarele îşi
încetinesc producţia de estrogen. Unii ex-
perţi susţin că un consum ridicat de fito-
estrogeni din soia ajută la reducerea dis-
confortului cauzat de apariţia menopauzei. 

Aşa cum se ştie majoritatea produselor
din soia conţin calciu şi izoflavone, care au
proprietatea de a reduce riscul de osteo-
poroză. Pentru a preveni osteoporoza tre-
buie să se asigure un aport însemnat de
calciu şi vitamina D, pe lângă un program
regulat de exerci\ii fizice. Absorbţia calciu-
lui din soia este asemănătoare cu cea din
lapte. Consumul de soia este recomandat
şi în anumite afecţiuni ale glandei tiroide.
Mărirea consumului de soia ca substitut
pentru carne nu reprezintă tocmai soluţia
cea mai potrivită, deoarece poate creşte ris-
cul de guşă. 

Majoritatea experţilor sunt de părere
că o cantitate moderată (doza zilnică reco-
mandată de Administraţia Alimentelor şi
Medicamentelor este de 25 g/zi de proteină
din soia) este benefică pentru sănătate. 

Text selectat şi prelucrat 
de Ioan Aniţaş

Genisteina din soia
are efecte

anticancerigene

Mod de preparare< Se pun într-un
bol< zahărul, uleiul, apa minerală sau si-
fonul, ce avem, dovleacul ras, zahărul va-
nilat, și scor\ișoara. Tot atunci se adaugă
și alunele prăjite sau bucățile de nuci, da-

că se folosesc. Amestecăm circa 3 minute
continuu și adăugăm treptat făina ames-
tecată cu praful de copt. Compozitia ob-
ținută trebuie să aibă consistența aluatu-
lui de pișcot și se toarnă într-o tavă căp-
tușită cu hârtie de copt. Se introduce tava
în cuptorul preîncălzit și se lasă la copt
circa 25 min, apoi se verifică cu scobi-
toarea. Când este gata se scoate din cup-
tor și se lasă să se răcească. Se poate orna
cu zahăr pudră și se poate servi cu gem
sau topping.

Ingrediente< 

300 g de dovleac dulce, răzuit,
120 g zahăr, 120 ml ulei, 200 ml apă
minerală carbogazoasă sau sifon,  o
linguriță de scorțișoară pudră, un
plic de praf de copt, 200 g făină, 2

plicuri zahăr vanilat. Compoziția se
poate îmbogăți cu alune prăjite, sau

nuci.
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DIET~
Chiar ;i `n timpul postului, corpul nostru are nevoie de toate grupele de nu-

trien\i. El are mare nevoie de proteine, de gr[simi ;i carbohidra\i. ~n timpul pos-
tului se renun\[ la alimentele de origine animal[, consum]ndu-se `n schimb
cantit[\i foarte mari de f[inoase.

Suntem trecu\i de jum[tatea lunii
noiembrie ;i f[r[ doar ;i poate nu mai

putem am]na adoptarea unui regim
alimentar adecvat sezonului rece. 

Speciali;tii ne dau c]teva sfaturi ca-
re s[ ne ajute s[ intr[m cu bine `n se-
zonul rece ;i, de ce nu, s[ ne bucur[m
din plin de temperaturile sc[zute, de
iarn[. 

Avem nevoie de o diet[ 
echilibrat[

~nainte de toate, e bine de ;tiut c[
principalele alimente sunt chiar ;i `n
sezonul rece legumele ;i fructele. S[
nu uit[m c[ `n sezonul rece nu mai
avem at]t de mult[ activitate fizic[ ;i
prin urmare e chiar recomandat s[ nu
adopt[m diete bogate `n carbohidra\i.
De re\inut e faptul c[ iarna organismul
are nevoie de mult mai mul\i nutrien\i
ca vara pentru a-;i men\ine constant[
temperatura corpului. Tocmai asta ar
trebui s[ ne pun[ pe g]nduri, s[ ne fac[
s[ ̀ n\elegem c[ avem nevoie de o diet[
echilibrat[, de alimente s[n[toase pe
care s[ le g[tim prin coacere sau prin
fierbere pentru a ne putea bucura de
substan\ele nutritive. 

Alimentele pe care le consum[m,

joac[ un rol important ̀ n ̀ nt[rirea sis-
temului imunitar. ~n anotimpul rece

trebuie s[ ne bucur[m de beneficiile
cartofilor, ale dovleacului, dovleceilor
;i p[st]rnacului, legume cu mult[ vi-
tamina A ;i C. De asemenea, a;a cum
notam `ntr-unul din numerele trecute
ale ziarului nostru, usturoiul este ;i el
recomandat `n sezonul rece. Din regi-
mul nostru nu trebuie s[ lipseasc[ fa-
solea, maz[rea, lintea. Ca surs[ de car-
bohidra\i se recomand[ cerealele in-
tegrale, cele din ov[z ori orz. Un alt
sfat de la speciali;ti este s[ consum[m
alimente cu un indice glicemic sc[zut
;i cu un con\inut sc[zut `n zah[r ;i `n
amidon. Se recomand[ fisticul, mig-
dalele, nucile, varza, conopida, castra-
ve\ii, ceapa, ciupercile, ardeiul ;i fruc-
tele de mare. 

Surse de proteine

Corpul nostru are mare nevoie de
proteine. Tot speciali;tii ne spun c[ un
plan corect de alimenta\ie pe timp de
iarn[ trebuie s[ con\in[ 40% carbohi-
dra\i, 30% proteine ;i tot 30% gr[sime.
Proteinele le lu[m din carne de pui, de
vit[, fructe de mare, produse lactate
degresate, leguminoase ;i ou[.

Un plan corect 
de alimenta\ie 

pe timp de iarn[

Suntem ̀ n Postul Cr[ciunului
;i vrem s[ ne oprim `n r]ndurile
de mai jos aten\ia asupra urm[to-
rului aspect< postul nu se \ine pen-
tru a sc[pa de kilogramele ̀ n plus.
El poate fi \inut ca o cur[ de de-
toxifiere a organismului, dar ;i as-
ta se `nt]mpl[ numai dac[ ;tim
s[ `l \inem corect.

~n cazul `n care \inem post dup[
ureche s-ar putea chiar s[ ne facem
mai mult r[u dec]t bine. 

Carbohidra\i `n exces

Chiar ;i `n timpul postului, corpul
nostru are nevoie de toate grupele de
nutrien\i. El are mare nevoie de pro-
teine, de gr[simi ;i carbohidra\i. ~n
timpul postului se renun\[ la alimen-
tele de origine animal[, consum]ndu-
se `n schimb cantit[\i foarte mari de
f[inoase. Adic[, se face un exces de
paste f[inoase, de p]ine ;i de cartofi.
Asta nu este deloc bine, fiindc[ ajun-
gem s[ acumul[m cu fiecare zi zeci ;i
sute de grame, pentru ca la finele pos-
tului s[ ne d[m seama c[ de fapt ne-
am ̀ ngr[;at. Carbohidra\ii ̀ n exces ne
provoac[ o stare de oboseal[. 

Gust[ri recomandate `n post

Alimenta\ia, la fel ca ̀ n cazul cure-
lor de detoxifiere, trebuie s[ fie bogat[
`n legume ;i zarzavaturi, consumate de
preferin\[ ̀ n stare proasp[t[ sau, acolo
unde acest lucru nu este posibil, g[tite
la aburi. Fructele joac[ ;i ele un rol de-
osebit de important, mai ales atunci
c]nd sim\im nevoia de ceva dulce. ~n

ceea ce prive;te gr[simile, speciali;tii
ne atrag aten\ia c[ sunt ;i ele impor-
tante ̀ n timpul postului. Desigur, vom
opta pentru gr[simi vegetale. Astfel,
atunci c]nd nu e dezlegare la pe;te e
recomandat s[ consum[m c]t mai
multe salate dresate cu ulei vegetal.
Exist[ pe pia\[ c]teva tipuri de marga-
rin[, existe o mul\ime de semin\e ;i de
fructe oleaginoase. Ele sunt s[n[toase
;i, ̀ n cazul nucilor, alunelor, fisticului,
sunt gust[ri recomandate `n post. 

Hidratarea

Surse foarte importante de vitami-
ne pentru corpul nostru sunt citricele.
Se g[sesc din bel;ug, a;a c[ avem cum
s[ ne aprovizion[m ori de c]te ori e
necesar. Cea mai important[ ̀ n perioa-
da postului este hidratarea. Ne putem
hidrata nu doar consum]nd ap[, ci
m]nc]nd c]te o sup[ de legume, con-
sum]nd c]te un suc natural ori un ceai.

Ioana V.

Despre dietele disociate cu si-
guran\[ a\i avut ocazia s[ v[
`nt]lni\i, dac[ nu pun]ndu-le `n
practic[, m[car afl]nd lucruri in-
teresante despre cum ne ajut[ ele
`n cura de sl[bire. 

Dieta disociat[ este ;i ea de mai multe
feluri, astfel c[ putem jongla cu alimen-
tele pe care dorim s[ le consum[m pe
parcursul ei ;i putem chiar opta pentru
perioada pe care dorim s[ \inem cura de
sl[bire. 

Cele mai bune diete

Avantajul dietelor disociate este acela
c[ ne permit s[ consum[m c]t dorim,
desigur numai dintr-o anumit[ clas[ de
alimente. Printre cele mai cunoscute die-
te disociate se num[r[ dieta disociat[ pe
zile, fie pe ;apte, fie pe cinci, patru, trei
sau una, cea pe culori, pe mese. ~n r]ndu-
rile de mai jos v[ prezent[m dieta diso-
ciat[ pe ;apte zile. ~n cazul acestui regim
vom consuma alimente dintr-o singur[
clas[ nutri\ional[ zilnic. Speciali;tii spun
c[ `n ;apte zile putem sc[pa de cinci ki-
lograme. Dieta se urmeaz[ maxim o
s[pt[m]n[, dar dup[ o pauz[ de dou[
s[pt[m]ni mai poate fi reluat[. 

Ce m]nc[m zi de zi?

Iat[ cum arat[ dieta< `n prima
zi consum[m numai carne de pui
ori carne ro;ie. E interzis consu-
mul de carne gras[, de mezeluri.
Carnea se consum[ fiart[, pe
gr[tar sau la cuptor, dar nu
pr[jit[, condimentat[ cu sare ;i
piper. 

A doua zi vom consuma nu-
mai legume, fie preparate, fie `n
stare proasp[t[. Nu se consum[
p]ine l]ng[ legume ;i se evit[
consumul de cartofi sau
de fasole. ~n a treia zi
m]nc[m numai lactate.
A patra zi de diet[ e rezer-
vat[ consumului de pe;te, de
orice tip. Pe;tele e indicat s[ fie
la gr[tar. ~n a cincea zi vom m]nca
doar fructe `n orice cantitate dorim noi.
Evit[m strugurii, perele, bananele ;i
fructele uscate. A ;asea zi de diet[ e
ziua sucurilor naturale, de fructe sau
chiar legume. ~n ultima zi putem con-
suma ̀ n cantit[\i mici toate alimen-
tele din cele ;ase zile anterioare. ~n
zilele de diet[ e permis doar con-
sumul de ap[ ;i eventual o cafea
f[r[ zah[r pe zi. 

I. Vladimirescu

Tipuri de diete disociate - Dieta pe 7 zile

Ce m]nc[m `n post ca
s[ nu ne `ngr[;[m?
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S~N~TATE
~ndulcitorii artificiali, acrilamida, aflatoxina etc au leg[tur[ cu producerea can-

cerului, conform unor studii efectuate. O ̀ ngrijorare privind efectul carcinogen exist[
asupra acrilamidei de exemplu, care se g[se;te din abunden\[ ̀ n alimentele procesate
sau pr[jite, precum chipsurile. Mul\i oameni consider[ c[ prin simpla scoatere a
acrilamidei din produse, le-ar face s[n[toase pentru consum.

Activitatea principal[ a omului
este alimenta\ia, alimentele ofer[
organismului energia necesar[
desf[;ur[rii tuturor proceselor in-
terne  ;i deci suntem ceea ce
m]nc[m.

De aici rezult[ c[ este absolut normal
ca ;i imunitatea s[ depind[ direct de cali-
tatea ;i cantitatea hranei ingerate. Sunt pri-
mele idei cu care am `nceput materialul
anterior.

Am `ncercat s[ dau c]teva exemple
bazate pe descrierea succint[ a unor prin-
cipii cu privire la hran[ ;i s[n[tate.Voi con-
tinua `n acest material cu urm[toarele
principii<

Nutri\ia poate controla efectele adverse
ale substan\elor chimice care afecteaz[
s[n[tatea

~ndulcitorii artificiali, acrilamida, afla-
toxina etc au leg[tur[ cu producerea can-
cerului, conform unor studii efectuate. O
`ngrijorare privind efectul carcinogen
exist[ asupra acrilamidei de exemplu, care
se g[se;te din abunden\[ `n alimentele
procesate sau pr[jite, precum chipsurile.
Mul\i oameni consider[ c[ prin simpla
scoatere a acrilamidei din produse, le-ar
face s[n[toase pentru consum. Dar ei se
`n;al[, pentru c[ ̀ n realitate, ele ar r[m]ne
ni;te felii de cartofi ̀ mbibate cu ulei ̀ n ex-
ces ;i sare. Este important s[ se ;tie c[ o
boal[ cronic[ cum este cancerul, are nevoie
de ani de zile pentru a se dezvolta. Procesul
bolii continu[ mult timp dup[ ini\iere ;i
poate fi accentuat sau oprit prin nutri\ie
adecvat[.

La fel am putea spune ;i despre aler-
giile alimentare, respiratorii sau cutanate,
prea frecvente `n zilele noastre. De multe
ori, simpla schimbare a alimenta\iei unui
sugar sau copil alergic poate duce la dis-
pari\ia simptomelor f[r[ a fi nevoie de
vreun tratament medicamentos.

Aceea;i nutri\ie care previne boala
`n stadiile timpurii poate stopa
sau regresa boala `n stadii mai avansate

Imunitatea organismului este
influen\at[ direct de alimenta\ie, chiar
dac[ omul modern este obligat s[ tr[iasc[
`ntr-un context de factori toxici ;i nocivi.
Totu;i, ea, imunitatea poate ceda lent ;i ̀ n
timp. Alimenta\ia cu produse integrale na-
turale sus\ine o bun[ imunitate. Exist[ cer-
cet[ri care arat[ c[ o diet[ vegetarian[, cu
alimente integrale face s[ regreseze o boal[
de inim[, de exemplu, `i ajut[ pe obezi s[
scad[ `n greutate ;i pe diabetici eventual
s[ renun\e la medica\ie. Anumite forme
de cancer pot fi atenuate sau chiar regresate

prin schimbarea stilului de via\[. Evident
toate aceste afirma\ii pot fi concretizate cu
ajutorul unor nutri\ioni;ti pricepu\i ;i co-
ordona\i de medici cu temeinice
cuno;tin\e ̀ n domeniu. Nici un bolnav nu
trebuie s[ ac\ioneze singur pe baza unor
informa\ii luate din diferite surse, ci numai
`n echip[ cu speciali;tii aminti\i mai sus.

Alimenta\ia care este benefic[ pentru o
anumit[ boal[ cronic[, va fi `n folosul
s[n[t[\ii ;i `n privin\a altor boli

Nutri\ia cu alimente integrale v[
men\ine starea de s[n[tate ;i va preveni
boala. Folosind o dieta simpl[ cu alimente
cu structura apropiat[ de natur[, oamenii
se vor bucura de o stare de s[n[tate fizic[

;i emo\ional[ ;i vor fi s[n[to;i fiind ̀ n ar-
monie cu natura, ca f[c]nd parte din na-
tur[.

Alimenta\ia potrivit[ produce s[n[tate
`n toate domeniile existen\ei noastre

Alimenta\ia este un proces `n cadrul
c[ruia ceea ce m]nc[m, devine parte din
trupul nostru. Mul\i se `ntreab[ dac[ pot
`ndep[rta efectele obiceiurilor alimentare
rele prin activitate fizic[. Evident, r[spun-
sul este< nu. Activitatea fizic[ are efect asu-
pra dispozi\iei ;i a puterii de concentrare.
Persoanele care se "simt" bine, sunt mai
dispuse s[-;i respecte s[n[tatea, prin adop-
tarea unei diete corespunz[toare. Nu con-
teaz[ c[ efectul pozitiv vine de la diet[, de

la activitatea fizic[ sau de la ambele, im-
portant este c[ toate lucreaz[ pentru ̀ nt[ri-
rea s[n[t[\ii. 

C]nd cineva m[n]nc[ s[n[tos, 
contribuie ;i la men\inerea s[n[t[\ii 
Planetei

Alimenta\ia natural[ este aceea care
stimuleaz[ imunitatea  ;i ajut[ organismul
s[ r[m]n[ `n echilibru natural. Aceast[
alimenta\ie este format[ din alimente in-
tegrale, nerafinate ;i de origine vegetal[.
Alimente ce pot fi recomandate `n orice
cantitate ;i orice form[ de preg[tire culi-
nar[ sunt<

- cereale integrale< gr]u, orz, ov[z,
orez, mei, secar[, hri;c[ etc>

- legume
- influorescente< conopida, brocoli>
- tulpini, frunze< spanac, leurd[, salat[,

macri;, varz[ etc>
- r[d[cini< cartofi, sfecl[, \elin[, mor-

covi, ceap[, usturoi, ghimbir etc>
- leguminoase< fasole, maz[re, linte

etc>
- ciuperci
- nuci, alune, migdale
- fructe< mere, pere ro;ii, dovlecei etc>
Se vor reduce pe c]t posibil, urm[toa-

rele< paste f[inoase, p]ine alb[, biscui\i,
zah[r, produse de patiserie, dulciuri con-
centrate, uleiuri vegetale ad[ugate, pe;te
gras< somon, cod, ton.

Se vor evita< carnea de orice fel (porc,
pas[re,vit[, oaie,v]nat) lactate, ou[.

Evident cititorii acestor r]nduri se vor
`ntreba dac[ este posibil a;a ceva. P[rerea
mea personal[ este c[ orice este posibil,
dac[ omul vrea cu adev[rat. Nu trebuie
fiecare s[ vrea ceva de care nu este convins.
Nu `nseamn[ c[ doar vegetarienii sunt
s[n[to;i. Nici vorb[. Dar putem lua aminte
la principiile enumerate ;i la cele c]teva
exemple men\ionate. P]n[ la urm[ fiecare
este r[spunz[tor pentru ceea ce face.

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat

Clinica Sf]ntul Anton

Alergia reprezint[ o reac\ie
anormal[ a organismului nostru
la substan\ele str[ine, denumite
antigeni, cum ar fi< praf, polen,
p[r, lapte, ciocolat[ etc. ~n zilele
noastre alergia este o afec\iune
foarte des `nt]lnit[, `n special
prim[vara ;i toamna.

Florile ;i semin\ele care `nfloresc mai
t]rziu elibereaz[ polen, acesta fiind una
din cauzele acestor simptome de alergie. 

Frunzele c[zute din copaci `n aceast[
perioad[ a anului, fiind umede, con\in
bacterii ;i anumite soiuri de mucegaiuri
care ;i ele la r]ndul lor reprezint[ una din-
tre cauzele simptomelor de alergie. Aceste
simptome se manifest[ prin dureri de cap,
nas ro;u ;i de multe ori aceste reac\ii sunt
`nso\ite de secre\ii abundente.

Care sunt reac\iile 
organismului la o alergie?

Reac\ia organismului uman la alergie
este de a elimina aceste substan\e prin an-
ticorpi care stimuleaz[ producerea de sub-

stan\e inflamatorii (histamina, leucotrie-
ne, prostaglandine). Efectele acestor sub-
stan\e sunt l[crimarea, str[nutul, conge-
stia nazal[, tusea,  senza\ia de m]nc[rime
`n cerul gurii sau in g]t, senza\ia de nas
`nfundat. C]nd aceste simptome enume-
rate anterior se  asociaz[ cu febra,  nu mai
putem vorbi despre o alergie, iar `n acest
caz prezentarea la medic este necesar[
pentru stabilirea conduitei terapeutice.

Sfaturi practice care 
v[ amelioreaz[ starea 

1. Prezenta\i-v[ la doctor pentru ana-
lize. R[celile ;i febra  se pot manifesta prin
simptome asem[n[toare. Potrivit
exper\ilor, deosebirea const[ ̀ n durata de
manifestare. A;adar, dac[ simtomele per-
sist[ mai multe s[pt[m]ni este vorba des-
pre o alergie. Doctorul v[ poate face un
test pentru a confirma dac[ sunte\i aler-
gic/[ ;i v[ va indica alergenii pe care tre-
buie s[-i evita\i.

2. Nu ignora\i simptomele. Studiile
arat[ c[ rinita alergic[ cauzeaz[ inflama\ii
la nivelul pl[m]nilor ;i al sinusurilor care
pot s[ conduc[ la probleme respiratorii

serioase, precum sinuzita ;i astmul.
3. |ine\i  geamurile ̀ nchise. Reduce\i

pe c]t posibil expunerea la factorii aler-
geni, a;adar \in]nd geamurile ̀ nchise mai
mult timp (inclusiv cele de la ma;in[) ;i
folosi\i moderat aerul condi\ionat. Cu toa-
te acestea, nu ve\i fi complet protejat/[ de
alergeni, deoarece au prostul obicei de a
se lipi de haine. Solu\ia ̀ n acest caz ar pu-
tea fi schimbarea hainelor dup[ efectuarea
unui du;, ideal ar fi dup[ ce a\i intrat `n
cas[. 

4. Evita\i alimentele care ar putea cau-
za alergiile. ~n aceast[ categorie intr[ pe-
penele ro;u, zucchini, bananele, ciocolata
;i cantalupul. De asemenea, produsele lac-
tate accentueaz[ congestionarea mucoasei
nazale la persoanele alergice.

5. Renun\a\i la umidificator. Dac[
acesta face bine la raceal[, nu `nseamn[
c[  se ̀ nt]mpl[ ;i ̀ n cazul alergiilor. Aerul
umed v[  poate ̀ nr[ut[\i situa\ia, din cau-
za bacteriilor pe care le dezvolt[.  

6. G]ndi\i ;i ac\iona\i `n perspectiv[.
Dac[ m[surile de precau\ie, pastilele ;i
spray-urile nu func\ioneaz[, lua\i ̀ n con-
siderare varianta injec\iilor pentru aler-
gii.

Plet Heidi
Florile ;i semin\ele care `nfloresc mai t]rziu elibereaz[ polen, acesta fiind una
din cauzele acestor simptome de alergie

Alimenta\ia natural[ este format[ din alimente integrale, nerafinate ;i de origine vegetal[

Frunzele c[zute din copaci agraveaz[ alergiile

Imunitatea depinde direct de calitatea
;i cantitatea hranei consumate
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MOD~
Jeanne Lanvin face parte din r]ndurile celor care le-au `nv[\at pe femei c[ po\i avea un stil personal, pe care

`l po\i p[stra toat[ via\a, indiferent de ceea ce dicteaz[ ;abloanele vremii, pe care o t]n[r[, o mireas[, so\ie, mam[
sau bunic[ trebuia s[ le respecte ca pe Tat[l Nostru. Cea care le-a ̀ nv[\at toate aceste lucrui nu era vreo aristocrat[
;colit[ la Paris ori Londra, ci dimpotriv[. 

Imperiu mondial. Acestea sunt
cuvintele care definesc perfect ceea
ce a construit Jeanne Lanvin (foto
pagina 1), Casa de mod[ Lanvin.
Aproape deloc ;colit[, deoarece a
`nceput s[ lucreze de la 13 ani, Jean-
ne a `n\eles c[ stilul ;i elegan\a nu
au nimic de-a face cu statutul so-
cial.

Face parte din r]ndurile celor care
le-au ̀ nv[\at pe femei c[ po\i avea un stil
personal, pe care ̀ l po\i p[stra toat[ via\a,
indiferent de ceea ce dicteaz[ ;abloanele
vremii, pe care o t]n[r[, o mireas[, so\ie,
mam[ sau bunic[ trebuia s[ le respecte
ca pe Tat[l Nostru. Cea care le-a `nv[\at
toate aceste lucruri nu era vreo aristo-
crat[ ;colit[ la Paris ori Londra, ci dim-
potriv[. Jeanne Lanvin s-a n[scut ̀ n 1867
`ntr-o familie s[rac[, av]nd 10 fra\i. Tat[l
;i bunicul lucrau ca tipografi. Acesta din
urm[ a colaborat cu Victor Hugo pentru
a-i scoate romanele, ajut]ndu-l chiar s[
fug[ din Fran\a ̀ n timpul loviturii de stat
din 1851. Victor Hugo a sprijinit apoi fa-
milia Lanvin, la `ntoarcerea `n Fran\a,
pentru o perioad[ lung[ de timp, p]n[
`n momentul `n care Constantin, tat[l
creatoarei de mod[, l-a dezam[git. Astfel,
educa\ia celor 11 copii a fost compro-
mis[.

Pentru visul ei, Jeanne
a pus bani de-o parte `nc[
de la 13 ani!

Jeanne Lanvin s-a angajat de la 13
ani la magazinul Madame Boni, unde
f[cea ;i livra p[l[rii pentru creatoarea
Suzanne Talbot. De;i mai tot timpul freca
podele, a "furat" arta de a face p[l[rii ;i
tot atunci a `nv[\at c[ pentru a-;i urma
visul, trebuie s[ economiseasc[. Nu se
atingea de salariu aproape deloc ;i nici
de ceea ce primea de la angajator pentru
autobuz. Prefera s[ alerge prin tot Parisul
pentru a livra p[l[riile, dec]t s[ se abat[
o clip[ de la ceea ce-;i dorea cel mai mult<
s[-;i deschid[ propriul magazin cu
p[l[rii. :i a reu;it. La 18 ani avea primul
atelier. Era suficient de experimentat[ ;i
avea destui bani, iar apoi, `n 1889, ;i-a
deschis propriul boutique de p[l[rii, la
Paris.

Dragostea pentru design vestimentar
i-a fost insuflat[ de fiica sa, Marie-Blan-
che. Toate femeile care o vedeau pe mi-
cu\[ `mb[rcat[ `n crea\iile mamei sale
erau de-a dreptul fascinate de modele. I-
au cerut creatoarei de mod[ s[ adapteze
modelele pentru ele, iar Jeanne a f[cut-
o. Cu o viziune sigur[ ;i mult[ munc[,
`ns[ f[r[ niciun sprijin financiar, Jeanne
a f[cut din Casa ei de mod[ una dintre
cele mai c[utate la acea perioad[. Este
considerat[ primul designer care a creat
haine pentru copii. 

A pus mare pre\
pe croiul perfect

Madame Jeanne Lanvin punea mare
pre\ pe croiul perfect, iar Casa de mod[,
chiar dac[ a trecut de-a lungul a peste
un secol prin m]inile mai multor desig-
neri, a reu;it s[ r[m]n[ fidel[ viziunii
fondatoarei sale. Jeanne avea modele
simple, pe care le ̀ mbina gra\ios cu bro-
derii, detalii aplicate, funde ;i panglici.
De-a lungul anilor '20 ;i '30, Casa de
mod[ Lanvin a prezentat rochiile "robes
de style", f[cute din tafta, m[tase, ;ifon,
catifea, dantel[ ;i alte materiale bogate,

cu fuste plisate ;i liniile decolteului l[sate.
Atelierul era vizitat numai de clien\i de
soi, printre care actri\a Marlene Dietrich
;i Mary Pickford, Regina Maria a
Rom]niei, regina Italiei, scriitoarea Loui-
se de Vilmorin.

Anii '30 sunt considera\i apogeul ca-
sei Lanvin, care avea pe atunci peste 1000
de angaja\i. Jeanne era de\in[toarea unei
ample colec\ii de tablouri, pe care o \inea
`n apartamentul ei din strada Barbet de
Joui, num[rul 16. Prefera lucr[rile pic-
torilor Edgar Dedas, Auguste Renoir, Eu-
gene Boudin ;i Edouard Vuillard.

A excelat `n decorarea 
interioarelor

Creatoarei Jeanne Lanvin i se atribuie
;tergerea barierelor dintre moda femi-
nin[ a acelor vremuri ;i hainele pentru
copii, aduc]nd un aer tineresc ;i juc[u;
crea\iilor clasice.

~n mare m[sur[, numele Casei Lan-
vin a devenit foarte cunoscut ;i pentru
produsele de decor impecabile. C]teva
dintre camerele din apartamentul ei au
fost recreate chiar la Muzeul de Arte De-
corative din Paris. Totodat[, Lanvin ;i-a
consolidat brandul implic]ndu-se ̀ n in-
dustria parfumurilor, lans]nd colec\ii cu
lenjerie intim[, echipamente sportive,
accesorii, bl[nuri ;i articole vestimentare
pentru b[rba\i. La  1923, Lanvin ̀ ncepuse
deja marele pas spre extindere< compania
de\inea deja o fabric[ de vopsit `n Nan-
terre, pe l]ng[ atelierul ;i magazinele din
Paris. Jeanne a deschis `n capitala fran-
cez[ magazine pentru articole de decor
interior, haine b[rb[te;ti, bl[nuri ;i len-
jerie intim[.

Un moment important ̀ n extinderea
afacerii creatoarei Jeanne Lanvin a fost
`nfiin\area diviziei Lanvin Parfums SA
`n 1924, urmat[ de prezentarea parfu-
mului-emblem[  al Casei de Mod[ - Ar-
pege.

Chiar dac[ `nceputurile Casei de
mod[ au fost fulminante, multitudinea
de schimb[ri ap[rute `n timp ;i-a pus
amprenta asupra imaginii acesteia. Astfel,
pe la conducerea Casei Lanvin s-au pe-
rindat o mul\ime de directori, dup[
moartea fondatoarei Jeanne Lanvin,
ace;tia ̀ ncerc]nd, dar f[r[ prea mult suc-
ces, s[ ;tearg[ imaginea ofilit[ a compa-
niei.

~n 2001 `ns[, grupul Harmonie a
cump[rat Casa Lanvin, iar director de
crea\ie a fost numit Alber Elbaz. Acest
designer a lucrat `nainte cu Yves Saint
Laurent, Guy Laroche ;i Geoffrey Beene.
Designerul a avut grij[ s[ foloseasc[ me-
reu materiale bogate, dantele, broderii,
tul ;i m[tase, ̀ ntotdeauna pun]nd croiul
mai presus de orice altceva, ̀ ntocmai pre-
cum f[cea Jeanne.

Datorit[ lui Alber Elbaz, ̀ n 2004, Ca-
sa redevenise una dintre cele mai c[utate
din lume. Personalit[\i precum Kate
Moss, Sofia Coppola, Chloe Sevigny,
Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman ;i Sa-
rah Jessica Parker au devenit cliente fidele
deoarece designerul Elbaz a condus com-
pania dup[ modelul fondatoarei.

~n prezent, Lanvin are magazine pes-
te tot ̀ n lume< Amman, Ankara, Bal Har-
bour, Beirut, Beverly Hills, Bologna, Ca-
sablanca, Doha, Dubai, Ekaternburg, Ge-
neva, Hong Kong, Jakarta, Jakarta, Jed-
dah, Kaohsiung, Kuala Lumpur, Las Ve-
gas, Manama, Marbella, Milano, Mos-
cova, Monte Carlo, New York, Paris, Ro-
ma, Samara, Saint Tropez, Shanghai, Sin-
gapore, Taipei, Tokyo, Toronto ;i
Var;ovia.

Ca;mirul este unul dintre materialele
preferate ̀ n garderobele din ̀ ntreaga lume.
:tia\i c[ el se ob\ine `ntre al patrulea ;i al
;aselea an de via\[ al caprei Hyrcus, din

primul s[u strat superficial de p[r? Mai
exact acest material este ob\inut din stratul
care cre;te sub primul strat superficial de
p[r al caprei de munte. Acest p[r mai este
numit ;i duvet ;i are o lungime care poate
varia ̀ ntre doi ;i ;ase centimetri ;i este un
foarte bun protector at]t ̀ mpotriva frigu-
lui, c]t ;i `mpotriva c[ldurii.

Stratul de p[r este desprins
de pe animal cu un pieptene
din fier, cu c]rlig

Stratul de dedesubt al firelor este des-
prins din r[d[cin[ cu ajutorul unui piep-
tene special din fier, cu c]rlig, iar procedura
se poate repeta doar de dou[ ori, la distan\[
de aproximativ o lun[. Sper[m c[ animalul
nu are de suferit! ~n mod normal, o capr[
produce aproximativ dou[ sute de grame
de l]n[ pe an, ob\in]ndu-se culori naturale
precum alb, negru, gri ori maro. Materialul
poate c[p[ta u;or alte nuan\e prin vopsi-
re.

Se ;tie c[ Marea Britanie a fost printre
primele \[ri `n care s-a utilizat ca;mirul.
Pasiunea pentru ca;mir ajunge `n Fran\a
prin intermediul solda\ilor lui Napoleon,
care le d[ruiesc so\iilor lor etole orientale.
Cererea pentru acest material cre;te at]t
de mult `nc]t produc[torii din Sco\ia au
fost nevoi\i s[ umple pia\a cu imita\ii ele-
gante.

Caprele de munte Hyrcus cresc ̀ n tur-
me mici `n regiunea Kashmir din India,
regiune `n care, `n secolul al XVI-lea s-au
dezvoltat \es[torii av]nd peste 60000 de
muncitori. Caprele ajung apoi `n China,
\ar[ de\in[toare a peste 60 de procente din
produc\ia de ca;mir, ;i `n mod special `n
Mongolia, Afganiztan, Iran, Turcia, Aus-
tralia ;i Noua Zeeland[.

Acest animal este adaptabil condi\iilor
de via\[ existente ̀ n Marea Britanie ori Ita-
lia, ̀ ns[ ̀ n aceste \[ri nu dezvolt[ acest tip
de p[r necesar prelucr[rii ca;mirului. Firul
din care se ob\ine materialul este de ;ase
ori mai sub\ire dec]t cel uman.

Ca;mirul se ob\ine
`ntre al patrulea ;i al
;aselea an de via\[

al caprei Hyrcus

Pagină realizată
de Mirela Filimon

Actri\a Mary Pickford a pozat `n crea\iile semnate de Jeanne

Ascensiunea celei mai vechi
case de mod[ din lume< Lanvin

Fondatoarea sa, Jeanne Lanvin, nu avea aproape deloc educa\ie ;i a `nceput s[ lucreze de la 13 ani
Scriitoarea  Louise de Vilmorin `mb[cat[ de fondatoarea Casei
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Ediţia din acest an se concentrează pe crearea unor baze solide ale viitoarei mişcări
teatrale careiene, care se va înnoda în jurul Teatrului Municipal Carei, a particularităţilor
turistice locale (ştrand, Grădina Viilor, Castelul Karolyi), a experienţei acumulate cu
ocazia ediţiilor precedente şi a uriaşei reţele de relaţii astfel creată. 

Festivalul Internaţional de Tea-
tru pentru Studenţi SPOT de la
Carei se desfăşoară între 18 şi 24
noiembrie 2013, pentru a şaptea
oară consecutiv.

Ediţia din acest an se concentrează
pe crearea unor baze solide ale viitoarei
mişcări teatrale careiene, care se va în-
noda în jurul Teatrului Municipal Carei,
a particularităţilor turistice locale (ştrand,
Grădina Viilor, Castelul Karolyi), a ex-
perienţei acumulate cu ocazia ediţiilor
precedente şi a uriaşei reţele de relaţii ast-
fel creată. Ediţia SPOT 7 este cea mai im-
portantă de până acum. Ea închide o pri-
mă etapă din viaţa Festivalului, cea care
a început într-un teatru ruină, a continuat
într-o sală de sport, pentru a reveni, la
anul, acolo unde îi este locul< într-un tea-
tru renovat.

Pe durata celor şapte zile de festival
careienii vor avea parte de o serie de pre-
miere, cum ar fi spectacolele pentru copii,
de nu mai puţin de 21 de spectacole, în
patru limbi (română, maghiară, germană
şi engleză), trei concerte, două expoziţii,
prezentate de invitaţi din Anglia, Elveţia,
Germania, Ungaria, Serbia şi România.
Tot anul acesta, în cadrul SPOT, va avea
loc sărbătorirea a 25 de ani de la înfi-
inţarea primei trupe teatrale locale de
amatori. 

Se `ncearc[ na;terea
unui teatru local

În 2013, Festivalul SPOT readuce
acas[ actori careieni, găzduieşte trei ate-
liere de teatru (unul de regie, unul de vor-
bire şi unul de actorie, acesta în exclusi-
vitate pentru liceenii careieni), are printre
invitaţi artişti şi manageri culturali, pro-
fesori şi dramaturgi. Prezenţa lor oferă
ocazia de a alcătui o întreagă stagiune a
viitorului teatru careian, de a demara des-
făşurarea unor tabere de vară, realizarea
unor spectacole în parteneriat cu facul-
tăţile invitate, cu teatrele ;i grupurile de
artişti independenţi ce vor fi prezenţi.

Va fi lansat[ o colecţie de vederi care
surprind Careiul aşa cum e văzut el de
Festivalul SPOT< unic, teatral, pitoresc,
insolit, prietenos, original, cu multă per-
sonalitate, delicat, patinat, surprinzător.
Imaginile au fost realizate de Roland Do-
branszky, alias Riado, în timp ce concep-
tul grafic e realizat de Jakab Imre.

:apte zile pline de evenimente

V[ prezent[m `n continuare progra-
mul complet al festivalului, a;a cum ne-
a fost trimis de Paul Sarvadi, cel care este
de ani buni sufletul organiz[rii. Toate
spectacolele au loc ̀ n Sala de sport a Co-
legiului Tehnic “Iuliu Maniu”, excep\iile
urm]nd a fi specificate unde este cazul.
Concertele au fost mutate la Sala Cen-
trului “Sf. Ladislau”.

LUNI 18 NOIEMBRIE

ora 16.00
Festivitate de deschidere
ora 17.00
Mircea Diaconu (actor, fost ministru al
Culturii) – Colocviu
ora 19.00
“Lecţia” de Eugen Ionescu (`n limba ger-
man[)
Academia Athanor, prof. David Esrig,
Germania
ora 21.00
“Însemnările unui nebun” de N.V. Gogol 

Departamentul de Artă Teatral[ al Uni-
versit[\ii din Craiova
ora 22.30
Concert THE SNAIL (Serbia)
Intrare 10 RON

MARŢI 19 NOIEMBRIE

ora 19.00 
“111” de Tomasz Man (`n limba ma-
ghiar[)
Teatrul “Csiky Gergely” din Kaposvar -
Ungaria
ora 20.30
“Lustig oder?” (Comic... sau?) de Simon
Roffler & Gerrit Bernstein (`n limba ger-
man[)
Hochschule der Künste Bern (:coala Su-
perioar[ de Arte Berna) - Elveţia
ora 21.30
“Autobahn” de Neil LaBute
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca
“Colateral Oedip” de Mihai Ignat
Universitatea de Artă Târgu Mureş

MIERCURI 20 NOIEMBRIE

ora 18.00
„20th November“ de Jessy Schultheis (`n
limba german[)
Hochschule der Künste Bern (:coala Su-
perioar[ de Arte Berna) - Elveţia
Castelul Karolyi - beci
ora 19.30
“1642” - spectacol Commedia Dell’Arte
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca
ora 21.30
“Decalogul după Hess” de Alina Nelega
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca

JOI 21 NOIEMBRIE

ora 18.00
„Das Letzte Testament“ (Ultimul testa-
ment) de Niklas Leifert (`n limba ger-
man[)
Hochschule der Künste Bern (:coala Su-
perioar[ de Arte Berna) - Elveţia

Castelul Karolyi - beci
ora 20.00
“BDSM Faust” dup[ Johann Wolfgang
Goethe (`n limba englez[)
Theatre of Posteroticism, Londra - An-
glia
spectacol interzis minorilor
ora 22.30
Concert EUGENIA (Ungaria)
Intrare 15 RON

VINERI 22 NOIEMBRIE

ora 17.30
Teatru de improvizaţie
Trupa “Obligó” Bucureşti
ora 19.00
“Minden egér szereti a sajtot” (Oric[rui
;oricel `i place br]nza) de Urbán Gyula
(`n limba maghiar[)
Universitatea de Artă Târgu Mureş
spectacol pentru copii
ora 20.30
“Teba - un colaj din Eschil” de Karina
Reitsch-Căpraru (cu fragmente ;i ̀ n lim-
ba german[)
Facultatea de Muzică a Universit[\ii de
Vest din Timişoara
ora 21.30
“Alles” (Cu to\ii) de Cornelius Danner-
berg (`n limba german[)
Hochschule der Künste Bern (:coala Su-
perioar[ de Arte Berna) - Elveţia

SÂMBĂTĂ 23 NOIEMBRIE

ora 12.00
“Scufiţa roşie” - adaptare 
Asociaţia AnimaArt Cluj
spectacol pentru copii
Casa Comunitară Sf. Ladislau
ora 14.00
“Versiuni ale unei scări (de ieri, de azi)”
- vernisaj expoziţie foto
Laura Seucan - Universitatea de Artă şi
Design Cluj
Sala de Expoziţii a Castelului Karolyi
ora 17.00
“O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale 
Departamentul de Artă Teatral[ al Uni-
versit[\ii din Craiova

ora 19.00
“A şasea săptămână” - scenariu colectiv
(`n limba maghiar[)
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca
spectacol interzis celor sub 16 ani
ora 21.00
“Shakespeare in love, or love in Shakes-
peare sau cum vă place” (`n limba ma-
ghiar[)
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca
ora 22.30
Concert sZempöl (România)
Intrare 10 RON

DUMINICĂ 24 NOIEMBRIE

ora 15.00
“Teatrul amator din Carei în preajma
schimbărilor de regim”
Expoziţie de afişe, fotografii şi documen-
te
Sala de expoziţii a Castelului Karolyi
ora 17.00
“Aşteptându-l pe Godot” de Samuel Bec-
kett (`n limba maghiar[)
Finalul atelierului de regie - Teatrul k2
Budapesta - Ungaria
ora 18.00
“A repülő gyermek” (Copilul zbur[tor)
de Roland Schimmelpfennig
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca
ora 19.00
“Útközben” (La drum) - spectacolul lui
Szabó Tibor (`n limba maghiar[)
Teatrul “Weöres Sándor” din Szombat-
hely - Ungaria
Casa Comunitară Sf. Ladislau
Intrare 10 RON
ora 21.00
“10 studii de iubire cu i mic” de Lucia
Mărneanu
Facultatea de Teatru şi Televiziune a Uni-
versit[\ii “Babe;-Bolyai” Cluj-Napoca
ora 22.00
“Me(at)“ de Cornelius Dannerberg (`n
limba german[)
Hochschule der Künste Bern (:coala Su-
perioar[ de Arte Berna) - Elveţia

Va fi lansat[ o colecţie de vederi care surprind Careiul aşa cum e văzut el de Festivalul SPOT

Careiul redevine capitala
teatrului studen\esc

FESTIVAL

"Hanu Ancuţei", "Baltagul" şi
"Dumbrava minunată", de Mihail Sa-
doveanu, au fost lansate joi, în Bucu-
reşti, de editura strănepotului scriito-
rului, după o perioadă de câţiva ani
în care au lipsit de pe rafturi, ca ur-
mare a disputei acestuia cu CopyRo
pe tema drepturilor de autor.

Mircea Iordan Herford, strănepo-
tul lui Mihail Sadoveanu, a declarat
pentru Mediafax că a înfiinţat Editura
Mihail Sadoveanu cu scopul de a re-
tipări întreaga operă a scriitorului, nu
doar ce "dă bine la vânzarea pe piaţă".

Sub supravegherea absolută a fa-
miliei Sadoveanu, se vor lua la puricat
toate textele care s-au publicat până
acum. Adică, în momentul când se va
publica o operă, se va compara şi cu
ediţiile vechi şi cu manuscrisele. Totul
va fi luat la lupă şi nu cu greşeli de
gramatică cum s-a publicat până
acum, spre ruşinea celor în cauză", a
declarat strănepotul scriitorului.

De asemenea, Mircea Iordan Her-
ford a spus că intenţionează să publice
romanele istorice scrise de Mihail Sa-
doveanu astfel încât copiii să aibă ac-
ces şi să cunoască întreaga operă a
scriitorului.

"Va fi o obligaţie foarte mare acum
integrala romanelor istorice< «Neamul
Şoimăreştilor», «Viaţa lui Ştefan cel
Mare», «Fraţii Jderi», «Nicoară Pot-
coavă», «Şoimii», «Nunta domniţei
Ruxandra» şi «Zodia Cancerului».
Trebuiesc tipărite", a spus acesta.

"Pe lângă «Neamul Şoimăreştilor»,
mai pregătesc «Povestiri», de Mihail
Sadoveanu - 20-25 de povestiri. Toate
vor fi ilustrate şi publicate aparte, nu
la sacul de povestiri cum s-a publicat
până acum", a completat el.

Soprana Felicia Filip lansează luni,
de la ora 20,00, la Teatrul Național din
București, în cadrul unui spectacol-
eveniment, albumul "Fata din vis" cu
"muzică sută la sută românească".

"Luni, la Sala Studio a Teatrului Na-
țional, vom putea să punem în viață
un spectacol ce va avea ca motiv și lan-
sarea unui album, un album pe care
spun că îl iubesc de când mă știu și
care acum a prins viață. Albumul 'Fe-
licia Filip — Fata din vis', cuprinde cele
mai mari hituri ale rock-ului românesc
și conține muzică sută la sută româ-
nească, valoroasă, cele mai mari hituri",
a afirmat Felicia Filip, într-o conferință
susținută marți la Teatrul Național din
București. Ea a spus că în concert vor
urca pe scenă alături de ea "invitați ale
căror piese se găsesc pe album", res-
pectiv Adrian Bărar de la Cargo,
Adrian Ordean de la Roșu și Negru,
Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, Mir-
cea Baniciu, Paul Ciuci de la Compact,
dar și actorul Ion Caramitru.

"Alegerea pieselor a fost într-un fel
subiectivă. Mike Godoroja mi-a dat li-
bertatea să aleg după sensibilitatea mea
ce piese îmi plac mai mult dintr-un nu-
măr imens de piese pe care le-a selectat.
Pot să vă spun că până la urmă alegerea
pieselor a fost a mea, le-am ales după
sensibilitatea mea, după dorința mea
de a fi apropiate mie și sensibilității
mele”, a mai spus artista. 

Pagină realizată de V. A.

C[r\ile lui Sadoveanu
revin `n libr[rii,

editate de familie

Felicia Filip lanseaz[
un album rock
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SPORT
Desemnat jucătorul anului de nouă ori, el are în total 74 de victorii în circuitul american

şi deţine toate calităţile pentru a-l detrona pe americanul Jack Nicklaus, care a acumulat
de-a lungul carierei 18 victorii în turneele majore. Momentan, la 37 de ani, Tiger a adunat
14 titluri de Mare :lem ;i mai are cel pu\in 10 ani de carier[ `n fa\[.

Regelui Ferdinand I ̀ i apar\ine
prima lovitur[ de golf pe un teren
din Rom]nia. Aceasta a fost exe-
cutat[ `n 1929, cu ocazia inau-
gur[rii Country Club, actualul
Club Diplomatic din Bucure;ti.

~nainte de al doilea r[zboi mondial,
Rom]nia avea cinci terenuri de golf.
Patru au fost transformate de nem\i ̀ n
c]mpuri de cartofi, iar ultimul a fost
desfiin\at de Nicolae Ceau;escu.

Istoria golfului rom]nesc este
str]ns legat[ de numele lui Paul Tomi\[
- primul juc[tor profesionist de golf
originar din Rom]nia, profesor oficial
al Casei Regale. A avut elevi celebri
precum regii Carol II, Mihai I ;i Regina
Maria, dar ;i pe premierii comuni;ti
Petru Groza sau Ion Gheorghe Maurer.
A participat la ;ase Campionate Mon-
diale de golf pentru amatori ;i la dou[
turnee Open. Golful i-a dat ocazia s[
c[latoreasc[ `n lumea `ntreag[, `ns[ a
preferat s[ revin[ `n Rom]nia, unde,
dup[ '89, a amenajat ;i deschis un club
de golf care ̀ i poart[ numele, ̀ n Pianu
de Jos, jude\ul Alba. De cur]nd s-a des-
chis ;i un teren privat `n apropiere de
Cluj-Napoca.

Golful este un sport ̀ n plin[ ascen-
siune `n regiunea Europei Centrale ;i
de Est, dar finan\area lui `n Rom]nia
las[ de dorit, cluburile fiind men\inute
prin pasiunea c[torva entuzia;ti cu po-
ten\[ financiar[. Asta ̀ n timp ce ̀ n Bul-

garia, pe malul M[rii Negre, s-a con-
struit spectaculosul traseu Thracian
Cliffs unde s-a jucat Campionatul
Mondial Matchplay, iar s[pt[m]na tre-
cut[ Openul Turciei de la Belek a fost
sponsorizat de Ministerul Turismului

;i Culturii. Asta pentru c[ terenurile
de golf, pe l]ng[ provoc[rile de ordin
sportiv, sunt ;i ni;te destina\ii turistice
de prim rang, care atrag oameni cu
bani, dispu;i s[ cheltuiasc[ pentru pa-
siunea lor.

Un sport vechi, dificil ;i nobil

Originile jocului de golf sunt ne-
clare  și mult dezbătute.  Cu toate aces-
tea, este general acceptat faptul că jocul
de golf in forma modernă  a evoluat în
Scoția în timpul Evului Mediu.

Un joc similar cu golful este înre-
gistrat ca având loc la 26 februarie
1297, în Olanda, într-un oraș numit
Loenen aan de Vecht. În aprilie 2005,
noi dovezi au revigorat dezbaterea cu
privire la originile jocului de golf. Pro-
fesorul Ling Hongling de la Universi-
tatea Lanzhou sugereaz[ ca un joc si-
milar a fost jucat `n China `n timpul
Dinastiei Tang, 500 de ani înainte ca
jocul de golf să fie menționat pentru
prima dată în Scoția.

Arhivele Dōngxuān din timpul di-
nastiei Song (960-1279) descriu un joc
numit chuíwán și sunt incluse și desene
ale jocului. Acesta era jucat cu 10 crose.

Crosele erau încrustate cu aur și jad,
sugerând că chuíwán era pentru cei
bogati. Arhiva chineză include referin-
țe de la un oficial Tang, care a cerut fii-
cei sale să sape gropi, ca s[-i serveasc[
drept \inte. Ling a sugerat c[ jocul chuí-
wán a fost adus în Europa și mai apoi
Scoția prin mongolii călători din Evul
Mediu. Terenurile de golf nu au avut
întotdeauna optsprezece găuri.Traseul
din St Andrews se situează pe o fâșie
îngustă de pământ de-a lungul mării.
În secolul 15, jucătorii de la St Andrews
jucau unsprezece cupe, dispuse de la
un capăt la altul al proprietății.În 1764,
mai multe dintre cupe au fost conside-
rate prea scurte și au fost combinate.
Numărul cupelor a fost redus de la 11
la nouă, astfel încât o rundă completă
a ajuns la 18 cupe. Cu timpul, golful a
devenit foarte popular `n toate regiu-
nile lumii, terenuri numeroase fiind
construite `n Marea Britanie, Japonia
;i Statele Unite.

Considerat unul din cele mai difi-
cile sporturi, golful are ;i o dimensiune
nobil[, no\iunea de fair-play fiind la
ea acas[. Nu lup\i cu adversarul, ci cu
tine ̀ nsu\i, iar prieteniile legate pe teren
au facilitat `ncheierea multor afaceri.

Vasile A.

Proverbul conform c[ruia cei
noroco;i la jocuri nu au noroc `n
dragoste s-a confirmat din plin ̀ n
cariera ;i via\a personal[ a mare-
lui campion de golf Tiger Woods,
un om care a revolu\ionat imagi-
nea sportului s[u, dar care nu a
;tiut s[ `;i gestioneze gloria ;i `n
plan sentimental.

~n materie sportiv[, el a depăşit toa-
te recordurile< cel mai tânăr câştigător
de Masters, cel mai tânăr număr 1
mondial, cel mai tânăr jucător de golf
care a câştigat 50 de turnee în circuitul
nord-american. ~ns[ scandalul care a
dus la divor\ul de mama copiilor s[i,
modelul suedez Elin Nordegren, i-a
marcat at]t moralul, c]t ;i `ncas[rile
din publicitate.

Povestea unei iubiri
terminate prost

Anunţul divorţului de fostul model
suedez Elin Nordegren, `n 2010, după
şase ani de căsnicie, a fost o consecinţă
logică a scandalului mediatic care s-a
produs după dezvăluirea aventurilor
extraconjugale ale celui mai bine plătit
sportiv din istorie, primul cu câştiguri
de peste un miliard de dolari.

Presa a scris multe rânduri despre
problemele sale conjugale după acci-
dentul de maşină de la finalul lunii no-
iembrie 2009. Tabloidele se ocupau
doar de găsirea presupuselor nume-
roase amante ale sportivului. Pus la
zid, el a disp[rut o vreme din via\a pu-
blic[. apoi ;i-a cerut scuze fanilor şi fa-
miliei< "Am fost infidel. Am avut aven-
turi. Am în;elat. Şi vina îmi aparţine
în întregime". A urmat un sezon 2010
prost pe teren, dar ;i ̀ n via\a personal[,

unde s-a concretizat divor\ul la mijlo-
cul anului 2010. "Suntem trişti că ma-
riajul nostru s-a încheiat şi ne dorim
reciproc tot ce este mai bun în viitor",
au declarat cei doi, subliniind că vor
avea custodia comună a copiilor lor,
Sam Alexis şi Charlie Axel.

Scandalul `n care Tiger a fost im-
plicat a dus la suspendarea mai multor
contracte publicitare importante. No-
torietatea lui era at]t de mare, `nc]t
pr[bu;irea de moment a imaginii sale
a produs ac\ionarilor companiilor aso-
ciate cu numele lui pierderi estimate
`ntre 6 ;i 10 miliarde de dolari. Educat
din copil[rie `n spiritul religiei bud-
dhiste, Woods a m[rturisit c[ faima ;i

banii c];tiga\i u;or l-au f[cut s[ piard[
din vedere `nfr]narea ;i valorile spiri-
tuale ;i s[ cread[ c[ totul i se cuvine.
Dup[ doi ani discre\i, `n prim[vara
anului curent a anun\at c[ se ̀ nt]lne;te
cu schioarea Lindsay Vonn. Tot o
blond[, a;adar.

Cea mai recent[ victorie de turneu
a venit pentru Tiger `n var[, imediat
dup[ Openul american, `n turneul in-
vita\ional Bridgestone. El a participat
la Openul Turciei desf[;urat
s[pt[m]na trecut[ la Belek, ̀ n Antalya,
dar nu a reu;it s[ c];tige, victoria re-
venindu-i francezului Victor Dubuis-
son. Totu;i, starul american s-a clasat
`n primii 10 la final.

O carier[ ame\itoare

Acest american a uimit lumea gol-
fului în aprilie 2001, reuşind ceea ce
nimeni nu mai reuşise< să devină pri-
mul sportiv ce câştigă consecutiv prin-
cipalele patru turnee - US Open, Bri-
tish Open, USPGA în 2000 şi Mastersul
în 2001.

Născut în California în 1975,
Woods este fiul lui Earl, locotenent-
colonel în armata americană, şi al Kul-
tidei, născută în Thaïlanda. Părinţii săi
i-au dat prenumele de Eldrick, însă ta-
tăl său i-a spus "Tigrul" (Tiger) în semn
de omagiu pentru un soldat vietnamez
ce îi fusese prieten.

Earl Woods, un adevărat fan al gol-
fului, a pus rapid crosa în mâinile fiului
său. La 5 ani, Tiger apare într-o revistă
de specialitate din SUA. Licenţiat la
universitatea din Stanford, în apropiere
de San Francisco, el a câştigat de trei
ori titlul de campion al SUA la amatori,
un record.

Primul său succes la un turneu ma-
jor datează din 1997 la Mastersul de la
Augusta. Cu insolenţa vârstei de 21 de
ani, el câştigă la o diferenţă de 12 lovi-
turi în faţa ocupantului locului doi.
Anul 1997 îl încheie pe primul loc în
clasament mondial, lucru pe care ni-
ciun alt jucător atât de tânăr nu-l mai
reuşise.

Desemnat jucătorul anului de nouă
ori, el are în total 74 de victorii în cir-
cuitul american şi deţine toate calităţile
pentru a-l detrona pe americanul Jack
Nicklaus, care a acumulat de-a lungul
carierei 18 victorii în turneele majore.
Momentan, la 37 de ani, Tiger a adunat
14 titluri de Mare :lem ;i mai are cel
pu\in 10 ani de carier[ `n fa\[.

Apari\ia sa `n lumea unui sport
considerat conservator ;i ̀ n care spor-
tivii de culoare nu prea excelau a f[cut
ca popularitatea golfului, deja mare, s[
creasc[ la cote neb[nuite. Woods a im-
pus un nou model de campion, tipul
atletic, suplu ;i `ndr[zne\, fiind un ca-
talizator pentru o nou[ genera\ie de
juc[tori, care `i pun acum din ce `n ce
mai multe probleme pe teren. Cele 5
titluri majore pe care le mai are de cu-
cerit pentru a intra `n legend[ vor fi
greu de ob\inut, dar dac[ recordul lui
Nicklaus va c[dea realizarea va fi cu
at]t mai important[. Se estimeaz[ c[
la finalul carierei Tiger va totaliza c];ti-
guri de peste 5 miliarde de dolari. :i
poate `;i va g[si ;i perechea.

Tiger, Elin ;i feti\a lor, Sam, pe vremea c]nd `nc[ formau o familie fericit[, `naintea scandalului din 2009

O cup[ cu provoc[ri inedite pe terenul clubului din Pianu de Jos

Tiger Woods, primul sportiv miliardar
`n dolari, ;i-a compromis via\a amoroas[

~n 1929 s-a dat prima lovitur[ de golf `n Rom]nia
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Creierul uman cuprinde cc. 100 miliarde de neuroni şi aproximativ un cvadrilion de

sinapse – conexiuni între neuroni.
Fiecare neuron acţionează ca un releu de transmisie a semnalelor nervoase. Fiecare astfel

de celulă este alcătuită dintr-un corp, numit soma, din care se desprind prelungiri de două
tipuri< un axon, care transmite informaţia mai departe, şi mai multe prelungiri ramificate,
numite dendrite, care transmit semnalele electrice către neuronul propriu.

Luna ar fi un corp cosmic cu mult
mai tânăr decât presupuneau oame-
nii de știință, conform unui nou stu-
diu care indică faptul că satelitul na-
tural al Pământului ar fi apărut cu
100 de milioane de ani mai târziu de-
cât se credea, informează Agerpres.

Principala teorie despre nașterea
satelitului natural al Pământului in-
dică că acesta a apărut după ce o pla-
netă misterioasă, de o mărime apro-
piată de cea a planetei Marte—s-a
ciocnit cu Pământul în urmă cu apro-
ximativ 4,56 miliarde de ani, la puțin
timp după nașterea sistemului nostru
solar.

O serie de noi analize realizate
asupra mostrelor de roci selenare in-
dică faptul că Luna are vârsta cuprin-
să între 4,36 și 4,45 miliarde de ani,
deci este cu cel puțin 100 de milioane
de ani mai tânără decât se credea.
Această concluzie poate duce la mo-
dificarea înțelegerii modului în care
a evoluat Pământul tânăr și satelitul
său natural.

"Există câteva implicații impor-
tante ale acestei descoperiri ce nu au
fost încă explicate", susține Richard
Carlson de la Carnegie Institution
for Science din Washington, D.C..
"Spre exemplu, dacă Pământul era
deja format, un astfel de impact ar fi
distrus atmosfera primordială ce ar
fi putut să fie deja formată", a explicat
el.

Conform teoriei care susține for-
marea Lunii după o ciocnire dintre
Pământ și o altă planetă, satelitul na-
tural al Terrei era un mare ocean din
rocă topită la puțin timp după naș-
terea sa. În prezent, cea mai precisă
estimare a vechimii mostrelor de ro-
că provenite din acel ocean primor-
dial de lavă indică vârsta de 4,360
miliarde de ani.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Creierul omenesc este cel mai
puternic computer existent în
prezent, dar o nouă descoperire
arată că puterile lui ar fi chiar mai
uluitoare decât se credea. 

Prelungirile microscopice ale celu-
lelor nervoase -despre care se crezuse
că funcţionează doar ca nişte cabluri,
transmiţând pasiv informaţia – ar fi,
în realitate, nişte „minicomputere”,
scrie LiveScience.

Creierul cuprinde circa 100
miliarde de neuroni

Creierul uman cuprinde cc. 100
miliarde de neuroni şi aproximativ un
cvadrilion de sinapse – conexiuni între
neuroni.

Fiecare neuron acţionează ca un
releu de transmisie a semnalelor ner-
voase. Fiecare astfel de celulă este al-
cătuită dintr-un corp, numit soma, din
care se desprind prelungiri de două ti-
puri< un axon, care transmite infor-
maţia mai departe, şi mai multe pre-
lungiri ramificate, numite dendrite, ca-
re transmit semnalele electrice către
neuronul propriu.

Multă vreme, oamenii de ştiinţă au
considerat că dendritele sunt doar nişte
„cabluri” ce transmit informaţia în
mod pasiv, dar un studiu realizat la
University of North Carolina şi Uni-
versity College London a sugerat că
dendritele din creierul mamiferelor, de
fapt, ar procesa activ informaţia – ceea
ce înseamnă că, în realitate, capacitatea
de procesare a creierului este mult mai
mare decât se credea. Rezultalele cer-
cetărilor au fost publicate în jurnalul
Nature.

Cercetări anterioare arătaseră că
atât în axon, cât şi în dendrite există
molecule capabile să genereze impul-
suri eletrice, dar nu se ştia cu precizie
dacă activitatea normală a creierului
implică generarea de impulsuri elec-
trice în dendrite şi ce rol ar putea avea
acest proces, dacă el există.

Pentru a afla, cercetătorii au recurs
la un procedeu foarte dificil din  punct
de vedere tehnic, dar eficient< au ataşat

tuburi minuscule de sticlă de dendri-
tele din creierele unor şoareci, în zone
cerebrale responsabile de procesarea
informaţiilor vizuale provenite de la
ochi.

Cercetătorii au înregistrat apoi
semnalele de la dendrite individuale,
din creierele unor şoareci anesteziaţi
şi ale altora treji.

În timp ce şoarecii vizualizau un
model de linii albe şi negre pe ecranul
unui computer, oamenii de ştiinţă au
detectat un model neobişnuit al sem-
nalelor electrice, o amplificare a im-
pulsurilor electrice, în dendrite.

Proprietăţile semnalelor electrice
provenite de la dendrite variau în
funcţie de imaginile pe care le vedea

şoarecele, ceea ce sugerează că dendri-
tele chiar le ajută pe animale să proce-
seze informaţiile vizuale.

"Lucrările noastre arată că dendri-
tele, despre care s-a crezut multă vreme
că nu fac altceva decât să lase infor-
maţiile să treacă spre corpul neuronu-
lui, joasă un rol-cheie în sortarea şi in-
terpretarea cantităţii enorme de infor-
maţii primite de neuroni”, spune Mi-
chael Hausser, de la University College
London, unul dintre autorii studiului.
"Dendritele acţionează astfel ca nişte
dispozitive computerizate în miniatu-
ră, pentru detectarea şi amplificarea
unor tipuri specifice de informaţii.”

Acest tip de procesare a informaţii-
lor în dendrite este, foarte probabil,

larg răspândit în multe arii ale creie-
rului şi la multe specii de animale, in-
clusiv la om, spun cercetătorii, iar
această nouă proprietate a dendritelor
adaugă un element important capaci-
tăţii creierului de a funcţiona ca un
computer.

În plus, asemenea cercetări ar pu-
tea, în viitor, să ajute şi la tratarea unor
tulburări cerebrale. 

Unele boli afectează generarea im-
pulsurilor electrice în dendrite şi, astfel,
funcţionarea creierului, iar aceste noi
rezultate ar putea fi folosite pentru a
înţelege procesul generării impulsuri-
lor nervoase în dendrite şi a explora
astfel disfuncţiile care apar în cazul
acestor boli.

Cercetări anterioare arătaseră că atât în axon, cât şi în dendrite există molecule capabile să genereze impulsuri electrice

Ceasul biologic intern, cel care
contorizează vârsta țesuturilor,
dar și durata de viață a omului, a
fost descoperit de un profesor de
genetică american.

Steve Horvath, profesor la Univer-
sitatea California din Los Angeles, este
protagonistul unei descoperiri fabu-
loase, care ar putea să deschidă noi ori-
zonturi cu privire la prelungirea duratei
de viață a omului. 

Ceasul biologic, encriptat în ADN-
ul uman, este cel care fixează durata
de viață a oricărui țesut. 

Profesorul american, în urma unor
studii aprofundate, a reușit să localizeze
acest ceas în urma cercetării a peste
8000 de mostre care conțineau diverse
celule canceroase.

Ceasul biologic indică durata
de viață a celulelor bolnave

În acest fel, Horvath a realizat că
ceasul biologic indica cu precizie du-
rata de viață a celulelor bolnave, dar
și ritmul de îmbătrânire al celor sănă-
toase. Interesant este faptul că acest
ritm de îmbătrânire este similar cu cel
al întregului corp uman.

Mai exact, profesorul american a
urmărit modul în care procesul de me-
tilare, care modifică structură chimică
a ADN-ului, variază odată cu vârsta.

Astfel, Steve Horvath a descoperit
că metilarea a 353 de markeri ADN
variază semnificativ odată cu vârsta
şi că poate fi folosită exact ca un “ceas
biologic”.

Profesorul american crede că în

următoarea perioadă, omul poate să
ajungă la nivelul tehnologic prin care
fie poate să oprească acest ceas biolo-
gic sau măcar să-l încetinească. 

Astfel, oamenii pot ajunge la per-
formanța să trăiască o viață mult mai
lungă, dacă nu veșnică, lipsită de prea
multe bătăi de cap din punct de vedere
medical.

“În cele din urmă, ar fi extraordi-
nar să punem la punct proceduri te-
rapeutice pentru resetarea «ceasului
biologic», care să ne menţină tineri”,
a declarat Horvath.

Steve Horvath a arătat că acest
“ceas biologic” a fost resetat până la
zero când celulele prelevate dintr-un
organism adult au fost reprogramate
pentru a reveni la structura unei celule
suşa.

Steve Horvath a descoperit că metilarea
a 353 de markeri ADN variază semni-
ficativ odată cu vârsta şi că poate fi fo-
losită exact ca un “ceas biologic”

:tiința este parte din viața noastră
;i lucruri care ni se par minuscule ne-
ar putea fi de ajutor la un moment dat.
Multe informații incredibile sunt sus-
ținute de cercetări documentate, a;a că
sunt cât se poate de adevărate.

Iată o selecție de informații pe cât
de interesante, pe atât de inedite, rea-
lizată de Listverse<

1. Picăturile de ploaie nu au forma
unei lacrimi, a;a cum sunt înfăți;ate în
reprezentările grafice. Ele au formă sfe-
rică.

2. Gorilele dorm în cuiburi. Î;i adu-
nă singure crengi ;i frunze ;i î;i con-
struiesc un culcu; comod. Masculii
dorm pe jos, în timp ce femelele preferă
să doarmă în asemenea cuiburi con-
struite în copaci.

3. Mare parte a digestiei are parte
în intestinul subțire. De aceea o per-
soană poate să fie ;i bulimică ;i supra-
ponderală în acela;i timp.

4. Sucul ro;u care iese din carne
atunci când este pr[jită nu este sânge,
ci mioglobina, o rudă apropiată a aces-
tuia. Aproape tot sângele din carne este
deja eliminat înainte ca aceasta să ajun-
gă pe piață.

5. Pungile din plastic sunt mai bune
pentru mediu decât cele din hârtie.
Procesul de fabricație al pungilor de
hârtie este mult mai nociv decât celălalt
;i plasticul este mult mai u;or de reci-
clat decât hârtia. 
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Luna ar fi mult mai
tân[r[ decât se crede

Lucruri inedite 
dovedite de ;tiin\[țț

Creierul con\ine miliarde
de mini-computere

A fost descoperit ceasul biologic
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Zece tinere domnișoare au fost
înscrise în concursul Miss Boboc
Colegiul Național “Mihai Emi-
nescu”. Dintre toate acestea cea
mai descurcăreață s-a dovedit a fi
Bianca Tite, cea care a câștigat
meritat titlul de cea mai frumoasă
boboacă. 

A fost un concurs interesant, găz-
duit de Casa de Cultură a Sindicatelor.
Fetele au avut de trecut prin patru pro-
be interesante în care le-au fost puse la
încercare imaginația, spontaneitatea și
talentul. Vorbim aici de un moment
de intro care a primit ropote de aplauze
din partea publicului. Concurentele,
echipate în stewardese au fost văzute
urcând într-un avion (proiecție video),
iar mai apoi au dansat sincronizându-
se perfect. Au mai avut o probă de zi
în care fetele au reprezentat câte o țară,
o probă surpriză în care s-au construit
turnuri din bucăți de carton, și toto-
dată, fetele s-au întrecut în a menține

cât mai mult o pană în aer, cu ajutorul
respirației. Una peste alta, am văzut
rochii frumoase la proba de seară, după
care juriul a deliberat. Membrii lui au
hotărât ca Miss Boboc Colegiul Națio-
nal “Mihai Eminescu” 2013 să fie Bian-
ca Bogdana Tite. Pentru a o cunoaște
mai bine am invitat-o să ne răspundă
unor întrebări. 

- Cine ești?
-  Mă numesc Bianca Tite, sunt născută
în 27 august 1998, și mă aflu în zodia
fecioară. Sunt elevă în clasa a IX-a E,
și sunt singura din această clasă înscri-
să în concurs.

- Cum ți s-a părut concursul pe care
tocmai l-ai câștigat?
- A fost un concurs reușit, organizat ca
la carte. A avut o temă unică, care s-a
dovedit a fi o idee deosebită (Călătorie
în jurul lumii). Nu m-am așteptat să
câștig, deoarece concurența a fost foar-
te mare și fiecare participantă a avut o
șansă.

- Cât timp v-ați pregătit?
- A fost o perioadă solicitantă. Ne-am
pregătit pentru acest concurs o lună și
jumătate, de altfel, foarte plină și cu
mult stres.

Dar într-un final a meritat. Ne în-
tâlneam aproape în fiecare zi într-un
apartament închiriat în centrul orașu-
lui, iar în ultimele zile la Casa de Cul-
tură a Sindicatelor. 

- Care ți s-a părut cea mai dificilă 
probă?
- Cea mai grea probă mi s-a părut a fi
cea de zi, în care fiecare concurentă și-
a ales o țară pe care să o reprezinte pe
scenă.

- Cine a fost în sal[ să te susțină?
- Au fost părinții mei, fratele meu Bog-
dan, prietenii cei mai buni, colegii și
restul persoanelor care au crezut în
șansa mea. 

- Ce părere ai despre orașul 
Satu Mare?

- Deși este un oraș mic, este orașul meu
natal. Aici mă simt împlinită. Îmi pe-
trec timpul prin centrul orașului și
apreciez diverse locuri cum ar fi Parcul
Central, Grădina Romei. După ce ter-
min liceul mă gândesc să-l părăsesc.
Îmi doresc să urmez Facultatea de Me-
dicină în Cluj Napoca.

- Îți place să călătorești?
- Da, am încercat să cunosc mai bine
țara în ultimii ani. Îmi place să călăto-
resc, am văzut lucruri interesante în
Brașov, Constanța, Baia Mare ș.a.

- Ce face Bianca în timpul liber?
- O bună parte din programul meu mă
surprinde citind. Legat de această par-
te, mă încântă romanele de aventură.
Totodată, îmi place să-mi petrec timpul
și alături de prietenii mei. Legat de tre-
cut, am făcut o vreme modeling, astfel,
nu a fost prima dată când am urcat pe
scenă. Am mai participat la diverse
prezentări de modă.  M-a pasionat o
perioadă gimnastica și baletul. 

- Ce urăști și ce apreciezi la o 
persoană?
- Urăsc minciuna, și apreciez persoa-
nele optimiste, sincere.

- Cât de mult folosești internetul?
- Pot să aproximez în jur de două ore
pe zi. Timp în care păstrez legătura cu
prietenii mei, cu colegii mei pe rețeaua
de socializare Facebook. Internetul mă
ajută să descopăr lucruri interesante,
îmi sunt mai la-ndemână unele infor-
mații. 

Tot cu ajutorul internetului ascult
muzică comercială, dub-step. Printre
artiști, îmi place Voltaj, Akcent, Anto-
nia, Smiley și Andra.

- Vrei să mai adaugi ceva?
- Aș vrea să le mulțumesc tuturor per-
soanelor care m-au susținut și care m-
au încurajat, celor dragi, tatălui meu,
mamei mele Monica, fratelui meu Bog-
dan, bunicii mele, precum și prietene-
lor Livia și Sara.

A consemnat Ionuț Blăjean

Bianca Tite este ea mai frumoas[ boboac[
de la Colegiul Mihai Eminescu


