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Patru tipuri de
semin\e nelipsite
din alimenta\ie

Hipster, între mod[
distinct[ ;i stare de spirit

Cina t]rzie poate afecta
calitatea somnului
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Declanșarea Războiului pentru
Reîntregirea Națională a Români-
lor a reprezentat începutul unei noi
etape în viața și activitatea lui Vasile
Lucaciu. Împreună cu alte perso-
nalități ale culturii românești, di-
plomați și oameni politici (Con-
stantin Angelescu, Ion Cantacuzi-
no, Take Ionescu, Nicolae Titules-
cu, Traian Vuia etc.), Vasile Lucaciu
desfășoară în anii 1917-1919 o in-
tensă campanie de propagandă
pentru susținerea cauzei naționale
românești în Rusia, Statele Unite
ale Americii, Franța, Italia, Elveția,
Anglia.

În cadrul acesteia au avut loc
numeroase întâlniri cu șefi de state
și guverne, cu reprezentanți ai vieții
politice și ai presei cărora li s-au
prezentat sacrificiile României în
timpul războiului, precum și situa-
ția dramatică a românilor și a ce-
lorlalte națiuni incluse în Imperiul
Austro-Ungar, aducând astfel nu-
meroase servicii cauzei libertății
naționale pentru toate popoarele.

Una dintre cele mai de succes
campanii pentru susținerea cauzei
române a fost desfășurată în Statele
Unite ale Americii. Ea a început în
aprilie 1917, când guvernul român
a trimis peste ocean o Misiune Pa-
triotică neoficială, condusă de Va-
sile Lucaciu. Ziarul Free Press scria că “Vasile Lucaciu ;i trimișii guvernului român au fost asaltați 

de felicitările, aplauzele și urările a 2.000 de români” 

Manifestarea, ajunsă la cea de a VIII-a ediție, este or-
ganizată de Societatea Culturală Ady Endre, în calitate
de inițiator al manifestărilor, în colaborare cu Trupa
Harag György a Teatrului de Nord și cu Colegiul Național
Kölcsey Ferenc. La realizarea spectacolului despre Kölcsey
Ferenc, prezentat în cadrul festivității de deschidere a și-
rului de manifestări își vor da concursul elevii Liceului
Teologic Romano-Catolic Hám János, ai Colegiului Na-
țional Kölcsey Ferenc și ai Liceului Teologic Reformat,
profesor îndrumător Manfrédi Annamária.
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Elena Cuza a marcat istoria 
Rom]niei prin generozitate
;i ac\iuni caritabile

Sfe;tania este s[v]r;it[ `n biseric[ (de exemplu, la
Rusalii, la hramuri), dar ;i ̀ n casele credincio;ilor, atunci
c]nd solicit[ ace;tia, c]nd se mut[ `ntr-o cas[ nou[,
c]nd fac anumite modific[ri asupra locuin\ei, c]nd se
simt `mpov[ra\i de griji ;i probleme, c]nd traverseaz[
anumite perioade grele ale vie\ii, `n mo-
mente de cump[n[, de `ndoial[, de boal[. 

PAGINA 3 

Edi\iile din anii trecu\i s-au bucurat de un real succes, fiind implicate mai multe ;coli
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Mitingurile lui Vasile Lucaciu au 
avut succes r[sun[tor `n SUA

       Familia regală britanică a publicat lista cadourilor
primite oficial în 2013.  Potrivit listei oficiale, Regina
Elisabeta a II-a a primit anul trecut peste 70 de
cadouri, printre care portretul său gravat în trunchiul
unui copac, oferit de un parlamentar din Sri-Lanka,
și un abonament la metroul londonez tipărit cu ocazia
celei de-a 150-a aniversări a transportului subteran
din capitala britanică.  Președintele Emiratelor Arabe
Unite (EAU), șeicul Khalifa Bin Zayed, i-a dăruit
reginei o ramă foto de aur, bătută cu pietre prețioase,
fixată pe un ou de struț, precum și un colier de perle
naturale din Golf. Firma de dulciuri Mars i-a oferit
suveranei o machetă din ciocolată a castelului
Windsor.  Cadourile pot fi refuzate dacă sunt
considerate nepotrivite sau dacă “l-ar putea face pe
membrul familiei regale să se simtă dator”. Cadouri
personale pot fi considerate doar cele cu o valoare
mai mică de 150 de lire sterline (180 de euro). 
       Prima doamnă a SUA i-a oferit prințului Harry,
cu ocazia vizitei acestuia la Casa Albă din luna mai,
un bluzon de piele maro, model pentru piloți.

       Premierul israelian Benjamin Netanyahu dispune
de un cont într-o bancă din Jersey, un paradis fiscal,
deschis în 1999, la încheierea primului său mandat
la conducerea Guvernului, a dezvăluit cotidianul
economic Globes. Cotidianul precizează că acest cont
a fost deschis după înfrângerea electorală a lui
Netanyahu în 1999, în faţa candidatului Partidului
Muncii, Ehud Barak, când a părăsit politica pentru
a intra în afaceri, până la sfârşitul lui 2002. El a revenit
în Guvernul condus de Ariel Sharon ca ministru de
Externe, apoi a preluat portofoliul Finanţelor.
       Legislaţia israeliană nu interzice deţinerea de
conturi bancare în paradisuri fiscale, cu condiţia ca
existenţa acestora şi operaţiunile să fie anunţate
fiscului israelian. Forbes a estimat la aproape 12
milioane de dolari averea personală a lui Netanyahu.

      Olandezii, francezii și elvețienii mănâncă cel mai bine dintre toți locuitorii planetei, la cealaltă
extremă fiind locuitorii din Ciad, Etiopia și Angola, se arată într-un studiu publicat de organizația
non-guvernamentală Oxfam Intermon. Indicele “Good Enough to Eat” (Suficient de bun pentru
a mânca) elaborat de această organizație se bazează pe evaluarea a patru elemente< disponibilitatea,
prețul și calitatea alimentelor, precum și starea de sănătate a populației în funcție de dieta sa.
      Rezultatul final situează în fruntea clasamentului, în ordine< Olanda, Franța, Elveția, Austria,
Belgia, Danemarca, Suedia, Australia, Irlanda, Italia, Luxemburg și Portugalia. Lipsa malnutriției
și accesul la resursele de apă potabilă sunt factorii care au contribuit cel mai mult la buna poziționare
a acestor țări în clasament. Olanda, în special, s-a detașat de restul țărilor europene datorită prețului
relativ redus al alimentelor, numărului mic al bolnavilor de diabet și diversității nutriționale.

Regina Marii Britanii a primit 
cadou un abonament la metrou

Premierul israelian are 
conturi `n paradisuri fiscale

Duminic[ încep manifest[rile 
dedicate S[pt[mânii Culturii 
Maghiare la Satu Mare

Olandezii sunt cei mai bine hr[ni\i cet[\eni ai planeteiCe `nseamn[ Sfe;tania sau 
Slujba Aghiasmei Mici?
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Născut în 22 ianuarie 1852, în
comuna Apa, județul Satu Mare,
Vasile Lucaciu reprezintă una din-
tre cele mai proeminente persona-
lități ardelene, care și-a dedicat în-
treaga viață și activitate luptei pen-
tru eliberarea românilor din Tran-
silvania și apoi pentru unirea lor
cu Țara Mamă, România. Se remar-
că printre fruntașii Mișcării Me-
morandiste, motiv pentru care a și
fost întemnițat la Seghedin. În ega-
lă măsură, este un purtător de cu-
vânt al cauzei românilor din Ardeal
în România și în alte țări ale lumii.

Declanșarea Războiului pentru Reîn-
tregirea Națională a Românilor a repre-
zentat începutul unei noi etape în viața și
activitatea lui Vasile Lucaciu. Împreună cu
alte personalități ale culturii românești,
diplomați și oameni politici (Constantin
Angelescu, Ion Cantacuzino, Take Ionescu,
Nicolae Titulescu, Traian Vuia etc.), Vasile
Lucaciu desfășoară în anii 1917-1919 o in-
tensă campanie de propagandă pentru sus-
ținerea cauzei naționale românești în Ru-
sia, Statele Unite ale Americii, Franța, Italia,
Elveția, Anglia. În cadrul acesteia au avut
loc numeroase întâlniri cu șefi de state și
guverne, cu reprezentanți ai vieții politice
și ai presei cărora li s-au prezentat sacrifi-
ciile României în timpul războiului, pre-
cum și situația dramatică a românilor și a
celorlalte națiuni incluse în Imperiul Aus-
tro-Ungar, aducând astfel numeroase ser-
vicii cauzei libertății naționale pentru toate
popoarele.

Campania `n Statele Unite
ale Americii

Una dintre cele mai de succes campa-
nii pentru susținerea cauzei române a fost
desfășurată în Statele Unite ale Americii.
Ea a început în aprilie 1917, când guvernul
român a trimis peste ocean o Misiune Pa-
triotică neoficială, condusă de Vasile Lu-
caciu. Numirea în fruntea acestei delegații
a reprezentat o încununare și o recunoaș-
tere a tuturor activităților sale de susținere
a cauzei românilor ardeleni și a dorinței
lor de unire cu România. Pe de altă parte,
prezența sa în cadrul aceste delegații a con-
ferit noi dimensiuni Misiunii Politice Na-
ționale, căci prin elocvența și spiritul său
înflăcărat, Vasile Lucaciu a reușit să tre-
zească simpatia poporului și guvernului
american față de națiunea română, și să
unească acțiunea celor 150.000 de români
din Statele Unite în lupta pentru unirea
Transilvaniei cu România.

Delegația română a fost primită în 2
iulie 1917 la Casa Albă de către secretarul
de stat Robert Lansing. Cu această ocazie,
Vasile Lucaciu a prezentat cât se poate de
clar scopul Misiunii la conducerea căreia
se afla, precum și situația României din
acea perioadă. El a subliniat faptul că “de
la războiul prezent, România speră să rea-
lizeze unirea tuturor românilor, incluzând
pe cei din Transilvania, Bucovina și Banat
cu Țara Mamă, formând România Mare”.
În răspunsul său, oficialul american a afir-
mat că Statele Unite vor susține eforturile
României pentru libertate și unitate na-
țională, manifestându-și simpatia și spri-
jinul pentru activitatea Misiunii Române.

Succesul acestei întâlniri, precum și
cel al întâlnirilor cu alte personalități po-
litice, de exemplu ministrul de război New-
ton Baker, i-au încurajat și mai mult pe
reprezentanții României. Se adaugă și ar-

ticolele din presa scrisă americană (New
York Times, Washington Post, Sunday Star,
Plain Dealer) care au vorbit despre efor-
turile României din război și despre do-
rința legitimă a românilor pentru unitate
și libertate națională. În cadrul acestor ar-
ticole erau exprimate ideile că “România
dorește numai a recăpăta teritoriul locuit
de un popor de sânge român” și că “res-
taurarea dreaptă a națiunii române este o
cauză bine cunoscută și pe deplin aprobată
de aliați”.

O altă acțiune întreprinsă de Vasile
Lucaciu în Statele Unite ale Americii, a
fost contactarea comunităților românești
din New York, Chicago, Detroit, Cleve-
land, Philadelphia, Youngstown, Indiana
Harbor, Trenton, Indianapolis etc., pentru
a realiza o mai bună coordonare a efortu-
rilor în vederea susținerii cauzelor româ-
nești. A fost extrem de fericit să constate
că românii din aceste locuri își manifestă
interesul și sprijinul pentru aceste acțiuni.
El afirmă că “am vizitat aproape toate cen-
trele locuite de români pe teritoriul Statelor
Unite și peste tot a domnit un mare entu-
ziasm”.

Tratative cu reprezentan\ii
diferitelor asocia\ii culturale
;i caritabile rom]ne;ti  din SUA

La inițiativa lui Vasile Lucaciu, cu spri-
jinul lui Constantin Lucaciu, Epaminonda
Lucaciu, Vasile Stoica, Paul Negulescu,
Ioan Podea, Gavril Barbu etc., s-au purtat
tratative cu reprezentanții diferitelor aso-
ciații culturale și caritabile românești din
Statele Unite pentru organizarea unei ligi
a românilor din SUA. Eforturile depuse în
acest sens s-au concretizat în 5 iulie 1918,
când a luat ființă Liga Națională a Româ-
nilor din America, în care au fost cuprinse
toate organizațiile culturale și filantropice
românești, neținându-se cont de confe-
siune și de credințele politice. Scopul aces-
teia era de a lupta pentru susținerea ideii
unirii românilor din Imperiul Austro-Un-
gar cu Patria Mamă.

Dăruirea pentru această cauză, dar și
carisma și elocvența sa au făcut ca la toate
mitingurile organizate în diferitele orașe
ale Statelor Unite, Vasile Lucaciu să aibă
un succes răsunător în rândurile partici-

panților. Printre aceștia se numărau ro-
mâni stabiliți în țara de peste ocean, re-
prezentanți ai oficialităților locale, dar și
ai presei. Astfel, aceste întâlniri au dobândit
un caracter mult mai amplu, în cadrul lor
dezbătându-se probleme legate de ideea
luptei pentru unitate națională. Prin dis-
cursurile prezentate în fața auditoriului se
dorea și contracararea efortului reprezen-
tanților austro-ungari de a împiedica des-
prinderea Transilvaniei și a Bucovinei din
statul dualist. Despre toate aceste 12 întâl-
niri, Vasile Lucaciu afirma că ele “au fost
adevărate manifestațiuni naționale chiar
așa cum poftesc interesele noastre națio-
nale”.

Despre întrunirea de la Detroit din 16
septembrie 1917, ziarul “Free Press” scria
că ”Vasile Lucaciu, trimișii guvernului ro-
mân au fost asaltați de felicitările, aplauzele
și urările a 2.000 de români”. În 23 sep-
tembrie 1917, la Cleveland a avut loc o
altă întâlnire la care au participat 3.500 de
persoane din oraș, dar și din localitățile
învecinate, în fața cărora s-a exprimat ideea
că ”aici a trăit și trăiește în patria, pe pă-
mântul său propriu o națiune conștientă
de originea sa, de drepturile sale, de indi-
vidualitatea sa națională, națiunea româ-
nă”.

Odată cu sosirea primului delegat ofi-
cial al României în Statele Unite, dr. Con-
stantin Angelescu, a crescut numărul în-
trunirilor organizate de delegația româ-
nească, intensificându-se totodată și ca-
racterul național al acestora. Acest fapt se
explică prin dorința de a contracara pro-
paganda autorităților austro-ungare, care
încercau tot pe cale diplomatică să stâr-
nească simpatia SUA pentru cauza proprie.
Un alt aspect care se prezenta era cel legat
de încheierea Păcii de la București din 24
aprilie/7 mai 1918. 

Era explicată clar situația în care se
afla România și condițiile în care a fost
semnat un astfel de document. La întâlni-
rea de la Chicago, din 17 februarie 1918,
după cuvântările lui Vasile Lucaciu, Vasile
Stoica și Constantin Angelescu, Samuel
Insull, președintele Consiliului statului Il-
linois, și-a exprimat convingerea că “Ger-
mania poate obliga România să semneze
un tratat de pace, dar când războiul se va
termina și când ziua judecății va veni, Ro-

mânia va rupe acest tratat și în final va fi
reconstituită”. 

În revista “Roumania”, condusă de
Paul Negulescu, a apărut un articol intitulat
“Vizita membrilor Legației României”, în
care au fost exprimate câteva impresii des-
pre întâlnirile organizate cu această ocazie.
Din rândurile sale aflăm că “răsunau urale
nesfârșite ale bunilor și înțelepților români
din Ardeal, Banat și Bucovina, care cu tri-
colorul României agitau întreaga atmos-
feră ca să ducă vântul glasului lor de îm-
bărbătare peste pământul Americii, peste
valurile Oceanului, să ducă vântul glasului
lor în Țara Mamă, frumoasa Românie, ce
se zbate aprig și cu îndârjire de moarte în
lupta ei pentru dreptul de a exista și a fi li-
beră”.

Bro;ura Misiunea Patriotic[ 
Na\ional[ Rom]n[ `n Statele 
Unite, tip[rit[ ̀ n limba englez[

Nu poate rămâne neamintită broșura
”Misiunea Patriotică Națională Română
în Statele Unite”, tipărită în limba engleză,
în mai multe mii de exemplare, în care
erau adunate principalele cuvântări rostite
de Vasile Lucaciu la diferite întâlniri pu-
blice din a doua jumătate a anului 1917,
ca și moțiunile adoptate cu aceste ocazii.
Alături de acestea, au fost cuprinse și tele-
gramele trimise către oficialitățile ameri-
cane și române, în care se exprima hotă-
rârea românilor transilvăneni de unire cu
România.

În 9 și 10 martie 1918 a avut loc Con-
gresul românesc de la Youngstown – Ohio,
ocazie cu care s-a exprimat hotărârea a
150.000 de români transilvăneni aflați în
Statele Unite de a se uni necondiționat cu
România. Presa americană a dedicat nu-
meroase articole acestui eveniment, apre-
ciind că “a fost fără îndoială cea mai mă-
reață manifestare a românilor din Statele
Unite” la care “Vasile Lucaciu și-a adus o
contribuție remarcabilă”.

După încheierea cu succes a misiunii
sale în Statele Unite, Vasile Lucaciu a plecat
în Parisul transformat în acea perioadă în
capitala politică a lumii, pentru a-și susține
în continuare crezurile politice.
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ISTORIE
În 9 și 10 martie 1918 a avut loc Congresul românesc de la Youngstown – Ohio,

ocazie cu care s-a exprimat hotărârea a 150.000 de români transilvăneni aflați în
Statele Unite de a se uni necondiționat cu România. Presa americană a dedicat nu-
meroase articole acestui eveniment, apreciind că “a fost fără îndoială cea mai măreață
manifestare a românilor din Statele Unite” la care “Vasile Lucaciu și-a adus o con-
tribuție remarcabilă”.

Una dintre acțiunile întreprinse de Vasile Lucaciu a fost contactarea comunităților românești din New York, Chicago,
Detroit, Cleveland, Philadelphia, Youngstown, Indiana Harbor, Trenton, Indianapolis etc., pentru a realiza o mai bună
coordonare a eforturilor în vederea susținerii cauzelor românești

Mitingurile lui Vasile Lucaciu
au avut succes r[sun[tor `n SUACând vorbim despre minorități na-

ționale, mai ales de relația cu Ungaria
este bine să semnalăm câteva fapte. Pen-
tru a înțelege și a compara. De ani buni
autoritățile statului vecin de la vest, re-
fuză să amplaseze statuia lui Andrei Șa-
guna în orașul Giula (Juca). Justificând
acest refuz prin împotrivirea la acest de-
mers a populației maghiare din oraș în-
căpățânarea maghiară, este de neînțeles.
Este vorba doar de un mic bust în fața
Catedralei Ortodoxe din orașul Giula.
În problema mult-trâmbițatelor plăcuțe
bilingve, nici aici standardul nu este egal.
Autoritățiile refuză să marcheze itinera-
riul cultural al românilor din Budapesta,
împotrivirea ducându-se pe nivelul tex-
tului de pe plăcuțe. De exemplu nu sunt
de acord ca Octavian Goga să fie trecut
ca fiind altceva decât traducător în ro-
mână al operei lui Imre Madach, Emi-
nescu să fie trecut doar ca poet nu și ca
publicist, iar despre altul spun că din
punctul lor de vedere ăla nu a fost com-
pozitor etc. Finanțarea bisericii româ-
nești și ea o gogoriță propagandistă
exemplul clar fiind situația ființării re-
novării complexului parohial din Buda-
pesta. Partea ungară trebuia să vină cu
o finanțare egală cu cea a părții române.
Partea română a acordat aproximativ
200.000 euro în anul 2009. Partea ma-
ghiară nu a acordat nimic! Să reținem
un lucru foarte important. Spre deose-
bire de statutul pe care îl are organizația
U.D.M.R în România, minoritatea ro-
mânească din Ungaria este lipsită, ca și
toate celelalte minorități naționale și et-
nice recunoscute de statul ungar, de re-
prezentare parlamentară, chiar dacă
acest drept este prevăzut în Constituția
maghiară. Au doar dreptul prin lege să
participe la viața politică și structurile
de conducere locală. A vorbi în Ungaria
despre învățământ în limba română este
o exagerare evidentă, deși statistic există
o rețea de instituții de învățământ așa-
zis românesc de la grădinițe până la nivel
universitar. Practic nu există nici o școală
în limba română. Mai mult, nu există în
fapt nici o școală în care limba română
să fie limbă de predare. Se poate vorbi
de ore în limba română, deci studierea
limbii române la nivel de limbă străină.
Minoritatea românească nu are nici o
școală cu predare în limba română doar
4 școli bilingve în care materii din pro-
grama școlară se predau oficial în limba
română în comunele Bătania, Chitighaz,
Jula, Micherechi și 7 școli în care limba
română se predă ca obiect de studiu-
limbă străină.

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

Mureşan Traian

Ungaria ;i dublul
standard al
minorit[\ilor
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PERSONALIT~}I
Pusă în fața unei situații periculoase („revoluționarii fugeau din

Iași spre Galați, urmăriți de oamenii domnitorului Mihail Sturza”)
ce amenința siguranța soțului ei, această tânără femeie timidă și
aparent lipsită de încredere în sine, a dovedit o extraordinară ener-
gie, inițiativă și hotărâre.

Autorul Robert Laszlo, îndră-
gostit de slova tipărită și de me-
nirea sacră a hârtiei, a pornit o
luptă cu arhivele. Cu toate că este
nevoie de mult timp și de mult
efort intelectual, scriitorul și poe-
tul Robert Laszlo, a dat glas prin
cuvinte, legând sincer și puternic
muzica de viață. Astfel a scris car-
tea “Centenarul Filarmonicii săt-
mărene”.

Este o lucrătură în filigram, o carte
document, care va dăinui de-a lungul
anilor. Implicit trebuie luată în seamă
și profunzimea care însoțește plăcerea
autorului de a scrie documentat in-
trând în patrimoniul esteticii muzicale. 
Cartea leagă scriitorul de o lume a ar-
moniei, de oameni și de confesiuni, ce
poartă cu ei cheia înțelepciunii, opiniile
lor având o impresionantă capacitate
de analiză.

Armoniile celeste însoțesc toate re-
citalurile orchestrei la noi dar și peste
hotare. Sunt nenumărați dirijori și mu-

zicieni care s-au perindat să ne viziteze
orchestra și minunatul așezământ cul-
tural filarmonica “Dinu Lipatti”.
Scriitorul Robert Laszlo marchează
centrul spiritual al Sătmarului, filar-

monica “Dinu Lipatti”. Cu acest gând
s-a pus în fața hârtiei imaculate, iar
astfel autorul ne-a transmis emoții, a
deschis poarta tărâmului cu o binecu-
vântare venită de sus, un mister sublim,

ce se îndreaptă spre misterele cerului
cu arhitectura ei. Autorul a descris sala
de concerte prin evidențierea eleganței
interiorului care conferă o notă parti-
culară de distincție și luminozitate în-
tregului ansamblu. 

O sală în care frumosul, culorile,
stilul arhitectural fac un minunat dia-
log cu armonia. Planul muzical al or-
chestrei de ieri și de azi este foarte in-
genios și ordonat cu măiestria muzi-
cianului talentat care a cutreierat lumea
în lung și-n lat. A redat cu atâta pro-
funzime și finețe stările sufletești ale
compozitorilor, muzicienii din orches-
tră fiind înzestrați cu un adevărat ta-
lent.

Autorul s-a aplecat cu pioșenie pe
culmile artei, un lanț de trăiri la care i
se adaugă o verigă de suflet și anume
arhitectura, care ridică filarmonica pe
cele mai înalte trepte ale creației și nu
numai. Cu o acustică extraordinară, fi-
larmonica se clasează printre cele mai
bune săli de concerte din România.

Scriitorul Robert Laszlo a îmbrăți-
șat necunoscutul, trecutul, prezentul,

adevărurile istorice, ca mai apoi să ni
le dăruiască nouă. După cum spune și
autorul tradiția sătmăreană și-a căpătat
statutul oficial în anul 1913.

Filarmonica sătmăreană este fără
îndoială cea mai prestigioasă instituție
culturală a județului, care a contribuit
substanțial la conturarea spirituală a
culturii sătmărene. 

Cărțile lui, care vor dăinui peste
vremuri, vor fi răsplata cea mai de preț
a eforturilor scriitoricești, care poartă
cu ele și bogăția sufletului lui.

Cei care vor dori să citească această
carte, vor cunoaște cu adevărat înțe-
lepciunea acestui scriitor, care îl ajută
să rezoneze la frumusețile vremii. Fără
îndoială, cartea are și destule virtuți li-
terare, ilustrate și de titlurile deosebit
de inspirate ale capitolelor. 

Vă invit să citiți această carte, de-
oarece sub pana autorului veți găsi cu-
vinte îmbălsămate care vorbesc despre
adevăruri istorice.  Cartea are o mare
valoare pentru care îi aducem sincere
mulțumiri.

Ana Vacarciuc

Cunoscută și ca Elena Doam-
na (17 iunie 1825– 2 aprilie 1909),
soția domnitorului Alexandru
Ioan Cuza s-a remarcat în istoria
României prin generozitate și ac-
țiunile caritabile pe care le-a rea-
lizat. Sunt binecunoscute așeză-
mintele pentru orfanii de diferite
naționalități, numite “Aziluri Ele-
na Doamna”.

Puține lucruri se știu însă despre via-
ța sa particulară. Copilăria și-a petrecut-
o la moșia părinților de la Solești, în ți-
nutul Vasluiului, alături de cei trei frați<
Constantin, Theodor și Dumitru și de
sora Zoe. Primește de mică o educație
aleasă, după severele principii pedago-
gice ale vremii, sub supravegherea directă
a mamei. Elena a învățat limba germană
și, mai ales, francez[, pe care o folosea
cu deosebită eleganță în corespondența
întreținută cu diferiți prieteni.

De la șapte ani își continuă studiile
particulare, cu guvernante și profesori
străini, la moșia de la Șcheia a unchiului
său Constantin Sturza, împreună cu co-
piii acestuia și ai altor rude apropiate.

Împlinind cincisprezece ani, Elena
s-a stabilit la Iași unde a fost introdusă
în înalta societate. Aici îl cunoaște pe
Alexandru Ioan Cuza cu care se va căsă-
tori la Iași în ziua de 30 aprilie 1844. Pu-
ține lucruri se știu însă despre viața sa
particulară și modul ei de a fi. Se spune
că Elena Cuza era o fire retrasă, cumpă-
tată şi lipsită de încredere în forţele pro-
prii, lucru accentuat și de faptul că Ale-
xandru Ioan Cuza nu era un soț stator-
nic.

După înăbușirea revoluției de la
1848, Elena Cuza a dovedit o altă trăsă-
tură de caracter. Pusă în fața unei situații
periculoase („revoluționarii fugeau din
Iași spre Galați, urmăriți de oamenii
domnitorului Mihail Sturza”) ce ame-

nința siguranța soțului ei, această tânără
femeie timidă și aparent lipsită de încre-
dere în sine, a dovedit o extraordinară
energie, inițiativă și hotărâre. A pornit

singură de la Solești spre Galați, unde a
mers să-l vadă pe consulul britanic Cu-
ninghan. Împreună au pus la punct eva-
darea lui Cuza la Brăila. De acolo, au

fugit la Cernăuți și mai departe la Viena
și Paris. S-au reîntors în Moldova peste
un an, când domn al țării devenise Gri-
gore Ghica.
Numirea acestuia pe scaunul Principa-
telor a reprezentat o schimbare pe care a
recunoscut-o într-o scrisoare adresată
mamei sale< „Mâne dau o serată şi-ţi măr-
turisesc că nu-mi mai văd capul. Am trăit
mai totdeauna departe de societate şi nu
ştiu nici eticheta, nici îndatoririle pe care
pe care trebuie să le am, acum. Sper totuşi
că vor fi generoase cu mine compatrioa-
tele şi-mi vor ierta naivitatea şi simplita-
tea.”

A r[mas mai bine
de trei ani la Paris

Legătura extraconjugală a soţului cu
Maria Obrenovici a determinat-o pe pri-
ma doamnă să părăsească Bucureştiul şi
să rămână mai bine de 3 ani la Paris, loc
unde a frecventat spectacole, expoziţii şi
saloane culturale, primită fiind chiar şi
de împăratul Napoleon III.

În 1862 ea s-a reîntors să își revendice
locul în societatea românească și a înce-
put să se preocupe preponderent de or-
ganizarea balurilor de caritate, a dineu-
rilor, răspândindu-și convingerile despre
rolul femeii în societate. Elena Cuza a
militat profund pentru educaţia femeilor
şi mai puţin pentru emanciparea politică
a acestora. Calitățile sale sufletești și edu-
cația primită au îndemnat-o să-și dedice
întreaga sa viață și avere acțiunilor cari-
tabile. Și-a început opera de binefacere
la București, patronând Azilul Elena
Doamna de la Cotroceni, destinat fetelor
orfane, și a încununat-o la Iași, unde a
lucrat benevol ca infirmieră la spitalul
„Caritatea”.
A reușit să își uimească soțul și să o în-
depărteze pe rivala sa care s-a retras în-
tr-o casă din mahalaua Amzei (cartier
din București). Deși jignită de propune-

rea de a înfia copiii domnitorului cu Ma-
ria Obrenovici, ea a acceptat, gestul în-
tărindu-i și mai mult căsnicia cu Ale-
xandru Ioan Cuza. A devenit încetul cu
încetul o mamă desăvârșită, deși nu putea
avea copii. Rolurile s-au schimbat, iar
Maria era primită acum de către Elena
Cuza cu milă şi înţelegere pentru a-și ve-
dea fiii.

Elena Doamna, femeia plăpândă și
sfioasă, a supraviețuit tuturor celor care
i-au marcat viața în vreun fel. Poate că
lovitura cea mai grea fusese moartea ma-
mei sale, din 1869. A împărtășit cu stoi-
cism exilul soțului detronat și, după
moartea acestuia, la 16 mai 1873, “i-a
păstrat memoria cu o extraordinară de-
voțiune, neîngăduind să se rostească un
singur cuvânt despre slăbiciunile pe care
le cunoștea, le îngăduise și - o spunea cu
mândrie – le iertase”. 

A murit în 1909, fiind înmormântată
la moşia părintească din Soleşti – Vaslui.
Nicolae Iorga nota despre moartea aces-
teia< „A murit, la Piatra Neamţ, femeia
ideal de bună şi modestă care a fost Mă-
ria-sa Doamna Elena, soţia lui Cuza-Vo-
dă. Orice laudă, orice semn de durere
par nepotrivite faţă de măreaţa simplitate
a fiinţei pământeşti care, trăind printre
noi, cei plini de neajunsuri şi păcate, a
dus curată viaţă cerească, asemenea în-
gerilor”.

A;ez[ri culturale ;i institu\ii 
care `i poart[ numele

În prezent sunt numeroase așeză-
minte culturale și instituții care îi poartă
numele, tocmai datorită personalității
sale marcante, a caracterului disciplinat
și lipsit de îngâmfarea poziției pe care a
deținut-o. Elena Cuza poate reprezenta
oricând, pentru femeile din România și
nu numai, un model de modestie și can-
doare demn de urmat.

Muzeograf Paula Virag
Muzeul Jude\ean Satu Mare

Centenarul Filarmonicii s[tm[rene
- Robert Laszlo -

A militat profund pentru educaţia femeilor şi mai puţin pentru emanciparea
politică a acestora

Elena Cuza a marcat istoria Rom]niei
prin generozitate ;i ac\iuni caritabile
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RELIGIE
Preotul strope;te fiecare ̀ nc[pere cu ap[ sfin\it[, ceea ce ̀ nseamn[ c[ binecuv]ntarea

lui Dumnezeu se pogoar[ ̀ n acea cas[ ;i asupra celor care locuiesc ̀ ntr-`nsa. Prin ̀ nsem-
narea camerelor cu Sf]nta Cruce, preotul a;eaz[ casa ;i pe locuitorii ei sub ocrotirea
acesteia, ;tiind cu to\ii ce mare putere are Crucea `n via\a celor care au credin\[.

~n fiecare an pe data de 19 ia-
nuarie, Biserica Ortodox[ `i
s[rb[tore;te pe Sfinții Macarie
Egipteanul ;i Macarie Alexandri-
nul considera\i de către toți cre-
dincioșii doi dintre părinții creș-
tinismului. Ace;tia  aveau deopo-
trivă şi darul înţelegerii, spuneau
mai dinainte ce avea să se întâm-
ple şi erau făcători de minuni.

Sfântul Macarie Egipteanul s-a năs-
cut şi a crescut pentru viaţa pustni-
cească. Din fragedă copilărie îndelet-
nicindu-se cu fapta bună şi iubind viaţa
virtuoasă şi împodobindu-se cu ea, a
ajuns locaş dumnezeiesc al Duhului.
A dobândit atâta răbdare în ostenelile
lui pentru fapta bună, încât a primit
puterea să gonească duhurile necurate. 

După sfinţire Macarie a făcut o
hrubă pe sub pământ, care începând
de la chilia lui, se întindea pe o lungime
de o jumătate de stadiu, şi la capătul
hrubei şi-a săpat cu mâinile lui o peşte-
ră. Când veneau mulţi oameni la el, in-
tra în hrubă şi se ascundea în peşteră

şi nimeni nu-l afla.
Acest sfânt a proorocit urgia Dom-

nului asupra ucenicului său, care as-
cundea lucrurile săracilor şi nu se po-
căia şi pentru aceasta şi s-a îmbolnăvit

de lepră. Iar pe unul, care împins de
demon mânca în fiecare zi câte trei
coşuri de pâine, şi bea un vas mare de
vin, l-a făcut să mănânce numai trei
bucăţi mici de pâine. Cuviosul Macarie

a văzut şi pe diavol cum îşi purta
meşteşugirile şi înşelăciunile în tig-
vuliţe. 

A proorocit pustiirea aşezărilor că-
lugăreşti de la Skit. Pe un mort l-a în-
viat, ca să spună unde a ascuns averea
unor oameni şi iarăşi a poruncit de a
adormit. Deci cu astfel de lucruri dum-
nezeieşti fiind împodobit, a părăsit
viaţa la adânci bătrâneţi, trăind nouă-
zeci de ani.

Macarie Alexandrinul
a fost preot al a;ez[rilor
c[lug[re;ti

Sfântul Macarie Alexandrinul a fost
preot al aşezărilor călugăreşti numite
Chilii. El  a săvârşit lucruri măreţe şi
minuni. De faptele lui cele bune s-a
minunat şi marele Antonie zicând< "Ia-
tă Duhul Sfânt S-a odihnit întru tine,
şi vei fi mai departe moştenitor al fap-
telor mele bune". Acest Macarie, când
auzea că cineva a făcut o faptă duhov-
nicească de seamă, umplându-se de
râvnă, o îndeplinea şi el. Astfel, auzind
că monahii de la Tabenisi în tot postul

mare mâncau bucate negătite la foc, s-
a hotărât să nu mai mănânce şapte ani
bucate pregătite la foc, ci numai ver-
deţuri crude şi legume muiate. Se lupta
să înlăture şi somnul douăzeci de zile
şi douăzeci de nopţi n-a intrat sub
vreun acoperământ, ci a stat afară în
arşiţa zilei şi în frigul nopţii. Odată, fi-
ind necăjit de demonul desfrânării, s-
a dus într-un pustiu îndepărtat, unde
a stat gol şase luni şi unde ţânţarii mari
ca viespile l-au înţepat cumplit, încât
i-au băşicat tot trupul iar după cele şase
luni, întorcându-se la chilia lui, numai
după glas a fost cunoscut, căci trupul
i se schimbase, asemănându-se cu al
leproşilor. 

Acest Macarie a văzut şi el pe diavol
purtând tot felul de înşelăciuni, în-
făşurate într-o haină zdrenţuită şi pă-
rând că sunt închise în nişte tigvuliţe.
Sfântul Macarie era mic de stat, slab şi
spân, având numai câteva fire de păr
pe buză şi în vârful bărbii. Trăind în
pustnicie ;i propov[duind `n\elepciu-
nea lui Dumnezeu, a murit la b[tr]ne\e
l[s]nd `n urma lui o lume mai bun[. 

Sergiu Podin[

Sfe;tania sau slujba Aghias-
mei mici, adic[ Sfin\irea cea mic[
a apei se face “spre toat[
trebuin\a”, put]ndu-se s[v]r;i
at]t ̀ n prima zi a fiec[rei luni, c]t
;i ori de c]te ori vor cere credin-
cio;ii, binecuv]nt]ndu-se ;i stro-
pindu-se cu ap[ sfin\it[ oamenii,
casele ;i toate ale lor.

Aceast[ ap[, pe care Duhul Sf]nt,
prin rug[ciunile preo\ilor, o sfin\e;te,
are “mai multe feluri de lucr[ri” (efecte),
precum remarc[m din r]nduiala pro-
priu-zis[< “se gonesc duhurile viclene
din tot locul”, cre;tinii sunt izb[vi\i de
n[luciri diavole;ti ;i de g]nduri rele,
mintea “se cur[te;te de lucrurile cele
spurcate ;i se `ndrepteaz[ spre rug[ciu-
ne” ;i credincio;ii dob]ndesc s[n[tate
sufleteasc[ ;i trupeasc[, bolile fiind
`ndep[rtate. Cu alte cuvinte, “to\i cei
care primesc apa sfin\it[ iau sfin\enie ;i
binecuv]ntare”. ̀ ns[, este esen\ial s[ pri-
measc[ apa cu mult[ credin\[, av]nd
convingerea ferm[ c[ le va fi de folos `n
via\[, `n familie, `n cas[, `n gospod[rie,
la locul de munc[.

Se s[v]r;e;te `n biseric[,
la hramuri, de Rusalii,
ori la casele credincio;ilor

Sfe;tania este s[v]r;it[ `n biseric[
(de exemplu, la Rusalii, la hramuri), dar
;i `n casele credincio;ilor, atunci c]nd
solicit[ ace;tia, c]nd se mut[ ̀ ntr-o cas[
nou[, c]nd fac anumite modific[ri asu-
pra locuin\ei, c]nd se simt `mpov[ra\i
de griji ;i probleme, c]nd traverseaz[
anumite perioade grele ale vie\ii, ̀ n mo-
mente de cump[n[, de `ndoial[, de

boal[. 
Ca atare, Sfe;tania este r]nduiala

prin care preotul s[v]r;e;te sfin\irea
mic[ a apei. La momentul potrivit, el
afund[ de trei ori m]na dreapt[ `n ap[,
f[c]nd cu ea semnul Crucii ;i zic]nd de
fiecare dat[< “;i acum trimite harul Prea
Sf]ntului ;i de via\[ f[c[torului T[u
Duh, care sfin\e;te toate, ;i sfin\e;te apa
aceasta”.

~n continuare, preotul roste;te fier-
binte urm[toarea rug[ciune, deosebit de
sugestiv[ `n ceea ce prive;te efectele
Sfe;taniei< “;i prin gustarea ;i stropirea
cu apa aceasta, trimite nou[
binecuv]ntarea Ta, care spal[ ̀ ntin[ciu-
nea patimilor. A;a ne rug[m, cerceteaz[
neputin\a noastr[, Bunule, ;i
t[m[duie;te cu mila Ta bolile noastre
cele suflete;ti ;i trupe;ti”. C]nd preotul

s[v]r;e;te r]nduiala binecuv]nt[rii casei
noi, ̀ n care urmeaz[ a locui cineva pen-
tru prima oar[, el face mai ̀ nt]i Sfe;tania
;i lu]nd apa sfin\it[, strope;te – ̀ n chipul
Crucii – to\i pere\ii casei de jur ̀ mprejur
;i toate camerele, zic]nd< “`n numele
Tat[lui ;i al Fiului ;i al Sf]ntului Duh,
prin stropirea cu aceast[ ap[ sfin\it[, s[
se dep[rteze toat[ lucrarea diavoleasc[
cea viclean[. Amin”. Dup[ ce a stropit

peste tot, ia un be\i;or, la cap[tul c[ruia
a `nf[;urat vat[ (bumbac), `l `nmoaie `n
untdelemnul sfin\it ;i face cu el semnul
Sfintei Cruci pe pere\ii camerelor,
zic]nd< “Se binecuv]nteaz[ casa aceasta,
cu ungerea cu acest untdelemn sfin\it,
`n numele Tat[lui ;i al Fiului ;i al Sf]ntu-
lui Duh. Amin”.

Binecuv]ntarea lui Dumne-
zeu se pogoar[ `n `nc[pere
;i asupra celor din ea

Preotul strope;te fiecare ̀ nc[pere cu
ap[ sfin\it[, ceea ce `nseamn[ c[ bine-
cuv]ntarea lui Dumnezeu se pogoar[ ̀ n
acea cas[ ;i asupra celor care locuiesc
`ntr-`nsa. Prin ̀ nsemnarea camerelor cu
Sf]nta Cruce, preotul a;eaz[ casa ;i pe
locuitorii ei sub ocrotirea acesteia, ;tiind
cu to\ii ce mare putere are Crucea `n
via\a celor care au credin\[. Crucea este
arm[ ̀ mpotriva p[catului ;i a diavolului,
constituind cea mai scurt[ m[rturisire
de credin\[ a cre;tinilor. ~n cadrul Sfe;ta-
niei, preotul `i strope;te cu aghiasma
mic[ pe to\i cei care particip[ la r]ndu-
ial[, d]ndu-le s[ s[rute Sf]nta Cruce ;i
`nsemn]ndu-i pe frunte cu untdelemn
sfin\it. Apa r[mas[ este consumat[ de
c[tre cei din cas[, fiindu-le spre s[n[tate
;i lini;te sufleteasc[. Preotul face
sfin\irea cea mic[ a apei ;i `n alte mo-
mente din via\a credincio;ilor, ca de
exemplu< la casa ;i la locul care “sunt
sup[rate de farmece sau de desc]ntece”,
la sfin\irea f]nt]nii, a \arinii, c]nd se
`mboln[vesc animalele (stropindu-se
animalele bolnave), la binecuv]ntarea
br]nzei ;i a ou[lor ̀ n Duminica Pa;tilor
etc., deoarece “apa sfin\it[, spune p[rin-
tele profesor Ene Brani;te, are putere ha-
ric[ spre folosul trupesc ;i sufletesc al
credincio;ilor”.

Sfin\ii Macarie Egipteanul ;i Macarie Alexandrinul s[rb[tori\i
de Biserica Ortodox[ la 19 ianuarie

Preotul strope;te fiecare `nc[pere cu ap[ sfin\it[, ceea ce `nseamn[ c[ binecuv]ntarea lui Dumnezeu se pogoar[ `n acea
cas[ ;i asupra celor care locuiesc `ntr-`nsa

Ce `nseamn[ Sfe;tania
sau Slujba Aghiasmei Mici?

Preot dr. Cristian Bolo;

Macarie Egipteanul Macarie Alexandrinul
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S~N~TATEG[titul este o adev[rat[ alchimie ̀ n care gospodina prepar[ hrana ce va sus\ine via\a celor
dragi, deci g[titul trebuie s[ aibe loc ̀ ntr-o atmosfer[ de relaxare, bucurie ;i iubire, ̀ n acest fel
neutraliz]ndu-se o parte din substan\ele chimice con\inute ̀ n alimente. Orice aliment organic,
proasp[t ;i preg[tit cu dragoste reprezint[ o surs[ de energie minunat[ pentru organism.

Semin\ele fructelor ;i legume-
lor pot fi considerate adev[rate
medicamente pentru c[ `nainte
de a se transforma ̀ n plante verzi
con\in energii uria;e ;i substan\e
benefice pentru organismul
uman.

Pentru a fi eficiente terapeutic ele se
consum[ nepr[jite ;i dac[ se poate ̀ ntre
mese.

Semin\ele de in

Au efecte spectaculoase `n afec\iu-
nile digestive. Semin\ele de in normali-
zeaz[ tranzitul intestinal, dau senza\ie
de sa\ietate ;i ̀ ncetinesc procesul de asi-
milare al gr[similor. Sunt indicate `n
constipa\iile cronice, inflama\ii intesti-
nale ;i `n sindromul colonului iritabil.
Semin\ele de in previn formarea hemo-
roizilor ;i litiaza biliar[. Datorit[ ac\iunii
de stimulare a arderii gr[similor ;i com-

batere a reten\iei de ap[ sunt eficiente
`n curele de sl[bire. Semin\ele de in
con\in mai mul\i acizi gra;i omega 3
dec]t pe;tele ;i, `n plus con\in fibre, vi-

tamine ;i minerale. Fiind o surs[ exce-
lent[ de fitoestrogeni, regleaz[ tulbur[ri-
le hormonale ;i previn cancerul.

Sunt totu;i situa\ii `n care trebuie
evitat[ terapia cu semin\e de in ;i anume
`n caz de obstruc\ie intestinal[ sau he-
moragii ale tubului digestiv, `n sarcin[
;i al[ptare.

Semin\ele de dovleac

Semin\ele de dovleac con\in 50%
gr[simi, vitamine, minerale mai ales zinc
;i magneziu. Sunt recomandate ̀ n bolile
prostatei, constipa\ie ;i balonare. Av]nd
efect diuretic ajut[ rinichii ;i inima, eli-
min]nd metalele grele din organism. Se-
min\ele de dovleac desfund[ vasele de
s]nge, regleaz[ colesterolul ;i au un rol
adjuvant `n unele boli greu vindecabile.
De asemenea, au un efect excelent ̀ mpo-
triva parazi\ilor intestinali. Datorit[
con\inutului hr[nitor, semin\ele de dov-
leac sunt recomandate persoanelor cu
boli hepatice ;i cardiovasculare, femeilor

`ns[rcinate ;i copiilor.

Migdalele

Arborele de migdal este `nrudit cu
cire;ul, prunul ;i piersicul, dar fructele
nu sunt comestibile. Migdalele pe care
le consum[m sunt de fapt semin\ele
acestui arbore. Bogate `n minerale ;i vi-
tamine ;i cu un con\inut redus de
gr[simi nocive, ajut[ ̀ n combaterea bo-
lilor cardiovasculare ;i chiar ̀ n preveni-
rea unor forme de cancer. Migdalele sunt
cea mai bun[ surs[ de magneziu ;i vita-
mina E, considerat[ vitamina antisteri-
lit[\ii cu rol `n func\ia de reproducere.
Calciul con\inut ajut[ la men\inerea
s[n[t[\ii oaselor ;i a din\ilor, `n vreme
ce fosforul ajut[ memoria. ~n post, mig-
dalele pot substitui carnea, p[str]nd
aportul nutritiv. Pentru c[ nu con\in car-
bohidra\i sunt recomandate ;i diabeti-
cilor.

Semin\ele de chia

Semin\ele de chia provin de la planta
Salvia Hispanica, originar[ din America
de Sud, unde a fost consumat[ de maya;i
;i azteci. Con\in mai mul\i acizi gra;i
omega3 dec]t pe;tele, mai multe protei-
ne dec]t soia, mai multe fibre dec]t se-
min\ele de in ;i sunt un antioxidant mai
puternic dec]t afinele.

Semin\ele de chia alung[ poftele cu-
linare ;i previn depunerile de gr[sime.
Dr Oz recomand[ consumul a 2 linguri
de semin\e la micul dejun deoarece ajut[
la un control mai bun al glicemiei ;i con-
fer[ o senza\ie de sa\ietate.

Semin\ele de chia con\in triptofan
care determin[ un somn odihnitor de
care toat[ lumea are nevoie. Datorit[
con\inutului bogat ̀ n proteine complete
redau str[lucire ;i vitalitate firului de
p[r. Prin con\inutul bogat `n vitamine
;i minerale diverse, semin\ele de chia
furnizeaz[ energie pe tot parcursul zilei
;i pot preveni inflama\iile.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel< 0721202752

Dup[ perioada lung[ a
s[rb[torilor de iarn[, multe femei
;i nu numai consider[ c[ au ne-
voie de o cur[ de sl[bire.

Dac[ ne-am `ntreba retoric
“De ce avem nevoie de o cur[ de
sl[bire?”, r[spunsul ar putea fi din
cauza unei nevoi reale sau imagi-
nare. “Nu ar[t bine”,  spun multe
dintre femei.

Imaginea fizic[ despre propria per-
soan[ nu este cea pe care ;i-o doresc. De-
puneri de gr[sime ̀ n anumite locuri (ab-
domen, coapse), musculatura flasc[ (zo-
na bra\elor, picioare, s]ni, g]t) sau sem-
nele "trecerii timpului" (riduri, piele
mat[, lipsa str[lucirii... )sunt principalele
"probleme" cu care se confrunt[ multe
persoane. Imaginea mental[ despre pro-
pria persoan[ `ncadrat[ `ntr-un anumit
standard de a ar[ta bine poate deveni co-
ple;itor. "Nu m[ simt bine" spun alte per-
soane, care parc[ nu se simt bine ̀ n pro-
pria piele. Se consider[ prea plinu\e, c[
m[n]nc[ mult, c[ au prea multe de f[cut,
c[ nu au energie pentru tot ceea ce este
de f[cut...

Piramida lui Maslow

Care sunt de fapt nevoile noastre?
Piramida lui Maslow spune c[ oamenii
au urm[toarele nevoi<

1. nevoi fiziologice< ap[, aer, alimente,
ad[post, c[ldur[, somn (somnul de "fru-
muse\e">

2. nevoi de securitate< ordine, lege,
limite, stabilitate (supraponderea este
considerat[ un mecanism de ap[rare)>

3. nevoi de apartenen\[< familie,
afec\iune>

4. nevoia de stim[, respect, respon-
sabilitate, reputa\ie>

5. nevoia de cunoa;tere,
autocunoa;tere>

6. nevoi estetice< frumuse\e, echili-
bru>

7. nevoia de dezvoltare, ̀ mplinire, fe-
ricire>

8. nevoia de transcenden\[, de sens

suprem
Unde se `ncadreaz[ nevoia at]t de

agresiv[ de a ar[ta bine/slab[/la mod[?E
posibil ca aceast[ nevoie agresiv[ s[ as-
cund[ ceva? Nevoia de iubire, de
perfec\iune, de a fi iubit[, apreciat[, res-
pectat[, ascultat[. "Ce vreau de fapt
atunci c]nd vreau s[ sl[besc? Ce proble-
me vreau s[ rezolv c]nd `mi propun s[
sl[besc? Sl[besc ;i automat voi fi iubit[,
apreciat[, "observat[" sau poate b[gat[
`n seam[? ~mi va cre;te respectul de sine

sau voi fi mai apreciat[ de cei din jur...?
Vreau S[ ar[t bine(fizic)sau vreau S[

m[ simt bine (fizic, mental, emo\ional)
/Vreau s[ am o p[rere bun[ despre mine,
s[ m[ simt energic[, plin[ de via\[, s[
m[ simt frumoas[....?

~n concluzie, cura de sl[bire are im-
plica\ii la nivel fizic, mental-emo\ional
;i alimentar. Altfel spus, cura de sl[bire
este \apul isp[;itor pentru multe dintre
problemele noastre. 

Partea alimentar[ a curei de sl[bire-

presupune reguli simple de urmat, adap-
tate fiec[rei persoane ̀ n parte, gradat sau
dintr-odat[, astfel `nc]t aceste reguli s[
devin[ un mod de via\[.

Ce m]nc[m, c]t m]nc[m, cum
m]nc[m ;i c]nd m]nc[m? sunt temele
propuse spre dezbatere `n cele ce ur-
meaz[.

Ce m]nc[m?

R[punsul este pe c]t de simplu, pe
at]t de greu de realizat, dar totu;i nu im-
posibil. Alimente organice, proaspete,
diverse. Produse autohtone care provin
din regiunea `n care tr[im. Plantele care
se dezvolt[ `ntr-o anumit[ regiune a
p[m]ntului posed[ propriet[\ile nutri-
tive ;i protectoare de care au nevoie per-
soanele care tr[iesc `n regiunea respec-
tiv[. Alimentele proaspete sunt cele pe
care le consum[m la c]teva ore de le re-
coltare, altfel sufer[ procese de oxidare
care `i scad calit[\ile nutritive. Trebuie
s[ consum[m alimente `n ton cu mo-
mentul anului.

Diversitatea ̀ n alimenta\ie cuprinde
varia\ia alimentelor pe care le
consum[m, a felului `n care sunt prepa-
rate, a culorilor combinate. Folosi\i ali-
mente din natur[, ̀ n sezonul ̀ n care apar
;i recoltate din zona geografic[ `n care
v[ afla\i, pare a fi regula de baz[.

G[titul este o adev[rat[ alchimie `n
care gospodina prepar[ hrana ce va
sus\ine via\a celor dragi, deci g[titul tre-
buie s[ aibe loc ̀ ntr-o atmosfer[ de rela-
xare, bucurie ;i iubire, `n acest fel ne-
utraliz]ndu-se o parte din substan\ele
chimice con\inute ̀ n alimente. Orice ali-
ment organic, proasp[t ;i preg[tit cu dra-
goste reprezint[ o surs[ de energie mi-
nunat[ pentru organism.

C]t m]nc[m?

Num[rul de mese depinde de
obi;nuin\ele persoanei, nevoile pe ziua
respectiv[, starea de s[n[tate, anotimp,
stare emo\ional[... Cea mai bun[ diet[
ar fi prin impunerea ca mod de alimen-
ta\ie prezen\a a 5 mese pe zi, 3 mese prin-

cipale ;i 2 gust[ri, avute la ore fixe.
Cum m]nc[m? Digestia alimentelor

;i a emo\iilor se produc `n paralel. De
aceea nu trebuie s[ m]nc[m sup[ra\i sau
furio;i.

C]nd m]nc[m? Fiin\a uman[ este
influen\at[ de ciclurile naturale<
_ciclu zi-noapte(24 de ore)
_ciclu lunar(28 de zile)> 
_ciclul anotimpurilor
_ciclul de dezvoltare uman[ de 7 ani< la
fiecare 7 ani, fiin\a uman[ trece prin mo-
dific[ri fizice, mentale, emo\ionale im-
portante.

Luna plin[-cu c]teva zile `nainte, se
poate face o cur[ de Extract gemoterapic
de Smochin ;i Tei argintiu, consuma\i
multe lichide, iar `n ziua de lun[ plin[
face\i post negru ;i `ncerca\i o noutate,
ceva ce p]n[ atunci nu a\i fi avut curaj
s[ `ncerca\i.

Luna `n sc[dere-perioada optim[
pentru curele de sl[bire, detoxifiere, dre-
naj, tratamente cosmetice, stomatologice,
chirurgicale.

Luna nou[ - zi intens[ de purificare
;i detoxifiere. Se recomand[ post negru
sau alimenta\ie lejer[, pe baz[ de fructe,
legume, sucuri de fructe.

Luna `n cre;tere - perioad[ benefic[
pentru cure de vitaminizare ;i minerali-
zare, administr[ri de suplimente, perioa-
da de introspec\ie, a;ezare ;i ordonare a
lucrurilor.

Cele dou[ zile de lun[ nou[ ;i lun[
plin[ sunt cele mai indicate pentru post
negru prin repaus alimentar. Ajut[ la re-
generarea corpului ;i min\ii, la refacerea
energiei organismului.

Schimb[rile ̀ n modul de alimenta\ie
sau ̀ n via\[ e preferabil s[ fie f[cute trep-
tat, progresiv, d]ndu-i organismului timp
s[ le integreze ̀ ntr-un nou mod de via\[.
Dietele ;i curele de sl[bire sunt de cele
mai multe ori nereu;ite deoarece nu
`nl[tur[ cauza ;i nu ajut[ ̀ n mod real or-
ganismul. Solu\ia viabil[ este un stil de
via\[ educat ;i con;tient `n concordan\[
cu nevoile organismului ;i adaptat ciclu-
rilor biologice ;i ale naturii.

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat

Clinica Sf]ntul Anton

Cura de sl[bire are implica\ii la nivel fizic, mental-emo\ional ;i alimentar. Altfel
spus, cura de sl[bire este \apul isp[;itor pentru multe dintre problemele noastre

Patru tipuri de semin\e nelipsite din alimenta\ie

Momentul optim pentru energizarea
;i vitaminizarea organismului
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Vin de mere

Legume mexicane
gratinate

Mod de preparare<

Merele se spală bine și se îndepăr-
tează eventualele părți stricate, apoi se
răzuiesc, se toacă, sau eventual se taie
cubulețe mărunțele. Se așează într-un
borcan mare (de 8-10 litri) sau un alt re-
cipient din sticlă, zahărul se dizolvă în
apă și se toarnă peste mere. Se păstrează
acoperit cu un tifon sau un prosop de

bucătărie curat, la temperatura camerei,
timp de 10 zile, până când fermentația
se domolește. Se strecoară printr-o stre-
curătoare deasă, sau un tifon curat așezat
într-o strecurătoare. Partea solidă se
aruncă, sticla se spală, iar lichidul rezultat
se pune înapoi în vas. Vinul poate con-
tinua să fermenteze așa cum este, sau se
poate condimenta cu unul sau mai multe
dintre condimentele recomandate, după
gust, mai puțin cu miere, aceasta adău-
gându-se doar la servire. Dacă vinul are
o culoare prea apoasă, se poate colora cu
puțin sirop de zahăr ars, sau cu o cantitate
mică de sirop de alte fructe, de culoare
mai puternică. Când fermentația înce-
tează, vinul se separă de partea mai tul-
bure, se toarnă în sticle și se închide er-
metic. Se păstrează într-un loc răcoros. 

Alimentele 
;i cantit[\ile< 

Un kg de mere de toamnă sau de iar-
nă (cu cât mai delicioase sunt me-
rele, cu atât mai gustos va fi vinul),
1 kg de zahăr, dacă se poate cu cris-
tale mari, 5 litri de apă. Porția se
poate dubla, tripla, etc. Se poate
condimenta cu scorțișoară, cuișoa-
re, coajă de lămâie, ghimbir, coajă
de portocale, anason stelat, vanilie,

sau miere.

Mod de preparare<

Amestecul mexican de legume se
fierbe în apă ușor sărată, apoi se strecoa-
ră, zeama se păstrează, iar zarzavaturile
rămân în strecurătoare să se scurgă. În
apa în care au fost fierte zarzavaturile se
va fierbe și orezul. Înainte de a se pune
la fiert se mai condimentează cu piper și
bază pentru mâncăruri, adăugând și 2
linguri de ulei. După ce se fierbe, se stre-
coară și orezul. Ceapa se toacă fin, se taie
și ardeiul în bucăți mai mici sau mai mari,

după gust și se călesc în uleiul de floarea
soarelui. Se adaugă carnea tocată, se con-
dimentează cu sare, piper, nucșoară, de-
licat și se adaugă și ramura de cimbru.
Se călește și carnea, se adaugă un pahar
cu apă și se fierbe până când carnea se
înmoaie și apa scade complet. Se scoate
cimbrul și se adaugă bulionul și busuio-
cul. Într-o tavă unsă cu ulei de măsline
se așează orezul, apoi carnea și pe urmă
legumele. Acestea se pot pune și în mai
multe straturi. Ouăle se bat bine și se
amestecă cu smântâna, apoi se condi-
mentează după gust. Acest amestec se
toarnă peste compoziția din tavă și se dă
la cuptor până când suprafața se rume-
nește, eventual se poate presăra și cu caș-
caval răzuit.

Ave\i nevoie< 
600 g carne tocată de curcan, 500 g
amestec mexican de legume, 200 g
de orez, 300 g de smântână, 3 ouă,
o ceapă, un ardei, o lingură de pastă
de roșii, sare, piper alb măcinat fin,
o ramură de busuioc proaspăt tocat
mărunt, sau o jumătate de linguriță
de busuioc uscat, un vârf de cuțit de
nucșoară, o ramură de cimbru, de-
licat de casă, 6-8 linguri de ulei de
floarea soarelui, 5-6 linguri de ulei

de măsline.

Desert crem[
de brânz[

Mod de preparare<

Se fierbe grisul în lapte și se răcește,
amestecând în continuu. Brânza se sfar-
mă, se amestecă bine cu untul, frișca, găl-
benușul, zahărul și zahărul vanilat, apoi
se adaugă și grisul răcit și se amestecă cu

un blender (sau cu mixerul la turație ma-
re), până când se obține o compoziție
omogenă, păstoasă, chiar ușor spumoasă.
Se așează în cupe, un strat de cremă, o
lingură de gem sau cremă de ciocolată,
după care se ține o oră la frigider. Ge-
murile se pot folosi și în combinație, un
strat de gem de culoare roșie, unul de
culoare gălbuie, sau chiar în combinație
cu cremă de ciocolată sau de alune. Cre-
ma de ciocolată se folosește ușor încăl-
zită, pentru a putea fi turnată. Se servește
ornat cu frișcă, frunză de mentă, cioco-
lată răzuită, pișcot pentru copii, ori ba-
tonașe colorate de zahăr sau napolitane.

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

ingrediente< 
250 brânză dulce de vacă (cât mai
cremoasă), 150 g lapte, o lingură
de gris, cca. 20 g de unt, o lingură
de frișcă lichidă, gălbenușul unui

ou, 2 linguri de zahă, un plic de za-
hăr vanilat, un borcan de gem de

căpșuni, zmeură, mure, caise, cire-
șe sau coacăze roșii (de vișine nu se
potrivește). Gemul se poate suplini
și cu cremă de ciocolată, de alune,

sau topping cu gust de fructe.

Sup[ crem[
de ciuperci

Mod de preparare<

Ciupercile se curăță de coajă, se spală
bine şi se lasă puţin să se scurgă, după
care se taie cubuleţe, dar se pun deoparte
câteva felii mai frumoase, de la mijloc,
care va orna foarte apetisant mâncarea.
Ceapa şi usturoiul se curăţă şi se toac[
mărunt, eventual se răziuesc fin, apoi se
călesc în unt. După ce s-au călit, dar în-
ainte de a se rumeni, se adaugă ciupercile,
amestecând în continuu pentru a nu se
prinde. Când și ciupercile devin ușor sti-
cloase se adaugă treptat circa o treime

din supa de pui, se condimentează după
gust şi se lasă ciupercile să fiarbă la foc
mediu circa 15 minute. Dacă nu aveți
din ce să preparați supă de pui, se poate
folosi bază de supă de zarzavaturi, pre-
parată chiar și doar cu delicat (de casă).
După ce ciupercile s-au fiert, cu ajutorul
uni blender, sau cu robotul de bucătărie
se toacă, până când devine o compoziție
păstoasă. Se adaugă treptat smântâna, o
lingură de oțet şi supa rămasă pentru a
se obţine consistenţa dorită. Supa cremă
de ciuperci, în majoritatea cazurilor are
o culoare mai închisă, datorită lamelelor
ciupercilor. Pentru a obține o culoare mai
deschisă, în prealabil lamelele se pot în-
depărta, dar în acest caz gustul de ciu-
perci nu va fi la fel de intens. Supa se ser-
veşte caldă, ornată cu puţină smântână,
crutoane, frunze de pătrunjel, sau feliuțe
de ciuperci rumenite.

Ave\i nevoie< 
O jumătate de kg de ciuperci proas-
pete (champignon sau ciuperci de
pădure, pleurotusul are o textură
mai tare, mai gumoasă), o ceapă, 2
- 3 c[ţei de usturoi, 50 g de unt, un
litru de supă de pui (eventual de zar-
zavaturi), 150 - 200 g smântână mai
slabă, sare şi piper, eventual un vârf
de cuțit de oregano și câteva picături
de oțet, iar la servire crutoane, frun-
ze proaspete de pătrunjel, sau feliuțe
de ciuperci rumenite la grătar ori

eventual în tigaie.

Nuca are în compoziţie o suită de sub-

stanţe nutritive, drept pentru care este re-
comandată persoanelor anemice, conva-
lescente sau cu distrofie alimentară ori
epuizare nervoasă. Miezul de nucă se fo-
loseşte fărâmiţat bine, altfel poate provoca
indigestie. Doza recomandată este de pâ-
nă la şapte nuci, altfel riscaţi să vă con-
fruntaţi cu dureri de cap, spasme stoma-
cale sau constipaţie. Se consumă un ames-
tec format din cantităţi egale de miez de
nuci pisat, caşcaval ras şi stafide. Făina
de nuci obţinută prin măcinare, ameste-
cată cu stafide, combate durerile cardiace. 

Vindecă infecţiile urinare
şi chisturile

Miezul de nucă prăjită la grătar cu
lemne, foarte bine pisat, combate infecţiile
urinare. De asemenea, curăţă şi vasele
sangvine. Dacă aveţi probleme cu depu-
nerile de săruri, chisturi sau tumori, con-
sumaţi… coajă de nucă. Aşadar, se pisează
mărunt coaja uscată a cinci nuci, se ames-
tecă împreună cu 500 ml de ţuică, se lasă
la macerat timp de o lună, după care se
bea câte o lingură dimineaţa, pe nemân-
cate. 

Pentru a scăpa de tuse, pisaţi patru
nuci întregi (miezul şi coaja) şi ameste-
caţi-le cu o lingură cu fructe uscate de
soc. Se fierbe amestecul în 500 ml apă, la
foc mic, timp de 15 minute. Se răceşte, se
strecoară şi se amestecă bine cu o lingură
cu miere de albine. Se bea câte o lingură
de trei ori pe zi, timp de o săptămână.

Dacă aveţi vinişoare şi varice, acestea
se pot vindeca dacă faceţi frecţii uşoare
sau aplicaţi nişte comprese cu macerat
din coajă verde de nucă. Reţeta< se umple
un borcan cu coji tăiate mărunt sau tocate.
Se toarnă deasupra oţet de mere şi se ma-
cerează vreme de trei săptămâni.

Leac pentru stomac 

Siropul din coji de nuci este un întă-
ritor excelent şi totodată un leac pentru
bolile de stomac. Aveţi nevoie de trei
pumni de coji verzi de nucă proaspăt adu-
nate, tăiate mărunt. Acestea se fierb zece
minute într-un litru de apă, în care se pun
şi trei cuişoare aromate. Se lasă să se ră-
cească, se strecoară şi se amestecă îm-
preună cu un kilogram de zahăr tos. Se
toarnă în sticle de culoare închisă şi se ia
de trei ori pe zi câte o linguriţă, după me-
sele principale.

Tinctura, adevărat balsam
pentru pancreas 

Nucile verzi se taie cu un cuţit de inox
pe un fund de lemn, se pun într-un bor-
can după ce au fost amestecate în prealabil
cu zahăr. Abia după trei zile se adaugă
ţuica (pentru adulţi - 250 ml la fiecare
zece nuci, pentru copii - 250 ml la fiecare
20 de nuci). Se macerează încă două săp-
tămâni, apoi se strecoară. Se administrea-
ză pentru vindecarea bolilor ce apar pe
tractul digestiv, dureri de stomac şi pan-
creas cu zece minute înainte de masă. Do-
za pentru adulţi este de o lingură, iar pen-
tru copii, o linguriţă.

Text selectat de Ioan A.

Coaja de nuc[ este
remediu pentru bolile

de stomac

Miezul de nucă prăjită la grătar cu lemne, foarte bine pisat, combate infecţiile
urinare. De asemenea, curăţă şi vasele sangvine. Dacă aveţi probleme cu depunerile
de săruri, chisturi sau tumori, consumaţi… coajă de nucă. Aşadar, se pisează mărunt
coaja uscată a cinci nuci, se amestecă împreună cu 500 ml de ţuică, se lasă la macerat
timp de o lună, după care se bea câte o lingură dimineaţa, pe nemâncate.
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În magazinele second-hand, se găsesc de obicei haine produse spre sfârșitul anilor ‘80,

ce se pot încadra în curentele actuale. 
Ceea ce nu este știut de mulți este că o grămadă de haine, încălțăminte și accesorii

vintage se strecoară în aceste magazine. Moda adoptată de tineri este în continuă schimbare,
fiind legată de schimbările societății.

În ultimii ani a avut loc o inva-
zie a curentului hipster în Româ-
nia. Tinerii au adoptat acest stil, în
favoarea unei mode mai vechi care
era cea emo. Un hipster se recu-
noaște ușor, sunt câteva trăsături
caracteristice acestui stil.

În primul rând persoanele care au îm-
brățișat această modă se definesc ca fiind
artiști. Nu sunt interesați de trenduri, se
țin departe de actualitate și promovează
ecologia, dar cel mai comun lucru pe care
îl au este că nu vor recunoaște niciodată
că sunt hipsteri.

Adevărații hipsteri 
de la începuturi

Hipster este un concept al culturii ur-
bane, care a apărut prin anul 1940. Stilul
era adoptat de către tinerii albi, care copiau
stilul urban al negrilor. Mai apoi au fost
adepți ai acestui curent pasionații de jazz
modern, care au preluat stilul de viață al
muzicienilor de jazz. 

Din anul 1990, adeptul hipster face
parte din clasa de mijloc și sus. Interesele
sale se îndreaptă către varietatea culturală
și mișcările alternative. Acestea pot include
vegetarismul, politicile extrem de ecolo-
giste și muzica post-punk și alternativă.
Hipsterul de azi este altfel decât tradițio-
nalist sau adept al vreunui curent princi-
pal.

Hipsterii și moda

În ciuda concepțiilor greșite, bazate pe
gusturile lor estetice destul de ciudate, sunt
persoane educate și foarte culte. Hipsterul
este un fin cunoscător al schimbărilor ra-
pide și al noilor trenduri. Tunsorile lor
sunt tip sport, uneori au breton asimetric.
Hipsterii sunt liderii actualei tendințe în

modă. Numeroase case mari de modă și-
au crescut substanțial veniturile prin vân-
zările blugilor de tip uzați. De obicei adoptă
un stil mai de grabă retro, de la cămășile
în carouri de tăietor de lemne până la oche-
larii purtați ca și accesoriu. Preferă blugii
foarte mulați, skinny. Un hipster poartă
tricouri largi, uneori rupte, cămăși în ca-
rouri, geacă de piele, eșarfe, ochelari cu
rame negre tip tocilar, ghete sau teniși, șo-
șete colorate, dar și pantofi pe piciorul gol,
îl vezi mereu cu căștile la urechi. Adoră
tehnologia și face investiții majore în tele-
foane, calculatoare, aparate de fotografiat
ș.a.

În general preferă hainele vintage sau
cele achiziționate de la magazinele second-
hand. Motivul pentru care preferă aceste
magazine este faptul că aici pot găsi haine
pe care nu le poartă toată lumea. În esență
cu toții ne dorim să avem haine unicat.

Diferența între vintage și vechi

Vintage este considerată îmbrăcămin-
tea produsă între anii 1920 și sfârșitul ani-
lor 1970, dar mulți extind categoria până
la mijlocul anilor 1980. De obicei hainele
au mărimi mici și sunt confecționate din
materiale delicate.

În magazinele second-hand, se găsesc
de obicei haine produse spre sfârșitul anilor
‘80, ce se pot încadra în curentele actuale. 
Ceea ce nu este știut de mulți este că o gră-
madă de haine, încălțăminte și accesorii
vintage se strecoară în aceste magazine. 

Moda adoptată de tineri este în con-
tinuă schimbare, fiind legată de schimbă-
rile societății. Tinerii vor tinde mereu să
fie împotriva lucrurilor impuse și a regu-
lilor. Hipsterul ne sperie nu pentru că s-ar
distra mai mult ca noi, nu pentru că în-
seamnă moartea culturii de rezistență, ci
pentru că ne reamintește că și noi facem
la fel.

Denisa Terțan

Rucsacul, care în tinerețe se
purta zilnic la școală, a devenit
un accesoriu la modă adoptat de
către bărbați. Un rucsac poate
schimba în totalitate o ținută. Nu
se mai poartă din considerente de
utilitate, mulți oameni de afacere
renunțând la servietă, în favoarea
unui rucsac încăpător.

Există câte un tip diferit de rucsac
pentru fiecare stil.

Ghidurile de modă interzic rucsacul
în ținutele de birou, deoarece se poate
întâmpla să nu transmită un mesaj for-
mal sau bretelele pot distruge umerii sa-
courilor. Dacă totuși preferi un rucsac,
fii atent la câteva aspecte. Forma să fie
pătrățoasă, iar materialul de calitate, poți
alege pielea sau stofa. Alege nuanțe ne-
utre și fii atent să aibe bareta din piele
în partea de sus astfel încât să-l poți pur-
ta ca pe o geantă. Evită modelele cu prea
multe fermoare, capse, curele sau alte
accesorii.

Bărbații cu un stil mai sport trebuie
să aleagă rucsacuri care să fie uşor ajus-
tabile, rezistente, cu o greutate cât mai

mică şi realizate dintr-un material im-
permeabil. Brand-urile care produc
echipamente sportive au o gamă variată
de rucsacuri potrivite pentru activităţile
tale recreative. Forma să fie modernă,
într-o nuanță potrivită cu echipamentul
tău.

Pentru weekend-urile
cu prietenii

Pentru weekend-urile cu prietenii,
când pleci în drumeție sau faci o scurtă
vacanță la munte, alege un rucsac rezis-
tent. Trebuie să fie încăpător și bine
compartimentat, astfel încât să ai spațiu
pentru toate lucrurile. Deși s-ar crede
că o geantă de călătorie este mult mai
încăpătoare, secretul stă în buzunarele
din exterior și în compartimentele bine
gândite în care poţi băga la fel de multe
lucruri. Bărbații care mereu sunt la mo-
dă și poartă haine în tendințe pot opta
pentru rucsacuri cu un design creativ și
cu un model cât mai extravagant.
Dacă accesorizezi cum trebuie rucsacul
stilului tău, cu siguranță nu vei părea
un școlar plecat într-o excursie. 

Denisa T.

Rucsacul, un accesoriu la mod[ pentru b[rba\i

Hipster, între mod[ distinct[
;i stare de spirit
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Silueta este influențată de nu-
meroși factori, printre aceștia se
numără și personalitatea. Predis-
poziția la îngrășare sau chiar obe-
zitate poate fi indicată de anumite
trăsături de caracter.

În momentul în care realizezi că ai
pus câteva kilograme pe tine, tinzi să
cauți diferite explicații. Fie dai vina pe
cantitatea mare de mâncare consumată
în ultima vreme, fie pe predispoziția
genetică la îngrășare. Dar în afară de
aceste posibilități, mai există o expli-
cație și anume personalitatea. Anumite
trăsături sunt asociate direct cu obezi-
tatea.

M]ncatul pe fond nervos 
apare din cauza emo\iilor
negative

Te încadrezi în această categorie,
dacă ești o persoană cu tendințe ne-
vrotice. Mai exact aceste tendințe pre-
supun trăirea unor emoții negative
cum ar fi, anxietatea, tristețea sau sin-
gurătatea. Persoanele care au aceste
tendințe, prezintă mai des dezechilibre
hormonale. Din această cauză apar
poftele alimentare și mâncatul pe fond
nervos.

Persoanele cu un stil de viață hao-
tic, dezorganizați, nedisciplinați și ușor
de distras au de regulă indicele de masă
corporală ridicat. Sunt persoane care
nu reușesc să respecte un program clar
de alimentație. Mănâncă neechilibrat,
oricând li se face foame și orice le este
la îndemână.

Este important să nu generalizăm,

persoanele cu aceste trăsături de ca-
racter nu sunt neapărat obezi, doar pre-
dispuși la riscul de a prinde în greutate
mai repede.

Dacă te-ai regăsit în aceste trăsă-
turi, nu este cazul să-ți pierzi speranța.
Trebuie să acorzi atenție obiceiurilor
alimentare și să faci tot posibilul pentru
respectarea unor ore exacte de masă.

Pentru a te feri mai bine de acest obicei
de a mânca pe fond nervos sau incon-
știent, este indicat să renunți la mân-
carea nesănătoasă. 

Înlocuiește-le cu fructe sau iaur-
turi, astfel, când îți va fi foame, nu vei
mai fi tentat să mănânci napolitanele
sau biscuiții de pe masă.

Denisa Terțan

Personalitatea `\i
influen\eaz[ silueta

Luarea în greutate bruscă
poate fi semn al unor probleme
metabolice. Însă în același timp
îngrășarea poate fi și prevenită,
dacă acorzi mai multă atenție ac-
tivităților din timpul zilei. Iată
câteva momente în care obiceiu-
rile alimentare pot prevesti ki-
logramele în plus.

Ești tentat să mănânci noaptea.
Sistemul digestiv nu funcționează în
condiții optime în timpul somnului.
De aceea nu este bine să mănânci în-
ainte să te pui la somn. Chiar dacă se
întâmplă mai rar să consumi alimente
noaptea, excepțiile pot deveni obice-
iuri.

Obișnuiești să mănânci în fața te-
levizorului sau a calculatorului. Când
nu ești atent la farfurie, tinzi să mă-
nânci mai mult decât ai nevoie. Res-
pectă mesele și evită ronțăitul în tim-
pul altor activități.

Din comoditate nu mai gătești și
preferi să-ți comanzi mâncarea. Con-
sumul regulat de meniuri de la res-
taurant sau de la fast food îți vor face
rău. Firmele care livrează mâncare nu
se gândesc la silueta ta, doar la un

gust cât mai bun.
Din cauza progra-

mului încărcat te gră-
bești să mănânci. Da-
că vrei o digestie efi-
cientă nu lua masa pe
fugă. Graba ta este cau-
za pentru care stomacul
nu are destul timp să trans-
mită starea de sațietate creie-
rului. Riști să consumi mai mult
decât ai nevoie în realitate. 

Bei mai multe sucuri și în-
cepi să eviți tot mai mult con-
sumul de apă. Evită să cazi în
capcana sucurilor naturale
care pot înlocui apa. Fructo-
za, deși este naturală, poa-
te îngrășa la fel de mult
ca și zahărul. 

Când ești stresat,
tinzi să mănânci. Este
un obicei foarte periculos
să consumi alimente în mo-
mente de stres. Dacă nu te poți
abține, alege un fruct sau o legumă
pentru a te calma.
Termini porțiile celor din jur. Nu aș-
tepta să-ți păstrezi silueta dacă începi
să guști din farfuriile celorlalți sau
mai rău să le termini porțiile când

s-au săturat. Acest obicei, în absența
unui metabolism foarte activ, este

cea mai sigură metodă de îngră-
șare.

Denisa Terțan

Cina t]rzie poate afecta calitatea somnului

Zerul este un lichid care rămâne
în urma preparării brânzeturilor.
Are o culoare galbenă, este tulbure
și are un gust acru, dar este și foarte
sănătos, având multe vitamine, po-
tasiu, calciu și iod. Conține sub-
stanțe hrănitoare și poate fi asimi-
lat cu laptele, cu excepția faptului
că are mai puține grăsimi.

Proteinele din zer conțin cea mai
mare concentrație de aminoacizi, fiind
o sursă de energie. 

Consumul de zer este indicat pentru
persoanele care fac eforturi fizice pre-
lungite și solicitante. Zerul stimulează
imunitatea prin conținutul de lactoferină
și protejează împotriva demineralizării
țesuturilor dentare.

O dietă cu zer este foarte simplu de
menținut. Nu te obligă să renunți la anu-
mite alimente, însă trebuie să fii atent la
o alimentație sănătoasă și echilibrată din
punct de vedere nutrițional. În timp vei
observa cum silueta se îmbunătățește,
musculatura se tonifiază și devine mai
fermă.

Cum te ajută zerul să slăbești

Cel mai bun zer, este cel obținut de
tine în casă, fie că este de vacă sau de ca-
pră.

Calitatea de bază a acestei băuturi
este că nu conține multe calorii. Un pa-
har din această băutură are doar 48 de

kilocalorii și se poate bea în loc de apă.
Ajută la eliminarea reziduurilor din or-
ganism, potolește foamea și setea. Pro-
teinele refac mușchii și accelerează me-
tabolismul.  Astfel, organismul tău va
arde grăsimile din depozitele adipoase
pentru a-ți conferi energia de care ai ne-
voie în timp ce masa ta musculară devine
mai tonifiată și capătă fermitate.

Cum se ține o dietă cu zer

Metoda cea mai simplă este de a
adăuga în fiecare zi câte 250 ml. În prima
zi începeți cu un litru, care se bea treptat.
În următoarele zile ad[ugați cantității
de un litru câte 250 ml astfel ca în a cin-
cea zi să beți 2 l. După care este nevoie
să scădeți câte 250 ml zilnic, până beți
din nou un litru. Această cură simplă se
poate repeta după o lună.

Zerul detoxifică organismul

Este bogat în acid orotic (vitamina
B13), care contribuie la curățarea vaselor
de sânge și la scăderea nivelului de co-
lesterol. Protejează flora intestinală, îm-
bunătățește digestia și curăță organismul
de toxinele acumulate în timp.

Zerul este un medicament natural,
benefic pentru combaterea multor boli.
Italienii au și un proverb vechi care atestă
beneficiile curative ale zerului< „Dacă
toată lumea ar fi hrănită cu zer, doctorii
ar da faliment".

Denisa Terțan

Zerul, licoarea
minune pentru
corpul perfect

Zerul este un medicament natural, benefic pentru combaterea multor boli. Ita-
lienii au și un proverb vechi care atestă beneficiile curative ale zerului „Dacă toată
lumea ar fi hrănită cu zer, doctorii ar da faliment".
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Manifestarea, ajunsă la cea de a VIII-a ediție, este organizată de Societatea Culturală Ady
Endre, în calitate de inițiator al manifestărilor, în colaborare cu Trupa Harag György a
Teatrului de Nord și cu Colegiul Național Kölcsey Ferenc. La realizarea spectacolului despre
Kölcsey Ferenc, prezentat în cadrul festivității de deschidere a șirului de manifestări își vor
da concursul elevii Liceului Teologic Romano-Catolic Hám János, ai Colegiului Național
Kölcsey Ferenc și ai Liceului Teologic Reformat.

De c]nd consemn[m regulat
spectacolele Teatrului de Nord
`n pagini de cotidian ;i supli-
ment duminical am v[zut multe
piese destinate copiilor, puse `n
scen[ at]t la Satu Mare, c]t ;i `n
teatrele din ora;e vecine. Dar
parc[ niciunul din aceste spec-
tacole n-a avut prospe\imea ;i
mai ales originalitatea celui lan-
sat `n diminea\a zilei de joi, 16
ianuarie 2014.

Realizarea t]n[rului regizor Ma-
rius Costache, autorul adapt[rii sce-
nice a basmului englezesc “Jack ;i vre-
jul de fasole”, la care a lucrat ̀ mpreun[
cu scenograful Cristian G[tina, este
cu at]t  mai remarcabi l[ cu c]t
folose;te mijloace din istoria timpurie
a artei teatrale.

Reg[sim `n aceast[ minunat de
simpl[ montare elemente din arsena-
lul trupelor medievale europene de
saltimbanci, din teatrul de umbre pa-
tentat de chinezi `n negura vremilor
;i din pantomima clasic[, dar ;i tri-
miteri spre idei moderne ;i priviri
ironice spre tehnici cinematografice
(mi;carea `n slow-motion, de exem-
plu).

Faptul e cu at]t mai remarcabil cu
c]t, spre deosebire de mont[ri cu de-
cor `nc[rcat, care dau mur[-n gur[

micilor spectatori informa\ia vizual[
con\inut[ ̀ n scenariul pove;tii, spec-
tacolul lui Costache face apel la cea
mai pre\ioas[ resurs[ a copil[riei< im-
agina\ia.  Cei  ;ase actori  din
distribu\ie - Sergiu T[b[caru, Vlad
Chico, Vlad Mure;an, Andreea Mo-
can, Anca Dogaru, Alina Negr[u -
provoac[ micii lor privitori la visare,
le deseneaz[ din cuvinte ;i gesturi o
lume ̀ ntreag[ pe canavaua unei scene
`ntunecate, iar decorul, de o simpli-
tate suprem[, le permite s[ ocupe pla-
nuri diverse, s[ se reinventeze mereu,
s[ devin[, pe r]nd, piticii trupe\i,
Jack, mama lui, uria;ii. Iar episodul
`n care trei dintre ei se transform[ `n
p[pu;ari ;i evoc[, prin arta lor, teatrul
umbrelor, e fascinant at]t pentru cei
mici, c]t ;i pentru spectatorul avizat
`n domeniu.

Basmul inspir[ genera\ii 
`ntregi de copii

Basmul popular englez a fost cla-
sicizat `n scris de Joseph Jacobs `n
1890 ;i inspir[ de atunci genera\ii
`ntregi de copii c[tre valori esen\iale<
curaj, capacitate de visare, spirit ̀ ntre-
prinz[tor, un oarecare oportunism
chiar, c[ci Jack face tot ce poate ca s[
`;i p[streze comorile cucerite `n ex-
cursiile sale `n sus ;i `n jos pe vrejul
crescut din boabele fermecate. Ver-

siunea lansat[ de Teatrul de Nord are
mult umor ;i un tonus general vivace,
mult[ mi;care ;i un ritm dinamic al
replicilor, d[ prilejul actorilor s[-;i
pun[ `n valoare at]t datele fizice, c]t
;i ;tiin\a rostirii, iar micile exager[ri
sunt bine temperate de regizor, spre
deosebire de alte mont[ri destinate
copiilor, `n care ;arjele abund[. De
asemenea, a fost reconfortant[ fide-
litatea regizorului fa\[ de poveste, din
nou `n contrast cu abuzul prea des
`nt]lnit de inserturi g]ndite mai
cur]nd s[ distreze pe cei mari dec]t
s[-i educe pe cei mici.

Teatrul de Nord s-a ales cu un
spectacol juc[u;, dar nu o joac[ de-a
teatrul. Un proiect foarte portabil, ca-
re poate fi trimis cu u;urin\[ `n tur-
neu `n spa\iile de joc din jude\ ;i `n
teatrele cu care cel s[tm[rean are sta-
bilit[ deja o anumit[ reciprocitate. :i
mai e ceva bun `n treaba asta< spa\iul
de joc, a;a-numita Sal[ Amfiteatru
de la Casa de Cultur[, care ar merita
valorificat[ ;i ̀ n spectacole pentru cei
mari. C]t de  bine ar ar[ta acolo o
montare - curajoas[ - de teatru antic!

O ultim[ remarc[ prilejuit[ de
acest “Jack”< copiii nu au at]ta nevoie
de distrac\ie facil[ c]t de provocarea
g]ndirii, imagina\iei ;i creativit[\ii.
De aceea, recomand[m spectacolul
tuturor dasc[lilor care \in la elevii lor.

Vasile A.

Duminică, 19 ianuarie, de la
ora 18, în sala festivă a Colegiului
Național Kölcsey Ferenc, va avea
loc deschiderea oficială a Săptă-
mânii Culturii Maghiare la Satu
Mare.

Manifestarea, ajunsă la cea de a VIII-
a ediție, este organizată de Societatea Cul-
turală Ady Endre, în calitate de inițiator
al manifestărilor, în colaborare cu Trupa
Harag György a Teatrului de Nord și cu
Colegiul Național Kölcsey Ferenc. La rea-
lizarea spectacolului despre Kölcsey Fe-
renc, prezentat în cadrul festivității de
deschidere a șirului de mainifestări își vor
da concursul elevii Liceului Teologic Ro-
mano-Catolic Hám János, ai Colegiului
Național Kölcsey Ferenc și ai Liceului Teo-
logic Reformat, profesor îndrumător
Manfrédi Annamária.

După cum spunea organizatorul prin-
cipal al acestui eveniment de importanță
majoră pentru maghiarii sătmăreni, ac-
torul Tóth Páll Miklós, președintele So-
cietății Ady Endre, Săptămâna Culturii
Maghiare se axează pe două momente im-
portante din această perioadă< Sărbătoa-
rea Imnului Maghiar și moartea marelui
poet Ady Endre. Ambele sunt strâns legate
de Satu Mare, căci Kölcsey Ferenc, autorul
imnului s-a născut în județul Satu Mare,
la fel ca și Ady, care a devenit o însemnată
personalitate a literaturii universale.

Programul evenimentelor

Pe parcursul săptămânii vor avea loc

numeroase evenimente culturale intere-
sante, conform următorului program<

Luni, 20 ianuarie, la ora 18, în sala
mică a Casei de Cultură a Sindicatelor
Satu Mare va avea loc o seară de cântece
și idei, intitulată Cu dragoste, la care par-
ticipă Kudlik Júlia - membru onorific al
mass media din Ungaria și Szvorák Ka-
talin - laureată al premiilor  Kossuth și
Liszt Ferenc (Budapesta).

Marți, 21 ianuarie, la ora 18, la Cas-
telul din Carei, aceeași seară culturală ca
la Satu Mare< Cu dragoste - cântece și idei
- participă Kudlik Júlia și Szvorák Katalin.
Miercuri, 22 ianuarie, de la ora 10, spec-
tacol pentru copii la Casa de Cultură a
Sindicatelor Satu Mare, în sala mică -
Grădina cu zâne, la ora 12, tot în sala
mică a Casei de Cultură a Sindicatelor
Satu Mare< Teatru Deschis - trupe de ama-
tori formate din elevi, care s-au remarcat
la Festivalul Teatrului pentru Elevi PA-
DIF< Teatrul Lenszirom (Nyírbátor) Wass
Albert< Povestea ochiului de păun noc-
turn> Trupa Jómadarak (Școala Generală
Bălcescu-Petőfi Satu Mare)< Dés-Nemes-
Böhm-Horváth-Korcsmáros< Undeva în
Europa> Trupa Kristályszemek (Școala
Generală Avram Iancu Satu Mare)< Băia-
tul risipitor (adaptare, poveste biblică)>
Trupa Berekenye (Cehu Silvaniei) - Czic-
zó Attila< "F É M, avagy élni vagy szülni".
Toate cele patru trupe sunt premiate PA-
DIF.

În aceeași zi, de la ora 16.30 depunere
de coroane la statuia lui Kölcsey, la ora
17, în Sala Studio Ács Alajos - Schwajda
György< Imn.

Joi, 23 ianuarie, de la ora 17, din nou

Schwajda György< Imn, prezentat în Sala
Studio Ács Alajos. De la ora 19, în aceeași
locație - Jókai Anna - (laureată a premiilor
Kossuth, Patrimoniului Maghiar și  Ma-
rea Cruce a Ordinului de Merit, Premiul
Prima Primissima) - întâlnire scriitor -
cititor.

Vineri, 24 ianuarie, la ora 19, în sala
mică a Casei de Cultură a Sindicatelor
Satu Mare< Eu, Szegény Sudár Anna, pre-
zentat de Bálint Márta (laureată a pre-

miilor Patrimoniului Maghiar, Crucii de
Merit Maghiar) - spectacol individual -
discurs de deschidere susținut de Jókai
Anna.

Tot vineri, 24 ianuarie, la Colegiul
Național Kölcsey Ferenc, de la ora 14 în-
cepe și concursul de recitări organizat de
Asociația Ady Endre și liceul gazdă. Fi-
nala acestui concurs va avea loc sâmbătă,
25 ianuarie, la ora 10, la Filarmonica Dinu
Lipatti.

Tot în sala Filarmonicii Dinu Lipatti,
în aceeași zi, de la ora 17 va avea loc con-
certul Îmbrățișează-l pe cel de lângă tine
(Öleld át, ki melletted áll), prezentat de
Teatrul de Rock din Slovacia.

Săptămâna Culturii Maghiare la Satu
Mare din acest an se va încheia duminică,
26 ianuarie, cu un spectacol de teatru de
păpuși< Degețica, prezentat de la ora 11,
în Sala Studio Ács Alajos.

A consemnat Eva Laczko

“Jack ;i vrejul de fasole”, 
reinventare a teatrului pentru copii

Programul a fost prezentat `n cadrul unei conferin\e de pres[, sus\inut[ de organizatori

Duminic[ încep manifest[rile dedicate
S[pt[mânii Culturii Maghiare la Satu Mare

CULTUR~
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EVENIMENT
Evenimentul `;i propune s[ adune, la aceast[ manifestare inaugural[, c]t mai

mul\i dintre actorii ;i regizorii care ;i-au d[ruit talentul ;i munca pe scenele teatrului
s[tm[rean ̀ n cele dou[ genera\ii scurse de la ̀ nfiin\area trupei rom]ne;ti. Organizatorii
au preg[tit at]t momente actorice;ti, c]t ;i delicatese muzicale, pentru cei ce vor lua
loc `n sala restaurantului Esedra vinerea viitoare.

Balul Actorilor, aniversare la 45 de ani
ai sec\iei rom]ne a Teatrului de Nord

Un eveniment inedit pentru
Satu Mare ;i care se anun\[ abso-
lut spectaculos va avea loc vineri,
24 ianuarie. ~n cadrul anivers[rii
celor 45 de ani de la primul spec-
tacol al sec\iei rom]ne a Teatrului
de Nord, se va organiza prima
edi\ie a Balului Actorilor.

Evenimentul `;i propune s[ adune,
la aceast[ manifestare inaugural[, c]t
mai mul\i dintre actorii ;i regizorii care
;i-au d[ruit talentul ;i munca pe scenele
teatrului s[tm[rean `n cele dou[ gene-
ra\ii scurse de la `nfiin\area trupei
rom]ne;ti. Organizatorii au preg[tit
at]t momente actorice;ti, c]t ;i delica-
tese muzicale, pentru cei ce vor lua loc
`n sala restaurantului Esedra vinerea
viitoare.

“Haiducii”, prima premier[<
24 ianuarie 1969

Dintr-un rezumat al tezei de doc-
torat realizate de Doina Coleff pe tema
“Teatru ;i societate ̀ n jude\ul Satu Mare
(1918-2008)”, sus\inut[ la Universitatea
din Oradea, spicuim c]teva date despre
`nceputurile ;i istoria sec\iei rom]ne.
Lucrarea este extrem de valoroas[ ;i
sper[m s[ o mai putem consulta ̀ n vii-
torul apropiat.

Proaspăt înfiinţata secţie română a
teatrului sătmărean își deschide prima
stagiune la 24 ianuarie 1969, cu piesa
“Haiducii” de Victor Eftimiu, în regia
lui Mihai Raicu, scenografia Olga

Muţiu, în prezenţa autorului. Stagiunea
a continuat cu urm[toarele spectacole<
“Un loc rămas liber”, regia Constantin
Codrescu, prezentat `n 25 ianuarie,
“Manevrele” de Deak Tamas (regia Mi-
hai Raicu), “Nu puneţi dragostea la în-
cercare” de George Carabin după Lo-
catelli (regia George Carabin), “Vice-
versa” de Ștefan Haralamb (regia Călin
Florian) ;i recitalul de poezie “Rapsodii
de... vară”.

Membrii fondatori ai secţiei româ-
ne au fost actorii Dumitru Anghel, Ioan
Anghel, Ștefan Mentzel, Alexandru Mi-
tea, Ruxandra Nicolau, Ludmila Petrov,
Florin Predună,Valeriu Săndulescu,
Viorica Suciu, Ion Tifor, Lili Urseanu,
al[turi de Mihai Raicu (regizor), Olga
Muţiu (pictor scenograf), George As-
taloș (secretar literar), Constantin Ena-
che (secretar literar), George Albu (re-
gizor tehnic), Deda Graur (regizor teh-
nic), Laurian Jivan (sufleur), Cristian
Dan (copil de trupă).

Vedetele celor 45 de ani

Multe ;i mari vedete de nivel na\io-
nal au colaborat de-a lungul timpului
cu Teatrul de Nord. Liviu Ciulei a sem-
nat scenografia la spectacolul “Duelul”
regizat de Septimiu Sever în stagiunea
1970-1971. Alexandru Tocilescu a pus
în scenă spectacolul “Războiul vacii”
în 1973. Zoe Anghel Stanca a regizat la
Teatrul de Nord mai multe spectacole,
iar Paul Everac,  fost prezent la Satu
Mare în dublă calitate, de dramaturg și
de regizor, punând în scenă piesa “Sim-

ple coincidenţe”, în anul 1986. Mai re-
cent, Alexander Hausvater a montat la
Satu Mare dramatizarea romanului
“Jurnalul lui Dracula” de Marin Min-
cu.

~n primii 40 de ani au evoluat la
Satu Mare 181 de actori ̀ n peste 200 de
premiere, s-a lansat, ̀ n primul deceniu
post-decembrist, Festivalul Teatru-Im-
agine, dup[ o idee `ndr[znea\[ a regi-
zorului ;i directorului Cristian Ioan,
iar personalităţile pentru care scena
teatrului a fost martora talentului și dă-
ruirii au adus sătmărenilor un loc stabil
și onorant în perimetrul artei teatrale
românești.

La aniversarea de 40 de ani, din
2008, directorul de atunci, regizorul
Andrei Mihalache, spunea< “Ni se re-
proșează prea des că suntem plătiţi din
bani publici, pe lângă școală, sănătate,
protecţia copilului, poliţie și siguranţă.
Toate aceste domenii „nerentabile” de
tocat bugete sunt vitale, dar credem că,
parafrazând ușor, cine n-a văzut măcar
un spectacol de teatru în viaţa lui nu se
poate simţi în siguranţă cu sine și cu
lumea. Când școala și poliţia sunt „da-
te” în spectacol, cultura rămâne sănă-
tate curată. Teatrul nu iese „pe carosa-
bil” decât prin reprezentaţii specifice,
la ocazii. Principala sa manifestare de
protest este, din când în când, să ia din
stradă oameni și să le dea - aproape
gratis - o felie de suflet cald. Poate că
farfuriile noastre sunt crăpate și tacâ-
murile coclite, dar vă asigur[m de cu-
răţenia „spălătorilor de vase”.
Mulţumim trăitorilor de teatre pentru

osârdia cu care se lasă bântuiţi de de-
monul creaţiei într-o vreme când „a fi
sau a nu fi” se transformă din replică
de geniu în interogaţie cotidiană.
Mulţumim publicului pentru încă-
păţânarea de a se prezenta – fără man-
dat de aducere – la spectacole.
Mulţumim tuturor celor care ne îngă-
duie să supravieţuim și să nu renunţăm
la demnitatea de a cere demnitarilor să
fie demni. Oricât ne-ar fi de greu tutu-
ror, suntem prea săraci ca să renunţăm
la cultură!”.

Sec\ia rom]n[ a fost condus[ de
Mihai Raicu (1969-1980),  Viorica Su-
ciu și Carol Erdos (1980-1982), Ion Ti-
for (1982-1986), Cristian Ioan (1987-
2000), Andrei Mihalache (2000-2013).
Actualmente director general interimar
este actorul Sorin Oros, din a c[rui
ini\iativ[ are loc Balul de vineri.

Trupa actual[ are
25 de actori angaja\i

Cei 25 de actori afla\i `n acest mo-
ment aniversar `n “lotul” trupei sec\iei
rom]ne sunt urm[torii (`n ordinea al-
fabetic[ a prenumelui, conform site-
ului oficial al Teatrului de Nord)< Adria-
na Vaida, Alexandra Odoroagă, Alina
Negrău, Anca Dogaru, Anca Similar,
Andreea Mocan, Andrei Stan, Carmen
Frăţilă, Carol Erdös, Ciprian Vultur,
Cristian Iorga, Dorin C. Zachei, Dorina
Nemeș, Gabriela Dorgai, Ioana Che-
regi, Lidia Cuteanu, Radu Botar, Raluca
Mara, Rora Demeter, Sergiu Tăbăcaru,

Sorin Oros, Stelian Roșian, Tibor Szé-
kely, Vasile Blaga, Vlad Chico ;i Vlad
Mureșan. Regizori angaja\i permanent
au r[mas Andrei Mihalache ;i Ovidiu
Cai\a, dup[ recenta plecare a lui Gelu
Badea. Scenografi sunt Alexandru Ra-
du ;i Cristian G[tina, iar coregrafa am-
belor trupe, rom]n[ ;i maghiar[, a
r[mas Gabriela T[nase. Cu vechime ;i
o activitate apreciabil[ ̀ n teatru este re-
gizorul tehnic Dorel Iurcencu, cel ce
coordoneaz[ o echip[ care face uneori
minuni, mai ales `n timpul festivalului
“F[r[ bariere” din prim[var[.

~nainte de bal e “Woyzeck”

Seara aniversar[ de 24 ianuarie se
deschide cu premiera “Woyzeck Trans-
ylvania”, adaptare `n regia lui Marcel
|op dup[ textul lui Georg Buchner,
scenografia fiind realizat[ de Anca Cer-
nea. Spectacolul este o colaborare cu
Casa Orășenească de Cultură și Muzeul
Satului Negrești-Oaș, cu participarea
solistei Maria Tripon. Premiera are loc
`n 24 ianuarie la ora 18, `n Sala Mare a
Casei de Cultur[, ;i va fi urmat[ de o
prezentare a actualei trupe ;i a
invita\ilor Balului, peste 50 de fo;ti an-
gaja\i ai Teatrului de Nord. Distrac\ia
se mut[ apoi la Esedra, invita\i speciali
fiind Hora\iu M[l[ele ;i Pavel Barto;,
iar momentele muzicale urm]nd a fi
asigurate de trupa XXL, Aldo Blaga &
Tzika Sax, Maria Tripon, Petric[ Mu-
re;an, Cvartetul Dinu Lipatti ;i al\ii.
P]n[ c]nd? P]n[ s-o putea!

Vasile A.

Carol Erdos

Dorina Neme; Vlad Mure;an Rora Demeter Ciprian Vultur Alexandra Odoroag[

Anca Similar Vasile Blaga Andreea Mocan Andrei Stan
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„Există o reţea de tunele fizice, reale, sub toată România. Eu am cartat, prin

măsurători la faţa locului, doar unele dintre aceste căi de comunicaţie subterane,
care se află la 4-5 km adâncime sub pământ,” afirmă profesorul Constantin Bur-
suc.

Deocamdată profesorul nu poate spune cu precizie cine şi cu ce scop a făcut
aceste construcţii misterioase, dar continuă cercetările, urmând a face publice
rezultatele obţinute.

Vă prezentăm câteva dintre cele mai
mari  enigme legate de spațiul românesc
– descoperiri absolut șocante ;i incre-
dibile, însă... unele dintre ele chiar re-
cunoscute ca atare de cercetători ;i oa-
meni de ;tiință de pe mapamond.

*Cel mai vechi schelet de humanoid
cunoscut la ora actuală a fost găsit în
Vâlcea, supranumit „pescarul de la lacul
Getic”, fiind datat la 1 milion de ani.

*O civilizație străveche, mai veche
cu 1.000 de ani decât cea sumeriană,
este localizată în estul țării, la Cucu-
teni.

*Tăblițele cu scrierea de la Tărtăria
(reale ;i autentificate ca atare) sunt cu
1.000 de ani mai vechi decât cele su-
meriene. Tăblițele din Munții Neam-
țului, de asemenea, sunt mai vechi decât
tablițele sumeriene cu 1.000 de ani.

*Descoperirea din Masivul Surea-
nu, din 1990 – când s-a găsit un munte
ticsit cu filoane de aur pur, de un metru
lungime> lucru altfel inexistent pe pla-
netă, căci aurul se găse;te numai în for-
mă de minereu combinat cu alte ne-
metale, nu ;i în formă pură desăvâr;ită.

Se crede că dacii cunoa;teau taina
spirituală a aurului, care este de fapt o
lumină condensată.

*O descoperire în Masivul Bucegi,
din anul 2003, 11 august< americanii ;i
românii pătrund sub masivul Bucegi ;i
descoperă o a;a-zisă sală a proiecțiilor
cu holograme care au arătat istoria ade-
vărată a Terrei, ;i de asemenea desco-
peră „amfora cu aur monoatomic”, care
duce la o inimaginabilă longevitate (o
persoană poate trăi mii de ani în acela;i
corp fizic, dacă ar consuma a;a ceva în
anumite perioade precis stabilite).

*Cel mai vechi cuptor de pe această
planetă, pentru topit metale, s-a găsit
la Câmpeni> a fost atestat ;i vârsta eva-
luată la aproximativ 6.000 de ani î.e.n.

*La Sarmizegetusa – alt loc special,
conform celor de la BBC – s-ar afla
ni;te artefacte fabuloase sub amplasa-
mentul cetății (arhiva atlantilor!?).

*Artefactul de sub Masivul Ceah-
lău. Conform autorului Radu Cinamar,
sub Ceahlău s-ar afla un artefact similar
celui din Bucegi.

*Pădurea Baciu, de lângă Cluj-Na-
poca, este considerată "cea mai para-
normală”, de altfel despre ea cunoscân-
du-se pretutindeni în lume multe detalii
;ocante.Spuneam că există ;i puncte de
vedere legate de astfel de descoperiri
uluitoare, care aparțin unor oameni de
;tiință străini, cunoscuți în întreaga lu-
me. 

Iată două citate din aprecierile unor
personalități străine din lumea cerce-
tării istorice, despre neamul romanesc<

"Civilizatia s-a născut acolo unde
trăie;te astazi poporul român... răspân-
dindu-se apoi atât spre Răsărit, cât ;i
spre Apus(...) acum 13.000-15.ooo de
ani!” – William Schiller, arheolog ame-
rican.

"Carpații se află într-o regiune a lu-
mii unde este situat centrul european
al celei mai vechi culturi cunoscute la
ora actuală.” – dr. Daniel Ruzo, arheolog
peruan.

Încet, încet, se pare că totu;i, cer-
cetătorii istorici mondiali recunosc,
mulți chiar în mod explicit, că primele
ființe umane au existat în Transilvania,
a;a cum susține un document aflat în
Biblioteca din Viena, despre trecutul
fabulos al acestui teritoriu din spațiul
numit ;i carpato-danubiano-pontic,
potrivit revistamagazin.ro.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Profesorul Constantin Bursuc
afirmă că a pătruns într-o vastă
reţea de galerii subterane artifi-
ciale. 

„Există o reţea de tunele fizice, rea-
le, sub toată România. Eu am cartat,
prin măsurători la faţa locului, doar
unele dintre aceste căi de comunicaţie
subterane, care se află la 4-5 km adân-
cime sub pământ,” afirmă profesorul
Constantin Bursuc.

Deocamdată profesorul nu poate
spune cu precizie cine şi cu ce scop a
făcut aceste construcţii misterioase,
dar continuă cercetările, urmând a fa-
ce publice rezultatele obţinute. Susţine
însă că în realizarea acestora sunt im-
plicate inteligenţe din alte lumi din
Univers sau din alte dimensiuni
spaţio-temporale.

Labirintul subteran

Profesorul relatează< „Am fost con-
tactat de anumite entităţi subtile din
Univers care mi-au comunicat că tre-
buie să facem un sistem de semnali-
zare pentru aterizarea navelor extra-
terestre de mare capacitate, să-i zicem
un fel de aeroport aerospaţial. Pentru
a îndeplini acest lucru, mi s-a permis
să pot face decorporalizări şi salturi
în spaţiu şi timp. Am început investi-
gaţiile în urmă cu trei ani, timp în care
am fost însoţit de două entităţi terestre
care au contact permanent cu civili-
zaţiile extraterestre”. Nu putem publica
momentan detaliile tehnicilor de de-
dublare, nici informaţii despre enti-
tăţile respective sau despre locaţiile
exacte unde se desfăşoară cercetările.
Printre preocupările profesorului şi
ale entităţilor care îl ghidează se află
şi localizarea reţelei de tuneluri din
subsolul României.

"Am început cercetările din Sucea-
va, unde se află o poartă de intrare
spre aceste construcţii. Trebuie să vă

spun că există, la 5 km sub pământ,
un «Centru spiritual», în care am avut
acces numai în urma unei comenzi
speciale, transmisă de entităţile care
m-au însoţit,” a precizat dl Bursuc.
Apoi, a descris o sală imensă, lumi-
noasă, cu pereţii din bazalt lustruit,
luminescenţi şi cu un soare mare, de
aur, pe peretele dinspre răsărit.

Profesorul susţine că a intrat efec-
tiv (nu prin dedublare) într-un tunel
din Ceahlău, însoţit fiind până la in-
trare de prof. Traian Stănciulescu, di-
rector tehnic la Institutul de Inventică,
filiala Iaşi. Tunelul respectiv era în
pantă, avea cam 10 m lăţime şi 15 m
înălţime, cu boltă, iar în el gravitaţia
se anula parţial, astfel că deplasarea în

interior se făcea în salturi. Acest feno-
men, pe care nu îl poate explica deplin,
i-a permis să parcurgă distanţe destul
de mari într-un timp scurt prin aceste
labirinturi subterane. 

Conform hărţilor profesorului, un
asemenea tunel misterios, aflat la o
adâncime de 1.500 m sub pământ, lea-
gă Munţii Retezat (Sargesia) de Bucegi
(Buşteni), Ceahlău (Sucidava) şi Satu
Mare. În vara anului 2007 profesorul
Bursuc a efectuat cercetări în Masivul
Godeanu, la vest de Mânăstirea Tis-
mana, unde a găsit alte construcţii sub-
pământene.

Există mai multe afirmaţii privi-
toare la existenţa unor enigmatice con-
strucţii în adâncurile pământului Ro-

mâniei, unele dintre ele fiind cunos-
cute şi păzite cu străşnicie chiar de au-
torităţi. Modul în care au fost realizate
din punct de vedere tehnic aceste tu-
neluri este o enigmă. În ceea ce pri-
veşte destinaţia lor, cea mai plauzibilă
ipoteză este că ele fac parte din reţeaua
de tuneluri care există pe întreaga pla-
netă şi care fac legătura cu lumea mis-
terioasă a Shambalei.

Profesorul ieşean Constantin Bur-
suc este posesorul unor inedite brevete
de invenţie, printre care menţionăm
motorul reactiv cu plasmă turbionară
folosit cu succes în construcţia rache-
telor. El este şi autorul volumului
„Construiţi-vă cu mijloace proprii un
OZN”, apărut la editura Miracol.

Tunelul respectiv era în pantă, avea cam 10 m lăţime şi 15 m înălţime, cu boltă, iar în el gravitaţia se anula parţial, astfel
că deplasarea în interior se făcea în salturi

Imaginează-ţi că ai o antenă mi-
că pe acoperişul casei tale şi un apa-
rat pe undeva prin casă care pro-
duce energie electrică în cantitatea
dorită, fără costuri, în mod ecolo-
gic, care nu face niciun fel de zgo-
mot şi care nu se uzează aproape
niciodată. 

Cu acest dispozitiv îţi poţi încălzi şi
ilumina casa, îţi poţi pune în funcţiune
toate aparatele electrice din casă şi bi-
neînţeles îţi poţi încărca maşina electrică,
telefonul celular etc.  Aşadar nu mai ai
nevoie să plăteşti factura la încălzire, nici
cea la curent electric şi nici nu mai este
necesar să cumperi benzină. 

Tehnologie care produce
energie la costuri aproape
de zero

Rezultatul< bugetul tău familiar

creşte, puterea ta de cumpărare creşte,
dar cel mai mare avantaj de pe urma aces-
tei tehnologii este libertatea. 

O astfel de tehnologie, care să pro-
ducă energie la costuri aproape de zero

şi să aibă calităţile enunţate mai sus, pare
mai degrabă o chestiune de domeniul
ştiinţifico-fantasticului. Ei bine, această
tehnologie nu numai că poate exista, ci
ea există cu adevărat chiar în acest mo-
ment. 

Mai mult decât atât, tehnologia des-
pre care vorbim a fost descoperită şi pre-
zentată încă din anul 1931 de câtre ge-
nialul inventator Nikola Tesla. Tesla a
construit un „convertor gravitaţional de
energie” cu care a pus în mişcare un au-
tomobil de marcă Pierce Arrow.

Ceea ce se găseşte în cantitate mare,
este peste tot şi stă la dispoziţia oricui,
precum aerul, nu se poate vinde pe bani
mulţi, nu se poate monopoliza, din acesta
nu se poate scoate profituri uriaşe. În
consecinţă, tehnologia ce produce ener-
gie liberă neconvenţională(TELN = Teh-
nologia Energiei Libere Neconvenţiona-
le) nu este în folosul caracatiţei mondiale
ce parazitează şi domină lumea. 

Există indicii, eu le-aş numi chiar do-
vezi, precum că TELN a fost preluată şi

dezvoltată în secret pentru a fi folosită
numai de aşa-numita elită mondială.

TELN a evoluat mult între timp, chiar
dacă aceasta s-a făcut în laboratoare as-
cunse vederii publicului. 

Există oameni de ştiinţă de mare no-
torietate care afirmă cu dovezi credibile
că se poate extrage energie din spaţiul
cosmic, din câmpul gravitaţional, prin
fuziunea la rece, prin implozie şi mag-
netism. 

Cine stăpâneşte această tehnologie,
acela are la dispoziţie energie în cantitate
aproape infinită şi poate, spre exemplu,
chiar să teleporteze obiecte şi fiinţe ma-
teriale.

Sferele luminoase pot fi nişte corpuri
energetice. Faptul că în pădurea Hoia-
Baciu copacii cresc răsuciţi pe verticală
poate fi rezultatul unor vârtejuri de ener-
gie ce se mişcă în acel spaţiu. OZN-urile
pot fi nişte teste aeronautice care între-
buinţează energia liberă.

În acest fel putem de fapt explica
toate aceste fenomene stranii.

Tehnologia despre care vorbim a fost
descoperită şi prezentată încă din anul
1931 de câtre genialul inventator Ni-
kola Tesla

Satu Mare este legat printr-un 
tunel subteran de Mun\ii Retezat

Secret cosmic suprimat de elitele mondiale
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Descoperiri uluitoare
din România
despre care

nu vorbe;te nimeni
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Miercuri, 15 ianuarie, a fost
marcată ziua de naştere a poetu-
lui naţional al românilor, Mihai
Eminescu. Acesta asemeni poe-
mului Luceafărul, prin operele
sale şi contribuţia la dezvoltarea
culturii româneşti, a intrat în ne-
murire.

Pentru a aduce un omagiu poetu-
lui nepereche mai multe şcoli şi licee
din Satu Mare au organizat spectacole
şi manifestări culturale. Printre aces-
tea se numără Colegiile Naţionale
Ioan Slavici şi  Doamna Stanca.

Colegiul Na\ional Ioan Slavici

În 15 ianuarie, în sala festivă a Co-
legiului Naţional Ioan Slavici, a avut
loc spectacolul dedicat poetului Mihai
Eminescu intitulat "Vreme trece, vre-
me vine". Organizatori ai evenimen-
tului au fost profesoarele Adriana
Gruia şi Adela Filip.

O atmosferă destinsă, elevi talen-
taţi şi o sală plină sunt combinaţia de
succes pentru un spectacol reuşit. Do-
vadă a fost şi numărul mare de elevi
şi de profesori care au asistat la eve-
niment.

Au recitat elevii< Ahmed Iosif (XI
F), Bărbuş Denisa (XI E), Borşe Da-
riana (XI F), Hura Marta (XI F), Iuhas
Florin (XI F), Neamţ Alexandra (XI
F), Oprişa Iana (XI E) şi Roatiş Bog-
dan (XI F).

Ei au recitat dintr-un colaj din
proz[ şi corespondenţă< Trebuia să
poarte un nume (Marin Sorescu)> De

câte ori iubito> Un luceafăr> Femeia,
măr de ceartă> Floare albastră> Lucea-
fărul> Criticilor mei> Epigonii> Ai
noştri tineri> Iar când voi fi pământ>
Glossă (Mihai Eminescu)> Atâta să nu
uitaţi (Nichita Stănescu).

Momentele lirice au încântat ure-
chea fiind dublate de romanţe şi cân-
tece dedicate poetului nepereche în
interpretarea elevelor clasei a XI-a H,
membre ale Corului "Adagio", dirijate
de profesorul Ioan Petrovici. 

Aproape de final a păşit în faţa pu-
blicului invitatul special, actorul Carol
Erdos care a reciat din "Scrisoarea I".

Colegiul Na\ional
Doamna Stanca

Tot miercuri, 15 ianuarie la Cole-
giul Naţional „Doamna Stanca” Satu
Mare  a avut  loc spectacolul omagial
„Dor de Eminescu”, marcându-se ast-
fel printr-o manifestare cultural-ar-
tistică Ziua Culturii Naţionale.

Evenimentul a cuprins un pro-
gram bogat, printre care se numără o
expoziţie de carte organizată de bi-
bliotecara Simona Săvianu. Elevii cla-
sei a X-a D coordonaţi de profesoara
de limba română au pregătit un mo-
ment artistic. 

A avut loc recital liric realizat de
eleva Anda Biro, clasa a XII-a D>  re-
cital muzical realizat de elevii< Iulia
Iepure din clasa a XI-a C, Szilagyi In-
grid, din clasa a XI-a C şi Mărcuş Tu-
dor din clasa a X-a F, coordonaţi de
director adjunct, prof. Cristina Gher-
man. Eleva Anca Moldovan din clasa

a XII-a D a prezentat eseul "Omagie-
rea personalităţii eminesciene". A ur-
mat apoi prezentarea semnificaţiei Zi-
lei Culturii Naţionale de către doamna
prof. Cristina Gherman.

Activitatea s-a bucurat de sprijinul
şi prezenţa conducerii şcolii, a profe-
sorilor colegiului, precum şi a Consi-
liului Elevilor.

Şcoala Gimnazială
“Grigore Moisil”

În 15 ianuarie, elevii de la Şcoala
Gimnazială „Grigore Moisil“ din Satu
Mare i-au adus un omagiu poetului
Mihai Eminescu. 

Programul a început cu un cântec
intonat de corul şcolii, „Pe lângă plopii
fără soţ“, iar apoi eleva Gardoş Teo-
dora i-a încântat pe colegi cu piesa
„Eminescu“ (piesă ale cărei versuri au
fost scrise de poetul Grigore Vieru).
A urmat colajul „Dor de Eminescu pe
versuri de Nichita Stănescu“, prezentat
de elevii claselor a V-a B şi C. Sceneta
„Doamne, m-am trezit în codru!“ -
un colaj din poeziile lui Mihai Emi-
nescu care au ca temă natura (în limba
română şi în limba engleză) – a fost
interpretată de elevii clasei a V-a A. 

În încheiere, elevii clasei a VI-a A
au prezentat „Floare albastră“, „Lu-
ceafărul“ (în limba română şi în limba
engleză), şi „Ai noştri tineri...“. Acti-
vitatea a fost coordonată de< profe-
soara de muzică Sentoan Raluca, pro-
fesoarele de limba şi literatura română
Cristina Şoltuz şi Carmen Pop şi de
profesoarele de limba engleză Sfâra

Felicia şi Dan Pop Alina. 
Informaţiile ne-au fost comunica-

te de profesoara Carmen Pop.

Şcoala Gimnazială 
Bălcescu-Petofi

Momente eminesciene emoţio-
nante au fost trăite miercuri, 15 ia-
nuarie, de elevii ciclului primar ai Şco-
lii Gimnaziale Bălcescu Petofi din Sa-
tu Mare.
Învăţătoarele Mureşan Alina, Donuţiu
Maria, Plosca Florica, Man Maria,
Gherasim Delia şi bibliotecara Şuta
Crina au organizat activităţi comune
pentru elevii claselor primare. Între
acestea enumerăm< expoziţie de cărţi
eminesciene> vizionarea unui material
pps cu tema ”Viaţa şi opera poetului
Mihai Eminescu”> ”Eminescu - poet
naţional” - concurs de recitare> ”Emi-
nescu în culoare” - desene inspirate
din opera poetului omagiat.

Activităţile desfăşurate s-au înche-
iat cu un recital muzical urmat de în-
mânarea de diplome celor mai telen-
taţi recitatori şi pictori, iar desenele
au fost expuse în holul şcolii pentru a
putea fi admirate de toţi.
Informaţiile ne-au fost oferite de în-
văţătoarea Donuţiu Maria.

Colegiul Tehnic 
“Traian Vuia”

Elevii Colegiului Tehnic „Traian
Vuia”din Satu Mare l-au omagiat,
printr-un spectacol de poezie şi mu-
zică intitulat „Eminescu, marele!”, pe

poetul nepereche al neamului nostru.
Au recitat elevii< Grozea Alex, clasa a
IX-a A, Torz Ionuţ, Lazur Beniamin,
Sfârcioc Adelin şi Silagyi Daniel Da-
vid, toţi din clasa a IX-a B, pregătiţi
de profesoara Glodan Doina.

De asemenea, elevii claselor a XI-
a C şi a IX-a B au interpretat cântece
pe versuri ale marelui poet, îndrumaţi
de profesoara Bălan Pop Cornelia. Li-
nia melodică a două dintre cântece
aparţine sătmărenilor Ionel Bledea şi
Cornel Munteanu.
Prin acest program artistic s-a oma-
giat, în egală măsură, Ziua Culturii
Naţionale, în semn de preţuire pentru
valorile spirituale româneşti. Această
activitate s-a desfăşurat în colaborare
cu biblioteca liceului, cu sprijinul bi-
bliotecarei Baranyai Rodica. 

Au participat, ca spectatori, elevi
şi, de asemenea, mai multe cadre di-
dactice din şcoală. Domnul director
Popescu Vlaicu a vorbit despre im-
portanţa pe care trebuie să o acordăm
Zilei Culturii Naţionale .

Considerăm această activitate ca
fiind doar o picătură în mulţimea de
manifestări prilejuite de cele două
marcante evenimente şi o împlinire a
unei datorii de suflet a fiecărui român,
căci artistul  Eminescu „a dat lumii o
operă de sinteze uimitoare, filtrate
prin sita geniului său naţional şi topite
în limba română căreia i-a dat accente
de limbă sacră.” (Zoe Dumitrescu
Buşulenga).

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

Gr[dini\ele ;i ;colile din jude\ l-au omagiat 
pe Eminescu prin c]ntec ;i poezie
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Colegiul Na\ional Ioan Slavici

:coala Grigore Moisil Colegiul Na\ional Doamna Stanca


