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Fostul premier italian Silvio
Berlusconi a anulat plăţile lunare
de 2.500 euro acordate tinerelor
care participau la petrecerile
private organizate de el, măsură
care face parte dintr-un plan mai
larg de economii.

Decizia ar putea avea
legătură cu deschiderea unei
anchete privind coruperea de
martori, după ce tinerele, cărora
le plătea această sumă de peste
trei ani, au depus mărturie în
favoarea sa în procesul Ruby, în
care fostul premier italian a fost
condamnat pentru întreţinere de
relaţii cu o minoră şi abuz de
putere. Plata sumei de 2.500 de
euro "persoanelor care depun
mărturie într-un proces în care
cel care dă banii este inculpat (...)
este un act ilegal, o influenţare a
mărturiilor", aprecia în
noiembrie anul trecut tribunalul
din Milano. De altfel, o anchetă
preliminară împotriva lui
Berlusconi pentru corupere de
martori a fost deschisă joi oficial.

Cifrele exacte cu privire la numă-
rul celor deportați în lagărele din
Ucraina (bărbați între 17 ;i 45 de ani
;i femei între 18 ;i 30 de ani) la nivel
de țară, n-au putut fi stabilite, ele va-
riind între 64.000 ;i 70.000.

Se ;tie însă că aproximativ 40.000
dintre ace;tia s-au întors în România
în anii 1948 – 1949, mulți au plecat
direct în Germania, iar o altă parte
au murit acolo. 

      Ungaria și-a cerut scuze pentru prima dată la
Organizația Națiunilor Unite pentru responsabilitatea
pe care a avut-o în cadrul Holocaustului, a declarat
ambasadorul ungar la ONU Csaba Korosi, informează
vineri MTI.
      "În această formă și din partea statului ungar,
nimeni nu a mai prezentat scuze la ONU cu privire la
responsabilitatea statului ungar în Holocaust", a
declarat ambasadorul Korosi pentru agenția de presă
ungară.
      "Le datorăm scuze victimelor pentru că statul ungar
a fost vinovat pentru Holocaust. În primul rând, pentru
că nu a reușit să-și protejeze cetățenii săi și, în al doilea
rând, pentru că a ajutat și a furnizat resurse financiare
pentru comiterea unei crime în masă", a declarat Csaba
Korosi în cadrul unei conferințe de presă organizate la
sediul ONU din New York, cu ocazia deschiderii unei
serii de evenimente dedicate comemorării
Holocaustului.

|inutul S[tmarului a r[mas
pustiit dup[ R[zboiul 

kuru\ilor din 1711

Castelul Karolyi s-a îmbog[\it 
cu o colec\ie de trofee din Africa

       Prima doamn[ a SUA e
renumit[ pentru felul `n care
militeaz[ pentru un regim de
via\[ s[n[tos. ~n cruciada ei
pentru s[n[tate, Michelle
Obama a ̀ ncercat de toate< a pus
solda\ii americani la regim, a
f[cut flotari la televizor ;i recent
a ar[tat `ntregii lumi cum se
joac[ baschetul. Evenimentul a
f[cut parte din campania
`mpotriva obezit[\ii `n r]ndul
copiilor. Calit[\ile sportive ale
primei doamne, care a implinit
50 de ani, au fost eviden\iate `n
numeroase ocazii pentru c[ a
ales s[ foloseasc[ exemplul
personal pentru a ajunge la
grupul de copii pe care ̀ i vizeaz[.

       Fosta Primă Doamnă a
Franței Carla Bruni-Sarkozy a
refuzat într-un interviu acordat
presei germane "să facă parte din
haită" și să îi aducă acuzații
președintelui François Hollande,
expus dezvăluirilor în legătură
cu viața lui privată. "Nu vreau să
fac parte din haită", a spus artista
într-un interviu acordat
săptămânalului german Welt am
Sonntag, întrebată cu privire la
președintele François Hollande,
succesorul soțului ei, Nicolas
Sarkozy, și despre care presa a
dezvăluit recent că are o legătură
cu actrița franceză Julie Gayet.
       “Am trecut eu însămi prin
așa ceva și am suferit destul”, a
continuat ea.PAgiNA 2

Cine sunt Sfin\ii
Trei ierarhi ;i mari
dasc[li ai lumii?

În fiecare an, la 30 ianuarie, Biserica îi
serbează pe Sfinţii Trei Ierarhi şi mari das-
căli ai lumii Vasile cel Mare, Grigorie de
Dumnezeu Cuvântătorul (de Nazianz) şi
Ioan Gură de Aur, fiind supranumiţi astfel<
mâna care lucrează, mintea care gândeşte
şi gura care vorbeşte. 

Această sărbătoare s-a bucurat întot-
deauna de mare cinste şi evlavie, fiindcă
multe persoane poartă numele celor trei
stâlpi ai Bisericii Creştine şi numeroase
sfinte lăcaşuri se află sub patronajul lor, in-
clusiv şcolile teologice. Sfinţii Trei Ierarhi
au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor curată,

sfântă şi pilduitoare, zeci de cărţi teologi-
ce.

Pe vremea împăratului bizantin Alexios
Comnen (secolul al XI-lea) s-a iscat o ne-
înţelegere între credincioşii din Constanti-
nopol privind cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi,
neştiind pe care să-l aşeze pe o treaptă su-
perioară celorlalţi. 

Unii ţineau mai mult la Sfântul Vasile
cel Mare ca om al acţiunii, alţii la Sfântul
Grigorie Teologul pentru profunzimea cu-
getării sale teologice, alţii la Sfântul Ioan
Gură de Aur pentru dulceaţa graiului său. 
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Colecţia a fost donată de familia lui Sir dr. Panczel Zoltan Tibor PAgiNA 4
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D-na Obama pune
America la sl[bit

Ungaria ;i-a cerut pentru prima 
dat[ scuze la ONU pentru Holocaust

Berlusconi trece 
la economii

Se `mplinesc 69 de ani de la deportarea 
;vabilor `n Ucraina

Carla Bruni refuz[ 
s[  comenteze 
via\a lui Hollande
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Despre drama minorității et-
nice germane din România ;i a
celei din județul Satu Mare după
cel de-al Doilea R[zboi Mondial
;i anii imediat următori, am pu-
blicat în ultimii ani mai multe
materiale. 

Cifrele exacte cu privire la numărul
celor deportați în lagărele din Ucraina
(bărbați între 17 ;i 45 de ani ;i femei
între 18 ;i 30 de ani) la nivel de țară,
n-au putut fi stabilite, ele variind între
64.000 ;i 70.000.

Se ;tie însă că aproximativ 40.000
dintre ace;tia s-au întors în România
în anii 1948 – 1949, mulți au plecat di-
rect în Germania, iar o altă parte au
murit acolo. După acelea;i statistici, în
timpul deportării au decedat peste
1.200 de persoane.

Manifest[ri dedicate 
comemor[rii

În aceste zile se împlinesc 69 de ani
de la zilele deportării, în mai multe lo-
calități din județ. 

Miercuri, 22 ianuarie, o asemenea
manifestare a avut loc în comuna Mof-
tin. Aici, 7 fo;ti deportați au participat,
alături de oficialiltăți locale ;i ale FDG
la momentul comemorării  organizată
la capela cimitirului unde există de alt-
fel ;i o place comemorativă întru amin-
tirea acelor vremuri.

Sâmbătă, 25 ianuarie, în cimitirul
din Carei, cu participarea ambasado-
rului Republicii Federale a Germaniei,
a doi consuli, a conducerii județene a;i
locale  a FDG ;i a celei administrative,
va avea loc un moment de comemorare
cu depunere de coroane de flori.

:vabii sătmăreni au fost 
deportați în mai multe lagăre
din zona Donbass

Dintre zecile de lag[re organizate
în zona Donbassului, ;vabii sătmăreni
au fost deportați mai ales în cele de la
Konstantinvka, Niktor 3 Delta, Niki-
tovna Zaporojie, Iunkom, Enakiev, Go-
rod Santa, Beriozovka, Krivoirog, Ka-
pitalna, Rostov Sahti, Krasnoarmieiski,
Orsk Ural, Budionovka, Dnepropre-
jinsk, Sahta Artioma, Dnepropetrovsk-
Hetepetovka, Kistekova ;i altele. Fie-
care lagăr purta un număr. 

Nu întotdeauna, deporta\ii dintr-
o localitate au ajuns în acela;i lagăr.
Mulți dintre ei au trecut prin mai mul-
te, fie din cauza necesităților de brațe
de muncă, fie ca pedeapsă pentru că
încercaseră să evadeze ;i fuseser[
prin;i. Nici despre numărul ;vabilor
sătmăreni deportați nu există cifre
exacte, estimările fiind undeva la 5.000
– 6.000, dintre care `ntre 700 ;i 1.000
au rămas să-;i doarmă somnul de veci
în permafrostul Donbassului. 

Din judeţul Satu Mare au fost de-
portaţi in ianuarie 1945 `ntre 5.000 si
6.000  de şvabi, cei mai mulţi fiind duşi
în lagărele de muncă forţată din Stalino
şi Donbass din fosta Uniune Sovietică.
Între 700 si 800 dintre ei au murit în
aceste lagăre, iar ̀ n prezent, din totalul
celor care s-au întors din Rusia, mai
trăiesc doar câteva zeci, dar cei mai

mulţi sunt atât de bătrâni şi bolnavi în-
cât nu pot lua parte la manifestările de
comemorare sau la alte manifestări, iar
unii nici măcar nu ies din casă.

Deportații care s-au întors î;i
aduc aminte cu plăcere 
de întoarcerea acasă

La manifestările de comemorare
organizate în urmă cu patru ani am în-
registrat cuvântări precum cea a
pre;edintelui Asociației Fo;tilor De-
portați (AFD), Ignaz Bernhard Fischer,
a pre;edintelui Forumului Democrat
German (FDG) Regional ;i județean,
Johann Forstenheizler, dar ;i cea a epis-
copului romano-catolic, Eugen Schön-
berger.

Redăm în continuare, câteva frag-
mente gr[itoare din aceste cuvântări.

“În aceste prime decenii ale seco-
lului 21 noi,  fo;tii deportați în Rusia,
ne reamintim două zile ;i anume înce-
putul Drumului suferinței din 14 ia-
nuarie 1945 c]nd a început deportarea
;i întoarcerea acasă. Între momentul
deportării ;i cel al întoarcerii acasă, se
află cei mai grei cinci ani din viața
noastră . :i azi, după 65 de ani, eveni-
mentele sunt încă vii în ochii sufletelor
noastre” (I. B. Fischer).

“:i în județul Satu Mare, ca ;i `n
alte localități din Nordul Transilvaniei,
au loc anual manifestări comemorati-
ve, sau simpozioane, în cadrul c[rora
ne gândim la miile de sacrificii ale de-
portării, chiar în prezența fo;tilor de-

portați care au trăit infernul lagărelor
de muncă ;i au avut marele noroc de
a-;i revedea patria ;i familiile (…) Este
binecunoscut că primele deportări din
România au avut loc din actuala re-
giune Satu Mare, în două etape, ;i anu-
me în 3 ianuarie 1945 ;i în 31 ianuarie
1945, prima fiind cea mai mare". (J.

Forstenheizler).
“Har Domnului c[ unii dintre su-

pravie\uitori se află ;i azi printre noi,
ca martori ai Drumului Crucii a tre-
cutului. De;i ace;tia sunt din an în an
tot mai puțini, mărturia lor va dăinui
ve;nic”. (PSS Eugen Schönberger).

Mihai G.
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O pereche de cercei cu perle repre-
zentând un cadou pe care fostul rege
Carol al II-lea al României l-a făcut
amantei sale, Elena Lupescu, va fi scoasă
la vânzare în cadrul unei licitații ce va
avea loc în Marea Britanie, unde ar putea
fi achiziționată cu suma de 500.000 lire
sterline aproximativ 611.880 euro. Pro-
prietara cerceilor, o femeie din Marea
Britanie, consideră că aceștia sunt prea
ostentativi, ;i nefiind pe gustul său i-a
ținut într-un sertar timp de peste 33 de
ani, informează o publicație din Marea
Britanie. Acești cercei au fost un cadou
al regelui Carol al II-lea pentru amanta
sa, care i-a lăsat moștenire la rândul său
acestei femei din Wiltshire, al cărui nu-
me nu a fost menționat în presă. Cerceii
au fost moșteniți apoi de nepotul femeii
și de soția acestuia care au descoperit
din întâmplare că acele bijuterii sunt ex-
trem de valoroase abia după ce a discutat
cu reprezentanții unei case de licitații.
Perlele au fost examinate de o casă de
evaluări în materie de bijuterii, un or-
ganism la care lucrează unii dintre cei
mai renumiți experți în perle și pietre
prețioase. Fiecare cercel este alcătuit
dintr-o perlă uriașă de care este atașat
un lănțișor încrustat cu diamante care
are o lungime de aproximativ 1,25 cen-
trimetri. Se crede că perlele care sunt
naturale și au fost descrise de experți ca
fiind albe cu nuanțe de roz și albastru
au fost descoperite în Golful Persic sau
în largul Coastei de Vest a Australiei.
Orice perlă care cântărește peste 6,47
grame este considerată deosebit de rară.
Cele două perle din cerceii scoși la lici-
tație cântăresc 8,94 grame, respectiv 8,55
grame. 

Regele Carol al II-lea al României
strănepotul reginei Victoria, a cumpărat
cerceii pentru amanta sa Elena Lupescu
în timpul unei călătorii în Europa. Fostul
suveran român care avea reputația unui
playboy a urcat pe tron în 1930, dar a
abdicat în 1940 din cauza relației sale
cu Elena Lupescu și s-a mutat în Portu-
galia, unde s-a căsătorit cu amanta sa.
Elena Lupescu a lăsat moștenire mai
multe bijuterii inclusiv faimoșii cercei
acestei bune prietene britanice din Por-
tugalia.

Femeia s-a întors în Marea Britanie
cu cerceii și a trăit în orașul Wiltshire
unde a murit în urmă cu 20 de ani. Li-
citația va fi organizată în timpul cel mai
scurt posibil, iar experții acestei case
consideră că prețul estimativ de 120.000
de lire sterline (146.850 euro) ar putea
fi depășit de peste cinci ori.

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

Mureşan Traian

EVENIMENT Din judeţul Satu Mare au fost deportaţi `n ianuarie 1945 `ntre
5.000 ;i 6.000   de şvabi, cei mai mulţi fiind duşi în lagărele de
muncă forţată din Stalino şi Dombas din fosta Uniune Sovietică.
Între 700 si 800 dintre ei au murit în aceste lagăre.

Moment solemn în 2013 la placa comemorativă din curtea Bisericii Calvaria întru amintirea ;vabilor deportați din
județul nostru în fosta URSS 

Se `mplinesc 69 de ani de la 
deportarea ;vabilor `n Ucraina

Aproape 1.000 de ;vabi sătmăreni î;i dorm somnul de veci în permafrostul Donbassului

La Moftin, comemorarea deport[rii ;vabilor a avut loc miercuri, 22 ianuarie

O pereche de cercei
ai Elenei Lupescu 

la licita\ie
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ISTORIE
Deși trecuseră ani buni de la încheierea ’’Păcii de la Satu Mare’’

din 1711, act nodal ce consfințea sfârșitul puseului insurecțional
pornit de kuruții lui Francisc Rákóczi, părțile central-răsăritene ale
Europei încă își așteptau rândul la o perioadă de pace și prosperitate. 

Secolul  al XVIII-lea european,
epoca industrializării și exploziei
demografice, în care civilizația
occidentală marcată de viziunea
Iluminismului își proclamă uni-
versalitatea valorilor sale, înseam-
nă, în linii mari, un timp al mari-
lor transformări sub toate avata-
rurile social-politice. 

O Europă  în care ciclul vieții încă
nu-și pierduse întru totul ticăitul tihnit
al catedralelor apusene ori al smeritelor
bisericuțe ortodoxe după cum nici nu
îmbrățișase încă metronomul științific
și exact caracteristic veacului XIX. Un
timp în care evanghelismul apăsat al
lui John Wesley se ciocnea metafizic
cu orânduirea progresistă și noduroasă
propovăduită de ideologia raționalis-
mului voltarian. În fapt, un secol mar-
cat de ultimele zbateri religioase de an-
vergură continentală încheiat însă apo-
retic de ghilotinele Revoluției Franceze. 

T[r]m pustiit de r[zboaie

Deși trecuseră ani buni de la în-
cheierea ’’Păcii de la Satu Mare’’ din
1711, act nodal ce consfințea sfârșitul
puseului insurecțional pornit de ku-
ruții lui Francisc Rákóczi, părțile cen-
tral-răsăritene ale Europei încă își aș-
teptau rândul la o perioadă de pace și
prosperitate.  La o privire de ansamblu,
în zbor de acvilă, fără a intra în cadrele
rigide ale istoriei evenimențiale, pla-
iurile sătmărene se înfățișează privirii
drept un tărâm pustiit de războaie, un
meleag puternic lovit de securea răz-
boiului. Desele acțiuni războinice pur-
tate de habsburgi și otomani sleiseră
demografic întregul ținut. Puținii lo-
cuitori ce răzbătuseră prin aceste crîn-
cene încercări se aflau într-o stare de
sărăcie cronică și sub amenințarea epi-
demiilor scăpate de sub control. Ră-
bojul acestor locuri nu mai consem-
naseră o asemenea situație deplorabilă
a locuitorilor de la năvălirea tătară din
a doua jumătate a secolului XIII.

Strădaniile armate ale nobilimii
maghiare ce-și au geneza în cea de-a
doua parte a secolului XVI în speranța
de a-și ’’recâștiga’’ Ungaria se soldaseră
cu un eșec răsunător. Ramura austriacă
a Casei de Habsburg părea a se găsi la
maximul înfloririi ei istorice. Însă si-
tuația jalnică a teritoriilor aflate la ră-
sărit de Tisa păta imaginea unei mo-
narhii ce începuse flirtul cu ideile mo-
dernizatoare ale vremii.  Drept conse-
cință, autoritățile habsburge au purces
la acțiuni de refacere economic-demo-
grafică a ținutului. A urmat un pro-
gram atent elaborat de repopulare a
teritoriilor pustiite și de atragere a foș-
tilor locuitori ce-și părăsiseră vetrele.
Au fost colonizați șvabii care cu al lor
spirit gospodar de coloratură germană
vor puncta pozitiv istoria ținutului.
Asemenea ’’plantării’’ de populație în
zonele deșertificate demografic au re-
prezentat, de altfel, o constantă a seco-
lului XVIII în această parte a Europei.

Compromisuri `ntre 
monarhii austrieci 
și magnații maghiari

Odată cu trecerea anilor, decalajele

dintre comitatul sătmărean și celelalte
regiuni ale Imperiului Habsburgic se
vor reduce treptat. Prin saloanele re-
gale austriece și în rândurile aristocra-
ției vântul liberal bătea tot mai puter-
nic, ideile iluministe găsindu-și încă
din timpul monarhului luminat Carol
al VI-lea un loc de fertile de disemina-
re.  În ciuda unei relații spinoase de-a
lungul istoriei între monarhii austrieci
și magnații maghiari,  istoria va con-
semna numeroase compromisuri între
aceștia, o constantă politică ce va dura
până spre implozia de peste două vea-
curi a Imperiului Austro-Ungar. Una
din prevederile ’’Pragmaticei Sanc-
țiuni’’ decreta preeminența Casei de
Habsburg asupra întregului spațiu car-
patic, stipulându-se indivizibilitatea
Imperiului în timp ce drepturile mag-
naților maghiari erau recunoscute și
întărite prin acordarea unei largi au-
tonomii în teritoriile ce formaseră odi-
nioară fostul Regat Ungar. De altfel,
documentele parafate nu vor uita să
specifice faptul că în aceste teritorii,
monarhul de la Viena domnește nu ca
împărat ci în calitate de rege acceptat
la tronul Ungariei, alături de sfetnici
anume aleși din cadrul nobilimii ma-
ghiare.

Spre deosebire de locuitorii aflați
în proximitatea geografică a Vienei
(mai exact, situați la vest de Dunăre),
din rândul cărora se ridicau și selectau

cu precădere cadrele nobilimii impe-
riale de limbă maghiară, locuitorii păr-
ților răsăritene ale Imperiului erau vă-
duviți de un mecanism asemănător de
urcare pe scara ierarhică. În concepția
familiei domnitoare de Habsburg, pre-
cum și în mentalul colectiv al epocii,
adevărații nobili maghiari, ce ar fi ur-
mași direcți ai vechilor războinici ar-
padieni, supraviețuiseră doar în aceste
părți apusene, celelalte regiuni ale is-
toricului ’’Regat al Sfântului Ștefan’’ fi-
ind sleite de numeroasele conflicte și
invazii pe care istoria le-a rânduit.

Astfel, atât din cauza distanței cât
și din pricina deselor răscoale împo-
triva autorității imperiale,  latifundiarii
din părțile estice aveau considerabil
mai multe încercări de trecut și izbânzi
de realizat pentru a primi recunoaște-
rea unui titlu de noblețe. A fi dețină-
torul unor întinse proprietăți funciare
nu însemna neapărat o mai bună tre-
cere în fața diriguitorilor de la Viena,
așa că latifundiarii din zona Sătmarului
în dorința lor de a se statornici în rân-
durile magnaților s-au străduit să-și
atragă capitalul politic și protecția unor
familii protestante deja înnobilate din
afara arealului transilvănean ori a unor
influenți funcționari. Tot pentru obți-
nerea unui asemenea prestigiu, copiii
acestor mari proprietari de pământ,
odată ajunși la vârsta majoratului, vor
prefera tot mai des cariera militară în

locul administrării loturilor funciare.
Unii dintre aceștia s-au alăturat trupe-
lor imperiale luptând în numeroasele
conflicte armate ale timpului, cum ar
fi, de pildă, războaiele de succesiune
la tronul Austriei din deceniul patru
al secolului XVIII. 

160 de familii din Imperiul
Habsburgic primesc validare
nobiliară

Dacă e să ne raportăm la statistică,
în decursul aceluiași veac, aproximativ
160 de familii de pe cuprinsul Impe-
riului Habsburgic primesc validare no-
biliară, dintre care aproximativ o trei-
me se găseau în Ungaria de Est și Tran-
silvania. Magnați ce stăpâneau uriașe
terenuri agricole, aceștia au reprezentat
totodată și izvorul din care se recruta
clasa politică a vremii. 

În umbra lor își duceau existența
numeroase alte familii, unele dintre ele
scoborâtoare din vechea aristocrație
maghiară dar care dețineau latifundii
mult mai mici ca întindere, istoricii
contemporani situând numărul lor un-
deva spre 30.000. Acestor mari și mici
proprietari li se adăugau  masele de ță-
rani lipsiți de pământ și aflați la limita
subzistenței.

Educația în universitățile de limbă
germană din Viena sau Tubingen a

avut la rândul ei un rol important. Cul-
tura germană cu teatrul, opera, discu-
țiile literare și rafinamentele de salon
iluminist, s-au dorit a fi implementate
de către tinerii reîntorși de pe melea-
gurile mai dezvoltate ale Imperiului și
în  locurile natale, ce vor cunoaște astfel
mugurii unei timide branșări la moda
înaltei societății a orașeler occidentale.
Întreaga Europă își croia haine noi iar
părțile sătmărene nu vor face notă dis-
cordantă fiind într-o măsură hotărâ-
toare integrate spațiului civilizațional
de factură apuseană.

Trecutul admirat în cărțile și do-
cumentele vechi, examinat cu mode-
rație dar și ceremonios prin patinajul
istoricului poate să surprindă ceva din
ansamblul politic al Europei moderne.
Secolul XVIII e răstimpul în care Eu-
ropa își croiește fundamente civiliza-
ționale noi, de la care se adapă și în
momentul de față. A survola deasupra
acelor timpuri  presupune un exercițiu,
dacă nu de paseism moderat, atunci
de smălțuire la meridian istoriografic.
Ținutul Sătmarului a fost deseori brăz-
dat de numeroase oști ce și-au găsit
aici loc de confruntare armată, însă
tocmai meandrele acestui trecut zbu-
ciumat îl fac să reprezinte un spațiu de
o consistentă și valoroasă  încărcătură
istorică.

Marius Baloș,
Muzeul Județean Satu Mare

Configura\ia teritorial[ a Europei `n secolul XVIII

|inutul S[tmarului a r[mas pustiit
dup[ R[zboiul kuru\ilor din 1711
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EXPOZI}II
Sir dr. Panczel Zoltan Tibor le-a mărturisit în timpul vieţii apro-

piaţilor, că după moartea sa îşi doreşte ca colecţia sa de arme şi
trofee de vânătoare să fie expuse publicului în incinta castelului
Karolyi din oraşul Carei. 

În data de 31 ianuarie 2014 va
avea loc la Muzeul Municipal Ca-
rei, în incinta Castelului Karolyi,
vernisajul expoziţiei Trofee din
Africa şi colecţia de arme a Sir
Dr.Panczel Zoltan Tibor. 

Colecţia de arme şi trofee de vână-
toare a ajuns anul trecut în gestiunea Mu-
zeului Municipal Carei, fiind donată de
către familia lui Panczel Zoltan Tibor, du-
pă decesul acestuia survenit subit la în-
ceputul anului 2013. Acesta le-a mărtu-
risit în timpul vieţii apropiaţilor, că după
moartea sa îşi doreşte ca colecţia sa de
arme şi trofee de vânătoare să fie expuse
publicului în incinta Castelului Karolyi
din oraşul Carei. Astfel, în luna iunie 2013
au ajuns la Carei, un număr de 440 de
obiecte din colecţia sa. Acestea au fost
expuse anterior într-o sală din reşedinţa
sa de vacanţă din localitatea Brebu Nou,
judeţul Caraş-Severin.

Sir. dr.  Pánczél Zoltán Tibor
s-a născut la Satu Mare 
`n 31 mai 1959

Sir. dr.  Pánczél Zoltán Tibor, s-a năs-
cut la Satu Mare, la data de 31 mai 1959,
fiind al treilea copil din familie. Familia
sa, işi are originea în localitatea Carei,
mama, Pánczél (Nonn) Margit, fiind ne-
poata lui Nonn Gyula, arhitect renumit,
care a proiectat prima clădire cu etaj din
oraşul Mátészalka, Ungaria (azi clădirea
Judecătoriei). De asemenea a lucrat la lăr-
girea clădirii piariştilor, a gimnaziului
piarist din Carei şi la construirea  mai
multor clădiri din centrul oraşului. Stu-
diile le-a urmat în oraşul Satu Mare la
şcoala elementară Rákóczi Ferenc şi la
„Liceul Maghiar”, unde , a dat bacalau-
reatul în anul 1978.  Încă din anii de liceu
s-a ocupat cu organizarea diferitelor ma-
nifestări sociale şi culturale, luând parte
la o multitudine de evenimente din viaţa
culturală şi socială a şcolii. Tot în acelaşi
an, a fost admis la Universitatea Politeh-
nică din Timişoara, la Facultatea de Con-
strucţii, mai târziu devenind om de afa-
ceri în municipiul Timişoara, unde s-a
stabilit pân[ la sfârşitul vieţii. Pe parcursul
anilor de facultate a luat parte la organi-
zarea diferitelor evenimente culturale fi-
ind întemeietorul şi conducătorul clubu-
lui de film pentru studenţi. Din iniţiativa
lui s-a organizat prima dată la
Timişoara,în anul 1997, manifestarea cul-
turală „Csepűrágó” (proiect de renume
internaţional, amplă sărbătoare culturală
anuală), care s-a bucurat de un uriaş suc-
ces în următorii ani, aducând în oraşul
de pe malul Begăi zeci de mii de specta-
tori. Între anii 1989-1993, a urmat în ca-
drul Universităţii Mihai Eminescu din
Timişoara, Facultatea de Management
Turistic Hotelier şi Comercial. Între anii
2006-2007 a urmat cursurile unui mas-
terat în management la European Uni-
versity din Budapesta, iar in anul 2009, a
obţinut titlul de doctor în economie în
cadrul aceleaşi facultăţi, având tema de
cercetare - Managementul sistemelor de
franciză. 

Activitatea sa ca om de afaceri a în-
ceput în 2001, când a înfiinţat compania
Fornetti, una dintre cele mai mari francize
din România. Pánczél Zoltán a condus
Fornetti România, ca director general
(CEO), în perioada 2001-2008. Sub ma-
nageriatul său, a reuşit să construiască în
România, la Hodoni,  judeţul Timiş, o fa-
brică în doar 100 de zile, în care au fost
angajate peste 600 de persoane. În cei opt

ani în care s-a aflat la conducerea com-
paniei, afacerea Fornetti a devenit siste-
mul de franciză numărul 1 în România
şi a devenit unul dintre cele mai impor-
tante firme la nivel european. Pánczél a
revenit la conducerea Fornetti România,
în 2012, după ce compania intrase în in-
solvenţă. Menţionăm, alte activitaţi< între
1993-2007, director al Clubului de Vâ-
nătoare Diana> 2000-2004, consilier eco-
nomic personal al preşedintelui Consi-
liului Judeţean Timiş> din anul 2009 a
predat cursuri de economie la Universi-
tatea Mihai Eminescu din Timişoara, din
2010 fiind decan la Facultatea de Mana-
gement Turistic Hotelier şi Comercial,
îndrumând studenţii în lumea economiei
şi a afacerilor naţionale şi internaţionale.
A avut un rol important, ca membru fon-
dator al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri
Maghiari din România, fiind preşedinte
al asociaţiei între 2008 şi 2011, iar, până
la moartea sa  activând ca şi vicepreşedin-
te. A făurit o operă dăinuitoare în intere-
sul bunelor relatii de cooperare a celor
două state și națiuni.

Consul onorific al Ungariei 
la Timişoara

În anul 2009 a fost numit consul ono-
rific al Ungariei la Timişoara. Ocupând
această funcţie a sprijinit moral şi finan-
ciar minoritatea maghiară din judeţele
Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj
şi Mehedinţi. Ca savant proeminent și li-
der neobosit, lucra la dezvoltarea econo-
miei și a comunității, servind relațiile un-
garo-române, mai ales, ale maghiarimii
din România. În acest spirit a consacrat
puterea sa intelectuală și materială unor
scopuri științifice, culturale, educaționale
și sociale. A fost un sprijinitor neobosit
al Asociaţiei Onoare din Ungaria, fiind
distins cu premiul „Trandafir”. Chiar dacă
n-a folosit în viaţa particulară titlul, Pán-
czél Zoltán era distins cu titulatura Sir,
fiindcă a făcut parte din Ordinul Suveran
Sfântul Ioan de  Ierusalim, Cavaleri de
Malta, distins cu Crucea Mare a Cavale-
rilor de Malta şi Cipru, fiind şi ministru
de finanţe al guvernului acestui ordin.
Ordinul a fost înfiinţat în urmă cu aproa-
pe 1000 de ani, la Ierusalim, cu scopul de
a administra un spital pentru  pelerinii
din Ţara Sfântă. Ordinul şi-a desfăşurat
activităţile caritabile pentru bolnavi, ne-

voiaşi şi refugiaţi de mai mult de 9 secole.
Ca recunoaştere a realizărilor sale, Ordi-
nul se bucură de dreptul de suveranitate
şi întreţine relaţii diplomatice cu peste 90
de ţări. Ordinul Maltez şi-a început acti-
vitatea în România în anul 1932, şi şi-a
reluat-o după evenimentele din decem-
brie 1989. În anul 1991 a fost constituit,
Serviciul de Ajutor Maltez în România şi
înregistrat ca persoană juridică română,
preluând dezideratul major al Ordinului,
vechi de peste 900 de ani, sintetizat în de-
viza< păstrarea credinţei şi ajutorarea ne-
voiaşilor. Zoltan Panczel a fost alături de
Serviciul de Ajutor Maltez fiind unul din-
tre cei mai importanţi susţinători ai or-
ganizaţiei. Unul dintre hobby-urile sale
preferate era călătoria. În viaţa sa scurtă,
dar activă, a vizitat mai multe ţări, în cele
şase continente a lumii. A vizitat şi locuri
exotice, ca Africa de Sud, Noua Zeeland[,
China, Australia, America de Nord. Cu
ocazia acestor călătorii a făcut mii de fo-
tografii şi zeci de ore de filmări. Colecţia
sa era renumită între prietenii săi, de mai
multe ori, organizând seri de vizionare
de fotografii şi filme alături de ei.

Încă din tinereţe, ca şi străbunicul său
Nonn Gyula, care a înfiinţat Asociaţia de
Vânătoare din Carei, era pasionat de vâ-

nătoare şi arme. Cele mai spectaculoase
trofee de vânătoare au fost realizate cu
ocazia expediţiilor în Africa de Sud, unde
a avut ocazia să vâneze lei, elefant, girafă,
bivol african, rinocer, etc. În localitatea
Brebu Nou (jud. Timiş), locul său de re-
laxare, a construit o casă, unde a organizat
o sală de arme şi trofee.

Sir. dr. Pánczél Zoltán Tibor a încetat
din viaţă la data de 28 ianuarie 2013 în
Timişoara. Slujba de înmormântare a fost
ţinută în catedrala „Szent István” din Bu-
dapesta, de către prietenul său din copi-
lărie, episcopul romano-catolic de Satu-
Mare, Schönberger Jenő.  Trupul său ne-
însufleţit a fost înmormântat în cimitirul
de pe Str. Fiumei din Budapesta în data
de 16 februarie 2013.

Expoziţia va fi amenajat[ 
`n 4 s[li

Expoziţia va fi realizată în Muzeul
Municipal Carei, la etajul I al castelului
Karolyi. Expoziţia se bazează pe colecţia
Panczel, aceasta fiind alcătuită din trofee
de vânătoare, obiecte legate de vânătoare
, respectiv o colecţie de arme incluzând
căşti militare şi pălării.  Urmărind un

concept de pedagogie muzeală, am distins
3 secţiuni pentru a prezenta materialul
colecţiei, grupând obiectele colecţiei în
următoarele tematici< arme din diferite
epoci, vânătoarea în Europa, vânătoarea
în Africa. Pentru realizarea expoziţiei
avem la dispoziţie 4 săli, obiectele din co-
lecţie expunându-se tematic. În prima
sală va fi expusă pe panouri colecţia de
arme, pălării tipice pentru diferite zone
ale lumii şi câteva căşti militare. În a doua
sală, trofee împăiate şi diferite obiecte le-
gate de vânătoarea din Europa, cum ar fi<
trofeu mistreţ, trofee de cerb şi căprioară,
trofee de capră neagră, trofee de muflon,
blană de urs, blană de vulpe, etc. În cea
de-a treia sală, atenţia vizitatorilor va fi
atrasă de trofee exotice. Diferitele specii
africane de ierbivori, ne atrag atenţia asu-
pra diversităţii faunei savanei. La fiecare
dintre trofeele expuse, vom ataşa lângă
câte o fotografie, făcută cu ocazia vână-
toarei, reprezentând vânătorul cu prada
doborâtă. Vor face parte din această sală,
obiecte vechi folosite probabil de primii
vânători europeni în Africa, şi câteva
obiecte artizanale. Regăsim în cea de-a
treia sală trofee de< antilopa-samur, anti-
lopa-cal, antilopa de apă, antilopa pygar-
gus, antilopa-elan, marele kudu,
impala,zebra, gnu-dungat, nyala, etc. Cele
mai atractive obiecte ale expoziţiei vor fi
expuse în cea de-a patra sală a expoziţiei.
Aceasta va cuprinde exemplare naturali-
zate în întregime şi trofee ale vânatului
mare din Africa, vom găsi aici următoa-
rele< trofeu bivol, struţ, trofeu girafa, tro-
feu rinocer,trofeu elefant, leu, craniu ri-
nocer, craniu leu, craniu girafă,  picioare
girafă, etc.

Etichetarea obiectelor va fi realizată
în două limbi (română şi maghiară), eti-
chetele afişate vor cuprinde informaţii
despre specii, cum ar fi< nume, numele
ştiinţific, aria de răspândire. Sperăm ca
vernisarea expoziţiei să aducă un plus
muzeului, numărul de turişti care vizi-
tează să crească, iar Castelul Karolyi să
rămână în continuare cel mai important
obiectiv turistic al judeţului Satu Mare şi
unul dintre cele mai importante din Tran-
silvania.

Mihai Andrei Mocan – 
muzeograf istorie

Sike Tamas - muzeograf 
ştiinţele naturii

Hago Attila Nandor – şef secţie

Castelul Karolyi s-a îmbog[\it 
cu o colec\ie de trofee din Africa

Cele mai spectaculoase trofee de vânătoare au fost realizate cu ocazia expediţiilor
în Africa de Sud

Colecţia de arme şi trofee de vânătoare a ajuns anul trecut în gestiunea Muzeului Municipal Carei, fiind donată de către familia lui Panczel Zoltan Tibor, după
decesul acestuia survenit subit la începutul anului 2013
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S~N~TATEUleiurile volatile ne ajut[ s[ ne armoniz[m fiin\a pe toate planurile,
s[ `ndep[rt[m anxietatea, stresul, depresia ;i astfel s[ ne cunoa;tem
mult mai bine.

Durerile de coloan[ lombar[
apar la unele gravide din trimes-
trul doi de sarcin[, datorit[ mo-
dific[rilor pe care le sufer[ coloa-
na vertebral[ ;i schimb[rii cen-
trului de greutate al corpului.

Afl[ care sunt cele mai simple me-
tode de atenuare a durerilor tale de
spate `mpreun[ cu Paula Cosma de la
:coala Mamelor din Satu Mare.

Corectarea posturii corpului< ori
de c]te ori `\i aduci aminte, f[ acest
exerci\iu simplu< ̀ n picioare, cu picioa-
rele u;or dep[rtate ;i genunchii flecta\i,
balanseaz[ pelvisul ̀ nainte ;i ̀ napoi de
c]teva ori, dup[ care opre;te-te `ntr-o
pozi\ie intermediar[, astfel `nc]t s[ ai
coloana dreapt[ `n partea lombar[,
acolo unde te doare, ̀ ncearc[ s[ men\ii
aceast[ pozi\ie corect[.

Rockingul pelvisului< a;eaz[-te `n
genunchi (cu ei u;or dep[rta\i) ;i pal-
me, relaxeaz[ g]tul, respir[ ad]nc ;i
`nclin[ pelvisul  ̀ n fa\[ cu coccisul spre
c[lc]ie, arcuindu-\i coloana ;i r[m]i
`n aceast[ pozi\ie c]teva secunde, apoi
expir[ ;i f[ mi;c[ri ample de rocking
ale pelvisului ̀ n cerc, ̀ n ambele sensuri,
`nclin[ri fa\[ ;i spate ;i lateral dreapta
;i st]nga. Po\i practica aceste exerci\ii

at]t pe saltea, c]t ;i pe mingea de tra-
valiu.

De \inut minte neap[rat< mi;c[rile
de rocking ale pelvisului sunt excelente
;i ̀ n perioada de travaliu, deoarece ate-

nueaz[ durerea din timpul contrac\ii-
lor puternice.

Pentru mai multe informa\ii v[ st[
la dispozi\ie moa;a Paula Cosma, tel<
0745.021.266

Uleiurile volatile din plante ne
protejeaz[ de anumi\i factori in-
fec\io;i (bacterii, parazi\i, viru;i)
;i de insecte. Ne fac s[ devenim
foarte atractivi atunci c]nd le fo-
losim sub form[ de parfumuri, ne
relaxeaz[ sau dimpotriv[ ne ajut[
s[ devenim mai eficien\i ̀ n munca
noastr[.

Rolul jucat de uleiurile volatile din
plante este de protec\ie fa\[ de
d[un[tori, atragerea insectelor poleni-
zatoare ;i respingerea insectelor nedo-
rite.

Ac\iune terapeutic[ 
;i utilizare

Se pare c[ aceste "molecule miro-
sitoare" acționeaz[ direct asupra cre-
ierului, mai precis asupra sistemului
limbic, responsabil de emo\ii, memorie
;i `nv[\are. Astfel ne pot influen\a
s[n[tatea fizic[, emoțional[ ;i men-
tal[.

~n general, uleiurile volatile se fo-
losesc `n aplicații externe, diluate `n
ap[ sau ulei-baz[ (ex. ulei migdal sau
susan), ca ;i inhala\ii, uleiuri de masaj,
b[i aromatice.

Unele dintre uleiuri pot fi admi-
nistrate ;i intern, la recomandarea me-
dicului, `n doze mici ;i pe perioade
scurte.

Uleiurile volatile ne ajut[ s[ ne ar-
moniz[m fiin\a pe toate planurile, s[
`ndep[rt[m anxietatea, stresul, depre-

sia ;i astfel s[ ne cunoa;tem mult mai
bine.

Propriet[\ile curative ale uleiurilor
volatile pe care le folosi\i depind direct

de gradul de puritate al acestora. De
aceea este de dorit s[ folosi\i uleiuri
oferite de produc[tori autoriza\i care
asigur[ un standard de calitate ;i un

mod de ambalare corespunz[tor ̀ n sti-
clu\e `nchise la culoare.

Uleiuri volatile esen\iale

1. Uleiul de lavanda este cel mai
des folosit, fiind considerat de mul\i
aromoterapeu\i un adev[rat panaceu.
Are propriet[\i analgezice, antidepre-
sive, antiseptice, antivirale. Este deose-
bit de eficient ̀ n combaterea durerilor
de cap ;i `n vindecarea arsurilor.

2. Uleiul de rozmarin
`mprosp[teaz[ ;i fortific[, fiind deose-
bit de util `n `nt[rirea memoriei. Este
un tonic excelent pentru pielea capului,
prevenind apari\ia m[tre\ei ;i ajut]nd
la cre;terea p[rului. Are propriet[\i
analgezice, antiseptice, carminative, de
stimulare a digestiei.

3. Uleiul de eucalipt este cel mai
des folosit `n tratarea simptomelor
r[celii ;i gripei. Este deosebit de util ̀ n
masarea zonelor tensionate. Uleiul de
eucalipt are propriet[\i analgezice, bac-
tericide, antinevralgice, expectorante
;i febrifuge.

4. Uleiul de geranium este eficient
`n masajele anticelulitice, ajut[ la cica-
trizarea rapid[ a r[nilor ;i atenuarea
durerilor menstruale. Are o arom[
asem[n[toare trandafirului ;i este fo-
losit cu succes `n producerea manual[
a cosmeticelor.

5. Uleiul de ylang-ylang are o
arom[ exotic[. Este folosit pentru tra-
tarea nelini;tii, furiei ;i depresiei. Are
propriet[\i antidepresive, antiseptice,
puternic afrodisiace, sedative. Folosit
ca ulei de masaj are o arom[ puternic[,
reduce inhibi\iile ;i aprinde pasiunea.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel< 0721202752

~n general, uleiurile volatile se folosesc `n aplicații externe, ca ;i inhala\ii, uleiuri de masaj, b[i aromatice

5 uleiuri volatile care 
ne `mbun[t[\esc via\a

Sunt gravid[< cum pot ameliora 
durerile de coloan[ lombar[ ?

Bebelu;ii care dorm alături de părin\i
au un risc de 5 ori mai mare de a se con-
frunta cu sindromul mor\ii subite, aver-
tizează exper\ii.

În ciuda avertizărilor, numărul pă-
rin\ilor care dorm în acela;i pat cu be-
belu;ii lor este în cre;tere - relateaz[ des-
copera.ro. Studii anterioare au mai su-
bliniat că acest obicei este periculos, mai
ales dacă este vorba de părin\i fumători
sau consumatori de alcool. 

Un studiu recent pe această temă a
cuprins 1.472 de cazuri de sindrom al
mor\ii subite la sugari (SMSS) ;i 4.679
de cazuri de control din Europa ;i Aus-
tralasia, relev]nd faptul că în rândul co-
piilor mai mici de 3 luni, ;ansele ca SMSS
să survină sunt de 5 ori mai mari decât
la restul sugarilor, indiferent de stilul de
via\ă al părin\ilor. 
Este posibil ca în cele mai multe cazuri,
de vină să fie sufocarea accidentală, mai
ales atunci când este vorba despre bebe-
lu;i cu vârsta mai mică de 3 luni. 

Anual, numai în Marea Britanie sunt
înregistrate 300 de cazuri de SMSS iar
dacă părin\ii ar asculta sfatul speciali;ti-
lor, cercetătorul estimează că 40% dintre
ace;ti bebelu;i ar putea fi salva\i. De ase-
menea, cercetarea a scos la iveală că în

22% dintre cazuri, copilul a decedat în
timp ce dormea alături de unul sau ambii
părin\i. 

„Probabil că 88% dintre aceste cazuri,
care au survenit în timp ce bebelu;ii dor-
meau în acela;i pat cu părin\ii, nu ar fi
apărut dacă copiii ar fi fost pu;i să doar-
mă singuri pe spate în pătu\”, a conclu-
zionat studiul.

„Mesajul actual care sugerează că este
periculos să împar\i patul cu bebelu;ul
tău doar dacă e;ti fumător, consumator
de alcool sau droguri, dacă iei tratamente
care produc somnolen\ă,  dacă e;ti foarte
obosit sau dacă copilul este prematur, nu
este destul de eficient”, au concluzionat
autorii studiului. De aceea, sfatul lor este
ca la ora de somn bebelu;ul să fie pus pe
spate în pătu\ ;i nu luat în patul părin\ilor.
„Nu spunem că bebelu;ii nu ar trebui
lua\i în patul părin\ilor pentru a fi hrăni\i
sau dezmierda\i. Studii anterioare au in-
dicat că nu există niciun risc dacă bebe-
lu;ul este luat în patul părin\ilor, cu
condi\ia ca la ora de somn acesta să fie
mutat în propriul pătu\. Cel mai sigur
loc pentru un sugar, în timpul somnului,
este pătu\ul său amplasat în camera pă-
rin\ilor”, au mai adăugat ace;tia. 

Ramona B.

Bebelu;ii care dorm 
`n pat cu p[rin\ii sunt 
expu;i unui risc major
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RE}ETE

Sup[ crem[ de macro

Salat[ de sfecl[ ro;ie
cu portocale

Mod de preparare< Zarzavaturile,
ceapa, ardeii, roșiile și ardeiul iute, con-
dimentate cu sare și piper se pun la
fiert în apă cât să le acopere și încă vreo
2 degete, apoi se adaugă și feliile de
pește. Când toate ingredientele sunt
fierte, ele se strecoară și se pisează cu

robotul sau cu blenderul, adăugând
zeama de lămâie, apoi lingură cu lin-
gură și smântâna, se mai condimen-
tează după gust și se adaugă zeama,
până când se obține consistența dorită.
Creveții se condimentează în prelabil
cu sare și piper, se lasă așa circa o oră,
după care se sugativează cu un șervețel
gros, apoi se rumenește ușor în ulei de
măsline, și se așează în supă la servire.
Sa mai pot adăuga crutoane cu usturoi.
Se ornează cu frunze de leuștean.

Ave\i nevoie< 

Circa un kg de file pește macro,
600 g zarzavaturi (morcovi, pă-
trunjei, țelină, gulie), o ceapă mi-
cuță, un ardei gras roșu, 2 roșii
proaspete, sau o lingură de bu-
lion, un ardei iute, 2-3 linguri de
smântână, zeama de la o jumă-
tate de lămâie, sare, piper, delicat,
10-12 bucăți de creveți, 4 linguri

de ulei de măsline.

Mod de preparare< Sfecla curățită
și spălată se răzuiește pe răzuitoarea
cu găuri mari, sau se taie bucăți mai
mici sau mai mari, după preferință.
Două cepe verzi se mărunțesc, se adau-
gă varza, salata sau păpădia (se pot fo-
losi chiar și ambele), se răzuiește coaja

de lămâie, se condimentează, se stro-
pește cu oțet și cu ulei de măsline și se
amestecă. Portocala se curăță, se des-
face în felii, iar acestea se taie în două.
Pe farfurie sau tava în care se va pune
pe masă se așează prima dată compo-
ziția de bază, apoi sfelca și bucățile de
portocale. Brânza tofu, sfărâmată, se
amestecă fie în compoziția de bază, fie
se va presăra deasupra salatei înainte
de servire, ca ornament. Se servește cu
ceapă verde, corn, sau ouă fierte.

Ave\i nevoie< 

O sfeclă roșie crudă, de mărimea
unui măr mai mare, o mână de
varză albă răzuită, o portocală
bine coaptă, câteva fire de ceapă
verde, coaja unei jumătăți de lă-
mâi, 2-3 frunze de salată mărun-
țită sau frunze de păpădie, o bu-
cățică de brânză tofu de mărimea
unui ou, ulei de măsline, oțet de
vin roșu, sare, un vârf de cuțit

de nucșoară răzuită.

Pr[jitur[ cu l[mâie

Mod de preparare< Separăm albu-
șurile de ouă de gălbenuș. Albușul, cu
puțină sare se bate spumă tare. Gălbe-
nușul se amestecă cu zahărul, până
când capătă o culoare albicioasă. Se
adaugă coaja de lămâie, zeama, untul
topit și făina amestecată cu praful de
copt. Apoi se adaugă și spuma de albuș,

iar aluatul astfel obținut turnăm într-o
tavă căptușită cu hârtie de copt. Se pune
în cuptorul preîncălzit și la 180 grade
C și se coace timp de 20 minute. După
ce se răcește, cu un cuțit bine ascuțit
blatul se taie în trei. Budinca se prepară
conform rețetei de pe plic, doar că se
folosesc numai 400 ml de lapte. În timp
ce budinca se răcește, untul se zdrobește
până când devine cremos, apoi cele do-
uă ingrediente se amestecă. Cu această
cremă se umple foile, iar deasupra se
presară zahăr pudră vanilat. 

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 4 ouă, 130 g zahăr,
80 g unt topit, 120 g făină, un
plic de praf de copt, coaja rasă și
zeama de la o lămâie. Pentru cre-
mă< o budică cu gust de lămâie,
400 ml de lapte, 4 linguri de za-
hăr, 100 g unt, iar deasupra zahăr

pudră cu gust de vanilie

Paprica; din piept 
de curcan cu 

smântân[ ;i g[lu;te

Mod de preparare< Ceapa și ardeii
se mărunțesc sau se răzuiesc și se călesc
în ulei. Se adaugă carnea tăiată bucăți
mai mari sau mai mici, după plac, și se
prăjește ușor, până când prinde o crus-
tă albă. Se adaugă boiaua și condimen-
tele, apoi se stinge cu apă. Se fierbe pâ-
nă când carnea se înmoaie și apa scade
de tot. În uleiul de sub carne se presară

făina, se amestecă și se adaugă smân-
tâna dizolvată cu 2-3 linguri de apă.
După ce începe din nou să fiarbă se
mai adaugă puțină apă, până când so-
sul va căpăta consistența dorită, apoi
se mai lasă c]teva minute la fiert.
Pentru g[luște se pun circa 3 l de apă
cu sare la fiert, într-un vas de cel puțin
4 l. Se amestecă făina cu ouăle, un vârf
de cuțit de sare și puțină apă rece. Se
bate bine, până devine o pastă omoge-
nă. Cu ajutorul unei linguri se mărun-
țește în apa clocotită, iar după 8-10 mi-
nute de fierbere se strecoară. 

Ave\i nevoie< 

Pentru papricaș< circa 1 kg piept
de curcan, o ceapă (circa 100-
120 g), un ardei gras (nu prea
mare), ulei, o linguriță de boia
de ardei, 2 linguri (nu prea pline)
de făină, circa 200 g de smântână,
sare, piper.
Pentru g[luște< 300 g făină albă,

2 ouă, sare.

Plantă căţărătoare, iedera era consi-
derată încă din antichitate, ca având efec-
te tămăduitoare. Virtuţile ei medicale,
aveau mare trecere printre daci. Respec-
tând reţetele farmacistului Bobaru, pu-
teţi învăţa cum să transformaţi iedera
într-un medicament preparat acasă. 

Iedera este o plantă ornamentală, dar
şi un remediu natural cunoscut de mii
de ani ca leac pentru numeroase boli, de
la banala tuse la dureri reumatice sau ul-
ceraţii dureroase. 

Recomandări terapeutice

Preoţii triburilor dacice numeau
planta "edera" şi îi foloseau frunzele sub
formă de fiertură, pentru a calma dure-
rile de piept, dar şi pentru a obloji rănile
infectate. Secole mai târziu, bătrânii din
satele româneşti îi sfătuiau pe cei bolnavi
de plămâni să bea ceai din rămurelele
tinere, care apar primăvara. Tămădui-
torii din popor foloseau fiertura de ie-
deră contra febrei sau pentru a domoli
stările de sufocare şi astm. În zona Mol-
dovei, cu frunze de iederă opărite se
oblojeau picioarele fracturate, care apoi
se fixau între două scândurele. Tot iede-
ra, presărată uscată pe foi de varză şi fo-
losită sub formă de comprese, venea de
hac durerilor de cap, alunga ameţelile şi
bolile de urechi.

În anul 2003, eficienţa acestui medi-
cament natural de elită a fost demons-
trată de un grup de oameni de ştiinţă de
la Universitatea din Bonn, Germania.
Sub conducerea profesorului Haberlein,
au fost iniţiate studii de biologie celulară
care au dezvăluit, fără putinţă de tăgadă,
virtuţile vindecătoare ale plantei. Ţinând
cont atât de reputaţia ei în medicina po-
pulară, cât şi de argumentele ştiinţifice
din ultimii ani, oamenii de ştiinţă din
Germania au acordat iederei binemeri-
tatul titlu de "Planta anului 2010".

Toate aceste virtuţi tămăduitoare se
pot afla la îndemâna oricui, dacă sunt
respectate regulile de recoltare, păstrare
şi preparare.

Reţete utile

Iederă cu ardei iute
Ardeiul iute acţionează prin calităţile

sale revulsive (activează circulaţia sân-
gelui), iar iedera are un puternic efect
analgezic (combate durerea).

Mod de preparare< Se toacă mărunt
frunze tinere de iederă proaspete şi de-
asupra se presară praf de ardei iute. Se
amestecă până se va realiza o compoziţie
omogenă, seva iederei ajutând la forma-
rea unei mixturi.

Mod de utilizare< Mixtura se întinde
pe o bucată de tifon care va fi aplicată pe
zona dureroasă. Cataplasma se înfăşoară
cu nailon sau o folie de plastic de uz cas-
nic. Pentru o eficienţă maximă trebuie
ţinută 30 de minute. Mixtura reprezintă
un bun adjuvant pentru a combate du-
rerile reumatice, prin acţiunea combi-
nată a celor două plante.

Băi terapeutice

În apa din cadă se toarnă o infuzie
concentrată, obţinută prin fierberea a
200 g de frunze proaspete şi mărunţite
de iederă, în doi litri de apă. Tratamentul
durează două săptămâni, cu o pauză de
o zi între băi, şi este recomandat de 4-5
ori pe an.

Indicaţii terapeutice< Îmbăierea este
binefăcătoare pentru bolnavii de reuma-
tism, sciatică, sau pentru combaterea
vergeturilor provenite din slăbirea exce-
sivă. De asemenea, este un tratament al-
ternativ pentru tumorile benigne ale
ţesutului muscular.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

iedera este remediu
eficient contra febrei
sau pentru a domoli
st[rile de sufocare 

Preoţii triburilor dacice numeau planta "edera" și îi foloseau
frunzele sub formă de fiertură, pentru a calma durerile de piept,
dar și pentru a obloji rănile infectate. Secole mai târziu, bătrânii
din satele românești îi sfătuiau pe cei bolnavi de plămâni să bea
ceai din rămurelele tinere, care apar primăvara. 
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MOD~Moda a renunțat încet la toate normele estetice, ajungând să acorde mai multă
atenție inovației. În anii ‘70, ‘80 arta transgresivă a schimbat complet normele estetice
și sistemul artei, influențând și domeniul modei. 

Nu mai este de mult un secret
că marile case de modă se inspiră
pentru colecțiile lor din ținutele
adoptate de către tinerii avangar-
diști. Arena modei reprezintă de-
fapt strada, locurile publice în ca-
re fiecare persoană încearcă să
transmită prin îmbrăcăminte per-
sonalitatea. Avem de a face cu ți-
nute care nu numai că se eviden-
țiază prin cusături și forme dar și
prin culori tari și accesorii uneori
chiar bizare.

Adevărata arenă de azi este strada,
aici vom întâlni adevărații pasionați de
stil, excentrici și obsedați de tot ce este
în tendință. Este o minunată junglă,
care se regăsește cel mai des în marile
capitale ale modei. 

Moda avangardistă

Moda a renunțat încet la toate nor-
mele estetice, ajungând să acorde mai
multă atenție inovației. În anii ‘70, ‘80
arta transgresivă a schimbat complet
normele estetice și sistemul artei, in-
fluențând și domeniul modei. Desig-
nerii aveau să pregătească lumii colecții
cu numeroase semnificații faţă de sa-
turarea cu aceleaşi imagini programa-
tice şi faţă de tot ceea ce consumismul
făcuse din modă. Lumea modei se ba-
zează mai ales pe implicare şi pe cap-
tarea atenţiei publicului printr-o pu-
nere în scenă asemeni unei piese de
teatru. De aceea, în mişcările de îm-
potrivire la tendinţele existente în mo-
dă esenţială este capacitatea designe-
rului de a se face înţeles prin haine care

se sustrag standardelor instituite până
atunci.

Cum câ;tigi supremația?

Cel mai important este modul în
care combini texturile și culorile. Orice
accesoriu trebuie să fie bine ales, iar
orice piesă trebuie să aibe un scop bine
definit. Expunerea originală poate fi

definită prin un mers perfect, o atitu-
dine încrezătoare sau poetică, o coa-
fură ușor neglijentă și un zâmbet reți-
nut.
Datorită acestei inspirații gratuite am
putea spune, au început să apară și blo-
gurile de modă, unde fotografii pos-
tează cele mai inovatoare ținute. Deși
moda străzii se traduce prin diversitate
și prin dorința de exprimare a propiei

individualități, fiecare capitală a modei
are propriul cod vestimentar. Iată câ-
teva din aceste coduri din diferite părți
ale lumii.

Dacă vei vizita Parisul este cazul
să-ți achiziționezi un trench intr-o
nuanță neutră, modelul nu este impor-
tant. Combinațiile sunt variate, de la
rochi romantice vaporoase, cu aplicații
din dantelă, pliseuri purtate cu dresuri

colorate și jachete din piele. În materie
de accesorii pariziencele preferă oche-
larii de soare, pălăriile chic din fetru,
genți cu aer retro sau cu imprimeu
"polka dots".

Stilul din New York este caracteri-
zat în general de haine cu volum aso-
ciate cu pantofi cu toc gros și genți su-
pradimensionate. Alte piese des întâ-
nite sunt bolerouri, sacouri volumi-
noase purtate cu rochii din bumbac și
colanți, jachete scurte purtate la fuste
plisate, pantaloni țigaretă și blazere
masculine. Cromatica este simplă, in-
clude combinații de nuanțe neutre sau
asocieri dintre acestea și o culoare tare
ori clasicul alb-negru. 

Ultimele noutăți în materie de stil
de pe străzile Berlinului sunt rochii cu
aspect vintage purtate cu pardesie midi,
cizme largi din piele, pălării haioase,
jachete scurte din piele purtate cu ro-
chii mini și colanți, pantaloni scurți
masculini asortați la bluze frou-frou și
botine ori pantofi cu talpă joasă. Com-
binațiile de culori sunt des întâlnite, cu
cât mai ciudate cu atât mai bine.

Japonezele din Tokyo adoptă prin-
tre cele mai extravagante ținute. Mixul
de culori, de imprimeuri și suprapu-
nerile de materiale sunt la ordinea zilei.
Nu este exclus ca o ținută ce include o
pereche de shorts, dresuri din plasă ar-
gintie și bocanci să arate extrem de
chic. Denimul este materialul preferat
de fetele din Tokyo, dar nu doar în for-
ma de jeansi clasici. Inspirația lor vine
mai ales din desenele deja consacrate
cum ar fi manga sau anime. 

În România această modă începe
să-și facă simțită prezența. Combina-
țiile românilor pot face cu ușurință
concurență celor din alte țări.

Hainele din blană sunt la mare
căutare sezonul acesta. Dacă în
trecut se utiliza pentru a face in-
tegral piese vestimentare, astăzi
este utilizat mai mult cu scopul
de a înfrumuseța o piesă. 

Este folosit intens ca accesoriu apli-
cat pe gulere, manșete, căciuli sau ciz-
me. De multe ori este greu să identifi-
căm blana, deoarece fie este tunsă fie
este vopsită.

Diferențele dintre blana 
naturală și cea artificială

Blana fiind utilizată mai mult pen-
tru înfrumusețare, rar se specifică dacă
este autentică sau nu. Există însă câteva
trucuri prin care îți poți da seama ce
fel de blană este.

Testul pufului
Trageți puțin de partea superioară

a blănii și verificați ce se află sub. Dacă
blana este lungă sau netăiată se poate
vedea uneori puful, în cazul blănurilor
naturale. Acest puf este format din păr
foarte fin și dens care încălzește ani-
malul în perioada rece. De asemenea

în cazul blănurilor artficiale, firele de
păr se pot scoate foarte ușor, deci dacă
trageți de fire, iar acestea vă rămân în
mână, aveți de a face cu un fals.

Testul pielii
Blana naturală se obține și se pre-

lucrează împreună cu pielea. Dacă des-
prindreți părul cu grijă veți putea vedea
țesutul de dedesubt. Astfel puteți re-
cunoaște dacă este un material țesut
artificial sau dacă firele de păr sunt ata-
șate de o piele adevărată.

Testul vântului
O blană naturală se mișcă la orice

adiere a vântului. Dacă suflați ușor pe
blană, iar firele de păr se mișcă probabil
aveți în mână o blană autentică.

Testul mirosului
O altă metodă prin care puteți ve-

rifica autenticitatea blănii este prin ar-
derea c]torva fire. Rupeți câteva fire
de păr, după care dați-le foc. Dacă sim-
țiți un miros sintetic și firele se topesc,
transformându-se în ghemotoace mi-
nuscule și dure, blana este artificială.
În cazul în care firele se dezintegrează
și miros a păr ars, blana este reală.

Metode de a identifica blana natural[

Moda str[zii sau arena modei
contemporane
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DIET~

Când spunem diete sau numă-
ratul caloriilor, avem impresia că
dintotdeauna am trăit într-o socie-
tate care se preocupă de aceste pro-
bleme. 

Secolul al XIX-lea este cel care a dat
startul metodelor de slăbire. Probabil până
atunci nu erau atâția oameni suprapon-
derali sau poate pur și simplu nu erau atât
de afectați de silueta lor. În istorie am în-
vățat că doar cei din familii înstărite erau
grași, doar ei își puteau permite acest lux
de a mânca absolut tot ce poftesc.

Prima dietă cunoscută a apărut în anul
1830 fiind strâns legată de religie. Pastorul
Sylvester Graham, inventatorul pâinii cu
același nume, a susținut că te poți spăla de
păcate dacă menții o dietă vegetariană. 

În anul 1850, în Anglia, William Ban-
ting, a decis să schimbe modul în care ara-
tă, el având multe kilograme în plus. Doc-
torul Harvey l-a ajutat, recomandându-i
să mănânce puține alimente cu conținut
ridicat de zahăr și amidon. Așa s-a născut
dieta cu conținut scăzut de carbohidrați.

Metode diferite, același efect
Număratul caloriilor este pentru noi,

acum, simplu de realizat, pentru că avem
etichete la produse, care spun totul despre
cifrele căutate. Însă la sfârșitul secolului al
XIX-lea nu existau liste cu aporturile ca-
lorice. Un chimist a clasificat alimentele
pe calorii în funcție de câtă energie sau
căldură ofereau ele organismului. Însă abia
în 1918 obsedantele calorii aveau să pără-
sească lumea chimiei și să intre în cea a
dietei. Lulu Hunt Peters, o doctoriță din
California, a introdus conceptul de numă-
rare a caloriilor. 

În Marea Britanie s-a lansat ideea că
dacă mesteci bine, nu te îngrași. Fiecare
bucată trebuia mestecată de 32 de ori, nu-
măr similar cu numărul dinților. Horace
Fletcher a continuat această idee ducând-
o la extremă< trebuie să mesteci până când
alimentele devin lichide, atunci fiind bune
de înghițit.

Apariția altor tipuri de diete
Dieta disociată, s-a născut ca o urmare

a ideii că nu contează cât mănânci, ci în ce
mod combini ingredientele. Deși această

dietă nu a avut niciodată rezultate științi-
fice validate, este folosită în continuare.
Treptat au apărut și alte tipuri de diete,
cele care recomandă doar un anumit tip
de aliment pe o anumită perioadă sau cele
care disociază pe zile diversele tipuri de
mâncare.

Recunoscută drept un succes în Ame-
rica, dieta Hollywood, bazată pe consumul
de grepfruit, a apărut în 1930. Considerat
un guru al regimurilor de slăbit, Victor
Lindlahr, tot un american, inventează dieta
caloriilor inversate, care consta din mân-
carea unor alimente ce au nevoie de un
consum mare de calorii pentru a fi dige-
rate. În secolul XX, aflăm care sunt stan-
dardele de siluetă. Apar diagramele care
explică ce greutate trebuie să ai în funcție
de vârstă, înălțime sau sex.

În era mâncărurilor grele, au apărut

produsele din categoria light, sau fără gră-
simi. Prin anii ’80 și ’90 o dietă sănătoasă
consta în alimente care au un conținut scă-
zut de grăsimi. Minusul acestor diete îl re-
prezenta lipsa grăsimilor bune, acizii grași.

Sport sau pastile
Tot prin anii ’80 a apărut ideea că slă-

bitul este într-o strânsă legătură cu sportul,
astfel s-au deschis sălile de sport. Chiar
dacă a scăzut numărul supraponderalilor,
a apărut o nouă tendință în modă și anume
doar dacă ai un fizic de sportiv vei fi invi-
diat. 

În anii ’50 au fost menționate pentru
prima dată, pastilele care sprijină dieta.
Suplimentele pe care le consumăm astăzi
au la bază vitamine și minerale, acestea nu
sunt neapărat recomandate într-o dietă.

Numărul total al meselor și al gustă-
rilor luate în fiecare zi trebuie să fie cinci.
Înainte de a începe o dietă, trebuie să în-
țelegem cum funcționează ea și cum să
o personalizăm.  Pentru început, trebuie
să înțelegi că o dietă nu se bazează pe în-
fometare. Poți mânca tot ce dorești, sin-
gura condiție fiind, să știi când este cazul
să te oprești. 

Număratul caloriilor nu este greu și
în plus nu trebuie să faci ecuații compli-
cate, doar să aduni câteva cifre. Produsele
ambalate au scris pe etichetă care este
aportul caloric. Pentru fructe, legume
sau carne, trebuie să-ți creezi tu o listă
cu valorile fiecărui aliment, în timp le
vei ști pe de rost.

Pentru a fi mai simplu să ai constant
conținutul caloric al fiecărui produs, ți

le poți nota. Ai nevoie de o agendă și de
un pix, de o riglă cu care să trasezi tabele
și de un calculator. 

Caloria, prieten 
sau dușman?

Nu putem să mâncăm doar produse
cu puține calorii, majoritatea alimentelor
conțin un aport caloric mai mic sau mai
mare. Chiar dacă ne dorim să existe mân-
căruri care să nu aib[ deloc calorii, rea-
litatea ne contrazice. Inclusiv orezul, in-
dicat în diete conține calorii. Este greșit
să privim caloriile drept dușmanul nos-
tru, defapt termenul potrivit ar trebui să
fie energie. Corpul nostru are nevoie de
hrană, pentru a o transforma în energie.
Fără ea, nu am putea trăi. Caloriile sunt
stocate și folosite la nevoie, doar excesul

se transformă în depuneri de grăsime.
Surplusul acesta dispare prin activitățile
zilnice.

Cum se adună caloriile?
Regula numărului de calorii trebuie

respectată în așa fel încât să urmeze pro-
centajul unei alimentații sănătoase< 55%
glucide, 30% lipide, 20% proteine. Fără
acest raport, vei avea o dietă dezechili-
brată. 

După atingerea nivelului de greutate
dorit te vei menține prin reducerea cu
cel puțin 10% a aportului caloric necesar.
Dacă trebuie să mănânci 1.600 calorii pe
zi, atunci rămâi la maxim 1.450. Nu te
aștepta să pierzi din greutate în prima zi,
rezultate se văd doar din a doua săptă-
mână.

Regula num[rului de calorii< 55% glucide,
30% lipide, 20% proteine

Dacă vrei ca orele de antrena-
mente să aib[ efect și să fii într-o
formă de invidiat este cazul să re-
nunți la toate alimentele care con-
sideri că nu îți fac bine. Aici ne
referim la prăjeli, paste, produse
de patiserie, pâine albă și alcool.
Nu este nevoie să renunți brusc la
toate, lasă-ți timp.

Sportul este într-o legătură strânsă
cu o alimentație bună sau chiar cu o
dietă. Surplusul de activitate îți poate
slăbi organismul, astfel alimentația ta
trebuie să cuprindă următoarele pro-
porții< 55% glucide, 30% lipide, 15%
proteine. Concret, trebuie să reduci în
jur de 5% consumul de grăsimi, adică
mezeluri sau produse de patiserie pen-
tru a spori aportul de glucide. Această
“corecție” dietetică îți va permite să
aduni o rezervă nutritivă musculară în
ficat și mușchi, capabilă să-ți garanteze
o rezistență la efort timp de trei ore.

Sfaturi pentru o alimentație
corectă

Dimineața servește un mic dejun
copios și nu uita de hidratare, bea un
suc de fructe sau un ceai. Deshidratarea
reduce potențialul muscular, dar va și
cauza entorse, întinderi sau rupturi

musculare.
Este indicat să consumi lichide din

15 în 15 minute, în cazul unui antre-
nament intens. Ai grijă să nu bei apa
repede, ci cu înghițituri mici. De ase-
menea, hidratează-te și după antrena-
ment. Chiar dacă simți nevoia de a bea
apă rece, este de preferat să fie la tem-
peratura camerei.

Nu consuma sare după o sesiune
de sport, deoarece poate cauza tulbu-
rări digestive. Dacă te antrenezi după
ora 14.00 este important să consumi
banane, cereale și să bei lapte cam cu
o oră înainte. Dacă preferi să mergi
seara, cina va trebui să fie formată din
pește, legume sau o salată ușoară, altfel
riști să pui la loc tot ce ai dat jos.

Pentru a avea suficient calciu în or-
ganism, consumă produse lactate. Ne-
voia de calciu crește în mod sensibil o
dată cu un antrenament fizic regulat.
Înainte de antrenament, poți bea un
pahar cu calciu efervescent dizolvat în
apă sau un pahar cu lapte sau iaurt.

Poți lua suplimente nutritive, însă
nu în doze exagerat de mari. O dată pe
zi, ia un complex cu multivitamine și
multiminerale și un plus de vitamina
C. Nu este cazul să consumi prea multe
suplimente, deoarece pot afecta orga-
nismul. Aceste momente trebuie să ră-
mână excepții.

Denisa Terțan

Secolul al XIX-lea este cel care a dat startul metodelor de slăbire.
Probabil până atunci nu erau atâția oameni supraponderali sau poate
pur și simplu nu erau atât de afectați de silueta lor. În istorie am
învățat că doar cei din familii înstărite erau grași, doar ei își puteau
permite acest lux de a mânca absolut tot ce poftesc.

Prima diet[ cunoscut[
a ap[rut în anul 1830

Ce este recomandat 
s[ m[nânci înainte 

;i dup[ efort?
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Cei trei Ierarhi s-au arătat în vis episcopului Ioan, spunându-i că în faţa
lui Dumnezeu sunt egali< “Noi suntem una la Dumnezeu şi nu este între noi
nicio ceartă sau împotrivire. Deci, rânduieşte-ne pentru toţi trei o zi şi ne fă
praznic cuviincios odată”. În baza acestui mesaj, episcopul Ioan a propus şi
s-a acceptat să fie rânduită pentru toţi trei o singură sărbătoare, şi anume la
30 ianuarie în fiecare an.

În fiecare an, la 30 ianuarie,
Biserica îi serbează pe Sfinţii Trei
Ierarhi şi mari dascăli ai lumii Va-
sile cel Mare, Grigorie de Dum-
nezeu Cuvântătorul (de Nazianz)
şi Ioan Gură de Aur, fiind supra-
numiţi astfel< mâna care lucrează,
mintea care gândeşte şi gura care
vorbeşte. 

Această sărbătoare s-a bucurat întot-
deauna de mare cinste şi evlavie, fiindcă
multe persoane poartă numele celor trei
stâlpi ai Bisericii Creştine şi numeroase
sfinte lăcaşuri se află sub patronajul lor,
inclusiv şcolile teologice. Sfinţii Trei Ie-
rarhi au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor
curată, sfântă şi pilduitoare, zeci de cărţi
teologice, formând un inestimabil tezaur
al întregii lumi creştine.

Sfântul Vasile cel Mare 
(330-379)

S-a născut în jurul anului 330, la Ce-
zareea Capadociei, dintr-o familie evla-
vioasă. El era unul din cei zece fraţi dintre
care trei vor fi episcopi (Vasile, Grigorie
de Nyssa, Petru de Sevasta) şi cinci vor
fi monahi (cei trei amintiţi, la care se
adaugă Naucratios şi Macrina cea Tână-
ră). Din cadrul familiei, şase membri vor
deveni Sfinţi (Macrina cea Bătrână, Emi-
lia, Vasile, Grigorie, Petru, Macrina cea
Tânără). Mama sa, Emilia, şi bunica sa,
Macrina cea Bătrână, i-au oferit de mic
o cre;tere creştină aleasă. Şi-a făcut mai
întâi educaţia în familie, cu tatăl său, re-
torul Vasile, după care a studiat la Ceza-
reea Capadociei, la Constantinopol şi la
Atena, unde îl avea coleg şi prieten de-
votat pe Sfântul Grigorie de Nazianz. 

În jurul anilor 355-356, Vasile s-a în-
tors la Cezareea, unde a profesat un timp
retorica. A primit Taina Botezului, a re-
nunţat la lume şi a intrat în monahism,
împărţindu-şi averea săracilor. Pentru a
se instrui în viaţa ascetică, a călătorit în
Siria, Egipt şi Mesopotamia. La întoar-
cere, se retrage în Pont, pe malul râului
Iris, unde întemeiază o mănăstire, în care
organizează viaţa monahală cu regim
chinovial (de obşte, comun). Aici se re-
trase pentru un timp şi prietenul său,
Sfântul Grigorie. În această perioadă,
Sfântul Vasile scrie Regulile vieţii mon-
hale mari şi mici, care se păstrează până
azi în mănăstirile ortodoxe. 

Adânc cunoscător al firii omeneşti,
el a acordat o importanţă deosebită vieţii
trăită în rugăciune şi muncă, arătând că
numai îmbinarea armonioasă a acestora
poate asigura echilibrul dintre suflet şi
trup şi înaintarea pe calea desăvârşirii.
În singurătatea pustiei, cei doi prieteni
au alcătuit o culegere de texte despre fru-
museţea vieţii spirituale, cu titlul Filoca-
lia. În anul 364 a fost hirotonit preot, iar
în 370 a fost ales episcop la Cezareea Ca-
padociei, unde a păstorit cu mare auto-
ritate timp de nouă ani, până la moartea
sa (1 ianuarie 379). 

Sfântul Vasile este una dintre cele mai
mari figuri ale creştinătăţii, distingân-
du-se ca învăţat, ascet, episcop şi filan-
trop. În Cezareea, el a înfiinţat instituţii
de asistenţă socială ca< azil, ospătărie, ca-
să pentru reeducarea fetelor decăzute,
şcoli tehnice şi spitale, chiar şi pentru le-
proşi (leprozerii). Toate aceste aşezămin-
te sunt cunoscute sub numele generic de
“Vasiliada”. După moarte, Sfântul Vasile
a primit supranumele de “cel Mare”. Ope-
ra pe care ne-a lăsat-o dovedeşte vasta sa

cultură teologică, enciclopedică. A scris
lucrări dogmatice, ascetice, exegetice, cu-
vântări, precum şi Liturghia care îi poartă
numele. Biserica îl serbează la data de 1
ianuarie.

Sfântul Grigorie de Nazianz
sau Teologul, de Dumnezeu
Cuvântătorul 
(329/330-389/390)

S-a născut în jurul anilor 329-330 la
Arianz, aproape de Nazianz, unde tatăl
său – Grigorie – era episcop. Mama sa,
Nona, era o creştină pioasă şi a contribuit
mult la educaţia creştină a fiului ei. Sfân-
tul Grigorie a mai avut un frate, Cezar,
medic învăţat şi o soră, Gorgonia. Pre-
gătirea elementară a primit-o în casa pă-
rinţilor, după care a studiat la Cezareea
Capadociei, la Cezareea Palestinei, la
Alexandria şi la Atena, unde l-a întâlnit
pe bunul său prieten, Sfântul Vasile cel
Mare. În anul 359 se întoarce în Cezareea
Capadociei, unde primeşte Botezul. Se
retrage în Pont, la mănăstirea întemeiată
de Sfântul Vasile. Uneltirile ereticilor
arieni (care negau dumnezeirea Dom-
nului Iisus Hristos, coborându-L în rân-
dul creaturilor) contra tatălui său, îl de-
termină pe Sfântul Grigorie să părăsească
Pontul şi să vină lângă acesta pentru a-l
ajuta. 

Cu ocazia praznicului Naşterii Dom-
nului Iisus Hristos din anul 361, împo-
triva voinţei sale – considerându-se ne-
vrednic – Sfântul Grigorie a fost hirotonit
preot. Se retrage din nou în Pont, de unde
revine la insistenţele tatălui său, cu pri-
lejul praznicului Învierii Domnului din
anul 362, când rosteşte celebra cuvântare
“Despre fugă” sau “Despre preoţie”, jus-
tificându-şi fuga prin nepregătirea sa
pentru marea Taină a Preoţiei. În anul
370 e hirotonit episcop de către Sfântul
Vasile cel Mare pentru mica episcopie de
la Sasima, unde nu a mers, de fapt, ni-
ciodată. 

După moartea părinţilor se duce la
mănăstirea Tecla (374). În anul 379 plea-
că la Constantinopol, unde deschide o
mică biserică numită “Învierea”, în care
a rostit renumitele “Cinci Cuvântări teo-

logice” în cinstea Sfintei Treimi, care i-
au adus mai târziu numele de “Teologul”.
De altfel, Sfântul Grigorie este supranu-
mit “Teologul Sfintei Treimi”. Ajunge pa-
triarh al Constantinopolului şi în această
calitate el a condus pentru o scurtă pe-
rioadă de timp lucrările Sinodului II Ecu-
menic (Constantinopol, 381). Din cauza
intrigilor şi a perfidiei rivalilor săi, care
îi reproşau că şi-a părăsit episcopia de la
Sasima pentru scaunul capitalei, Sfântul
Grigorie a demisionat, zicând< “Am obo-
sit luptându-mă prin cuvânt cu invidia,
cu adversarii, cu ai noştri”. Se retrage la
Arianz, trecând la Domnul în jurul anilor
389-390. Opera lui e bogată şi vastă, cu-
prinzând cuvântări, poezii şi scrisori. Bi-
serica îl serbează la data de 25 ianuarie.

Sfântul Ioan Gură de Aur 
sau Hrisostom (354-407)

A văzut lumina zilei în anul 354, la
Antiohia, cel mai frumos oraş al Asiei.
Tatăl său, Secundus, mare dregător mi-
litar, a murit curând după naşterea sa.
Mama lui, Antusa, provenind dintr-o fa-
milie bogată, rămasă văduvă la vârsta de
20 de ani, nu s-a recăsătorit, ci s-a dedicat
în totalitate creşterii şi educaţiei fiului ei.
Ioan s-a botezat în anul 372, după care a
studiat intens Sfânta Scriptură. În 374,
după moartea mamei sale, Ioan se retrage
în munţii Antiohiei, unde a petrecut în
asceză severă timp de patru ani. A fost
hirotonit diacon, scriind tratatul Despre
preoţie, apoi preot în anul 386. În timpul
celor 12 ani de preoţie a desfăşurat o am-
plă activitate misionară şi predicatorială,
care i-a creat o mare celebritate. Sfântul
Ioan a întreţinut strânse legături şi cu
episcopul Teotim de Tomis, din Scytia
Minor (Dobrogea), din părţile noastre. 
Este ales patriarh al Constantinopolului,
însă datorită valorii sale incontestabile
şi a atitudinii sale corecte, Sfântul Ioan a
fost depus din scaun prin Sinodul de la
Stejar din anul 403, întrunit de către ad-
versarii săi, fiind exilat în Bitinia, de unde
a fost rechemat, deoarece poporul s-a re-
voltat, luându-i apărarea. Spre sfârşitul
anului 403, Sfântul Ioan a criticat ne-
orânduielile produse cu ocazia inaugu-
rării unei statui a împărătesei Eudoxia

aproape de biserica în care slujea el.
Drept urmare, un nou sinod (404) îl de-
pune din scaun şi este exilat la Cucuz, în
Armenia Mică. Chiar dacă împărăteasa
Eudoxia a murit, duşmanii săi nu s-au
liniştit, reuşind să-l convingă pe împă-
ratul Arcadie să-l exileze din nou pe Sfân-
tul Ioan la Pytis, un orăşel de pe coasta
răsăriteană a Mării Negre. N-a mai ajuns
acolo, pentru că a murit pe drum la 14
septembrie 407, rostind< “Slavă lui Dum-
nezeu pentru toate”. Sfintele sale moaşte
au fost aduse după 30 de ani şi aşezate în
biserica “Sfinţii Apostoli” din Constan-
tinopol, în anul 438, de către împăratul
Teodosie al II-lea.

Datorită talentului său predicatorial
deosebit, începând din secolul al VI-lea,
i s-a dat numele de Hrisostom sau “Gură
de Aur”, Biserica prăznuindu-l la 27 ia-
nuarie şi 13 noiembrie. Opera sa are o
valoare indiscutabilă, atingând toate te-
mele vieţii sociale şi spirituale, ideile sale
fiind mereu actuale. De la el ne-a rămas
şi Sfânta Liturghie,  care îi poartă numele
şi care se săvărşeşte aproape în toate zilele
anului bisericesc.

Temeiul sărbătorii 
din 30 ianuarie  

Pe vremea împăratului bizantin Ale-
xios Comnen (secolul al XI-lea) s-a iscat
o neînţelegere între credincioşii din Con-
stantinopol privind cinstirea Sfinţilor
Trei Ierarhi, neştiind pe care să-l aşeze
pe o treaptă superioară celorlalţi. Unii
ţineau mai mult la Sfântul Vasile cel Mare
ca om al acţiunii, alţii la Sfântul Grigorie
Teologul pentru profunzimea cugetării
sale teologice, alţii la Sfântul Ioan Gură
de Aur pentru dulceaţa graiului său. Pen-
tru curmarea acestei controverse, cei trei
Ierarhi s-au arătat în vis episcopului Ioan,
spunându-i că în faţa lui Dumnezeu sunt
egali< “Noi suntem una la Dumnezeu şi
nu este între noi nicio ceartă sau împo-
trivire. Deci, rânduieşte-ne pentru toţi
trei o zi şi ne fă praznic cuviincios odată”.
În baza acestui mesaj, episcopul Ioan a
propus şi s-a acceptat să fie rânduită pen-
tru toţi trei o singură sărbătoare, şi anu-
me la 30 ianuarie în fiecare an.

Preot dr. Cristian Boloş

Sfinţii Trei Ierarhi au lăsat Bisericii, pe lângă viaţa lor curată, sfântă şi pilduitoare, zeci de cărţi teologice, formând un
inestimabil tezaur al întregii lumi creştine

Cine sunt Sfin\ii Trei ierarhi
;i mari dasc[li ai lumii?

RELIGIE

Recent a ie;it de sub lumina tipa-
rului volumul "Papa Francisc. Convor-
biri cu Jorge Bergoglio", de Francesca
Ambrogetti ;i Sergio Rubin, o confe-
siune la persoana `nt]i despre eveni-
mentele care au marcat via\a actualului
suveran pontif, ap[rut[ la Editura Pu-
blica.

~n cele 200 de pagini ale c[r\ii, `n
traducerea Anei-Maria Tama;, Jorge
Bergoglio poveste;te cum a ajuns fa-
milia sa ̀ n portul Buenos Aires ̀ n 1929,
circumstan\ele na;terii sale, cum ;i-a
petrecut copil[ria ;i cum ̀ n urma unei
grave pneumonii a sim\it primele sem-
ne ale voca\iei religioase.

Potrivit site-ului Editurii Publica,
suveranul pontif vorbe;te ;i despre in-
trarea sa la seminar, primele ore pre-
date, experien\a sa ca profesor de psi-
hologie ;i literatur[... p]n[ la apari\ia
"fenomenului Bergoglio", dup[ ce Ioan
Paul al II-lea l-a uns cardinal.

Bergoglio accept[ s[ r[spund[ cu
sinceritate ;i curaj `ntreb[rilor directe
;i p[trunz[toare care `i permit s[
m[rturiseasc[ modul s[u de g]ndire,
cu luciditatea care `l caracterizeaz[ ;i
f[r[ s[ ocoleasc[ niciun subiect inco-
mod< de la cum trebuie s[ fie tr[it[ ex-
perien\a rug[ciunii, trec]nd prin celi-
bat ;i activitatea pastoral[ a Bisericii,
p]n[ la scandalurile sexuale sau opinia
sa despre dictatura argentinian[, mai
precizeaz[ sursa citat[.

N[scut Jorge Mario Bergoglio, la
Buenos Aires `n 1936, descendent al
unei familii de italieni, Francisc este al
266-lea pap[ al Bisericii Catolice ;i ;ef
al statului Vatican, fiind ales la 13 mar-
tie 2013 de membrii Colegiului Cardi-
nalilor, dup[ a cincea rund[ de vot din
a doua zi a Conclavului, pentru a ocu-
pa, sub numele de Papa Francisc, scau-
nul lui Petru.

Carte despre via\a
Papei Francisc

O carte cu însemnări ale lui Ioan
Paul al II-lea, care nu au fost arse du-
pă moartea papei de către fostul său
secretar şi “care dezvăluie o parte din
sufletul” fostului Suveran Pontif, va
fi publicată pe 5 februarie în Polonia,
a anunţat miercuri editura Znak. În
testament, Papa polonez a cerut ca
însemnările personale să fie arse, însă
Stanislaw Dziwisz, fostul său secretar,
în prezent cardinalul Cracoviei, a de-
cis să păstreze o parte din ele.

“Însemnările şi corespondenţa ca-
re era necesar să fie arse au fost arse,
distruse”, a anunţat cardinalul la pre-
zentarea cărţii, la Cracovia, în sudul
Polonie. Reflecţiile Papei, publicate
în această carte, intitulată “Sunt în
mâinile lui Dumnezeu. Note perso-
nale 1962-2003”, sunt însemnări des-
pre amintiri, a precizat el.

“Papa a dezvăluit aici o parte din
sufletul său, din întâlnirea sa cu
Dumnezeu, contemplarea, devoţiu-
nea, şi în aceste lucruri constă cea
mai mare valoare a acestei publicaţii”,
a declarat fostul secretar. “Nu am avut
nicio îndoială. Sunt lucruri foarte im-
portante, care vorbesc despre spiri-
tualitate, despre om, despre un mare
papă şi ar fi fost o crimă să fie distru-
se”, a subliniat el.

Publicarea cărţii are loc cu puţin
timp înainte de canonizarea lui Ioan
Paul al II-lea, papă în perioada 1978-
2005, pe 27 aprilie, la Vatican.

Notele personale ale
lui ioan Paul ii,

publicate `n Polonia
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CULTUR~
Succesul piesei `n Italia s-a datorat at]t indiscutabilei doze de umor ;i lovituri
de teatru, c]t ;i mesajului social, ̀ ntr-o vreme ̀ n care tensiunea dintre aristocra\i
;i burghezi, pe de o parte, ;i p[tura s[rac[ a societ[\ii, pe de alta, era o tem[
recurent[ `ntr-o \ar[ foarte fr[m]ntat[ din punct de vedere politic. Falia `ntre
boga\i ;i s[raci, sugerat[ indirect de cei doi autori, o experimenteaz[ `n ace;ti
ani lumea `ntreag[ ;i, parc[ mai mult ca `n alte locuri, Rom]nia.

L-am cunoscut pe maestrul
Daniel Podlovschi prin anul 2000,
c]nd, proasp[t cronicar artistic fi-
ind, i-am luat un interviu pentru
ziarul nostru. Putea fi unul stan-
dard, dar s-a transformat `ntr-o
larg[ confesiune, spus[ cu ele-
gan\[ ;i deschidere de un domn al
muzicii, `n toate sensurile
cuv]ntului.

Marele violonist n[scut, ;colit ;i con-
sacrat la Ia;i a r[mas, `n 2013, ultimul
mohican al unei genera\ii de excep\ie, ̀ n
condi\iile ̀ n care marii s[i competitori ;i
prieteni, Ion Voicu ;i :tefan Ruha, au ple-
cat de ceva timp dintre noi. La cei 75 de
ani pe care `i va `mplini `n cur]nd, dom-
nul Podlovschi pare mai t]n[r ;i mai
`ndr[gostit de vioar[ ca oric]nd. O sin-
gur[ compara\ie s-ar putea g[si, din lu-
mea teatrului< Radu Beligan.

S[pt[m]na trecut[, pe scena Filar-
monicii “Dinu Lipatti”, al[turi de orches-
tra dirijat[ de :tefan Novak, maestrul a

oferit o demonstra\ie de d[ruire cum rar
am avut ocazia s[ vedem. A c]ntat nu
unul, ci dou[ concerte pentru vioar[, ;i
nu dintre cele u;urele. A ̀ nceput cu Con-
certul nr. 5 KV 219 de Mozart, c[ruia i-
a scos `n relief elegan\a ;i melodicitatea,
ajutat ;i de tempii largi ale;i de dirijor,
iar apoi a prezentat o pies[ realmente is-
toric[ pentru muzica simfonic[ rom]ne-
asc[. Scris `n 1915 de profesorul ie;ean
Eduard Caudella ;i dedicat t]n[rului ge-
niu violonistic de atunci, George Enescu,
Concertul `n sol minor este evident in-
fluen\at de marile modele ale vremii,
Mendelssohn (`n prima parte) sau im-
presioni;tii francezi, ̀ n mare vog[ ̀ n acei
ani (`n scriitura delicat[, cu acompania-
ment de harp[, a p[r\ii lente), `nchein-
du-se cu un Rondo de mare virtuozitate
care solicit[ din plin agilitatea solistului.

Unul din marii interpre\i ai lucr[rii,
Daniel Podlovschi ne-a f[cut s[ desco-
perim o pies[ de bun[ calitate, important[
pentru cultura rom]n[, ;i s-a confirmat
ca virtuoz `ntr-un mod impresionant
pentru public. A oferit apoi - reamintim,
dup[ dou[ concerte c]ntate `n serie, la

75 de ani! - un superb supliment, un frag-
ment din crea\ia pentru vioar[ solo a lui
Bach. S-a `nclinat apoi, aristocratic, cu
un z]mbet larg pe chip, ;i s-a retras, `n
aplauzele a sute de oameni `nc]nta\i.

Performan\a muzical[ ;i uman[ la
care am asistat se apropie de superlativ.
Poate c[ distinsul domn Podlovschi, dup[
aceast[ ofrand[ muzical[ peste m[sur[
de bogat[, merita ova\ionat. C]rcoteala
obi;nuit[ `n cronicile de specialitate -
c[reia poate ̀ i c[dem ;i noi prad[, uneori
nefondat - nu-;i mai avea locul `n fa\a
unui moment de asemenea intensitate.
Am scris despre domnia sa, de cele mai
multe ori de bine, cu admira\ie, dar cel
pu\in o dat[ ;i m]hnit, dup[ un Concert
de Beethoven mai pu\in izbutit. Dar
ve;nic t]n[rul maestru a \inut s[
r[spund[ prin presta\iile sale cu vioara
`n m]n[. Iar dup[ seara de joia trecut[ l-
am admirat f[r[ cenzur[ critic[ sau so-
cial[ ;i l-am aplaudat `n picioare.

Daniel Podlovschi a c]ntat cele dou[
concerte ̀ n aceast[ s[pt[m]n[ la Ateneul
Rom]n din Bucure;ti.

Vasile A.

Dac[ la Satu Mare spectacolul
de Revelion al trupei maghiare de
teatru a fost o clasic[ operet[ din
\ara vecin[, “Fekete Peter”, trupa
Teatrului Szigligeti din Oradea a
ales pentru acest tradi\ional mo-
ment al stagiunii o pies[ italian[
savuroas[, jucat[ pentru prima
oar[ `n Rom]nia.

~n urma unui acord de reciprocitate
cu Trupa Harag Gyorgy, spectacolul
“Caviar ;i linte” lansat la Oradea `n
preajma Anului Nou a intrat `n abona-
mentele obi;nuite ale Teatrului de Nord,
av]nd o prim[ serie de patru spectacole
la finalul s[pt[m]nii trecute. La primul
dintre acestea, cel de vineri, am asistat
;i noi. Dup[ reac\ia publicului, se pare
c[ alegerea a fost foarte inspirat[.

Z[p[celi ;i `ncurc[turi
`n stil italian

Giulio Scarnicci ;i Renzo Tarabusi
au scris mai multe scenarii teatrale ;i ci-
nematografice de mare succes `n Italia
anilor ‘50-’60 ai secolului trecut. De tex-
tele lor dinamice, pline de surprize ;i
umor, s-a legat `n special succesul unui
cuplu comic foarte `ndr[git `n Penin-
sul[< Ugo Tognazzi ;i Raimondo Via-
nello. Multe dintre filmele produse `n
acei ani s-au putut vedea pe canalele
trustului Mediaset, c]nd acestea erau
difuzate la Satu Mare prin cablu.

“Caviale e lenticchie”, titlu care preia
o metafor[ pus[ `n gura personajului
principal, a fost scris[ `n 1956 ;i f[cut[
celebr[ de actorul Nino Taranto, care a
fost ;i starul versiunii de televiziune di-
fuzate de RAI `n 1960. Succesul piesei
`n Italia s-a datorat at]t indiscutabilei
doze de umor ;i lovituri de teatru, c]t ;i
mesajului social, `ntr-o vreme `n care
tensiunea dintre aristocra\i ;i burghezi,
pe de o parte, ;i p[tura s[rac[ a
societ[\ii, pe de alta, era o tem[ recu-

rent[ `ntr-o \ar[ foarte fr[m]ntat[ din
punct de vedere politic. Falia creat[ ̀ ntre
boga\i ;i s[raci, sugerat[ indirect prin
titlu de cei doi autori, o experimenteaz[
`n ace;ti ani lumea ̀ ntreag[ ;i, parc[ mai
mult ca `n alte locuri, Rom]nia. :i la
noi, demni urma;i ai Romei ce suntem
(cu ve;nicele fric\iuni ̀ ntre patricieni ;i
plebei cu tot), un personaj ca Leonida
Papagatto, mic escroc plin de inventivi-
tate care `;i poart[ familia `ntr-o fars[
din care cu greu afl[ o ie;ire, este des

`nt]lnit ;i foarte u;or de simpatizat, iar
milogeala ostentativ[ la care el apeleaz[
o vedem mult prea des pe strad[ ;i `n
mass-media.

Dincolo de substratul de critic[ so-
cial[, piesa are un ritm alert, multe per-
sonaje simpatice ̀ n ipocrizia lor, schim-
buri de replici suculente, `ntors[turi de
subiect cum numai ̀ n comedia bulevar-
dier[ francez[ mai `nt]lne;ti, iar regi-
zorul Lendvai Zoltan reu;e;te s[ con-
duc[ exemplar un ansamblu de mari

propor\ii `ntr-un decor complex, plin
de surprize, creat cu dib[cie de Florina
Bellinda Vasilatos.

Subiectul e prea `nc]lcit ca s[-l de-
taliem. Foarte pe scurt< Leonida `nsce-
neaz[ o s[r[cie ;i mai lucie dec]t e cazul,
pentru a tapa de bani ni;te bog[ta;i cu
scrupule caritabile, dar unul din ei ̀ nsce-
nase ;i el o crim[... ;i de aici o `ntreag[
z[p[ceal[, plin[ de `ncurc[turi pe care
merit[ s[ le descoperi\i ̀ n sal[, c]nd pie-
sa se va relua.

Tur de for\[ pentru actori

~ntr-o asemenea pies[ e foarte u;or
ca lucrurile s[ scape de sub control, ̀ ntr-
at]t de rapid se succed intr[rile ;i sce-
nele. Fiecare din actori are compozi\ii
stricte, iar spectacolul las[ impresia c[
a fost lucrat `ndelung la repeti\ii. Poate
singura din trup[ care pare c]t de c]t s[
aib[ m]n[ liber[ e Toth Tunde, inter-
preta Valeriei, amanta exasperat[ ce de-
vine, p]n[ la urm[, de voie de nevoie,
so\ia lui Leonida. 

Actri\a puncteaz[, mai ales prin mi-
mic[, evolu\ia subiectului ;i citim pe
chipul ei o `ntreag[ palet[ de emo\ii ;i
un ve;nic, de;i amar, amuzament. Di-
meny Levente `n rolul principal `;i ros-
te;te exemplar tiradele ame\itoare ;i se
vede c[ a studiat ilustrele modele ale co-
micilor italieni. Fabian Eniko `n rolul
m[tu;ii Matilda ;arjeaz[ adesea, dar o
face motivat (joac[ o femeie de serviciu
la teatru cu fumuri de artist[). Mai con-
ven\ional e jocul tinerilor Ababi Csilla
;i Hunyadi Istvan `n cuplul de
`ndr[gosti\i, ̀ n timp ce Sotyori Jozsef ;i
Varga Balazs au partituri aproape ex-
clusiv coregrafice. Kiss Csaba face un
tip de macho ̀ ncrezut ̀ n rolul lui Anto-
nio, iar ansamblul e completat fericit de
o serie de apari\ii episodice, adesea ca-
ricaturale. O men\iune `n plus pentru
Pal Hunor, interpretul grijuliu al singu-
rului personaj categoric negativ din text,
Raimondo, cel cu `nscenarea crimei. O
prezen\[ savuroas[ are ;i Hajdu Geza
`n rolul mo;ului decrepit ;i amuzant
“angajat” de Leonida.

E un spectacol de trup[ care reu;e;te
s[ conving[ ;i \ine spectatorul `n priz[
timp de dou[ ore ;i jum[tate. Te treze;ti
brusc prins `n poveste ;i curios cum se
vor desc]lci firele. Se c]nt[ mult, live,
cu acompaniament de pian, se danseaz[,
e mult[ mi;care, mult antren, pentru
public e un deliciu. Se r]de uneori cu
lacrimi. De;i, ̀ n cele din urm[, se ames-
tec[ printre ele ;i c]teva de obid[ pentru
realit[\ile pe care piesa le amendeaz[.

De la st]nga la dreapta< Hajdu Geza (mo;ul), Fabian Eniko (Matilda), Dimeny Levente (Leonida), Ababi Csilla (Fiorella),
Toth Tunde (Valeria)

Daniel Podlovschi, un aristocrat al muzicii simfonice din Rom]nia

“Caviar ;i linte”, dar de Anul Nou
de la Teatrul Szigligeti din Oradea

Daniel Podlovschi, sau tinere\ea f[r[ b[tr]ne\e a artistului mare
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Un filosof antic spunea< „Invidia roade pe invidios precum rugina roade

fierul” - maximă care, credem noi, spune totul despre efectul nociv al
acestui sentiment, generator de frustrări cronice, care pot încheia prematur
şi trist o viaţă. Numai bucurându-te de binele aproapelui îţi po\i atrage şi
binele tău.

În antichitate, ibisul chel (Geronticus
eremita) era atât de răspândit pe cerul
din nordul Africii încât pasărea a fost
imortalizată de egipteni ca hieroglif. Sim-
bolul denota cuvântul „akh”, care însem-
na „a străluci”, scrie nature.com.

Un studiu efectuat pe 14 exemplare,
ce a fost publicat în Nature, a oferit pri-
mele dovezi experimentale ce ajută la cla-
rificarea unui mare mister al lumii natu-
rale — de ce zboară păsările migratoare
într-un stol în formă de „V”?

Răspunsul evident este că această for-
maţie ajută la economisirea energiei. La
fel cum pelotonul ce se formează într-o
competiţie de ciclism permite partici-
panţilor să aibă parte de o cursă mai
uşoară, cercetătorii presupuneau că for-
ma unui stol de ibişi sau de gâşte face
zborul mai uşor pentru păsările care ur-
mează liderul. Cealaltă ipoteză luată în
calcul pentru forma de „V” era aceea că
pasărea din fruntea stolului este cel mai
bun navigator.

Cele mai importante şi mai influente
studii realizate până acum nu fac altceva
decât să testeze dacă răspunsul evident
la o întrebare este cel corect. În ceea ce
priveşte zborul păsărilor, validitatea răs-
punsului evident a fost greu de clarificat
până acum din cauza unei mari proble-
me. Anume, faptul că echipamentul fo-
losit pentru a monitoriza zborul păsărilor
sălbatice tinde să dispară odată cu pasă-
rea de care este ataşat (senzorii care pot
transmite datele în timp real tind să fie
prea grei pentru a putea fi purtaţi de pă-
sări).

Steven Portugal, un cercetător de la
Royal Veterinary College din Hatfield,
Marea Britanie, a folosit zborurile de an-
trenament ale ibişilor crescuţi la o grădi-
nă zoologică din Viena pentru a testa be-
neficiile zborului în stoluri în formă de
„V”. Echipa cercetătorului a dotat ibişii
cu senzori uşori care măsurau atât poziţia
corpului lor, cât şi mişcările aripilor.

Păsările tinere au avut nevoie de o
perioadă de adaptare pentru a putea for-
ma stolul în „V”. O formaţie în V este mai
greu de realizat şi menţinut decât pare>
de altfel, piloţii RAF cărora li s-a cerut în
cel de-al Doilea Război Mondial să zboa-
re în „V” petreceau mai mult timp ur-
mărind avionul din faţa lor decât scru-
tând cerul pentru aeronave inamice.

Rezultatele au fost clare< atunci când
erau în stolul în „V”, fiecare pasăre reuşea
să-şi sincronizeze datul din aripi astfel
încât să exploateze curentul de aer format
de aripile păsării din faţă. 

Atunci când stolul reuşea să se sin-
cronizeze, fiecare pasăre urmăritoare îşi
amâna bătaia din aripi suficient de mult
încât să răspândească un „val” de sincro-
nicitate prin fiecare braţ al „V”-ului for-
mat. Portugal crede că există un motiv
foarte bun pentru care ibişii fac acest lu-
cru. Cercetările mai vechi au arătat că
zborul reprezintă un efort considerabil.
„Atunci când noi, oamenii, facem sport,
pulsul inimii urcă la aproximativ 180 de
bătăi pe minut într-o zi bună. Atunci
când păsările zboară, pulsul lor urcă la
400 de bătăi pe minut”, a explicat Portu-
gal. Totuşi, nu toată lumea este convinsă
că această cercetare oferă răspunsurile la
toate întrebările referitoare la formaţia
în „V”. Michael Dickinson, un specialist
în zbor din cadrul Universităţii Washin-
gton, afirmă că studiul confirmă, într-
adevăr, predicţiile teoretice referitoare la
modul în care păsările pot conserva ener-
gie. 

Totuşi, subliniază Dickinson, studiul
nu măsoară în mod direct dacă păsările
pot depune un efort mai mic, deoarece
oamenii de ştiinţă nu au măsurat pulsul
păsărilor. 

„Este un studiu interesant, însă nu
este unul definitv”, concluzionează Dic-
kinson.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Cercetătorii au întocmit mai
multe studii legate de factorii care
influențează viața mai lungă dar
;i cei care scurtează viața.

În rezumat, redăm în continuare, pe
scurt, câțiva factori care sacurtează viața
noastră.

Invidia

Este o adevărată boală a vremurilor
noastre, căpătând proporţiile unui feno-
men social, mai ales pe meleagurile noas-
tre.

Un filosof antic spunea< „Invidia roa-
de pe invidios precum rugina roade fie-
rul” — maximă care, credem noi, spune
totul despre efectul nociv al acestui sen-
timent, generator de frustrări cronice,
care pot încheia prematur şi trist o viaţă.
Numai bucurându-te de binele aproape-
lui îţi po\i atrage şi binele tău.

Lupta neloială pentru 
existenţă

Forma luptei pentru existenţă este
una dintre legile fundamentale ale vieţii,
valabilă pentru orice organism (de la vi-
rus, bacterie sau animal, până la „Homo
sapiens”).

Dacă Darwin a descris legea selecţiei
naturale (conform căreia supravieţuiesc
speciile animale sau vegetale cel mai bine
adaptate), el nu a întrevăzut însă legea
„selecţiei artificiale”, poate şi pentru că
pe vremea lui lupta neloială pentru exis-
tenţă nu era atât de acerbă ca în zilele
noastre.

Cu alte cuvinte, dacă un individ cu
înzestrare intelectuală şi morală modestă
este mai abil şi mai rapid decât un altul,
dotat superior sub raport intelectual şi
etic, primul îl va răpune pe cel cu adevă-
rat bun.

Fuga după bani şi acumulări
materiale cu orice preţ şi cu
orice mijloace

Este un punct integrant al selecţiei
artificiale. Cu ce preţ se plăteşte însă
această fugă după bani?

In primul rând, prin ritmul de viaţă
alert, care antrenează alimentaţia impro-
vizată, la ore întâmplătoare, excesul de

stimulente şi excitante ale sistemului ner-
vos, uzul şi abuzul de medicamente chi-
mice. În loc de orice comentariu, vă pro-
punem spre meditaţie următorul verset
din Noul Testament< „Vindeţi averile
voastre şi da\i-le în milostenii> faceţi-vă
pungi care nu se învechesc, comoară ne-
sleită în ceruri, unde furul nu se apropie,
nici molia nu le strică.” (Luca, 12<33).

Schimbarea bruscă 
a modului de viaţă

Implică un timp insuficient pentru
adaptare. Confortul asigurat de viaţa mo-
dernă, folosirea abuzivă a mijloacelor
mecanice de deplasare, lipsa de mişcare
şi efort fizic, sedentarismul şi renunţarea
la multe ore de odihnă şi de somn absolut
necesare refacerii organismului şi în spe-
cial a etajelor superioare ale sistemului
nervos central provoacă dereglări cu re-
percusiuni majore pentru organism.

Suprapoluarea

Într-o lume din ce în ce mai poluată,
suprapoluarea individuală cu tutun, al-

cool, cafea, ceai chinezesc, băuturi şi su-
curi artificiale sau cu droguri, alimente
produse prin mijloace chimice (în-
grăşăminte artificiale în exces, hormoni
de creştere, insecticide, ierbicide, fungi-
cide etc, dintre care unele foarte nocive),
medicamente sintetice, hrană chimizată
şi manipulată genetic reprezintă cauza a
numeroase maladii care au ca efect re-
ducerea mediei de vârstă.

Îndepărtarea din ce în ce mai
accentuată de natură

Uitând că noi înşine facem parte din
ea, a fâcut ca prin această adevărată de-
claraţie de război să ne facem rău în pri-
mul rând nouă. Nesocotirea conceptelor
de bază ale celor zece porunci sau a altor
principii de bază care definesc statutul
de OM, indiferent cărei religii aparţine
fiecare dintre noi, nu este altceva decât
îndep[rtarea creaţiei de Creator.

Desigur, nu ne putem întoarce la na-
tură în sensul simplist al noţiunii. Nici
nu dorim să ne întoarcem la „epoca de
piatră” a dezvoltării tehnologice, însă,
deşi trăim în ziua de azi sub aspectul ci-

viliza\iei, în era atomică şi a cuceririi cos-
mosului, foarte mulţi dintre noi ne aflăm,
din păcate, într-o epocă de piatră a evo-
luţiei spirituale.

Facem mari greşeli care se
răsfrâng asupra noastră  

Sub aspect moral, etic şi religios, fa-
cem mari greşeli care se răsfrâng asupra
noastră şi ne scurtează viaţa. Ne urâm
aproapele, uitând că şi el este creat după
chipul şi asemănarea Domnului, relaţiile
inter-umane se pervertesc pe zi ce trece.

Cât de superior şi de evoluat spiritual
este omul zilelor noastre, care a n[scocit
diabolicele lagăre de exterminare, clini-
cile, psihiatrice de distrugere a sufletelor,
de ucidere de dragul de a ucide pe baza
doctrinelor sau convingerilor politice,
faţă de canibalul pe care l-am condamnat
în trecut? Revenind la obiectul acestei
lucrări — pledoaria pentru longevitate
— menirea ştiinţelor biologice şi biochi-
mice, în special a biotehnologiilor actuale
şi viitoare, constă în necesitatea de a găsi
substituenţi şi echivalenţi alimentari pen-
tru a înlocui carnea.

Nesocotirea conceptelor de bază ale celor zece porunci sau a altor principii de bază care definesc statutul de OM,
indiferent cărei religii aparţine fiecare dintre noi, nu este altceva decât îndep[rtarea creaţiei de Creator
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Trei etaje, aripi care se repară
singure, locuri pentru peste 700
de pasageri – avionul colosal pro-
iectat de designerul spaniol Oscar
Viñals are un aspect ce amintește
mai curând de o navă spaţială și
ar putea revoluţiona transportul
aerian al viitorului, scrie Daily
Mail.

Sky Whale – „balena cerurilor” –
este un concept extrem de îndrăzneţ, ce
include nu numai motoare ce-și pot
schimba orientarea, permiţând avionu-
lui să decoleze și să aterizeze pe piste
foarte scurte, ci și ferestre de realitate
virtuală, pentru a oferi posibilităţi de di-
vertisment pasagerilor în cursul zboru-
rilor lungi.

Aripile se pot autorepara

Remarcabile sunt caracteristicile le-
gate de siguranţă< aripile se pot auto-re-
para, dar, în cazul în care o prăbușire nu
mai poate fi evitată, există și posibilitatea
separării în bucăţi a aeronavei, aripile
desprinzându-se de spaţiul destinat pa-

sagerilor, pentru a micșora pierderea de
vieţi omenești.

Avionul ar fi construit din materiale
avansate – compozite ceramice și fibroa-
se – și va fi dotat cu un sistem de pro-
pulsie hibrid, turbo-electric, mai eficient
decât sistemele de azi. Pe aripi vor fi in-
stalate celule solare, astfel încât aeronava
să poată obţine energie electrică de la
soare.

Pasagerii vor călători în trei „clase”
distincte, la cele 3 niveluri (punţi) ale
avionului< clasa turist (echivalentul clasei
„economy” de la avioanele de azi), clasa
turist cu acces la ferestre (echivalentul
clasei „business”) și clasa întâi, ce va avea,
pe lângă accesul la priveliștea cerului,
numeroase dotări și servicii de lux. 

Pasagerii de la clasa turist, care nu
vor avea acces la priveliștea naturală,

prin ferestre, vor avea, în schimb, la dis-
poziţie, „ferestre” de realitate virtuală –
ecrane pe care vor putea viziona orice
doresc.

Aeronava ar urma să fie mult mai
mare decât cele mai mari dintre actualele
avioane de pasageri, având o anvergură
de 88 de metri, comparativ cu cei 80 de
metri ai unui Airbus A380 și 64 de metri
ai unui Boeing 747. Capacitatea aerona-
vei este și ea uimitoare – 755 de pasageri,
ceea ce o face rentabilă pentru o linie
aeriană.

Întreaga tehnologie avansată pe care
o incorporează Sky Whale ar avea ca
efect reducerea rezistenţei la înaintare,
greutăţii și a consumului de combustibil,
făcând din acest avion una dintre cele
mai „ecologice” aeronave imaginabile.

De ce zboar[ 
p[s[rile în stoluri 
în form[ de “V”? 

Formidabilul avion al viitorului, “Balena cerurilor”

invidia, fuga dup[ bani ;i îndep[rtarea
de natur[ scurteaz[ via\a

Speciali;tii spun c[ foarte mulţi dintre noi ne aflăm într-o epocă de piatră a evoluţiei spirituale
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Gazda emisiunii “Top Chef ”
SUA, autoare a dou[ c[r\i de bu-
cate, are planul perfect care ̀ i per-
mite s[ se bucure de felurile pre-
ferate de m]ncare ;i s[-;i men\in[
silueta. 

~n ultimii 7 ani, fostul manechin de
origine indian[ a pus pe ea ;i a dat jos 7
kilograme de 10 ori. Nu este dependent[
de diete, dup[ cum s-ar putea crede.
Aceste fluctua\ii de greutate fac parte din
meseria ei. ~n fiecare sezon Top Chef,
hainele Padmei se m[resc cu dou[ nu-
mere datorit[ felurilor decadente de
m]ncare g[tite de concuren\ii buc[tari.

La ;edin\a foto pentru coperta unei
reviste ce a avut loc dup[ dou[ luni de
film[ri `n New Orleans, Padma (43 de
ani) a recunoscut c[ a avut emo\ii. “Am
aflat despre copert[ chiar `nainte de a
`ncepe film[rile, ;tiind c[ m[ voi ̀ ngr[;a.
Am fost pu\in speriat[ fiindc[ trebuia s[
fiu `n form[!” Dar imaginile au ar[tat o
femeie frumoas[ `ntr-o form[ extraor-
dinar[. Cum a reu;it?

Secretul se afl[ `n strategiile aplicate
`n sesiunile de exerci\ii fizice care au aju-
tat-o s[ scape de kilogramele ̀ n plus, dar
;i c]teva ponturi de alimenta\ie care o
ajut[ s[ se men\in[ `n form[ f[r[ s[ se
priveze de m]nc[rurile preferate. “Ur-
mez o diet[ de cur[\are – f[r[ c[rnuri,
f[r[ dulciuri, f[r[ alcool, f[r[ br]nzeturi,
pr[jeli sau gr]u. :i fac mi;care cinci zile
pe s[pt[m]n[ - trei zile de box ;i dou[
zile `n care ridic greut[\i.”

Pentru a-;i men\ine greutatea folo-
se;te exerci\ii de for\[, banda de alergare,
aparatul eliptic ;i box de trei ori pe
s[pt[m]n[. Acas[ face exerci\ii plank ;i
sare coarda. “Am cu mine tot timpul
coarda, mai ales c]nd muncesc. Este un
mod minunat de a face pu\in[ mi;care
;i a-\i pune inima `n mi;care c]nd nu ai
timp de mers la sal[.”

„Arma secret[“ pentru 
antrenament - sc[rile

C]nd nu a putut merge la sala de fit-
ness ;i neav]nd aparate preten\ioase,
Padma a preferat s[ foloseasc[ sc[rile.
“Dup[ ce am n[scut, nu am avut suficient
timp pentru a merge la sal[ ;i a trebuit
s[ revin pe micile ecrane ̀ n mai pu\in de
;ase s[pt[m]ni. Atunci am ̀ nceput s[ urc
;i s[ cobor sc[rile.” Acum, fie c[ este
acas[, fie ̀ n c[l[torie, urc[ 70 de etaje pe
zi. “~mi ia 35 de minute, dar f[r[ s[ alerg,
doar men\in]nd un ritm constant ;i
urc]nd dou[ trepte odat[. Este antrena-
mentul perfect pentru c[ mai peste tot
sunt sc[ri ;i de obicei nu e nimeni care
s[ te deranjeze.”

~n timpul sarcinii cu fiica ei Krishna
(care acum are trei ani) s-a `ngr[;at 20
de kilograme. Cu toate c[ ;i atunci ;i-a
f[cut antrenamentele, cel mai important
lucru a fost c[ ;i-a g[sit un partener de
mi;care `n persoana cosmeticienei sale,
Michelle. C]nd `;i d[ `nt]lnire cu ea ;tie
c[ trebuie s[ mearg[ la sal[. “~n loc s[ te
`nt]lne;ti cu prietenii la cin[ sau la un

bar, mai bine v[ ̀ nt]lni\i s[ face\i mi;care
`mpreun[! :i ̀ n acest mod pute\i petrece
timpul `mpreun[ povestind, dar v[ ;i
men\ine\i forma.”

Somnul suficient este un factor im-
portant pentru Padma, fiindc[ trupul
p[streaz[ caloriile atunci c]nd este obo-
sit. “Iar eu recunosc c[ m[n]nc mai mult
atunci c]nd nu sunt odihnit[. Odihna
este important[ ;i pentru pierderea ki-
logramelor.” I-a luat 13 luni s[ dea jos
greutatea din timpul sarcinii, iar drumul
nu a fost deloc u;or. “Am ajuns de la
m[rimea 4 la m[rimea 14, dar cel mai
interesant lucru a fost s[ descop[r c[
b[rba\ii nu-;i doresc doar femei slabe.
Am atras privirile ;i atunci c]nd purtam
m[rimea 14.”

Schimb[rile dup[ 40 de ani

Prezentatoarea a observat un declin
`n metabolismul ei acum, fa\[ de perioa-
da c]nd avea 30 de ani. Chiar ;i atunci
c]nd are greutatea ideal[, trebuie s[ fac[
mi;care ̀ n mod regulat pentru a-;i p[stra
tonusul. “Fac exerci\ii `n mod constant,
chiar dac[ e vorba doar de s[rituri pe
loc, plank, sc[ri sau s[rituri cu coarda
timp de 10 minute. Am observat ;i o di-
feren\[ dac[ a trecut o s[pt[m]n[ f[r[
s[-mi fac exerci\iile.”

Unul dintre obiceiurile ei s[n[toase
este o b[utur[ f[cut[ de ea din ¼ can[
suc pur de meri;oare, ¾ can[ ceai verde
sau ap[ plat[, un pache\el de vitamina C
(Emergen-C) ;i o linguri\[ de fibre pudr[

de trei ori pe zi. De asemenea, bea 2 - 3
litri de ap[ `n fiecare zi.

~ntr-un interviu a afirmat c[ ar pre-
fera s[ mearg[ la sal[ jum[tate din via\[
;i s[ m[n]nce orice vrea, dec]t s[ stea ̀ n
fotoliu ;i s[ se `nfometeze. “Iubesc
m]ncarea mult prea mult pentru a m[
`nfometa doar pentru a ar[ta bine. A;a
c[ prefer s[ transpir la sal[ pentru a putea
savura `n voie tot ce vreau s[ m[n]nc.”
~ntre sl[biciunile ei culinare se num[r[
pizza, nachos, chipsurile, puiul pr[jit ;i
br]nzeturile. Dar crede ̀ n modera\ie, a;a
c[ nu spune niciodat[ c[ nu are voie s[
m[n]nce ceva. 

Trucurile Padmei pentru a
m]nca la restaurant f[r[ a te
`ngr[;a

~nainte de a merge la restaurant ser-
ve;te o cea;c[ de br]nz[, pentru a nu
m]nca mai mult dec]t trebuie. “Te umple
;i `\i ofer[ por\ia de calciu ;i proteine.
Eu o servesc cu pu\in o\et balsamic ;i
ierburi aromate. ~n casa mea, acest fel de
br]nz[ este un ingredient elegant ;i fiica
mea ̀ ncearc[ ̀ ntotdeauna s[ mi-l fure.”~i
cere chelnerului s[ ia de pe mas[ co;ul
de p]ine. “Dac[ mergi la restaurant ̀ nfo-
metat[, inevitabil vei `ncepe s[ m[n]nci
p]inea p]n[ sose;te m]ncarea. De ce s[
te torturezi? Dac[ `mi e poft[ de p]ine,
iau doar pu\in[ crust[ ;i pun pu\in unt.
Nu m[n]nc miezul deoarece pentru mi-
ne este ca un burete. Mi-l imaginez lipit
de coapsele mele!”

Carbohidra\ii `i las[ la sf]r;itul me-
sei. “Dup[ ce am m]ncat toate proteinele
;i legumele, s-ar putea s[ nu mai vreau
to\i cartofii din farfurie.”

Bea un pahar de ap[ dup[ fiecare pa-
har de vin. “Apa te umple, iar alcoolul
este doar calorii goale. Prefer s[-mi
m[n]nc caloriile, dec]t s[ le beau.”

Cinci tehnici simple pentru a
g[ti s[n[tos acas[

Macin[ condimentele doar `nainte
de a le pune `n m]ncare. Astfel le inten-
sifici aromele ;i dai un gust mai bun fe-
lului de m]ncare pe care-l g[te;ti.

Stoarce pu\in[ l[m]ie. “Pentru a le
da un gust picant fructelor de mare, le
marinez `n zeam[ de l[m]ie verde cel
pu\in 15 minute `nainte de a le pune `n
tigaie. Pun l[m]ie ;i `n salate, dar ;i `n
supe sau toc[ni\e chiar `nainte de a le
servi.” Amestec[ ingrediente dulci ;i acre
`n salate pentru a fi mai gustoase. Una
dintre preferatele Padmei este salata de
spanac cu prune.

Fii creativ[ cu usturoiul. C]nd `l
adaug[ ̀ n m]ncare, Padma las[ c[\eii de
usturoi `ntregi. “C];tigi timp ;i `n plus
po\i s[-i sco\i din m]ncare dac[ nu vrei
s[ miro;i a usturoi.”

Experimenteaz[ cu ierburi ;i o\eturi.
“Dac[ utiliza\i poten\iatori de arom[, ca
de exemplu coriandru, busuioc sau
ment[, ;i o\eturi aromate, pute\i aduce
un gust deosebit m]nc[rii f[r[ prea multe
calorii `n plus.”

Padma Lakshmi a g[sit “re\eta” care-i
permite s[ m[n]nce bine ;i s[ arate la fel


