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Bunul mers al economiei jude\ului este lovit de o puternică criză economică în anul 1929. Dezvoltarea industriei
atât de clar conturată în perioada interbelică va fi stopată și chiar serios afectată. 

A XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se des-
fășoar[ în orașul rus Soci în perioada 7 - 23 februarie
2014, câteva probe având loc însă în orașul-stațiune Kras-
naia Poliana. Vor avea loc 98 de probe medaliate în cadrul
a 15 sporturi.

Soci a fost ales ca oraș-gazdă pe data de 4 iulie 2007
în cadrul celei de-a 119-a întruniri a CIO din Ciudad de
Guatemala, celelalte două candidate pentru găzduirea
acestei ediții fiind Salzburg (Austria) și Pyeongchang
(Coreea de Sud, gazda Jocurilor din 2018 p]n[ la urm[).
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Ziua apari\iei Sfintei Fecioare 
la Lourdes a devenit Ziua 
Mondial[ a Bolnavilor

Vlad R[ceu, care va `mplini `n cur]nd 27 de ani, apro-
piindu-se de maturitatea deplin[ ca om ;i artist, a ales s[
prezinte s[tm[renilor, `n prim[ audi\ie, Concertul `n re
minor pentru vioar[ ;i orchestr[ op. 8 de Richard Strauss,
`n anul `n care lumea muzicii simfonice aniverseaz[ 150
de ani de la na;terea marelui compozitor.
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Candidatura orașului Soci s-a lansat sub sloganul „Poartă către viitor”
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~n 1929 ̀ n municipiul Satu Mare 
erau 11.000 de ;omeri 

      Regina Elisabeta a II-a a împlinit joi 62 de ani
de la urcarea pe tronul Marii Britanii după moartea
subită a tatălui său, George al VI-lea, la 6 februarie
1952, deși ea a fost încoronată oficial un an mai
târziu.
      Potrivit surselor Palatului Buckingham,
suverana — care anul trecut a sărbătorit 60 de ani
de la încoronare (2 iunie 1953), iar în 2012 —
spectaculosul său Jubileu de Diamant — nu prevede
să celebreze în mod special această aniversare.
Elisabeta a II-a, acum în vârstă de 87 de ani, a
moștenit tronul când avea 25 de ani, la moartea
tatălui ei și la întoarcerea dintr-o călătorie în Kenya
alături de soțul ei, Ducele Philip de Edimburgh.

      Preşedintele american, Barack Obama, afirm[
că imaginea de tip dur sau plictisit pe care o afişează
în cadrul reuniunilor la nivel înalt omologul său rus,
Vladimir Putin, nu este decât un truc politic.
      Obama şi Putin au devenit deja celebri pentru
faptul că apar cu privirile reci şi fixe în fotografiile
oficiale făcute la summituri sau la întrevederi
bilaterale. Dar, Obama a oferit asigurări că aparenţele
pot fi înşelătoare. "El are, cu siguranţă, un stil al său,
destinat opiniei publice, în care îi place (...) să pară
oarecum plictisit în timpul discuţiilor comune", a
spus preşedintele american. “Dar, din punctul meu
de vedere, este vorba despre un truc politic, pentru
a apărea în ţara sa ca un tip dur", a adăugat el. 
      "Oamenii politici din SUA au un stil diferit. Noi
avem tendinţa de a zâmbi uneori", a afirmat Obama.

      Napoli, al treilea oraş ca mărime din Italia, riscă să intre în încetare de plăţi după ce o
instanţă de judecată a respins un plan de restructurare a datoriilor primăriei, ajunse la aproximativ
1 miliard de euro. Decizia instanţei regionale deschide calea pentru intrarea oraşului cu 960.000
de locuitori în administrare specială. Într-o situaţie similară s-a aflat şi Detroit, cel mai mare
oraş american intrat vreodată în faliment. În luna iulie a anului trecut, justiţia a numit un
administrator judiciar pentru Detroit, care acumulase datorii de 18 miliarde de dolari şi nu mai
putea asigura servicii de bază pentru cetăţeni, de la salubritate la poliţie şi pompieri.
      Consecinţele intrării primăriei Napoli în încetare de plăţi s-ar putea propaga dincolo de
oraş. Mai multe bănci străine au expuneri pe derivate financiare pe datoria oraşului. Napoli şi
regiunile de sud ale Italiei sunt mai sărace decât restul ţării şi au fost afectate mai dur de criză.

Regina Elisabeta, la 62 de ani 
de la urcarea pe tron

Obama comenteaz[ “trucurile 
politice” ale lui Putin

Jocurile Olimpice de Iarn[ 
acord[ aproape 100 de titluri 
`n acest an

Ora;ul italian Napoli este la un pas de falimentVlad R[ceu a adus s[tm[renilor 
Concertul pentru vioar[ de Strauss
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Din volumul “Satu Mare, Stu-
dii și Comunicări”, seria istorie-
etnografie-artă, apărută în 2005-
2007, publicată de Muzeul Jude-
țean Satu Mare, reproducem un
text dintr-un capitol redactat de
Claudiu Porumbăceanu, cu titlul
“Industria sătmăreană în perioa-
da interbelică”. 

În articolul anterior am tratat perioa-
da de glorie, perioada interbelică a jude-
țului Satu Mare, în care ne aflam în plină
dezvoltare economic[. În cele ce urmea-
ză, vă prezentăm situația orașului în pe-
rioada crizei economice (1929-1933).

~n iarna anului 1928 sunt
concedia\i to\i angaja\ii 
de la Unio

Bunul mers al economiei este lovit
de o puternică criză economică în anul
1929. Dezvoltarea industriei atât de clar
conturată în perioada interbelică va fi
stopată și chiar serios afectată. 

În Satu Mare primele semne apar în-
că în iarna anului 1928, o dată cu conce-
dierea tuturor angajaților ai fabricii de
vagoane “Unio”. Aceeași soartă a avut-o
și fabrica “Princz”, iar persoanele rean-
gajate au primit un salar cu mult redus. 

De altfel în 1929 au avut loc 317 con-
flicte de muncă, din care 124 s-au trans-
format în greve. Anul 1930, aduce pentru
toată țara și implicit pentru masele mun-
citoare din Satu Mare incertitudine în
continuare. Se reduc treptat fabricile, fa-
brica “Princz” din considerente econo-
mice trece la un program de lucru de 5-
6 ore pe zi, în timp ce fabrica “Unio” con-
cediază în lunile de iarnă aproape toți
angajații. 

În luna mai a aceluiași an, conform
unei statistici de la Inspectoratul Muncii

Satu Mare, s-au înregistrat 6.551 oameni
fără lucru, iar alte surse speculau că ar fi
vorba de peste 11.000 de șomeri. 

Față de această situație, pentru a-și
asigura existența și în speranța găsirii
unui viitor mai bun, mulți muncitori săt-
măreni au părăsit orașul. Nici celelalte
categorii nu au dus-o mai bine, nici in-
telectualii, nici țăranii nu au avut un trai
mai bun decât muncitorii.

~n prezent num[rul 
;omerilor din jude\ 
este de 7.400

Spre deosebire de perioada respec-
tiv[, men\ion[m c[ `n prezent num[rul
;omerilor `nregistra\i din jude\ul Satu
Mare este de aproximativ 7.400, din care
2.357 primesc indemniza\ii.

Întreaga perioadă a celor cinci ani de
criză poate fi caracterizată prin greve în
toate breslele existente, greutăți cotidiene
și de un ;omaj în continuă creștere. Un
rol însemnat în acest ciclu l-au jucat ma-
rile corporații din oraș< “Printz”, “Unio”,
“Ardeleana”, “Freund”, “Fabrica de cără-
midă și fabrica de mobilă” și C.F.R. Ac-
tivitatea economică a firmelor sătmărene
din perioada 1929-1933 poate fi carac-
terizată la sfârșitul fiecărui an prin deficit
comercial sau faliment.

Industriile care au suferit în această
perioadă au fost< Societatea Anonimă
pentru Importul de Fierărie, “Someșana”
S.A, Fabrica de Pâine și de Aluat S.A Satu
Mare, “Spirtcomerț” S.A, ș.a.

În ceea ce privește presa locală, nici
activitatea acesteia nu se afla în culmea
progresului, perioada fiind marcată de
greutăți financiare mari. Un exemplu este
Gazeta Sătmarului, unde au avut loc în-
treruperi ale activităților de mai multe
ori.

În cele ce urmează vom prezenta ac-
tivitatea economică a câtorva firme din
Satu Mare în această perioadă.

Societatea Anonimă pentru
Importul de Fierărie

A fost înființată în anul 1922, având
ca domeniu de activitate furnizarea de
mașini agricole. Dacă în anul 1929 be-
neficiul net al acestei firme s-a ridicat la
1.351.740 lei, pe anul 1930 a înregistrat
un deficit de 339.275 lei, iar în 1931 ve-
nitul net s-a transformat deja într-o pier-
dere de 32.275 lei. Anul de vârf al crizei,
1932 a fost încheiat cu o pierdere foarte
mare de 4.466.016 lei. După cum se poate
vedea, firma care în 1929 a avut un profit
de peste 1 milion de lei, se afla din cauza
crizei economice în imposibilitatea de a
se declara lichidată definitiv. 

“Someșana” S.A- Industrie
forestieră și fabrică 
de cherestea

Înființată în anul 1922, avea ca scop
principal prelucarea materialelor de lemn
și piatră cât și repararea drumurilor și căi-
lor ferate. Dintre membrii Consiliului de
Administrație îi amintim pe Ștefan Da-
rabant, Titu Demian, Pompiliu Tămaș și
Aurel Popp, personalități marcante ale so-
cietății sătmărene interbelice. În urma
greutăților tot mai mari cu care se con-
frunta firma, în anul 1932 aceasta își va
închide porțile, ultimul bilanț prezentat
având un beneficiu net de doar 85.469 lei.
Conform altor documente firma și-a con-
tinuat activitatea până la naționalizare. 

Fabrica de Pâine și Aluat 
Satu Mare

Această firmă avea ca domeniu de
activitate producerea de pâine. Din 1928
firma își întrerupe complet activitatea în
domeniul producerii de pâine, ocupân-
du-se mai apoi doar de administarea se-
diului. Începând din acest an și până în

1933 firma a înregistrat un venit net de
0 lei. Chiar dacă anul 1933 a reprezentat
ultimul an al marii crize, societatea, din
cauza rentabilității slabe a industriei ali-
mentare și-a încetat orice activitate co-
mercială, iar în ceea ce privește casa so-
cială, locuințele acesteia au rămas goale,
aproape tot anul. 

Nu au dus-o ușor nici întreprinderile
mici, însă pentru aceștia recesiunea a în-
semnat practic faliment. În urma groaz-
nicei crize ce a bântuit întreaga țară, fa-
limentele s-au ținut lanț. Doar într-o sin-
gură săptămână la Tribunalul Satu Mare
s-au declarat în stare de faliment 6 firme. 

Dezvoltarea băncilor 
în perioada 1929-1933

Numărul băncilor în oraș a ajuns să
atingă cifra 33 în anul 1930. Pentru a de-
monstra că sistemul bancar sătmărean a
fost unul solid și foarte bine definit amin-
tim în acest sens funcționarea a două
dintre cele mai importante bănci “Casa
Noastră” și o sucursală a “Băncii Româ-
nești”. Marea recesiune economică din
perioada 1929-1933 va opri progresul pe
acest sector, astfel afectând destul de se-
rios sistemul bancar din acest oraș. După
această perioadă are loc o reorganizare
a sistemului de credit. Institutele de credit
din Satu Mare reiau din plin activitatea
și reușesc să înregistreze succese impor-
tante în scurt timp, făcând investiții în
diferite domenii economice, în special
industrie, comerț și agricultură.

Viața comercială din anii crizei eco-
nomice din orașul Satu Mare s-a desfă-
șurat sub auspicii cât se poate de sumbre,
firmele implicate în acest proces căzând
de cele mai multe ori pradă falimentului.
Firmele care au avut mai mult noroc au
înregistrat un deficit foarte mare care
abia dacă le putea oferi acestora speranța
unei supraviețuiri pentru viitor.
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După cum aminteam în primul nu-
măr, în locul celor distruse au fost mon-
tate două medalioane cu însemnele flo-
rale care au fost date jos după 1989, iar
figurile regale și-au reluat locul. Astfel
considerăm că s-a făcut o treabă de mân-
tuială mergându-se pe minimul de efort
după cum se vedea mai departe. 

Iată ce spun unii monarhiști. Am
avut privilegiul ca fiind cei care cerceta-
sem trecutul respectivului edificiu și scri-
sesem de mai multe ori revendicând o
bună gospodărie să fim consultați știin-
țific. Așa am avut privilegiul să pătrun-
dem și să urcăm treptele care ne-au con-
dus până la zidul scund sau balustrada
așezată deasupra cornișei cu scopul de a
masca acoperișul. La unul din nivelurile
ce au fost cercetate de un muzeograf s-
au găsit două medalioane din tablă ală-
muită cu efigiile Regelui Ferdinand și al
Reginei Maria. Erau cele care au servit
pentru transpunerea în marmură ce au
devenit medalioane de pe fața sudică a
monumentului. Arcul de Triumf este
acum părtaș la cele bune și mai puțin
bune din zilele noastre la zilele festive.
S-a ajuns ca medalioanele florale ce au
înlocuit efigiile celor doi suverani să fie
înlăturate, fiind atașate cele două piese
metalice existente în 1981 în incinta edi-
ficiului. O vorbă românească spune că
graba strică treaba, iar alta spune să nu
te scumpești la.... 

Cu chibzuința necesară cele două
medalioane trebuiau să fie încredințate
unui atelier specializat, pentru a trans-
pune în marmură efigiile respective. În
actuala situație a înaltului grad de po-
luare a zonei de intensă circulație auto,
taticitatea va coroda în timp aceste re-
clive. Deasupra fiecărui medalion se află
câte o victorie în relief, opere ale scul-
ptorilor Constantin Baraschi-Mușat și
Mac Constantinescu. Inscripția centrală
pe fața de sud datorată savantului Nico-
lae Iorga atrage atenția prin măreția cu-
getării< “După Secole De Suferințe
CREȘTINEȘTE Îndurate Și Lupte Grele
Pentru Păstrarea Plină De Sacrificii A
Civilizației Umane< Se Îndeplinii Drep-
tatea Și Pentru Poporul Român< Prin Sa-
bia Regelui Ferdinand Și Gândul Reginei
Maria.” 

Pe fața nordică sunt sculptate două
medalioane, simbolizând Bărbăția și
Credința. Deasupra lor sunt figurate do-
uă victorii, opere ale sculptorilor Mihail
Onofrei și Cornel Medrea. Inscripția
centrală de pe fațada de nord se dato-
rează tot savantului Nicolae Iorga.

Pe latura de est a fost sculptată in-
scripția< “ Glorie celor ce prin lumina
minții și puterea sufletului au pregătit
unitatea națională.”

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

Mureşan Traian

ISTORIE ~n 1929 au avut loc 317 conflicte de muncă, din care 124 s-au
transformat în greve. Anul 1930 aduce pentru toată țara și implicit
pentru masele muncitoare din Satu Mare incertitudine în conti-
nuare. 

Imagine din anii ‘20 cu actuala strad[ Horea, atunci strada Lucaciu

Arcul de Triumf 
din Bucure;ti (II) În municipiul Satu Mare erau

11.000 de ;omeri în 1929
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EVENIMENT
Gala Laureaţilor Sătmăreni este organizată anual cu scopul de a recunoaşte

meritele sătmărenilor ce au reprezentat cu succes judeţul Satu Mare şi au
obţinut rezultate remarcabile în domeniile în care activează.

Prin organizarea evenimentului se urmăreşte responsabilizarea comunităţii
locale şi implicarea vocaţională a tinerei generaţii în domenii de activitate
precum< educaţie, cultură, activităţi artistice, sport şi acţiuni sociale.

Prima ediţie a Galei Lau-
reaţilor Sătmăreni a avut loc în
anul 2008, ediţiile din anii 2009,
2010, 2011, 2012, fiind organizate
de către Consiliul Judeţean Satu
Mare în colaborare cu Consiliul
Local al Municipiului Satu Mare,
programul evenimentului cuprin-
zând atât acordarea de premii şi
distincţii sătmărenilor care au
reuşit să depăşească graniţele ju-
deţului reprezentând valori naţio-
nale şi internaţionale în domeniul
în care activează, cât şi momente
artistice alese. Este un eveniment
pornit la iniţiativa domnului
Adrian Ştef în perioada în care era
vicepreşedinte, un eveniment în-
drăgit care a devenit tradiţie. 

Gala Laureaţilor Sătmăreni este or-
ganizată anual cu scopul de a recu-
noaşte meritele sătmărenilor ce au re-
prezentat cu succes judeţul Satu Mare
şi au obţinut rezultate remarcabile în
domeniile în care activează.

Prin organizarea evenimentului se
urmăreşte responsabilizarea comuni-
tăţii locale şi implicarea vocaţională a
tinerei generaţii în domenii de activitate
precum< educaţie, cultură, activităţi ar-
tistice, sport şi acţiuni sociale.

Selecţia persoanelor premiate, din-
tre persoanele propuse, se face an de
an de către Comisia pentru învăţământ,
activităţi social – culturale, culte, sport
şi tineret a Consiliului Judeţean Satu
Mare. 

Lista premian\ilor

Parcurgând ediţiile trecute ne amin-
tim faptul că în 2008 au fost premiaţi
Crivaci Răzvan, câştigător al Trofeului
“Cerbul de Aur”, Hotca Ionela Nadina,
campioană mondială la aerobic cu echi-
pa la Campionatul Mondial de Aerobic
din Germania, Vajda Andrei Alessan-
dro, campion naţional la karting la
Campionatul Naţional de Karting din
Bucureşti, Stahl Cristina Ştefania, cali-
ficată în lotul naţional de scrimă pentru
participarea la Jocurile Olimpice de la

Beijing, Cuteanu Bianca, campioană la
Campionatul Balcanic, floretă, Deac Si-
mona, campioană la Campionatul Bal-
canic, spadă, Mureşan Ştefan, locul II
la Campionatul Balcanic, la floretă,
Moisa Ioan, locul II la Campionatul
Balcanic, la floretă, Kovacs Istvan, ar-
bitru promovat din anul 2007 de către
Comisia Centrală a arbitrilor afiliate la
U.E.F.A. şi F.I.F.A. în Lotul din Liga 1
la Fotbal la nivel naţional. 

În 2009 au fost premiaţi dr. Bura
Laszlo, profesor pensionar, Viorel Ciu-
botă, muzeograf Muzeul Judeţean Satu
Mare, Câcu Mircea, dirijor Fanfara din
Beltiug, Csipo Irma, profesoară pen-
sionară, dr. Virgil Enătescu, academi-
cian, inventator şi psihiatru, Rudolf Fa-
tyol, director Filarmonica “Dinu Li-
patti” Satu Mare, Jenei Greta, elev la
Şcoala de Arte Satu Mare, Jurchis Rareş
Şerban, Şcoala de Arte Satu Mare, Las-
zlo Robert – elev la Colegiul Naţional
“Doamna Stanca”, Adrian George Ma-
tus, Colegiul Naţional “Mihai Emines-
cu”,  Toth-Pall Miklos, Teatrul de Nord
Satu Mare, Ioan Tifor, Teatrul de Nord
Satu Mare, George Vulturescu, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Satu Mare,
Deac Simona, scrimă, Emanuel Gyenes,
campion naţional la endure şi câştigător
la Raliul Marocului, Hajbok Robert,
şah, Lăpuştea Cristian, karate modern,
Nagy Attila, atletism, Pandi Karola, ju-
do, Samel Lorand, judo, Stahl Cristina,
scrimă, Tătăran Amalia, scrimă, Vajda
Andrei, karting, locul II la Campionatul
European de Karting Zona Sud-Est
(Grecia). 

În anul 2010 premiaţii au fost< Ger-
gely Csaba, percuţionist, Ovidiu Suciu,
scriitor şi publicist, Ernyi Kinga, kara-
teka, Radu Botar, actor şi regizor la Tea-
trul de Nord Satu Mare, Voicu D. Rusu,
jurnalist, director Biblioteca Judeţeană
Satu Mare, om de litere, Nagy Csongor,
actor, Leontina Dorca, interpretă de
muzică populară, Gindele Robert, ar-
heolog la Muzeul Județean Satu
Mare,  Franz Lamprecht, dirijor, direc-
tor artistic Filarmonica “Dinu Lipatti”
Satu Mare, Amalia Tătăran, spadasină,
iar premiul anului a fost acordat dom-

nului Gabriel Ştrempel, istoric, filolog
si bibliograf, directorul general al Bi-
bliotecii Academiei Române. 

2011 a adus premii pentru dr. Ti-
beriu Bader, arheolog pensionar, Marcel
Mirea, actor, Bessenyei Istvan, actor, Ju-
dith Erdos, critic de artă, Claudia Pop-
dan, profesoară, Deak Endre, profesor,
profesorii Cosma Gheorghe şi Rozalia,
Berindei Sorin, profesor Formaţia Ine-
dit, Denisa Mădălina Maxim, elevă a
Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”,
Bartincki Attila, karate, iar Omul Anu-
lui a fost desemnat Fogel Vasile. 

În ultima ediţie au fost premiaţi<
dr. Gavril Ardelean, profesor universi-
tar, prorector al Universităţii de Vest
“Vasile Goldiş” Arad, director al filialei
Satu Mare, Bogdan Georgescu, director
al Direcţiei pentru Cultură Carei, Tudor
Toduţ, participant la concursul orga-
nizat de TV Antena 1 “X Factor”, Sura-
nyi Botond, participant la concursul
organizat de TV Antena 1 “X Factor”,
Feier Veronica Diana, student (nota 10
la Bacalaureat 2012), Muzsnay Arpad,
jurnalist, Camerata Consonantia,
artişti, Mircea Ardelean, director exe-
cutiv al DGFP Satu Mare, Bartinczki
Attila, campion mondial, campion eu-
ropean karate, Faur Mihaela, judo. Pre-
miul Anului i-a revenit Prea Sfinţiei Sa-
le Iustin Sigheteanu, Episcopului Vicar
al Maramureşului şi Sătmarului. 

Pentru 2013 au fost nominalizaţi<
Gheorghe Glodeanu, prof. univ. dr., de-
can al Facultăţii de Litere, Universitatea
de Nord – Vest, Baia Mare, critic literar
de prestigiu naţional, sătmărean, An-
gela Câmpian, șef serviciu la Biblioteca
Judeţeană Satu Mare, Nicolae Pop, artist
plastic, profesor (Apa), Carol Erdős,
actor, Teatrul de Nord Satu Mare, Gavril
Ardelean, Universitatea   „ V. Goldiş”,
filiala Satu Mare, Korda Zoltán – preot
reformat, autor de studii culturale, dr.
Ovidiu Pop, profesor de matematică,
Colegiul ”M. Eminescu”, autor de mo-
nografii, Voicu Şichet, redactor al re-
vistei „Eroii Neamului”, Atyim Paul,
lector universitar Universitatea   „ V.
Goldiş”, filiala Satu Mare, Irina Liuba

Horvat, aport deosebit în domeniul co-
operării inter-instituţionale transfron-
taliere cu Ucraina, Muzeul Judeţean Sa-
tu Mare, Dorina Nemeş, actriţă, Mehes
Kati, actriţă, prof. univ. Viorel Rogoz,
etnolog, Grupul vocal – instrumental
„2+1”, au cucerit trofeul Europa 2013
(micul Eurovision) de la Valence –
Franţa, Görbe Eva - Colegiul Naţional
"Hám János", profesoară, instructor de
dansuri populare maghiare,
prof.univ.dr. Porumbăcean Claudiu Pe-
tru, cercetător al istoriei locale, Man-
fredi Anamaria, profesor Liceul de Arte
„Aurel Popp” Satu Mare, Stier Alexa
Dorottya, elev la Liceul de Arte „Aurel
Popp” Satu Mare, Raţiu Adina Ramo-
na,  profesor coordonator Cercul de
Dans Modern, Bancoş Veronica, in-
struieşte echipajele “Prietenii pompie-
rilor”, participând la concursuri naţio-
nale şi internaționale, lector universitar
dr. Alexandru Zotta, Orchestra simfo-
nică a filarmonicii, Tătăran Amalia,
scrimă/spadă - Clubul Sportiv Satu Ma-
re, Şereş Cristian, judo – C.S. Unio Satu
Mare, Kovacs Dora, judo – C.S.Unio
Satu Mare, Samel Lorand, judo – C.S.
Unio Satu Mare, Echipa de baschet fe-
minin C.S.M. Satu Mare, Bartincki At-
tila, karate SKDUN – Karate Do
B.F.K.S. Carei, Bacs Mate, karate
SKDUN – Karate Do B.F.K.S. Carei,
Doroş Radu Marian, şah – Liceul cu
Program Sportiv Satu Mare, Nemeth
Nandor, karate – C.S. Bushido Satu Ma-
re, Mastan Gheorghe, modelism – Clu-
bul Copiilor şi Elevilor Carei, Cserey
Csaba, percuţionist, echipa de fotbal
”Olimpia” Satu Mare, promovarea echi-
pei în Liga a II-a, Szepessy Iosif, cam-
pion mondial la scrimă 1973, reprezintă
interesele judeţului Satu Mare în landul
Baden Württemberg, Stahl Istvan, zia-
rist sportiv, Istvanfi Geza, olar din Ţara
Oaşului, profesor dr. Ioan
Corneanu, profesor de istorie  - autor
a numeroase articole şi volume despre
istoria sătmărenilor. 

Pentru a-i premia pe sătmărenii cei
mai merituoşi, organizatorii ̀ i a;teapt[
pe cei interesa\i luni, 10 februarie 2014
începând cu ora 17.00 la Filarmonica
„Dinu Lipatti” Satu Mare. 

Premian\ii Galei din 2013 al[turi de reprezentan\ii Consiliului Jude\ean ;i Prim[riei Satu Mare. În acest an, evenimentul va avea loc luni, 10 februarie

Profesorul, poetul şi criticul literar
Ioan Nistor este cunoscut în lumea scrii-
toricească judeţeană, dar şi naţională. Pe
seama cărţilor editate a obţinut o serie de
premii, aspect asupra căruia nu insistăm. 

Recent, Ioan Nistor a scos de sub tipar

volumul intitulat "Reflexele textelor". Da-
că nu greşim este vorba de volumul cu
numărul 16 al acestui autor sătmărean.

Cartea reuneşte cronici ale unor cărţi
semnate de< Mircea Cărtărescu, Petru
Cârdu, Mihai Cimpoi, Denisa Comănes-
cu, Dumitru Crudu, Nicolae Esinencu,
Radu Florescu, Adrian Alui Gheorghe,
Petre Got, Slavomir Gvozdenovici, Ca-
rolyna Mary Kleefeld, Gheorghe Mocuţa,
Herta Muller, Nicolae Oprea, Marta Pe-
treu, Valeriu Stancu, Liviu Ioan Stoiciu,
Traian Vasilcău, Lucian Vasiliu, George
Boitor şi Rodion Markovits.

Referitor la demersul său, Ioan Nistor
consemnează în deschiderea volumului<
"Articolele acestui volum decurg din as-
piraţia de a găsi izvorul de apă limpede,
din afinitatea descoperită pentru anumite
cărţi, pentru anumiţi autori, autoare...De
peste tot. Câteva nume din cele multe. Şi
sunt simple scrutări dincolo de texte, re-
zultând din bucuria de a citi (de a mai
putea citi), din plăcerea de a înţelege vrute
şi nevrute şi de a bate uşa râvnitelor fraze
pe care ţi-o dau cărţile de  a bate câmpii
propriului text. 

În ce mă priveşte, mirajul lecturii vine
dintr-un îndelungat exerciţiu didactic de
mediere între diversele texte şi cititorul,
după părerea mea, ideal. Îl am în vedere
pe tânărul ucenic  într-ale misterelor li-
teraturii, elevul cu suflet pur şi sensibil la
frumuseţe. Din această experienţă am ră-
mas cu convingerea că o lectură seacă în-
depărtează, că disecarea textelor cu tot
felul de bisturiuri sterilizate îl pot satura
şi îndepărta pe cititor, dar o lectură făcută
cu ochiul inimii îl leagă definitiv de text. 

Un cititor dornic de ascensiune în ţin-
uturile înalte ale cărţii are de ales între a
urma traseele vechi marcate de alţii sau a
deschide altele, nestrămutate. Ambele
sunt demne de urmat, dar bucuria de a
descoperi, de a cuceri noul, de a-l depozita
în seiful paginii, este superioară (...) Grija
mea a fost aceea a lecturii cât se poate de
exacte şi a conversiei libere a impresiilor
în pagină. Sunt păreri de cititor, formate
în coloanele care au trecut şi prin caudi-
nele unor redacţii literare (...) Redactarea
acestor articole nu urmăreşte mare lucru.
Ce urmăreşte? Nu ştiu. Face parte din
misterele care ne fac să alergăm ca spre o
fereastră salvatoare spre cadrele paginii
albe(...)...se observă subţierea numerică
a cititorilor, trebuie să credem că situaţia
e vremelnică. Prestigiul de care s-a bucu-
rat cartea în vremea dictaturii s-a dimi-
nuat, dar nu a dispărut....Valorile nu dis-
par. Şi dacă tendinţele de atunci, care vi-
zau o "geografie literară", erau de tot ha-
zul, ideea potrivit căreia (preluând, dacă
mi se iertă, limbajul cunoscut) "se impune
repartizarea teritorială raţională"...mă
gândesc foarte serios să contribui şi eu
constructiv la aceste idei ale viitorului.
Prin urmare, voi planta undeva, pe fâşiile
arate de la frontiera nord-vestică a ţării,
câţiva copaci şi voi citi la umbra lor cărţi
(trudnic procurate) în limba română..." 

Text selectat de Ioan A.

“Reflexele textelor”,
o nou[ carte semnat[

de Ioan NistorGala Laurea\ilor S[tm[reni
a ajuns la edi\ia a ;asea
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RELIGIE
Sfânta Fecioară s-a arătat în total de 18 ori Bernadetei. La cea de a noua sa

arătare, în 25 februarie, peste 350 de mii de oameni au venit la grotă. Apa micului
izvor vindecă și în zilele noastre. Caracterul său supranatural și veridicitatea
aparițiilor au fost recunoscute în 18 ianuarie 1862 de către episcopul de Tarbes,
care a dat acceptul Bisericii ca grota de la Lourdes să devină loc de pelerinaj, iar
în 1891, Papa Leo al XIII-lea a dat și acceptul oficial. 

Faptele amintite în comemo-
rarea apariţiei Sfintei Fecioare
Maria la Lourdes s-au petrecut în-
tr-o mică localitate de la poalele
munţilor Pirinei, localitate numi-
tă Lourdes, în anul 1858. 

După cum este descris în volumul
Vieţile Sfinţilor, în ziua de 11 februarie,
tânăra Bernadeta Soubirous, în vârstă
de 14 ani, dintr-o familie foarte mo-
destă şi retrasă, împreună cu sora ei şi
o vecină de o seamă cu ele au pornit să
adune câteva braţe de crengi uscate, în
apropiere de stânca Massabielle. Pentru
aceasta trebuiau să treacă cu piciorul
apa pârâului Gave. Bernadeta, fiind su-
ferindă de astm, a rămas în urmă, gân-
dindu-se că nu ar fi bine să intre cu pi-
cioarele în apa rece.

Prima întâlnire a Bernadetei
cu Maica Sfântă

Deodată, auzi un vuiet ca de vijelie
ce clatină copacii> îşi ridică ochii şi ui-
mită observă că din peştera din faţa ei
"o doamnă" îmbrăcată în alb, încinsă
cu o panglică azurie, cu înfăţişare stră-
lucitoare, o privea şi îi surâdea. Doam-
na avea în mâini un şir de mătănii pe
care le strecura printre degete> Berna-
deta scoase şi ea rozarul pe care îl purta
totdeauna la dânsa şi se rugară împreu-
nă a treia parte din rozar. 

Când celelalte două s-au întors cu
lemnele adunate, au găsit-o pe Berna-
deta parcă strălucind de mulţumire.
Le-a spus ce s-a întâmplat, şi toate trei
s-au hotărât să nu spună nimănui ni-
mic, dar a doua zi să vină din nou şi să
controleze mai cu atenţie peştera. După
ce au ajuns acasă, sora Bernadetei a
destăinuit părinţilor cele întâmplate>
aceştia le-au interzis aspru să mai
meargă acolo, dar la rugăminţile Ber-
nadetei au cedat. Apariţia s-a repetat
în ziua de 18 februarie.

Primul mesaj către preoți

Doamna a surâs blând când Ber-
nadeta, învăţată de prietenele ei, a stro-
pit cu apă sfinţită spre locul arătării>
apoi a vorbit< "Vreţi să fiţi bună şi să
veniţi aici timp de 15 zile...? Nu vă pro-
mit să vă fac fericită în această lume,
ci în cealaltă." În cursul apariţiilor care
au urmat, Doamna i-a cerut Bernadetei
să se roage pentru păcătoşi şi să îi în-
demne pe cei credincioşi să facă po-
căinţă.

La 25 februarie a invitat-o să bea
apă dintr-un izvor, arătându-i locul
unde se află. Nu era nici un strop de
apă. Bernadeta a răscolit cu degetele
pământul pietros> un fir subţire de apă
şi-a făcut apariţia şi încet, încet se adu-
nă în gaura săpată. Bernadeta a băut o
înghiţitură şi s-a spălat pe faţă> era iz-
vorul apei minunate de la Lourdes. 

În ziua de 2 martie, Doamna i-a
spus copilei să le comunice preoţilor
dorinţa ei de a se face o procesiune şi
a se construi o capelă în acel loc. Paro-
hul Peyramale s-a arătat cu totul neîn-
crezător şi a tratat-o foarte aspru pe
Bernadeta< "Spune-i acelei Doamne să
îşi spună numele". În ziua de 25 martie
Doamna a dat răspunsul< "Eu sunt Ne-
prihănita Zămislire".

Cu patru ani înainte, Papa Pius al
IV-lea proclamase dogma Zămislirii
fără de păcatul strămoşesc a Preacura-
tei Fecioare Maria> acum Maria arăta
titlul prin care dorea să fie onorată.
Mulţimi tot mai numeroase au început
să se îndrepte spre locul acestor întâm-
plări. Autorităţile au interogat-o şi au
ameninţat-o pe Bernadeta şi au interzis
accesul la grotă> după multe cercetări,
drumul la grotă a fost lăsat liber, chiar
din ordinul împăratului Napoleon al
III-lea. 

Vindecări miraculoase 
în locul arătării

Sfânta Fecioară s-a arătat în total
de 18 ori Bernadetei. La cea de a noua
sa arătare, în 25 februarie, peste 350
de mii de oameni au venit la grotă.
Apa micului izvor vindecă și în zilele
noastre. Caracterul său supranatural
și veridicitatea aparițiilor au fost re-
cunoscute în 18 ianuarie 1862 de către
episcopul de Tarbes, care a dat accep-
tul Bisericii ca grota de la Lourdes să
devină loc de pelerinaj, iar în 1891,
Papa Leo al XIII-lea a dat și acceptul
oficial. De atunci au fost înregistrate
peste 6-7 mii de vindecări la Lourdes,
dintre care Biserica a recunoscut 60,
ca fiind miraculoase.

Fapte minunate, vindecări mira-
culoase, transformări sufleteşti

neaşteptate, toate verificate cu atenţie
nu numai de Biserică, ci şi de o comi-
sie medicală formată din 30 de per-
soane, dovedeau că în acel loc Dum-
nezeu îşi arăta mila şi puterea într-un
mod deosebit. Şi astăzi, după mai bine
de o sută de ani, mulţimi nenumărate
se îndreaptă spre apa firavului izvor
pentru a experimenta "miracolul
Lourdes-ului"< bucuria împăcării cu
viaţa, cu oamenii, cu Creatorul.

Cuvântul "penitenţă", "pocăinţă",
insistent repetat de "Doamna de la
Lourdes", sună parcă straniu şi de ne-
înţeles> în realitate este de fapt lucrul
de care avem trebuinţă mai mult chiar
decât de medicamentul contra can-
cerului. Pentru omul căzut în noroi,
dacă doreşte să îşi reia înfăţişarea
demnă, cel mai necesar lucru este să
se spele pe faţă, pe ochi, pe mâini. 

Penitenţa sau pocăinţa cuprinde
actele, deprinderile prin care ne scăl-
dăm sufletul de noroiul egoismului,
lăcomiei, aroganţei, senzualismului.
Mama noastră ştie bine de ce avem
trebuinţă şi de aceea nu încetează să
ne strige< "penitenţă, penitenţă, peni-
tenţă!"

În urma celor întâmplate Berna-
dett Soubirous în curând a devenit
călugăriță la o mănăstire din Nevers,
unde și-a petrecut tot restul vieții. A
murit la 16 aprilie 1879. A fost cano-
nizată în 8 decembrie 1933, de către

Papa Pius al XI-lea. 

Sătmăreni la Lourdes

Grota de la Lourdes este vizitată
anual de circa 3-4 milioane de pelerini.
An de an, zeci, sau poate chiar sute de
pelerini, nu doar catolici, ci și enoriași
ai majorității cultelor creștine, pleacă și
de la Satu Mare la Lourdes, iar relatările
privind trăirile lor par a fi cât se poate
de convingătoare. Mulți susțin cu tărie
că apa micului izvor are într-adevăr
efecte vindecătoare, însă, după cum
afirmă și nenumărați clerici, vindecările
miraculoase au la bază în primul rând
credința. Credința sinceră este cea care
are cea mai mare putere de a vindeca
atât trupul, cât și sufletul.

În urma vindecării Bernadetei, pre-
cum și a nenumăraților creștini, 11 fe-
bruarie, ziua primei arătări a Sfintei Fe-
cioare Maria la Lourdes a fost declarată
Ziua Mondială a Bolnavilor, proclamată
din iniţiativa Papei Ioan Paul al II-lea,
la 13 mai 1992. În fiecare an, în această
zi, Suveranul Pontif s-a adresat celor
aflaţi în suferinţă din cauza diverselor
boli, chemându-i să lupte împotriva
maladiilor ce-i afectează și încurajân-
du-i să-și închine suferințele pentru bi-
nele sufletului. La Satu Mare Ziua Bol-
navilor este marcată în fiecare an prin
slujbe oficiate pentru cei suferinzi.

Eva Laczko

Grota de la Lourdes este vizitată anual de circa 3-4 milioane de pelerini. A devenit oficial loc de pelerinaj `n 1891

Miercuri, 5 februarie, în Polonia a
fost lansat volumul intitulat "Sunt în
mâinile lui Dumnezeu - Note perso-
nale 1962-2003", o carte cu 640 de pa-
gini, conținând însemnările personale
ale Papei Ioan Paul al II-lea.

Evenimentul a fost marcat de con-
troverse, căci ̀ nainte de moarte, Suve-
ranul Pontif, care în acest an, în 27 apri-
lie va fi canonizat, a cerut ca toate în-
semnările și scrisorile lui să fie arse.
Această sarcină a lăsat-o prin testament
secretarului său personal, cardinalul
Stanislaw Dziwisz, care timp de 40 de
ani i-a fost confident. Însă,  Dziwisz a
declarat că nu a avut curajul să ardă
tot, după moartea papei (2005). Arde-
rea acestor documente ar fi fost o cri-
mă. Cardinalul a mărturisit că a fost
motivat să ia această decizie din cauza
disperării pe care au simțit-o istoricii
când toate scrisorile Papei Pius al XII-
lea au fost arse după moartea sa. Dzi-
wisz și-a explicat acțiunile și prin va-
loarea conținutului acestor notițe. 

Caietele care au ajuns să fie publi-
cate conțin meditațiile religioase ale lui
Karol Wojtyla, primele inscripții da-
tând din iulie 1962, când era încă epis-
cop în Polonia. Acestea apar în limba
poloneză. Fostul secretar, actualmente
arhiepiscop în Cracovia, a specificat că
înainte de a le publica a verificat în-
semnările și a ars scrisorile și notițele
care trebuiau arse. Următoarele notițe
sunt făcute în limba italiană și latină
cu adnotări pe greacă și spaniolă. În-
ainte de publicare, acestea au fost puse
la dispoziția Vaticanului, pentru a fi
folosite în cadrul procesului de beati-
ficare și canonizare a Papei Ioan Paul
al II-lea. 

Considerând că lumea creștină tre-
buie să cunoască gândirea și spiritua-
litatea acestui om cu adevărat sfânt,
cardinalul Dsiwisz, secretarul fostului
papă a decis să publice aceste notițe
„care descoperă o parte din sufletul pa-
pei și din întâlnirea sa cu Dumnezeu".

În cele din urmă, ca un fel de au-
toapărare, Dziwisz afirmă că încasările
obținute din vânzarea cărții vor fi fo-
losite pentru finalizarea unui impre-
sionant complex memorial, construit
la Cracovia în amintirea regretatului
Papă polonez, care costă peste 30 de
milioane de euro.

Au fost publicate
însemn[rile Papei
Ioan Paul al II-lea

care trebuiau 
s[ fie arse

Apari\ia Sfintei Fecioare la Lourdes, 
Ziua Mondial[ a Bolnavilor

~n localitatea de la poalele Pirineilor s-au produs mii de vindec[ri, dar Biserica a recunoscut 60
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S~N~TATE
~ncep]nd cu luna februarie 2014, `n 22 clinici medicale din 16 ora;e,

printre care ;i Satu Mare - Clinica Gynoprax, medicii ginecologi vor
oferi sesiuni de informare medical[ privind s[n[tatea femeii, consulta\ii
ginecologice de rutin[ ;i diagnostic gratuit pentru depistarea ;i tratarea
corect[ a infec\iilor vaginale. 

Litiaza renal[ denumit[ popular
"pietre la rinichi" este o afec\iune frec-
vent[ caracterizat[ prin prezen\a ;i
dezvoltarea calculilor(pietre rezultate
din precipitarea s[rurilor din orga-
nism) la nivelul rinichilor.

Cauzele ;i simptomele 
litiazei renale

Rinichii au rolul de a filtra s]ngele
care astfel se purific[ ;i organismul
scap[ de toxine. Obstacolele care
`mpiedic[ acest proces determin[
afec\iuni grave.

Un astfel de obstacol `l reprezint[
calculii care se pot deplasa la nivelul
rinichilor ;i pot bloca tractul urinar,
determin]nd stagnarea urinei, ceea ce
provoac[ infec\ie.

Cauzele apari\iei calculilor renali
sunt multiple ;i anume<cre;terea con-
centra\iei s[rurilor urinare, sc[derea
cantit[\ii de urin[ eliminat[, aport de

lichide sc[zut, deshidratarea, eredita-
tea, infec\iile urinare. Simptomele sunt
;i ele ̀ n num[r mare, principalele fiind
colica renal[, hematuria, manifest[ri
digestive ;i cardiovasculare, febr[.

Remedii naturale

O re\et[ eficient[ pentru combate-
rea calculilor ;i durerilor cauzate de
ace;tia este urm[toarea< amesteca\i 60
ml ulei m[sline extravirgin cu 60 ml
suc de l[m]ie. Be\i amestecul ob\inut
;i apoi be\i 300 ml ap[ plat[. A;tepta\i
30 de minute ;i apoi stoarce\i o jum[ta-
te de l[m]ie ̀ n 300 ml ap[ plat[ la care
ad[uga\i ;i o lingur[ de o\et de mere.
Be\i amestecul ob\inut ;i repeta\i con-
sumul din or[ ̀ n or[ p]n[ simptomele
dispar.

Dintre fructe, rodia are calit[\i te-
rapeutice remarcabile, `ntre care ;i
`mpotriva calculilor renali. Explica\ia
const[ ̀ n aciditatea ;i propriet[\ile sale
astringente. Sucul de rodie este dispo-

nibil dar unele persoane prefer[ s[ ;i-
l prepare singure `ntruc]t este mai
s[n[tos. Se consum[ 20 ml zilnic.

Dintre legume, \elina reprezint[ un
tonic al rinichilor ;i de asemenea, fa-
ciliteaz[ urinarea. Consumul constant
de \elin[ sau semin\e de \elin[ previne
formarea calculilor renali.

Studiile au ar[tat c[ magneziul are
un rol important `n preven\ia ;i recu-
ren\a litiazelor renale. Doza zilnic[ re-
comandat[ este de 300 mg, iar supli-
mentul cel mai eficient este orotatul de
magneziu.

Ceaiurile cu eficien\a dovedit[ `n
tratamentul ;i prevenirea form[rii cal-
culilor renali sunt urm[toarele< cozile
de cire;e, frunzele de mesteac[n, m[ta-
sea de porumb, turi\a mare, coada ca-
lului, brusturele, strugurii ursului,
p[p[dia.

Acestea se pot consuma simple sau
`n diverse combina\ii.

ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Societatea Rom]n[ de Ultra-
sonografie `n Obstetric[ ;i Gine-
cologie sus\ine `ncep]nd cu luna
februarie 2014, campania de in-
formare, educa\ie ;i comunicare
medical[ privind s[n[tatea feme-
ii< Zilele V – Protejeaz[-\i femi-
nitatea! Campania  va cuprinde
pe l]ng[ informare/educa\ie me-
dical[, un consult ginecologic de
rutin[ ;i diagnostic gratuit pentru
depistarea ;i tratarea infec\iilor
vaginale.  

~ncep]nd cu luna februarie 2014,
`n 22 clinici medicale din 16 ora;e,
printre care ;i Satu Mare - Clinica Gy-
noprax, medicii ginecologi vor oferi
sesiuni de informare medical[ privind
s[n[tatea femeii, consulta\ii ginecolo-
gice de rutin[ ;i diagnostic gratuit pen-
tru depistarea ;i tratarea corect[ a in-
fec\iilor vaginale. Consulta\iile gratuite
se fac doar pe baz[ de programare te-
lefonic[, care se poate face ̀ n perioada
10 februarie - 10 martie 2014.

Campania este una de informare
medical[ privind s[n[tatea femeii, dar
;i de screening privind infec\iile vagi-
nale, deoarece se estimeaz[ c[, la un
moment dat, p]n[ la 78% dintre femei
vor avea o flor[ vaginal[ dezechilibrat[,
de;i nu prezint[ simptomele clasice,
iar cazurile de infec\ii vaginale r[m]n
nediagnosticate ;i exist[ foarte multe
femei care prefer[ s[ se trateze singure,
`n loc s[ mearg[ la medic. 

Despre infec\iile vaginale

La nivel mondial, pe an sunt ra-
portate aproximativ 5-10 milioane de
vizite la medicul ginecolog, cele mai
multe fiind asociate cu vaginite (infec\ii
genitale inferioare). Vaginitele
infec\ioase sunt infec\ii vaginale aso-
ciate cu un agent patogen str[in ;i se
`mpart `n< vaginite micotice (numite

micoze vaginale sau vaginite fungice),
vaginite bacteriene, vaginite mixte (mi-
cotic[ + bacterian[) ;i infec\ii cu trans-
mitere sexual[. Dintre acestea, un pro-
cent important (24,6 %) `l reprezint[

infec\iile mixte. 
Dintre infec\iile cu transmitere se-

xual[, subliniem infec\ia cu tricomo-
nas vaginalis care necesit[ tratament
oral la care se poate ad[uga tratament

vaginal, dac[ infec\ia este determinat[
de tricomonas vaginalis ̀ n asociere cu
al\i germeni patogeni ;i necesit[ ;i tra-
tamentul partenerului. Pentru celelalte
tipuri de infec\ii vaginale se prefer[
tratamentul pe cale vaginal[.
Vaginitele duc la alterarea calit[\ii vie\ii
;i au un risc crescut de rec[deri şi re-
cidive. Prezint[ un tablou deseori acut,
sever (cu inflama\ie local[), leucoree
(scurgeri vaginale), prurit, irita\ie, dis-
confort, furnic[turi, durere, senza\ii
de arsur[, disurie (arsuri mic\ionale)
;i dispareunie (durere ̀ n timpul rapor-
turilor sexuale). De aceea, `n cazul
apari\iei simptomelor de infec\ie vagi-
nal[ este foarte important[ programa-
rea de urgen\[ a unui consult medical
`n cel mult 1 s[pt[m]n[ de la apari\ia
simptomatologiei. De asemenea, un
tratament corect este esen\ial pentru
vindecare ;i prevenirea recuren\ei.

„Un diagnostic corect, urmat de un
tratament polivalent, corect condus, ̀ n
paralel cu explicarea clar[ a regulilor
privind schema de tratament, au con-
secin\e favorabile pe termen lung, eli-
min]nd astfel riscul de rec[deri ;i re-
curen\e pentru orice tip de infec\ie va-
ginal[. Numai cadrele medicale pot
diagnostica ;i trata corect o infec\ie va-
ginal[, deoarece numai medicul poate
pune diagnosticul de infec\ie vaginal[
;i a tipului de infec\ie, pe baza istori-
cului medical ;i al examenului vaginal”
adaug[ prof. dr. Radu Vl[d[reanu.

La ce ne expunem? 

Studii recente au ar[tat c[ infec\iile
vaginale l[sate netratate sau autome-
dica\ia duc la complica\ii, pe l]ng[
cre;terea poten\ialului de reinfec\ie ;i
rec[deri. Infec\iile vaginale cresc vul-
nerabilitatea la infec\ii ;i, eventual, cer-
vicit[ (termen care include toate infla-
ma\iile colului uterin), infertilitate dar
;i disconfort zilnic, persistent, infec\ii
superficiale ale pielii ;i lista poate con-

tinua. 

:tiai c[<

La nivel mondial < 5-10 mi-
lioane de vizite la medicul ginecolog
pe an sunt asociate cu vaginite, duc la
alterarea calit[\ii vie\ii ;i au un risc
`nalt de rec[deri ;i recidive ?
- aproximativ 1 miliard de femei pe an
sufer[ infec\ii de tract urinar sau
infec\ii vaginale ?
-1 din 3 femei  p]n[ la v]rsta de 25 ani
va avea cel pu\in un episod diagnosti-
cat ;i tratat de infec\ie de tract urinar
?
- doar 22% din femei men\in o flor[
vaginal[ normal[?
- p]n[ la 78 % din femei vor avea o
flor[ vaginal[ dezechilibrat[, de;i nu
prezint[ simptomele clasice ?
-46.7% din totalul vaginitelor sunt mi-
cotice ?

~n Rom]nia< 

- Conform datelor de pia\[ disponi-
bile se concluzioneaz[ c[ foarte multe
femei cu infec\ii vaginale sunt nediag-
nosticate sau se autotrateaz[. 
- Automedica\ia este o problem[ de
s[n[tate public[, cu at]t mai mult cu
c]t importan\a unui consult medical
;i riscurile automedica\iei nu sunt
con;tientizate ?
- Tratamentul de scurt[ durat[ nu
eradicheaz[ `ndeajuns microorganis-
mele ;i duce la o cre;tere a infec\iilor
recurente?
- ~n cazul apari\iei simptomelor de
infec\ie vaginal[ este foarte important[
programarea de urgen\[ a unui consult
medical  ̀ n cel mult o s[pt[m]n[ de la
apari\ia simptomatologiei ?

Aminte;te-\i c[ s[n[tatea este o
prioritate, `nscrie-te `n Campania
Na\ional[ Zilele V - Potejeaz[-\i fe-
minitatea! 

Rodia are calit[\i terapeutice remarcabile, `ntre care ;i `mpotriva calculilor

C]teva re\ete naturiste pentru combaterea pietrelor la rinichi

Campania Na\ional[ Zilele V,
Protejeaz[-\i feminitatea!
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Rulad[ de ca;caval

Ciorb[ de ciuperci 
cu bulion

Pr[jitur[ cu mere 
;i nuci

Mod de preparare< Se amestecă bine
componentele aluatului, se frământă
bine până când se omogenizează per-
fect și se lasă circa 30 minute la frigider.
Se amestecă apoi componentele um-
pluturii, se ia aluatul de la frigider, se
întinde, apoi peste blat se întinde și

umplutura. Se rulează cu ajutorul unui
prosop de bucătărie curat, ca un pișcot,
se feliază la circa un cm grosime, se
așează pe o tavă căptușită cu hârtie de
copt. Se coace în cuptorul preîncălzit,
până când capătă o culoare galben-au-
rie, respectiv până când acesta nu se
mai lipește de scobitoare. Se servește
fie ca aperitiv individual, fie în combi-
nație cu alte preparate, pe platou rece.

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 250 g de margari-
nă, 500 g de făină, o lingură de
smântână, gălbenușul unui ou,
un praf de copt, puțină sare.

Pentru umplutură< 200 g
margarină, 100 g cașcaval afu-
mat, răzuit, 100 g de alt cașca-
val nesărat, neafumat, mai tare
(de exemplu trapissta) răzuit,

sare.

Mod de preparare< Ceapa curățată
și mărunțită, împreună cu ardeiul gras
tăiat mărunt se călește în câteva linguri
de ulei. Se adaugă ciupercile tăiate bu-
căți, se călesc și acestea, după care se

presară cu boia de ardei și se sting cu
apă. Zarzavaturile se taie cubulețe mici
și împreună cu mazărea verde se pun
în supă. Se condimentează după gust,
se adaugă leușteanul (1-2 fire, sau o
lingură bună de leuștean uscat), puțin
mai târziu și cartofii tăiați cubulețe,
apoi bulionul și peste câteva minute și
conopida (dacă aveți acasă). Când mai
sunt vreo 10 minute până când toate
ingredientele vor fi fierte se adaugă și
tăițeii sau găluștele. Se poate servi cu
smântână, sau cu ardei iute.

Ave\i nevoie< 

300 g de ciuperci proaspete (sau
o conservă de ciuperci cu o can-
titate echivalentă de masă soli-
dă), 4-500 g zarzavaturi (mor-
covi, pătrunjei, țelină, gulie),
100-150 g mazăre verde boabe
(proaspătă sau congelată), 2 bu-
căți de cartofi, eventual 3-4 in-
florescențe de conopidă sau
broccoli, o ceapă, un ardei gras,
500 ml bulion, sare, piper, boia
de ardei, ulei, leuștean, tăiței

pentru supă sau găluște. 

Cholet cu afum[turi

Mod de preparare< Fasolea se lasă
la înmuiat minim 24 ore, în apă la tem-
peratura camerei. Prăjim baconul tăiat
fâșii, iar în untura obținută călim puțin
ceapa mărunțită. Într-un vas termore-
zistent cu capac, pe cât posibil vas de
lut, se toarnă o lingură - două din un-
tura în care a fost călită ceapa, se așează
circa 1/3 din cantitatea de fasole, un

pumn de arpacaș, apoi bucățile de car-
ne, fără să fie mărunțite, se toarnă peste
ele cantitatea de fasole și de arpacaș ră-
masă, condimentele, usturoiul pisat și
ceapa cu bucățelele de bacon. Turnăm
apă, cât să acopere toată cantitatea și
încă vreo 2 degete. Vasul se acoperă și
se dă la cuptor, la foc mediu, timp de
4 ore. După 3 ore se poate gusta și dacă
e nevoie se mai poate condimenta. Nu
se amestecă în timpul fierberii! Mân-
carea este gata când nu mai plutește în
apă și toată carnea s-a fiert. Când este
gata carnea se feliază și se servește cu
murături, preferabil varză murată sau
castraveți.

Ave\i nevoie< 

1 bucată ciolan afumat (circa
700-900 g), 500 g mușchi de vi-
tă, 2 pulpe de gâscă sau de rață,
150 g de bacon afumat, o ceapă
mare, 600 g fasole boabe, 250 g
arpacaș, 2-3 căței de usturoi,
sare, piper alb măcinat, orega-

no, măghiran, cimbru.

Mod de preparare< Merele curățate
se răzuiesc, se storc, se amestecă cu
scorțișoare (după gust) și se călesc, apoi
se adaugă zahărul și zahărul vanilat,
apoi se amestecă cu bucățile de nuci.
Făina se freacă bine cu untura. Se adau-
gă zahărul, zahărul vanilat, praful de
copt, sarea și gălbenușul de ouă, se
amestecă, apoi încet, se adaugă smân-
tâna, până când aluatul capătă o con-
sistență potrivită pentru întins. Se mai

frământă puțin și se împarte în două.
Se întinde la mărimea tăvii și se pune
în tava unsă cu untură, sau căptușită
cu hârtie de copt. Blatul se unge foarte
subțire cu gem. Merele fierte se ames-
tecă cu grisul, se pune peste blat în strat
egal, se așează din nou un strat foarte
subțire de gem, apoi și blatul următor,
sau grilaj. Se coace în cuptor preîncăl-
zit, la foc potrivit, circa 30 minute. Se
poate orna cu gem, zahăr praf, sau cu
o spumă bătută la aburi din cele 4 al-
bușuri de ouă rămase și 2 linguri de
zahăr pudră. 

Ave\i nevoie< 

Pentru blaturi< 1/2 kg făină fi-
nă, 4 linguri de untură, 4 lin-
guri de zahăr, 4 gălbenușuri de
ouă, 1-2 plicuri zahăr vanilat,
un plic de praf de copt, un pic
de sare, și 2-300 g de smântână
(în funcție de grosimea sa).
Pentru umplutură< 6-8 bucăți
de mere, 4-5 linguri de zahăr,
150 g de miez de nucă tăiată
mărunt, 1-2 plicuri zahăr vani-
lat, 4 linguri gris de grâu, 1-2
lingurițe de scorțișoar[ pudră,
3-4 linguri de gem de mere, cai-

se sau piersici. 

În general fasolea verde şi fasolea us-
cată le percepem ca pe nişte alimente mai
mult sau puţin consumate, în funcţie de
opţiuni. Cu siguranţă multe persoane nu
s-au gândit la proprietăţile curative ale
acestui aliment considerat de unii ca fiind
deosebit de preţios. Iată în cele ce ur-
mează câteva informaţii privind calităţile
curative.

Fasolea păstăi

Fasolea este un fruct exotic care
conţine trei tipuri de zaharuri naturale<
sucroza, fructoza şi glucoza. Fasolea
păst[i previne boli precum< depresia, sin-
dromul premenstrual, anemia, hiperten-
siunea. Iată care sunt proprietăţile sale<

Depresie< Cercetările au dovedit că
depresivii se simt mai bine după ce con-
sumă fasole. Ea conţine triptofan, o pro-
tein[ pe care organismul o transformă
în serotonină. Ea îţi aduce aportul la îm-
bunătăţirea stării psihice generale.

Sindromul premenstrual< Vitamina
B6 pe care fasolea o conţine reglează ni-
velurile glucozei în sânge.

Anemia< Bogată în fier, fasolea poate
stimula producţia de hemoglobină în
s]nge.

Tensiunea arterială< Acest aliment es-
te foarte bogat în potasiu şi conţine can-
tităţi reduse de sare, lucru care ajută la
scăderea tensiunii.

Îmbunătăţeşte capacitatea creierului<
Un studiu a dovedit că micuţii care
m[nâncă fasole la micul-dejun şi la prânz
beneficiază de o îmbunătăţire a capaci-
tăţilor cognitive. 

Constipaţia< Bogată în fibre, fasolea
păstăi reglează activitatea intestinelor.

Arsuri la stomac< Fasolea păstăi
conţine un antiacid natural care reduce
starea de disconfort în cazul arsurilor la
stomac.

Fasolea este recomandată în terapia
unor boli ca< stări reumatice, acnee, hi-
droptizie, diabet, stări de convalescenţă,
afecţiuni ale rinichilor, pericardită,
afecţiuni ale vezicii urinare.
Tecile de fasole 

Ceaiul se prepară dintr-o lingură de
teci de fasole mărunţite, care se fierb cu
o cană (250 ml) de apă, timp de 10-15
minute. Se strecoară şi se beau 2-3 ceşti
zilnic. Pentru bolnavii de diabet, se în-
dulceşte cu zaharină. 

Maceratul la rece se obţine din 4 lin-
guri de teci de fasole mărunţite. Se pun
într-un litru de apă rece şi se lasă la ma-
cerat până a doua zi. Dimineaţa se pune
amestecul la fiert până ce cantitatea de
apă scade la jumătate. Ceaiul obţinut se
bea într-o zi, repartizat în 3 porţii. Acest
mod de preparare se recomandă pentru
persoanele care vor să elimine cât mai
multă apă din corp.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Fasolea este un 
remediu în boli 

ale vezicii urinare

Fasolea este un fruct exotic care conţine trei tipuri de zaharuri naturale<
sucroza, fructoza şi glucoza. Fasolea păstai previne boli precum< depresia,
sindromul premenstrual, anemia, hipertensiunea.
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MOD~Stilul de modă “Lolita” se potrivește oricărei personalități. Fie că ești o fire
inocentă și sensibilă, fie că ești mai rebelă și nonconformistă. Este un stil unic,
caracterizat prin combinația de elemente originale cu elemente gotice. 

Ținute excentrice, părul vopsit
în mai multe culori, piercing-uri-
le, toate aceste pot chiar speria
anumite persoane, însă nu se pot
compara cu reacțiile stârnite de
anumite ținute în marile orașe din
Japonia. Dacă în articolul ante-
rior am discutat despre evoluția
și semnificația termenilor “coutu-
re” și “porter”, astăzi vom vorbi
despre “Lolita”. 

Stilul de modă “Lolita” se potrivește
oricărei personalități. Fie că ești o fire
inocentă și sensibilă, fie că ești mai re-
belă și nonconformistă. Este un stil
unic, caracterizat prin combinația de
elemente originale cu elemente gotice.
Piesele vestimentare care definesc acest
stil ingenuu, dar totodată provocator
și sexy sunt fustele până la genunchi,
rochiile pe gât cu dantelă, ciorapii lungi
peste genunchi, pantofii butucănoși cu
toc gros sau platforme. 

Originea Lolitei 

Acest stil este dedicat doar femeilor
și le permite să se simtă frumoase, fără
să se expună într-un mod vulgar. Prin-
cipalele stiluri care contribuie la naș-
terea "Lolitei" sunt cel Victorian, Ro-
coco precum și moda contemporană.

Unele femei ajung la acest stil
printr-o conexiune muzicală, de obicei
vine dintr-un gen de rock cunoscută
ca visual-key (stil vizual). Alte persoa-
ne descoperă acest stil prin reviste sau
pe internet. Astăzi inspirația vine din
desenele manga și anime.

Inițiatorul acestui stil este conside-
rat Mana, fostul chitarist al trupei rock
japoneze  “Malice Mizer”. Această in-
formație nu este chiar reală, el a inven-
tat doar subcultura “Elegant Gothic
Lolita”. 

Stilul “Lolita” își are rădăcinile în
cultura “Kawaii” și a apărut în anii
1970-1980 și în cultura“ Kogyaru” (
elevă de liceu). În acea perioadă fetele
căutau diferite metode de apartenen-
ță.

Costumul original era format
dintr-o rochie sau fustă înfoiată, până
la genunchi, însoțită de o tunică ele-
gantă. În ultimii ani, această vestimen-
tație a suferit tot felul de transformări,
în funcție de curentele muzicale.

După înființarea diferitelor firme,
toate dedicate acestei piețe noi, a dus
la nașterea unei înfățișări copilărești
foarte feminine. În 2001, se fixau cu
adevărat rădăcinile stilului subcultural
“Gothic Lolita”. Pentru a înțelege mai
bine acest termen îți vom prezenta câ-
teva din substilurile stilului Lolita.

Lolita clasic

Imaginea unei Lolite clasice este
mai sofisticat, mai matur, datorită cu-
lorilor și imprimeurilor mărunte și ela-
borate. Ținutele specifice urmează linia
clasică a siluetei. Pantofii și accesoriile
sunt mai puțin ciudate și mai funcțio-
nale. Machiajul folosit conține nuanțe,
neutre, naturale.

Gothic Lolita

Acest stil se pretează cel mai bine

femeilor cu o personalitate puternică
și un stil de modă excentric.Atât ma-
chiajul cât și ținuta se bazează pe culori
închise, la care se adaugă accente de
alb sau deschise. Ciorapii lungi sau șo-
setele până la genunchi complemen-
tează pantofii cu talpă înaltă. Un alt
accesoriu important este o pălărie, o
panglică de păr sau agrafe cu panglici
încrețite. Multe dintre elementele care
definesc acest stil sunt croite de mână
sau sunt achiziționate de la furnizori
autentici.

Această variațiune înclină spre o
versiune mai matură a Lolitei. Pentru
Lolitele americane, cel mai atractiv este
acest stil, devenind termenul implicit
pentru a descrie amprenta pe care au
pus-o Lolitele americane pe aspectul
japonez tradițional al Gothic Lolitei.

Romantic Lolita 
sau Sweet Lolita

Prin culorile deschise și motivele
infantile din haine și accesorii, acest
stil pune în evidență o personalitate
inocentă, romantică și copilăroasă. Cu-
lorile dulci predomină machiajul, cum
ar fi roz, piersică sau alb perlat. Ținutele
în culori pastelate conțin imprimeuri
fructate, flori, dantelă, fundițe sau im-
primeuri cu animăluțe. 

Stilul Lolita este foarte greu de re-
produs pentru casele de modă, un mo-
tiv ar putea fi diferitele substiluri, fiind
vorba de peste 16. Unele dintre acestea
pot fi chiar ciudate, cum ar “Guro Lo-
lita”, caracterizat de haine însângerate,
bandaje și vânătăi.

Denisa Terțan

Fiecare persoană are un stil propriu,
anumite preferințe legate de haine, pe
care nu le schimbă atât de ușor. Hainele
contează, însă cât de mult, ține de con-
cepțiile fiecărui om. Însă unele articole
vestimentare pot provoca efecte neplă-
cute asupra sănătății noastre.

Hainele foarte mulate

Deși sunt la modă și pun în evidență
o siluetă bine lucrată, pot dăuna pe ter-
men lung. Din cauza faptului că strâng
foarte tare, nu doar că pot fi inconforta-
bile, dar pot afecta circulația sângelui.
Astfel pot apărea varice și inestetica ce-
lulită. 

Încălțămintea incomodă

Cu siguranță vi s-a întâmplat să vă
placă foarte mult o pereche de pantofi,
dar să nu mai aibe mărimea potrivită.
Totuși din dorința de a arăta bine îi achi-
ziționați. Trebuie să știți că o pereche de
pantofi prea strâmți pot provoca defor-
marea articulațiilor degetelor sau dez-
voltarea ciupercilor, în cazul în care sunt
purtați prea mult timp. Pantofii cu toc
pot produce contractarea mușchilor de

la nivelul spatelui și a tălpilor. Pot apărea
diferite dureri sau spasme. 

Gențile supradimensionate 
cu barete scurte

Gențile supradimensionate îți com-
pletează orice ținută. Se potrivesc de mi-
nune la școală sau chiar la birou. Cu cât
este mai mare o geantă, cu atât vei avea
tendința de a o umple cu cât mai multe
lucruri inutile. Purtarea pe termen lung

a unei genți grele pe umăr sau în mână
poate provoca probleme musculare sau
afecțiuni ale coloanei vertebrale. 

Cerceii

Problema apare în momentul în care
o pereche este foartea grea. Chiar dacă
sunt versatili și atrag atenția, din cauza
lungimii și a greutății pot lărgi lobul ure-
chii.

Unele materiale

Sunt anumite tipuri de materiale care
pot provoca mâncărimi sau chiar alergii.
Aceste mâncărimi pot fi provocate de
textură, un loc fruntaș îl ocupă lâna. Iri-
tațiile mai pot fi provocate și de către
elasticul de la șosete. Evitați materialele
sintetice cum ar fi nailonul și lycra când
vă cumpărați lenjeria intimă. Este de pre-
ferat bumbacul, deoarece lasă pielea să
respire și este nonalergenic. Atenție și la
hainele sport comercializate de brand-
uri celebre. Unele conțin substanțe toxice
care pot împiedica dezvoltarea sexuală
la bărbați și pot duce la dezvoltarea pre-
coce a femeilor. S-au descoperit astfel de
substanțe nocive și în cazul altor brand-
uri considerate de lux.

Blugii sunt printre cele mai iubite
articole vestimentare de pe glob. Re-
prezintă o piesă ușor de combinat, care
poate fi purtată aproape în orice situa-
ție. Cu siguranță și în dulapul tău se
regăsesc măcar două perechi de pan-
taloni din blug. Istoria blugilor începe
în America în anul 1853 și de-a lungul
anilor trece prin diferite schimbări de
croi. De la cei cu un croi simplu la cei
evazați până la perechile cu talie joasă
și foarte strâmți.

Acest material, deși foarte rezistent,
necesită totuși o anumită grijă la spă-
lare. Unul din motivele pentru care re-
nunțăm la o pereche este decolorarea,
care apare în urma spălărilor la mașină
mult prea agresive. 

Spălarea blugilor la mașină

Dacă ești o persoană comodă și
preferi mașina de spălat, este cazul să
respecți câteva reguli importante pen-
tru a păstra culoarea pe termen lung.
În primul rând este foarte important
să întorci pantalonii pe dos, astfel se
va proteja exteriorul și implicit și cu-
loarea. În al doilea rând la prima spă-

lare este recomandat să nu pui și alte
haine în mașină, chiar dacă au o cu-
loare asemănătoare. Dacă blugii sunt
noi, poți risca colorarea hainelor. La a
doua spălare se pot combina cu alte
haine. Setează mașina să folosească apă
rece sau apă călduță pentru a menține
culoarea. 

În ultimul rând fii atentă la deter-
gentul utilizat, pe piață vei găsi și de-
tergenți pentru rufe colorate.

Cum se spală corect o pereche
de blugi

Culoarea se poate menține mai
mult timp prin diferite metode. De
exemplu dacă ai stat într-o încăpere
unde a fost mult fum, iar pantalonii s-
au îmbibat cu acest miros poți să-i lași
afară să se aerisească, după câteva ore,
mirosul va dispărea. 

Dacă din greșeală ți-ai pătat pan-
talonii, îndepărtează pata înainte să se
usuce. Blugii se spală de mână în apă
rece, nu este indicat să-i aruncăm în
mașina de spălat, deoarece de cele mai
multe ori dorim doar să scoatem mi-
rosul  neplăcut. 

Blugii au ap[rut 
`n America `n 1853

Obiecte vestimentare care afecteaz[
s[n[tatea

Stilul Lolita pentru tinere inocente, 
rebele sau nonconformiste
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DIET~

Alimentația chinezească nu
doar că datează de secole, dar este
recunoscută global pentru efec-
tele pozitive pe care le are asupra
organismului. Conform medici-
nei tradiționale chinezești, nu
există o metodă universală prin
care să slăbim. Armonia constă în
filozofia taoistă, “yin și yang”,
precum și respectarea regulilor
celor cinci elemente. 

Aceste elemente primordiale
care alcătuiesc universul sunt<
foc, lemn, pământ, metal și apă.
Cultura chinezească urmărește
principiul că fiecare aliment
poate fi și medicament, care face
bine atât corpului cât și spiritu-
lui.

Orice dietă trebuie aleasă în
funcție de tipul predominant,
yin sau yang. Acest tip ne defi-
nește personalitatea, precum și in-
fluențele pe care le exercită asupra
noastră anotimpurile și cele cinci
arome existente (dulce, amar, sărat,
acru, piperat).

Principiile de bază ale 
alimentației tradiționale 
chinezești

Este important să vă concentrați
asupra mâncării și să evitați alte acti-
vități. După fiecare masă beți o cană
de ceai verde, acesta oferă necesarul
de substanțe antioxidante pentru a avea
un sistem imunitar puternic. Fiecare
masă trebuie luată în liniște, mestecați
bine fiecare aliment. Evitați să luați ma-
sa, dacă sunteți stresați, agitați sau ner-
voși, stările de tensiune se vor reflecta
asupra sistemului digestiv. Un efect po-
zitiv asupra digestiei poate fi obținut
printr-un masaj abdominal. Masajul
durează 5 minute iar mișcările sunt
circulare în zona abdomenului, se în-
cepe în sensul acelor de ceasornic, du-
pă care în sens invers.

Yin și
Yang

Medicina chinezească are
la bază aceste două noțiuni, yin se re-
feră la tot ce este feminin, iar yang la
tot ce este masculin. Un corp sănătos
va păstra mereu un echilibru între aces-
te două părți, în caz contrar pot apărea
dezechilibre serioase și chiar afecțiuni
interne. 

Dieta tipului Yin

Caracteristicile acestui tip, îi apar-
țin în general, persoanelor introvertite,
cumpătate și calme. Rar vor simți ne-

voia
de a

ridica to-
nul pentru a-

și susține argu-
mentele. Preferă singu-

rătatea, compania propriei per-
soane fiind suficiente. 

O dietă care i se potrivește se rezu-
mă la o combinație între alimente reci
și calde. 

Tipul Yin nu are poftă de mâncare
și preferă o alimentație vegetală. Este
recomandat să se reducă consumul de
crudități și introducerea în dieta zilnică
a alimentelor care conțin proteine și a
cerealelor. Trebuie evitate fructele tro-
picale. 

Tipul Yang

Persoanele sunt caracterizate ca fi-
ind vesele, agile și extrovertite. Preferă
situațiile extreme și simte nevoia de a
fi încurajat constant de către oamenii
din jur.  Dieta recomandată trebuie să
includă alimentele reci și cele crude.
Trebuie limitat consumul de carne, gră-
sime, cafea și alcool. Cafeaua se va pu-
tea înlocui cu un ceai verde sau negru. 

Exemplu pentru o dietă 
chinezească

Se menține pe o perioadă de trei
săptămâni. În primele două se va
pierde în greutate, iar în ultima se
va menține rezultatul. Se bazează
pe reducerea porțiilor de mânca-
re. 

În prima săptămână se va con-
suma ouă și portocale. De trei
ori pe zi se va consuma din fie-
care produs. Se va bea ceai verde
fără zahăr sau alt îndulcitor.

În a doua săptămână se va consu-
ma doar terci și cereale, iar noaptea

se va bea apă rece, dimineața apă
călduță. Mâncărurile se vor găti fără

sare sau zahăr. 
În ultima săptămână aveți voie doar

legume și fructe. Nu există restricții în
ceea ce privește cantitatea sau soiul
fructelor și a legumelor. 

Avantajele și dezavantajele
alimentației chinezești

Persoanele care adoptă această ali-
mentație vor trăi mai mult și vor fi mai
sănătoase. Cei care integrează aceste
principii în stilul lor de viață, vor avea
o siluetă de invidiat, fără să fie nevoie
de sport. 

Echilibrul dintre Yin-Yang din ali-
mentație vă va feri de afecțiuni cardio-
vasculare, diabet zaharat și cancer. De-
zavantajul constă în procurarea alimen-
telor și în gătirea lor. Mâncarea chine-
zească este greu de gătit și necesită foar-
te mult timp pentru preparare.

Denisa Terțan

Anii de facultate reprezintă o
provocare pentru fiecare tânăr,
care nu-ți mai lasă timp pentru
o alimentație echilibrată sau
sport. În goana după prezențe la
curs, stresul din timpul sesiunii,
dar și nopțile nedormite care fac
parte din viața de student pot re-
prezenta “scuze” pentru neglija-
rea propriei persoane. 

Alimentația presărată cu produse
tip fast-fost și consumul de sucuri din
comerț, vor avea efecte nedorite pe
viitor. Chiar dacă tu nu vezi o schim-
bare drastică în ceea ce privește silueta
ta, peste câțiva ani va apărea. 

Încearcă să faci cât mai multă miș-
care, chiar dacă ai un program încăr-
cat. Poți să mergi mai mult pe jos sau
înscrie-te într-o echipă sportivă. Ast-
fel vei avea ocazia să cunoști persoane

noi, pasionate de același sport. Poți
planifica întâlniri active, ieșirile nu
înseamnă doar baruri și cluburi, ex-
plorează orașul în care trăiești. 

Alimentația indicată

Cum tentațiile sunt la fiecare pas,
este destul de greu să le faci față. Tre-
buie să știi că alimentația sănătoasă a
devenit la modă și sincer o porție de
salată cu piept de pui este mult mai
apetisantă, decât o farfurie de cartofi
prăjiți în mult ulei. 

Ferește-te de sucuri îndulcite, piz-
za în exces, dulciuri, grăsimi și ali-
mente semi-preparate. Cantinele stu-
dențești, pe lângă faptul că nu au pre-
țuri mari oferă și o gamă largă de pre-
parate simple. Dacă stai în chirie,
mâncărurile naturale sunt mult mai
diversificate și mult mai ușor de pre-
gătit. 

Orice dietă trebuie aleasă în funcție de tipul predominant, yin
sau yang. Acest tip ne definește personalitatea, precum și influențele
pe care le exercită asupra noastră anotimpurile și cele cinci arome
existente (dulce, amar, sărat, acru, piperat).

Consumul de calciu, nu doar că este
benefic pentru sănătatea oaselor și a
danturii, dar poate contribui și la scă-
derea în greutate. Nu există o doză
exactă recomandată pe zi, însă specia-

liștii consideră că un adult are nevoie
de 1000 de mg de calciu zilnic, respec-
tiv 1.200 de mg pentru cei care au peste
55 de ani. Introducerea frecventă a sur-
selor bogate în calciu în dietă, va crește
semnificativ șansele de a slăbi și de a
menține starea de sănătate.

Sursele alimentare bogate 
în calciu sunt<

- produsele lactate degresate, precum
laptele sau iaurtul cu conținut cât mai
redus de grăsimi (300 mg pentru 230
ml)
- brânza tofu cu calciu adăugat (138
mg pentru o jumătate de cană)
- sucul și alte alimente fortificate cu
calciu (200-260 mg pentru 230 ml)
- legumele cu frunze verzi (90-99 mg
pentru 100 grame)
- broccoli (42 mg pentru 100 grame);
- sardinele la conservă, în ulei, cu oase
(324 mg pentru 220 grame)
- migdale (264 mg pentru 100 mg).

La micul dejun alegeți cereale for-
tificate cu calciu, combinate cu lapte
sau iaurt degresat. Puteți face nume-
roase combinații pentru preparatele
consumate între mese, de la iaurt până
la brânză dregresată. Un iaurt foarte
bun, este cel grecesc, fiind cel mai bogat
în proteine. Evită consumul de cofeină,
deoarece această substanță energizantă
împiedică absorbția optimă a calciului
în oase. Adăugați migdale sau semințe
de susan în preparate pentru a supli-
menta aportul de calciu.

Alimentele care au un conținut ri-
dicat de calciu vor ajuta organismul să
ardă mai repede grăsimile, scad coles-
terolul și tensiunea, întăresc inima și
au un efect calmant. Mai ales la femei
lipsa calciului din organism crește ris-
cul de osteoporoză după menopauză.
Calciul este cel mai abundent mineral
din organismul uman. Mai precis 99%
din calciul total este stocat în structurile
dure cum ar fi scheletul, cartilajele și
dinții. Pentru o absorbție eficientă se
recomandă îmbogățirea alimentației
cu vitamina A, vitamina C, vitamina
D și magneziu.

Suplimentele de calciu pot fi con-
sumate mai ales între mese. Însă dato-
rită procentului scăzut de preluare a
mineralului, nu se recomandă înlocui-
rea dietei bogate în lactate și vegetale
cu produse medicamentoase.

Adina Roman

Cum evi\i depunerea de kilograme în timpul studen\iei?

Sl[be;te cu metoda
chinezeasc[

Rolul calciului 
`n men\inerea 

siluetei
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Echipa olimpică a României, formată din 24 de sportivi, a plecat
duminică dimineața spre Soci (Rusia), pentru a participa la a XXII-
a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Cei 24 de sportivi vor evolua
la 8 discipline (schi alpin, schi fond, biatlon, sărituri cu schiurile, pa-
tinaj artistic, bob, sanie și skeleton)

A XXII-a ediție a Jocurilor
Olimpice de iarnă se desfășoar[ în
orașul rus Soci în perioada 7 - 23
februarie 2014, câteva probe având
loc însă în orașul-stațiune Kras-
naia Poliana. Vor avea loc 98 de
probe medaliate în cadrul a 15
sporturi.

Soci a fost ales ca oraș-gazdă pe data
de 4 iulie 2007 în cadrul celei de-a 119-
a întruniri a CIO din Ciudad de Gua-
temala, celelalte două candidate pentru
găzduirea acestei ediții fiind Salzburg
(Austria) și Pyeongchang (Coreea de
Sud, gazda Jocurilor din 2018 p]n[ la
urm[). Candidatura orașului Soci a fost
susținută de președintele rus Vladimir
Putin și de sportiva Maria Șarapova.
Aceasta va fi prima ediție a Jocurilor
Olimpice cu Thomas Bach în funcția
de președinte al CIO.

Organizare logistic[ imens[

Pentru această ediție a JO, au fost
construite aproximativ 800 de autobuze
și autocare noi care după încheierea
competițiilor vor fi folosite în alte orașe.
Majoritatea atleților și invitaților au sosit
cu avionul la Soci prin Aeroflot, cea mai
mare companie rusă de transport ae-
rian. 

Din stațiunea Soci, și până la „Sanki
Sliding Center” (p]rtia de bob) va fi dis-
ponibilă o rută de tren ce se întinde pe
o distanță de 48 de kilometri, care par-
curge 12 tuneluri și 48 de poduri. În to-
tal, linia are o lungime de peste 128 de

kilometri. O altă linie va lega Soci de
aeroportul local. Mai mult de jumătate
dintre pasagerii aeronavelor vor ajunge
în stațiune cu trenul. Durata de parcur-
gere este estimată la mai puțin de o oră. 

Candidatura orașului Soci s-a lansat
sub sloganul „Poartă către viitor” (Ga-
teway to the Future) sub pretextul că
JO 2014 reprezintă o poartă către o dez-
voltare susținută pe plan sportiv, social,
economic și ecologic. Conform preșe-
dintelui Comitetului Olimpic Rus, Dmi-
try Chernichenko, aceste jocuri „vor
schimba întreaga regiune”. Deși inves-
tițiile sunt estimate la 35 de miliarde de
euro, experții străini se îndoiesc de sta-
bilitatea și de compabilitatea ecologică
a desfășurării unui asemenea eveniment
într-un oraș cu climă subtropicală.

Motto-ul final al JO a fost publicat
în septembrie 2012 sub forma „Fierbin-
te. Rece. Al tău.” (Hot. Cool. Yours.)
Dmitry Chernichenko a spus că acest
motto descrie diversitatea Rusiei. Se re-
feră și la „pasiunea pentru sport, sezonul
rece și percepția în lume despre Rusia ”.

Mascote ;i medalii

Votarea televizată a mascotelor a
avut loc pe data de 26 februarie 2011,
iar 1,4 milioane de telespectatori și-au
exprimat votul. Primele trei locuri au
fost ocupate de leopardul cu 28,4% (des-
ignerː Vadim Pak), ursul polar cu 18,3%
(designerː Oleg Serdechny) și iepurele
cu 16,4% (designerː Silvia Petrova).
Mascotele paralimpice alese au fost Bă-
iatul focului („Raza de lumină”) și Fetița

zăpezii („Fulg de nea”).
Cele 1300 de medalii de aur, argint

și bronz pentru Jocurile Olimpice și Pa-
ralimpice de iarnă din 2014 au fost pro-
duse de fabrica rusă de bijuterii „Ada-
mas”. Pentru acestea a fost nevoie de 3
kilograme de aur, 2 tone de argint și 700
de kilograme de bronz. O medalie de
aur are în compoziție 525 de grame de
argint și 6 grame de aur. Medaliile au
un diametru de 10 cm și au un insert
semi-cercular dintr-un policarbonat de
mare transparență, folosit pentru prima
dată la JO. Cei 25 de pași care trebuie
urmați în cursul confecționării unei me-
dalii s-au efectuat în 8 ore pentru fiecare
medalie. 

Particip[ ;i un sportiv
din Tonga

Șapte națiuni - Dominica, Malta,
Paraguay, Timorul de Est, Togo, Tonga
și Zimbabwe - vor debuta la Jocurile
Olimpice de iarnă din acest an. Kristina
Krone s-a calificat la două jocuri con-
secutive pentru națiunea ei - Puerto Ri-
co - dar Comitetul Olimpic a refuzat s-
o trimită să concureze din nou, așa cum
a făcut în 2010.

Iat[ lista na\iunilor participante cu
num[rul de sportivi califica\i< Alba-
nia  (1), Algeria  (1), Andorra  (6), Ar-
gentina (8), Armenia (4), Australia (56),
Atleții Olimpici Independenți (3), Aus-
tria (123), Azerbaijan (4), Belarus (25),
Belgia (13), Bosnia și Herțegovina (5),
Brazilia  (10), Bulgaria  (16), Cana-
da  (222), Cehia  (83), Cipru (2), Chi-

le (5), China (66), Coreea de Sud (66),
Croația  (14), Danemarca  (15), Elve-
ția (168), Estonia (21), Finlanda (110),
Filipine (1), Franța (105), Georgia (4),
Germania  (169), Grecia  (5), Hong
Kong (1), Insulele Bermude (1), Insulele
Cayman (1), Insulele Virgine America-
ne  (1), Insulele Virgine Britanice  (1),
Islanda (5), Iran (5), Irlanda (4), Is-
rael (6), Italia (109), Jamaica (2), Japo-
nia  (137), Kazahstan (44), Kîrgîz-
stan (1), Letonia  (56), Liban (2), Lie-
chtenstein  (8), Lituania  (9), Luxem-
burg (2), Macedonia (3), Malta (1), Ma-
rea Britanie (62), Maroc (2), Mexic (1),
Monaco (5), Mongolia  (2), Muntene-
gru (2), Nepal (1), Norvegia (134), Noua
Zeelandă (19), Olanda (41), Pakis-
tan (1), Paraguay  (1), Peru (1), Polo-
nia (63), Portugalia (2), Republica Mol-
dova (3), România (19), Rusia (216),
San Marino (1), Serbia (8), Slovacia (63),
Slovenia (75), Spania (20), Statele Uni-
te (224), Suedia (112), Tadjikistan (1),
Taiwan (2), Thailanda (1), Timorul de
Est (1), Togo (2), Tonga (1), Turcia (6),
Ucraina  (41), Ungaria  (14), Uzbekis-
tan (3), Zimbabwe (1).

Eva Tofalvi
la ultima Olimpiad[

Echipa olimpică a României, for-
mată din 24 de sportivi, a plecat dumi-
nică dimineața spre Soci (Rusia), pentru
a participa la a XXII-a ediție a Jocurilor
Olimpice de iarnă.

Cei 24 de sportivi vor evolua la 8
discipline (schi alpin, schi fond, biatlon,

sărituri cu schiurile, patinaj artistic, bob,
sanie și skeleton), iar port-drapel la ce-
remonia de deschidere a Jocurilor, pe 7
februarie a fost biatlonista Eva Tofalvi,
aflată la a cincea participare. 

SCHI ALPIN (3 sportivi)< Alexan-
dru George Barbu (slalom uriaș și sla-
lom special), Ioan Valeriu Achiriloaie
(coborâre), Ania Monica Germaine
Caill (slalom super-uriaș, slalom special,
combinată alpină)>

SCHI FOND (3)< Timea Sara, Paul
Constantin Pepene, Florin Daniel Pri-
pici>

BIATLON (2)< Eva Tofalvi, Cornel
Dumitru Puchianu>

SĂRITURI CU SCHIURILE (1)<
Sorin Iulian Pîtea>

PATINAJ ARTISTIC (1)< Zoltan Ke-
lemen>

SKELETON (2)> Dorin Dumitru
Velicu, Maria Marinela Mazilu>

SANIE (4)< Valentin Crețu (simplu
masculin, ștafeta), Nicolae Radu Șovă-
ială și Alexandru Teodorescu (dublu sa-
nie masculin, ștafeta), Raluca Strămă-
turaru (simplu feminin, ștafeta)>

BOB (8)< Nicolae Istrate și Florin
Cezar Crăciun (dublu masculin), An-
dreas Paul Neagu, Paul Septimiu Mun-
tean, Dănuț Ion Moldovan, Bogdan
Otavă (4 masculin), Maria Adela Con-
stantin și Andreea Grecu (echipajul de
dublu feminin).

Jocurile sunt transmise pe canalele
TVR, fiind acoperite aproape toate pro-
bele. La turneul olimpic masculin de
hochei vor participa, din nou, juc[torii
profesioni;ti din NHL.

Vasile A.

Jocurile Olimpice de Iarn[ acord[
aproape 100 de titluri `n acest an

OLIMPIAD~
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MUZIC~

La o s[pt[m]n[ dup[ marele
succes al Alexandrei Prodaniuc ̀ n
Concertul nr. 2 pentru pian de
Rahmaninov, reflectat cum se cu-
vine de Informa\ia Zilei ;i Infor-
ma\ia TV, un alt t]n[r muzician
format la Satu Mare a ̀ nc]ntat pu-
blicul Filarmonicii joi sear[.

Vlad R[ceu, care va `mplini `n
cur]nd 27 de ani, apropiindu-se de ma-
turitatea deplin[ ca om ;i artist, a ales
s[ prezinte s[tm[renilor, `n prim[
audi\ie, Concertul `n re minor pentru
vioar[ ;i orchestr[ op. 8 de Richard
Strauss, `n anul `n care lumea muzicii
simfonice aniverseaz[ 150 de ani de la
na;terea marelui compozitor postro-
mantic german (petrecut[ `n iunie
1864).

Povestea unui izbutit
exerci\iu componistic

Richard Strauss a scris acest concert
`n jurul v]rstei de 18 ani, num[rul mic
de opus purtat de lucrare atr[g]nd at-
en\ia asupra caracterului s[u timpuriu.
La fel ca un alt concert `n re minor, cel
semnat de Felix Mendelssohn-
Bartholdy, aceast[ pies[ este un
exerci\iu componistic reu;it, care
anun\[ punctele forte ale compozitoru-
lui la maturitate.

Bine ancorat `n tradi\ia clasic[ ;i
romantic[, Richard Strauss impre-
sioneaz[ aici prin orchestra\ia bogat[
;i impetuozitatea temelor. Tema care
deschide lucrarea aminte;te celor ce
cunosc muzica sa felul `n care el
reu;e;te s[ capteze auditoriul ̀ n debutul
celebrelor sale poeme simfonice (ne

g]ndim `n special la “A;a gr[it-a
Zarathustra”). Rondo-ul ce constituie
partea a treia depune m[rturie pentru
inventivitatea armonic[ ;i melodic[,
tema cu clare r[d[cini folclorice fiind
prelucrat[ impecabil, ̀ ntr-o dezl[n\uire
muzical[ ̀ naripat[ amintind de celebrul
Rondo al Concertului de Beethoven,
pe care `n mod cert t]n[rul Strauss `l
cuno;tea bine. Poate doar partea me-
dian[, Lento ma non troppo, relativ
scurt[ ;i ezitant construit[, pare scris[
dintr-un pur sim\ al respectului fa\[ de
tradi\ie.

Aceast[ interesant[ lucrare, pe care
criticul Karl Klindworth o situa, chiar
`naintea premierei din 1882, mai sus
din punct de vedere valoric dec]t mai
c]ntatul - atunci ;i acum - Concert de
Bruch, ne arat[ ;i de ce Strauss nu e
renumit pentru crea\iile sale concer-
tante. De multe ori vioara solist[ e re-
dus[ la rolul de dublaj al temelor
enun\ate mai r[spicat de instrumentele
de suflat, iar orchestra de\ine rolul
dominant. Richard Strauss a scris de
altfel destul de pu\ine concerte cu in-
strument solo< unul pentru oboi, foarte

frumos, dou[ pentru corn ;i o Burlesc[
pentru pian ;i orchestr[. Poemele sim-
fonice ;i operele i s-au potrivit mult
mai bine, compozitorul d]ndu-;i prob-
abil repede seama `n ce direc\ie e mai
bine s[-;i orienteze talentul.

Un muzician st[p]n pe sine

Asum]ndu-;i provocarea unei
prime audi\ii, Vlad R[ceu a dat dovada
unui profesionalism exemplar. N-a bra-
vat, n-a ;arjat, a fost c]t se poate de fidel
partiturii (de altfel a preferat, cu mod-

estie, s[ aib[ textul muzical `n fa\[), a
fost str[lucitor `n special `n Rondo ;i
foarte concentrat `n pasajele de mare
dificultate ale primei p[r\i, `n care cel
ce ;i-a `ncordat mu;chii creativi a fost
compozitorul, pun]nd solistul la grele
`ncerc[ri tehnice. Ajutat ;i de bagheta
m]nuit[ expert de Horvath Jozsef, la
care orchestra a r[spuns aplicat, Vlad a
reu;it o interpretare conving[toare,
`ndelung aplaudat[, ad[ug]ndu-;i la
palmares o pies[ mai rar abordat[,
al[turi de concerte clasicizate
(Ceaikovski, Mendelssohn - mi minor,
chiar Beethoven, pe care credem c[ ar
fi momentul s[-l `ncerce iar).

Absolvent al Liceului de Art[ “Aurel
Popp” din Satu Mare, eminent student
;i actualmente doctorand al Academiei
de Muzic[ “Gh. Dima” din Cluj-
Napoca, Vlad arat[ acum ca un muzi-
cian st[p]n `ntru totul pe mijloacele
sale ;i ca un om fericit ;i echilibrat,
c[s[toria cu Octavia - pianist[, parten-
er[ ;i pe scen[ - fiind foarte benefic[
pentru el.  De la debutul scenic ca solist
în cadrul concertelor pentru elevi or-
ganizate de Filarmonica Satu Mare, din
anul 1995, activitatea sa concertistică
include turnee atât în ţară, cât şi în Un-
garia, Germania, Elveţia, Olanda, în
colaborare cu dirijori de renume. În
septembrie 2007 a obţinut locul I la
Concursul Internaţional “Ştefan Ruha”,
iar în luna decembrie a aceluiaşi an,
premiul I şi Marele Premiu la Concur-
sul Internaţional “Remember Enescu”.

Programul serii a fost completat de
interpret[ri competente ale Uverturii
“Freischütz” de Weber ;i seninei Sim-
fonii a 5-a `n Si bemol major de Schu-
bert. S[pt[m]na viitoare la pupitrul or-
chestrei revine Franz Lamprecht.

Vasile A.

Asum]ndu-;i provocarea unei prime audi\ii, Vlad R[ceu a dat dovada unui
profesionalism exemplar. N-a bravat, n-a ;arjat, a fost c]t se poate de fidel partiturii
(de altfel a preferat, cu modestie, s[ aib[ textul muzical `n fa\[), a fost str[lucitor
`n special ̀ n Rondo ;i foarte concentrat ̀ n pasajele de mare dificultate ale primei
p[r\i, `n care cel ce ;i-a `ncordat mu;chii creativi a fost compozitorul, pun]nd
solistul la grele `ncerc[ri tehnice.

Vlad R[ceu pe scena Tonhalle din Düsseldorf, `n vara anului trecut, `n compania Filarmonicii din T]rgu Mure;

Între cele nouă simfonii ale lui
Beethoven se află și simfonia a
opta.    Iată că renumita orchestră
a orașului nostru, Orchestra Fi-
larmonicii Dinu Lipatti, nu a lăsat
uitată noblețea și frumusețea sim-
foniei, ci a ridicat-o la o intensi-
tate excepțională.

Simfonia a opta este una dintre cele
mai originale simfonii ale lui Beetho-
ven. Această simfonie a încredințat-o
atât viorilor cât și instrumentelor de
suflat care încep printr-o melodie blân-
dă și duioasă ajungând până la notele
cele mai de sus ale registrelor lor.

Violoncelele au acompaniat și ele
triolete repezi care au dat un fel de su-
sur în nuanța ideii principale. Împreu-
nă cu contrabasul și instrumentele de
percuție, toate sunetele au inspirat o
noblețe însoțită de un strălucitor colo-
rit. Iată dovada că muzica este limbajul
sincer al sufletului, al inimii. Muzica
este  socotită arta cea mai de preț, un
limbaj poetic universal, ea îți oferă o
desfătare deplină.

Toate aceste minuni muzicale le-
am simțit doar datorită orchestrei
noastre în seara zilei de 30 ianuarie, a

cărei scânteie și gingășie, forță și splen-
doare ne-a inundat sufletele pentru că
muzica este o artă atât de minunată,
muzica simfonică superioară și nu nu-
mai, tocmai pentru că poate vorbi ne-
mijlocit sufletului, fără intermediul cu-

vintelor, deoarece exprimă tocmai ce
nu se poate exprima în cuvinte. Muzica
are logica ei proprie, organismul ei pro-
priu, tehnica ei proprie, care cer cu-
noaștere și încă una vastă, și o deprin-
dere care nu se formează ușor, ci prin

muncă și iar muncă.
Iată deci, dragi cititori, cum poate

fi caracterizată Orchestra Dinu Lipatti.
Totul a fost senin și plin de viață,

viața fiecărui membru al orchestrei,
furtuni și uragane conturându-se mai
apoi cu inflexiuni de grație, cu treceri
repezi de flaute și viori și cu intervenții
ale tuturor instrumentelor, ceea ce au
stârnit cele mai înflăcărate aplauze.

A interpreta simfoniile lui Beetho-
ven este lucrul cel mai atrăgător și ge-
nial. Forța herculeană cu care se îm-
pletesc și șerpuiesc sonoritățile armo-
nice, apoi caracterul ușor și vesel al în-
tregii simfonii ne permite să spunem
că simfoniile lui Beethoven sunt o bu-
cată de cer căzută pe pământ.

Unitatea motivului muzical a fost
extraordinară, o frumusețe captivantă
a întregului. Fiecare tablou muzical în
parte a strălucit printr-un fermecător
colorit și a prezentat îmbinări muzicale
ale căror scântei și gingășie, forță și
splendoare au înmuiat sufletele spec-
tatorilor.

Tempo di menueto (Fa major) este
una din creațiile cele mai originale ale
lui Beethoven. Însăși cadrul menuetu-
lui capătă un caracter cu totul aparte,

neobișnuit. Melodiile trompetelor și,
în legătură cu ele, jocul ritmic al tonicii
și dominantei sunt minuni.

Partea cea mai viguroasă, cea mai
importantă și mai atrăgătoare a simfo-
niei a fost finalul ei, Allegro vivace. Și
motivele, și dezvoltarea lor nu se pot
compara, în genialitatea lor, cu nimic
ce există azi în muzică. Toate cele spuse
până acum putem să afirmăm că sim-
foniile lui Beethoven în materie de
compoziție sunt ca o minune a minu-
nilor. Ideea muzicală și sttrălucirea sim-
foniei a dat-o orchestra și dirijorul.

Așadar interpretarea a fost adora-
bilă atât din punct de vedere muzical
dar și sub aspectul sonorității. Totul a
fost strălucit, nobil și genial.

Adevărata răsplată a fost publicul
cu simpatia care a arătat-o orchestrei
recunoscându-i-se strălucita ei valoare
prin ropotele de aplauze și bisuri ceea
ce dovedește că lumea sătmăreană este
una a frumuseții și concordiei.

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

Ana Vacarciuc

Ludwig van Beethoven, pe drept numit “Titanul” muzicii clasice

Concert simfonic Beethoven la Filarmonica s[tm[rean[

Vlad R[ceu a adus s[tm[renilor
Concertul pentru vioar[ de Strauss



MAGAZINUnii afirmă că Sfinxul nostru ar fi “polul energetic al planetei”,
specialiştii precizează însă  că este “o formă ciudată, care a fost săpată
în roca conglomerată, printr-o acţiune a vântului care poartă numele
de eroziune”…

Primele străzi construite de mâna
omului erau pavate cu piatră şi datează
din anul 4000 ÎC. În sprijinul acestei
afirmaţii vin descoperirile din Ur, ac-
tualmente pe teritoriul Irakului. În
Glastonbury, Anglia, au fost, de ase-
menea, descoperite sub o mlaştină, câ-
teva străzi construite din buşteni.

Constructorii de şosele din anii
1800 se bazau doar pe piatră, nisip şi
apă, care lega materialul, oferind astfel
o suprafaţă compactă şoselei. John
Metcalfe, de origine scoţian, a construit
peste 289 km. de şosea în Yorkshire,
Anglia. Sistemul de construire pe trei
straturi (pietre mari, pietriş şi nisip)
conferea o foarte bună drenare a apei.

Primele şosele asfaltate au fost rea-
lizate de doi ingineri scoţieni, Thomas
Telford şi John Loudon McAdam. Tel-
ford a proiectat şoseaua pornind de la
un alt principiu. El propunea ca mijlo-
cul acesteia să fie uşor ridicat peste ni-
velul marginilor, ajutând astfel la un şi
mai bun drenaj. A îmbunătăţit şi me-
toda construcţiei cu pietre, analizând
în prealabil mai mulţi factori, cum ar
fi< intensitatea traficul în zona respec-
tivă, grosimea pietrelor, poziţionarea
şoselei şi unghiul de înclinare.

Astăzi, 96% din şoselele pavate din
Statele Unite sunt făcute din asfalt.
Acesta este obţinut prin procesarea
ţiţeiului. După ce se extrage din acesta
substanţa pură, tot ceea ce rămâne este
transformat în asfalt, folosit la pavarea
străzilor. 

Asfaltul a fost folosit pentru prima
dată la pavarea străzilor în 1824, pe
Champs-Élysées în Paris.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Se spune că Sfinxul din Bucegi
ascunde mistere nebănuite şi că
ar fi cel mai vechi dintre simbo-
lurile noastre sacre. Faptul că, în
fiecare an, la data de 28 noiem-
brie, la apus, razele soarelui con-
struiesc o piramidă energetică în
jurul lui a devenit de notorietate. 

Unii afirmă că Sfinxul nostru ar fi
“polul energetic al planetei”, specialiştii
precizează însă  că este “o formă ciudată,
care a fost săpată în roca conglomerată,
printr-o acţiune a vântului care poartă
numele de eroziune”…

Sfinxul seamănă cu chipul 
de pe platoul Marcahuasi 
din Peru

Între 1966 -1968, arhitectul peruan
Daniel Ruzo venea în România pentru a
cerceta Sfinxul - denumire cu care nu
era de acord, pe care îl văzuse pe o carte
poştală. De altfel, primise mai multe lă-
muriri de la un coleg român. "Am cerce-
tat munţii din cinci continente”, scria el,
"dar în Carpaţi am găsit monumente uni-
ce dovedind că în aceste locuri a existat
o civilizaţie măreaţă, constituind centrul
celei mai vechi civilizaţii cunoscute as-
tăzi”. Ruzo constata că Sfinxul seamănă
cu chipul principal dintr-un ansamblu
sculptat într-o st]ncă de pe platoul Mar-
cahuasi din Peru. Ansamblu denumit de
el Monumentul Omenirii. Peruanul a
ajuns la concluzia că de fapt, nici Sfinxul
nu reprezintă doar un singur chip, fiind
înconjurat de alte chipuri umane, din
rase diferite, precum şi capul unui câine.
Iar acel câine are rolul de păzitor al unei
comori şi că „trebuie să existe şi o Peşteră
a Tezaurului“ în apropiere.

Ceau;escu a înființat un 
departament secret pentru
studierea Sfinxului

Conform teoriei cercetătoarei Cris-
tina Panculescu, care a efectuat un amplu
studiu asupra masivului Bucegi – studiu
despre care se spune că a ajuns la un mo-
ment dat “pe biroul” Elenei Ceauşescu,
în Bucegi, în apropierea Vârfului Omu,
se află un centru energetic. "Chemaţi de
Sfinx, dacii ştiau a se face nemuritori“,
concluziona studiul, finalizat în 1988 şi
înaintat către C.C. al P.C.R. Cercetătoarea
demonstra, printre altele, că acest “Cen-
tru” reprezintă o poartă de ieşire din uni-
versul terestru, cu o activitate energetică
m[surabilă, care se manifestă ciclic. Şi
constata că din 1986, intensitatea cen-
trului s-a amplificat.

Se spune că însuşi Ceauşescu era in-

teresat de “povestea” Sfinxului. Daniel
Ruzo i-a îndemnat pe cercetătorii ro-
mâni, care l-au însoţit în peregrinările
sale prin Bucegi, să cartografieze anumite
“zone”.

Se pare că unii dintre cei care l-au
însoţit pe Ruzo în România erau “cerce-
tători” ai Securităţii, trimişi să vadă ce
face „nebunul” şi să întocmească rapoar-
te pentru Cabinetul 2, respectiv Elena
Ceauşescu. În plus, Nicolae Ceauşescu
ar fi înfiinţat o unitate pentru studierea
fenomenelor paranormale. 

Cartea Cristinei Pavelescu, "Taina
Kogaiononului - Muntele Sacru al daci-
lor" (2008) prezintă concluziile şi argu-
mentele rezultate în urma unei munci
de cercetare întreprinsă pe parcursul a
patru ani în Bucegi. “Cercetare bazată pe
studii de mitologie comparată, istorie ve-
che, folclor şi artă veche românească, is-
toria religiilor,hermeneutică şi ştiinţe
tradiţionale în general”, după cum sună
prezentarea cărţii. Geograful și istoricul
Strabon (63 î.Ch. - 19 d.Ch.) vorbea des-
pre muntele Kogaion< „Tot aşa şi acest
munte a fost recunoscut drept sacru si
astfel îl numeau geţii; numele lui, Koga-
ion, era la fel cu numele râului care cur-
gea alături”. Kog-a-ion înseamnă „Capul

Magnificului”, fiind şi denumirea getică
a Bucegilor, unde se afla marele cap scul-
ptat, cunoscut sub numele de „Sfinxul
Românesc”.

În studiul „Dacia Hiperboreana“, pu-
blicat la Paris în 1936 şi republicat în
Franţa şi Italia în anii ’80, Vasile Lovi-
nescu afirma că „muntele Om este tra-
versat de o grotă imensă, care este una
dintre cele mai mari din lume, în sensul
că nu i s-a dat de capăt, fiind exploatată
doar pe vreo 20 de kilometri“.

N. Densuşianu menţionează că „du-
pă ideile astronomice şi geografice ale
Antichităţii clasice, Polul Nordic, în jurul
căruia se învârtea Universul, atingea Pă-
mântul lângă Dunăre, pe teritoriul
geţilor, în particular pe Munţii Rhipaei
(Carpaţii Meridionali). Conform acelo-
raşi idei, osia sau axa în jurul căreia se
învârtea Cerul, trecea prin centrul Pă-
mântului, deci şi Universul şi Terra aveau
o axă comună – Axis Mundi sau Axa Lu-
mii. Cei care susţin că leagănul omenirii
se află în spaţiul carpato-danubiano-pon-
tic, localizează axa respectivă pe muntele
sfânt al dacilor, Kogaion.

Unii istorici susțin că Sfinxul

din Bucegi e o copie a celui
din Egipt

Mulţi istorici merg până la afirmaţia
că Sfinxul de la Gizeh, Egipt, este o copie
a celui de pe platforma Bucegilor. 

Acest lucru se bazează pe asemănări
care sunt mai mult sau mai puţin întâm-
plătoare, cum ar fi faptul că Sfinxul din
Bucegi are aceeaşi înălţime cu cel egip-
tean, de la Gizeh. La mult timp după ce
Ruzo a studiat Monumentul Omenirii,
cercetători peruani, dotaţi cu aparatură
modernă, au identificat pe Platoul Mar-
cahuasi 22 de vortexuri energetice pe
care le-au numit „cruzes”, „cruci”, for-
mate din trei tipuri diferite de energie…

În 1999, cercetătorul Vasile Rudan
efectua un studiu asupra unei  zone din
Bucegi şi observa accidental că pe o pantă
cu o suprafaţă de un kilometru pătrat, în
preajma Vârfului Doamnei, organismul
se încarcă energetic, toate funcţiile fiind
revigorate.  Măsurătorile indicau “o ano-
malie magnetică atipică”, iar cercet[torii
au denumit zona Gura de Rai, conform
unei legende populare , care spune că „la
îngemănarea Cerului cu Pământul viaţa
trece prin moarte şi moartea devine viaţă”.

Conform teoriei cercetătoarei Cristina Panculescu, în Bucegi, în apropierea Vârfului Omu, se află un centru energetic
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Singura bicicletă construită
aproape în totalitate din lemn
stratificat, care circulă în muni-
cipiul Târgu Mureș, a fost invitată
în acest an la o prezentare, cu oca-
zia Turului Franţei, a declarat pre-
sei, inventatorul bicicletei ecolo-
gice, Zsok Donat.

"Este făcută din lemn de brad strati-
ficat – cadrul are 6 straturi de lemn – fie-
care strat are îmbinările interne pentru
rezistenţă. Furca este din lemn, pe spate
am o roată de scuter, iar pe faţă una de
bicicletă. I-am pus un arc la scaun pentru
amortizarea șocurilor. Ghidonul este din
lemn cu metal, combinat. Am făcut-o să

fie și funcţională. Alţii zic că au văzut cu
lanţ din lemn, dar am spus că nu poţi
merge cu ea dacă-i pui lanţ din lemn (…
) Un domn din Anglia mi-a făcut poze,
a spus că promovează chestii din acestea

ecologice și că în vară începe Turul
Franţei și are de gând, pe cheltuiala lui,
să mă invite acolo să promovez bicicleta.
Am rămas surprins, am cartea de vizită
în buzunar, aștept acum să fiu contactat",
a declarat Zsok Donat.

Bicicleta ar costa câteva mii de
euro

Inventatorul a spus că a fost nevoie
de o muncă susţinută pentru a putea face
o bicicletă sigură, că a început cu o serie
de schiţe pe calculator, apoi a adaptat la
cadrul de lemn o roată de scuter și una
de bicicletă, a pus lanţ metalic și pedale
normale.

În privinţa costului unei biciclete
ecologice, Zsok Donat a arătat că aceasta
ar costa câteva mii de euro, însă deocam-
dată exemplarul cu care circulă prin Târ-
gu Mureș nu este de vânzare.

"Încă nu m-am hotărât, dar e mii de
euro, e de lucru la ea, e deosebită, e unică,
nu m-am hotărât la preţ, dar mă gândesc
undeva între 5.000 și 10.000 de euro. Alţii
vehiculau și mai mult. Deocamdată e fă-
cută pentru mine. Am un puști de 16 ani
și mă pregătesc să mai fac măcar una
pentru el, să mergem amândoi. Lumea
întreabă, e curioasă, dar când aude de
mii de euro, se cam dezumflă’, a susţinut
inventatorul. Acesta a precizat că bici-
cleta ecologică a confecţionat-o într-un
atelier mic, pe care îl are acasă. 

Nissan a prezentat un motor turbo de
1.5 litri cu trei cilindri ce produce 400 CP.
Cântărind doar 40 kg, noul motor oferă
mai multă putere decât motorul din For-
mula 1. Firma nu doar va stabili noi stan-
darde în segment cu motorul electric unic
de la bordul lui Nissan ZEOD RC la Le
Mans în acest an, dar motorul pe benzină
ce-l acompaniază va revoluţiona standar-
dele în materie de performanţă şi eficienţă.

Nissan ZEOD RC va deveni primul
vehicul de la Le Mans ce va face un tur de
circuit doar cu energie electrică. O singură
tură din fiecare stagiu (un stagiu durează
aproximativ o oră) va fi cu propulsie elec-
trică, apoi noul motor Nissan DIG-T R 1.5
litri cu trei cilindri turbo va intra în acţiune.
Acest incredibil de mic motor cântăreşte
doar 40 kg dar produce o putere imensă
de 400 CP. Cu o turaţie de până la 7.500
rpm, Nissan DIG-T R produce 380 Nm.
La o rată de 10 cai putere per kilogram,
noul motor este practic mai performant
decât noul motor ce va fi utilizat în For-
mula 1 din acest an.

Întregul concept Nissan ZEOD RC s-
a concentrat puternic pe micşorarea ca-
pacităţii motorului şi eficienţă. Nissan a
optat pentru partenerul Total din segmen-
tul lubrifianţilor, ce l-a ajutat să dezvolte
acest motor. 

“Nissan va deveni primul producător
important ce va utiliza un motor cu trei
cilindri într-o competiţie internaţională
majoră. Dorim să ne menţinem poziţia de
lideri în industrie la capitolul micşorarea
capacităţii motoarelor. Experienţa dobân-
dită din dezvoltarea acestui motor se va
regăsi în viitoarele modele Nissan pentru
stradă”, a declarat Darren Cox, director la
Nissan Global Motorsport.

Ş:oselele ;i asfaltul

Motor de 1.5 litri 
cu 3 cilindri, 

mai tare decât 
cel din Formula 1

Misterele Sfinxului din România 

Biciclet[ din lemn construit[ la Târgu Mure; 
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Chiar dac[ pe 2 februarie a
schimbat prefixul, fosta manechin[
este, de fapt, `nc]ntat[ fiindc[ se
simte plin[ de energie. ~ntre 50 ;i
60 de ani a trecut prin multe - ;i-a
pierdut ambii p[rin\i ;i a trecut
printr-un divor\ ur]t, iar `n tot
acest timp a `ncercat s[ fie un
st]lp pentru cei trei copii ai s[i.
A reu;it s[ treac[ peste aceast[
perioad[ dificil[ ;i acum se
simte st[p]n[ pe via\a ei.

Unii ar putea-o numi pe Christie
Brinkley (60 de ani) o norocoas[.
O frumuse\e de 1,75 m `n[l\ime
cu p[r lung blond, ochi alba;tri
cristalini, ten de por\elan ;i un
trup care o face s[ par[ mult mai
t]n[r[, este cu siguran\[ o per-
soan[ care a c];tigat la loteria
genetic[. Dar urmeaz[ ;i cariera
ei< apari\ii pe mai mult de 500
de coperte, ̀ ntre care trei edi\ii
consecutive “Sports Illustrated
Swimsuit” sau parteneriatul
de 25 de ani cu brandul Co-
verGirl (cel mai longeviv con-
tract cosmetic al unui fotomo-
del). Aici nu prea mai poate fi
vorba doar de noroc. 

Modeling-ul a fost
destinul ei, chiar dac[
l-a ales din `nt]mplare

~n vara lui 1972, t]n[ra
Christie `n v]rst[ de 18 ani
p[r[sea ora;ul ei natal, Los
Angeles, pentru a studia la
Paris. “Am locuit `n camera
unei servitoare dintr-o man-
sard[. Du;ul meu era la dou[
str[zi distan\[ la b[ile pu-

blice, iar telefonul era pe
aceea;i strad[ la oficiul
po;tal.”
Aflat[ la peste 9000 de
km dep[rtare de prieteni

;i familie, Christie s-a trezit vizit]nd din ce `n ce mai
des oficiul po;tal. Acolo a fost remarcat[ de un fotograf
care avea nevoie de un model. Acesta a revenit c]teva
zile la r]nd p]n[ a re`nt]lnit-o, oferindu-i un job ca
manechin. Fiindc[ nu avea ̀ ncredere ̀ n str[ini, i-a ce-
rut cartea de vizit[ ;i ;i-a v[zut mai departe de treab[.

C]teva s[pt[m]ni mai t]rziu, a g[sit ̀ n buzunarul
jachetei cartea de vizit[ ;i dup[ ce s-a consultat cu
prietena ei, a fost de acord s[ se ̀ nt]lneasc[ cu acel fo-
tograf. Cur]nd dup[ aceea, Brinkley a semnat un con-
tract cu Elite Model Management. La finalul unui
pr]nz cu Nina Blanchard, avea deja de lucru – trei
campanii publicitare na\ionale. “C]nd am ̀ nceput eu,
modelele erau pur ;i simplu ni;te umera;e pentru
ag[\at hainele. Trebuia doar s[ fii t[cut[, s[-\i pui hai-
nele pe tine ;i s[ faci ce \i se spune. Cu timpul, modelele
au devenit ;i ele ni;te branduri. Acum exist[ un
poten\ial uria; `n aceast[ carier[. ~n timp ce am fost
manechin, am f[cut multe alte lucruri – am fotografiat,
am scris o carte, am pornit mai multe afaceri ;i am in-
trat pu\in ;i ̀ n politic[. Am devenit delegat al ̀ nt]iului
district al New York-ului.”

”Am de g]nd s[ fac tot ce simt”

Este deseori `ntrebat[ care parte a corpului `i dis-
place cel mai mult, dar ea refuz[ s[ r[spund[ pentru
c[ nu-i place s[ se pl]ng[. “Desigur c[ pot s[ m[ uit
`n oglind[ ;i s[ str]mb din nas, dar niciodat[ nu o voi
spune cu voce tare deoarece ar `nsemna s[ fiu extrem
de nerecunosc[toare.” Cu toate c[ ̀ ;i cunoa;te limitele,
a decis s[ fac[ exact ceea ce simte. “Dac[ simt c[ vreau
s[ port fuste mini, o voi face at]ta timp c]t nu-mi pun
copiii `ntr-o situa\ie jenant[.” Christie este foarte
`nc]ntat[ c[ `nc[ mai face parte din industria de fru-
muse\e – are un contract cu IMG Model, o linie de ex-
tensii de p[r ;i urmeaz[ s[-;i lanseze propria linie de
`ngrijire a pielii, CBBeauty. “Femeile nu trebuie igno-
rate doar pentru c[ au o anumit[ v]rst[. C]nd am
`nceput eu, `mi amintesc de ni;te manechine care mi-
au spus c[ p]n[ la 30 de ani voi fi deja expirat[.”

Stilul de via\[ s[n[tos a ajutat-o s[ `mb[tr]neasc[
cu gra\ie. La 13 ani a `ncetat s[ mai m[n]nce carne ;i
urmeaz[ ;i acum o diet[ vegetarian[ mul\umit[ fiicei
ei de 15 ani, Sailor. Ador[ s[-;i petreac[ timpul ̀ n ma-
gazine care v]nd hran[ s[n[toas[. “Unora le place s[
se `nfrupte dintr-un pe;te `necat `n sos. Dar pe mine
nu m[ atrage acest lucru.” Pentru sfaturi de alimenta\ie
;i nu numai, ea urm[re;te regulat emisiunea lui Dr.
Oz. “Mie `mi place s[ beau un pahar de vin alb seara,
dar dr. Oz spune c[ e mai bun cel ro;u `nainte de cul-
care, a;a c[ voi `ncerca.”

”Am `nv[\at s[ nu mai fiu at]t de critic[
cu mine `ns[mi”

Aflat[ `n emisiunea lui Oprah Winfrey, prezenta-
toarea a ̀ ntrebat-o ce p[rere avea despre opera\iile es-
tetice. “Atunci aveam 40 de ani ;i am spus ‘Niciodat[!’
Acum, la 60 de ani, nu a; mai spune acela;i lucru. Dar
totu;i, cred c[ exist[ at]t de multe posibilit[\i non-in-
vazive pentru aproape toate problemele pielii. Eu merg
la dermatologul meu o dat[ pe lun[ ;i `mi aplic trata-
mente faciale. ~mi place tehnologia modern[.”  Rutina
ei de fitness – alergare, greut[\i ;i aparate - `i permite
s[ `ncap[ `n jean;i m[rimea 27, dar insist[ c[ ;i greu-
tatea ei oscileaz[. “Uneori m[ `ngra;, iar dulapul meu
este dovada. Am jean;i m[rimea 24 de pe vremea c]nd
dansam ̀ n piesa de teatru “Chicago”, p]n[ la m[rimea
28. C]teodat[ m[n]nc multe paste, recunosc.” Dar
c]nd simte c[ deja a luat prea mult ̀ n greutate, Christie
`;i schimb[ tipul de exerci\ii. “Cu c]t sunt mai activ[,
cu at]t m[ simt mai bine.”

Stilul de via\[ activ o ajut[, de asemenea, s[ \in[
pasul cu cei trei copii ai ei – c]nt[rea\a Alexa Ray Joel
(28 de ani), Jack de 18 ani ;i Sailor, care dore;te s[ ur-
meze aceea;i carier[ ca mama ei. “I-am spus c[ imediat
ce v[d primele semne c[ este luat[ pe sus de aceast[
carier[, nu o voi mai sprijini. :i ;tie c[ ;coala e pe pri-
mul plan, a;a c[ trebuie s[ ia note foarte bune. Dar
`n\elege foarte bine situa\ia fiindc[ e foarte istea\[.”

Secretele ei de frumuse\e

Exfoliaz[-te zilnic. “Fac acest lucru de c]nd am
citit c[ b[rba\ii arat[ cu cinci ani mai tineri c]nd se
b[rbieresc.”

Obraji proaspe\i. “Amestec dou[ nuan\e de fard
de obraz, apoi aplic ;i dau cu pu\in[ crem[ cu luciu
peste.”

Spr]ncene bine definite. “Spr]ncenele pot s[ se
sub\ieze cu v]rsta. De aceea eu folosesc un creion spe-
cial pentru spr]ncene ;i pudr[.”

Extensii de p[r. “Le-am folosit ̀ n industria de mod[
ani de zile. Sunt bune dac[ p[rul t[u se r[re;te sau vrei
doar s[ te sim\i senzual[.” Accept[ schimbarea. “Am
c]teva fire c[runte acolo unde `mi fac c[rarea, a;a c[
schimb frizura `n partea cealalt[.”

Christie nu crede `n a l[sa v]rsta pe care o are s[
o defineasc[, dar este convins[ c[ atitudinea joac[ un
rol important `n felul `n care te sim\i. “Pe l]ng[ toate
acestea, unul dintre cele mai bune secrete este s[-\i
pese de tot ceea ce te `nconjoar[. Asta conteaz[ cu
adev[rat.”

Christie Brinkley< „Nu cred c[
v]rsta pe care o am m[ define;te”


