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Povestea cristalelor începe în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea ;i este legată de activitatea lui Daniel Swarovski,
fiul unui artizan sticlar din ora;ul Jablonec Nad Nisou, din
Boemia, proprietar de ateliere de prelucrare a sticlei ;i de
fabricare a cristalelor.

După anii de ucenicie petrecuți în atelierele tatălui său,
Daniel pleacă la Paris, unde, la v]rsta de 18 ani, descoperă

multiplele posibilități de folosire a cristalelor în atelierul lui
Gabrielle (Coco) Chanel. Legendara creatoare de modă
prefera, în locul pietrelor veritabile, frumusețea subtilă a
cristalelor, pe care le folose;te pentru decorarea creațiilor sale<
în Ora;ul luminilor, cristalele, cu ale lor reflexe scânteietoare,
fascinează doamnele din înalta societate ;i se impun ca una
dintre emblemele eleganței a la francaise.

      Regizorul Marcel |op, format la ;coala teatrului
independent bucure;tean, ;i-a asumat un pariu riscant<
transmutarea pove;tii chinuitului Woyzeck, din piesa
neterminat[ a lui Georg Büchner, `ntr-un areal foarte
specific ;i cunoscut
s[tm[renilor< |ara
Oa;ului. V[z]nd
spectacolul la
premier[, credem c[
pariul a fost unul
c];tig[tor.
      Scurta ;i
zbuciumata via\[ a lui
Büchner s-a petrecut
`n prima jum[tate a
veacului XIX, `ntr-o
perioad[ `n care
Germania actual[ era
ciobit[ `n zeci de
st[tule\e, unele ridicol
de mici. 
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Spectacol aniversar
curajos la Teatru<
“Woyzeck Transylvania”

:colile
s[tm[rene
de `nv[\[tori 
erau renumite
`n Ungaria
secolului XiX

Ediția din acest an  l-a avut ca invitat ;i pe Marek Szczygiel, ambasadorul
Poloniei `n Rom]nia la Bucure;ti PAginA 10

Dacă în țară perioada interbelică a însemnat în
mare parte un avânt economic, același lucru îl putem
spune și despre viața economică din orașul Satu
Mare. În perioada 1918-1919, când și Sătmarul de-
vine parte componentă a Regatului României, orașul
de pe malul Someșului va cunoaște o nouă etapă în
cadrul dezvoltării vieții economice și sociale. Noul
cadru politic, administrativ și legislativ va duce la
o creștere însemnată a ponderii capitalului româ-
nesc în sistemul economic al orașului. PAginA 2
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      Fostul secretar de stat al
SUA Hillary Clinton conduce
detașat între posibilii candidați
ai Partidului Democrat pentru
alegerile prezidențiale din 2016,
potrivit unui sondaj realizat de
ziarul e Washington Post și
de postul de televiziune ABC.
      Hillary Clinton, în vârstă de
66 de ani, are sprijinul a 73%
din potențialii alegători
democrați și independenți —
se arată în acest sondaj, publicat
la 30 ianuarie. Ea este urmată,
cu 12%, de vicepreședintele Joe
Biden. Înainte de a fi
responsabilă a diplomației SUA
până în februarie anul trecut,
soția fostului președinte Bill
Clinton (1993-2001) și
senatoare a statului New York a
fost în 2008 cea mai puternică
rivală a lui Barack Obama în
campania pentru candidatura
prezidențială a Partidului
Democrat. Actualul
vicepreședinte și fost senator al
statului Delaware, Joe Biden,
întrunește 12% din preferințele
celor chestionați.

      Rezervele financiare ale
domeniului reginei Elisabeta a
II-a a Marii Britanii au ajuns la
un minim istoric de 1 milion
lire sterline, comparativ cu 35
de milioane de lire sterline în
2001, din cauza administrării
inadecvate de către consilierii
regali, potrivit unui raport al
Parlamentului britanic.
      Consilierii nu au reuşit să
controleze finanţele, în timp ce
palatele regale "se prăbuşesc",
se arată în raportul întocmit de
o comisie a Camerei
Comunelor din parlamentul de
la Londra. Cheltuielile au
depăşit în asemenea măsură
veniturile încât rezervele au
scăzut de la 35 de milioane de
lire în 2001 la doar 1 milion de
lire în prezent, au afirmat
membrii comisiei.
      Trezoreria britanică trebuie
să preia controlul şi să ajute la
protejarea palatelor "de noi
distrugeri şi deteriorări",
notează parlamentarii.
      "Considerăm că Trezoreria
are datoria de a fi implicată activ
în supravegherea planurilor şi
managementului financiar al
Casei Regale, dar nu a făcut
acest lucru", a declarat Margaret
Hodge, preşedinte al comisiei.
      Palatul Buckingham şi
Castelul Windsor ar avea nevoie
urgentă de reparaţii. Angajaţii
Casei Regale trebuie să adune
în găleţi apa de ploaie pentru a
proteja antichităţi şi opere de
artă, în timp ce vechile boilere
generează anual o notă de plată
de 774.000 de lire sterline.

Hillary Clinton,
favorit[ `n cursa
pentru Casa Alb[

Cristalele Swarovski se produc de peste 130 de ani

În 1929, pe Bursa
de M[rfuri Satu Mare erau 
cotate 100 de societ[\i

Palatele Reginei
Marii Britanii
se pr[bu;esc

Eficien\a tincturilor
`n combaterea
bolilor
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Din cartea “Satu Mare, Studii
și Comunicări”, seria istorie-et-
nografie-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”. 

Articolul tratează perioada de glo-
rie a orașului Satu Mare din punct de
vedere economic și social. Perioada in-
terbelică a reprezentat pentru Satu Ma-
re înființarea unui număr mare de în-
treprinderi mici și mari.

Avântul economic după 
Primul Război Mondial

Dacă în țară perioada interbelică a
însemnat în mare parte un avânt eco-
nomic, același lucru îl putem spune și
despre viața economică din orașul Satu
Mare. În perioada 1918-1919, când și
Sătmarul devine parte componentă a
Regatului României, orașul de pe malul
Someșului va cunoaște o nouă etapă
în cadrul dezvoltării vieții economice
și sociale. Noul cadru politic, adminis-
trativ și legislativ va duce la o creștere
însemnată a ponderii capitalului ro-
mânesc în sistemul economic al ora-
șului. Astfel se vor dezvolta foarte mult
sistemul cooperatist și cel bancar, care
prin participarea lor la viața economică
vor aduce un surplus de energie dez-
voltării societății moderne sătmărene. 
Industria din orașul Satu Mare se afla
într-o permanentă creștere. 

Dintre marii coloși care activau în
acest oraș pe plan local dar și pe plan
național amintim fabrica “Unio”, care
în anul 1923 se afla pe poziția a treia
în țară în furnizarea de vagoane, după
uzinele de la Reșița și “Astra” Arad, fa-
brica “Princz”, uzina textilă “Ardeleana”,
rafinăria de petrol “Freund”. Doar pro-

gresul înregistrat de-a lungul perioadei
interbelice a făcut posibil ca în preajma
celui de-al Doilea Război Mondial în
județul Satu Mare să existe numai puțin
de 70 de întreprinderi agricole, 3.836
de întreprinderi industriale și 1.670 în-
treprinderi comerciale, în total 5.359
de întreprinderi. Din acest număr in-
dustria mare a fost reprezentată de 855
de întreprinderi, restul de 2.981 de în-
treprinderi reprezentând industria mi-
că. În sectorul agricol dezvoltarea pro-
ducției sătmărene în perioada interbe-
lică s-a înscris tot într-o creștere. 

În anul 1925 profitul declarat de
societățile anonime a fost de 15.164
milioane lei, reprezentând 55.01% din
totalul capitalului lor social, din care
6.084 milioane lei a aparținut societă-
ților industriale. Acest lucru s-a datorat
în mare parte situației geografice fiind
plasat în “triplex confinium”  cu Ce-
hoslovacia și Ungaria, astfel a putut
desfășura o bogată circulație comer-
cială de export-import cu țările înve-
cinate. O altă ramură care s-a dezvoltat
bine în județul nostru și care a contri-
buit la avântul economic din această
parte a țării a fost cea de minierit. Nu
mai puțin semnificative au fost în
această perioadă investițiile făcute în
sectorul căilor de comunicație, al dru-
murilor, al școlilor, spitalelor, uzinelor
comunale și nu în ultimul rând în sec-
torul construcțiilor publice. 

În 1929 se înființează
Camera de Comerț

Sistemul bancar și comerțul se dez-
voltă în paralel în această perioadă. Un
aport deosebit care a contribuit la pro-
gresul industriei sătmărene l-a avut și
Camera de Comerț și Industrie Satu
Mare, cameră care a fost înființată în
anul 1929. De asemenea datorită dez-
voltării comerțului cu străinătatea ju-
dețul Satu Mare aflându-se în vecină-

tatea a două țări europene s-a înființat
Bursa de Mărfuri. Rolul acesteia a fost
de a sprijini în special comerțul din ju-
dețele Satu Mare, Maramureș și Sălaj,
cu țările învecinate, rol de care s-a achi-
tat favorabil. Camera de Comerț și In-
dustrie Satu Mare și Bursa de Mărfuri
aveau ca membri 25 de societăți co-
merciale anonime și 75 de firme in-
dustriale și de producție. În perioada
interbelică municipiul Satu Mare a fost
reședința județului Satu Mare.

Valoarea totală a acestor investiții
se ridică la peste 224 milioane de lei
de-a lungul întregii perioade interbe-
lice. Alte investiții importante s-au mai
făcut și la Uzina electrică din Satu Ma-
re, precum și în domeniul edilitar gos-
podăresc și cultural, prin sprijinirea
înființării de reviste, ziare și centre cul-
turale. Per ansamblu viața economică
a Sătmarului se afla într-o permanentă
creștere. 

Urmare a condițiilor create de Uni-
rea de la 1 decembrie 1918 orașul a cu-
noscut o dezvoltare evidentă în toate
domeniile economice și social- cultu-
rale. În acest context Satu Mare va ajun-
ge un oraș modern cu realizări remar-
cabile în toate domeniile, ceea ce a fă-
cut să se încadreze în rândul orașelor
reprezentative din Nord-Vestul Româ-
niei Mari.

Fabricile “Frații Princz” ;i
Unio aveau 2.000 de angajați

Fabrica de mașini “Frații Princz” a
fost înființată în anul 1906, de către fa-
milia Princz. Obiectivele principale ale
societății erau< reparația de vagoane și
locomotive pentru C.F.R, fabricarea de
instalații pentru morărit, de utilaje spe-
ciale pentru fabricile de ulei, mașini
agricole și diferite piese pentru ma-
șini-unelte. Până în anul 1920 fabrica
avea doar 20 de angajați și 20 de uce-
nici, dispunând de o singură hală. Un

an mai târziu încheie un contract cu
C.F.R, pentru repararea locomotivelor
pentru linie îngustă, iar mai târziu pen-
tru ecartament normal. În perioada
1921-1926 întreprinderea a lucrat cu
600-800 de muncitori. În anul 1923
realizase un profit net de 177.551 lei,
având în jur de 200 de salariați. În 1926
firma s-a transformat în societate ano-
nimă, cu denumirea Turnătorie de fier
și fabrică de mașini “Frații Princz”. 

În anul 1928 pe baza unui contract
încheiat cu firma Warschalovski, Eisse
et Co, din Viena, a trecut la producția
vaselor emailate de uz casnic, cumpă-
rând licența acesteia. 

Fabrica de vagoane “Unio” S.A, a
reprezentat cea mai importantă între-
prindere din orașul Satu Mare. Dintr-
o modestă uzină de articole de tâm-
plărie, Fabrica de Vagoane “Unio”
ajunge în anul 1928 să se extindă pe o
suprafață de 14.000 metri pătrați. În
perioada 1922-1927 a realizat 14 mi-
lioane lei investiții în imobile și 26 mi-
lioane în mașini și diferite instalații. 

Dacă în anul înființării număra
doar 100 de angajați, în 1928 numărul
acestora a ajuns la aproape 1.400 de
persoane. Producția principală a fost
determinată de contractul încheiat cu
C.F.R, cu valoarea de 33.600.000 lei,
astfel situându-se pe locul al treilea din
cei 79 de furnizori ai căilor ferate, fiind
întrecută doar de Uzinele Reșița și “As-
tra” Arad. În anul 1927 “Unio” a în-
cheiat cu Direcția Generală a C.F.R un
contract pe 20 de ani, în baza căruia
pe lângă întreprindere a început fabri-
carea unor noi tipuri de vagoane de
marfă și vagoane de persoane. Pentru
satisfacerea nevoilor productive mereu
crescânde fabrica “Unio” a mărit ca-
pacitatea de producție. Astfel capitalul
social al fabricii a fost mărit de la 20 la
40 milioane lei prin emiterea de noi
acțiuni. 
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Ideea publicării articolului de față a
apărut după ce am aflat că monumetul
de for public “Arcul de Triumf ” intră în-
tr-un amplu proces de restaurare după
mulți ani de nepăsare și de mutilare a sa
de către factorii de decizie ai regimului
comunist. 

Istoria “Arcului de Triumf ” este am-
plă, începând cu prima sa variantă drept
pentru care vom fi cât mai conciși, tra-
tând numai varianta definitivă inaugu-
rată la 1 decembrie 1936, cu specificațiile
mutilărilor comuniste. “Arcul de Triumf”
a fost destinat pentru a marca manifes-
tările din 15 octombrie 1922 a încoronă-
rii suveranilor Marii Uniri de la Alba
Iulia și ca o sinteză națională a sacrifiici-
lor poporului român pentru realizarea
unității naționale. Monumentul a fost
conceput de arhitectul Petre Antonescu
și inginerul Tiberiu Eremie. Datorită fap-
tului că prima variantă a Arcului din 1922
a fost construită din materiale nerezis-
tente la intemperii, monumetul a fost re-
făcut tot de arhitectul Petre Antonescu
astfel că la 1 decembrie 1936 în cadrul
unei ample manifestații a avut loc solem-
nitatea inaugurării Arcului de Triumf în
prezența Regelui Carol al II-lea, Reginei
Maria și a Principelui de Coroană Mihai,
mare voievod de Alba Iulia. Ca și alte
monumente, Arcul de Triumf a rezistat
puțină vreme fără intervenția rău-făcă-
toare a celor fără neam și Dumnezeu.
Primele monumente care au căzut pradă
distrugerii au fost cele din Ardealul de
Nord, ocupat în 1940 de trupele horthys-
te< Statuia ecvestră a Regelui Ferninand
I, statuia Reginei Maria, bustul Regelui
Ferdinand, statuia Regelui Carol al II-lea
toate din Oradea și altele, de trupele so-
vietice din Basarabia și Bucovina, statuia
regelui Ferdinand I la Chișinău, Monu-
mentul Unirii din Cernăuți și altele de
autoritățile bulgare după reluarea Cadri-
laterului la 7 septembrie 1940 statuia Re-
gelui Ferdinand I din Silistra, statuia Re-
ginei Maria de la Balcic. Monumentele
rămase în actualul teritoriu al țării, după
bolșevizarea României au fost profanate
de către autoritățile comuniste cu o fe-
rocitate întâlnită numai la cele mai atroce
fiare sălbatice. Astfel au fost distruse prin
topire Monumentul Independenței (As-
ta-i muzica ce-mi place) din Craiova, sta-
tuia ecvestră a Regelui Carol I din Bucu-
rești, statuia Reginei Elisabeta (Carmen
Sylva) din Constanța, statuia Regelui Fer-
dinand din Oră;tie și multe altele. La ce-
lelalte monumente s-au eliminat însem-
nele care aminteau de monarhie< crucile
din ciocul acvilelor au fost retezate și nici
până astăzi nu au fost refăcute. Și Arcul
de Triumf a avut de suferit datorită ace-
leeași mentalități. 

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

Mureşan Traian

Arcul de triumf 
din Bucure;ti

ISTORIE Datorită dezvoltării comerțului cu străinătatea județul Satu Mare aflându-se în
vecinătatea a două țări europene s-a înființat Bursa de Mărfuri. Rolul acesteia a fost
de a sprijini în special comerțul din județele Satu Mare, Maramureș și Sălaj, cu țările
învecinate, rol de care s-a achitat favorabil.

Chio;c de expozi\ie a Turn[toriei “Fra\ii Prin\” - str[mo ;ul Fabricii de aragaze de azi

În 1929, pe Bursa de M[rfuri Satu
Mare erau cotate 100 de societ[\i
Astfel a fost sprijinit comerțul din județele Satu Mare, Maramureș și Sălaj cu țările învecinate
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EDUCA}IE
Școlile elementare romano-catolice au început să se dezvolte la Satu Mare după înfi-

ințarea Episcopiei. În 1859, pe vremea episcopului Haas Mihály s-a înființat "Școala ele-
mentară principală model", care la începutul secolului trecut funcționa ca școala de
practică a Școlii de formare de învățători. În 1861 s-a construit noua școală, în care deja
funcționa și clasa a V-a.

În volumul intitulat Comita-
tele și orașele Ungariei (Magya-
rország vármegyéi és városai) - co-
lecția Borovszki este prezentată,
printre altele, starea materială, so-
cială, culturală, economică și de
sănătate a Comitatului Satu Mare,
respectiv în detaliu și a orașelor
de pe raza acestuia, în primii ani
ai secolului XX.

În capitolul dedicat orașului Satu Ma-
re, subcapitolul Educație, inspectorul șco-
lar regal Bodnár György face o prezentare
a unităților de învățământ din localitate,
înainte de primul război mondial, mai
precis în 1907.

Învățământul popular
(de stat) și alte instituții

După cum a arătat autorul, în această
perioadă, din cauza sporului natural al
populației orașului, fără mărirea taxelor
locale, susținerea învățământului obliga-
toriu nu mai era posibil. De aceea a de-
venit inevitabilă naționalizarea învăță-
mântului primar religios.

Școlile elementare romano-catolice
au început să se dezvolte la Satu Mare du-
pă înființarea Episcopiei. În 1859, pe vre-
mea episcopului Haas Mihály s-a înființat
"Școala elementară principală model", ca-
re la începutul secolului trecut funcționa
ca școala de practică a Școlii de formare
de învățători. În 1861 s-a construit noua
școală, în care deja funcționa și clasa a V-
a. În 1902 ajutorul de stat acordat școlilor
cultice a fost retras, dar episcopul Mes-
zlényi Gyula nu a renunțat la unitățile de
învățământ. În fosta școală primară, pe
cheltuielile Episcopiei de Satu Mare a con-
tinuat să funcționeze Școala primară epis-
copală romano-catolică de băieți, cu 5
clase, iar surorile milostive au asigurat
învățământul de 6 clase pentru fete.

Școala primară greco-catolică în zona
Sătmarului a început în 1808, iar la Min-
tiu în 1820, la începutul secolului XX ac-
tivau doi învățători, iar în Sătmar trei.

Școlile reformate au fost cele mai
vechi în zonă, căci pe vremea reformației
toate celelalte au trecut în subordinea
acestui cult, iar de la bun început s-au în-
ființat aici școli superioare, fiind educate
inclusiv fetele, chiar din secolul XVI, când
acest lucru încă nu se practica. În secolul
XIX școlile reformate au fost structurate
astfel< primii doi ani - școală primară, ur-
mătorii doi ani clasele gimnaziale infe-
rioare, apoi următorii doi, clasele gim-
naziale superioare, separat pentru fete și
pentru băieți. În momentul emiterii do-
cumentului citat a mai rămas o școală de
fete, cu un singur cadru didactic, unde
își făceau practica viitorele învățătoare.

Școala primară israelită s-a înființat
în 1864, cu doi învățători și doi ajutori
învățători. În 1892 au deschis și prima
școală de fete. 

Însă, la răscruce de secol, numărul
copiilor de vărstă școlară a crescut mult,
iar cei de la periferia orașului, din cauza
distanței nu puteau frecventa școlile din
zona centrală. De aceea orașul a hotărât
să nu mai sprijine școlile religioase, iar
din banii respectivi să înființeze școli re-
gale de stat, începând din 1 septembrie
1902. În primul an școlile regale de stat
funcționau în clădirile școlilor cultice sau
în sapații închiriate, însă, deja în 1903, în
zona centrală a orașului au fost date în
folosință 4 clădiri noi, de mărimea unor
palate, numărând în total 40 de săli de

clasă și având anexate și locuințe de ser-
viciu pentru învățători. Dincolo de So-
meș, în cele două zone locuite s-au făcut
școli cu câte două săli de clasă, iar la Viile
Satu Mare au fost înființate trei astfel de
unități de învățământ. 

În 1907, învățământul obligatoriu de
stat a fost deservit de 50 de învățători, iar
în școlile religioase de 13 cadre didctice,
în timp ce înainte de 1902 erau în total
39 de cadre. 

Numărul elevilor de vârstă
școlară pentru învățământul
obligatoriu

În anul școlar 1906-1907, la Satu Mare
au existat 3121 de copii cu vârsta cuprinsă
între 6 și 11 ani, 969 între 12-14 ani. 2433
au studiat în școlile primare de stat,  609
în învățământul primar romano-catolic,
32 la școala reformată, deci în total 3074
au frecventat școlile primare obligatorii.
La școala complementară economică au
studiat 309 elevi, iar restul elevilor din
învățământul obligatoriu, cu v]rsta între
12-14 ani au frecventat cursurile gimna-
ziale, școlile populare, precum și cele de
ucenicie de meșteșugari și negustori.

Pentru înființarea Școlii coplemen-
tare gospodărești comunitatea de la oraș
a donat 20 de holde de pământ, iar la Vii
7 holde. Aici orașul a construit școli și
niște gospodării model pentru educația
practică a elevilor. La Satu Mare a predat
o învățătoare și un învățător, amândoi de
specialitate, iar la Viile Satu Mare un în-
vățător de specialitate

Grădinițe

În 1859, când la Satu Mare s-a înfiin-
țat prima grădiniță, această formă de în-
vățământ încă nu era prea cunoscută în
această parte a lumii. Prima astfel de uni-
tate a fost construită din fonduri colectate
de orășeni, însă, în același timp și surorile
milostive au deschis o grădiniță de copii.
În 1876 orașul a decis să extindă grădinița
și să asigure și o educatoare. În 1899, cea
de a treia grădiniță a fost înființată în
zona Mintiu. În 1907 au existat 3 grădinițe
de stat și două romano-catolice, dar so-
licitarea fiind mare a fost pusă în discuție

înființarea a două unități noi. În acest an
la Satu Mare au existat în total 1567 copii
cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani, dintre
care 261 nu au beneficiat de îngrijire co-
respunzătoare, iar 417 au umblat la gră-
diniță.

Educația superioară
pentru fete

În 1842, episcopul  Hám János, alături
de îngrijirea bolnavilor a atribuit surorilor
milostive și sarcina de educare a tinerei
generații. Astfel, în anul respectiv au des-
chis o școală publică de fete. Având în
vedere că surorile au învățat în cadrul
școlilor pedagogice bisericești, era firesc
pe vremea respectivă, că ele puteau asi-
gura elevelor o educație net superioară
față de școlile populare. Aceasta era o
unitate de învățământ model, unde au în-
vățat anual câte 200 de fete.

Educația superioară reformată pentru
fete a fost pusă în discuție în 1857, însă
în practică abia în 1862. La început au
activat aici câte 2-3 pedagoge, iar anumite
materii au fost predate de profesorii de la
gimnaziu. În 1892 a fost declarată Școală
superioară elită de fete.

Școlile de formare
de învățătoare, educatoare 
și învățători

Primele cadre didactice romano-ca-
tolice au ieșit din rândurile surorilor mi-
lostive. Prima școală publică de formare
de învățătoare a călugărițelor s-a deschis
în 1857-58. La început formarea a fost de
doi ani, în 1872 s-a extins la 3 ani, iar din
1885 a devenit de 4 ani. În 1892 au început
și formarea de educatoare, iar din 1894
au format și învățătoare pentru școlile de
stat. Instituția a funcționat în clădirea mă-
năstirii.

Școala a devenit din ce în ce mai so-
licitată, inclusiv de elevele de religie re-
formată, astfel încât s-a impus pornirea
a două clase paralele. Astfel în 1902 a în-
ceput organizarea unei astfel de școli și
de Biserica Reformată, de către pastorul
Biki Károly. Prima clasă reformată de for-
mare de învățătoare și-a început studiile
în 1903. S-a construit o clădire adecvată

pe terenul Școlii superioare reformate de
fete, iar în 1907 au primit aici diplomă 67
de învățătoare.

Având în vedere că au venit să stu-
dieze la Satu Mare tinere atât din comitat,
cât și de la distanțe mult mai mari, ambele
culte au asigurat fetelor și locuri la inter-
nate. 

La mănăstirea călugărițelor au fost
cazate anual 70 de fete, iar la internatul
școlii reformate de fete 30. Alături de in-
ternatul de la mănăstire, 34 de tinere au
fost cazate și la Școala romano-catolică
pentru fetele ofițerilor. De asemenea, su-
rorile milostive au avut și un orfelinat,
unde, alături de orfani au fost crescuți și
copiii familiilor foarte sărace.

Școala romano-catolică de formare
de învățători, precum și internatul de bă-
ieți aferent și-a deschis porțile în 1845.
La fel ca și în cazul fetelor, la început a
fost de doi ani, apoi de trei, iar în 1884 a
devenit de 4 ani. În 1907 au învățat aici
120 de tineri, 30 dintre ei având loc la in-
ternat.

Învățământul industrial 
și comercial

În 1884 s-a dispus prin lege pregătirea
în școli a meseriașilor și a comercianților.
La Satu Mare această lege a fost pusă ime-
diat în aplicare, astfel încât în 1907 învă-
țământul industrial a fost frecventat de
700 de elevi, iar cel comercial de circa
100. În 1907 au fost puse și bazele Școlii
comerciale superioare, care urma să-și
deschidă porțile în 1908. Tot atunci urma
să-și înceapă studiile și 36 de fete la cur-
surile de negustorie.

Tot în această perioadă au fost înfi-
ințate Școala industrială de prelucrarea
lemnului, precum și cea de lucrători de
căi ferate. Internatul căilor ferate avea o
capacitate de 200 de locuri. Având în ve-
dere solicitarea mare față de aceste școli,
orașul a pus în discuție înființarea Școlii
populare regale pentru băieți.

Alături de acestea, pe vremea respec-
tivă la Satu Mare au mai existat și unități
de învățământ mediu (gimnazii superioa-
re), dar și de învățământ superior, însă
despre acestea vom vorbi cu o altă oca-
zie.

Eva Laczko

:coala General[ Popular[ de pe fosta strad[ Rakoczi, actuala :coal[ Grigore Moisil

:colile s[tm[rene de `nv[\[tori 
din secolul XiX erau renumite `n `ntreaga

Transilvanie ;i `n Ungaria Numărul doctoranzilor înscrişi la
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din
Cluj-Napoca, în anul universitar 2013-
2014, este în creştere faţă de anul trecut,
se arată într-un comunicat de presă.

Recent au fost admişi 395 de docto-
ranzi la forma de învăţământ cu frec-
venţă, dintre care 310 candidaţi ocupă
un loc bugetat, iar 22 sunt doctoranzi
străini. Un student-doctorand care ocu-
pă un loc bugetat beneficiază lunar de
o bursă într-un cuantum stabilit de Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale.

În anul universitar 2012-2013 au fost
înmatriculaţi 370 de doctoranzi dintre
care 340 au ocupat un loc bugetat. A
crescut de asemenea şi numărul condu-
cătorilor de doctorat, care au dobândit
această calitate, în urma susţinerii teze-
lor de abilitarea.

În cadrul UBB sunt organizate 25 de
şcoli doctorale care asigură atât o abor-
dare disciplinară, cât şi interdisciplinară,
a celor 29 de domenii acreditate. 

Studiile universitare de doctorat au
ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cer-
cetare ştiinţifică originală.

Stelian Crainic

num[rul
doctoranzilor

de la Universitatea
Babe;-Bolyai Cluj
este în cre;tere

Marţi, 28 ianuarie, 24 de părinţi ai
elevilor de la Şcoala Gimnazială Odoreu
au participat la proiectul ”Hai la şcoală”,
în campania de extindere a sistemului
ZEP (Zone de Educaţie Prioritară). 

Scopul acţiunii este reducerea ab-
senteismului şi prevenirea abandonului
şcolar. 

Etapele din cadrul proiectului pre-
supun activităţi cu elevii, activităţi cu
părinţii, formarea cadrelor didactice şi
dezvoltarea bazei materiale a şcolii.

În afară de cei 24 părinţi, la întâlnire
au mai participat< Sînziana Cristea, di-
rectoarea Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Satu
Mare, Livia Sarca, directoarea şcolii gaz-
dă, Claudia Sabău, reprezentanta Pri-
măriei Odoreu, Ana Micleanu, consilier
şcolar. Directoarea Sînziana Cristea a
început prin a rosti un cuvânt de întâm-
pinare celor prezenţi, subliniind însem-
nătatea activităţilor cu părinţii care au
menirea de a întări legătura dintre fa-
milie şi şcoală. Vorbitoarea a subliniat
că dintre cele 200 de şcoli implicate în
proiect doar 75 s-au menţinut. La rândul
său, directoarea Livia Sarca a mulţumit
Consiliului Local şi Primăriei Odoreu
pentru sprijinul acordat în derularea
proiectului.

În continuare, consiliera Ana Mi-
cleanu a prezentat, în texte şi imagini,
la videoproiector, şirul activităţilor de-
rulate de la începutul proiectului, între
care< ”Hai să ne cunoaştem”, ”Familia
mea”, ”Împreună cu şcoala pentru copi-
lul meu”, ”Educaţia - şansa noastră”,
”Surpriză pentru mamele copiilor”,
”Roadele educaţiei”. 

De asemenea, a prezentat şi câteva
din obiectivele pe care şi le propune pen-
tru etapa următoare< cursuri, o excursie,
monitorizarea evoluţiei copiilor, comu-
nicarea permanentă cu familiile, în final
adresând atât părinţilor, cât şi copiilor
invitaţia ”Hai la şcoală!”.

V. Nechita

O nou[ întâlnire
cu p[rin\ii elevilor
;colii din Odoreu
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CULTUR~
Eroul devine “Mitru al Woyzeckului”, Marie devine M[ria, armata este cea

multina\ional[ austro-ungar[, cu tensiunile ei etnice cu tot, doctorii au metehne
vieneze, iar muzica e o;eneasc[ 100%, cu Maria Tripon ;i doi muzican\i de-ai locului.
La fel, costumele sunt autentice, la spectacol contribuind cu folos Muzeul Satului
din Negre;ti-Oa;. :i totu;i nu e un spectacol rural, `ntruc]t tensiunea implicit[ `n
text nu se pierde sub detaliile etnografice, ci mai cur]nd spore;te.

Preocupările pentru o viaţă
teatrală şi muzicală sunt vechi în
Satu Mare, marcate fiind în 1870
de înfiinţarea “Societăţii pentru
fond de teatru românesc”, înte-
meiată de Alex. Frenţiu. La balul
inaugural al acesteia a fost pre-
zent şi Iosif Vulcan (naşul literar
al lui Mihai Eminescu), care a
susţinut un expozeu pe tema
“Schiţă din istoria teatrului...”

Până în 1848 au fost prezentate
spectacole în clădirea "La arborele ver-
de" din Sătmar. A fost construită apoi
o clădire adecvată - un cazinou civil şi
militar.

Un moment important îl constituie
venirea   în oraşul de pe Someş a lui
G.M. Zamfirescu, care organizează
spectacole cu interpreţi amatori şi mi-
litează pentru apariţia aici a unui teatru
profesionist. Se joacă în exclusivitate

piese româneşti, semnate de Zaharia
Bârsan, M. Sorbul, V. Eftimiu ş.a. -
spectacole lectură apoi puse în scenă...

Un eveniment relevant de excepţie
l-a constituit  venirea în Satu Mare a
"Naţionalului" bucureştean, cu un
spectacol "Hamlet" - Shakespeare, cu
marele actor Aristide Demetriad... Ur-
mează o activitate teatral-muzicală (es-
tradă) de amatori. În paralel Sătmarul
este vizitat cu premiere ale teatrului
din Oradea... În 1947 s-a constituit aici
Asociaţia pentru cultură teatrală şi artă
"Constantin Nottara" (un pas înainte),
care a funcţionat doar un an! Între timp
Vicu Pop organiza mult gustate spec-
tacole de estradă...

În timp, publicul sătmărean s-a for-
mat, s-a profesionalizat, aplaudând
mari actori ai scenei româneşti, pre-
cum Vraca, Birlic, Dina Cocea, Marcel
Anghelescu, Valeria Seciu, Octavian
Cotescu, Gina Patrichi, Mircea Albu-
lescu, Irina Petrescu, Marga Barbu,

precum şi regizori emblematici ai mai
tinerei generaţii, cum ar fi Alexandru
Tocilescu.

Trupa sătmăreană s-a înnoit me-
reu, până la mai tânăra generaţie, din-
tre care amintim pe< Tora Vasilescu,
Coca Bloos, Ion Haiduc, Petre Moraru,
Petre Băcioiu, Andrei Bălan, Marius-
Bodochi, Vali Berbiuc, Virgil şi Maria-
na Muller, Boris Olinescu, Anca Pan-
drea, Marcel Popa, Virginia Rogin,
Carmen Petrescu, Doina Preda, Mari-
na Procopie, Corneliu Jipa, Olga Bu-
cătaru, Paula Puncioiu, Carol Erdos,
Vasile Blaga, Adriana Vaida, Radu Bo-
tar etc. etc.

Să coborâm în timp, în sfânta zi de
24 ianuarie care pentru noi are o dublă
semnificaţie< Unirea şi oficierea limbii
române la Teatrul de Nord (1969).

Din fericire subsemnatul este mar-
tor-implicat în acest eveniment cultu-
ral-artistic-patriotic, apoteotic al unui
vis împlinit!... Eram şeful secţiei cul-

turale a ziarului local. Am pregătit prin
presă publicul pentru această sărbă-
toare.

Spectacolul inaugural a fost pregă-
tit la Bucureşti cu actori din capitală,
de către distinsul regizor Mihai Raicu,
care a rămas mulţi ani la cârma tea-
trului sătmărean. Din distribuţia "HAI-
DUCILOR" lui Victor Eftimiu (pre-
zent  la premieră) făceau parte Septi-
miu Sever, Titus Lapteş, Gheorghe Au-
relian, Ion Manta, Richard Ranh, Co-
rina Constantinescu, Ion Anghel, Olga
Bucătaru, Passy Mentzel, Lili Urseanu,
Liana Ţicău, Carmen Roxin şi Ion Tifor
- care s-a stabilit în Satu Mare...

Am aşteptat cu emoţie trupa bu-
cureşteană la gara din Satu Mare, i-am
condus la hotel, i-am urmărit cu sufle-
tul la gură la premieră. În sala de spec-
tacol se petrecea un miracol. Publicul
era în delir... Au urmat mai apoi alte şi
alte spectacole pe care le-am însoţit în
turnee scriind cronici teatrale, inter-

viuri etc. Sătmarul îşi trăia viaţa cultu-
rală la cote înalte..

La aniversarea a 45 de ani ai secţiei
române a Teatrului de Nord Satu Mare
- manifestare ce a avut loc în spaţioasa
Casă de Cultură a Sindicatelor din Satu
Mare - un foarte numeros şi select pu-
blic a urmărit un spectacol aniversar.
În sală, dar nu şi pe scenă, a fost prezent
octogenarul naş al secţiei române, re-
gizorul Mihai Raicu, cu care am depă-
nat înainte de spectacol duioase amin-
tiri...

Directorii actuali ai Teatrului de
Nord, Sorin Oros, director general, şi
Andrei Mihalache, director artistic, ne
asigură de existenţa unei activităţi tea-
trale consistente, pe măsura aşteptări-
lor noastre, de reluarea festivalurilor
genului, cu participări internaţionale,
de renovarea clădirii instituţiei la ni-
velul cerinţelor actuale şi de perspec-
tivă...

Ovidiu Suciu

Am]nat[, din motive foarte
`ntemeiate, de la o s[rb[toare a
Unirii la alta, premiera spectaco-
lului “Woyzeck Transylvania” al
sec\iei rom]ne de la Teatrul de
Nord a avut loc exact ̀ n seara c]nd
se ̀ mplineau 45 de ani de la primul
spectacol al trupei. ~nainte de Ba-
lul actorilor, publicul ;i invita\ii
au avut parte de un spectacol cu-
rajos ;i provocator.

Regizorul Marcel |op, format la
;coala teatrului independent
bucure;tean, ;i-a asumat un pariu ris-
cant< transmutarea pove;tii chinuitului
Woyzeck, din piesa neterminat[ a lui
Georg Büchner, `ntr-un areal foarte
specific ;i cunoscut s[tm[renilor< |ara
Oa;ului. V[z]nd spectacolul la pre-
mier[, credem c[ pariul a fost unul
c];tig[tor.

Mitru al Woyzeckului,
c[tan[ `mp[r[teasc[

Scurta ;i zbuciumata via\[ a lui Bü-
chner s-a petrecut ̀ n prima jum[tate a
veacului XIX, `ntr-o perioad[ `n care
Germania actual[ era ciobit[ ̀ n zeci de
st[tule\e, unele ridicol de mici. Cele
dou[ piese care l-au f[cut pe autor s[
r[m]n[ ̀ n istoria teatrului - “Leonce ;i
Lena” ;i “Woyzeck” - au ca substrat al
parodiei amare tocmai absurdul acestei
situa\ii, fie c[ e vorba de protocolul f[r[
sens al unor cur\i regale de carton,  fie
de ridicolul dezumanizant al armatei.

Prototip al teatrului absurd care va
cunoa;te voga un secol mai t]rziu,
“Woyzeck” spune povestea unui om
simplu pus ̀ n fa\a r[ului sistematic care
`i strive;te con;tiin\a. Redus la stadiul
de robot ascult[tor `n armat[ ;i cobai
pe experimente “medicale” bizare, ros
de gelozie, sf]r;e;te prin a-;i ucide iu-
bita, Marie, care tr[ie;te ;i ea o dram[>
mam[ de copil din flori, dispre\uit[ ;i
fl[m]nd[ de iubire, cedeaz[ avansurilor

unui ofi\er - `n original, un “tambur
major” - ;i se `nstr[ineaz[ iremediabil
de omul ei.

“Woyzeck Transylvania” p[streaz[
firul narativ ;i timpul istoric, dar `l
mut[, cu succes, `n Oa;. Eroul devine
“Mitru al Woyzeckului”, Marie devine
M[ria, armata este cea multina\ional[
austro-ungar[, cu tensiunile ei etnice
cu tot, doctorii au metehne vieneze, iar
muzica e o;eneasc[ 100%, cu Maria
Tripon ;i doi muzican\i de-ai locului.
La fel, costumele sunt autentice, la spec-
tacol contribuind cu folos Muzeul Sa-
tului din Negre;ti-Oa;. :i totu;i nu e
un spectacol rural, `ntruc]t tensiunea
implicit[ `n text nu se pierde sub deta-
liile etnografice, ci mai cur]nd spore;te.
Scenografia e foarte simpl[ ;i flexibil[,

ac\iunea curg]nd `n decupaje aproape
cinematografice. V[z]nd piesa, cu nun-
ta `ntrerupt[ de ordinul de chemare ;i
cu finalul tragic, ̀ \i aminte;ti durerosul
c]ntec de c[t[nie interpretat de Grigore
Le;e< “Trim[s-o-mp[ratu carte”...

O sum[ de portrete vii

Elabor]nd scenariul, Marcel |op a
rescris, practic, piesa lui Büchner - sau,
vorba lui Radu Afrim, a remixat-o. A
ad[ugat personaje ;i scene, f[r[ a pierde
din coeren\a discursului regizoral, ;i
rare sunt momentele nejustificate sce-
naristic. Actorii sunt `n general bine
distribui\i ;i condu;i, ̀ n ceea ce se con-
stituie `ntr-o sum[ de portrete, indivi-
duale ;i colective, vii ;i percutante. Sce-

na de nunt[ ini\ial[ e un portret al
o;enilor din toate timpurile, scenele ca-
zone inspir[ uneori dezgust pentru ab-
surdistanul ce domne;te adesea `n ar-
mate, trio-ul de “savan\i nebuni” sati-
rizeaz[ pseudo-;tiin\a din timpul lui
Büchner, iar dansul satanic al g]nduri-
lor negre ce-l b]ntuie pe erou - fru-
moas[ realizare vizual[ - e `n sine un
portret al unei min\i iremediabil de-
ranjate.

Cu at]t mai puternic acel moment
cu c]t Sorin Oros ̀ ;i strune;te impeca-
bil jocul `n rolul principal, f[r[ pic de
;arj[, l[s]nd s[ r[zbat[ emo\iile doar
din chipul tot mai descompus ;i rostirea
tot mai `ntunecat[. Woyzeck al s[u e o
insul[ de demnitate ̀ ntr-o lume ̀ mpre-
jur[toare care se duce naibii. Cu M[ria

lui `n frunte, Bianca Lidia Cuteanu iz-
butind s[ transmit[ ̀ n apari\iile sale tot
chinul ancestral al condi\iei feminine,
`n pr[bu;irea ei spre promiscuitate, cu
o raz[ de speran\[ spre final care face
crima cu at]t mai absurd[. Un al treilea
personaj marcant, emblem[ a suferin\ei
;i compasiunii deopotriv[, e Nebunul
care leag[n[ mereu copilul recit]nd din
Biblie, ̀ ntruchipat cu for\[ emo\ional[
;i discre\ie de Valeriu Doran.

~n jurul acestui trio de umanitate
real[, avem mai multe portrete paro-
dice. Trio-ul de ofi\eri, fiecare chinuit
de c]te-o patim[ (Radu Botar - c[pita-
nul neam\ sofist, Dorin C. Zachei -
c[pitanul rom]n be\iv, Tibor Szekely -
hilarul c[pitan ungur poftitor la Maria)
e completat de Vlad Chico, din nou
`ntr-un rol de filfizon care-i vine bine
(dup[ cel din “Me;terul Manole”), un
Don Juan grotesc. Vasile Blaga, Vlad
Mure;an ;i Cristian Iorga creeaz[ o pa-
rodie nimicitoare la adresa unui anume
tip de medici. Apari\ii de efect sunt Ioa-
na Cheregi (foarte frumoas[ ̀ n chip de
\iganc[ ispititoare), Rora Demeter ;i
mai ales Carol Erdos, scena sa `n chip
de negustor evreu de cu\ite fiind intens[
;i aplaudat[ `ndelung. Andrei Stan, `n
rolul prietenului ungur al lui Woyzeck,
urmeaz[ o direc\ie calm[, plat[, pro-
babil un contrast voit cu tulburatul s[u
partener. Mai apar, `n felurite scene de
ansamblu, Cosmin Domni;an, Sergiu
T[b[caru, Alexandra Odoroag[, An-
dreea Mocan, Anca Dogaru, Dorina
Neme;, Alina Negr[u, Laszlo Pfeiffer,
Ioan Danciu. O men\iune special[ pen-
tru Maria Tripon ca actri\[, `n una din
cele mai frumoase scene ale piesei, con-
solarea Mariei dup[ aventura cu “co-
co;ul” ofi\er. Asta pe l]ng[ impecabila
presta\ie muzical[.

Dac[ iubi\i teatrul, Oa;ul, oamenii
;i pute\i privi un spectacol f[r[ pre-
zum\ii, face\i-v[ un favor ;i vede\i acest
“Woyzeck”. Cele peste dou[ ore sigur
nu v[ vor l[sa indiferen\i.

Vasile A.

incursiune în istoricul teatrului s[tm[rean rostit în limba român[

Doi bie\i oameni sub vremi< Marie (Bianca Lidia Cuteanu) ;i Woyzeck (Sorin Oros)

Spectacol aniversar curajos
la Teatru< “Woyzeck Transylvania”
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S~N~TATE
Consuma\i alimente cu indice glicemic sc[zut. Alimentele cu indice glicemic crescut produc

o cre;tere ;i o sc[dere brusc[ a glicemiei ;i declan;eaz[ nevoia de a m]nca mai mult ;i creeaz[
un sentiment de foame imediat. ~n schimb, alimentele cu indice glicemic redus produc o
cre;tere lent[ a nivelului glicemiei ;i ofer[ niveluri constante de energie pentru o perioad[ mai
lung[ de timp.

Tincturile sunt extracte hi-
droalcoolice din plante care pot
fi asimilate rapid de organismul
uman, sunt u;or de administrat
;i au efect terapeutic care se re-
simte `n scurt timp.

Dup[ mai multe ̀ ncerc[ri cu diferi\i
solven\i naturali, alcoolul s-a dovedit a
fi at]t cel mai sigur c]t ;i cel mai potrivit
pentru extragerea principiilor active din
plante.

A consuma planta proasp[t[ `n sco-
puri medicinale este un lucru benefic,
dar nu `ntotdeauna posibil. ~n primul
r]nd este imposibil s[ g[se;ti planta do-
rit[ oriunde ;i oric]nd. ~n al doilea r]nd
este nevoie de cantit[\i masive de plant[
pentru a avea un avantaj terapeutic sem-
nificativ.

Extrac\ia `n mediu alcoolic duce la
concentrarea principiilor active ;i, foarte
important la p[strarea calit[\ilor tera-
peutice timp `ndelungat.

Tincturile se ob\in din p[r\ile
plantei (frunze, flori, r[d[cini)
sau toate la un loc, `n func\ie
de natura bolii c[reia i se adre-
seaz[.
Tincturile simple, dintr-o sin-
gur[ plant[ pot ameliora
sau chiar vindeca diverse
boli, de la acnee, astm
bron;ic, colit[, grip[, gas-
trit[ p]n[ la cancer, tuber-
culoza sau meningita.

Aceste
remedii
naturale
nu pre-
zint[

reac\ii adverse la dozele ;i modul de
administrare recomandate, dar tre-
buie utilizate cu precau\ie, exist]nd
;i contraindica\ii care de obicei apar
`n prospecte.
Tincturile pot fi administrate ;i ex-

tern, mai ales `n afec\iuni der-
matologice cum sunt arsuri,
t[ieturi, r[ni, eczeme.

Tincturi simple 
utilizate 

frec-
vent

Tinctura de valerian[ contribuie la
func\ionarea normal[ a sistemului ner-
vos prin reducerea tensiunilor psihice,
conferind o stare de lini;te ;i calm l[un-
tric.

De asemenea, armonizeaz[ starea
psiho-emo\ional[ ;i elimin[ tensiunile
psihice care `mpiedic[ instalarea som-
nului. Tinctura de valerian[ protejeaz[
organismul de stres, contribuind la eli-
minarea disconfortului ce poate apare la
nivelul aparatului cardiovascular ;i gas-
tro-intestinal.

Tinctura de g[lbenele are efect cica-
trizant, antiinflamator, antiseptic, anti-
bacterian, vermifug. Se recomand[ in-
tern ̀ n< gastrit[, diskinezie biliar[, colit[,
parazitoze intestinale, tulbur[ri ale ci-

clului menstrual. Este recomandat[
pentru uz extern `n afec\iuni ale pielii
cum sunt herpes, zona zoster, eczeme,
ulcera\ii, furuncule, etc.

Tinctura de echinaceea are rol anti-
bacterian, antiviral, imunostimulent,

antiinflamator, detoxifiant. Se reco-

mand[ `n infec\iile respiratorii, cistite,
enterocolite, sinuzite, afec\iuni virale,
candidoze, infec\ii recidivante, st[ri de
imunodeficien\[.

Tinctura de coada calului are un efect
diuretic bl]nd, antiinflamator, antiede-
matos, remineralizant, expectorant ;i he-
mostatic. Se recomand[ `n afec\iuni ale
oaselor ;i articula\iilor(osteoporoza,
fracturi, entorse, demineralizare osoas[,
artrite ;i artroze), afec\iuni ale rinichilor
(infec\ii urinare, edeme, uretrite, pros-
tatite), intoxica\ii cronice, anemie, con-
valescen\[.

Tinctura de cimbru are efect antibio-
tic, antiparazitar, antitusiv, expectorant,
detoxifiant, stimulent al digestiei, tonic
nervos. Se recomand[ ̀ n afec\iuni respi-
ratorii, digestive, oboseal[ cronic[, im-
unitate sc[zut[.

Este indicat[ ;i pentru uzul extern
`n infec\ii ale pielii ;i igiena dentar[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Foamea ;i apetitul sunt dou[
manifest[ri diferite ale organismu-
lui omenesc. ~n mod normal, pofta
de a m]nca un anumit aliment -
apetitul - precede foamea. Foamea
este o necesitate fireasc[ a fiin\ei
umane, apetitul este o dorin\[
anormal[ de a m]nca, o deformare
exagerat[ a senza\iei de foame ;i
de sete, fiind rezultatul direct al
cultiv[rii unor obiceiuri (deci se
poate modifica). Prin apetit se
`n\elege dorin\a ;i pl[cerea de a in-
gera alimente, `n raport cu expe-
rien\a anterioar[ a individului
(dac[ m[n]nci mult p[trunjel, or-
ganismului `i va place).

"Cum m[ pot dezv[\a de un obicei no-
civ mie?" este `ntrebarea pe care ;i-o pun
multe persoane.

Cauzele senza\iei de foame exagerat[
sunt multiple. Pot fi cauze medicale, de-
zechilibre hormonale, tratamente medi-
camentoase (contraceptive, antidepresive)
toate acestea afect]nd `n principal meta-
bolismul. Dar foarte important[ este ;i
componenta mental-emo\ional[.

Actul de a m]nca elibereaz[ endorfine,
care sunt hormonii fericirii, au efect anal-
gezic ;i calmant iar rezultatul este o stare
de bine general[, ap[rut[ `n scurt timp.

Sfaturi pentru a reduce pofta
de m]ncare ;i a promova 
obiceiuri alimentare s[n[toase

Consuma\i alimente cu indice glice-
mic sc[zut. Alimentele cu indice glicemic
crescut produc o cre;tere ;i o sc[dere
brusc[ a glicemiei ;i declan;eaz[ nevoia
de a m]nca mai mult ;i creeaz[ un senti-
ment de foame imediat. ~n schimb, ali-
mentele cu indice glicemic redus produc
o cre;tere lent[ a nivelului glicemiei ;i ofer[
niveluri constante de energie pentru o pe-
rioad[ mai lung[ de timp.

M]nca\i ̀ ncet. Exist[ studii care au do-
vedit c[ m]ncatul `ncet suprim[ pofta de
m]ncare. Consumul lent de alimente
acord[ creierului timp suficient pentru a
analiza stomacul dac[ este plin sau gol.

Cre;te\i aportul de fibre. Acestea dau
senzatie de "plin", suprim[ pofta de
m]ncare, ajut[ digestia ;i previn
constipa\ia, scad lipidele din s]nge.

Aten\ia la combinarea
alimentelor la aceea;i mas[

Reduce\i varietatea de arome la o
mas[. Exist[ studii care demonstreaz[ c[
anumi\i hormoni care stimuleaz[ pofta de
m]ncare se activeaz[ atunci c]nd com-

bin[m mai multe arome.
Nu v[ `nfometa\i. ~nfometarea este

unul dintre cei mai mari du;mani ai obi-
ceiurilor alimentare s[n[toase. Se creeaz[
senza\ia de deficit alimentar ;i de energie
iar organismul va consuma mai mult pen-
tru a compensa pierderile.

Indicele glicemic a revolu\io-
nat universul dietelor

Acesta ia `n calcul modul `n care or-

ganismul uman r[spunde la consumul de
carbohidra\i, mai exact c]t de repede ;i
c]t de mult cre;te glicemia atunci c]nd
consum[m un aliment.

Consumul de alimente cu indice gli-
cemic crescut determin[ o varia\ie rapid[
;i ampl[ a glicemiei, din care cauz[ se eli-
bereaz[ anumi\i hormoni ai stresului.

Consumul de alimente cu indice gli-
cemic redus asigur[ un nivel relativ con-
stant al glicemiei, o perioad[ de timp mai
`ndelungat[, f[r[ apari\ia senza\iei de foa-
me. Sl[birea va fi rezultatul reducerii masei
de gr[sime ;i nu a masei musculare.

Iat[ c]teva exemple de alimente cu in-
dice glicemic mic< afine, ciuperci, fasole
boabe, alune, ardei, avocado, verde\uri,
m[sline, mere, migdale, morcovi cruzi,
n[ut, caise, ceap[, castrave\i, dovlecei, ger-
meni, semin\e de floarea soarelui, spanac,
t[r]\e de gr]u, \elin[, varz[ de Bruxelles,
urzici etc.

Alimente cu indice glicemic mediu
sunt< ananas, cereale complete, fulgi de ce-
reale integrale, kiwi, macaroane, p]ine in-
tegral[, smochine uscate, struguri etc.

Indice glicemic crescut au urm[toarele
alimente< f[ina alb[, zah[r alb sau brun,
orez alb, cartofi, porumb, banane, bere,
castane, curmale, b[uturi dulci, miere,
r[d[cinoase fierte, sfecla fiart[, stafide ;i
multe altele.

Nu se vor asocia gr[simile cu alimente
cu indice glicemic mediu ;i ridicat.

Alimentele cu indice glicemic mediu
pot fi consumate f[r[ restric\ii, `ns[ nu se
asociaz[ cu gr[simi. Acestea pot fi consu-
mate numai ̀ n asociere cu alimente cu in-
dice glicemic mic (legume, fructe, lactate
degresate).

De;i lactatele proaspete au indice gli-
cemic mic, se evit[ consumul frecvent din
cauza proteinelor din zer care au un efect
de stimulare a secre\iei de insulin[.

Timpii de digestie

O alt[ tem[ de discu\ie este legat[ de
timpii de digestie ai alimentelor. ~n cazul
fructelor crude, digestia este de aproxima-
tiv 30 de minute. Se vor consuma pe sto-
macul gol sau la 2-4 dup[ mas[. O salat[
de crudit[\i se diger[ `n o or[. Cartofii ;i
cerealele con\in amidon ;i se diger[ `n
func\ie de modul de preparare< carfoful

fiert `n 3-4 ore, cartoful pr[jit `n 6-7 ore.
Carnea necesit[ 4 ore pentru digestie, iar
`n combina\ie cu paste, `n jur de 10 ore.
De aceea se recomand[ consumul c[rnii
`n asociere cu salate de crudit[\i sau legu-
me fierte. Laptele necesit[ 3 ore, un ou
fiert moale 2 ore iar unul fiert tare 3 ore.
Cu c]t hrana st[ mai mult ̀ n tubul digestiv,
cu at]t cre;te riscul complica\iilor< procese
de fermenta\ie, putrefac\ie, rezult]nd dis-
tensie abdominal[, eructa\ii(r]g]ieli), fla-
tulen\[, crampe, regurgita\ii... scade gradul
de asimilare a principiilor nutritivi de baz[
(proteine, lipide, glucide) care nu ajung la
celule ;i au repercusiuni pe termen lung<
oboseal[, lipsa de putere fizic[ ;i psihic[,
sc[derea imunit[\ii.

C]teva reguli sau secrete
alimentare

Folosi\i ulei ob\inut prin presare la
rece. Nu `nc[lzi\i uleiul la peste 70 grade
pentru c[ se elibereaz[ acroleina, o sub-
stan\a carcinogen[. Alterna\i tipul de ulei
folosit< uleiul de m[sline con\ine clorofil[,
uleiul de susan con\ine calciu, uleiul de
c]nep[ con\ine raportul ideal `ntre ome-
ga3/6/9, ulei de in, de floarea soarelui, de
dovleac (cu efect antiparazitar), uleiul de
nuc[, bogat `n magneziu.

P]inea ar trebui f[cut[ din mai multe
cereale integrale, sau s[ le folosim alterna-
tiv (gr]u, orz, ov[z, secar[, mei, in, t[r]\e,
porumb) ;i neap[rat din f[in[ ob\inut[
din bob `ntreg.

Enzimele din crudit[\i se inactiveaz[
la peste 40 grade, deci ;i la copt. Dac[ se
recomand[ o cur[ de crudit[\i, atunci aces-
tea trebuie consumate total neprelucrate
termic.

Nu se va m]nca niciodat[ imediat
dup[ efort fizic. Se va a;tepta cel pu\in o
or[.

Se va mesteca `ncet.
Dup[ mas[ nu se va face siesta ci obli-

gatoriu mi;care u;oar[ (eventual treburi
gospod[re;ti< sp[lat de vase, aspirat, ̀ ntins
rufe...).

Num[rul de mese pe zi trebuie s[ fie
de 5 -3 mese principale ;i 2 gust[ri. Nu se
va dep[;i 3-3,5 ore `ntre mese.

Dr.Szatmari Anamaria
medic homeopat

Clinica Sf]ntul Anton

Exist[ studii care demonstreaz[ c[ anumi\i hormoni care stimuleaz[ pofta de
m]ncare se activeaz[ atunci c]nd combin[m mai multe arome

Cum facem diferen\a
`ntre foame ;i apetit?

Eficien\a tincturilor `n combaterea bolilor
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Sarmale \ig[ne;ti

Mod de preparare< Zahărul se
amestecă cu cei 200 ml de apă și se pu-
ne la fiert, până când se formează un
sirop. În prealabil, într-un vas termo-
rezistent mai îngust (cu diametrul de
10-12 cm) se așează ghimbirul curățat
și tăiat bucățele mărunte, sau răzuit și
frunzele de mentă, apoi se toarnă pese

ele siropul fierbinte. Se lasă așa circa
două ore, după care se strecoară într-
un alt vas. Se adaugă zeama de lămâie
și de laim, precum și oțetul de mere.
Se amestecă bine, apoi se toarnă într-
o sticlă. 

Se adaugă apa minerală, se închide
cu un dop și se pune la frigider, până
când se răcește bine. La servire se or-
nează fie cu felii de lămâie sau de laim,
fie cu frunze proaspete de mentă.

Ingrediente 
pentru 1,5 litri< 

Un pahar de 150 ml zahăr, 200
ml apă, o mână bună de frunze
proaspete de mentă, o bucățică
de vreo 5 cm de rădăcină de
ghimbir, o lămâie, un laim (lă-
mâie verde), 2 linguri de oțet
de mere, 1,3 l de apă minerală

naturală.

Mod de preparare< Ceapa se taie
mărunt și se călește în ulei. Varza se
curăță de coceni, iar șunca afumată se
taie cubulețe mărunte. Se amestecă
șunca, orezul, carnea de vită, ouăle,
ceapa călită și condimetele. Se formea-

ză sărmăluțele, iar într-un vas de lut se
așează frunzele mărunte de varză, mă-
rarul și câteva bucâți de afumături, apoi
un strat de sarmale. Din nou câteva
felii de afumături și tot așa mai departe,
stratificat, cu grijă ca și pentru ultimul
strat să rămână carne sau cârmați afu-
mați. Se umple vasul cu apă, se acoperă
și se pune în cuptorul încins în prea-
labil. După 20 minute se ia capacul și
se mai ține la cuptor până când stratul
superior de carne începe să se rume-
nească ușor. Se stinge focul, se acoperă
vasul din nou și se mai lasă în cuptor
circa 30 minute. Se serve;te cu smân-
tână sau bulion, după gust.

Ave\i nevoie< 

O varză murată, 500 g carne
tocată de vițel, 500 g șuncă afu-
mată (fără prea multă grăsi-
me), 300 g orez, o ceapă, 2 lin-
guri de ulei (sau o ligură de un-
tură de porc), 2 ouă, sare, piper,
boia de ardei, mărar, precum și
cârnați, bacon, ciolan sau cos-
tiță afumată, dacă se poate

chiar din toate câte puțin.

Mod de preparare< Întâi se prepară
crema. Se face budinca, după rețeta de
pe plic și se răcește amestecând. Fulgii
de cocos se amestecă cu untul, apoi trep-
tat și cu budinca răcită. Pentru ciocolată
se pune apa să fiarbă împreună cu zahă-
rul și zahărul vanilat până când se for-
mează un sirop, dar nu mai mult de cinci

minute. Proba se face luând între două
degete puțin sirop iar dacă acesta se alun-
gește ca un elastic, se ia cratița de pe foc
și se adaugă untul. Compoziția trebuie
lăsată să se răcească puțin, după care  se
adaugă laptele praf, în prealabil amestecat
cu cacaua. Se amestecă, după care se fră-
mântă cu mâna. Se obține o pastă densă,
asemănătoare aluatului, dar de data
aceasta puțin mai moale decât obișnuita
ciocolată de casă. Se întinde pe o supra-
față unsă în prealabil cu unt, apoi se în-
tinde peste ea și crema și se rulează, se
presară și exteriorul cu fulgi de cocos,
apoi se feliază.

Ave\i nevoie< 

180 ml apă, 1 plic zahăr
vanilat, 400 grame zahăr, 180
grame unt, 500 grame lapte

praf, 50 grame cacao. Pentru
cremă< o budincă de vanilie,
400 ml de lapte, 4 linguri de
zahăr, 50 g de unt, circa 70 g

de cocos răzuit.

Ciorb[ de ciuperci
cu bulion

Mod de preparare< Zahărul se
amestecă cu cele 200 ml de apă și se
pune la fiert, până când se formează
un sirop. În prealabil, într-un vas ter-
morezistent mai îngust (cu diametrul
de 10-12 cm) se așează ghimbirul cu-

rățit și tăiat bucățele mărunte, sau ră-
zuit și frunzele de mentă, apoi se toarnă
peste ele siropul fierbinte. Se lasă așa
circa două ore, după care se strecoară
într-un alt vas. Se adaugă zeama de lă-
mâie și de laim, precum și oțetul de
mere. Se amestecă bine, apoi se toarnă
într-o sticlă. Se adaugă apa minerală,
se închide cu un dop și se pune la fri-
gider, până când se răcește bine. La ser-
vire se ornează fie cu felii de lămâie
sau de laim, fie cu frunze proaspete de
mentă.

Ingrediente 
pentru 1,5 litri< 

Un pahar de 150 ml zahăr,
200 ml apă, o mână bună de

frunze proaspete de mentă, o
bucățică de vreo 5 cm de ră-
dăcină de ghimbir, o lămâie,
un laim (lămâie verde), 2 lin-
guri de oțet de mere, 1,3 l de

apă minerală naturală.

Porumbul, crud sau copt, are efect
împotriva stresului, ajutând la buna
funcţionare a sistemului nervos, la re-
medierea afecţiunilor musculare, dar şi
la producerea globulelor roşii, de care
organismul are nevoie. Efectul detoxifi-
cant al substanţelor din porumb uşurează
efortul ficatului de neutralizare a sub-
stanţelor toxice, reducând considerabil
evoluţia afecţiunilor hepatice chiar şi du-
pă instalarea cirozei. Uleiul, boabele de
porumb sau mămăliga duc la ameliorarea
sau chiar la vindecarea cardiopatiei is-
chemice şi a psoriazisului. 
Uleiul din porumb redă elasticitatea va-
selor de sânge

Uleiul de porumb este leac în reface-
rea elasticităţii vaselor de sânge şi reduce
colesterolul. Acest ulei poate fi găsit în
magazinele de specialitate. Uleiul din ger-
meni de porumb, presat la rece, este un
antidot sigur împotriva durerilor gene-
rate de cardiopatia ischemică, dar şi a ce-
lor generate de arterită. Timp de trei luni
se beau două linguri cu ulei pe zi, una la
un sfert de oră după trezire, iar cea de-a
doua, cu un sfert de oră înainte de cul-
care. Cura cu ulei de porumb, la nevoie,
se poate prelungi până la 120 de zile, când
rezultatele vor fi cele dorite. Efecte mi-
raculoase se obţin şi în tratarea petelor
uscate sau solzoase, generate de psoriazis.
Acestea se ung de trei-patru ori pe zi, pâ-
nă la vindecarea completă.
Leac pentru oase

Tratamentul cu boabe fierte este
cel mai vechi leac de tratare a probleme-
lor la nivelul oaselor. Se curăţă boabele
de pe un ştiulete mediu de porumb bine
uscat şi, după ce se spală, se pun la fiert
în doi litri de apă, într-o oală de pământ.
După două ore şi jumătate se ia vasul de
pe foc şi se lasă acoperit până la răcirea
completă. Se scot boabele de porumb cu
ajutorul unei palete şi se păstrează pe o
farfurie, la temperatura camerei. Acestea
se consumă pe parcursul unei zile, iar
tratamentul durează două luni, cu zece
zile pauză şi alte două luni de cură. Zea-
ma rămasă în urma fierberii boabelor se
bea în loc de apă, proporţia pe toată pe-
rioada tratamentului fiind un litru pe zi
de apă şi unul de zeamă de porumb. Acest
remediu naturist ajută la întărirea oaselor,
fiind eficient în tratarea rahitismului ac-
centuat şi la stoparea evoluţiei sclerozei
multiple.

Uleiul împiedică 
îmbătrânirea pielii

Porumbul conţine substanţe derivate
ale acizilor arahidic şi palmitic, extrem
de importante pentru sănătatea organis-
mului. Fiind foarte bogat în vitamina E,
uleiul din germeni de porumb, presat la
rece, amână şi stopează procesele dege-
nerative specifice îmbătrânirii şi împie-
dică formarea ridurilor. Persoanele care
în locul tratamentelor cosmetice preferă
masajul cu ulei de porumb au pielea fer-
mă şi catifelată, acesta având şi un pu-
ternic efect hidratant.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Porumbul ajut[
la vindecarea 
cardiopatiei 
ischemice

Porumbul conţine substanţe derivate ale acizilor arahidic şi palmitic, extrem de importante
pentru sănătatea organismului. Fiind foarte bogat în vitamina E, uleiul din germeni de po-
rumb, presat la rece, amână şi stopează procesele degenerative specifice îmbătrânirii şi îm-
piedică formarea ridurilor. Persoanele care în locul tratamentelor cosmetice preferă masajul
cu ulei de porumb au pielea fermă şi catifelată, acesta având şi un puternic efect hidratant.

Ciocolat[ de cas[
cu crem[ de cocos

Energizant natural ;i
b[utur[ r[coritoare
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Haute-couture< arta realiz[rii
rochiilor de lux

În istorie haute-couture și-a făcut loc prin secolul al XVII-lea și reprezenta o ne-
cesitate pentru clasa burgheză pariziană. Femeile de viță nobilă, apelau des la casele
de croitorie, pentru a avea piese unice. Acest lucru s-a păstrat și astăzi în jurul ținutelor
haute-couture, deși doar unele case de modă au dreptul legal de a folosi această titu-
latură. 

Din dorința de a fascina
printr-o prezență pusă în valoare
de o ținută specială, investim su-
me imense în piese unice. În ulti-
ma vreme piesele din colecțiile
pret-a-porter se vând foarte bine.

Acest lucru se întâmplă, deși aceste
colecții de haine nu sunt la îndemâna
tuturor și se găsesc doar în magazinele
marilor branduri sau doar în atelierele
designerilor.

Haute-couture 
(croitorie înaltă)

Este o artă a realizării rochiilor din
lumea luxului. Piesele sunt cusute ma-
nual, după mărimea exactă a clientului.
Rezultatul este o piesă vestimentară uni-
că, lucrată ireproșabil din punct de ve-
dere tehnic și estetic.

În istorie haute-couture și-a făcut loc
prin secolul al XVII-lea și reprezenta o
necesitate pentru clasa burgheză pari-
ziană. Femeile de viță nobilă, apelau des
la casele de croitorie, pentru a avea piese
unice. Acest lucru s-a păstrat și astăzi în
jurul ținutelor haute-couture, deși doar
unele case de modă au dreptul legal de
a folosi această titulatură. 

Cum obține o casă de modă
dreptul?

În 1945, Camera de Comerț și In-
dustrie a Modei a stabilit regulile ce tre-
buie îndeplinte de o casă de modă care
dorește să lanseze colecții Haute Coutu-
re. 

Este foarte greu ca o casă de modă
să obțină titulatura pentru a realiza piese
haute-couture. Mai întâi designerul tre-
buie să creeze haine la comandă pentru
clienţi privaţi, cărora să le ofere şedinţe
pentru probă. Trebuie să aibă un atelier
full-time în Paris şi nu mai puţin de 20
de angajaţi. Într-un final, după ce casa
de modă prezintă două colecţii pe an, în
ianuarie şi iulie, în care prezintă atât hai-
ne de zi, cât şi de seară, poate considera
că a făcut tot ce trebuie.

Piesele haute-couture sunt relativ
scumpe. De ce spunem relativ, pentru
că trebuie să luăm în considerare anu-
mite aspecte. De obicei în realizarea unei
astfel de piese se lucreaz[ peste 700 de
ore, iar numărul persoanelor implicate
în croirea unei piese este de 20. Prețul
final trebuie să reflecte acest efort. Prețul
pentru o piesă de zi poate depăși suma
de 9.000 de euro și dacă adăugăm mate-
riale și obiecte prețioase sumele pot de-
veni amețitoare. Prezentarea colecției va
fi mereu la Paris.

Pret-a-porter (gata de purtat)

La polul opus se află pret-a-porter,
aceste colecții sunt destinate maselor, fi-
ind piese accesibile. Vestimentația este
croită pentru a fi purtată zilnic, având
mai multe mărimi. Colecțiile pret-a-por-
ter sunt create în scop comercial, având
un caracter relativ tineresc și avangardist. 

Acest stil s-a dezvoltat în jurul anilor
’30. Creatorii italieni realizau în micile
lor ateliere, cu pricepere, mult talent și
un simț foarte fin pentru stil, piese ves-
timentare lucrate manual, iar ulterior în
masă.

Colecțiile sunt prezentate la începu-
tul fiecărui sezon, în cadrul celebrelor
evenimente Fashion Week, în capitalele
modei, New York, Londra, Milano și Pa-
ris, având loc de două ori pe an.

Couture-a-porter (luxul bun
de purtat)

Între acești poli gravitează luxul zi-
lelor noastre, construit pentru un seg-
ment de clienți cu gusturi exclusiviste,
cu standarde ridicate de viață și de per-
cepție a acesteia, cu un simț dezvoltat al
unicitității și cu un ridicat respect de si-
ne. Pentru ei designerii creează piese
unicat, deseori personalizate, cu un grad
ridicat de finisare manuală, în care croiul
impecabil și țesăturile de înaltă calitate
sunt coordonate obligatorii. Aceasta este
zona de couture-a-porter, adică, “luxul
bun de purtat”.

Demi-couture

Moda secolului XXI a introdus un
nou curent vestimentar, demi-couture.
Acest trend este o combinație între hau-
te-couture și pret-a-porter, adică între
croitoria de lux și cea de-a gata. Oferă
unei piețe considerabile haine din serie
prețioase, inspirate din croitoria perso-
nalizată. 

Femeile sunt dispuse să plătească
mai mult pentru o piesă vestimentară

cu condiția de a nu fi la îndemâna tutu-
ror. 

Moda demi-couture vizează acele
piese deosebite pentru care se folosesc
elemente preluate din colecțiile couture
sau care împrumută principii specifice
croitoriei de lux. Aceste piese de-a gata
sunt disponibile în magazine la costuri
mari dar, cu toate acestea, sunt mult mai
ieftine dacă putem spune așa, decât pie-

sele unicat, cusute de mână și îmbogățite
cu accente prețioase.

Putem observa cum moda haute-co-
uture a parcus drumul lung de la piese
vestimentare destinate doar celor care
au un statut financiar ridicat, la un public
mai larg. Cu toate acestea prețul va evi-
denția mereu calitatea și finețea fiecărei
lucrături. 

Denisa Terțan

Un accesoriu nelipsit din gar-
deroba unui bărbat este cravata.
În funcție de eveniment sau de
ocupație, o cravată este mereu bi-
nevenită. Însă câți dintre voi v-ați
gândit vreodată că fiecare textură
este adecvată unui sezon anume?

Cravata din mătase de exemplu se
poate purta tot anul, cea din bumbac
sau din in este adecvată primăvara-va-
ra, iar toamna-iarna lâna este cea mai
bună alegere. Iarna se poate opta pen-
tru cravata din tweed, lână și cașmir,
din mătase matkă sau Shantung. Ma-
terialul ținutelor la care se pot asorta
sunt< tweed, cașmir, lână sau flanel.

Până în anul 1926 cravata era

croită dintr-o singură bucată
de material

Până în anul 1926 cravata era croită
dintr-o singură bucată de material.
Acest lucru ducea la uzarea rapidă a
cravatei, dar și la formarea unor cute
inestetice la nivelul nodului. Jesse Lan-
gsdorf a găsit soluția, el a descoperit
că tăind materialul de cravată în unghi
de 45 de grade față de direcția de țesere
și croind cravata din 3 bucăți de mătase
în loc de una, cum se obișnuia, poți
obține un produs mult mai bun. În zi-
lele noastre toate cravatele sunt croite
în acest fel. 

Trăsăturile unei cravate
de calitate

Există diferite metode prin care pu-
tem verifica calitatea acestui produs,
una ar fi atingerea. 

Prin mototolirea mătăsii veți putea
vedea dacă aceasta se șifonează, dacă
se întâmplă acest lucru, cravata nu este
de calitate.

O altă trăsătură a unei cravate bune
este tehnica “self-tipping” , folosită mai
mult în Italia. Prin acest procedeu vâr-
furile ambelor capete sunt căptușite cu
același material din care este făcută
cravata.

Cele mai bune cravate sunt confec-
ționate folosind tehnica “seven fold”,
în traducere directă sunt cravatele îm-
păturite de 7 ori, numele explicând me-
toda de fabricație, care utilizează o can-
titate mare de material. O singură bu-

cată de material este împăturită de 7
ori în forma unei cravate, aceasta fiind
realizat[ într-adevăr din mătase 100%.

Cum se poartă corect 
o cravată

Este important ca nodul să fie lipit
de gulerul cămășii, nodul poate fi mai
lejer doar când este deschis nasturele
de la guler.

Vârful cravatei trebuie să atingă
catarama curelei, mai jos sau mai sus
este greșit.

Manualele de stil interzic categoric
cămășile cu mâini scurte, deci nicio-
dată nu asorta o cravată unei astfel de
cămăși. 

Denisa Terțan

Sezonul `\i spune ce cravat[ s[ por\i



8 Informa\ia de Duminic[/2 februarie 2014

DIET~

Vârsta joacă un rol extrem de
important în adoptarea unei diete
potrivite și eficiente. Simpla ale-
gere a unei diete care ți se pare că
te-ar putea ajuta în lupta împo-
triva kilogramele nu asigură un
succes adevărat.

Fiecare vârstă este reprezentată de
un stil de viață, mai mult sau mai puțin
comun. 

Dieta la 20 de ani. 
Cauza îngrășării- libertatea

Libertatea care vine odată cu această
vârstă, aduce și probleme în ceea ce pri-
vește obiceiul alimentar. Din diferite mo-
tive, nu mai respectăm mesele regulate,
tindem să consumăm mai multe produse
semipreparate și excludem aproape de
tot legumele și fructele. La această vârstă
este ușor să slăbești, însă trebuie să eviți
greșelile care îți pot afecta sănătatea. De
multe ori se întâmplă să ai impresia că
te-ai îngrășat, doar pentru-că nu îți mai
vin mărimile S sau 36. Nu intra în acest
cerc vicios, este cazul să-ți accepți for-
mele feminine și să nu mai respecți re-
gulile modei din adolescență. 

Dacă totuși nu te simți bine în pielea
ta, poți slăbi 2,3 kilograme, însă înainte,
trebuie să-ți calculezi indicele de masă
corporală, pentru a vedea dacă într-ade-
văr este nevoie să adopți un regim ali-
mentar. Atuurile tale sunt motivația ur-
mată de capacitatea organismului de a
pierde în greutate repede și ușor.

Nu sări peste micul dejun. Prânzul
să fie cât mai consistent, iar la cină în-
cearcă să renunți la pâine în favoarea le-
gumelor. Citește ambalajele produselor,
raportul de lipide nu trebuie să depă-
șească 5%, iar raportul de proteine-lipide
să nu fie mai mare de 1%.

Regimul de slăbire 
la 30-40 de ani. Cauza 
îngrășării-stresul

Vârsta de 30 de ani este reprezentată
de stabilitate, atât în viața profesională,
cât și în cea sentimentală. Din cauza unei

vieți care devine sedentară, kilogramele
se acumulează și sunt greu de dat jos. Un
alt motiv pentru care renunți la adoptarea
unui regim, este faptul că deja ai ajuns la
saturație. Deții anumite cunoștințe des-
pre diete și foarte greu vei avea încredere
în succesul lor. La această vârstă fiecare
kilogram acumulat poate reprezenta un
semnal de alarmă. Probabil problema
principală este reprezentată de urmările
unei sarcini. Iar cu frigiderul plin de bu-
nătăți pentru copil, este greu să reziști
tentațiilor.

Deși cunoști principiile unei alimen-
tații sănătoase, se poate întâmpla să nu
le poți aplica zilnic. Primul pas este o
planificare în detaliu a meselor, astfel vei
reuși să dai jos 2,3 kilograme fără prea
mult efort. Nu încerca să concurezi cu
porțiile soțului sau a copiilor, nevoile lor
nutriționale sunt mai ridicate decât ale
tale. Nu renunța la făinoase, pâinea și
pastele potolesc foarte repede foamea.
Aceste alimente trebuie incluse la fiecare
masă, însă în cantități mici. Consumă
suficiente lactate, deoarece oasele au ne-
voie de calciu pentru a fi solide.

Regimul de slăbire
la 50 de ani. Cauza 
îngrășării- menopauza

Femeile la această vârstă sunt pre-
dispuse la îngrășare din cauza modifică-
rilor hormonale, cauzate de menopauză.
Deși s-ar crede că inevitabil femeile se
îngrașă la această vârstă, soluția este miș-
carea. Organismul este predispus la re-
tenția de apă, ceea ce poate de asemenea
afecta silueta. Scăderea secreției de es-
trogen, duce la creșterea apetitului, așa
se poate explica pofta constantă de mân-
care. Depunerile de grăsimi sunt norma-
le, deoarece nivelul de energie a organis-
mului este mai scăzut. Trebuie să reduci
din porțiile obișnuite, pentru a-ți meține
silueta. Păstrează-ți dinamismul pentru
a reduce pierderea masei musculare.
În concluzie indiferent în ce perioadă a
vieții te afli, sportul și alimentația sănă-
toasă nu trebuie să lipsească din progra-
mul tău zilnic. 

Denisa Terțan

Rolul vârstei în
alegerea dietei

Ciocolata este prima opțiune
la care apelăm în momentele în
care avem poftă de ceva dulce. Es-
te indicat să consumăm din când
în când câte o bucată, însă nu toa-
tă tableta.

Ciocolata este un produs care are în
compoziție mai multe ingrediente, prin-
tre altele lapte, cacao, zahăr și uneori di-
verse arome care să ofere un plus de va-
loare gustului. Medicul specialist, per-
mite consumul de ciocolată în diete, dar
doar dacă respecți anumite condiții.

Ciocolata conține 
antioxidanți

În cazul ciocolății, antioxidanții pro-
vin din cacao. Ciocolata amăruie este o
alegere potrivită, deoarece are cel mai ri-
dicat conținut de cacao, însă în același
timp conține și grăsimi saturate. Pulberea
de cacao este relativ bine echilibrată, din
punct de vedere a aporturilor, are 35%
carbohidraţi, 50% grăsimi și 16% protei-
ne. Cantitatea permisă reprezintă o mare
dilemă pentru mulți. Dacă păstrăm un
echilibru între efortul fizic și dietă, pro-
dusele cum ar fi ciocolata, cafeaua, laptele
sau prăjiturile, pot face parte dintr-un
stil de viață sănătos. Nu există un răspuns
universal valabil care să poată da un ver-
dict clar în ceea ce privește gramajul per-
mis. Nici ora nu reprezintă vreo impor-
tanță, putem consuma ciocolată oricând

poftim. 

Cea mai bună alegere
este ciocolata neagră

Ciocolata neagră are un conținut de
85% cacao și este cea mai bună alegere,
dar în funcție de preferințe se poate opta
și pentru ciocolată cu un conținut mai
scăzut de cacao. Copiii vor prefera mereu
ciocolata care conține mult lapte. Însă pe
cât posibil este bine să vă feriți de cioco-
lata albă, deoarece are în compoziție unt
de cacao, lapte și zahăr în diferite pro-
porții. Untul de cacao are grăsimi 100%,
iar ciocolata albă este cotată ca fiind un
produs pro-inflamator. 

D. T.

Îmbunătățirea dietei copilului
tău nu este un lucru chiar atât de
dificil. Trebuie doar să respecți
anumite reguli și să faci câteva
modificări. Iată câțiva pași care
îți vor fi de ajutor.

Nu ține mâncare nesănătoasă în ca-
să, astfel copilul nu va fi tentat să le
consume. Evită să mergi la cumpără-
turi cu copilul, deoarece cu siguranță
nu va putea rezista să nu își ia cât mai
multe produse nesănătoase. De aseme-
nea scrie o listă înainte să pornești de
la care să nu te abați.

Nu lăsa copilul să consume băuturi
din comerț. Acestea conțin mult zahăr,
doar un pahar poate avea până la 10
lingurițe de zahăr. 

Evită să-i oferi copilului porții mari.
Chiar dacă farfuria conține doar ali-
mente sănătoase și acelea conțin calo-
rii. 

Nu te aștepta să mănânce tot ce i-
ai pus în farfurie. Organismul copilului
știe cel mai bine când este de ajuns,

chiar dacă tu ai impresia că nu a mâncat
suficient.

Dieta copilului trebuie să conțină
în mare parte fructe, legume, carne și
cereale. Renunță la alimentele proce-
sate.

Nu prăji prea des și explică-i moti-
vul pentru care nu este bine să consu-
me produse prăjite. O alternativă este
să le dai prin pesmet și să le coci la
cuptor.

Obișnuiește-l să facă cât mai mult
sport. Faceți cât mai multe excursii în
aer liber, cumpără-i o bicicletă, o minge
să se poată juca cu prietenii.
Planifică în detaliu mesele săptămânal,
astfel copilul va ști exact ce va mânca
și nu va putea să-și exprime poftele zil-
nice. Astfel și tu vei fi scutit de a merge
la magazin zilnic pentru a lua alimen-
te.

Învață-l să mănânce cu moderație,
dar nu impunându-i că nu are voie. In-
terzicerea consumului anumitor ali-
mente va duce la nașterea unor pofte
incontrolabile. 

Denisa T.

Nu ține mâncare nesănătoasă în casă, astfel copilul nu va fi tentat să le consume.
Evită să mergi la cumpărături cu copilul, deoarece cu siguranță nu va putea
rezista să nu își ia cât mai multe produse nesănătoase. De asemenea scrie o listă
înainte să pornești de la care să nu abați.

Cur[ s[n[toas[
pentru un copil

s[n[tos

Ciocolata poate fi aliatul t[u
`n cura de sl[bire
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Românul a ştiut mereu că nu se lucrează în zilele de sărbătoare deoarece este mare
păcat, iar lucrul nu îi va fi spre spor, ci spre pagubă. Sărbătoarea este destinată cercetării
bisericii şi grijii pentru suflet, dar şi odihnei trupului. Pe lângă latura sacră a fiecărei
sărbători, poporul a dat naştere, în decursul timpului, multor practici care s-ar părea
că se încadrează în sfera profanului.

Dintotdeauna poporul român
a cinstit cu sfinţenie sărbătorile
pentru că a văzut în ele adevărate
popasuri spirituale. Aceste oaze
duhovniceşti au fost şi sunt rân-
duite spre a mijloci întâlnirile
omului cu Dumnezeu, cu Maica
Domnului şi cu Sfinţii.

Românul a ştiut mereu că nu se lu-
crează în zilele de sărbătoare deoarece este
mare păcat, iar lucrul nu îi va fi spre spor,
ci spre pagubă. Sărbătoarea este destinată
cercetării bisericii şi grijii pentru suflet,
dar şi odihnei trupului. Pe lângă latura sa-
cră a fiecărei sărbători, poporul a dat naşte-
re, în decursul timpului, multor practici
care s-ar părea că se încadrează în sfera
profanului. Astfel, s-au ivit nenumărate
datini pe care românii le respectă, fiindcă
ele derivă din semnificaţia profundă a săr-
bătorilor, chiar dacă nu par a avea legătură
cu acestea. Totodată, fiecare sărbătoare a
creat numeroase obiceiuri, pe care poporul
român, în înţelepciunea sa, le-a verificat
în timp, dovedindu-le necontenit temei-
nicia. În cele ce urmează, precum spu-
neam, ne vom ocupa de praznicul Întâm-
pinării Domnului, tratând atât partea re-
ligioasă, cât şi latura tradiţională a acestuia.  
Semnificaţia religioasă

Potrivit prevederilor Legii Vechi (a Ve-
chiului Testament), la 40 de zile de la naşte-
rea unui copil, mama trebuia să meargă la
Templul din Ierusalim în vederea săvârşirii
unui ritual de purificare. Referitor la acest
obicei, Sfântul Evanghelist Luca scria< “Şi
când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după
Legea lui Moise, L-au adus pe prunc la Ie-
rusalim, ca să-L pună înaintea Domnului,
precum este scris în Legea Domnului, că
orice întâi-născut de parte bărbătească să
fie închinat Domnului, şi să dea jertfă, pre-
cum s-a zis în Legea Domnului, o pereche
de turturele sau doi pui de porumbel” (Lu-
ca II> 22-24).

Intrarea Fecioarei Maria
;i a dreptului Iosif `n Templu

Fecioara Maria şi dreptul Iosif nu fac
abatere de la Lege. La Templu, ei sunt în-
tâmpinaţi de bătrânul Simeon, un om
“drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând
mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era
asupra lui”. Acesta ia Pruncul Hristos în
braţe, Îl binecuv]ntează pe Dumnezeu,
mărturisind dumnezeirea lui Iisus şi cali-
tatea Sa de Mântuitor (Luca II> 29-32) şi
profeţeşte faptul că prin sufletul Mariei va
trece sabie, făcând trimitere la patimile
Domnului. Prin prezenţa dreptului Sime-
on se intersectează Legea Veche cu cea
Nouă. De asemenea, la Templu sunt
primiţi şi de proorociţa Ana, care slujea
“noaptea şi ziua în post şi rugăciuni”. Şi ea
dă mărturie despre mântuirea pe care o
va aduce Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iosif
şi Maria erau miraţi auzind ceea ce se vor-
bea despre Iisus, iar “Copilul creştea şi Se
întărea cu Duhul, umplându-Se de înţelep-
ciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra
Lui” (Luca II> 40). 

Întâmpinarea Domnului se mai nu-
meşte şi Ziua cu lumina. Domnul este prin
excelenţă Lumina spre care tindem noi cu
ardoare, dar în acelaşi timp este şi călăuza
noastră spre această Lumină. La biserică,
se sfinţesc lumânări de către preoţi, pe care
ulterior credincioşii le duc la casele lor,
spre a fi feriţi de rele, aprinzându-le atunci
când se roagă, la vreme de necaz şi de pri-
mejdie, pe timp de furtună sau de ispită,
cerând ajutorul lui Dumnezeu. Lumina
lumânării reprezintă lumina lui Hristos.
Totodată, creştinii aprind lumănări la că-
pătâiul muribunzilor pentru ca lumina lui

Hristos să-i călăuzească spre fericirea cea
veşnică din Împărăţia Luminii.

Credinţe, datini ale poporului român
Întâmpinarea Domnului, zi în care nu se
lucrează, numită şi Stretenie, este ziua în
care, potrivit românilor din Moldova, “se
întâmpină iarna cu vara”, scrie Simion Flo-
rea Marian.

În conformitate cu această credinţă,
dacă acum este cald înseamnă că urmează
o vară călduroasă, caracterizată prin
belşug> dimpotrivă, dacă este frig, ger şi
viscol, va urma o vară friguroasă şi nero-
ditoare. În consecinţă, dacă Dumnezeu
rânduieşte ca de praznicul Întâmpinării
să fie senin şi frumos, românii ştiu că în
timpul verii grâul va rodi. Însă, dacă timpul
este posomorât în acest praznic, gospodarii
români au convingerea că nu merită să se-
mene mult, întrucât nu va fi rod bogat. De
asemenea, românii ştiu că dacă în această
zi picură din “streaşină” nu le va merge
bine albinelor în cursul anului, fiindcă
mierea se va “înăcri”, iar ele se vor “îngăl-
beni ca oile”, ajungând chiar să moară. Pe
de altă parte, dacă în această zi de praznic
împărătesc e senin, cald şi uscat, este un
semn că vara va fi “mănoasă” şi “le va mer-
ge bine stupilor”.

Aceste idei au fost verificate în timp,
motiv pentru care ele s-au perpetuat din
generaţie în generaţie, ceea ce atestă faptul
că românii nu aveau nevoie de prognoze
meteorologice pe termen lung pentru a-şi
pregăti semănăturile şi, implicit, pentru a
estima recoltele. Din cele redate mai sus
remarcăm două dintre îndeletnicirile de
bază ale poporului român< agricultura şi
apicultura. Românii au cultivat întotdeau-
na pământul pentru că acesta le-a oferit
bucatele necesare pentru trai şi, în mod
deosebit, erau preocupaţi de cultivarea
grâului deoarece acesta era sursa pâinii ce-
lei de toate zilele. Tocmai de aceea, româ-
nul s-a rugat mereu lui Dumnezeu ca să
binecuv]nteze pământul cu ploi line la
timp pentru a obţine roadele scontate, iar

în caz de “ploi peste măsură” s-a rugat Ce-
rului să înceteze “potopul” pentru ca pă-
mântul să rodească în pace, spre a avea
mâncare atât oamenii, cât şi animalele. To-
todată, românii au purtat o grijă deosebită
albinelor pentru că acestea le ofereau gus-
toasa miere pe care o întrebuinţau în gos-
podărie. 

Chiar şi în zilele noastre românii de-
finesc zahărul prin termenul de “miere”,
aşa cum se întâmplă în zona Codrului din
judeţul Satu Mare. Apoi, din ceară se con-
fecţionează şi lumânările folosite în cultul
divin din biserici, fapt care ascunde ur-
mătoarea semnificaţie< albina rămâne me-
reu fecioară, iar ceara produsă de ea con-
stituie materia cea mai curată şi pură a na-
turii, aducându-I-Se astfel lui Dumnezeu
o jertfă curată, neîntinată. Românii duc
lumânări la biserică, pe care preotul le
sfinţeşte, stropindu-le cu aghiasmă (apă
sfinţită de la Bobotează), după care acestea
sunt duse acasă, fiind aprinse la vreme de
nevoie. Toate darurile vin de la Dumnezeu
spre folosul omului şi se întorc tot la Dum-
nezeu prin jertfelnicia omului.

Poporul român ştie că dacă în această
sărbătoare iarna este în toi, nu va mai ţine
mult> însă, dacă iarna nu e “mare şi grea”,
va urma după aceea o înăsprire a vremii.
Ca atare, dacă “ţine îngheţat până la Stre-
tenie, apoi Stretenia ia gheaţa> iar dacă se
topeşte gheaţa până atunci, Stretenia o pu-
ne”. 

Martinii de iarnă şi Filipii de
iarnă contra lupilor şi a urşilor

De praznicul Întâmpinării Domnului
Iisus Hristos se mai serbează şi Ziua ursu-
lui, iar în ajunul, în ziua şi în a doua zi de
praznic se ţin Martinii de iarnă şi Filipii
de iarnă contra lupilor şi a urşilor (pretu-
tindeni ursul este numit Martin), pentru
ca aceste animale fioroase să nu atace oa-
menii şi animalele domestice, în special
oile. Prin urmare, în decursul acestor zile,

gospodarii din Banat nu scot deloc oile la
câmp sau la păşune, ci ei postesc, făcând
diferite ceremonii asupra oilor spre a le
feri de prădători.
Sărbătoarea ursului

Ziua ursului, remarcă Simion Florea
Marian, numită şi Sărbătoarea ursului, ca-
de întotdeauna în ziua de Întâmpinarea
Domnului. Românii ştiu că o dată cu ve-
nirea iernii, a gerului şi căderea zăpezii ur-
sul îşi caută o vizuină, o peşteră, în care îşi
petrece toată iarna, hibernând sau “dor-
mind somnul iernei”. Însă, de Sărbătoarea
ursului, acesta se trezeşte din somnul său
de peste iarnă şi iese din bârlog, între “nouă
şi zece oare înainte de amiază”, şi începe “a
juca” bucuros prin “neaua” care se găseşte
înaintea “vizuinei”. Românii din Banat
spun că dacă în această zi e senin şi soare,
iar ursul îşi vede umbra, atunci se bagă
din nou în bârlog, continuându-şi somnul
pentru încă şase săptămâni, prevestind
astfel perioada de iarnă care va urma, în
care gerul va fi la fel de aspru ca înainte.
Dacă afară este înnorat, iar ursul nu-şi
vede umbra, atunci el nu se mai întoarce
în vizuină, ci rămâne afară, arătând că iar-
na va înceta, că gerul se va opri, urmând
un timp frumos şi călduros, adică “se va
desprimăvăra”. 

Pe de altă parte, românii din Transil-
vania cred şi spun că “ieşind ursul în aceas-
tă zi din culcuşul său de peste iarnă afară
şi fiind soare, astfel că-şi poate vedea um-
bra sa, atunci de bucurie prinde a juca în
jurul groapei sale şi, după ce s-a săturat de
jucat nu intră mai mult într-însa, ci o pă-
răseşte, în semn că iarna şi-a pierdut din
putere şi că din ce în ce are să se moaie şi
să fie mai frumos şi mai cald. Dacă, însă,
vremea este posomorâtă, atunci intră iarăşi
în groapa sa de unde a ieşit şi mai petrece
încă şase săptămâni într-însa, pentru că
chiar atâta are să mai ţie iarna”. Românii
din Bucovina cred că dacă ursul îşi strică
bârlogul în ziua praznicului Întâmpinării
Domnului, chiar dacă afară e încă frig, în-
seamnă că primăvara e aproape. Dacă în
această zi ursul iese din bârlog, dar intră
iarăşi, cu toate că afară timpul este frumos
şi călduţ, reprezintă un semn că iarna va
continua. 

Remarcăm faptul că poporul român a
căutat mereu semne venite din partea lui
Dumnezeu (Care proniază cu înţelepciune
întreaga lume), pe care le-a interpretat în
vederea descoperirii şi descifrării
tainelor/semnelor viitorului mai apropiat
sau mai îndepărtat. Toate aceste semne au
fost urmărite de-a lungul timpului, iar ve-
ridicitatea şi-au dobândit-o în timp.
Aşadar, conform credinţei poporului, ur-
sul constituie un prevestitor de timp, acţiu-
nile sale dobândind valoare de “semn”. În-
tâmpinarea Domnului a primit în popor
numele de Sărbătoarea ursului deoarece,
în fiecare an, numai în această zi iese ursul
pentru prima dată din bârlogul său în ur-
ma hibernării din timpul anotimpului re-
ce. 

Din cele prezentate anterior am ob-
servat că poporul nostru conştientizează
prezenţa şi rolul lui Dumnezeu în viaţa sa.
Din stricteţea cu care sunt respectate săr-
bătorile, în general, reiese o anumită frică
de Dumnezeu. Însă, această frică este ba-
zată pe un respect reciproc între om şi di-
vinitate< dacă omul Îl respectă pe Dum-
nezeu, acordându-I cinstea cuvenită,
atunci şi Dumnezeu, la rândul Său, îl va
respecta pe om, ascultându-i rugăciunile
şi dăruindu-i belşug în toate. Tradiţia po-
pulară se împleteşte cu credinţa în Dum-
nezeu, iar rezultatul este unul benefic pen-
tru om, modelându-i personalitatea şi
orientându-l spre împlinirea scopurilor
propuse de el pe plan familial şi profesio-
nal.

Preot dr. Cristian Boloş

Domnul este prin excelenţă Lumina spre care tindem noi cu ardoare, dar în acelaşi
timp este şi călăuza noastră spre această Lumină

Întâmpinarea Domnului - Ziua
cu lumina ;i S[rb[toarea ursului

RELIGIE

O fiolă conţinând sângele Fericitului
Papă Ioan Paul al II-lea, păstrată ca moaș-
te într-un relicvariu a fost furat dintr-o
biserică din regiunea Abruzzo, din cen-
trul Italiei, la sfârşitul săptămânii trecute.
Hoţii au intrat în bisericuţa San Pietro
della Ienca, din munţi, la est de Roma şi
au luat relicva, foarte puţine de acest fel
existând în lume. Poliţia locală a început
o investigaţie majoră, implicând şi câini
care pe baza mirosului să cerceteze zona
pentru indicii. Regretatul Suveran Pontif
a vizitat de câteva ori în secret regiunea,
pentru a schia şi a se ruga în biserică.
Revista catolică italiană Famiglia Cristia-
na a numit dispariţia relicvei “un furt sa-
crileg care a fost probabil comandat de
cineva” - relatează catholica.ro. Franca
Corrieri a declarat pentru Reuters că în
dimineaţa zilei de duminică, 26 februarie
2014, a descoperit o fereastră spartă şi a
chemat poliţia. Când au intrat în biseri-
cuţa de piatră au descoperit că lipsesc re-
licvariul de aur şi un crucifix. În anul
2011, a fost ridicat aici un sanctuar de-
dicat Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea.
Fostul său secretar personal, Cardinalul
Stanislaw Dziwisz, Arhiepiscop de Cra-
covia, a dăruit o relicvă cu sângele Papei
ca un semn al faptului că acesta a îndrăgit
această zonă muntoasă. A fost pusă într-
un recipient circular din aur şi sticlă, şi
păstrată într-o nişă a bisericii, în apro-
pierea oraşului L’Aquila. În afară de re-
licvariu şi crucifix, nimic altceva nu a
fost furat din biserică - titrează sursa ci-
tată.

Papa Ioan Paul al II-lea a fost beati-
ficat la 1 mai 2011 și împreună cu papa
italian Ioan al XXIII-lea vor fi canonizați
pe 27 aprilie 2014, la Vatican.

Un relicvariu
cu sângele Papei
ioan Paul al ii-lea

a fost furat

Sfântul Blaziu, Episcop de Sebasta, în
Armenia, este un personaj în parte nesigur
din punct de vedere istoric. Totuşi el se
bucură de o largă popularitate pentru un
miracol ce i se atribuie, miracol ce a dat
loc la cunoscuta ceremonie de binecuvân-
tarea gâtului din ziua de 3 februarie. 

Pe când era condus la locul de execuţie,
o femeie l-a așezat la picioarele episcopului
pe fiul ei aproape mort din pricina unui os
de peşte înfipt în gât. Sfântul Blaziu a pus
mâinile pe capul copilului şi s-a rugat, iar
copilul a scăpat de os. Acest episod i-a atras
faima de taumaturg, îndeosebi în cazul bo-
lilor de gât, faima a străbătut secolele, până
în zilele noastre.

Sfântul Blaziu este un personaj discu-
tabil din punct de vedere istoric. Se pare
că a trăit la începutul secolului IV, în timpul
persecuţiei lui Liciniu, fiind unul dintre
ultimii martiri creştini din acea perioadă.
Era prin anul 316. Sfântul Blaziu, urmând
avertismentul evanghelic, a căutat să fugă
din faţa prigonitorului, ascunzându-se în-
tr-o peşteră. Legenda sa este plină de amă-
nunte încântătoare, şi ni-l prezintă pe bă-
trânul Episcop înconjurat de animalele pă-
durii, care îl vizitează, îi aduc mâncare, iar
seara aşteaptau să fie binecuvântate. Într-
o zi, când trimişii lui Liciniu adunau fiare
sălbatice pentru circul roman au dat de el
și l-au dus la închisoarea din oraş. Cu toate
minunile pe care le săvârşeşte în mijlocul
celor din închisoare, este adus în faţa ju-
decăţii. Refuză să tăgăduiască pe Cristos.
A fost chinuit, iar în cele din urmă i s-a
tăiat capul cu spada. A fost ales sfântul
protector împotriva bolilor de gât, a tusei
şi astmului.

Binecuvântarea
gâtului de ziua
Sfântului Blaziu
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HOLOCAUST

Duminic[, 26 ianuarie `n
:imleu Silvaniei a fost comemo-
rat[ Ziua Interna\ional[ a Holo-
caustului, ̀ n cadrul evenimentu-
lui cu acela;i nume, ajuns la
edi\ia cu num[rul IV.

Omagierea a ̀ nceput la ora 12.00 cu
un vernisaj numit sugestiv „Suferin\[ ;i
Speran\[“, pe simezele Muzeului Me-
morial al Holocaustului din Nordul
Transilvaniei, iar mai apoi a continuat
cu o ceremonie ce a avut loc la C[minul
Cultural din localitate.

69 de ani de la Holocaust

~n anul 2005 Na\iunile Unite ale Eu-
ropei aprob[ data de 27 ianuarie ca ziua
interna\ional[ `n care evreii de pretu-
tindeni omagiaz[ cele ;ase milioane de
suflete care au fost sacrificate ̀ n  lag[rele
de concentrare naziste, din al doilea
r[zboi mondial. Cu adev[rat, `n 27 ia-
nuarie 1945, odat[ cu ̀ ncheierea r[zbo-
iului, evreii au fost elibera\i, astfel c[
acesta este un moment de bucurie, dar
`n acela;i timp unul plin de triste\e de-
oarece nimeni nu poate uita genocidul
care a avut loc. 

In 2014 se `mplinesc 69 de ani de la
acest fapt istoric, de aceea tot ̀ n aceast[
zi se ;i comemoreaz[ milioanele de per-
soane care au fost ucise cu at]ta ur[ ;i
bestialitate `n acele vremuri. 

Dac[ ne rezum[m doar la cele
`nt]mplate `n Transilvania, `n timpul
celui de-al doilea r[zboi mondial, tre-
buie s[ ;tim c[ peste 150 000 de evrei
au fost lua\i din casele lor, obliga\i s[ ̀ ;i
predea toate bunurile, batjocori\i, b[tu\i
;i deporta\i `n lag[rele de concentrare
din Polonia, Austria ;i Germania. Din-
tre ace;tia foarte pu\ini au reu;it s[ se
salveze,  ascunz]ndu-se prin poduri de
cas[, subsoluri, ;i alte locuri subterane
amenajate ori au supravie\uit rezist]nd
`n lag[re.

Vernisajul “Suferin\[
;i Speran\[”

Cu toate c[ acea perioad[ reprezint[
o pagin[ neagr[ `n istoria lumii, tinerii
de azi al[turi de reprezentan\i de seam[
ai comunit[\ii evreie;ti, din Rom]nia,
aleg s[ priveasc[ `n viitor cu optimism.
Acest lucru a putut fi observat  prin in-
termediul tablourilor expuse pe sime-
zele Muzeului Memorial al Holocaus-
tului din Transilvania de Nord de la
:imleu Silvaniei. Copii cu v]rste cuprin-
se `ntre 10 ;i 18 ani, de la Centrul de
Cultur[ Silvan-Art, au ales s[ nu mai
transmit[ oroare ci pozitivitate prin cu-
loare. „Viziunea acestor copii este ca o
poart[ deschis[. Prin lucr[rile lor,
ace;tia, arat[ c[ doresc pacea, lini;tea ;i
c[ nu `;i doresc s[ se mai `ntample ni-
ciodat[ a;a ceva nic[ieri `n lume. Spe-
ran\a este tema principal[, din tablou-
rile lor. Ei au vrut s[ scoat[ `n eviden\[
buna `n\elegere `ntre na\ii“, poveste;te
pre;edintele Arti;tilor Plastici din S[laj,
profesorul Dumitru Costela;.

~n prezent :imleu Silvaniei nu are o
comunitate evreiasc[,  aceasta
rezum]ndu-se la doar o singur[ per-
soan[. Acest fapt demonstreaz[ c[ in-
teresul fa\[ de eveniment ;i dorin\a de
bun[ `n\elegere ;i pace, porne;te de la
toate na\iile care tr[iesc `n acea zon[.
Cu toate c[ evrei nu sunt ̀ n :imleu, aici
exist[ singura sinagog[ r[mas[ `n pi-

cioare, din multele ce odat[ au fost `n
jude\ul S[laj. Aceast[ sinagog[ s-a trans-
format, ̀ n anul 2005, ̀ ntr-un muzeu, un
loc de reamintire a trecutului. A fost de-
numit Muzeul Memorial al Holocaus-
tului din Transilvania de Nord. 

Administratorii muzeului doresc s[
organizeze mai multe evenimente cul-
turale pe diverse teme care s[ fie ante-

premerg[toare edi\iei cu num[rul V a
Zilei Interna\ionale a Holocaustului de
anul viitor, c]nd se vor aniversa 70 de
ani de la eliberarea evreilor din lag[rele
naziste. Una din dorin\ele cele mai mari
a directorului Daniel Stejeran este ates-
tarea muzeului de c[tre Ministerul Cul-
turii. „Ne dorim ca acest muzeu s[ fie
unul interactiv, care s[ atrag[ c]t mai

multe persoane din toate p[r\ile Tran-
silvaniei ;i de ce nu din toat[ Rom]nia.
~n anul 2014 dorim foarte mult ca Mu-
zeul Memorial al Holocaustului din
Transilvania de Nord s[ fie atestat de
c[tre Ministerul Culturii. Toate acestea
sper[m vor fi  duse la bun sf]r;it p]n[
anul viitor c]nd vom comemora 70 de
ani de la eliberarea evreilor din lag[rele

de concentrare naziste“, declar[ direc-
torul muzeului, Daniel Stejeran. 

Reprezentan\i
ai comunit[\ii
interna\ionale evreie;ti 
prezen\i la :imleu

Ziua Interna\ional[ a Holocaustului
este omagiat[ la :imleu de patru ani de
zile, iar un pilon de baz[ `n realizarea
lui a fost prim[ria ;i Consiliul Local din
localitate. Ei nu s-au implicat doar fi-
nanciar ci ;i moral. “Cu toate c[ m-a; fi
bucurat foarte mult ca aceast[ ceremo-
nie de comemorare s[ nu existe, istoria
nu poate fi schimbat[. Rom]nia, Istrael
;i Polonia sunt state `ntre care exist[ o
leg[tur[ pe care istoria ne-o relateaz[.
Avem obliga\ia, ca aceast[ leg[tur[, res-
pectiv comunitatea mare de evrei care
a tr[it pe meleagurile noastre s[ nu fie
uitat[ ci dimpotriv[ genera\iile ce ur-
meaz[ s[ cunoasc[ evenimentele bune
;i rele ce au avut loc `n p[r\ile noastre.
Nu trebuie s[ uit[m niciodat[ nedrep-
tatea care s-a f[cut atunci, acesta fiind
;i scopul pentru care ne-am adunat cu
to\ii aici”, a m[rturisit primarul Septi-
miu |urca;.

Ediția din acest an  l-a avut ca invitat
;i pe Marek Szczygiel, ambasadorul Po-
loniei `n Rom]nia la Bucure;ti, aflat
pentru prima dat[ `n :imleu Silvaniei.
Al[turi de el aici au mai fost prezente
personalit[\i deja familiarizate cu eve-
nimentul, din anii trecu\i< Dan Ben Elie-
zer, ambasadorul Istraelului ̀ n Romania
la Bucure;ti, pre;edintele comunit[\ii
evreie;ti din Rom]nia, Felix Kopellman,
reprezentan\i de seam[ ai comunit[\ii
evreie;ti din Oradea, Cluj ;i Satu Mare,
primarul din :imleu Silvaniei, Septimiu
|urca; ;i consilieri locali din :imleu. 

S-a vorbit deschis `n fa\a publicului
numeros, venit din jude\e precum Satu
Mare, S[laj, Bihor ;i Cluj Napoca, despre
cele `nt]mplate atunci, despre nedrep-
tatea care a avut loc ;i despre cum ni-
ciodat[ `n istoria omenirii a;a ceva nu
trebuie s[ se mai `nt]mple. “~n prezent
suntem con;tien\i c[ exist[ o rena;tere
a tendin\elor na\ionaliste ̀ n diferite \[ri
europene.

Extremismul din cercurile politice
de dreapta ̀ ncurajeaz[ rasismul ;i anti-
semitismul. Un fenomen alarmant `n
zilele noastre este manifestarea `n
cre;tere a antisemitismului pe internet.
Lupta `mpotriva antisemitismului nu
este doar o problem[ evreiasc[ ci o pro-
vocare la nivel modial care afecteaz[
`nc[ oamenii oric[rei na\iuni, iar
cerin\ele acestei lupte trebuie s[ fie ̀ nde-
plinite de c[tre comunitatea evreiasc[
interna\ional[. Cei care respect[ valorile
morale fundamentale ;i liberteatea
uman[ trebuie s[ `;i uneasc[ for\ele
pentru a confrunta acest fenomen.
Acesta este motivul pentru care trebuie
s[ p[str[m memoria holocaustului din
genera\ie ̀ n genera\ie“, a spus, ambasa-
dorul Israelului `n Rom]nia la
Bucure;ti, Dan Ben Eliezer.

De asemena `n cadrul ceremoniei
au fost acordate dou[ Titluri de Drep\i
~ntre Popoare oferite urma;ilor de drept
ai Magdalenei Capelovici ;i Alexandru
Chereche; pentru salvarea evreilor `n
timpul celui de-al doilea razboi mon-
dial. Ambele nume ale acestora vor fi
gravate ;i vor r[m]ne pentru totdeauna
pe Zidul Celor Drep\i din Israel. 

Sergiu Podin[

~n anul 2005 Na\iunile Unite ale Europei aprob[ data de 27 ianuarie ca ziua interna\io-
nal[ `n care evreii de pretutindeni omagiaz[ cele ;ase milioane de suflete care au fost
sacrificate ̀ n  lag[rele de concentrare naziste, din al doilea r[zboi mondial. Cu adev[rat,
`n 27 ianuarie 1945, odat[ cu `ncheierea r[zboiului, evreii au fost elibera\i, astfel c[
acesta este un moment de bucurie, dar `n acela;i timp unul plin de triste\e deoarece
nimeni nu poate uita genocidul care a avut loc. 

Ziua interna\ional[ a Holocaustului,
comemorat[ la :imleu Silvaniei

La C[minul Cultural din localitate a avut loc ceremonia de comemorare a celor ;ase milioane de suflete care au fost
sacrificate `n  lag[rele de concentrare naziste

Omagierea a `nceput la ora 12.00 cu un vernisaj numit sugestiv „Suferin\[ ;i Speran\[“, pe simezele Muzeului Memorial
al Holocaustului din Nordul Transilvaniei



MAGAZIN
Daniel Swarovski î;i deschide propria afacere ;i în 1883 face senzație

cu o ma;in[ care ;lefuie;te cristalele foarte fin. În 1895, se mută ăn Austria,
la Wattens, unde reinventează ;i perfecționează fabricarea cristalelor. În
1911, împreună cu cei trei fii ai săi, Daniel Swarovski înființează o uzină
de producție capabilă să realizeze cristale de o puritate inegalabilă.

Cercetătorii americani au făcut o des-
coperire surprinzătoare. Studiile făcute de
ei au arătat că ţuica de prună, consumată
în cantităţi moderate, ajută la tratarea mai
multor boli. 

Biochimiştii spun că 30 de mililitri de
ţuică de prună, consumaţi zilnic, prote-
jează inima şi tratează chiar şi mai multe
afecţiuni ale stomacului şi ale bilei. Cer-
cetătorii spun că în ţuică se găsesc şase
substanţe care hrănesc celulele roşii din
organism. Biochimi;tii americani au do-
vedit că o enzimă prezentă în cactusul
Karroll viridis enoae, este regăsită în ţuica
de prună, în cantităţi de 8 ori mai mari.
Aceast[ enzimă reduce depunerile de co-
lesterol de pe artere. Enzima mai este pre-
zent[ ̀ n alte 120 de medicamente naturiste
diferite,cu rol ̀ n prevenirea aterosclerozei
;i, implicit, a infarctului miocardic, me-
dicamente care sunt foarte scumpe `n
SUA, Canada ;i Marea Britanie (dep[;esc
`n medie 140 de dolari pentru o cur[ de
45 de zile). 

De asemenea, în cantităţi mici, poate
fluidiza sângele, prevenind astfel formarea
cheagurilor, are efect bun asupra neuro-
nilor şi poate stimula memoria. 

La persoanele trecute de 60 de ani,
consumul moderat de alcool reduce riscul
de demenţă şi Alzheimer. Ţuica are în
compoziţie o cantitate foarte mare de fier,
aşa că se recomandă şi anemicilor. Cerce-
tătorii germani au descoperit c[ în extrac-
tele distilate de prună există 6 tipuri de
substanţe cerute de celulele roşii sanguine,
ce sunt rapid absorbite în stomac. Aceste
substanţe, prezente din abundenţă în
ţuic[, pot creşte cu peste 120 la sută viteza
de producere a hemoglobinei ;i chiar a
producerii de hematii (celule ro;ii ale
s]ngelui, care transport[ oxigen). În plus,
ţuica de prune are un bogat conţinut în
fier, nucleul metalic al hemoglobnei din
globulele roşii. 

Băutura de prune, chiar şi fiartă, nu-
şi pierde constituenţii, are calitatea de a
regla funcţiile hepatice datorită conţin-
utului bogat de vitamine A, B, C, D1 şi
D2. Sursa< www.obiectiv.info

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Numele Swarovski este la fel
de strălucitor precum splendidele
cristale, măiestrit ;lefuite, emble-
matice pentru faimosul brand
austriac. 

Povestea cristalelor începe în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea ;i este le-
gată de activitatea lui Daniel Swarovski,
fiul unui artizan sticlar din ora;ul Jablo-
nec Nad Nisou, din Boemia, proprietar
de ateliere de prelucrare a sticlei ;i de fa-
bricare a cristalelor. 

Swarowski începe fabricarea
cristalelor în 1895

După anii de ucenicie petrecuți în
atelierele tatălui său, Daniel pleacă la Pa-
ris, unde, la v]rsta de 18 ani, descoperă
multiplele posibilități de folosire a cris-
talelor în atelierul lui Gabrielle (Coco)
Chanel.

Legendara creatoare de modă prefe-
ra, în locul pietrelor veritabile, frumuse-
țea subtilă a cristalelor, pe care le folose;te
pentru decorarea creațiilor sale< în
Ora;ul luminilor, cristalele, cu ale lor re-
flexe scânteietoare, fascinează doamnele
din înalta societate ;i se impun ca una
dintre emblemele eleganței a la francai-
se.

Revenit în Boemia natală, Daniel
Swarovski î;i deschide propria afacere ;i
în 1883 face senzație cu o ma;in[ care
;lefuie;te cristalele foarte fin. În 1895, se
mută ăn Austria, la Wattens, unde rein-
ventează ;i perfecționează fabricarea cris-
talelor. În 1911, împreună cu cei trei fii
ai săi, Daniel Swarovski înființează o uzi-
nă de producție capabilă să realizeze cris-
tale de o puritate inegalabilă. 

Secretul fabricării este păstrat cu
str[;nicie, astfel încât, până în zilele noas-
tre, numai mo;tenitorii familiei Swa-
rovski ;tiu ce presupune procesul de pro-
ducție a celebrelor cristale. Fiecare cristal
este tăiat respectându-se în cele mai mici
detalii procedeul pus la punct de Daniel
Swarovski, dar ;i formele standard care
garantează uniformitatea cristalelor. Teh-
nica Swarovski permite ;lefuirea la per-
fec\ie a fiecărei fațete a cristalului ;i ca-
librarea precisă a maăurilor, pentru ma-

ximum de strălucire ;i profunzime.

Cristalele Swarowski 
continuă să fascineze 
;i după mai mult de un secol

De mai bine de un secol, cristalele
Swarovski strălucesc la gâtul divelor ;i
sclipesc pe rochiile ;i accesoriile vedete-
lor de la Hollywood ;i nu numai. 

În ciuda tendințelor schimbătoare
din lumea modei, cristalele Swarovski
continuă să fascineze, fiind înconjurate
de o aură de legendă. Un moment im-
portant în evoluția cristalelor Swarovski
îl reprezintă colaborarea dintre Manfred,
nepotul lui Daniel Swarovski ;i Christian
Dior. Marele creator de modă î;i dorea
o piatră care să evoce rafinatul joc de lu-

mină creat de oglinzile de la palatul Ver-
sailles, iar ideea sa l-a inspirat pe Manfred
în realizarea faimosului cristal Aurora
boreală, ce reproduce culorile curcubeu-
lui.  De altfel, pe cristalele Swarovski este
inscripționată sigla AB (Aurora boreală),
semn că materialul a fost prelucrat chi-
mic pentru ca fiecare fațetă să dobân-
dească reflexe multicolore.

La 130 de ani de la momentul în care
Daniel Swarovski revoluționa universul
bijuteriilor cu tehnica sa de ;lefuire a pie-
trelor prețioase, compania care îi poartă
numele este mai prosperă ca oricand, cu
o cifră de afaceri ce depă;e;te 2 miliarde
de euro anual. 

Datorită calității irepro;abile a cris-
talelor, compania Swarovski este furnizor
oficial pentru mai multe mărci de lux,
precum Prada, Gucci, Versace, Roberto

Cavalli sau Chantal Thomass. 
În 1976, compania a lansat simpati-

cele figurine din cristal, reprezentând
necuvântătoare - prima dintre ele în for-
ma unui cap de ;oricel. Figurinele Swa-
rovski ;i-au câ;tigat notorietatea cu oca-
zia Jocurilor Olimpice de iarnă de la In-
nsbruck, fiind un suvenir pe care mulți
dintre spectatori nu ;i l-au putut refuza.

Astăzi, de la bijuterii la elemente de
design interior ;i corpuri de iluminat,
trecând prin creații vestimentare, ceasuri,
ochelari de soare ;i sticle de parfum, toate
dobândesc un rafinament cu totul de-
osebit atunci când sunt ornate cu minu-
nate cristale Swarovski.

Cu sclipirile lor de vis, inelele, cerceii
;i pandantivele decorate cu prețioasele
cristale Swarovski dau strălucire vieții
noatre.

La intrarea în complexul de prezentare a firmei Swarowski de lângă Innsbruk, vizitatorii sunt întâmpinați de  un cap de
om realizat din vegetație, din a cărui gură curge apă ;i ai cărui ochi sunt ornați cu cristale
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Fructul care vindecă cancerul
și este de 10.000 de ori mai eficient
dec]t chimioterapia și nu se vrea
ca noi să știm, deoarece în caz
contrar, marile lanțuri de produse
farmaceutice ar înceta să-și vândă
produsele lor macabre. 

Fructele Soursop (Guanábana) sau
copacul Graviola (Guava), este un produs
miraculos ce distruge celulele canceroa-
se. Este de 10.000 mai puternic decât chi-
mioterapia. 

Fructul nu este cunoscut 
din cauza marilor concerne
de medicamente

De ce nu este cunoscut acest lucru?
Pentru că există organizații interesate în
găsirea unei versiuni sintetice, care să le

permită să facă profituri fabuloase.
Gustul este pl[cut. Și, desigur, nu

produce efectele secundare oribile ale
chimioterapiei. Și dac[ ave\i posibilitatea
nu ezita\i s[ planta\i un arbore guava în
curte. Toate p[r\ile sale nu doar fructul
sunt foarte bune. Data viitoare când vrei
să bei un suc, caut[ soursop. Cât de mulți
oameni mor în timp ce acest lucru a fost
un secret bine păzit, astfel încât să nu
existe riscuri pentru marile corpora\ii

produc[toare de medicamente de a-;i di-
minua sau pierde profitul de miliarde.
După cum bine știți un copac soursop
este mic. Nu are nevoie de mult spațiu,
este cunoscut sub numele de Graviola în
Brazilia, guanabana în spaniolă, și "Sour-
sop", în limba engleză. 

Fructul este mare și dulce, pulpa albă
este consumat[ în mod direct sau este
utilizat[ de obicei pentru a face băuturi,
;erbet, dulciuri etc. Interesul arătat aces-
tei plante se datorează efectelor sale pu-
ternic anti-cancerigene. Și, deși îi sunt
atribuite mai multe proprietăți, cel mai
interesant este efectul pe care îl produce
asupra tumorilor. Această plantă este un
remediu dovedit împotriva cancerului,
sau mai exact a oricărui tip de cancer.
Unii susțin că este util în toate variantele
de cancer. Se consideră, de asemenea, că
este agent anti-microbian cu un spectru
larg este recomandat împotriva infecții-
lor bacteriene și fungice, este eficient îm-

potriva paraziților interni ;i viermi, re-
glează tensiunea arterială, este antide-
presiv, combate stresul ;i tulbur[rile ner-
voase. 

Sursa acestei informații este fasci-
nant[< informația vine de la unul dintre
cei mai mari producători de medicamen-
te din lume, care spune că, după mai mult
de 20 de teste de laborator efectuate din
1970, extractele arataă că< Distruge ce-
lulele maligne din 12 tipuri tipuri de can-
cer, inclusiv cel de colon, de sân, de pros-
tată, pulmonar ;i pancreas. Compușii
acestui arbore încetinesc de 10.000 de
ori mai bine creșterea celulelor cance-
roase decât Adriamycin un produs folosit
foarte des în lume `n chimioterapie. Și
ceea ce este și mai uimitor< acest tip de
terapie, cu extract de Graviola, sau Sour-
sop, distruge doar celulele canceroase
maligne ;i nu afectează celulele sănătoa-
se. Institutul de ;tiințe medicale, L.L.C.
819 N. Charles Street Baltimore.

Cercetătorii americani de la Agenția
spațială NASA, au făcut un anunț cel pu\in
senzațional. În opinia lor, în 5 februarie
2040, Terra ar putea să dispară, după in-
trarea în coliziune cu asteroidul gigant
2011 AG5. Eventualitatea ca sfâr;itul lumii
să se produc[ a fost estimată ca fiind de 1
la 625. Dar există, totu;i.

Dacă peste 30 de ani, AG5 se va ciocni
cu Pământul, planeta albastră va deveni
victima unui dezastru global, descris, prin-
tre altele, în numeroase romane ;tiințifice.
Iar dacă lucrurile vor evolua conform sce-
nariului după care a fost realizat filmul
Armageddon, o astfel de coliziune va pro-
voca moartea a milioane de oameni. 

Speciali;tii au demarat deja mai multe
programe menite să identifice modele op-
time de prevenire a unui astfel de dezastru
generat, ipotetic, de ciocnirea Terrei cu
un „bolid spațial” de mari dimensiuni.
Una dintre variante presupune crearea
unei rachete speciale care, intrând în cor-
pul obiectului ceresc, îi va devia traiectoria
de deplasare, `ndepărtându-l de P[m]nt
la o distanță nepericuloasă.

Oamenii de ;tiință iau, de asemenea
în calcul, posibilitatea folosirii unei arme
nucleare capabilă să distrugă asteroidul
2011 AG5. Este însă un scenariu care ri-
dică o serie întreagă de probleme, pentru
că nu se poate anticipa cum se va rupe as-
teroidul.

|uica de prune 
protejeaz[ inima

nASA anun\[
sfâr;itul lumii pentru

5 februarie 2040

Cristalele Swarovski 
se produc de peste 130 de ani

Fructul Soursop (guanabana) vindec[ cancerul
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Interpretarea emo\ionant[ a
unei femei din New York ̀ n filmul
“Blue Jasmine” i-a adus
nenum[rate premii (Globul de
Aur, SAG, Critics Choice) ;i o no-
minalizare la Oscar, interpretare
ce se dovede;te a avea r[d[cini `n
via\a real[ a actri\ei australiene.

~nceputurile lui Cate Blanchett (44
de ani) ̀ ntr-o suburbie din Melbourne
;i moartea tat[lui ei la 40 de ani i-au
oferit o `n\elegere profund[ a impor-
tan\ei familiei ;i a c[minului precum
;i o ne`ncredere `n farmecul efemer al
celebrit[\ii ;i al falselor complimente.
Dintre toate actri\ele genera\iei sale de
la Hollywood, Cate iese ̀ n eviden\[ ca
un model de comportament, ea ferin-
du-se cu mult talent de capcanele ex-
ploat[rii fizice pe marile ecrane ;i ale
opera\iilor estetice.

Rolurile importante alese inteligent
`n filme de calitate ;i abordarea perso-
nal[ i-au adus p]n[ `n prezent 97 de
premii ;i alte 75 de nominaliz[ri. Re-
vista “Forbes” a clasat-o `ntre cele mai
profitabile staruri din industria cine-
matografic[, filmele `n care a ap[rut
aduc]ndu-le produc[torilor un profit
de 123 de dolari la fiecare dolar cu care
a fost pl[tit[.

Drumul anevoios spre succes

a ajutat-o s[ nu-;i piard[
sim\ul realit[\ii

Referindu-se la tema filmului “Blue
Jasmine”, ̀ n care o femeie bogat[ e ne-
voit[ s[ renun\e la via\a privilegiat[,
Blanchett recunoa;te c[ a avut parte
at]t de momente bune, c]t ;i de mo-
mente grele `n via\a ei. “Am cunoscut
lupta pentru supravie\uire. Nu am avut
bani `n copil[rie ;i familia mea a cu-
noscut panica adus[ de nesiguran\a zi-
lei de m]ine.” Tat[l ei a f[cut infarct ;i
a murit c]nd Cate avea 10 ani, iar ma-
ma ei s-a luptat pentru a le oferi celor
trei copii ai ei o educa\ie. “Pentru ea a
fost extrem de important ca to\i copiii
ei s[ aib[ o facultate ;i a lucrat de di-
minea\[ p]n[ seara, renun\]nd la mul-
te lucruri ;i lu]nd credite pentru a ne
pl[ti studiile. C]nd vine vorba de pro-
blemele financiare, pot spune c[ ;tiu
perfect ce `nseamn[.”

Dup[ moartea tat[lui, Cate a pre-
luat rolul de responsabil[ cu `ngrijirea
fratelui mai mare (care avea un handi-
cap fizic) ;i al surorii mai mici. Nesi-
guran\a anilor copil[riei au f[cut-o s[
se bazeze doar pe propriile puteri pen-
tru a merge mai departe.

Exemplul mamei sale ;i nevoia de
a avea bani de buzunar au determinat-
o s[ se angajeze la v]rsta de 14 ani la
un c[min de b[tr]ni. “Am min\it c]nd

m-au `ntrebat ce v]rst[ am fiindc[ nu
aveam voie s[ muncesc legal. Mergeam
acolo dup[ ce terminam cursurile. Tre-
buia s[ re`nc[lzesc m]ncarea g[tit[ di-
minea\[ de buc[tar, apoi s[ le-o servesc
pacien\ilor. St[team ;i vorbeam cu ei
dup[ care str]ngeam farfuriile ;i le
sp[lam.”

Munca la c[minul de b[tr]ni a fost
ceva ce i-a pl[cut, mai ales c[ dup[
moartea tat[lui, bunica s-a mutat cu
ei. “Am considerat c[ a fost un privile-
giu s[ tr[iesc `ntr-o cas[ cu trei
genera\ii. Mult[ lume se teme de
b[tr]ni ;i de b[tr]ne\e, dar eu sunt fas-
cinat[ de acest aspect. Este ceva uimi-
tor s[ fii `n preajma cuiva care a avut
o via\[ frumoas[.”

Actoria – a doua op\iune

Inten\ia ei c]nd a mers la Univer-
sitatea din Melbourne a fost s[ studieze
istoria artei, dar o remarc[ a surorii
sale a `ncurajat-o s[ transforme hob-
by-ul ei – actoria - `ntr-o profesie.
“Ap[ream `ntr-o pies[ c]nd sora mea
mi-a spus c[ pe scena nu m-a mai v[zut
pe mine, ci doar personajul.” A
renun\at la universitate ;i s-a mutat `n
Sydney pentru a urma prestigiosul
“National Institute of Dramatic Art”.

Primii ani ca actri\[ au adus alte
griji financiare. “C]nd e;ti la ̀ nceputul
carierei de actri\[, exist[ mai mult[ res-

pingere dec]t acceptare ;i nu eram si-
gur[ c[ aveam puterea necesar[ s[
`nfrunt aceast[ situa\ie. :i, `n plus,
eram falit[. Sydney este un ora; extrem
de costisitor, iar dup[ ce am terminat
;coala de actorie am stat ̀ ntr-o cas[ ̀ n
care camera mea avea o singur[ fe-
reastr[ care d[dea spre un zid de
c[r[mid[. Nu aveam de lucru, nu c];ti-
gam bani ;i am fost nevoit[ s[-mi
`mpart b[nu\ii ce-i aveam.” Chiar dac[
acum nici nu se pune problema bani-
lor, actri\a nu a uitat acele zile ;i ;tie
c]t de norocoas[ este.

Via\a de familie

Cate este c[s[torit[ de 17 ani cu
dramaturgul Andrew Upton ;i au
`mpreun[ trei b[ie\i – Dashiell de 12
ani, Roman de 9 ;i Ignatius de 5 ani.
P]n[ ̀ n 2006 au locuit timp de aproape
10 ani ̀ n Londra ;i Brighton, dup[ care
s-au `ntors `n Sydney.

C]nd vine vorba de c[s[torie,
actri\a consider[ onestitatea ca fiind
unul dintre cele mai importante ele-
mente pentru un mariaj reu;it. “Sunt
foarte norocoas[ c[ pot vorbi absolut
orice cu so\ul meu f[r[ teama de a fi
judecat[. Dar pe de alt[ parte, el este
un adev[rat australian `n sensul c[ nu
tolereaz[ grandoarea ;i nu-i este ru;ine
s[-mi spun[ s[ tac c]nd simte c[ sunt
ridicol[, lucru pe care-l apreciez foarte

mult.”
Via\a din re;edin\a lor o men\ine

cu picioarele pe p[m]nt. “Fiul meu cel
mare `;i spune ‘Experimentul’ pentru
c[ asta consider[ c[ am f[cut eu ;i An-
drew cu el. Po\i citi oric]te c[r\i vrei
`nainte de a deveni p[rinte, dar tot vei
face gre;eli. Sper s[ `nve\i din ele, dar
vei continua s[ faci alte gre;eli oricum.”

~n urm[ cu c]\iva ani, colega ei de
breasl[ Michelle Pfeiffer i-a spus ceva
ce i-a r[mas ;i acum `n minte. “Dac[
pui un dolar `ntr-un borcan de fiecare
dat[ c]nd o dai ̀ n bar[ cu copiii t[i, pe
c]nd vor fi mari vei avea suficien\i bani
str]n;i pentru a le pl[ti ;edin\ele la psi-
holog. :i eu cred c[ este adev[rat, at]ta
doar c[ cifrele s-au schimbat pu\in dat[
fiind infla\ia.”

C]t despre modul `n care o vedet[
stilat[ ca ea ̀ ;i face loc ̀ ntr-o cas[ plin[
de b[ie\i, Cate spune c[ la 6 diminea\a
c]nd face cl[tite nu arat[ deloc ca `n
;edin\ele foto. Iar via\a o \ine ocupat[
;i uneori mai scap[ lucrurile de sub
control. “M[ descurc destul de bine cu
mai multe lucruri odat[. Dar atunci
c]nd ceva merge prost, ceea ce te do-
boar[ sunt lucrurile ne`nsemnate. Iar
c]nd totul se calmeaz[ ;i nu prea am
multe de f[cut, `mi ia ceva timp s[ m[
obi;nuiesc. :i de-abia atunci `ncep s[
apreciez no\iunea de vacan\[ pe plaj[,
unde st[m `ntin;i ore `n ;ir f[r[ nimic
de f[cut.”

Cate Blanchett –
talent,

farmec ;i curaj


