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S`n`tate Frumuse]e&
Stilul vintage este 
mereu `n tendin\e

Urzicile sunt eficiente
în combaterea anemiei

~ntre\inerea siluetei
`n timpul sarcinii 
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      Un număr de telefon mobil din
Emiratele Arabe Unite a fost vândut
cu 2,1 milioane de dolari, în cadrul
unei licitaţii caritabile.
      Numărul de telefon este 777-
7777, aparţine companiei Etisalat şi
vine cu un abonament extrem de
avantajos< 22.500 de minute de
convorbiri telefonice, 22.500 de
SMS-uri şi 100 GB trafic lunar timp
de doi ani. Practic, având în vedere
că o lună de 30 de zile are 43.200 de
minute, posesorul acestui
abonament poate vorbi 12 ore pe zi
la telefon, fără a depăşi
abonamentul. Pe site-ul Etisalat,
acest pachet, numit Diamond Plus,
costă 230 de dolari pe lună.
      În cadrul aceleiaşi licitaţii
caritabile, un alt număr de telefon,
777-7770, ceva mai puţin râvnit, a
fost vândut cu 340.000 de dolari.

Un num[r de telefon 
a fost vândut cu 
2,1 milioane de dolari

Fondatorul Facebook
Mark Zuckerberg l-a sunat
pe președintele american
Barack Obama pentru a se
plânge de "ameninţarea" pe
care o reprezintă pentru In-
ternet practicile Guvernului
american, în contextul mul-
tiplicării dezvăluirii unor
vaste programe de spionaj.
"Guvernul american ar tre-
bui să fie un campion (în
promovarea) Internetului,

nu o ameninţare. Este necesar ca ei să fie mai trans-
parenţi cu privire la ceea ce fac, altfel oamenii își vor
imagina ceea ce este mai rău", avertizează el.

Fondatorul Facebook se plânge 
de spionajul online

       Preşedintele Camerei Reprezentanţilor,
republicanul John Boehner, l-a invitat joi pe Papa
Francisc să vorbească în Congresul american.
       Dacă va accepta această invitaţie oficială, Papa
Francisc - care a celebrat joi prima aniversare de la
alegerea sa - va deveni primul Suveran Pontif care a
luat cuvântul în Congresul american, potrivit unui
consilier al lui John Boehner.
       "Papa Francisc a inspirat milioane de americani",
a salutat într-un comunicat republicanul.
"Îndemnurile sale neîncetate pentru protejarea celor
mai vulnerabili dintre noi (...) au trezit inimi de pe
toate continentele", adaugă comunicatul.
       Potrivit presei americane, Papa argentinian speră
să ajungă în Statele Unite în 2015.
       Un sfert dintre cetăţenii Statelor Unite sunt
catolici, adică aproximativ 78 de milioane de
persoane.

Papa Francisc a fost invitat
s[ vorbeasc[ în Congresul SUA

Martin Dicsi, un elev s[tm[rean
cu ini\iativ[

Jude\ul are trei reprezentan\i de mare valoare
în horticultur[

      Warren Buffet l-a depăşit în topul
miliardarilor la nivel global pe
magnatul mexican Carlos Slim Helu,
după ce averea acestuia a scăzut joi
cu 1,6 miliarde de dolari, şi a devenit
astfel al doilea cel mai bogat om din
lume, după cofondatorul Microso
Bill Gates.
      Averea lui Buffett a scăzut cu
aproape 700 de milioane de dolari în
urma şedinţei bursiere de joi, însă se
află în urcare cu 2,6 miliarde de dolari
faţă de începutul anului, la 63,4
miliarde de dolari, potrivit topului
miliardarilor întocmit de Bloomberg.
      Slim Helu a pierdut joi 1,6
miliarde de dolari şi a ajuns la 62,9
milioane de dolari. De la începutul
anului, averea acestuia a scăzut cu
aproape 11 miliarde de dolari.
      Pe prima poziţie se situează Bill
Gates, cu 77,7 miliarde de dolari.
      Slim a pierdut prima poziţie în
topul miliardarilor în mai anul trecut,
când a fost devansat de Gates.
      Locul al patrulea este ocupat de
Amancio Ortega, fondatorul
retailerului de îmbrăcăminte Zara.
      Topul realizat de Bloomberg
include 300 de miliardari, cu o avere
cumulată estimată la 3.600 de
miliarde de dolari.

Nicu Alifantis vine la Satu Mare
`n turneul aniversar “Mozaic”

Doi haiduci
\ineau

Careii sub
teroare `n
sec. XIX
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Martin Dicsi, elev `n clasa a XI-a, la Liceul Toretic German “Jo-
hann Ettinger”, din Satu Mare organizeaz[ petreceri ;i concerte `n
parteneriat cu diverse cluburi din Satu Mare. Genurile muzicale pe
care el mizeaz[ sunt dubstep, electro music ;i underground rap.

~;i dore;te foarte mult s[ str]ng[ la un loc c]t mai multe persoane
care ascult[ astfel de muzic[ ;i dac[ se poate s[ `i fac[ ;i pe al\ii s[
simt[ ritmurile acestor genuri.

~n prima jum[tate a se-
colului al XIX-lea, pe aceste
meleaguri vie\uiau doi “be-
tyari”- haiduci - originari din
Sanisl[u, Pacz  Fulop ;i Tatar
Laczi (Vasile). Registrele
cet[\ii, procesele verbale, ac-
tele ;i dezbaterile judec[to-
re;ti vorbesc despre ace;tia.

~n scurte adnot[ri, mai
mult mo;tenire oral[ ;i unele
consemn[ri ale perioadei, `i
cunoa;tem pe cei doi hai-
duci-r[uf[c[tori.

Pe data de 29 octombrie 2013 a fost editată o carte cu titlul "Cartea de Aur a Slu-
jitorilor Horticulturii Românești" coordonată de Profesor Doctor Inginer Nicolae
Ștefan și editată de Editura Agricola. Lucrarea prezintă realizările unor horticultori
și viticultori de mare valoare din țara noastră. Județul Satu Mare este reprezentat de
trei personalități cu un impact major în această industrie. Gheorghe Mihalca s-a
născut la 18 septembrie 1920 în Homorodul de Mijloc, județul Satu Mare. Este ab-
solvent al Facultății de Agronomie  cu o diplomă primită în 1945, și licențiat al Fa-
cultății de Drept  din București în 1949.PAGINA 4

Satu Mare are 23 
de edificii muzeale
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Warren Buffet a urcat 
pe locul doi în topul 
miliardarilor lumii
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Literatura popular[ ofer[ multe
crea\ii despre haiduci ;i haiducie.O
transfigurare artistic[ a unor
`nt]mpl[ri de mult intrate `n isto-
rie. Memorialistica oglinde;te ast-
fel de realit[\i prin acte ;i docu-
mente c]t ;i prin consemnarea
unor m[rturii ajunse prin viu grai
p]n[ la cel care le a;terne pe h]rtie.

Astfel procedeaz[ ;i Merli Rudolf fost
paroh romano-catolic `n Petre;ti, `n
`nsemn[rile sale din lucrarea monografic[
“Mezopetri tortenete’’, ap[rut[ `n 1999,
Mezopetri-Bubesheim. Acest vrednic de
laud[ autor, la sf]r;itul lucr[rii include
c]teva note intitulate “Rablohistoriak< Fu-
lop es Tatar, Karoly korneki betyartorte-
netek a mult szazadbol” (“Istorisiri despre
haiduci< Fulop ;i Tatar, ~nt]mpl[ri cu
r[uf[c[tori din secolul trecut ,de prin ve-
cin[t[\ile Careiului”).

Interesul meu fusese st]rnit ̀ nc[ de pe
vremea document[rii legat[ de “Jubileu
100”, s[rb[toarea dedicat[ anivers[rii con-
struirii bisericii, rom]nilor din Sanisl[u,
`nt]mplat[ `n noiembrie 2010, cu ocazia
hramului de “Sf. Arhangheli Mihail ;i Ga-
vriil’’.

Atunci auzisem prima dat[ despre
aceste consemn[ri, pe care doresc s[ le
eviden\iez azi.

Iat[ c]teva fragmente ale consemn[ri-
lor p[rintelui Merli Rudolf< “~n prima
jum[tate a secolului al XIX-lea, pe aceste
meleaguri vie\uiau doi “betyari”- haiduci
- originari din Sanisl[u, Pacz  Fulop ;i Tatar
Laczi (Vasile). Registrele cet[\ii, procesele
verbale, actele ;i dezbaterile judec[tore;ti
vorbesc despre ace;tia.

~n scurte adnot[ri, mai mult mo;tenire
oral[ ;i unele consemn[ri ale perioadei, ̀ i
cunoa;tem pe cei doi haiduci-r[uf[c[tori.
Ace;tia s-ar fi prip[;it prin aceste locuri,
dup[ reprimarea “revolu\iei de la 1848”,
c]nd foarte mul\i tineri feciori, fo;ti com-
batan\i, se ascundeau peste tot prin \ar[.

Ace;ti doi haiduci ;i banda lor, ani `n
;ir au \inut sub teroare Careii ;i Sanisl[ul
c]t ;i locuitorii satelor din Codru.

~ntr-un caz al adormitului ̀ ntru Dom-
nul, Borzovay Kalos Istvan se noteaz[ ast-
fel<

“Pe preafericitul p[rinte al parohiei
din Ardud, Pacz Fulop ;i Tatar Vasile, ori-
ginari din Sanisl[u, l-au pr[dat pe la 1856.

Preotul din M[d[ras
a fost jefuit `n 1856

~ntr-o sear[ de toamn[, preotul a fost
nevoit s[ plece la M[d[ras la un bolnav. ~n
ciuda faptului c[ avea capelan, preotul nu
a refuzat deplasarea, dar din cauza dru-
mului r[u ;i a `nser[rii, a r[mas spre no-
rocul s[u s[ doarm[ la M[d[ras> pentru
c[ `n acea noapte t]lharii au ales s[ fac[ o
spargere la parohia sa.

T]lharii au p[truns ̀ n parohie, pe sora
p[rintelui ;i pe copiii acesteia i-au legat
fedele;, apoi i-au culcat la p[m]nt ;i astfel
asigura\i, au cotrob[it parohia adun]nd
argint[ria, talerii de aur, to\i banii lichizi
c]t ;i alte obiecte de valoare ;i la ad[postul
nop\ii au disp[rut, f[r[ urme.

A doua zi, p[rintele `ntors `n parohie
a aflat ̀ nt]mpl[rile de groaz[ care s-au pe-
trecut `n lipsa lui. Dup[ o ad]nc[
medita\ie, cu mare calm ;i senin[tate a
reu;it s[ exclame “au fost ;i nu mai sunt!”

Abia dup[ trecerea anilor, r[uf[c[torii
au sf]r;it `n bra\ele poterii ;i dup[ dove-
direa faptelor, au fost sp]nzura\i la margi-
nea drumului \[rii din apropierea Carei-

lor!
~nt]mpl[rile legate de Borzovay Kalos

Istvan au fost incluse `n istoriile povestite
pentru c[ acesta slujise 3 ani ;i `n biserica
din Petre;ti ;i biografia sa este amintit[ cu
`nt]mpl[rile mai neobi;nuite de care a avut
parte, slujindu-ne ;i nou[ ca documentar.

~n 1854, doi bandi\i
au fost sp]nzura\i
la marginea drumului \[rii

Preotul Merli mai adaug[ o ̀ nt]mplare
legat[ de cei doi haiduci g[sit[ ̀ n “Domus
Historia” parohiei romano-catolice a Foe-
niului, ̀ n care data execut[rii celor doi este
notat[ ca 1854.

Textul din latin[ spune< “~n noaptea
de 5 februarie 1854, `n jurul orei 11, opt
t]lhari au spart re;edin\a parohial[ a Foe-
niului, unde au `ncercat f[r[ izband[ s[
smulg[ z[brelele din fier ale buc[t[riei.
Apoi au continuat `ncerc[rile de a intra
prin acoperi;, trec]nd dup[ aceea la spar-
gerea din topor a u;ii de la intrare, dar
zgomotele loviturilor au trezit preotul, care
a r[cnit dup[ ajutor. Larma iscat[ i-a alun-
gat pe sp[rg[tori, ace;tia c[ut]nd sc[pare
prin cimitirul satului.

Pentru a deruta urm[ritorii, ho\ii pro-
voac[ un foc aprinz]nd paiele din
gopod[ria lui Simon Fischer (Luczek).

Dintre acei bandi\i, pe sanisl[uanul
Pacz Fulop, de religie reformat, ;i pe Tatar
Laczi (Vasile), sanisl[uan rom]n chiar `n
acel an 1854, 22 martie `n prezen\a
judec[torilor statali i-au sp]nzurat la mar-
ginea drumului \[rii.”

Preotul Merli mai red[ ;i ̀ nsemn[rile
unui \[ran din Foieni, pe nume Czumbil
Ianos< “Ace;ti  doi t]lhari ̀ n secolul trecut
jefuiau, furau ;i dac[ era cazul ;i incendiau.
:i aici, ̀ n comuna noastr[, s-au ar[tat ;i ̀ n
permanen\[ au sem[nat groaza ̀ n comun[
;i `mprejurimi.

Prin;i ̀ n mai multe r]nduri, ace;tia au
reu;it s[ scape `ntotdeauna din arest.

~ntr-o `mprejurare, porcarul din
Pi;colt i-a tr[dat ;i au fost aresta\i. Dup[
evadarea din arest, l-au prins pe acel porcar
;i din r[zbunare i-au t[iat pielea spin[rii
f]sii dup[ care l-au ̀ ngropat chiar ̀ n locul
acela, dar r]m[torii i-au sim\it mirosul ca-

davrului ;i l-au scos la suprafa\[. Astfel a
fost g[sit de oameni.

Dup[ aceasta, s-au anun\at recompen-
se b[ne;ti pentru cei care vor comunica
indicii care s[ favorizeze g[sirea ;i arestarea
acestora.

Au fost g[si\i ̀ ntr-o c]rcium[, ̀ n urma
tr[d[rii de c[tre fata c]rciumarului ;i a;a
s-a reu;it ultima lor arestare. Acolo pe de-
alul “Kigye” i-au sp]nzurat pe am]ndoi.
De atunci, acel loc poart[ numele de “De-
alul Sp]nzur[torii”.

~n momentul sp]nzur[rii, unul dintre
ei, Fulop a rostit aceste ultime cuvinte<
“mamelor, mamelor, cre;te\i-v[ ;i educa\i-
v[ copiii mai bine dec]t a f[cut-o maic[-
mea!”. Iar ultimele cuvinte ale lui Tatar au
fost< “P[linca, somnul ;i femeia sunt cele
trei lucruri care m-au adus la sp]nzur[toa-
re!”

Foarte multe p[cate le-au ap[sat su-
fletele ;i pentru acestea ;i-au meritat soar-
ta. Aceste `nt]mpl[ri mi-au r[mas `n me-
morie, auzite fiind de la p[rin\ii mei, dar
;i mul\i al\ii le povesteau ;i chiar ;i azi se
mai vorbe;te despre ei ;i faptele lor.”

A;a, foienarul Czumbil Ianos bacsi ;i-
a notat istoria `nt]mpl[rilor haiduce;ti.

Parohul Merli Rudolf din Petre;ti mai
scrie<  “Actualul drum al \[rii dintre Satu
Mare - Oradea s-a trasat ;i construit doar
la ̀ nceputul secolului trecut. Cu siguran\[,
“valea cea mare” se situeaz[ la actual nu-
mitul “pod mare”, dar Czumbil Ianos
aminte;te de duleul Kigyei. Pe acele vre-
muri, traseul drumului trecea pe l]ng[ ca-
pela de la Kigye, spre sud, astfel c[ identi-
ficarea locului sp]nzur[torii este aproxi-
mativ[.

:i `n Petre;ti a;a am auzit c[ la podul
cel mare i-au sp]nzurat pe cei doi haiduci.
:i ̀ ntre Foieni ;i Ciume;ti exist[ un duleu
“al sp]nzur[torii”, de;i aceast[ denumire
putea s[ fi r[mas de prin Evul Mediu, c]nd
unii mari proprietari de p[m]nt, mo;ierii
precum familia Csomakozy aveau “drept
de sabie”, adic[ de judecat[.

Str[bunicii no;trii, pe vremea con-
struc\iei c[ii ferate Carei–Debre\in, ̀ nainte
de 1871, mai ales iarna, c]nd nu erau
munci agricole, realizau bani frumo;i din
transporturi. Din Debre\in transportau
m[rfuri pentru comercian\ii evrei la de-
pozite ;i pr[v[lii.

Dup[ cum auzisem, formau `ntot-
deauna convoaie de 15-20 de atelaje. A;a
transportau spre Debre\in ;i retur,  ̀ n con-
voaie grupate, pentru c[ ̀ n “P[durea Mare”
`ntotdeauna erau ̀ nt]lni\i haiduci. Ace;tia
nu-i v[t[mau pe s[rmanii vizitii, ci urcau
`n c[ru\e o vreme ;i `i iscodeau< dac[-au
v[zut panduri (jandarmi) ;i ce nout[\i se
mai aud de prin lumea mare.”

“Matyas bacsi, ducem caii!”

O alt[ mo;tenire oral[ din Petre;ti<
“~n Petre;ti, pe uli\a Sanisl[ului, pe la-

tura de r[s[rit, pe la mijlocul secolului tre-
cut, la care facem referire, locuia un gos-
podar cu stare bun[, Rimili Matyas. ~ntr-
o noapte de var[, pe c]nd caii erau din
cauza c[ldurii liberi ̀ n ;ur[, Fulop ;i Tatar
au ̀ nh[mat patru cai din ;ura lui Rimili la
c[ru\[. Ajun;i `n curte, au trezit gazda ;i
au anun\at-o< “Matyas bacsi, ducem caii”.
Astea fiind zise, au dat bice ̀ ntre cei patru
cai ;i du;i au fost.

Au fost ;i nu mai sunt! Niciodat[ Ri-
mili Matyas n-a mai dat de urma cailor
disp[ru\i, pentru c[ pe atunci “P[durea
Mare” a Sanisl[ului se `ntindea p]n[ la
Debre\in, ̀ n ea av]ndu-;i s[la;ul haiducii.
Caii au fost du;i departe, prin ora;ele din
c]mpie.

Dup[ ani, atunci c]nd Fulop ;i Tatar
au c[zut ;i preg[tirile pentru sp]nzurare
erau `n toi ;i to\i oamenii din \inut mobi-
liza\i s[ asiste la execu\ii, de au n[v[lit po-
porenii s[ vad[ ceea ce nu se putea
`nt]mpla `n fiece zi, s-a dus ;i Rimili Ma-
tyas din Petre;ti.

~nainte de a fi ̀ mplinit[ sentin\a, Rimili
Matyas l-ar fi `ntrebat pe unul dintre
r[uf[c[tori< m[i Fulop, spune-mi pe unde
ar putea fi caii mei? Fulop i-ar fi r[spuns
doar at]t lui Rimili bacsi< “multe p[s[ri
mai c]nt[ `nc[ `n p[dure!”

Am redat aceste notificari interesante
deoarece mai circul[ despre haiducii din
aceste locuri ;i ni;te m[rturii orale legate
de modul `n care s-au g]ndit cum s[-;i
u;ureze soarta `n fa\a Domnului, c]nd va
s[ vin[ Marea Judecat[ de Apoi!

~ntr-un alt articol voi `ncerca s[ m[
refer ;i la acele m[rturii.

Prof. Gheorghe Fechete
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Începând din 1990 P.N.L. a devenit
partid parlamentar, inițial pe liste proprii
(cu excepția perioadei 1992-1996 când n-
a reușit să obțină procentul de 3% necesar
intrării în parlament), iar în noiembrie
1996 s-a înscris pe listele C.D.R, iar luna
noiembrie 2000 s-a înscris din nou pe liste
proprii. Candidații săi la președenție (mai
1990) Radu Câmpeanu s-a situat pe locul
II, respectiv Teodor Stolojan (noiembrie
2000) pe locul trei între cei 12 candidați la
funcția de președinte al României. P.N.L a
deținut portofolii ministeriale în guvernele
Teodor Stolojan (octombrie 1991-septem-
brie 1992) în guvernul Ciorbea (decembrie
1996-aprilie 1998), în guvernul Radu Va-
sile (aprilie 1998-decembrie 1999), în gu-
vernul Mugur Isărescu (decembrie 1999-
decembrie 2000). Din luna iulie 1990, din
varii motive în P.N.L s-au produs mai mul-
te sciziuni soldate cu întemeierea unor par-
tide liberale< Partidul Național Liberal-
Aripa Tânără (iulie 1990), Partidul Națio-
nal Liberal Convenția Democratică (aprilie
1992), Partidul Național Liberal Câmpea-
nu (mai 1995) etc. Raportul prezentat la
congresul P.N.L (17-18 februarie 2001) su-
bliniază printre altele creșterea și întărirea
partidului prin realizarea unificării liberale
(N.P.L februarie 1993) P.A.C martie 1998,
P.L septembrie 1998, intrarea cu drepturi
depline în Internaționala Liberală (martie
1998), promovarea unor programe libe-
rale.

De-a lungul vremii P.N.L a avut ca pre-
ședinți Ioan I.C Brătianu (1821-1891), pâ-
nă în 1882-1883 împreună cu C.A Rosetti.
Dumitru Brătianu (1891-1892), Ion C.
Brătianu (1909-1927), Vintilă I.C Brătianu
(1934-1947), Radu Câmpeanu (1990-
1993), Mircea Ionescu (1993-2001), Vale-
rin Stoica (2001-2002), Teodor Stolojan
(2012), precum și alți președinți, în prezent
președinte este Crin Antonescu care a fost
reales la Congresul din luna februarie 2013.
P.N.L editează Romanul (1866-1884)
Voința Națională (1884-1914), Viitorul
(1914-1945, 1900-1991), Liberalul ( 1946-
1947, 1990-1991). Nu pot trece cu vederea
familia de politicieni a Brătienilor și aș vrea
să încep în primul rând cu I.C.Brătianu
(viziru, 1821-1890), care a participat la re-
voluția de la 1848 din Țara Românească,
Războiul de Independență (1877-1878),
fiind nevoit să se exileze la Paris de care
nu s-a scris în anii comunismului. I.C. Bră-
tianu a avut cea mai mare contribuție la
aducerea în România a prințului Carol I.
Mă înclin față de Ionel Brătianu (1864-
1927), care alături de Regele Ferdinand I,
au făurit România cea Mare și alți membri
marcanți ai P.N.L din familia Brătienilor.
(Sfârșit)

SAR Mihai
Secretar Ag.Șef Principal

Mureșan Traian

Se împlinesc 138 de
ani de la înfiin\area

celui mai vechi partid
din România< P.N.L.

ISTORIE
“~n prima jum[tate a secolului al XIX-lea, pe aceste meleaguri vie\uiau doi “betyari”-

haiduci - :originari din Sanisl[u Pacz  Fulop ;i Tatar  Laczi (Vasile). Registrele  varmegyei
cet[\ii, procesele verbale, actele ;i dezbaterile judec[tore;ti vorbesc despre ace;tia.

~n scurte adnot[ri, mai mult mo;tenire oral[ ;i unele consemn[ri ale perioadei, `i
cunoa;tem pe cei doi haiduci-r[uf[c[tori. Ace;tia s-ar fi prip[;it prin aceste locuri, dup[
reprimarea “revolu\iei de la 1848”, c]nd foarte mul\i tineri feciori, fo;ti combatan\i, se as-
cundeau peste tot prin \ar[.”

~n Carei mai circul[ ;i acum legende legate de ho\ii din aceste locuri, ;i m[rturii orale legate de modul ̀ n care s-au g]ndit
cum s[-;i u;ureze soarta `n fa\a Domnului, c]nd va s[ vin[ Marea Judecat[ de Apoi

La `nceputul secolului XIX, doi
haiduci \ineau Careii sub teroare
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ISTORIE
Primele colecţii muzeale sătmărene s-au constituit în cadrul cercului Kölcsey (1890),

societate culturală iniţiată de Gimnaziul reformat din Satu Mare. În anul 1901 s-a înfiinţat
Muzeul Judeţului Satu Mare, iar în  1905 Muzeul Municipal Satu Mare. După 1918, prin
strădaniile eminentului cărturar Dariu Pop, s-au pus bazele unui nou muzeu municipal.
În anul 1958 renumitul artist sătmărean Aurel Popp coordonează organizarea Muzeului
Raional, în actuala clădire a Muzeului de Artă (P-ţa Libertăţii nr.21), unde a funcţionat
până în anul 1984.

Muzeul Jude\ean p[store;te
23 de muzee, case memoriale,
gospod[rii \[r[ne;ti, situri ar-
heologice.

~n acest num[r v[ prezent[m c]te-
va date istorice despre< Muzeul
Jude\ean Satu Mare, Muzeul de Art[,
Atelierul Memorial Aurel Popp, Ate-
lierul Memorial Paul Erdos, Turnul
Pompierilor, Muzeul Municipal Ca-
rei.

Muzeul Jude\ean Satu Mare

Muzeul Judeţean Satu Mare este
cea mai mare instituţie de cultură din
judeţ, având în structura organizato-
rică 23 de muzee, case memoriale,
gospodării ţărăneşti, situri arheolo-
gice. De asemenea, în cadrul Muzeu-
lui Judeţean funcţionează din anul
1995 laboratorul zonal de restaurare
şi conservare, 3 biblioteci, patrimo-
niul muzeal  însumând peste 400.000
de obiecte de patrimoniu. Muzeul are
o editură proprie, înfiinţată în anul
1995, fiind tipărite până în prezent
135 de publicaţii. Primele colecţii
muzeale sătmărene s-au constituit în
cadrul cercului Kölcsey (1890), so-
cietate culturală iniţiată de Gimnaziul
reformat din Satu Mare. În anul 1901
s-a înfiinţat Muzeul Judeţului Satu
Mare, iar în  1905 Muzeul Municipal
Satu Mare. După 1918, prin străda-
niile eminentului cărturar Dariu Pop,
s-au pus bazele unui nou muzeu mu-
nicipal. În anul 1958 renumitul artist
sătmărean Aurel Popp coordonează
organizarea Muzeului Raional, în ac-
tuala clădire a Muzeului de Artă (P-
ţa Libertăţii nr.21), unde a funcţionat
până în anul 1984. Muzeul  a primit
statutul de Muzeu Judeţean în anul
1968, având secţii de arheologie, is-
torie, etnografie, artă. 

Sediul administrativ de azi (B-dul.
Dr. Vasile Lucaciu nr.21) găzduieşte
şi expoziţia de bază, precum şi sălile
de expoziţii temporare. Clădirea a
fost construită în anul 1936, ca sediu
al Prefecturii, din anul 1984 fiind
transformată în muzeu (clădirea din
P-ţa Libertăţii 21 găzduind, până în
prezent,  colecţiile de artă). Prima re-
organizare muzeală a avut loc în anii
1991-1992, patrimoniul fiind struc-
turat în 3 expoziţii de bază< arheologie
(parter), istorie (etajul I), etnografie
(etajul II). În anul 2002 s-a efectuat o
altă reorganizare şi modernizare a ex-
poziţiei de bază, finalizată în anul
2005. Din punct de vedere muzeal s-
a renunţat la separarea patrimoniului
în cele 3 expoziţii, realizându-se o
simbioză a artefactelor prin interme-
diul cărora se evidenţiază evoluţia co-
munităţilor sătmărene din perspec-
tivă istorică, politică, socială şi iden-
titar-culturală. Dinamismul eveni-
mentelor cotidiene sau a celor majore
din viaţa sătmărenilor este transpus
expoziţional pe criterii antropologice,
evidenţiate prin reconstituiri de ha-
bitat< medii de locuire, de muncă, po-
litică, comerţ, studiu, viaţă confesio-
nală, viaţă cotidiană. Parcursul isto-
riei sătmărene începe cu vechile civi-
lizaţii, patrimoniul arheologic fiind
expus la parter, periplul continuând

la etajele 1 şi 2, unde fiecare sală spu-
ne o poveste< Elita evului mediu. Pu-
terea fierului, viaţa lemnului. Satul
medieval. Oamenii locului. Între pă-
mânt şi cer. Dezvoltarea economică
şi urbană. Salonul monden. Cabinetul
intelectualului. Cafeneaua interbelică.
O stradă în Sătmarul interbelic. Şcoa-
la veche. Memorie şi istorie. Stăpânii
pământului. Stăpâna casei. Bucătăria
bunicii. Firul vieţii< Naşterea – Căsă-
toria – Moartea – Învierea. Vizitatorii
beneficiază de ghidaj audio în 4 limbi,
texte explicative în 4 limbi (română,
maghiară, germană, engleză) şi fon-
duri muzicale adecvate tematicii fie-
cărei săli. În catalogul expoziţiei de
bază dl. Prof. univ. dr. Ioan Opriş
aprecia< “Expoziţia de bază a Muzeu-
lui Județean Satu Mare vine în întâm-
pinarea atât a celor care cunosc istoria
zonală şi locală,  ca şi a celor mai
puţin familiarizaţi. Ea aparţine acelor
expoziţii care nu se uită uşor şi pe
care vizitatorul le reţine cu interes
cultural şi din plăcere. Toate acestea
şi altele mai subtile (vezi prezentările
istoriei şcolare, ale vieţii mondene
burgheze sau celei cotidiene în socia-
lism) ne îngăduie să înscriem ex-
poziţia sătmăreană între cele mai mo-
derne demersuri ale noii muzeografii
din România”(Ghidul expoziţiei de
istorie şi etnografie, coord. Daniela
Bălu, Szőcs Péter Levente, Ed.Muzeu-
lui Sătmărean, Satu Mare, 2008, p.4).
În anul 2001 Muzeul Judeţean Satu
Mare a sărbătorit 100 de ani de la în-
fiinţare, prilej cu care, Consiliul Ju-
deţean Satu Mare,  a bătut o medalie
omagială, oferită celor ce şi-au adus
contribuţia la dezvoltarea muzeogra-
fiei sătmărene, şi la promovarea pa-
trimoniului cultural sătmărean.

Muzeul de Art[ - Municipiul
Satu Mare

Clădirea care găzduieşte astăzi
secţia de artă a Muzeului Judeţean
Satu Mare a fost construită în anul
1842, în stil neogotic, fiind cunoscută
în oraş şi sub numele de “Casa Véc-
sey”. Pe acest teren (aparţinător cetăţii
Satu Mare) la începutul secolului al
XVIII-lea se ridica o clădire ce servea
drept depozit al cetăţii, în care a fost
semnată Pacea de la  Satu Mare
(1711), în urma înfrângerii răscoalei
conduse de Francisc Rákóczi al II-
lea. În curtea interioară, pe latura ves-
tică a clădirii se află placa comemo-
rativă a Păcii de la Satu Mare, execu-
tată în anul 1911 de către prestigiosul
pictor sătmărean Aurel Popp (1879-
1960). În anul 1954 clădirea a fost
restaurată,  devenind muzeu
orăşenesc.  În anul 1969 s-a deschis
expoziţia cu caracter monotematic,
dedicată pictorului Aurel Popp. Din
anul 1985 clădirea găzduieşte doar
colecţiile de artă ale Muzeului Ju-
deţean, aparţinând perioadei moder-
ne şi contemporane. Patrimoniul
secţiei cuprinde majoritar lucrări de
pictură, dar şi lucrări de grafică, scul-
ptură şi artă decorativă, mai ales
creaţii aparţinând secolului XX. Din
întregul patrimoniu al secţiei se dis-
tinge, ca cea mai valoroasă, opera lui
Aurel Popp (1879-1960), reprezen-

tant de frunte al modernismului est-
european. Colecţia Aurel Popp cu-
prinde zeci de picturi, sute de lucrări
de grafică, sculptură mică, numeroase
proiecte de arhitectură sau de obiecte
de ceramică, toate acestea fiind do-
vezi ale grandorii personalităţii aces-
tui artist deosebit de complex, prin
paleta domeniilor artistice şi sociale
în care s-a implicat dominând fără
egal viaţa culturală sătmăreană din
secolul XX. Colecţia secţiei de artă
mai cuprinde şi un important număr
de lucrări de artă modernă româneas-
că semnate de< Nicolae Grigorescu,
Theodor Pallady, Catul Bogdan, Ioan
Sima, Aurel Ciupe, Petre Abrudan,
Dumitru Ghiaţă, Mircea Vremir, Vida
Géza, Ion Irimescu, György Albert,
Ovidiu Maitec, Boris Caragea, Ben-
czédi Sándor, Balog Péter, Ion Jalea,
Margareta Sterian şi mulţi alţii. Ceea
ce contribuie la definirea specificităţii
colecţiei sunt lucrările artiştilor care
au activat la Satu Mare< Paul Erdős,
Litteczky Endre, Ion Ţânţaş, Tóth
Gyula, Szatmári Jolán, Fodor Kálmán,
Litteczky-Krausz Ilona, Mohi Sándor,
Ion Popdan, Olajos Béla, Ion Sasu,
precum şi lucrări ale unor fruntaşi ai
şcolii de pictură de la Baia Mare cum
ar fi< Ziffer  Sándor, Nagy Oskár, Kriz-
sán János, Eugen Pascu, Mikola An-
drás, Kádár Géza, aceştia din urmă
cu o influenţă majoră asupra pictori-
lor sătmăreni activi în prima jumătate
a secolului XX. La parterul clădirii se
organizează expoziţii temporare, de-
a lungul timpului fiind găzduiţi o se-
rie de artişti de marcă, români sau
străini, fie cu acţiuni personale, fie
de grup< Ion Sălişteanu, Vasile Tolan,
Dan Perjovschi, Dorel Găină, Grupul
Fleiss, Bienala alb-negru, etc.

Clădirea este declarată monument
istoric, aflându-se pe Lista naţională
de monumente.

Atelierul Memorial Aurel
Popp - Municipiul Satu Ma-
re

Prin achiziţionarea şi amenajarea
Atelierului Memorial Aurel Popp, în
anul 1999,  s-a reuşit redarea în cir-
cuitul muzeal a unui loc ce deține
profunde semnificaţii pentru cultura
sătmăreană, unde erau invitate la mij-
locul secolului al XX-lea cele mai im-
portante personalităţi care vizitau
oraşul Satu Mare, ca recunoaştere a
valorii marelui artist. Aici se păstrea-
ză, pe lângă lucrările artistului, ma-
joritatea neterminate, şi o serie de
obiecte personale: bastonul, pălăria,
tabachera şi diferite piese  de mobi-
lier.

Atelierul Memorial Paul Er-
dos - Municipiul Satu Mare

Atelierul Memorial Paul Erdős
(1916-1987) s-a constituit pe baza
unei  semnificative donaţii făcută de
familie. Graficianul Paul Erdős s-a
născut la 2 noiembrie 1916 în comuna
Horezu Mare. A urmat studii artistice
la Colonia de pictură din Baia Mare
(1931), Budapesta, Paris, Veneţia, Ro-
ma, (1938). Între anii 1946-1952 este

prezent în viaţa artistică şi cul-
turală sătmăreană, implicân-
du-se activ, ca preşedinte al
UAP Satu Mare,  în dezvol-
tarea şi organizarea arte-
lor plastice sătmărene
din a doua jumătate a
secolului XX, pe care
le-a promovat la nivel
naţional, în calitatea sa
de vicepreşedinte al
Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România. În tim-
pul vieţii i-au fost decerna-
te titluri și diplome< Pre-
miul de stat (1963), Maes-
tru Emerit al Artei (1964),
Meritul Cultural clasa I
(1976), Premiul special al
Uniunii Artiștilor Plastici
(1982). Atelierul găzdu-
ieşte lucrări proprii, multe
obiecte personale printre
care o colecţie de pipe, pre-
cum şi daruri primite de
artist de la personalităţile
care l-au vizitat. 

Turnul Pompierilor
- Municipiul Satu
Mare

Turnul a fost construit
în perioada 1903 -  1904,
prin investiţia Episcopu-
lui romano-catolic Gyula
Meszlényi, care a finanţat
cu 20000 de coroane de
aur construcţia ridicată
în scopul observării şi
prevenirii incendiilor,
dorind să mute postul de
supraveghere existent
până atunci în turnul ca-
tedralei romano-catoli-
ce. Are o înălțime de 45
m, accesul până la plat-
forma balconului circu-
lar se face pe o scară me-
talică în spirala. Balco-
nul de observaţie se află
la înălţimea de 33,75 m.
Turnul,ce  se termină cu
o cupolă în formă de
clopot, a fost proiectat
de Lajos Vajnay. În
anul 2005 turnul a
fost restaurat şi in-
clus în circuitul
muzeist ic  a l
oraşului Satu Mare.
Se vizitează în perioa-
da mai-septembrie,
oferind privitorului o
superbă panoramă a
oraşului nostru.

Muzeul Munici-
pal - municipiul
Carei

Muzeul Munici-
pal din Carei este or-
ganizat în clădirea ce-
lebrului castel Káro-
lyi, cuprinzând ex-
poziţia permanentă
de istorie locală Ca-
reiul de altădată şi
expoziţia Castelul
de altădată.  Ex-

poziţia pemanentă de la parterul
castelului Károlyi, structurată te-

matic în patru săli, abordează
trecutul Careiului din per-
spectiva vestigiilor arheolo-

gice descoperite în zona
oraşului, a istoriei locali-
tăţ i i ,  a  meşteşuguri lor
tradiţionale, a artei şi isto-
riei ecleziastice.Temele de
expunere au la bază con-
ceptul  unui muzeu axat pe

specificul local, care să joa-
ce rolul  unui muzeu

orăşenesc. Din acest motiv, ex-
poziţia cuprinde aspectele re-
gionale cele mai importante şi
sugerează caracteristicile pro-
prii zonei, integrate într-un ca-
dru mai amplu de dezvoltare
şi influenţe istorice. Castelul
de altădată, expoziţia de la pri-
mul etaj , încearcă să prezinte
în zece săli diferite, cu ajuto-
rul reconstituirilor de inte-
rioare istorice, atmosfera
unui castel din epoca moder-
nă. La baza concepţiei ex-
poziţionale a stat ideea de a
reda cât mai fidel aspectul in-
terior al unei rezidenţe aris-
tocratice funcţionale de la
sfârşitul secolului al XIX-lea. 
Ambientul eclectic de la fi-
nalul epocii moderne este re-
dat prin intermediul  mobi-
lierului original, în diverse
stiluri artistice, în special ba-
roc, biedermeier, neo-re-
naştere. Deficienţa infor-
maţiilor iconografice pri-
vind aspectul interior al cas-
telului a fost suplinită cu
ajutorul izvoarelor scrise
(inventarul castelului), iar
tematica fiecărei săli de ex-
poziție a fost decisă pe baza
analogiilor istorice dispo-
nibile şi a structurii arhi-
tectonice a fiecărei încă-
peri. Astfel, au fost realizate
o bibliotecă, două antreuri,
o cameră de relaxare pen-

tru bărbaţi, salonul de
bal indispensabil caste-

lelor de epocă, su-
frageria, budoirul
doamnelor, dormi-
torul,  camera de

toaletă şi sala de mu-
zică (www.e-Castel-
lum.eu). Cele două ex-
poziţii au fost organi-
zate de specialiştii Mu-
zeului Judeţean Satu
Mare, în anul 2011,
prin proiectul HURO
/0801/173. Tot în cas-
telul Károlyi poate fi
vizitată şi expoziţia
„Trofee din Africa şi
colecţia de arme a Sir.
Dr. Pánczel Zoltan Ti-
bor”.

***
Continuare `n

num[rul urm[tor
Daniela Bălu

Director Muzeul
Judeţean 

Satu Mare

Muzeul Jude\ean p[store;te 23 de muzee, case
memoriale, gospod[rii \[r[ne;ti, situri arheologice
Patrimoniul muzeal însumeaz[ peste 400.000 de obiecte
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PORTRET
Gheorghe Mihalca s-a născut la 18 septembrie 1920 în Homorodul de Mijloc, județul

Satu Mare. Este absolvent al Facultății de Agronomie  cu o diplomă primită în 1945, și
licențiat al Facultății de Drept  din București în 1949.  Gheorghe Mihalca și-a câștigat doc-
toratul în agronomie de la IANB București cu teza "Studiul proprietăților technologice ale
principalelor soiuri de struguri pentru masă în raport cu prezența lor la transport."

Tinerii s[tm[reni doresc din ce
`n ce mai mult s[ re`nvie peisajul co-
tidian fiind nemul\umi\i de
activit[\ile ;i evenimentele ce se
desf[;oar[ ̀ n or[;elul nostru. Ace;tia
sunt ̀ mp[r\i\i ̀ n dou[ categorii. Din
prima fac parte cei care se implic[ ̀ n
diverse organiza\ii de voluntariat,
iar `n a doua sunt cei care `ncearc[
s[ rezolve aceast[ problem[ singuri,
prin for\e proprii.

~n cea de pe urm[ categorie se afl[ ;i
Martin Dicsi, elev ̀ n clasa a XI-a, la Liceul
Teoretic German “Johann Ettinger”, din
Satu Mare. Acesta organizeaz[ petreceri
;i concerte ̀ n parteneriat cu diverse cluburi
din Satu Mare. Genurile muzicale pe care
el mizeaz[ sunt dubstep, electro music ;i
underground rap. ~;i dore;te foarte mult
s[ str]ng[ la un loc c]t mai multe persoane
care ascult[ astfel de muzic[ ;i dac[ se poa-
te s[ `i fac[ ;i pe al\ii s[ simt[ ritmurile
acestor genuri. 

Se descrie ca fiind o persoan[ cu ini\ia-
tiv[, prefer[ s[ ̀ ;i construiasc[ un program
riguros pe care s[ `l respecte cu stricte\e.
“Nu m[ consider o persoan[ deosebit[,
fac lucuri pe care orice adolescent, la v]rsta
mea, le face. ~mi place s[ cred despre mine
c[ sunt o persoan[ cu ini\iativ[ ;i `mi do-
resc s[ schimb ceva ̀ n peisajul s[tm[rean.
Cu toate astea sunt precaut ;i nu m[ bag
cu capul `nainte `n activit[\i c[rora nu le

vizualizez de dinainte rezultatele”, declar[
Martin Dicsi.

Primul contact cu partea organizato-
ric[ a avut-o `n 2012 c]nd a f[cut parte
din echipa care a pus la punct toate detaliile
pentru festivalul de muzic[ NFast ce s-a
desf[;urat la Noroieni, jude\ul Satu Mare.
I-a pl[cut ;i pentru c[ ;i-a dat seama c[ nu
are cum s[ acopere toate preferin\ele tine-
rilor din Satu Mare, s-a decis s[ se ghideze
doar pe stilurile de muzic[ ce `i plac lui,
convins fiind c[ sunt ;i al\ii care ascult[
respectivele genuri. De cur]nd i-a adus la
Satu Mare pe b[ie\ii de la Haap Cord din

Bucure;ti, arti;ti ̀ n vog[ pe segmentul rap
;i hip hop, care au sus\inut aici ultimul
concert din turneul lor de promovare a al-
bumului „Ziua I“. Din trup[ fac parte Si;u
Tudor, Dragonu (Drago; Tudorache), Stres
;i Tecko Starr. 

Nu `ncape `ndoial[ c[ orice lucru pe
care `l `ncepi, nu are cum s[ `\i reu;easc[
perfect din prima, dar `n urma fiec[rui
eveniment ;i de la fiecare artist Martin
Dicsi `nva\[ c]te ceva, astfel c[, din per-
spectiva lui, totul merge pe un f[ga; con-
structiv.„Am `nv[\at pe propria-mi piele
c[ niciodat[ nu trebuie l[sate lucrurile la
voia `nt]mpl[rii oricare ar fi
circumstan\ele ce ar putea ̀ mpiedica acest
lucru. De la fiecare artist ̀ nv[\ lucruri noi
;i `mi perfectez metodele de abordare de
la un eveniment la altul“, m[rturise;te Mar-
tin Dicsi. 

- Organizezi evenimente tip concert
dar ;i petreceri. De la ce idee ai pornit
c]nd te-ai decis s[ `\i iei un astfel de an-
gajament?

- Sincer s[ fiu, c]nd mi-a trecut prima
dat[ prin minte s[ organziez o petrecere
aveam nevoie de bani. Cam acesta a fost
primul impuls, iar pe l]ng[ asta am vrut
s[ v[d c]t[ lume vine la un party cu muzic[
deep house, la noi `n Satu Mare.Am fost
pl[cut surprins s[ v[d c[ `n luna decem-
brie, `nainte de Cr[ciun am str]ns la un
loc peste 170 de persoane. 

- Când spui că organizezi evenimente,
mai exact la ce te referi? 

- ~mi doresc s[ lucrez tot timpul c]t

mai profesionist pot deoarece nu doresc
s[ dezam[gesc arti;tii care vin ̀ n Satu Ma-
re, unii chiar pentru prima dat[. Pe l]ng[
asta  `mi doresc `ntotdeauana s[ le las o
impresie bun[ despre noi s[tm[renii, pen-
tru ca ;i data urm[toare s[ vin[ s[ ne
`nc]nte. 

P]n[ ̀ n momentul ̀ n care evenimen-
tul are loc sunt mul\i pa;i care trebuiesc
bifa\i. Prima dat[ eu contactez trupa sau
artistul ;i `i propun s[ vin[ `n Satu Mare.
Dac[ arti;tii sunt de acord cu cerin\ele
mele ;i sunt rezonabili ̀ n preferin\e, atunci
putem lucra ̀ mpreun[. Etapele urm[toare
\in de stabilirea loca\iei, cazare, mas[ ;i
bine`n\eles tot ce \ine de promovarea eve-
nimentului at]t pe site-urile de socializare
c]t ;i outdoor.

- Care este publicul pe care mizezi,
cum \i l-ai contura?

- ~n general eu m[ axez pe acele per-
soane care prefer[ muzica undergraund
;i anume dubstep, electro, rap ;i hip hop.
~mi doresc s[ schimb percep\ia despre
aceste genuri de muzic[ ;i s[ conving c]t
mai mult[ lume s[ le `n\eleag[ ;i s[ le as-
culte. 

- Cum alegi  arti;tii pe care `i chemi
s[ concerteze ?

- De obicei m[ uit pe internet pentru
a afla ce trupe de rap, hip hop ;i nu numai
se afl[ `n turnee. Pe listele lor de obicei
ora;ul Satu Mare nu este trecut av]nd `n
vedere c[ nu e tocmai cel mai mare. Atunci
`i contactez ;i le propun s[ vin[ pentru c[
;i s[tm[renii vor s[ `i vad[.

- Care este partea care i\i place cel
mai mult  c]nd organizezi un eveniment?

-Cel mai mult `mi place ziua eveni-
mentului, c]nd m[ `nt]lnesc cu arti;tii, le
ar[t ora;ul, punem ̀ n ordine ultimele de-
talii pentru petrecerea ce urmeaz[.

- Care e scopul pe care dore;ti s[ `l
atingi?

- Momentan fac asta doar ca hobby
f[r[ s[ m[ prea g]ndesc dac[ am s[ reu;esc
s[ fac lucruri ;i mai m[re\e. Este foarte
greu s[ faci ceva dac[ nu ai ;i fonduri sub-
stan\iale. Av]nd ̀ n vedere acest aspect pot
s[ zic doar c[ voi l[sa timpul s[ decid[.

- Cum se `mpac[ ;coala ;i aceste ac-
tivit[\i extra pe care le faci?

- Cele dou[ nu au cum altfel c[ se
`mpace dec]t foarte bine. Datorit[ acestei
responsabilit[\i pe care mi-o iau `n mo-
mentul ̀ n care ̀ ncep s[ organziez un con-
cert, am `nv[\at s[ `mi gestionez foarte
bine timpul. Aceea;i metod[ o aplic ;i la
;coal[ c]nd vine vorba s[ lucrez la un pro-
iect sau s[ `nv[\.

~n viitorul apropiat Martin Dicsi `i va
aduce la Satu Mare pe arti;tii de muzic[
rap Flou Rege ;i Carbon din Bucure;ti `n
data de 4 aprilie, iar `n 26 aprilie va veni
`n ora;ul nostru Stres, tot un c]nt[re\ de
muzic[ rap care a mai fost de cur]nd `n
concert la noi ;i care de aceast[ dat[ ̀ ;i va
lansa aici noul lui album. Alte surprize ne
mai preg[te;te ;i ̀ n luna mai, dar mai mul-
te detalii vor fi dezv[luite la momentul po-
trivit, pe re\elele de socializare.

Sergiu Podin[

Pe data de 29 octombrie 2013 a
fost editată o carte cu titlul “Cartea
de Aur a Slujitorilor Horticulturii
Românești” coordonată de profe-
sor doctor inginer Nicolae Ștefan
și editată de Editura Agricola.

Lucrarea prezintă realizările unor hor-
ticultori și viticultori de mare valoare din
țara noastră.

Județul Satu Mare este reprezentat de
trei personalități cu un impact major în
această industrie.

Gheorghe Mihalca - autorul
a peste 200 de lucrări științifice
în domeniul viticulturii

Gheorghe Mihalca s-a născut la 18
septembrie 1920 în Homorodul de Mijloc,
județul Satu Mare. Este absolvent al Fa-
cultății de Agronomie  cu o diplomă pri-
mită în 1945, și licențiat al Facultății de
Drept  din București în 1949. Gheorghe
Mihalca și-a câștigat doctoratul în agro-
nomie de la IANB București cu teza "Stu-
diul proprietăților tehnologice ale princi-
palelor soiuri de struguri pentru masă în
raport cu prezența lor la transport."

A fost asistent universitar și șef de seție
și inginer șef  la Stațiunea Didactică Pepi-
niera Istrița Buzău din 1945 până în 1954.

A fost Consilier Științific la ICAR Bu-
curești, secția de economie agrară din 1955
până în 1957 iar apoi Consilier Șef al co-
lectivului de ampelografie al Academiei
Române din 1957 până în 1962.

După această perioadă a fost inginer
agronom la CAP Titulești, Consilier Șef la
SEV Ștefănești, și director științific la IC-
PVILF București.

Gheorghe Mihalca a avut o bogată ac-
tivitate în organizațiile internaționale.

A fost președinte al Camerei de Arbi-
traj a CEE/ONU și al Subcomitetului "Le-
gume și fructe în stare proaspătă" din 1977
până în 1983.

A fost laureat al premiului de stat al
României în 1964 și al Diplomei de Onoare
a OIV pentru colaborarea la "Ampelogra-
fia RSR." 

Mihalca Gheorghe a fost decernat cu
o diplomă de excelență de la ICAR. A pri-
mit Ordinul Meritului Agricol cl. a IV-a
în 1974 și este membru de onoare al SRH
și ONVV.

Mihalca Gheorghe este autorul a peste
200 de lucrări științifice  în domeniul vi-
ticulturii și al valorificării producției hor-
ticole. Printre lucrările de căpătâi se pot
cita "Tehnici de păstrare a alimentelor prin
frig" și a fost coautor la lucrări precum

"Vița de vie și vinul de-a lungul veacurilor",
"Diversificarea produselor alimentare hor-
ticole."

Alexandru Mihalca a elaborat
58 de lucrări științifice, 
publicate în țară și 
în străinătate

Alexandru Mihalca s-a născut pe 8 iu-
nie 1928 la Homorodul de Mijloc, în ju-
dețul Satu Mare. A absolvit Facultatea de
Horticultură din București în 1952 și a de-
venit doctor în agronomie, specialitatea
oeonolgie  la IANB București cu teza "Sta-
bilirea principalilor indici tehnologici la
vinurile roșii din podgoriile Banatului
(1974)."

A avut o carieră neîntreruptă la labo-
ratorul de vinificație SEVV Miniș din Arad

unde prima dată a fost Consilier Științific
din 1958 până în 1964, secretar științific
din 1968 până în 1976, iar din 1976 până
în 1990 a fost directorul laboratorului.

După ce a ieșit în pensie și-a continuat
cariera distinsă cu jumătate de normă în
laboratorul de vinificație. Singur sau în
colaborare a elaborat 58 de lucrări științi-
fice  care au fost publicate în țară și în stră-
inătate.

De asemenea a publicat 64 de studii și
articole de specialitate, 11 cărți și broșuri
printre care pot fi citate "Strugurii, vinul
și sănătatea (1999)", Aprecierea vinurilor
prin degustare (2004)", "În onoarea viei și
vinului (2008)". A avut rezultate deosebite
în technologiile moderne de vinificație. A
realizat două tipuri de vinuri dulci specia-
le.

A participat la concursuri naționale și
internaționale de vinuri, uneori ca mem-

bru al juriului. Este membru al grupului
internațional de studii Polypenols Nar-
bonne. În 1968 a devenit degustător oficial
de vinuri.

Alexandru Mihalca este președinte
fondator al SRH, filiala Arad și președinte
de onoare al Asociației Viticultorilor din
podgoria Miniș-Măderat.

A fost distins cu medalia Meritul Agri-
col în 1974 și Meritul Științific în 1983.

Mihalca Emilian a avut 
contribuții în proiectarea
și înființarea a peste
1.000 de hectare de vii

Emilian Vasile Mihalca s-a născut pe
data de 19 octombrie 1936 în comuna Ho-
morodul de Mijloc din Satu Mare.

Este absolvent al Facultății de Horti-
cultură din București (1960) și după ab-
solvire a fost repartizat la IAS Tohani, Pra-
hova unde a fost șef de brigadă pomicolă
din 1961 până în 1973.

După aceea a fost transferat la ICVV
Valea Călugărească unde a fost director
tehnic din 1986 până în 1998.

El a avut o bogată activitate și în sec-
torul privat. A fost  director tehnic la SC
Vinarte SRL, SC Danero SRL și SC Gram
Wines SRL din 1998 până în 2008. A ab-
solvit cursuri de specializare în mecaniza-
rea lucrărilor agricole în California, Satele
Unite ale Americii în 1975.

Mihalca Emilian a avut contribuții în
proiectarea și înființarea a peste 1.000 de
hectare de vii. A fost autor sau colaborator
la zece lucrări științifice și a fost distins cu
Medalia Muncii în 1972.

A încetat din viață pe data de 16 august
2009.

B.M.

Martin Dicsi, un elev s[tm[rean cu ini\iativ[

Jude\ul are trei reprezentan\i
de mare valoare în horticultur[

Martin Dicsi este elev `n clasa a XI-a, la
Liceul Teoretic German “Johann Ettin-
ger”, din Satu Mare

Alexandru Mihalca Emilian Mihalca Gheorghe Mihalca
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S~N~TATE
Cine iube;te ceapa sau usturoiul va `ndr[gi ;i aroma leurdei, care seam[n[ cu cea a

usturoiului sau arpagicului, dar este mult mai subtil[.
Prin studii clinice s-a demonstrat c[ leurda con\ine de 4 ori mai multe substan\e bio-

chimic active dec]t ceapa sau usturoiul de cultur[.Aceast[ plant[ prezint[ o marcant[
activitate de detoxifiere a organismului ;i de inhibare a cre;terii celulelor neoplazice.

Este o plant[ s[lbatic[ care cre;te la
umbra copacilor din p[durile Europei
Centrale ̀ ncep]nd cu luna martie. Leur-
da este una dintre cele mai puternice re-
medii din farmacia naturii ;i ne este
d[ruit[ prim[vara c]nd suntem vl[gui\i
;i plini de toxine.

Indica\iile leurdei

Leurda poate fi consumat[ `n stare
proasp[t[ sau amestecat[ `n m]ncare la
sf]r;it. Cine iube;te ceapa sau usturoiul
va ̀ ndr[gi ;i aroma leurdei, care seam[n[
cu cea a usturoiului sau arpagicului, dar
este mult mai subtil[.

Prin studii clinice s-a demonstrat c[
leurda con\ine de 4 ori mai multe sub-
stan\e biochimic active dec]t ceapa sau
usturoiul de cultur[.

Aceast[ plant[ prezint[ o marcant[
activitate de detoxifiere a organismului
;i de inhibare a cre;terii celulelor neopla-
zice. Efectul anticancerigen se datoreaz[
con\inutului de seleniu ;i germaniu `n
form[ organic[, dou[ elemente chimice
rar `nt]lnite `n regnul vegetal.

Studii metodice arat[ c[ leurda scade
presiunea sanguin[, este antitrombotic[
;i hipotensoare. Administrarea de pre-
parate pe baz[ de leurd[ duce la sc[derea
cu p]n[ la 88% a inciden\ei aritmiilor ;i

sc[derea zonei ischemice.
La nivelul aparatului digestiv, sub-

stan\ele concentrate ̀ n leurd[ ac\ioneaz[
asemeni unui aspirator care ̀ ndep[rteaz[
toxinele ;i bacteriile. Contribuie la
`mbun[t[\irea digestiei, are rol diuretic
;i elimin[ cu succes parazi\ii intestinali.
Aceast[ plant[ are efecte benefice ;i asu-
pra aparatului respirator, la nivelul c[ruia
are efect antiseptic ;i antiinflamator, pre-
venind virozele respiratorii ;i afec\iunile
pulmonare.

Cur[\[ s]ngele de toxine
;i `i red[ flexibilitatea

Preparatele din leurd[ cur[\[ s]ngele
de toxine ;i ̀ i redau fluiditatea, reduc ni-
velul colesterolului r[u, fortific[ pere\ii
arterelor ;i venelor, prevenind afec\iunile
cardiace. Extraordinara compozi\ie chi-
mic[ cu care a ̀ nzestrat-o natura confer[
leurdei mult mai multe calit[\i terapeu-
tice, fiind un ajutor de n[dejde `n lupta
contra bolilor ;i totodat[ un puternic to-
nic natural.

Prin aceasta `;i merit[ cu prisosin\[
renumele dob]ndit ;i anume de a fi con-
siderat[ planta mileniului trei.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Sarcina aduce cu sine o serie
de modific[ri ale corpului gene-
rate de secre\ia hormonilor de
sarcin[. Tr[s[turile se modific[,
pielea este mai uscat[. Se acumu-
leaz[ kilograme suplimentare. Pe
m[sur[ ce sarcina progreseaz[,
postura corpului femeii se
schimb[ datorit[ modific[rilor
suferite de curburile coloanei ver-
tebrale.

Greutatea luat[ ̀ n aceast[ perioad[
poate varia. ~n medie, `ntr-o sarcin[
normal[, aportul ponderal mediu acu-
mulat p]n[ la termen, nu trebuie s[
dep[;eac[ 12 -15 kg. Cre;terea ̀ n greu-
tate trebuie s[ aibe loc progresiv.
Men\inerea siluetei ̀ n sarcin[ se poate
ob\ine at]t prin adoptarea unei diete
de sarcin[ consistente, f[r[ excese ali-
mentare, c]t ;i prin practicarea unui
program de gimnastic[ pentru gravi-
de.

Dieta ̀ n sarcin[ este modificat[ da-
torit[ nevoilor energetice care cresc,
femeia consum[ mai multe calorii, care
acum ̀ i sunt necesare metabolismului
ei pentru a asigura dezvoltarea bebe-
lu;ului. O diet[ echilibrat[ de sarcin[
impune p[strarea tuturor alimentelor,
dar cu limitarea gr[similor / dulciurilor
;i consumarea din plin a legumelor ;i
fructelor.

Repectarea urm[toarelor princi-
pii ajut[ la men\inerea unei diete adec-
vate `n aceast[ perioad[< preg[tirea
m]nc[rii f[r[ gr[simi, evitarea folosirii
uleiului la salate, diminuarea consu-
mului de p]ine, consumarea de carne
slab[, reducerea sau chiar eliminarea
b[uturilor ̀ ndulcite ;i a dulciurilor. Ne-

respectarea acestor principii poate de-
termina o cre;tere ponderal[ excesiv[
a greut[\ii corpului femeii ̀ ns[rcinate,
cu repercusiuni asupra s[n[t[\ii ei, de-
termin]nd cre;terea tensiunii arteriale,
diabetului, cre;terea excesiv[ a f[tului,
etc.

Con;tientizarea
;i controlul respira\iei

Gimnastica  `n sarcin[ ajut[ la<
con;tientizarea ;i controlul respira\iei,
`mbun[t[\irea digestiei, activarea cir-
cula\iei sanguine, atenuarea tensiunilor
musculare, tonifierea ;i adaptarea mus-
culaturii pentru aceast[ perioad[.

A fi activ[ `n aceast[ perioad[ –
\in]nd cont de respectarea unor reguli
de baz[, ca ;i `n cazul dietei – ajut[
gravida s[-;i men\in[ silueta, dar ;i
s[n[tatea. Silueta femeii `ns[rcinate
`ncepe s[ se modifice vizibil odat[ cu
intrarea `n trimestrul al 2-lea de sar-
cin[, c]nd de altfel se recomand[ ;i
`nceperea practic[rii unui program de
gimnastic[ pentru gravide.

Gimnastica bl]nd[ aerobic[ / gym
acvatic[ / yoga , ajut[ la men\inerea si-
luetei dar ;i la preg[tirea pentru na;te-
re. Exerci\iile de active gym, de respi-
ra\ie, de stretch au un efect de destin-
dere ;i relaxare mental[ ;i fizic[, dar ;i
de men\inere a suple\ii ;i tonusului
p]n[ la na;tere. Practicarea de 2-3 ori
pe s[pt[m]n[ a unui program de gim-
nastic[ pentru gravide are efecte de-
osebite nu numai pentru mam[, ci ;i
pentru copilul din burtic[, care este
mult mai bine oxigenat.

Pentru mai multe informații su-
nați la numărul de telefon 0745 021
266, moașa Paula Cosma.

Preparatele din leurd[ cur[\[ s]ngele de toxine ;i `i redau fluiditatea, reduc nivelul colesterolului r[u, fortific[ pere\ii
arterelor ;i venelor, prevenind afec\iunile cardiace

~ntre\inerea siluetei
`n timpul sarcinii

Descoper[ multiplele calit[\i terapeutice ale leurdei
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Cl[tite cu gem

Spaghete bolognese
cu soia

Mod de preparare<

Se amestecă făina, zahărul, zahărul
vanilat, sarea, romul și frișca (dacă fo-
losiți), apoi amestecând fie cu o lingură
de lemn, fie cu mixerul la turație mică,
se adaugă apă minerală, până când
aluatul va avea consistența ca de smân-
tână. Tigaia antiaderentă, sau unsă cu

un pic de ulei se încălzește, aluatul se
toarnă în tigaie cu un polonic și se pră-
jește la foc potrivit, până devine auriu,
pe ambele părți. Clătitele se ung cu
gem, apoi se pot rula sau se pot îndoi
în formă triunghiulară și se pot stropi
cu sirop sau topping de fructe. Gustul
nu diferă prea mult de clătitele obiș-
nuite, doar că se usucă puțin mai re-
pede. Tocmai de aceea, e bine să pre-
parați doar cantitatea ce se consumă
proaspătă.

Ingrediente<

400 - 450 făină, 3-4 linguri de
frișcă vegetală (se poate prepara și
fără frișcă), 2-4 linguri de zahăr, un
plic de zahăr vanilat, 2 linguri de
rom, sau câteva picături de esență
de rom, sare, apă minerală carbo-
gazoasă sau sifon (când nu folosim
ouă, apa minerală nu se poate înlo-
cui cu apă plată, sau apă de la robi-
net), un borcan de gem de piersici.

Mod de preparare<

Granulele de soia se fierb în apă
condimentată cu sare, piper și delicat,
apoi se strecoară și se lasă să se scurgă.
Ceapa mărunțită se călește în ulei, se
adaugă ardeiul tăiat preferențial sau

pasta de ardei, apoi și granulele de soia.
Se călesc puțin, se presară cu boiaua
dulce, apoi se stinge cu puțină apă. Se
condimentează cu sare, piper, delicat
și pastă de ardei iute, după gust, iar du-
pă circa 5 minute de fierbere se adaugă
și pasta de roșii (sau bulionul). Dacă s-
a folosit pastă de roșii se adaugă o ceaș-
că mare de apă, apoi se fierbe până
când se obține consistența dorită. Dacă
e nevoie, se mai poate condimenta pu-
țin. Spaghetele se fierb conform indi-
cațiilor, se așează pe farfurie, deasupra
se pun 2-3 linguri din tocănița de soia
și dacă se folosește, se presară cu caș-
caval.

Ave\i nevoie< 
Un pachet de spaghete, 100 g de

granule de soia, o ceapă, un ardei
gras sau 2 linguri de pastă de ardei,
2 linguri de pastă groasă de roșii sau
500 ml suc de roșii, 2-3 linguri de-
licat de casă, sare, piper, o linguriță
boia de ardei dulce, o jumătate lin-
guriță de pastă de ardei iute (nu în
mod obligatoriu), ulei, 100 g cașca-
val răzuit la servire (dacă preparați

de post, folosiți cașcaval vegetal).

Lichior de portocale

Sup[ de post
cu maz[re verde

Mod de preparare<

Zarzavaturile feliate se pun la fiert
în circa 2 litri de apă. Se condimentează
și se adaugă ceapa întreagă și ardeiul
tăiat în patru. Când zarzavaturile sunt
pe jumătate fierte se pune în supă și
mazărea. Dacă s-a folosit mazăre
proaspătă sau congelată se mai fierbe
puțin, apoi se adaugă și tăițeii. La pre-
pararea mâncării de post se vor folosi

tăiței fără ouă. Dacă se face cu g[luște,
ele se prepară întocmai ca și g[luștele
obișnuite, doar că nu se vor folosi ouă,
ca urmare, acestea nu își vor mări prea
mult volumul la fierbere. Supa se mai
lasă la fiert, la foc mic, până când se
fierb și g[luștele sau tăițeii, însă cu grijă,
căci acestea, fiind preparate fără ouă,
dacă se fierb prea mult, se destramă.
Ceapa și ardeii se pot scoate din supă,
iar la servire se presară cu pătrunjel
verde mărunțit.

Ave\i nevoie< 
Circa 300 g de mazăre verde

boabe sau o conservă de mazăre ver-
de de 450 g, 2 morcovi, un pătrunjel,
o gulie mică, o felie de țelină, o cea-
pă, un ardei gras, o legătură de frun-
ze de pătrunjel sau o lingură de pă-
trunjel verde uscat, sare, piper mă-
cinat, delicat, 100 g tăiței pentru su-
pă sau 150 g făină pentru g[luște.

De-a lungul timpului s-a dovedit că

urzica poate fi folosită ca leac pentru
cele mai grave afecţiuni. Planta are o
concentraţie mare de carotenoide (pro-
vitamina A) cu acţiune regeneratoare a
pielii şi a mucoaselor, de vitamine, pre-
cum B2, C, K, de acizi (folic şi pantote-
nic), de flavonoizi, taninuri, uleiuri vo-
latile, care au efect tonic, cicatrizant şi
antiinflamator.  La noi urzica este con-
firmată ca alean pentru aproximativ 80
de afecţiuni. Cu proprietăţile sale anti-
anemice, remineralizante, hemostatice,
antidiareice şi hipoglicemiante, urzica
este venerată pe tot globul, ca o "regină
a verdeţurilor".

Urzicile se culeg numai din zonele
nepoluate. Cele de pe marginea dru-
mului ori de pe lângă case pot conţine
plumb care este toxic pentru organism.

Urzicile sunt folosite, atât ca ali-
ment, cât şi ca medicament pentru de-
toxifierea organismului ;i regenerarea
lui. Alături de vitamine urzicile conţin
minerale, calciu, fier, magneziu, siliciu,
clorofila, substan\e proteice.

Infuzia de urzici se obţine turnând
200 de ml de apă clocotită peste o lin-
gură de plantă proaspătă, mărunţită. Se
lasă să se infuzeze timp de 15 minute
după care se strecoară şi se bea caldă,
de preferinţă, fără zahăr. Pentru revi-
gorarea şi detoxifierea organismului se
beau zilnic două, trei căni de infuzie
din urzică proaspătă, la începutul pri-
măverii, în cure de câte patru săptă-
mâni.

Dacă faceţi o infuzie de urzici mai
concentrată, veţi vedea deasupra lichi-
dului o peliculă metalică, strălucitoare.
Este fierul din compoziţia urzicii. Per-
soanele anemice ar trebui să facă o cură
din suc de urzici.

Pentru tratarea rănilor şi cicatriza-
rea lor, se foloseşte infuzia de urzici mai
concentrată, patru, cinci linguri de
plantă proaspătă la o cană de apă, cu
care se fac spălături locale.

Recunoscută pentru beneficiile pe
care le aduce scalpului şi părului, urzica
este un activ cosmetic reputat şi utilizat
cu succes în şampoane, măşti capilare,
frecţii şi masaje ale scalpului, aducând
beneficii în caz de mătreaţă, mâncărimi,
dermatoze, păr gras.

Mărunţite, urzicile pot fi folosite ca
adaos la mâncare.

Reţineţi!

Tratamentul naturist nu suplineşte
o vizit[ la medicul de familie sau la me-
dicul specialist> tratamentul naturist nu
are efecte secundare ;i nu d[ depen-
den\[> efectele tratamentului naturist
nu sunt imediate, ca în cazul unui tra-
tament medicamentos. Dacă nu credeţi
în produsele naturiste şi efectele lor be-
nefice asupra organismului uman, este
inutil să apelaţi la ele. 

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Urzicile sunt
eficiente în 

combaterea anemiei

Urzicile se culeg numai din zonele nepoluate. Cele de pe marginea drumului
ori de pe lângă case pot conţine plumb care este toxic pentru organism.

Urzicile sunt folosite, atât ca aliment, cât şi ca medicament pentru detoxifierea
organismului ;i regenerarea lui. Alături de vitamine urzicile conţin minerale,
calciu, fier, magneziu, siliciu, clorofil[, substan\e proteice.

Mod de preparare<

Fructele se cur[ță de coajă cu aju-
torul unui dispozitiv de curățit cartofi,
fără să se ia și partea albicioasă. Bucățile
de coajă se mărunțesc și împreună cu
cuișoara se pun în alcool, într-un vas
închis și se lasă așa circa 3 săptămâni.
După cel puțin 3 săptămâni se strecoa-
ră. Zahărul se caramelizează ușor, doar

până la topire și se stinge repede cu
apă. Se adaugă coaja de portocale și se
fierbe, până când zahărul caramelizat
se topește integral. Se ia de pe foc, se
adaugă zahărul vanilat și se amestecă
până când și acesta se topește. Siropul
astfel obținut se lasă să se răcească, apoi
se amestecă cu alcoolul strecurat de pe
coaja de portocale. Se pot adăuga și câ-
teva linguri de zeamă de portocale, du-
pă gust, apoi se pun din nou în sticle
închise și se mai lasă așa cel puțin două
săptămâni. Se consumă răcit, sau cu
cuburi de gheață.

Ingrediente<

2 bucăți de portocale, 2 bucăți
de mandarine (sau 4 bucăți de

portocale), 350 g de zahăr, o cu-
ișoară, un zahăr vanilat, 180 ml

apă, 500 ml vodcă 40%, sau alcool
rafinat dizolvat la aceeași concen-

trație.
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MOD~

Stilul vintage este
mereu `n tendin\e

Este foarte greu să găsim pe piață articole vestimentare inedite, chiar și în mo-
mentele în care ne dorim să ne creăm un stil propriu, ne inspirăm din diferite surse.
Nu este greșit să studiem trendurile trecute, important este să încercăm să venim cu
o piesă nouă. Dacă sursa de inspirație a prins în anii anteriori, cu siguranță nu vei
da greș. 

Nu este un secret că și casele de modă se inspiră din colecțiile mai vechi.

De când suntem mici ni se zice
că istoria se repetă, iar această
propoziție este printre cele mai
adevărate. Mai ales când vorbim
despre modă, despre noile ten-
dințe, majoritatea oamenilor au
pretenția să vii mereu cu ceva
nou, cu idei originale.

Este foarte greu să găsim pe piață ar-
ticole vestimentare inedite, chiar și în
momentele în care ne dorim să ne creăm
un stil propriu, ne inspirăm din diferite
surse. Nu este greșit să studiem trendu-
rile trecute, important este să încercăm
să venim cu o piesă nouă. Dacă sursa de
inspirație a prins în anii anteriori, cu si-
guranță nu vei da greș. 

Nu este un secret că și casele de mo-
dă se inspiră din colecțiile mai vechi.
Chiar  au testat și au verificat dacă func-
ționează această metodă. Cu siguranță
părinții sau bunicii au în dulap multe
piese vestimentare pe care le-au purtat
în tinerețe. Dacă te uiți mai atent, vei
observa că unele articole chiar au devenit
din nou la modă. “Moda copy” este în
vogă, mai ales când vine vorba despre
diferite pictoriale. Cel mai bine se poate
observa cât de mult imităm trecutul prin
sesiunile de fotografii de modă. În multe
poze vechi se poate vedea că nu doar
hainele seamănă, ci și modul în care sunt
aranjate manechinele sau chiar modul
în care pozează.

Anii de inspirație

Să vorbim despre anii ’80, când mo-
da însemna fuste scurte, păr creț, cercei
mari și să nu uităm de acei umeri lați.
Magazinele sunt pline de astfel de haine,
care parcă te introduc într-o lume de ca-
re îți povesteau părinții. Același lucru se
poate zice și despre anii ’70, păr lung,
curele late, toate se încadrează în tren-
durile pe care am crezut că nu le vom
mai prinde din nou. Nici anii ’50 nu au
apus, mănușile și pălăriile mari pentru
femei sunt purtate și astăzi, însă doar la
ocazii speciale. Adoptăm anumite stiluri,
în funcție de situație. 

De ce repetiție când vine
vorba despre couture?

Moda retro este în fiecare an la mo-
dă, chiar și punk-rock (care a început
tot în anii ’80). Când vine vorba despre
modă, chiar evoluăm sau doar repetăm
amintirile sau chiar nostalgia de altăda-
tă? Uneori ar trebui să ne întrebăm dacă
chiar este la modă să fim “old school”.
Deși pare normal ca unele trenduri să
nu apună niciodată, nu este chiar așa.
Unele dintre cele mai urâte greșeli în
modă cum ar fi să ne băgăm pantalonii
în cizme și-au făcut din nou apariția.
Faptul că unele din cele mai ciudate tren-
duri sunt cele care se reîntorc sunt un
mister în modă. 

Un alt exemplu de trend ciudat este
sacoul cu umerii mari, des adoptat în
prezentările couture, deci ușa este des-
chisă pentru tot felul de ciudățenii. 

Motivul pentru care moda este me-
reu un subiect de discuție, mereu inte-
resant și provoacă curiozități este dato-
rită naturii mereu schimbătoare. Dacă
trendurile ar rămâne la fel în fiecare an,
probabil că la un moment dat nu am mai
avea dorința de a ne exprima prin ceea
ce purtăm. Ne dorim ca moda să se
schimbe, iar introducerea vechiului în
actualitate este doar o altă fațetă a mo-
dei.

Indiferent ce porți anul acesta, cu si-
guranță la un moment dat va fi din nou
în tendințe. Când vine vorba despre stil,
putem discuta despre reciclare. Totul se
reduce la refolosirea unui articol vechi,
pentru a creea ceva nou. 

Ce se poartă astăzi și de unde
pornesc trendurile

Este foarte greu să ne rezumăm la
un singur stil care este adoptat de către
majoritate. Nu doar că în fiecare țară
este altceva la modă, dar fiecare avem o
personalitate diferită. Cel mai ușor este
să zicem că la modă sunt persoanele care
se îmbracă excentric. Vorbim despre
moda străzii, care ne-a oferit mereu ți-
nute spectaculoase, care nu se pot com-
para cu ținutele din vitrinele magazine-
lor. 

Adevăratele fashioniste sunt cele ca-
re preferă hainele vintage. Moda vintage,
este singura care oferă posibilitatea de a
purta haine, care nu doar că sunt unicat,
dar sunt și greu de procurat. Deși în fie-

care oraș sunt o grămadă de magazine
second hand, nu avem niciodată sigu-
ranța că piesa de care ne-am îndrăgostit
chiar ne vine bine și este măsura potri-
vită. 

Blugi skinny sau drepți, tricouri sim-
ple sau cu franjuri, toate au traversat un
drum lung. Nici un trend nu este nou,
doar alegerea materialelor, detaliilor și
probabil cusătura. 

Orice trend pornește de pe covorul
roșu, de cele mai multe ori criticii de
modă își vor da sau nu, aprobarea pentru
anumite stiluri. După aceea ținutele co-
tate ca fiind extraordinare vor fi promo-
vate, fie în reviste, emisiuni sau online.
Momentul în care decade un stil, este
acela în care piața devine saturată iar
prețurile produselor se reduc. Un produs
nu ne mai atrage în momentul în care
devine plictisitor. Dacă avem prieteni
care poartă aceeași pereche de blugi, cu
siguranță nu ne vom mai atinge de res-
pectiva pereche niciodată. 

Preferăm hainele “vintage”

Cine a învățat să cumpere haine vin-
tage, se poate numi un adevărat expert
în modă. Odată ce ai început să cauți
astfel de articole vei învăța să acorzi mai
multă atenție calității și micilor detalii
care necesită multă atenție din partea
croitorului. 

Aceste aspecte fac diferența între
trendurile abundente care au devenit
mult prea comune în zilele noastre. Du-
pă ce ai reușit să te educi în ceea ce în-
seamnă moda “vintage”, vei putea să
creezi un stil propriu. Va fi exact acel
pas în față prin care vei ști mereu cum
să împerechezi vechiul cu noul. Dacă nu
ești genul de persoană foarte creativă,
soluția este să adopți un stil simplu.

Trendurile devin repede un fel de
uniformă. Este amuzant cum ne ferim
de uniformele școlare, dar nu ne ferim
să purtăm aproape același model de hai-
ne cu toții. Chiar dacă vom accesoriza
diferit o ținută, nu vom ieși în evidență.
Moda înseamnă artă, arta prin care ne
exprimăm emoțiile, cultura, religia și
uneori chiar ne ajută să înțelegem unele
lucruri mai bine. Nu există nicio limită
în momentul în care ți-ai descoperit sti-
lul, nu ezita să încerci mereu ceva nou.

Denisa Terțan

Ochelarii de soare sunt văzuți ca fi-
ind un accesoriu la modă. De prea puține
ori ne gândim că cel mai important as-
pect în achiziționarea unei perechi de
ochelari de soare este protecția ochilor.
Persoanele cu ochii albaștri sau verzi,
trebuie să fie cele mai atente, deoarece
irisul acestora are o putere de absorbție
mai mare a ultravioletelor.

Cum alegem ochelarii?

În alegerea perechii potrivite trebuie
să fiți atenți la protecția solară, în special
pentru radiațiile UVB care sunt cele mai
periculoase pentru ochi. De asemenea
trebuie să știți că protecția este asigurată
de filtrul inclus în lentilă, nu de culoarea
închisă a ochelarilor. 

Cei mai buni ochelari de soare sunt
cei care oferă o protecție de până la
400%. Toate informațiile legate de acest
accesoriu trebuie să apară pe etichetă,
alături de materialul din care este fabri-
cat, de modul în care se îngrijesc și de
condițiile de folosire. 

Lentilele sunt de două feluri, de sticlă
sau de plastic. Cei din sticlă se sparg ușor
și de asemenea sunt puțin mai grei, în
timp ce, cei din plastic pot provoca di-
ferite probleme la nivelul ochilor. 

În nici un caz nu cumpărați ochelarii
de pe stradă sau dintr-un magazin oa-
recare. Magazinele specializate nu doar
că vând produse originale, dar oferă și
asistență în găsirea perechii ideale pentru
fiecare persoană. 

Forma ochelarilor trebuie să fie în

acord cu fizionomia feței, să se așeze
perfect pe nas pentru a împiedica pă-
trunderea razelor solare sau suficient de
mari pentru zonele laterale. 

Forma feței

Pentru fiecare formă există anumite
perechi care se potrivesc cel mai bine.
Persoanele cu fața pătrată pot opta pen-
tru ochelari rotunzi sau ovali. Pentru cei
cu fața rotundă, cei pătrați sau dreptun-
ghiulari sunt perfecți, iar cei cu fața alun-
gită pot alege între ochelarii tip pilot sau
cu lentile dreptunghiulare. Persoanele
care au forma feței ovală se pot considera
norocoase întrucât lor li se potrivesc ori-
ce model. 

D. T.
În alegerea perechii potrivite trebuie să fiți atenți la protecția solară, în special
pentru radiațiile UVB care sunt cele mai periculoase pentru ochi

Cine a învățat să cumpere haine vintage, se poate numi un adevărat expert în
modă

Ochelarii de soare, între mod[ ;i protec\ie
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Simptomele persoanelor cu fi-
catul gras nu sunt ușor de depistat,
diagnosticul fiind stabilit în urma
unor analize medicale. Cauzele pot
fi< consumul excesiv de alcool sau
de droguri, obezitatea, diabetul,
tulburările metabolice sau malnu-
triția.

Nu există niciun tratament care să vin-
dece această problemă, însă o dietă speci-
fică și scăderea în greutate pot ajuta la di-
minuarea inconveniențelor provocate de
această boală. 

În cazul diabeticilor este indicată ur-
marea unei diete specifice. Pacienții cu
diabet zaharat trebuie să evite consumul
produselor bogate în zahăr și să mențină
un nivel adecvat de insulină în organism.
Dacă alcoolul este motivul pentru care o
persoană are ficatul gras trebuie să renunțe
de tot la această băutură, având foarte mul-
te calorii. Consumul de alcool cauzează
disfuncții ale ficatului, iar acesta nu poate
metaboliza substanțele nutritive în mod
corespunzător. În cazul în care obezitatea
stă la baza ficatului gras, pierderea în greu-
tate se va realiza treptat. Scăderea în greu-
tate trebuie să fie cauzat[ atât de dietă cât
și de exerciții fizice.

Dieta recomandată

Se vor evita anumite alimente, cum ar
fi pâinea, orezul alb, cerealele și zahărul
concentrat. Persoanele diagnosticate cu fi-
cat gras, trebuie să consume alimente bo-
gate în fibre cu cât mai puține grăsimi sa-
turate și calorii. Se poate consuma pâine
din cereale integrale, biscuiți din grâu in-
tegral, quinoa, orez brun sau fasole boabe.
În ceea ce privește carnea trebuiesc evitate
carnea roșie, baconul, carnea de porc,
cremvurștii, mezelurile și peștele gras.

Ouăle se pot consuma de două ori pe săp-
tămână, însă doar albușul. Atenție și la su-
pe, cel mai bine este să optați pentru supele
de legume. Desertul va consta din fructe,
fără prăjituri, gogoși sau alte produse de
panificație. 

Folosind aceste repere, se pot creea di-
ferite meniuri. Pentru prepararea hranei
se va evita folosirea de grăsimi dar și pră-
jelile. Nu încercați să pierdeți repede în
greutate, deoarece se poate să agravați si-
tuația. 

Exemplu de meniu<
Mic dejun< fulgi de ovăz cu lapte, o ceașcă
cu ceai>
Gustare< omletă cu albușuri de ou, o ceașcă
cu ceai de măceșe>
Prânz< supă de legume, carne de pui sau
vită slabă, un cartof copt, fructe>
Gustare< brânză telemea, ceai cu lapte>
Cină< pește fiert, piure de legume, ceai cu
lapte>
Gustare< iaurt degresat.

Denisa Terțan

Regimul potrivit pentru
persoanele cu ficat gras

Sosirea primăverii reprezintă
momentul oportun pentru a da
jos kilogramele acumulate iarna.
Chiar dacă mulți așteaptă să se
încălzească vremea pentru a-și
îmbunătăți silueta, specialiștii ne
avertizează că în această perioadă
putem chiar să creștem în greuta-
te.

Motivul este lipsa de atenție acordată
alimentelor consumate, dar mai ales ca-
lității și cantității. Pentru a evita perico-
lele alimentare, iată câteva recomandări
cu privire la ce trebuie evitat.

Înghețata

Odată cu creșterea temperaturii, par-
că crește și pofta de înghețată, însă cupă
cu cupă se depun și caloriile. Pentru a
nu ne feri de această plăcere răcoritoare,
este bine să ne limităm la un singur glob,
de preferat fără alte toppinguri sau dul-
ciuri pe care le putem combina cu în-
ghețata. Există o variantă și mai sănă-
toasă și anume iaurtul înghețat. Nu doar
că este foarte sănătos, dar se poate pre-
para și acasă, este nevoie doar de un iaurt
simplu pe care îl poți combina cu fructe

sau alte arome preferate și care se lasă în
congelator pentru câteva ore.

O altă ispită nesănătoasă este hot do-
gul. Caloriile se adună mai ales când do-
rim să aibe mai multe ingrediente. Este
bine să ne limităm doar la unul, simplu
de preferat chiar fără muștar. 

Excesul de ciocolată din lunile de pri-

măvăra sunt dese. Dacă ne-am limita la
o bucățică ar fi perfect, însă de cele mai
multe ori mâncăm chiar și o tabletă în-
treagă. Nu putem să ne scuzăm că este
neagră, deoarece și aceea conține multe
calorii. 

Gustările dintre mese sunt o altă pro-
blemă, fiind alcătuite de obicei din san-
dwichuri. Chiar dacă nu se consumă por-
ții mari, astfel de produse pot avea în
timp un efect cumulativ. 

Sosurile și alte dressinguri nu au ce
căuta nici pe cele mai sănătoase alimente
dacă ne dorim să slăbim. Dacă dorim să
combinăm sosurile cu salata sau prefe-
răm căpșuni cu frișcă, nu doar că se re-
duce efectul benefic al consumului de
alimente proaspete, dar va crește și va-
loarea calorică a fiecărui aliment în parte. 

Atenție și la băuturi, cu terasele ame-
najate, tentația de a comanda un cocktail
sau un shake rece cu multă gheață este
mare. Ele sunt cu atât mai periculoase
cu cât caloriile sub formă lichidă se acu-
mulează mult mai repede comparativ cu
altele. 

Alte produse hipercalorice de sezon
sunt deserturile complicate, hamburgerii
sau chiar nuca de cocos, doar 30 g din
acest fruct poate avea până la 130 de ca-
lorii. 

D. T.

Alimente hipercalorice de sezon

Dieta în funcție de grupa sangui-
nă a devenit cunoscută odată cu lan-
sarea cărții lui Peter D’Adamo, “Eat
Right 4 Your Type” (Alimentația
adecvată celor 4 grupe sanguine), ca-
re este foarte căutată. Potrivit aces-
tuia, regimul alimentar în funcție de
grupa sanguină nu doar că te va ajuta
să slăbești, dar va și preveni apariția
alergiilor, crește rezistența la infecții
și îmbunătățește în general starea de
sănătate.

Nu doar personalitatea face parte
dintr-un un set de caracteristici aparte a
grupelor sanguine. D’Adamo, susține că
acest set de caracteristici face parte din în-
cărcătura genetică moștenită și este stabi-
lită de lectine. Lectinele sunt proteine care
se găsesc în produsele alimentare și care
favorizează modificări la nivelul sângelui.
Astfel în momentul în care o persoană
consumă alimente care conțin lectine in-
compatibile cu grupa de sânge, acesta va
afecta un organ sau un sistem din orga-
nism, ceea ce va duce la apariția anumitor
afecțiuni. 

Trebuie să menționăm că majoritatea
lectinelor din alimente nu vor pune în pe-
ricol viața unei persoane, deoarece este
prevenit de sistemul imunitar. Cantitatea
de lectine este absorbită de organism și
eliminată, rareori se infiltreazǎ în sistemul
sanguin. 

Grupa sanguină

Este definită ca fiind o clasificare a
sângelui `ntemeiată în funcție de ansam-
blul de caracteristici ale globulelor roșii și
ale plasmei sanguine, mai exact grupa san-
guină reprezintă restructurarea naturală a
conținutului genetic. Ținând cont de strân-
sa legătură dintre sânge și construcția ge-
netică a omului, Peter D'Adamo susține
că grupele sanguine influențează alimen-
tația, sănătatea mentală și funcționarea
unor sisteme din organism.

Este indicat consumul de alimente
proaspete și organice, indiferent de grupa
sanguină. Anumite studii realizate pe
această temă au scos la iveală că există si-
tuația în care două persoane au aceeași
grupă sanguină, dar metabolisme diferite,
astfel, o persoană poate fi sensibilă la car-
bohidrați și zahăr, în timp ce cealaltă ne-
cesită o dietă bogată în carbohidrați. 

Grupele sanguine care s-au dezvoltat
de-a lungul evoluției strămoșilor noștri în
funcție de alimentația acestora sunt<
-grupa sanguină A - 2< erau fermieri obiș-
nuiți să consume multe produse vegetale>
- grupa sanguină B - 3< erau persoane om-
nivore obișnuite să consume atât produse
lactate, cât și carne sau legume>
- grupa sanguină 0 - 1< erau vânători obiș-
nuiți să consume produse alimentare grele
cu un conținut ridicat în proteine de ori-

gine animală>
- grupa sanguină AB - 4< erau persoane cu
caracteristici preluate de la grupele san-
guine A-2 și B-3.

Grupa sanguină 0-1
Persoanele cu această grupă sanguină

se dezvoltă armonios prin practicarea exer-
cițiilor fizice, consumarea proteinelor de
origine animal[ și prin evitarea produselor
lactatice și a carbohidraților. Se recomandă
consumul legumelor bogate în vitamina
K, deoarece întăresc factorul de coagulare.
Programul de slăbire se bazează pe limi-
tarea consumului de cereale, pâine și le-
gume. Factorul care conduce la creșterea
în greutate sunt germenii de grâu. 

Grupa sanguină A-2
Alimentația pentru această grupă tre-

buie să se bazeze pe consumul legumelor
și fructelor, la care se adaugă cantități mo-
derate de grăsimi de origine animal[ și
produse lactate. Această recomandare se
datorează faptului că sângele acestor per-
soane este mai coagulat decât în cazul per-
soanelor cu alte grupe. Recomandările în
ceea ce privește regimul alimentar este die-
ta vegetariană bazată pe consumul de pro-
teine de soia, cereale și legume. Produsele
lactate sunt greu de digerat și pot provoca
o scădere a activității metabolice. Exerci-
țiile fizice trebuie să ajute la stabilirea unui
calm interior, deci se poate alege între yoga,
tai chi sau meditație. Este recomandată re-
ducerea consumului de zahăr, cofeină și
alcool. 

Grupa sanguină B-3
Regimul alimentar trebuie să fie echi-

librat, sănătos și diversificat, deoarece per-
soanele cu această grupă sunt omnivore.
Este singura grupă care permite consumul
produselor lactate fără restricții. Produsele
care favorizează creșterea în greutate sunt<
porumbul, grâul, lintele, roșiile, alunele și
semințele de susan. Aceste produse afec-
tează sistemul metabolic conducând la ur-
mătoarele simptome< oboseală, retenția li-
chidelor și scăderea activității metabolis-
mului. Este interzis consumul de carne de
pui, deoarece favorizează apariția acciden-
tului vascular celebral și tulburări ale sis-
temului imunitar. 

Grupa sanguină AB-4
Din cauza acidității scăzute, persoanele

cu această grupă de sânge nu pot metabo-
liza eficient carnea, motiv pentru care con-
sumul de carne se realizează cu precauție.
Dieta este o combinație între regimul ali-
mentar al grupelor A-2 și B-3. Dacă se do-
rește scăderea în greutate se pot consuma
tofu, fructe de mare, produse lactate și le-
gume proaspte. Este recomandat consu-
marea ȋn fiecare diminea\[ a unui pahar
cu ap[ cald[, dup[ care un suc cu zeam[
de l[m]ie pentru a cur[ţa sistemul diges-
tiv.

Denisa T.

Sl[be;te în func\ie
de grupa sanguin[

Este indicat consumul de alimente proaspete și organice, indiferent de grupa san-
guină. Anumite studii realizate pe această temă au scos la iveală că există situația în
care două persoane au aceeași grupă sanguină, dar metabolisme diferite, astfel, o
persoană poate fi sensibilă la carbohidrați și zahăr, în timp ce cealaltă necesită o
dietă bogată în carbohidrați.
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Doresc ca via\a lor acolo s[ fie o ̀ nfr[\ire intim[ ̀ nc[rcat[ ̀ ntr-o sclipire de rou[ dia-
mantin[ cu dimine\i de legende povestite de to\i cei pleca\i, prieteni uni\i prin cuv]nt ;i
c]nt< Dorin S[l[jan, Bledea Ioan, Alexandru Pintescu, Emil Matei, Iacob Dance, Ale-
xandru Munteanu, dragul nostru so\, tat[ ;i socru Petru Vacarciuc, Emil Matei, |iproc
Iosif, Ion V[dan, Tar\a Vasile ;i a;teptatul Ilie S[lceanu – profesor, jurnalist, scriitor.

Dumnezeu este acela care me-
reu ne `ndrum[, ne d[ haruri, ne
c[l[uze;te drumul ̀ n via\[. Dum-
nezeu a ales din r]ndurile noastre
pe aceia ce a sim\it c[ pot oferi
dragostea Lui ;i oamenilor.

P[rintele Ovidiu B]rle simte harul
cu care a fost `nzestrat de Dumnezeu,
are o inim[ p[truns[ de credin\[, de iu-
bire fa\[ de oameni ;i de Creatorul. Va-
loarea vie\ii ;i familiei,  a p[cii,
solidarit[\ii, responsabilit[\ii, speran\ei
;i iubirii fa\[ de aproapele sunt haruri
`mbr[\i;ate de preacuviosul p[rinte cu
toat[ puterea sufleteasc[ ;i `mbr[cate `n
credin\[.

P[rintele cu marile lui haruri ne ajut[
s[ sim\im prezen\a lui Isus `n inimile
noastre. Pe l]ng[ c[ mereu este `n slujba
turmei pe care o p[store;te, o `nt[re;te
suflete;te, o ajut[, ̀ i d[ n[dejdea biruin\ei
;i bucuriei, `ndemnul inimii l-a condus
pe toate c[r[rile vie\ii. 
Amintesc aici c[ p[rintele Ovidiu B]rle
se d[ruie;te ;i celor bolnavi ;i b[tr]ni ;i
lovi\i de soart[. Este vorba de C[minul
Spital Satu Mare. ~n aceast[ gr[din[ a
durerii preacuviosul p[rinte Ovidiu B]rle
aduce prin liturghii, prin apropierea de

credincio;ii de acolo, speran\[, credin\[,
`n[l\are ̀ ntr-un imn de slav[ Tat[lui Ce-
resc, nimburi de lumin[, iubire fa\[ de
aproapele. Apropierea fa\[ de credincio;ii
bolnavi ori b[tr]ni din acea gr[din[ este
o sublim[ chemare la rug[ciune, la o
apropiere fa\[ de Dumnezeu, de Maica
Preacurat[ ;i Isus Cristos. Unindu-se
prin rug[ciune sufletul lor se lini;te;te,
rug[ciunea le d[ speran\[ de via\[ ;i
s[n[tate Cuv]ntul bun ;i lin al p[rintelui
le alin[ b[tr]ne\ile ;i durerile at]t trupe;ti
c]t ;i suflete;ti.

~n\elepciune, d[ruire
;i dragoste fr[\easc[

~nscris[ ̀ n cartea Sf]nt[ o s[ r[m]n[
toat[ str[dania evlaviosului p[rinte Ovi-
diu B]rle, ̀ n\elepciunea, d[ruirea ;i dra-
gostea fr[\easc[. Tat[l Ceresc i-a deschis
sufletul p[rintelui ;i l-a `ndemnat s[
mearg[ acolo unde a fost mai mare ne-
voie de harul cu care a fost `nzestrat,
d[ruindu-se ca un p[rinte sufletesc,
apropiat de inima ;i sufletul acelor
b[tr]ni ;i bolnavi. A adus ̀ n mijlocul lor
lini;te ;i pace, o raz[ de lumin[ ce s-a
transformat `n speran\[, cuv]nt de
m]ng]iere pe care p[rintele l-a d[ruit cu

evlavie, ceea ce l-a apropiat mult de
Dumnezeu, de Maica Preacurat[ ;i bunul
Isus Cristos. Peste sufletele celor b[tr]ni
prin rug[ciune s-a rev[rsat o
binecuv]ntare cald[ ;i evlavioas[. Dup[
rug[ciune izvoarele se lumineaz[ de la
sf]ntul soare, ne cheam[ ;i ele ;i ne spun
c[ valul vie\ii `nc[ este lung. ~n zorii di-
mine\ii se mai nasc vise legate de nori ;i
de stele atunci se mai na;te un g]nd ce
ne duce departe, `l alung[ ;i `n grab[ in-
ton[m un c]ntec sf]nt.

To\i b[tr]nii ne bucur[m de cuvin-
tele bl]nde ale p[rintelui nostru sufletesc,
preotul Ovidiu B]rle ;i mul\umim
Tat[lui Ceresc c[ ne-a l[sat ̀ nc[ o f[r]m[
de via\[ pe acest p[m]nt.

D[ruiesc aceste c]teva r]nduri cre-
dincio;ilor s[ simt[ c[ preacucernicul
p[rinte Ovidiu B]rle este alesul lui Dum-
nezeu care a sim\it chemarea ;i s-a d[ruit
ei cu toat[ fiin\a pentru c[ a fost preg[tit
s[ o primeasc[.

Noi credincio;ii `i  aducem
recuno;tin\[ lui Dumnezeu c[ ni l-a
d[ruit nou[, iar p[rintelui mul\umiri ;i
un deosebit respect pentru tot ce face
pentru noi, pentru c[ binecuv]ntarea
dumnezeiasc[ mare este, precum cre-
din\a.

A. Vacarciuc

Sublim[ ;i divin[ chemare la
rug[ciune `n fiecare s]mb[t[
p]n[ la Sfintele Pa;te `n casa lui
Dumnezeu pentru odihna ve;nic[
a celor pleca\i dintre noi.

~n acest articol aduc un oma-
giu oamenilor de cultur[ pleca\i
dintre noi pentru a le cinsti me-
moria.

Chem[ri melancolice de tulnice s-
au auzit `n noapte, poate `n vis. Am
;tiut c[ sunt pentru mine un semn, o
chemare, un ̀ ndemn de la iubitul meu
so\. M-am apucat de scris dup[ multe
t[lm[ciri, am spus o rug[ciune la
g]ndul c[ `nt]lnirea cu profesorul ;i
scriitorul Ilie S[lceanu, cu prietenii lui
o s[ fie o binecuv]ntare. Doresc ca via\a
lor acolo s[ fie o `nfr[\ire intim[
`nc[rcat[ `ntr-o sclipire de rou[ dia-
mantin[ cu dimine\i de legende po-
vestite de to\i cei pleca\i, prieteni uni\i
prin cuv]nt ;i c]nt< Dorin S[l[jan, Ble-
dea Ioan, Alexandru Pintescu, Emil
Matei, Iacob Dance, Alexandru Mun-
teanu, dragul nostru so\, tat[ ;i socru
Petru Vacarciuc, Emil Matei, Iosif
|iproc, Ion V[dan, Tar\a Vasile ;i
a;teptatul Ilie S[lceanu – arheolog, pro-
fesor, jurnalist, scriitor.

Vrednicie, talent, 
sensibilitate, destoinicie

~nchipuirea mea c[l[tore;te p]n[
la ei. ~i v[d `ntr-un eden a;ternut cu
covoare de mu;chi ;i iarb[ pres[rat[
cu flori, totul scufundat `ntr-o t[cere
de biseric[. Nu departe de ei se aude
un cor de `ngeri, se apropie `ncet de
grupul de prieteni ;i apoi dau dirijori-
lor c]te o baghet[, ei dirijeaz[ calm ;i
cu suflet. Mai apoi o pledoarie de o

`nalt[ \inut[ ;i `n\elepciune.
Totul are o larg[ audien\[, `ngerii

sunt iubitori de poezie ;i proz[, poe\ii
recit[ din poeziile lor, scriitorii frag-
mente din scrierile lor, fiorul poetic,
c]ntul, fragmente   deosebite ̀ i emo\io-
neaz[ pe `ngeri, ne trimit ;i nou[ me-
saje, e un spectacol de mare \inut[.

Scrisul c]ntului aici pe p[m]nt a

constituit un stimulent puternic, un
du; al inteligen\ei ;i o `mprosp[tare a
spiritului.

Arta lor pe p]m]nt a fost o solici-
tare, o mobilizare a inteligen\ei,
urm[rirea unei demonstra\ii subtile a
adev[rului, demonstra\ie ce va r[m]ne
aici pe p[m]nt, dar ;i `n ceruri. 

C]nd rostim aceste nume avem `n

vedere vrednicie, talent, sensibilitate,
destoinicie, conferind actului cultural,
artistic, literar, monumentalitate,
str[lucire ;i profunzime emo\ional[,
d[ruite au fost f[r[ margini, din d[rui-
re pentru crezul lor.

Dragii no;tri pleca\i dintre noi au
dat culturii greutatea elegan\ei `n ex-
presie, un indiscutabil echilibru,

bog[\ie, pace, lini;te sufleteasc[.

Au r[sp]ndit `n jurul lor
bucurie, poft[ de via\[
;i tr[iri suflete;ti

O via\[ ce va cobor` pe coralii le-
gendei, ce a dat inimii glas, a dezlegat
inimi ;i le-a purtat prin c]nt ca un lu-
ceaf[r. Harul dumnezeiesc cu care aici
pe p[m]nt au dezghe\at inimi l-au dus
acolo sus `n casa `ngereasc[, `n spa\iul
infinit de stele cu o etern[ d[ruire.
Cum aici pe p[m]nt f[clia harului a
ars mereu ;i cu ea s-au `nchinat lumii,
suntem siguri c[ ;i acolo se vor ̀ nchina
lumii dumnezeie;ti, lumii cere;ti. Prin
har au dat lumii iubire, din c]ntec via\[
;i crez. Rug[ciunile rostite ̀ n s]mbetele
`nchinate celor pleca\i dintre noi s-au
`n[l\at spre casa dumnezeiasc[ pentru
lini;tea sufletelor lor, care ani `n ;ir au
dat culoare operelor lor cu acela;i clo-
cot de iubire cu care au fost scrise.

Rug[ciunile din aceste zile vor fi ca
o rug[ sf]nt[ ce se vor `n[l\a la cer cu
un z]mbet strivit de o lacrim[, cu o
ad]nc[ vibra\ie interioar[.

Comemor]ndu-i s[ ne amintim de
ei pentru c[ au r[sp]ndit `n jurul lor
bucurie, poft[ de via\[ ;i tr[iri
suflete;ti.
 Merit[ ve;nic cinstirea noastr[. Un
buchet atins de un har dumnezeiesc a
plecat dintre noi, dar amintirea ;i ima-
ginea lor va r[m]ne ve;nic `n inimile
noastre prin ce au l[sat `n urm[, aici
pe p[m]nt, necontestabila lor oper[. 

Dumnezeu s[ le dea lumin[ divin[
;i odihn[ ve;nic[, s[ le \in[ harul ;i
acolo unde se g[sesc s[ poat[ s[ bucure
cu harul lor cum au bucurat ;i aici pe
p[m]nt sufletele oamenilor.
Dumnezeu s[-i odihneasc[!

Ana Vacarciuc

Preotul Ovidiu B]rle, al[turi de b[tr]nii de la C[min Spital Satu Mare

Apropierea fa\[ de credincio;ii bolnavi ori b[tr]ni din acea gr[din[ este o sublim[
chemare la rug[ciune, la o apropiere fa\[ de Dumnezeu, de Maica Preacurat[ ;i
Isus Cristos

~n memoria oamenilor de cultur[
s[tm[reni trecu\i `n eternitate

OMAGIU

Ilie S[lceanu Iosif |iproc Ion V[dan

Emil Matei Alexandru Pintescu Tar\a Vasile
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MUZIC~

De cur]nd a ̀ mplinit 40 de ani
de activitate muzical[. Este unul
din corifeii folkului rom]nesc, iar
`n ultimii ani a abordat zone ine-
dite ale artei sonore. Nicu Alifan-
tis se reinventeaz[ mereu, iar `n
2014 a pornit cu colindul, cu chi-
tara, singur sau `mpreun[ cu co-
legii din trupa Mozaic, prin \ar[.
S[ ne arate c]t e de bun. Dac[ pu-
team vreodat[ s[ uit[m asta.

Joi 20 martie, de la ora 19, `n Sala
Mare a Casei de Cultur[ a Sindicatelor,
Nicu Alifantis sose;te cu muzica noului
s[u album, “Mozaic”, ;i cu piese celebre
din cei 40 de ani de carier[. Concertul
face parte dintr-un turneu na\ional
`nceput ̀ n decembrie 2013 la Timi;oa-
ra ;i care ̀ ;i propune s[ parcurg[ 40 de
ora;e din toat[ \ara.

Alifantis despre noul album

"De ce Mozaic? Pentru că este cel
mai proaspăt album, pe care-l iubesc
ca pe un nou-născut. Ce părinte nu-i
poate dori odraslei sale tot ce-i mai
bun? Vreau să-i pun lumea la picioare,
să-l fac cunoscut, iubit, râvnit, căutat,
lăudat, pentru că-i al meu și sunt mân-
dru de el.

De ce 40 de concerte? Pentru că
anul acesta am împlinit 40 de ani de
când slujesc necondiționat, cu mult
drag, respect, iubire și recunoștință în
fața Dumneavoastră, Publicul și vă da-
torez însăși existența mea artistică.

De ce 40 de orașe? Pentru că îmi
doresc să fiu alături de voi, oriunde ați
fi, așa cum și voi ați fost alături de mine
toți acești 40 de ani.

Este și va fi un examen greu, extra-
ordinar de greu, pe care mi-l propun,
ca pe o provocare și pe care, sper, cu
ajutorul bunului Dumnezeu și al bu-
năvoinței Dumneavoastră, să-l pot tre-
ce. Dați-mi o șansă, promit să nu vă
dezamăgesc", spune Nicu Alifantis.

Portretul artistului
la 60 de ani

Nicu s-a n[scut pe 31 mai 1954, la
Br[ila, av]nd r[d[cini grece;ti, mache-
done;ti ;i rom]ne;ti. Primul instru-
ment la care a ̀ nv[\at s[ c]nte este acor-
deonul.

Debutul scenic se petrece `n 1973
la TVR, `n cadrul emisiunii TeleTop.
~n 1976 `i apare primul disc, intitulat
“C]ntec de noapte”, care includea piese
ca “Decembre” sau “Luna `n c]mp”,

Intrarea `n Cenaclul Flac[ra nu a
fost chiar lin[, c]\iva dintre arti;tii deja
prezen\i `n cenaclu obiect]nd asupra
stilului s[u. care nu ar fi folk. Sus\inut
de oameni ca Gelu Colceag, Tudor
Gheorghe ;i de liderul cenaclului,
Adrian P[unescu, `;i c];tig[ locul `n
grup, dar ;i respectul ;i prietenia celor
care ini\ial `l contestaser[.

Prima oper[ folk

La sugestia actorului ;i prietenului
Dinu Manolache, care `i sugereaz[ s[
pun[ pe muzic[ poezia “Dup[ melci”
de Ion Barbu, ;i sub influen\a operelor
rock “Zamolxe” (Sfinx) ;i “Cantafabu-

le” (Phoenix), Nicu Alifantis compune
prima oper[ folk (intitulat[ chiar
“Dup[ melci”), integral pe versurile
acestui poet, fapt neobi;nuit `n acele
vremuri. Colaboreaz[ pentru acest LP
ce include 9 piese cu fostul tobar al tru-
pei Phoenix, Costin Petrescu (tobe, in-
strumente de percu\ie), Evandro Ros-
setti (cobza, chitare), Sorin Minghiat
(flaut, glockenspiel) ;i Niky Oagan
(chitar[ solo, bass).

~n 1984 apare albumul intitulat
chiar “Nicu Alifantis”, pe care apar une-
le din cele mai cunoscute c]ntece ale
sale< “Umbr[“, “C]ntec de toamn[“ (ul-
terior numit “Emo\ie de toamn[“ pe
albumul “Nichita”) ;i altele, pe versuri
de Nichita St[nescu, Lucian Blaga, Sha-
kespeare sau Adrian P[unescu.

Ilustrator muzical de geniu

“Mitic[ Popescu” (1984) este co-
loana sonor[ a primei piese de teatru
ilustrate de Nicu. Vor urma peste 100
(;i vreo 20 de filme). Dup[ cum spunea
Dinu S[raru, directorul Teatrului Mic
(cel care a fost primul angajator al lui
Nicu Alifantis, pe postul de... t]mplar),
“`n c]teva s[pt[m]ni, toate posturile
noastre de radio difuzau doar Mitic[
Popescu. ~\i era fric[ s[ deschizi ;i fri-
giderul, pentru c[ sigur ai fi dat peste
o bucat[ din Mitic[”. “Pia\a Roman[
nr. 9” este locul celor mai mari realiz[ri
pentru Nicu Alifantis (locul unde ;i-a
cunoscut so\ia, locul unde s-a n[scut
Maria, fiica sa, locul unde a compus
multe din c]ntecele sale). Acest album
poart[ amprenta lui Doru C[plescu,

acesta orchestr]nd toate piesele de pe
album cu excep\ia celei care d[ titlul
albumului. Piesa “Pia\a Roman[ nr. 9”
a fost compus[ chiar `n studioul Elec-
trecord, pentru c[ mai era nevoie de o
pies[ pentru a completa un LP, ce avea
o durat[ de 45 minute. La rug[mintea
lui Nicu Alifantis, Alexandru Andrie;
`i scrie un text despre locul ̀ n care aces-
ta tr[ia ;i compunea.

Albumul “Risipitorul de iubire”
ap[rut ̀ n 1990 trece aproape neobser-
vat – spunea Nicu< „Mi-ar fi pl[cut s[
mai c]nt, dar aveam senza\ia c[ nu mai
intereseaz[ pe nimeni“.

Continua reinventare

~n 1990 ̀ ;i ̀ nfiin\eaz[ propria cas[
de produc\ie – Toji Productions – unde
`n 1992 editeaz[ single-ul “Decembre“.
Ap[rut chiar `nainte de s[rb[tori, al-
bumul s-a v]ndut extrem de bine. “Ba-
ladist” apare ̀ n 1993, toate cele 12 piese
de pe album con\in]nd “balada” ̀ n tit-
lu. Reeditarea din 1998 con\ine 5 piese
bonus.

~n 1995 fondeaz[ grupul Alifan-
tis&ZAN, ca trup[ de studio pentru
albumul s[u “Voiaj”. Dup[ ce inregis-
treaz[ al[turi de ei ;i albumul “Nichita”
(1996), ZAN devine trup[ de proiecte.
~n 1999 apare “Nicu Alifantis 25”.

“Neuitatele femei” (2002) con\ine
11 piese din perioada adolescen\ei ;i
amintirile copil[riei. “Cred c[ primul
lucru pe care ni-l amintim cu pl[cere
din adolescen\[ este `nt]lnirea cu fe-
meia”, a spus Nicu Alifantis. C]ntecul
care deschide albumul, “Luni e ziua”, a

fost compus ̀ n 1996, pentru Festivalul
de art[ medieval[ de la Sighi;oara. Pie-
sa “C`ntic di s`rm`ni\[“ este `n limba
aromână.

In 2004 apare albumul “:ah-Mat”.
La aniversarea a 50 de ani de via\[, pe
31 mai 2004, sus\ine un concert la Tea-
trul Na\ional din Bucure;ti, a c[rui
`nregistrare apare `n 2006 sub numele
de “Simphonicu” -cel dint]i dublu al-
bum, cel dint]i album `nregistrat live,
are multe c]ntece ̀ n variant[ de balad[
(doar voce ;i chitar[), are cor ;i grup
cameral.

Nicu Alifantis a sus\inut peste
5.000 de concerte. singur sau al[turi
de ZAN. Memorabil va r[m]ne “Tan-
dre\uri pentru femei cu cei 4 corifei“,
sus\inut al[turi de Mircea Baniciu,
Mircea Vintil[ ;i Alexandru Andrie;.

Pe 26 ianuarie 2010 lanseaz[ albu-
mul “C]ntece de ;emineu”, `ntr-o for-
mul[ nou[, ce ̀ i include pe Virgil Ian\u,
Mihai Neni\[, Berti Barbera, Adrian
Flautistu sau Marcel Moldovan.  Pe 2
iunie 2010, c]nt[ `n deschiderea con-
certului Bob Dylan de la Bucure;ti.

2013 se va dovedi un an foarte im-
portant pentru Nicu Alifantis. În mar-
tie realizează trei concerte la Teatrul
Excelsior din București pentru a săr-
bători un mare prieten – Nichita Stă-
nescu – la 80 de ani de la nașterea aces-
tuia. Pe 7 mai, imediat după Paște, lan-
sează Mozaic, un album la care a lucrat
aproape 3 ani și care include o pleiadă
impresionantă de muzicieni, un album
cât un doctorat în muzică. Ne vom bu-
cura de el joia viitoare.

A consemnat Vasile A.

Bob Dylan ajunge în România în
data de 25 iunie, pentru un concert
exclusiv, care va avea loc la Sala Pala-
tului din Bucureşti, informează un co-
municat al organizatorilor. Acesta este
al doilea concert al artistului în Ro-
mânia şi primul pe care acesta îl va
susţine pe scena Sălii Palatului.

Dylan a câştigat nenumărate dis-
tincţii de-a lungul vastei sale cariere,
inclusiv 11 premii Grammy, un premiu
Oscar şi un Glob de Aur. A fost intro-
dus în Rock and Roll Hall of Fame, în
anul 2000 a primit Polar Music Prize
iar în 2012 preşedintele american Ba-
rack Obama i-a decernat Medalia Pre-
zidenţială pentru Libertate.

Actualul turneu mondial, numit şi
‘Never Ending Tour’, îl aduce pe artist
şi în România, pentru un show live de
excepţie, alături de trupa sa, în data
de 25 iunie, la Sala Palatului din Bu-
cureşti. Înainte de a ajunge în ţara
noastră, Dylan va avea concerte în Ja-
ponia, Irlanda, Slovacia, Austria, Ger-
mania, Danemarca, Norvegia, Suedia
şi Finlanda.

Cele mai celebre opere muzicale
ale artistului datează din anii 1960,
când Dylan a fost un militant activ
pentru o serie de cauze sociale ale vre-
mii. Anumite piese compuse de acesta,
precum ‘Blowin’ in the Wind’ sau ‘The
Times They Are a-Changin”, au deve-
nit adevărate imnuri pentru mişcarea
de susţinere a drepturilor civile din
SUA şi a manifestanţilor împotriva
războiului. De asemenea, single-ul ‘Li-
ke a Rolling Stone’ a schimbat radical
parametrii de compoziţie a muzicii
pop-rock, în 1965, şi a devenit una
dintre cele mai cunoscute piese ale tu-
turor timpurilor.

Bob Dylan revine
`n lun a iunie
la Bucure;ti

Pasărea Rock porneşte în această
primăvară într-un turneu naţional care
va cuprinde nouă oraşe. Astfel, proiec-
tul iniţiat de Mircea Baniciu, Josef
Kappl şi Ovidiu Lipan Ţăndărică va
ajunge în perioada 25 martie – 26 apri-
lie pe scene din Bucureşti, Constanţa,
Galaţi, Bacău, Iaşi, Timişoara, Oradea,
Cluj-Napoca şi Buzău.

Repertoriul include compoziţii de
pe albumul “Phoenix Cantafabule”, hi-
turi din palmaresul lui Mircea Baniciu,
piese reorchestrate de pe “Meşterul Ma-
nole”, dar şi noi piese rock cu influenţe
din folclorul universal, compuse special
pentru acest proiect.

Prima piesă, lansată pe 12 februarie
2014 sub numele Pasărea Rock, “Praz-
nic năprasnic” (muzica Josef Kappl, ver-
surile Florin Dumitrescu), este prezentă
în playlistul mai multor posturi de ra-
dio, iar trupa se pregăteşte pentru lan-
sarea celei de-a doua compoziţii – “Le-
genda” (muzica şi versurile Josef Kappl),
programată pentru 10 martie 2014.

Pasărea Rock înseamnă Mircea Ba-
niciu (voce, chitară), Josef Kappl (bas),
Ovidiu Lipan Ţăndărică (baterie), Vla-
dy Cnejevici (clape), Teo Boar (chitară)
şi Cristi Grama (chitară). Pe scena Sălii
Palatului din Bucureşti vor urca Marius
Bâţu (voce, chitară) şi Costin Petrescu
(percuţie), iar invitatul special este Mani
Neumann (vioară).

“Pas[rea Rock” `;i
ia zborul printr-un
turneu na\ional

2013 se va dovedi un an foarte important pentru Nicu Alifantis. În martie
realizează trei concerte la Teatrul Excelsior din București pentru a sărbători
un mare prieten – Nichita Stănescu – la 80 de ani de la nașterea acestuia. Pe
7 mai, imediat după Paște, lansează “Mozaic”, un album la care a lucrat
aproape 3 ani și care include o pleiadă impresionantă de muzicieni.

Nicu Alifantis vine la Satu Mare
`n turneul aniversar “Mozaic”

La 60 de ani de via\[ ;i 40 de carier[ muzical[, Nicu Alifantis v[ d[ `nt]lnire joi sear[ la Casa de Cultur[
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În realitate, cancerul este boala cunoscută încă din Antichitate, despre

care oamenii de ;tiință spun c[ a apărut înc[ de la evoluția speciilor de pri-
mate ;i a primilor umanoizi. Medicii egipteni au menționat cancerul mamar
în izvoarele istorice între anii 1500 ;i 3000 I.H., pe când Hipocrate a făcut
distincția între tumorile maligne ;i benigne.

Instrument indispensabil fumători-
lor, dar folosit şi de nefumători, bricheta
a fost inventată în 1933, în Pittsburgh,
Pennsylvania (SUA), de George G. Blais-
dell.

Acesta a fondat Zippo Manufactu-
ring Company, în 1932 şi, un an mai
târziu, în februarie 1933, obţinea bre-
vetul pentru ‘Zippo lighter’ (bricheta
Zippo). Prima brichetă Zippo poate fi
văzută la centrul Expoziţional al Fabricii
Zippo, aceasta fiind însoţită de o notă
scrisă chiar de mâna inventatorului său.

Bricheta Zippo constă într-un mic
recipient din metal, umplut cu butan.
George G. Blaisdell a descoperit că gazul
din recipient aflat sub presiune poate fi
controlat cu ajutorul unei valve. O rotiţă
permite, printr-o scurtă apăsare, elibe-
rarea unei mici cantităţi de gaz care, la
contactul cu scânteia produsă la acţio-
narea aceleiaşi rotiţe, se aprinde. Scân-
teia este produsă prin frecarea unei pie-
tre. Sistemul este folosit în fabricarea
tuturor surselor portabile de foc, la fel
ca acum 72 de ani.

Brichetele Zippo sunt obiecte de co-
lecţie. O altă marcă celebră este Piezo,
care a început producţia de brichete în
1935.

Pe măsură ce fumatul a devenit un
obicei tot mai des întâlnit, cererea de
brichete pe piaţă a cunoscut o creştere
semnificativă. În prima parte a secolului
XX, producătorii de brichete au început
să fabrice astfel de mici dispozitive sub
anumite nume şi ‘branduri’. Liderii in-
dustriei în domeniu erau preocupaţi de
astfel de detalii astfel încât clienţii lor
să distingă produsele de calitate purtând
o anumită semnătură. Astăzi, sursa por-
tabilă de foc nu mai este simbolul unei
mărci anume. Cele mai utilizate brichete
sunt cele din plastic, ieftine şi practice.

Statisticile efectuate relevă că anual
se vând aproximativ 500 de milioane de
brichete.

Brichetele electrice sunt vândute pe
piaţă de mai bine de 20 de ani. Acestea
folosesc cristale compresate în aşa fel
încât să producă încărcătură electrică.
La acţionarea unei mici manete, încăr-
cătura se transmite aproape instantaneu
de la polul negativ la cel pozitiv, focul
fiind astfel mai uşor de produs.

Brichetele electronice rezistente la
vânt au o vârstă aproximativ egală cu
cea a brichetelor electrice. Gazul este
presurizat atunci când este introdus în
recipient printr-un tub extrem de fin,
în timp ce aerul este eliberat şi direcţio-
nat către un aşa-numit perete de ardere.
Prin apăsarea unui butonaş, aerul este
pus în contact cu gazul, producându-se
o temperatură ridicată, de 1000 grade
Celsius. Mixtura astfel obţinută ajunge,
printr-un cilindru, la un electrod. Fla-
căra produsă la impact este protejată de
un cilindru, în interiorul căruia se pro-
duce, practic, combustia.

Cele mai noi invenţii în domeniu au
revoluţionat piaţa brichetelor. Realizate
pe sistem turbo-jet, acestea nu produc
flacără, ci o căldură care măsurată în
grade Celsius egalizează temperatura
focului, de aproximativ 1.000 de uni-
tăţi.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Miturile despre cancer răspân-
desc informații care împiedic[
populația să se protejeze cu ade-
vărat de pericolul dezvoltării aces-
tei boli ;i creează confuzie în min-
tea pacienților cu acest diagnos-
tic, nevoiți să lupte cu toate resur-
sele pentru supraviețuire. 

Iar o bună în\elegere a cauzelor, fac-
torilor de risc ;i controlului cancerului
cre;te substanțial ;ansele de reu;ită ale
tratamentului oncologic.

Miturile formează o falsă 
percepție asupra prevenirii
cancerului

Oricare ar fi sursa lor, miturile de
cancer pot fi dăunătoare pe măsură ce se
imprimă în mentalitatea oamenilor. Ele
formează o falsă percepție asupra preve-
nirii cancerului ;i afecteaz[ gradul de
speranță al pacienților privind ;ansele
de supraviețuire. Institutul Național de
Cancer din SUA, Societatea Americană
a Cancerului ;i Societatea Americană de
Oncologie Clinică ofer[ explicațiile reale
care se ascund în spatele celor mai frec-
vente mituri despre cancer.

1. Cancerul provoacă durere ;i este
depistat prin acest simptom

Rata de vindecare a cancerului cre;te
direct proporțional cu stadiul precoce în
care este diagnosticat. Multe tipuri de
cancer nu cauzează dureri, mai ales în
fazele incipiente, motiv pentru care efi-
cacitatea tratamentului oncologic este
mai mare atunci când boala este depistată
cât este înc[ asimptomatică. Medicii re-
comandă efectuarea analizelor medicale
de specialitate în mod regulat persoane-
lor expuse factorilor de risc pentru tipuri
de cancer distincte, precum cancerul cer-
vical, mamar sau de colon, tocmai din
pricina faptului că simptomele, precum
durerea, apar în stadii tardive.

2. Cancerul se transmite întotdeauna
de la părinți

În timp ce predispoziția genetică va-
riază în funcție de fiecare tip de cancer,
istoricul familial care include această
boală nu dictează în mod necesar dez-
voltarea cancerului în rândul urma;ilor.
Doar unele forme ale bolii, precum can-
cerul mamar, ovarian sau colorectal, au
o componentă genetică relevantă, frec-

vența transmiterii din generație în gene-
rație fiind de 5%-10% din cazuri.

3. Cancerul este o boală modernă
În realitate, cancerul este boala cu-

noscută încă din Antichitate, despre care
oamenii de ;tiință spun c[ a apărut înc[
de la evoluția speciilor de primate ;i a
primilor umanoizi. Medicii egipteni au
menționat cancerul mamar în izvoarele
istorice între anii 1500 ;i 3000 I.H., pe
când Hipocrate a făcut distincția între
tumorile maligne ;i benigne.

4. Radioterapia ;i chimioterapia sunt
otrăvitoare

Este adev[rat c[ atât radioterapia, cât
;i chimioterapia, afectează ADN-ul ce-
lular. Însă celulele tumorilor canceroase
sunt mutante, se proliferează cu rapidi-
tate, sunt mai susceptibile distrugerii ;i
se regenerează mult mai greu decât ce-
lulele țesuturilor sănătoase. În consecin-
ță, o doză de radioterapie bine stabilită
se concentrează pe zonele în care se află
tumorile, atacând celulele bolnave ;i me-
najând organele ;i țesuturile sănătoase.
Chimioterapia ținte;te strict către dis-

trugerea celulelor care se multiplică foar-
te rapid, adic[ a celor canceroase. Pe de
altă parte, este posibil să fie afectate ;i
celule non-tumorale cu diviziune acce-
lerată, precum cele ale măduvei osoase
;i ale foliculilor de păr.

Scopul radioterapiei ;i al chimiote-
rapiei este de a elimina celulele cance-
roase într-o manieră în care celulele să-
nătoase să fie cât mai puțin afectate, de
aceea sunt ;i variantele de tratament on-
cologic cu cele mai multe ;anse de
reu;ită, dar ;i cu efecte secundare nu-
meroase.

5. Leacul pentru cancer s-a descope-
rit, însă este ținut secret

Acest mit cu tentă conspirațională se
bazează pe un concept în sine fantezist,
de vreme ce numeroasele tipuri de cancer
răspund în mod diferit la tratamentul
oncologic. Unele documentare dedicate
acestui subiect vorbesc despre ascunde-
rea leacului deja descoperit pentru can-
cer, pe motivul obținerii de profit din
afacerile cu uleiuri miraculoase ;i terapii
alternative care promit rezultate nea;tep-

tate ;i din care se câ;tigă averi la nivel
mondial. Speciali;tii spun că fiecare for-
mă de cancer se dezvoltă dintr-o arie in-
finită de mutații celulare, de aceea tipu-
rile de cancer răspund în mod diferit tra-
tamentelor oncologice (intervenții chi-
rurgicale, radioterapie, chimioterapie
etc). Prin urmare, ideea unui singur leac
magic care să vindece toate tipurile de
cancer cu cauzele ;i patologiile lor ar tre-
bui să fie tratată de oricine cu scepticism.

6. Telefoanele mobile cauzează can-
cer cerebral

Până în prezent, nu s-au descoperit
dovezi credibile care să valideze teoria
conform căreia expunerea la câmpurile
electromagnetice emise de telefoanele
mobile ar putea fi o cauză a cancerului
cerebral. Chiar dacă studiile recente nu
au depistat un risc crescut de dezvoltare
a cancerului de piele în rândul utilizato-
rilor de celulare, demersurile ;tiințifice
în acest sens continuă, pe măsură ce da-
tele devin mai relevante din punct de ve-
dere temporal (telefoanele mobile au apă-
rut pe piață relativ recent, iar efectele lor
asupra sănătății vor putea fi cuantificate
în mod relevant după încă 20 sau 30 de
ani).

7. Produsele cosmetice pot cauza
cancer mamar

Unii cercet[tori au încercat să evi-
dențieze potențialul risc al folosirii de
produse cosmetice cu chimicale toxice
în compoziție în raport cu susceptibili-
tatea la cancerul mamar fără să aducă
însă ;i dovezi care să susțină această teo-
rie. Cele mai controversate cosmetice în
acest sens au fost antiperspirantele cu
aluminiu în compozi\ie, substanță cu po-
tențial toxic odată ajunsă în cantități mari
în organism. Autoritățile de certificare a
siguranței în industria cosmetică spun
că deodorantele de acest tip conțin con-
centrații foarte mici de aluminiu, care
nu pun în pericol sănătatea.

8. Poluarea urbană este un factor mai
mare de risc pentru cancerul pulmonar
decât fumatul

Există numeroase voci care susțin
teoria conform căreia aerul poluat din
mediile urbane ar fi un factor de risc mai
mare pentru instalarea cancerului pul-
monar, decât fumatul activ sau pasiv. Sta-
tistici medicale contrazic, fără doar ;i
poate afirmația, aproape 9 din 10 cazuri
de cancer de plămâni (aproximativ 87%)
sunt diagnosticate în rândul pacienților
fumători. Sursa< sfatulmedicului.ro

8 mituri despre cancer 
;i explica\iile lor
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Cine a inventat 
bricheta?

Celei mai mari aeronave din lu-
me i se pregătește debutul anul
acesta. E un hibrid între un dirija-
bil, un elicopter și un avion, iar
creatorii cred că acesta e viitorul
transporturilor.

Compania Hybrid Air Vehicles lucrea-
ză la cea mai mare aeronavă din lume pe
care vor s-o lanseze până la finalul acestui
an. 

Se spune deja că acesta este
viitorul transporturilor

E un dirijabil care va putea transporta
câte 50 de tone o dată și poate sta în aer
aproape trei săptămâni. Aeronava a fost

denumită „Airlander“ și va avea o lungime
de 119 metri, conform „The Telegraph“.
Spre comparaţie, un stadion de fotbal are

între 90 și 120 de metri. Dirijabilul este
gândit de creatori drept un mijloc de trans-
port foarte bun în zonele în care nu pot
ateriza avioanele, iar elicopterele nu pot
căra la fel de mult. În plus, Airlander po-
luează și mai puţin decât celelalte aeronave,
iar compania susţine că va fi capabil să
zboare de pe pământ, apă, deșert sau
gheaţă. Despre Airlander 50 susţine că are
un consum de patru ori mai mic decât al
unui avion care ar putea căra aceeași greu-
tate, iar în ţări ca Franţa, Statele Unite ale
Americii, Rusia și Australia are deja acor-
duri încheiate.

Pe lângă eficientizarea transporturilor
și reducerea poluării, HAV se orientează
și spre nișa oamenilor bogaţi. Hibridul „de
lux“ va fi un model dotat cu piscine sau va
fi adaptat călătoriilor în junglă și suprave-

gherii balenelor, în funcţie de cerinţele
cumpărătorilor. „Aceste aeronave fac ceva
ce altele nu pot. Le poţi folosi, datorită au-
tonomiei lor, pentru comunicaţii sau să
urmărești evenimente sportive. Pot fi fo-
losite și de către armată“, susţine Chris Da-
niels, directorul de comunicare al HAV. 

„În loc să ai un elicopter zgomotos
pentru poliţie și care poate sta în aer o pe-
rioadă limitată de timp, aceste dirijabile
pot fi menţine în zbor foarte mult timp“,
completează acesta. 

Compania vinde în prezent cu circa
36 de milioane de euro un dirijabil creat
pentru comunicaţii.

Astfel de aeronave sunt o ameninţare
pentru avioane și elicoptere, dar Daniels
spune că nu vor încerca să înlocuiască și
sistemul clasic de transport cu trenul. 

E un dirijabil care va putea transporta
câte 50 de tone o dată și poate sta în aer
aproape trei săptămâni

Cea mai mare aeronav[ a lumii decoleaz[ în curând

Unele documentare dedicate acestui subiect vorbesc despre ascunderea leacului
deja descoperit pentru cancer
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Publicul ̀ nc[ o cunoa;te ca se-
duc[toarea ;i duplicitara Gabi So-
lis din serialul “Neveste dispera-
te”. Dar din 2012, de la ̀ ncheierea
produc\iei de televiziune ce a du-
rat opt ani de zile, actri\a care
`mpline;te 39 de ani pe 15 martie
s-a transformat `ntr-o adev[rat[
for\[. Pe l]ng[ cariera cinemato-
grafic[ (va ap[rea `n patru filme
pe marile ecrane), Eva ;i-a `ncer-
cat abilit[\ile ;i ca produc[tor ;i
regizor, activ]nd ;i `n lumea afa-
cerilor, ca filantroap[ ;i `n zona
social[. Altfel spus, o persoan[ ca-
re pune lucrurile ̀ n mi;care ̀ n di-
ferite domenii.

Crescut[ la o ferm[ din Corpus
Christi, Texas, Longoria a fost cea mai
mic[ dintre cele patru surori n[scute
`ntr-o familie Tejano (mexicani din Te-
xas) modest[, dar foarte determinat[ s[
`nainteze ̀ n via\[. A v]ndut hamburgeri
la un restaurant fast-food `n timpul li-
ceului ;i a studiat kinetoterapia la un co-
legiu de stat din Texas. “Am fost un ca-
meleon de c]nd m[ ;tiu. Eram membr[
a orchestrei ;colii – c]ntam la clarinet –
dar am fost ;i majoret[ ;i Regina Balului
de Absolvire. :i a;a am continuat.” Con-
cursurile de frumuse\e au fost primele
ie;iri pe scen[, dar o competi\ie de talente
i-a adus o c[l[torie ̀ n Los Angeles ;i visul
c[ ar putea deveni cineva ̀ n industria de
divertisment.

Dup[ patru ani de apari\ii `n seriale
de televiziune ;i c]teva apari\ii `n pro-

duc\ii difuzate la ore de v]rf, Eva a ob\in-
ut rolul mult-a;teptat – o siren[ sexy ̀ ntr-
o nou[ comedie de televiziune. Succesul
a fost instantaneu ;i ̀ n 2004 Eva Longoria
a devenit un nume cunoscut `n toat[ lu-
mea.

Experien\ele ei din timpul liceului ;i
al colegiului au ajutat-o s[ navigheze cu
destul de mult[ lejeritate prin dou[ zone
“periculoase” – Hollywood-ul ;i, mai
nou, politica, unde este o sus\in[toare
`nfocat[ a latino-americanilor. A \inut
un discurs de sus\inere a pre;edintelui
Obama `n campania lui de realegere, a
vorbit la conferin\a Clinton Global Ini-
tiative, dup[ care a regizat ;i a produs
documentarul “Latinos Living the Ame-
rican Dream” cu ocazia recens[m]ntului
din 2010. “A; vorbi cu Pre;edintele cu
acela;i interes ;i compasiune cu care vor-
besc cu un `ngrijitor de la o ;coal[ - nu
conteaz[ statutul t[u `n via\[, conteaz[
cine e;ti ca om.”

Re`ntoarcerea pe b[ncile 
;colii

Activismul ei politic ;i implicarea so-
cial[ `;i au r[d[cinile `n c[minul ei, una
dintre surori fiind bolnav[. “Datorit[ su-
rorii noastre, tot timpul eram implicate
ca voluntare la ;coala ei, la biserica
noastr[ sau la centrul comunitar, dorin-
du-ne s[ o sprijinim `n tot ceea ce pu-
team.” Neav]nd o situa\ie financiar[
str[lucit[, familia a beneficiat de ajutoare
de la mai multe organiza\ii, acum sim\in-
du-se obliga\i s[ dea ;i ei `napoi. “A;a a
`nceput viziunea mea filantropic[ de a
te pune `n locul altor oameni. :i sunt

mul\i care nu sunt a;a noroco;i ca noi,
a;a c[ trebuie s[ ne ajut[m unii pe al\ii.”

Actri\ei nu-i este team[ nici de
schimb[rile necesare `n cariera ei. Cea
care a fost aleas[ recent “Femeia anului”
de c[tre revista “Maxim” este absolventa
Masteratului de Studii Chicano a Uni-
versit[\ii de stat din California. “Unii
cred c[ e o contradic\ie `ntre a fi sexy ;i
a fi inteligent[, dar nu e cazul”, spune
Eva, care a fost `ncoronat[ Miss Corpus
Christi `n 1998.

Sus\inerea lucr[rii ei de dizerta\ie
“Succesul provine din diversitate< Valoa-
rea femeilor latino `n carierele STEM”
(:tiin\e, Tehnologie, Inginerie ;i Mate-
matic[), ̀ n luna mai 2013, a fost ̀ ncunu-
narea a trei ani de cursuri serale. Acea
perioad[ i-a oferit ;i o schimbare de ritm,
av]nd `n vedere c[ regimul ei zilnic pe
platourile de filmare includea coafur[,
machiaj, garderob[. “Sunt extrem de cu-
rioas[ de tot ceea ce se ̀ nt]mpl[ ̀ n lume
;i insist s[ fiu foarte bine informat[ c]nd
vorbesc despre ceva anume. De aceea am
decis s[ fac masteratul ̀ n Studii Chicano,
fiind domeniul de care sunt cea mai in-
teresat[.”

A ̀ nceput cursurile ̀ n timpul primu-
lui mandat al lui Obama, „c]nd imigra\ia
devenea o problem[ - era pe agenda
na\ional[ la un nivel mult mai serios.
Am dorit s[ ;tiu mai mult despre istoria
imigra\iei ;i s[ `n\eleg de ce era o pro-
blem[.” Provenind dintr-o familie mexi-
cano-american[, aceste chestiuni au avut
;i un substrat personal. “Am fost ca un
burete ̀ n prezen\a profesorilor ;i a cole-
gilor mei, absorbind toate informa\iile.
A fost ceva energizant ;i palpitant, com-
plet diferit de programul meu zilnic de

a m[ ̀ nt]lni cu al\i actori ;i a vorbi despre
filme, scenarii ;i ̀ ncas[ri la box office. A
fost frumos s[ m[ rup de acea lume ;i s[
vorbesc dspre teoria lui Oedip, Marxism
sau comunitatea global[ `n care tr[im ;i
modul ̀ n care ne afecteaz[ pe fiecare din-
tre noi.”

Deschiz[toare de drumuri
pentru alte actri\e latino

Eva ar fi putut, cu u;urin\[, s[-;i con-
tinue munca pe micile ;i marile ecrane
f[r[ alte angajamente. Dar a sim\it o che-
mare puternic[ de a crea mai multe po-
ve;ti ;i roluri pentru actri\ele latino-ame-
ricane, `nfiin\]ndu-;i propria companie
de produc\ie, “UnbeliEVAble Entertain-
ment”. „Am fost `ntotdeauna determi-
nat[ ;i ambi\ioas[. De asemenea, am avut
`ntotdeauna o atitudine proactiv[. :tiind
c[ femeile latino sunt pu\in reprezentate
`n televiziune ;i `n film, nu am a;teptat
r[bd[toare s[ vin[ urm[torul rol. Dac[
ne dorim mai multe oportuinit[\i `n in-
dustria divertismentului, trebuie s[ le
cre[m chiar noi ;i tot noi s[ le scriem, s[
le producem, s[ le regiz[m. Aceste lucruri
m-au motivat s[ trec `n spatele camerei
de filmat, s[ m[ asigur c[ ;i al\ii au ace-
lea;i oportunit[\i pe care le-am avut eu.”

Dup[ succesul serialului “Menajere
ambi\ioase”, urm[toarele opt proiecte ale
companiei includ o telenovel[ plasat[ ̀ n
Miami pentru postul ABC ;i un alt serial
despre un duo mam[-fiic[ cu origini la-
tino, care sunt avocate `n Los Angeles.

Cu at]t de multe proiecte `n
desf[;urare, practicarea medita\iei zilni-
ce `i men\ine concentrarea necesar[, iar

yoga ;i alergarea `n fiecare diminea\[ o
ajut[ s[ se men\in[ `n form[. 

Criticii nu au `ntotdeauna
dreptate

Luna ianuarie a adus cu ea o expe-
rien\[ nou[ `n via\a Evei, fiind pentru
prima oar[ regizoarea premierei sezo-
nului doi din “Menajere ambi\ioase”, se-
rialul pe care-l ;i produce, iar emo\iile
p]n[ `n 20 aprilie, data premierei, sunt
pe m[sur[. “Le cunosc pe actri\ele din
rolurile principale ca prieten[ ;i ca pro-
duc[toare ;i am fost foarte emo\ionat[
c[ am putut s[ regizez. Iar posibilitatea
de a lucra ;i mai `ndeaproape cu Marc
Cherry (creatorul “Neveste disperate”),
care este produc[tor executiv, a fost o bi-
necuv]ntare.” 

C]t despre reac\iile negative ini\iale
fa\[ de conceptul show-ului ;i modul `n
care ar putea degrada sau promova unele
stereotipuri, Eva a declarat c[ nu a fost
afectat[. „Am avut ̀ ncredere ̀ n serial. A
fost ceva nou pentru actri\ele latino, toate
`n roluri principale. :i a fost scris de unul
dintre cei mai buni scenari;ti ai ultimilor
ani. Am ;tiut c[ va fi ceva magic.”

Toat[ agita\ia de dinaintea premierei
i-a f[cut pe mai mul\i telespectatori dor-
nici s[ vad[ despre ce era vorba, astfel
`nc]t primul episod a avut audien\e de
1,99 milioane de telespectatori. Eva spu-
ne cu m]ndrie c[ produc\ia este un suc-
ces. „Dup[ difuzare, pot s[ spun c[ am
primit c]teva scrisori de scuze de la cei
care au criticat show-ul. Cred c[ cea mai
bun[ modalitate de a reduce la t[cere
criticii t[i este prin succes.”

Eva Longoria, 
ambi\ie ;i determinare


