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B[ile Valea M[riei au `nflorit
pe vremea contelui Vay Gabor

la `nceputul secolului XX

~n 1990 `n Rom]nia 
func\ionau 450 de s[li 
de cinema

Din cele trei cinematografe exis-
tente ;i anume Victoria, Popular ;i Lu-
ceaf[rul niciunul nu a supravie\uit mult
dup[ '90. ~n prezent nu mai avem nicio
sal[ de cinema, ̀ n afar[ de cea existent[
`n mall. 

Cl[direa fostului cinematograf Po-
pular de pe strada :tefan cel Mare a
fost retrocedat[ unei asocia\ii
me;te;ug[re;ti iar acum se lucreaz[ la
transformarea ei ̀ ntr-un centru de afa-
ceri. Cinematograful Victoria s-a trans-
format ̀ n bar ;i club, dup[ ce mai mul\i
ani cl[direa a stat nefolosit[.

1 aprilie a intrat ̀ n cultura
popular[ ca zi a p[c[lelilor
`n secolul XIX

Numele lunii aprilie provine eti-
mologic din verbul latin "aperire" (a
deschide)  ;i semnific[ "deschiderea"
florilor ;i frunzelor care are loc ̀ n cea
de-a doua lun[ a prim[verii. ~ntr-o
alt[ variant[, se presupune c[ denu-
mirea de aprilie ar avea la baz[ nu-
mele grecesc al zei\ei Afrodita , "Ap-
hros ", sau cel etrusc, Apru, cu at]t
mai mult cu c]t luna aprilie era dedi-
cat[ `n Roma antic[ zeit[\i i
frumuse\ii.

Virgil En[tescu, 
o via\[ dedicat[
;tiin\ei ;i culturii

Virgil Enătescu a semnat şapte
cărţi şi monografii, peste 350 de arti-
cole ştiinţifice, a participat la 140 de
conferinţe medicale interne şi inter-
naţionale şi a obținut opt brevete de
invenţie.

Iată câteva din lucrurile realizate
de omul de ştiinţă Virgil Enătescu,
doctor în medicină, doctor în antro-
pologie medicală, membru al Acade-
miei de Ştiinţe Medicale, inventator
şi scriitor.

La 18 martie 1903, complexul balnear a fost prezentat `n toat[ splendoarea sa
`ntr-un pliant editat `n Ungaria

Muzeul Jude\ean a conservat cu migal[
mai multe gospod[rii \[r[ne;ti
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       Noua tunsoare obligatorie ar fi fost
introdusă în urmă cu două săptămâni,
la Phenian, capitala nord-coreeană,
potrivit presei asiatice, iar acum
urmează să fie răspândită în toată ţara,
cu toate că numeroase persoane s-au
arătat reticente să-şi schimbe
înfăţişarea, scrie BBC.
       "Tunsoarea liderului nostru este
foarte specifică. Nu i se potriveşte oricui,
având în vedere că există atâtea feţe şi
forme diferite ale capului", a precizat o
persoană care a dorit să rămână
anonimă, pentru Radio Free Asia.
       Un cetăţean nord-coreean care
locuieşte în prezent în China susţine că
tunsoarea este chiar nepopulară în
rândul populaţiei, deoarece aminteşte
de aspectul contrabandiştilor chinezi.
       "Până la jumătatea anilor 2000, o
numeam tunsoarea contrabandiştilor
chinezi", a precizat sursa. 
       Se pare că în Coreea de Nord există
de mai mult timp anumite directive în
ceea ce priveşte modul în care trebuie
tuns părul. 
       Astfel, femeile au de ales între 18
stiluri diferite, în timp ce bărbaţii pot
alege din zece variante de tunsori.
       Mai mult, televiziunea publică din
Coreea de Nord a promovat o campanie
împotriva părului lung, numită "Haideţi
să ne tundem părul în conformitate cu
stilul de viaţă socialist".
       Cu toate acestea, persoanele care au
vizitat recent capitala asiatică au precizat
că nu au observat tunsori similare celei
a liderului Kim Jong-un pe străzile
Phenianului.

Nord-coreenii obliga\i
s[ se tund[ la fel
ca liderul Kim Jong-un

       Trei agenţi din cadrul Secret Sevice,
însărcinaţi cu protecţia preşedintelui
american Barack Obama în Olanda
săptămâna aceasta, au fost trimişi în
SUA şi sunt suspendaţi administrativ în
cadrul unei anchete după ce au
consumat băuturi alcoolice. "Unul dintre
ei a fost găsit mort de beat în holul unui
hotel" din Amsterdam, duminică
dimineaţa, cu o zi înainte de sosirea
preşedintelui american în regat, la un
summit pe tema crizei ucrainene, au
declarat surse la curent cu incidentul.
       Secret Service, poliţia de elită
însărcinată cu asigurarea securităţii
preşedintelui american, a fost vizat deja
de un scandal, în aprilie 2012, în care au
fost implicaţi agenţi şi prostituate, cu
ocazia unei vizite a lui Obama la
Cartagena, în Columbia. În cazul de faţă,
"presupusul comportament (al unor
agenţi) încalcă noile reguli de conduită
adoptate de către Secret Service" în urma
scandalului din Columbia, unde agenţi
au consumat băuturi alcoolice şi au adus
prostituate la hotelul la care erau cazaţi
înainte de sosirea lui Obama în oraş.
       Un purtător de cuvânt al Secret
Service, Ed Donovan, a confirmat că
Agenţia "a trimis trei angajaţi acasă din
motive disciplinare" şi că aceştia sunt
vizaţi de o suspendare administrativă
pe perioada anchetei. 

G[rzile de corp ale
lui Obama s-au ̀ mb[tat
la Amsterdam
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B[ile Valea M[riei, situate `n
apropierea comunei Vama Oa;, ju-
de\ul Satu Mare, au suferit
schimb[ri foarte mari de-a lungul
timpului, at]t din punct de vedere
administrativ c]t ;i din punct de
vedere al amplasamentelor ce se
g[sesc aici.

Dac[ la ̀ nceputul secolului XX aceste
b[i balneo-climaterice au fost conduse de
c[tre contele Vay Gabor, din 1926 la c]rma
administrativ[ a lor s-a aflat Iosif Merza
`n timpul c[ruia sta\iunea a fost distrus[
`n totalitate. 

Din monografiile unor istorici ma-
ghiari precum Szirmai, Borovszky sau Do-
bosi, precum ;i din documente l[sate `n
urm[ de unii informatori de pe parcursul
a 47 de ani, printre care preotul Corodon
Teodor, Pintea Mihai sau Demeter Ga-
vril[, reiese c[ B[ile Valea M[riei au avut
mul\i st[p]ni, dintre care cel care le-a
`ntre\iunut cel mai bine ;i care a r[mas ̀ n
memoria b[tr]nilor comunei ca un per-
sonaj pozitiv, a fost contele Vay Gabor.
Contele a r[mas `n min\ile oamenilor ;i
datorit[ faptului c[ una din re;edin\ele
lui de var[ se afla ̀ n centrul comunei Va-
ma, acolo unde acum este Dispensarul
Uman.

Cel mai mare hotel a fost
Rakoczi, care dispunea
de o frumoas[ gr[din[
cu arbu;ti ornamentali ;i flori

~ntr-un pliant scris ̀ n limba maghiar[,
editat la Budapesta ̀ n 18 martie 1903, prin
grija contelui Vay Gabor, B[ile sunt expuse
`n toat[ splendoarea lor. ~n acesta sunt
prezentate ;ase vile, dintre care merit[ po-
menit Hotelul Maria (Maria Lak) ce purta
numele Mariei Tereza ;i care era cel mai
luxos `n interior, cu toate c[ nu era prea
spa\ios. “Era ̀ nzestrat cu mobil[ tip baroc,
cu multe picturi de valoare, ceea ce ne
face s[ credem c[ ̀ n acel hotel erau cazate
persoanele din ̀ nalta societate”, precizeaz[
Gheorghe Haiduc ̀ n capitolul Monografia
B[ilor Valea M[riei din Vama Oa;, ̀ n car-
tea “Satu Mare - studii ;i comunic[ri seria
istorie-etnografie-art[”, editat[ de Muzeul
Jude\ean Satu Mare.

Cel mai `nc[p[tor hotel prezentat `n
acel pliant este Rakoczi. Acesta se ̀ ntindea
pe o suprafa\[ de 60 x 10 metri, ̀ n interior
avea un coridor lat, iar camerele erau
spa\ioase de 4 x 4 metri. De asemenea `n
fa\a hotelului era amenajat un frumos parc
cu arbu;ti ornamentali ;i flori.

Hotelul Moise, numai pentru
persoanele de etnie evreiasc[

Hotelul Moise era unul special deoa-
rece aici erau cazate doar persoanele de
etnie evreiasc[. “Aici buc[t[ria prin care
se `n\elege prin limbaj vechi ;i sala de
mese  erau deservite de c[tre buc[t[rese
de aceea;i etnie, iar ̀ ntreaga activitate era
p[zit[ de c[tre un administrator ales de
c[tre ei. Baia ;i tratamentul se desf[;urau
`n aceia;i cl[dire”, precizeaz[ Gheorghe
Haiduc ̀ n capitolul Monografia B[ilor Va-
lea M[riei din Vama Oa;, `n cartea “Satu
Mare - studii ;i comunic[ri seria istorie-
etnografie-art[”. 

Tot pe acest pliant tip[rit `n 1903, se
arat[ c[ ̀ n acele vremuri Regina Elisabeta,
so\ia `mp[ratului austro-ungar Francis
Iosif, cunoscut[ pentru generozitatea ei
fa\[ de persoanele s[race, era ̀ ntruchipat[
sub forma unei statui, pozi\ionat[ pe un

soclu `ntr-un p[rcule\. Regina era consi-
derat[ `n acele vremuri o sf]nt[. 

Despre Casa b[ilor nu se ;tie cu exac-
titate ce capacitate de `mb[iere exista.
“|in]nd seama `ns[ de faptul c[ `n unele
vile erau amenajate ;i b[ile, putem consi-
dera c[ nu erau mai mult de 15-20 cabine,
cu p]n[ la 30 vane, av]nd `n vedere c[
`ntr-o serie de tratament capacitatea era
de 220-250 persoane”, precizeaz[ Gheor-
ghe Haiduc ̀ n capitolul Monografia B[ilor
Valea M[riei din Vama Oa;, ̀ n cartea “Sa-
tu Mare - studii ;i comunic[ri seria isto-
rie-etnografie-art[”.  O alt[ facilitate de
care cei care mergeau la B[ile Valea M[riei
beneficiau, consta `ntr-un teren de tenis
folosit ̀ ndeosebi de c[tre persoanele alese,
provenite din familii aristocrate sau din
r]ndul unor familii de intelectuali ce ;tiau
cum s[ joace acest sport. 

Pe ultimele file ale acelui pliant, po-

pula\ia de r]nd era invitat[ la b[i,
`ncep]nd cu 15 septembrie 1903. “Aceste
b[i se g[sesc `ntr-o vale ferit[ de v]nturi
;i de ar;i\a puternic[ a soarelui ;i putem
spune c[ sta\iunea, `n tot cursul anului,
are o clim[ moderat[ ;i este `mprejmuit[
de dealuri, care sunt o prelungire a
mun\ilor Gut]i, cu v]rful Pietrosu de 1169
metri ;i Mica (Hedi;a) `n form[ de con,
1012 metri, unde se pot face excursii cu
ghizi numi\i gornici”, acestea fiind cuvin-
tele exacte din finalul pliantului tip[rit ̀ n
Budapesta ̀ n anul 1903, cu privire la B[ile
Valea M[riei, din comuna Vama Oa;. 

Contele Vay Gabor a fost considerat
de c[tre popula\ie un om dotat intelectual,
bun la suflet, acesta fiind cel mai longeviv
proprietar al  complexului Valea M[riei.
Neobi;nuit este faptul c[ `n anul 1926
acesta s-a decis s[ se mute `n Austria
l[s]nd totul `n m]inile fostului adminis-

trator de p]n[ atunci Iosif Merza. „Unii
localnici spun c[ au auzit ;i ei de la p[rin\ii
;i bunicii lor c[ Vay ar fi jucat c[r\i cu ad-
ministratorul s[u ;i contele, nemaiav]nd
bani, a pus miz[ ̀ n joc chiar B[ile pe care
le-a pierdut”, precizeaz[ Gheorghe Haiduc
`n capitolul Monografia B[ilor Valea
M[riei din Vama Oa;. 

O alt[ variant[ este aceea c[ Vay Ga-
bor, `nainte s[ plece `n Austria l-a trecut
`n cartea funciar[ pe Iosif Merza ca pro-
prietar al b[ilor, pentru ca apoi acesta s[
le v]nd[. Banii primi\i ar fi urmat s[ fie
transfera\i prin banc[, lucru ce ̀ ns[ nu s-
a `nt]mplat niciodat[. 

~n perioada `n care Iosif Merza a fost
proprietar al B[ilor Valea M[riei, aceast[
sta\iune a disp[rut deoarece ̀ n timpul ce-
lui de-al doilea r[zboi mondial totul a fost
jefuit ;i v]ndut de c[tre ho\i. 

Sergiu Podin[
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Două statui uriaşe ale faraonului
Amenhotep al III-lea au fost descope-
rite în situl arheologic Luxor, unde se
află deja cei doi Coloşi ai lui Memnon,
celebre reprezentări ale aceluiaşi fa-
raon, care a domnit peste 35 de ani în
Egipt.
Cele două statui uriaşe din cuarţit roşu
au fost descoperite în templul funerar
al faraonului, cunoscut şi sub denumi-
rea "templul milioanelor de ani", pe
malul vestic al Nilului. 

Acest templu este celebru pentru
cei doi coloşi ai lui Memnon, vechi de
3.400 de ani, care îl reprezintă pe
Amenhotep al III-lea, a cărui domnie,
în secolul al XIV-lea î.e.n., a marcat
apogeul civilizaţiei din Egiptul Antic.

"Până în prezent, lumea îi cunoştea
pe cei doi Coloşi ai lui Memnon, dar,
începând de azi, va cunoaşte patru co-
loşi ai lui Amenhotep al III-lea", a de-
clarat arheologul Hourig Sourouzian,
care coordonează programul de con-
servare a templului.

Cele două statui descoperite au su-
ferit distrugeri severe de-a lungul se-
colelor, cauzate de "forţele distrugătoa-
re ale naturii, precum seisme şi irigaţii",
a spus Hourig Sourouzian.

Una dintre noile statui, care cântă-
reşte 250 de tone, îl prezintă pe faraon
aşezat, cu mâinile puse pe genunchi.
Statuia are o înălţime de 11,5 metri,
dar avea la origine o înălţime de 13,4
metri şi o greutate de 450 de tone, iar
faraonul purta o coroană dublă
tradiţională.

La piciorul ei drept se află statuia
soţiei sale, Tiyi, care poartă o perucă
lungă şi o rochie. O statuie a mamei
faraonului, care a asigurat regenţa până
la urcarea lui pe tron, la vârsta de 12
ani, era sculptată lângă piciorul său
stâng, dar aceasta a dispărut, potrivit
arheologilor.

Tronul este decorat pe ambele părţi
cu scene care ilustrează unificarea din-
tre Egiptul de Sus cu Egiptul de Jos.
A doua statuie a faraonului, care îl pre-
zintă pe acesta în picioare, a fost insta-
lată la intrarea nordică a templului.

Amenhotep al III-lea a urcat pe tro-
nul Egiptului la vârsta de 12 ani, în
jurul anului 1390 î.e.n. El a moştenit
un imperiu care se întindea de la Eufrat
până în Sudan şi a domnit peste 35 de
ani, înainte ca tronul să fie moştenit de
fiul său, Amenhotep al IV-lea, cunos-
cut şi sub numele de Akhenaton.

Bogdan Mihalca

La Luxor au fost
descoperite dou[

statui ale faraonului
Amenhotep al III-lea

ISTORIE
Din monografiile unor istorici maghiari precum Szirmai, Borovszky sau Dobosi, precum

;i din documente l[sate `n urm[ de unii informatori de pe parcursul a 47 de ani, printre
care preotul Corodon Teodor, Pintea Mihai sau Demeter Gavril[, reiese c[ B[ile Valea
M[riei au avut mul\i st[p]ni, dintre care cel care le-a `ntre\inut cel mai bine ;i care a
r[mas `n memoria b[tr]nilor comunei ca un personaj pozitiv, a fost contele Vay Gabor. 

~n unele vile erau amenajate ;i b[ile, care nu dispuneau de mai mult de 15-20 cabine, cu p]n[ la 30 vane

B[ile Valea M[riei au `nflorit la `nceputul 
secolului XX, pe vremea contelui Vay Gabor
B[ile au fost prezentate `n toat[ splendoarea lor `ntr-un pliant editat `n Ungaria, la 18 martie 1903

Director editor< Ilie S[lceanu

Potrivit lui Gheorghe Haiduc, Hotelul Maria “era `nzestrat cu mobil[ tip baroc, cu multe picturi de valoare, ceea ce ne
face s[ credem c[ `n acel hotel erau cazate persoanele din `nalta societate”
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LOCALE
Gospodăria ţărănească de la Chilia a fost construită în prima jumătate a secolului

al XX-lea, fiind caracteristică arhitecturii populare din zona etnografică a Codrului.
Din structura gospodăriei fac parte casa, şura, găbănaşul (cămara de alimente) şi
coteţul pentru păsări.

Muzeul Jude\ean Satu Mare
p[store;te 23 de muzee, case me-
moriale, gospod[rii \[r[ne;ti, si-
turi arheologice.

Continu[m din numărul an-
terior prezentarea realizat[ de
Daniela Bălu – director Muzeul
Judeţean Satu Mare.

~n aceast[ pagin[ v[ prezent[m
c]teva date istorice despre< Casa Me-
morială Aloisie Tăutu, Gospodăria co-
drenească din Chilia, Casa memorială
Dr. Vasile Lucaciu, Cuptoarele dacice,
Muzeele locale din Ora;u Nou, Căline;ti,
Turț, Bocicău, Măriu;, Andrid ;i Certe-
ze.

13. Casa Memorială Aloisie Tăutu -
Valea Vinului 

Casa în care a trăit Aloisie Tăutu a
fost amenajată ca o expoziţie cu caracter
memorial, prin bunăvoinţa moştenito-
rilor, în special a profesorului Mihai Seu-
can. Cele trei camere destinate vizitării
au fost organizate muzeistic în anul 1995.
Camera din faţă cuprinde piese de mo-
bilier, masa de birou şi accesoriile cu
care a lucrat Aloisie Tăutu, atmosfera fi-
ind întregită de picturi şi fotografii de
familie. 

A doua cameră este mobilată în stilul
unei sufragerii, decorată cu obiecte de
porţelan şi de argint. În ultima cameră,
dormitorul, se pot vedea  piese de mo-
bilier furniruit cu lemn de lămâi, exe-
cutat la începutul secolului al XX-lea.
Aloisie Tăutu (1895-1981) s-a născut în
1895 la Terebeşti, petrecându-şi copilăria
la Valea Vinului. A urmat facultatea de
teologie la Viena, fiind hirotonit ca preot
în 1921. În anul  1928 a fost numit de
către episcopul greco-catolic Valeriu
Traian Frenţiu cercetător la Arhiva Va-
ticanului, unde şi-a petrecut toată viaţa,
publicând  numeroase volume de docu-
mente. 

A contribuit substanţial la aducerea
în România a copiei Columnei lui Tra-
ian, în anul 1967, aflată azi la Muzeul
Naţional de Istorie a României din Bu-
cureşti. 

La doar 2 km de Casa Memorială se
poate vizita Muzeul de la Măriuş şi Mă-
năstirea „Izvorul Tămăduirii”.

14. Gospodăria codrenească
din Chilia - comuna Homoroade

Gospodăria ţărănească de la Chilia
a fost construită în prima jumătate a se-
colului al XX-lea, fiind caracteristică ar-
hitecturii populare din zona etnografică
a Codrului. Din structura gospodăriei
fac parte casa, şura, găbănaşul (cămara
de alimente) şi coteţul pentru păsări. Ca-
sa a fost strămutată aici din Homorodul
de Sus, fiind compusă din tindă, 2 ca-
mere şi cămară. 

Sunt expuse obiecte de mobilier, va-
se, textile utilitare şi decorative, icoane
pe sticlă. Şura, prin dimensiunile sale,
este construcţia cea mai monumentală
din cadrul gospodăriei, ca o consecinţă
directă a funcţiilor pe care le îndepli-
neşte< adăpost pentru uneltele agricole
şi mijloacele de transport, pentru furaje,
cereale şi animale. 

Gospodăria a fost achiziţionată de
Muzeul Judeţean Satu Mare în anul 1971,
lucrări de restaurare efectuându-se  în
anul 2008. În localitatea Chilia se află şi
Mănăstirea “Sfântul Apostol Andrei”, iar
în apropiere barajul de la Oţeloaia.

15. Casa memorială 
Dr. Vasile Lucaciu din Apa

„Casa memorială dr. Vasile Lucaciu”
a fost construită în anul 1847, pentru
cantorul şi dascălul Mihai Lucaciu. A
fost declarată muzeu în anul 1981, fiind
inaugurată la data de 25 ianuarie, cu
sprijinul autorităţilor locale, a preotului
Petre Bologa şi a Muzeului Judeţean Satu
Mare. Muzeul se află în centrul comunei
Apa, peste drum de biserica ortodoxă.
Casa este specifică arhitecturii populare
din Câmpia Someşeană. Are formă
dreptunghiulară, situată perpendicular
pe şosea. Este construită din bârne de
lemn aşezate pe o talpă groasă de stejar,
îmbinate prin plătuire. Casa este joasă,
acoperişul din paie, în două pante, este
prevăzut cu două şuturi trapezoidale şi
un geam iluminator. Planul casei are trei
încăperi< camera din faţă sau camera cu-
rată, în mijloc o tindă şi camera din spa-
te. Interiorul din prima cameră este ame-
najat în stil rustic, conţinând obiecte de
mobilier, icoane pe sticlă, vase de cera-
mică, încăperea fiind dominată de por-
tretul lui Vasile Lucaciu. Tinda redă as-
pectul tradiţional prin cuptorul cu horn
deschis, numit „băbătie”, şi prin obiectele
de uz casnic. În camera din spate sunt
expuse numeroase cărţi, fotografii, do-
cumente specifice perioadei în care a
trăit şi activat marele om politic  dr. Va-
sile Lucaciu. Bustul impozant al dr. Va-
sile Lucaciu, aflat în curtea casei memo-
riale, creaţia sculptorului Radu Gil, a
fost dezvelit în luna decembrie a anului
1989. 

La ora actuală se efectuează lucrări
de restaurare şi reorganizare expoziţio-
nală. Vasile Lucaciu s-a născut în loca-
litatea Apa, în anul 1852. A fost preot
greco-catolic, profesor la Liceul Regesc
din Satu Mare, om politic, una din cele
mai marcante personalităţi ale mişcării
de emancipare naţională şi culturală a
românilor transilvăneni. A colaborat la
redactarea Memorandumului, pentru
care a fost condamnat la 5 ani de închi-
soare. La o distanţă de doar 5 km se află
mănăstirea din Lunca Apei, cu hramul
„Acoperământul Maicii Domnului”.

16. Rezervația arheologică
“Cuptoarele dacice”
de la Dumbrava - Șuculeu

Situl arheologic de la Medieşu Au-
rit-Şuculeu se întinde pe o suprafaţă to-
tală de cca. 25-30 ha, fiind situat pe te-
rasa sudică a pârâului Racta. În antichi-
tate, terasa reprezenta un amplasament
favorabil pentru locuirea umană. Pe par-
cursul secolelor I-IV d. Hr. în acest loc
s-a format o aşezare cu caracter de cen-
tru de producţie a ceramicii, specializat
pe fabricarea vaselor de provizii de mari
dimensiuni. Situl a fost cercetat prin să-
pături arheologice în anii 1964-1970 şi
1995-1997, iar recent prin săpături se-
condate de metode moderne de investi-
gaţie (fotografii aeriene, prospecţiuni
geomagnetice). 

În urma cercetărilor au fost identi-
ficate peste 200 de cuptoare de ars cera-
mică. Prin numărul mare de cuptoare şi
stilul de construcţie al acestora, unic în
Europa Centrală, situl depăşeşte va-
lenţele istoriei naţionale şi oferă infor-
maţii la nivel european. Rezervaţia ar-
heologică se întinde pe un spaţiu de 2100
m pătraţi, unde sunt conservate in situ
5 cuptoare de ars ceramică, reprezentând
cea mai veche aşezare de olari (două mi-
lenii). Ea este inclusă pe Lista monu-
mentelor şi în Repertoriul Arheologic
Naţional. 

În localitatea Medieşu Aurit se pot
vizita ruinele castelului Lónyai, singurul
castel renascentist din judeţul Satu Ma-
re.

17. Muzeul local din Ora;u Nou

Casa muzeu, datând din prima ju-
mătate a secolului XX, a fost achiziţio-
nată din Oraşu Nou şi strămutată la dru-
mul principal, într-un loc accesibil vizi-
tării. Este o casă specifică arhitecturii
locale maghiare, fiind inaugurată în anul
2009, în cadrul proiectului PHARE Ro-
mânia-Ucraina (RO2006/018-
449.01.02.02). Tipică pentru arhitectura
în pantă, casa are o pivniţă dublă în par-
tea din faţă a fundaţiei. Aici se află şi
sala presei de struguri, al doilea spaţiu

fiind destinat pentru depozitarea butoa-
ielor de vin. Deasupra fundaţiei din pia-
tră, casa este clădită din bârne de stejar,
iar camera din spate din văioage. Faţada
este prevăzută cu un târnaţ sprijinit pe
stâlpi de susţinere, la intrare având un
foişor care o protejează de intemperii.
Camera dinspre stradă este mobilată cu
piese rustice, tradiţionale, specifice pe-
rioadei interbelice. Tinda este amenajată
ca o bucătărie, cu un inventar bogat `n
obiecte de uz casnic. Camera din spate
are trei paturi, o laviţă, bufet cu vitrină
şi război de ţesut, inclusiv accesoriile ne-
cesare prelucrării fibrelor textile. În
apropiere poate fi vizitată Mănăstirea
Portărița.

18. Casa țărănească - Căline;ti Oa;

Casa ţărănească din Călineşti Oaş a
fost construită în anul 1727, respectând
tipologia „caselor bătrâneşti”, frecvent
întâlnite în Ţara Oaşului în secolele al
XVIII- lea şi al XIX-lea. Fundaţia este
din piatră crăpată, peste care este am-
plasată o talpă groasă din stejar, pe care
sunt clădiţi pereţii exteriori, din bârne
de stejar. Acoperişul este din jupi de paie
de secară. Acest tip de locuinţă ances-
trală are planimetria alcătuită din came-
ra de locuit, tinda, cămara şi târnaţul.
Amenajarea interioară este specifică
Oaşului, mobilierul, ceramica, icoanele,
obiectele de uz casnic alcătuind un an-
samblu ce recreează atmosfera unei case
locuite şi în prezent. Din spatele casei se
deschide o panoramă încântătoare spre
lacul de la Călineşti.  Casa  a fost
achiziţionată în anul 1991 de către Mu-
zeul Judeţean Satu Mare, şi restaurată în
anii 1995-1996. Ea este inclusă pe Lista
Naţională de Monumente.

19. Muzeul local din Turț

Muzeul local este amenajat într-o ca-
să construită în jurul anului 1920, spe-
cifică pentru aşezările de tip răsfirat din
comitatul Ugocea, achiziţionată din
Gherţa Mare (comuna  Turţ). Materialul
de bază folosit în construcţie este lemnul.
Respectând tradiţia caselor construite

în pantă, s-a realizat o fundaţie din piatră
spartă, procurată din carierele locale, pe
care s-a aşezat o talpă de stejar, pereţii
fiind clădiţi din bârne îmbinate la colţuri
în cheotori. Stratul de tencuială din ex-
terior a fost văruit în  alb. Casa este com-
pusă din camera curată poziționată în
faţă, urmată de tindă şi de camera de lo-
cuit, în spatele căreia se află o cămară
de alimente. Ea este prevăzută şi cu un
târnaţ, pe toată lungimea sa. Stâlpii de
susţinere sunt din lemn de stejar, tăiaţi
la gater, ciopliţi şi strunjiţi cu motive de-
corative geometrice. Casa este amenajată
cu mobilier specific zonei, materiale tex-
tile (faţa de masă, cuverturi şi şterguri),
icoane şi blide decorative produse la Va-
ma. Amenajarea s-a realizat de către spe-
cialiştii Muzeului Judeţean Satu Mare,
în anul 2009, prin Programul PHARE
România – Ucraina RO-2005/017-
539.01.02.02. 

20. Colecția ;colară
Bocicău - comuna Tarna Mare

Muzeul şcolar a fost înfiinţat în anul
2007, din dorinţa locuitorilor, a cadrelor
didactice şi cu aportul autorităţilor lo-
cale. Cuprinde o colecţie de textile de-
corative, obiecte de port popular, icoane
pe sticlă, mobilier ţărănesc, ceramică,
obiecte utilitare, război de ţesut, sucale,
pieptene de fuioare, meliţă. Obiectele au
fost donate de locuitorii satului Bocicău. 

21. Muzeul în aer liber de la Măriu;

Muzeul se află la o distanță de cca.
3 km. de localitatea Valea Vinului, având
alocată o suprafaţă de 40 ha, donată de
locuitorii satului Măriuş. Proiectul pre-
vede amplasarea a 48 de construcţii de
arhitectură populară specifice satului li-
niar, satului răsfirat şi satului împrăştiat,
cu tipologii caracteristice zonelor etno-
grafice ale judeţului Satu Mare şi cele
învecinate< Codru, Oaş şi Câmpia So-
meşană. În anul 2012 s-a amenajat în
cadrul muzeului o casă specifică arhi-
tecturii codreneşti, ce provine din loca-
litatea Pomi, deschisă pentru vizitare cu
ocazia sărbătorii creștine Adormirea
Maicii Domnului. Planul casei este tipic
arhitecturii zonei, compus din camera
curată, tindă și camera de locuit. Ame-
najarea muzeistică redă spațiul locuibil
cotidian și cel utilizat în special la săr-
bători. Mobilierul din lemn, textilele de-
corative, icoanele, ceramica, obiectele
utilitare, costumele populare recompun
viața rurală codrenească. 

În vecinătatea muzeului se află mă-
năstirea cu hramul „Izvorul tămăduirii”.

22. Casa țărănească - Andrid

În anul 2011 a fost achiziționată o
casă caracteristică arhitecturii din câm-
pia Ierului, amenajată muzeistic con-
form tipologiei tradiționale, utilizându-
se piese de mobilier, textile decorative și
utilitare, ceramică, diferite alte obiecte
întâlnite frecvent în gospodăria țără-
nească, sau cele folosite la pescuit, intens
practicat în zonă. Casa a fost deschisă
pentru vizitare în luna august 2012.

23. Casa țărănească - Certeze

În comuna Certeze, devenită celebră
prin festivalul “Sâmbra oilor”, dar şi prin
noul stil arhitectural, se organizează la
ora actuală o casă muzeu, specifică ar-
hitecturii din Ţara Oaşului, de altfel
printre puţinele case tradiţionale păs-
trate în localitate.

Casa muzeu din Ora;u Nou, datând din prima jumătate a secolului XX, a fost achiziţionată din Oraşu Nou şi strămutată
la drumul principal

Muzeul Jude\ean a conservat cu migal[
mai multe gospod[rii \[r[ne;ti
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PORTRET
Virgil Enătescu a semnat şapte cărţi şi monografii, peste 350 de articole ştiinţifice, a participat la

140 de conferinţe medicale interne şi intenaţionale şi a obținut opt brevete de invenţie. Iată câteva din
lucrurile realizate de omul de ştiinţă Virgil Enătescu, doctor în medicină, doctor în antropologie me-
dicală, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, inventator şi scriitor. Invenţii expuse în sală< primul
calculator de proces medical Med 80> primul calculator grafic românesc> traductor pentru analiza
scrisului> punte de analiză a vibraţiilor de presiune în timpul mersului.

Recenta expoziţie intitulată
“Personalitate şi performanţă la Sa-
tu Mare” a doctorului Virgil Enă-
tescu, vernisată la Muzeul Judeţean
Satu Mare, ne readuce în atenţie
realizările unui savant contempo-
ran cu noi.

Om de ştiinţă, doctor în medicină,
doctor în antropologie medicală, membru
al Academiei de Ştiinţe Medicale, profesor
universitar, inventator şi scriitor, consilier
judeţean, ;i poate că nu am enumerat toate
ocupaţiile sale în care a înregistrat perfor-
manţe uneori de neegalat, Virgil Enătescu
se dovedeşte a avea o vastă cultură enci-
clopedică, asemeni personalităţilor din pe-
rioada Renașterii.

Am avut prilejul să particip la amintita
expoziţie - un fel de bilanţ al vieţii omului
de ştiinţă şi cultură, ajuns acum la vârsta
senectuţii, dar în deplină putere creatoare.
Efectuează zilnic consultaţii medicale, par-
ticipă la simpozioane şi emisiuni televizate,
acordă interviuri, scrie cărţi şi articole şti-
inţifice, inventează, inovează, cercetează...

Opinia sătmărenilor
despre concitadinul lor

La expoziţie au fost de faţă zeci şi zeci
de sătmăreni iubitori de ştiinţă şi cultură,
autorităţi, şefi de instituţii. Între ei< Adrian
Ştef, preşedintele Consiliului Judeţean,
Marcela Papici, viceprimar al municipiului
Satu Mare, Felician Pop, directorul Cen-
trului Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale, Radu Ar-
delean, director adjunct al Muzeului Ju-
deţean, Găvrilă Ardelean, prorector al Uni-
versităţii de Vest Vasile Goldiş au găsit de
cuviinţă să-l omagieze pe Virgil Enătescu.
Cu toţii i-au adus elogii şi au remarcat ca-
pacitatea de a face performanţă la vârf şi
pionierat în domenii de mare importanţă,
activând în Satu Mare. 

“Bine aţi venit la psihiatru!”

Dintre toate discursurile rostite la ex-
poziţie, întrecându-se parcă în sobrietate,
s-a detaşat net cel rostit de Felician Pop,
spumos, plin de aluzii şi subînţelesuri, stâr-
nind zâmbete şi rumoare. Cred că ar fi pă-
cat să nu redăm, fie şi cu aproximaţie (după
notiţe) câteva din ideile şi felul său de a
etala o pildă de oratorie. Iată fragmente
din cuvântul său.

”Bine aţi venit la psihiatru! Am încer-
cat să citesc unele dintre lucrările docto-
rului Enătescu, precum cea despre comu-
nicarea extraverbală. Am ruşit să parcurg
şi eu şase pagini, după care am abandonat
studiul.

Virgil Enătescu nu e o simplă persoa-
nă. Dacă vrei să înjuri un sătmărean, îi
spui adesea ”Du-te la Enătescu!”. Sunt cu-
rios însă cum ne priveşte Enătescu pe noi,
ticuri, bârfe, zvonuri... O parte a răspun-
sului am aflat-o când i-am citit cărţile de
proză, unde apare un Enătescu mai acce-
sibil pentru mine.

În calitatea sa de membru al PNL, el
asigură igiena mintală a fiecăruia dintre
noi. Cu o simplă privire ne pune la punct.

Am un complex de inferioritate când
văd câte lucruri a realizat în decursul vieţii”.

O biografie instructivă

Pe o masă din sala de expoziție, doc-
torul Virgil Enătescu a pus la dispoziția
publicului  autobiografia sa, întinsă pe 11
pagini dactilografiate. Tot o expunere au-
tobiografică a făcut ;i când ;i-a depănat

amintirile în fața celor prezenți la expoziție.
Nu dispunem de spațiul tipografic necesar
pentru a reda în detaliu secvențe din viața
sa, a;a că ne vom limita la câteva dintre
împrejurările mai semnificative, care i-au
orientat viața pe făga;ul pe care s-a înscris
încă din primii ani de viață. 

Poate că primul eveniment de natură
să îi marcheze evoluția ulterioară a avut
loc la vârsta de cinci ani, când abia învățase
să citească. Este vorba de lectura unor cărți
pentru copii, având ca subiect viața ;i ac-
tivitatea unui inventator ;i alte biografii
romanțate. Atunci s-a hotărât să se ocupe
de invenții ;i inovații ;i asta a făcut de-a
lungul întregii vieți.

Alte împrejurări, de natură să-i încerce
voința, au fost date de evoluția politică de
la sfâr;itul anilor 40 ;i începutul anilor 50,
perioadă dominată de influențele ocupației
sovietice ;i a regimului stalinist instaurat
în țara noastră. Cum "originea socială" nu
corespundea cerințelor vremii, s-a izbit de

primele obstacole, fiind respins la faculta-
tea de medicină. Nu s-a lăsat înfrânt, ;i
odată înscris la Universitatea din Cluj, a
găsit o motivație în muncă, participând la
cercuri ;tiințifice pentru studenți, dominat
de pasiune, astfel că nu a simțit oboseala.
("E groaznic să faci în viață ceea ce nu-ți
place", remarcă doctorul Enătescu). 

În condițiile ocupației străine ;i a luptei
de clasă, ;i-a găsit refugiu în cărți, încer-
când să se ata;eze de oameni de valoare.
Apoi, teatrul universitar l-a învățat să co-
munice, consideră el.

După absolvire, intenţia sa era de a
studia cibernetica şi de a explica mecanis-
mele bolilor din punct de vedere ciberne-
tic. A fost repartizat inițial într-o circum-
scripţie departe de laboratoarele de cerce-
tare, într-un sat din sudul Olteniei. Acolo
;i-a făcut stagiatura de trei ani, după care
a ajuns la laboratorul clinic al Staţiunii Bal-
neare “Buziaş”, unde a făcut primele expe-
rimente de laborator.

Pentru a oficializa cercetarea, a realizat
o teză de doctorat, la profesorul Eduard
Pamfil de la Clinica de Psihiatrie din
Timi;oara, cea mai mare  somitate a psi-
hiatriei din perioada respectiv[. "Când mi-
am terminat teza, profesorul Pamfil mi-a
atras atenția că la noi în țară nu o să putem
realiza o comisie competentă pentru a o
putea accepta ;i mi-a dat ideea de a trimite
rezumatul tezei ;i teza la congrese inter-
naționale care o pot aprecia". Primii care
i-au evaluat teza au fost cei care au orga-
nizat Congresul Internațional de Ciber-
netică ;i Sisteme în 1975 la Bucure;ti. Lu-
crarea a fost deosebit de apreciată ;i a fost
tip[rită în New York, în 1977. Pentru a
avea ;i acceptul psihiatrilor, a trimis lu-
crarea la Congresul Mondial de Psihiatrie
din 1977, care s-a ținut în Hawaii la Ho-
nolulu. O altă confirmare a obținut-o în
1976 la Congresul Internațional de Ciber-
netică din Germania.

:irul realizărilor a continuat ;i îl redăm
pe scurt în cele ce urmează.

Virgil Enătescu a semnat şapte cărţi şi
monografii, peste 350 de articole ştiinţifice,
a participat la 140 de conferinţe medicale
interne şi internaţionale şi a obținut opt
brevete de invenţie. Iată câteva din lucru-
rile realizate de omul de ştiinţă Virgil Enă-
tescu, doctor în medicină, doctor în an-
tropologie medicală, membru al Acade-
miei de Ştiinţe Medicale, inventator şi scrii-
tor. Invenţii expuse în sală< primul calcu-
lator de proces medical Med 80> primul
calculator grafic românesc> traductor pen-
tru analiza scrisului> punte de analiză a vi-
braţiilor de presiune în timpul mersului
(realizată la CEPROM Satu Mare), nume-
roase brevete de invenţii, rezultate ale unei
activităţi de pionierat, aşa cum aveau să
sublinieze unii vorbitori. Câteva cărţi de
ştiinţă< Comunicarea extraverbală, Sem-
nalul biologic, Informatica medicală, Visul,
Analiza şi sinteza semnalului vocal. Cărţi
de literatură< Debut întârziat, Fulgere peste
timp, Oglindiri subiective, Cascada amin-
tirilor, Dialog cu Ovidiu...

Ce cadou ne-ar putea face Virgil Enă-
tescu? Dacă ar scrie o lucrare autobiogra-
fică, nu ar fi cu nimic mai prejos decât
biografiile scrise de personalități de noto-
rietate mondială precum Bertrand Russell
(Autobiografie) sau Yehudi Menuhin (Că-
lătorie neterminată), ca să nominalizez
doar aceste două personalități de renume
mondial.

V. Nechita

La expoziţie au fost de faţă zeci și zeci de sătmăreni iubitori de știinţă și cultură, autorităţi, șefi de instituţii

Virgil En[tescu - o via\[
dedicat[ ;tiin\ei ;i culturiiFumătorii fac mai puţină mișcare,

fiind mai puţin motivaţi să își schimbe
stilul de viaţă, ceea ce îi face mai pre-
dispuși la anxietate și depresie, au des-
coperit cercetătorii din Brazilia

Oamenii de știinţă de la Universi-
tatea din Londrina, Brazilia, susţin că
studiul lor este primul care arată că fu-
mătorii fac mai puţină mișcare decât
nefumătorii.  Rezultatele au arătat că
fumătorii mergeau mai puţin pe jos și
că funcţia lor pulmonară era redusă -
ceea ce înseamnă că rezistau mai puţin
la efort și exerciţii fizice.

Când li s-a cerut să își evalueze ca-
litatea vieţii, asociată cu starea de să-
nătate, fumătorii au relatat că se
simţeau mai obosiţi, recunoscând că le
lipsea motivaţia pentru a-și schimba
modul de viaţă.

Oamenii de știinţă de la Şcoala me-
dicală Charite din Berlin au descoperit
că 17% dintre fumători dorm mai puţin
decât șase ore pe noapte, în timp ce
28% afirmă că au tulburări de somn.
În comparaţie cu fumătorii, doar 7%
dintre nefumători dorm mai puţin de-
cât șase ore pe noapte, iar 19 % au afir-
mat că au tulburări de somn.

Plimbatul peste munţi și văi ar pu-
tea fi cea mai bună cale prin care ne
putem „reîncărca bateriile” – cât timp
lăsăm dispozitivele electronice acasă.
Oamenii de știinţă încearcă să de-
monstreze ceea ce scriitorii au aflat
încă de acum câteva secole< contactul
cu natura poate stimula creativitatea
și capacitatea de a rezolva probleme.

Persoanele care au petrecut patru
zile în sălbăticie fără acces la dispo-
zitive electronice au obţinut scoruri
cu 50% mai mari într-un test de crea-
tivitate, au anunţat cercetătorii.

Studiul a fost efectuat pe 56 de
persoane care au luat parte la unul
din cele patru grupuri care au efectuat
câte o expediţie în natură. La începu-
tul și la finalul celor patru expediţii,
toţi participanţii au efectuat un test
de creativitate. În medie, la începutul
expediţiei participanţii rezolvau 4 din
10 sarcini, iar la finalul expediţieei 6
din 10.

Psihologii de la Universitatea
Utah care au efectuat acest studiu afir-
mă că „societatea modernă este
înţesată de evenimente subite (sirene,
claxoane, telefoane mobile care sună,
alarme, televizoare) care «fură»
atenţia”. „În schimb, mediul natural
este asociat fascinaţiei delicate, care
permite sistemului de atenţie execu-
tivă să se refacă”, au adăugat cercetă-
torii.

„Atenţia executivă” este capacita-
tea oamenilor de a schimba rapid în-
tre sarcini, fiind un talent important
în societatea modernă, care este însă
epuizat de solicitările constante ale
mediului tehnologizat.

Alte studii mai vechi au arătat că
o plimbare lungă poate duce la îm-
bunătăţirea capacităţii de a corecta
un text, la îmbunătăţirea abilităţii de
a percepe o iluzie optică și la îmbu-
nătăţirea capacităţii de a repeta o listă
de numere în mod invers.

V.A.

Pe o masă din sala de expoziție, doctorul Virgil Enătescu a pus la dispoziția 
publicului  autobiografia sa

Fum[torii sunt mai
predispu;i la depresie

;i anxietate

Plimb[rile lungi
`n natur[ stimuleaz[

creativitatea
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S~N~TATE
Tuberculoza este o boal[ infec\ioas[ , r[sp]ndit[ de la om la om prin aer. TBC este

cauzat[ de un bacil care de obicei afecteaz[ pl[m]nii, dar care poate afecta ;i alte p[r\i
ale corpului. Cel mai important ;i mai eficient mod de prevenire a r[sp]ndirii TBC este
diagnosticarea c]t mai rapid[ a oamenilor care au  aceast[ boal[ ;i asigurarea c[ ace;tia
urmeaz[ tratamentul corect ;i complet.

Studiile efectuate pe mai mult de
500 de plante ;i alge au ar[tat c[ orzul
verde este cea mai complex[ ;i com-
plet[ surs[ de minerale, vitamine, en-
zime, aminoacizi ;i clorofil[ pentru or-
ganismul uman.

Compozi\ie ;i efecte
terapeutice

Comparativ cu alte plante, orzul
verde proasp[t `ncol\it con\ine<
-de peste 250 de ori mai mult[ vitamina
A dec]t `n salat[
-de peste 25 de ori mai mult potasiu
dec]t `n banane
-de peste 11 ori mai mult calciu dec]t
`n lapte
-de peste 10 ori mai mult[ vitamina
B1 dec]t `n spanac
-de 7 ori mai mult[ vitamina C dec]t
`n portocale.

Orzul verde are o puternic[ ac\iune
detoxifiant[ ;i antiinflamatoare f[r[ a
avea efectele secundare negative ale
medicamentelor.

Reprezint[ cea mai bogat[ surs[ de

Superoxid Dismutaz[ activ cunoscut[.
Superoxid Dismutaza este o enzim[
proteic[ activ[ cu efect deosebit ̀ n vin-

decarea bolilor, `n revitalizarea orga-
nismului ;i `ncetinirea proceselor de
`mb[tr]nire celular[.

Clorofila din compozi\ia orzului
verde ajut[ la refacerea mucoasei ;i a
pere\ilor gastrici, ̀ n timp ce substan\ele
sale alcaline reduc aciditatea. ~n con-
secin\[ este recomandat ̀ n gastrite, ul-
cer, pancreatit[, colit[.

Orzul verde reprezint[ un aport
`nsemnat de vitamine ;i minerale ;i de
aceea este util ̀ n anemii ;i avitaminoze.
De asemenea favorizeaz[ drenarea ;i
regenerarea ficatului, activeaz[ siste-
mul imunitar, ajut]nd la combaterea
virusului hepatic.

Substan\ele active din compozi\ie
favorizeaz[ circula\ia sanguin[ ;i con-
tribuie la elasticizarea ;i tonifierea va-
selor sanguine.

Clorofila este capabil[ de a elibera
`n mod eficient magneziul din interio-
rul s[u ;i de a absorbi fier, devenind ̀ n
felul acesta hemoglobin[, adic[ s]nge
uman, m[rind capacitatea organismu-
lui de a transporta oxigen.

Nu ̀ n ultimul r]nd, orzul verde sti-
muleaz[ activitatea hormonal[ at]t la
femei c]t ;i la b[rba\i, comb[t]nd ste-
rilitatea ;i impoten\a.

Administrare

Orzul verde este un remediu pu-
ternic, dar bl]nd, av]nd efecte benefice
deosebite ̀ n ceea ce prive;te energia ;i
vitalitatea organismului.

Pentru cura de ̀ ntre\inere sunt su-
ficiente dou[ s[pt[m]ni, timp `n care
se consum[ 3-4 pahare de suc de orz
verde ob\inut din pulbere.

Pentru tratarea bolilor cronice tra-
tamentul dureaz[ o lun[. Persoanele
cu afec\iuni cardiovasculare trebuie s[
men\in[ cura p]n[ `n luna mai deoa-
rece ajut[ la adaptarea sistemului car-
diovascular la inconvenientele canicu-
lei.

~n cazul tumorilor maligne sau be-
nigne se ob\in efecte terapeutice ma-
xime `n cazul `n care tratamentul du-
reaz[ 3 luni.

Pentru fortifierea organismului e
bine s[ se fac[ dou[ cure pe an,
prim[vara ;i toamna.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Pare greu de crezut o astfel de
afirma\ie, `ns[ tuberculoza ne
amenin\[ pe to\i. Mul\i dintre noi
credem c[ TBC a devenit o boal[
care nu mai exist[ ;i prin urmare
nu avem motiv s[ ne temem de
ea.

Exist[ ;i oameni care cred c[ TBC
`i afecteaz[ doar pe cei mai pu\in no-
roco;i, care tr[iesc `n condi\ii s[race.
De altfel, foarte mult[ vreme tubercu-
loza era numit[ drept o boal[ a s[r[ciei.
~ns[ a venit timpul s[ renun\[m la
aceast[ idee.

TBC  este o boal[ care nu \ine cont
de sexul, v]rsta, nivelul de educa\ie sau
venitul cuiva. ~n fiecare \ar[ ;i pe con-
tinent exist[ oameni cu TBC indiferent
de na\ionalitate ;i ras[. Pacien\ii cu
TBC sunt oameni tineri sau b[tr]ni,
`nal\i sau scunzi. Unii dintre ei au un
nivel ridicat de educa\ie, pe c]nd al\ii
sunt analfabe\i. Unii sunt boga\i, al\ii
sunt s[raci.

~ns[ ceea ce trebuie s[ spunem este
c[ tuberculoza `nc[ ne amenin\[ pe
to\i. Printre pacien\ii cu TBC reg[sim
elevi, studen\i, func\ionari publici, con-
tabili, instalatori, cadre medicale, spe-
ciali;ti `n IT, comercian\i, solda\i etc. 

Potrivit ultimului raport al Orga-
niza\iei Mondiale a S[n[t[\ii, anual
aproximativ 9 milioane de oameni au
tuberculoz[. Zilnic circa 1000 de per-
soane se `mboln[vesc de TBC `n Eu-
ropa.

~n Rom]nia `n fiecare an se `nre-
gistreaz[ aproximativ 15.000 de cazuri
de tuberculoz[.

Factori de risc

De;i oricine poate contracta TBC,
unii oameni sunt `ntr-un pericol mai
mare dec]t al\ii. Printre ace;tia se afl[<

persoanele aproapiate de cineva cu tu-
berculoz[> persoanele care au avut TBC
`n trecut> persoanele care consum[ al-
cool> persoanele care consum[ droguri,
mai ales droguri injectabile> persoanele
cu un sistem imunitar sl[bit inclusiv
oamenii cu oricare din aceste boli - in-
fec\ie HIV (virusul care cauzeaz[ SI-
DA), diabet, insuficien\[ renal[ acut[,
greutate sc[zut[, silicoz[, tratament
medical de tipul chimioterapiei, corti-

costeroizilor sau terapiei  imunosupre-
sive, tratament de specialitate pentru
artrit[ reumatoid[ sau boala Crohn.

Ce este tuberculoza?

Tuberculoza este o boal[
infec\ioas[ , r[sp]ndit[ de la om la om
prin aer. TBC este cauzat[ de un bacil
care de obicei afecteaz[ pl[m]nii, dar

care poate afecta ;i alte p[r\i ale cor-
pului. Cel mai important ;i mai eficient
mod de prevenire a r[sp]ndirii TBC
este diagnosticarea c]t mai rapid[ a oa-
menilor care au  aceast[ boal[ ;i asi-
gurarea c[ ace;tia urmeaz[ tratamentul
corect ;i complet.

Cum se r[sp]nde;te 
tuberculoza?

Atunci c]nd un pacient cu TBC
tu;e;te, str[nut[, scuip[ sau r]de, bac-
teriile TBC pot ajunge `n aer. Aceste
bacterii pot r[m]ne c]tva timp `n aer,
mai ales `ntr-un mediu  `nchis. Alte
persoane inhaleaz[ bacteriile ;i se pot
`mboln[vi de TBC. 

O criz[ de tuse reprezint[ echiva-
lentul a 5 minute de vorbit. Este bine
de ;tiut c[ o persoan[ cu TBC netratat[
poate infecta 15 - 20 de persoane pe
an. De men\ionat c[  TBC nu se trans-
mite prin str]ngerea m]inii ori prin
utilizarea acelora;i vase sau s[li de baie
cu pacientul cu TBC.

Simptomele tuberculozei

Oricare din urm[toarele simptome
reprezint[ un motiv c]t se poate de
`ntemeiat pentru a v[ prezenta la medic
pentru un consult de specialitate< tuse
cu o durat[ mai mare de trei s[pt[m]ni,
eliminarea de s]nge sau sput[ prin tuse,
transpira\ie noaptea, febr[, frisoane,
pierderea inexplicabil[ `n greutate,
pierderea poftei de m]ncare, senza\ie
de sl[biciune sau oboseal[.

Dac[ nu prezenta\i aceste simpto-
me, dar observa\i c[ o persoan[ apro-
piat[ le are, sf[tui\i-o s[ consulte un
medic.

Tuberculoza se trateaz[

Speciali;tii pneumoftiziologi pre-
cizeaz[ c[ `n cele mai multe cazuri,
TBC este curabil[, mai ales dac[ trata-
mentul `ncepe devreme, iar medica-
mentele pentru TBC sunt luate `n to-
talitate. Tratamentul este de obicei o
combina\ie de antibiotice speciale ;i
dureaz[ cel pu\in ;ase luni. Tratamen-
tul pentru TBC este gratuit pentru
toat[ lumea. Dac[ TBC nu este tratat[
corespunz[tor poate cauza moartea.

A consemnat :tefania Cri;an 

TBC  este o boal[ care nu \ine cont de sexul, v]rsta, nivelul de educa\ie sau venitul cuiva

Comparativ cu alte plante, orzul verde proasp[t `ncol\it con\ine de peste 250
de ori mai mult[ vitamina A dec]t `n salat[ ;i de peste 25 de ori mai mult
potasiu dec]t `n banane

Anual, 9 milioane de oameni
se `mboln[vesc de tuberculoz[

Orzul verde revitalizeaz[ organismul ;i `ncetine;te procesul de `mb[tr]nire
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Cocktail de mere ;i lime

Piept de curcan
cu orez

Mod de preparare<

Merele se curăță și se storc cu storcă-
torul de fructe. Se adaugă sarea de lămâie
și puțină apă, pentru a păstra culoarea su-
cului cât mai plăcută. Pentru prepararea
cocktailului lime-ul de spală bine și se taie
în 8 bucăți, sau se feliază. Se pune peste ele

îndulcitorul (zahărul sau mierea) și se lasă
așa circa o oră, după care lime-ul se stoarce
bine, fie cu o lingură, sau cu o furculiță,
fără să se scoată bucățile de fructe din vas.
Se adaugă gheața și se umple paharul cu
suc de mere. Dacă doriți să preparați un
cocktail cu alcool, se va folosi o cantitate
mai mică de suc de mere, aceasta înlo-
cuindu-se cu 40 ml vodcă și 20 ml rom. Se
poate decora cu felii de lămâie, frunze de
mentă, sau eventual batoane de scorțișoare. 

Ingrediente<

Un lime (calculat pentru fiecare
porție de aproximativ 400 ml), 2 lin-
guri de zahăr (sau de miere), 4 mere,
câteva cristale de sare de lămâie, ghea-
ță (cuburi sau pulbere), felii de lămâie,
frunze de mentă, sau batoane de scor-

țișoare pentru ornat.

Mod de preparare<

Cepa și ardeii se taie mărunt, se călesc
în ulei, se adaugă carnea tăiată bucăți și
se călește în continuare. Când carnea în-

cepe să se înmoaie se adaugă boiaua, apoi
și celelalte condimente. Se stinge cu apă
cât să acopere toată carnea și se fierbe
până când scade toată apa, iar carnea în-
cepe din nou să se prăjească. Se adaugă
orezul, supa de carne, morcovii sau ma-
zărea dacă se folosește, eventual chiar
ambele, se amestecă și se pune la cuptorul
preîncălzit. Lăsăm să fiarbă fără să ames-
tecăm, până când orezul absoarbe toată
apa. Când se scoate de la cuptor, dacă
eventual mai e nevoie, se mai condimen-
tează puțin. Se servește cu murături sau
salate ușor acrișoare.

Ave\i nevoie< 

600 g piept de curcan, o ceapă
mai mare, o jumătate de ardei gras,
sau o linguriță de pastă de ardei, o
cană de orez, 4-5 linguri de ulei, sa-
re, piper, boia de ardei dulce, delicat,
3 căni de supă de carne sau de zar-
zavaturi (se poate prepara și din cu-
bulețe de supă sau delicat de casă),
2 morcovi fierți și tăiați cubulețe,
sau câteva linguri de mazăre fiartă,
dar acestea din urmă nu în mod

obligatoriu.

Creme; cu blat simplu

Mod de preparare<

Ingredientele pentru aluat se ames-
tecă și se frământă. Se împarte în 2 bucăți
egale și se întinde fiecare la mărimea tă-
vii. Tava se căptușește cu hârtie pentru
copt, se așează păturile, câte una, iar în
cuptorul preîncălzit se coace până când
capătă o culoare aurie. Însă, ca blat se
poate folosi și foietaj, pișcot subțire, foaie
cu miere, sau blat de porloș, dar fiecare

va oferi un alt gust prăjiturii. Dintr-un
carton înfășurat în folie de aluminiu se
face o ramă, în care se așează un blat.
Budinca se amestecă cu 500 g de zahăr
și se fierbe în cei 2 l de apă. Albușurile
de ouă, cu zahărul rămas și cu zahărul
vanilat se bat spumă tare, la care se adau-
gă budinca, încă în stare fierbinte. Se
amestecă încet, cu mare grijă. Se toarnă
în ramă, se acoperă cu celălalt blat și se
lasă la frigider până a doua zi. Ziua ur-
mătoare se presar[ cu zahăr pudră, se ia
rama și se taie în formă de pătrate. Cu
acest blat se taie cu mult mai ușor decât
în foietaj.

Ingrediente<

Pentru blat< 370 g făină albă,
fină, 220 g margarină pentru pră-
jituri, 4 gălbenușuri de ouă (albu-

șul se păstrează pentru cremă),
175 g de smântână, un vârf de cu-

țit de sare.
Pentru cremă< 7 pachete de bu-

dincă de vanilie, 2 l apă, 600 g za-
hăr, 4 plicuri de zahăr vanilat, 4

albușuri de ouă.

Sup[ acri;oar[
de pui

Mod de preparare<

Puiul, spălat, fără să se tranșeze, se
pune la fiert în apă ușor sărată. După ce
începe să fiarbă și se curăță de spumă se
adaugă zarzavaturile curățate și tăiate în

4 bucăți fiecare. Se fierbe până se înmoaie
toate ingredientele, se strecoară, iar puiul
se tranșează, legumele se mixează cu un
blender sau cu robotul de bucătărie și se
pune înapoi în zeamă. Se condimentează
și se pune înapoi la fiert până dă primul
clocot. Ouăle se bat bine, se amestecă cu
smântâna până la omogenizare, se adau-
gă câteva linguri de supă amestecând în
continuu, apoi se toarnă în oala cu supă.
Se ia de pe foc, de adaugă usturoiul pisat,
borșul (ori oțetul sau lămâia) după gust.
Se așează bucățile de carne în farfurie,
supa se toarnă peste ele și se presară cu
pătrunjel verde tăiat mărunt. Se poate
servi cu ardei iute.

Ingrediente<

Un pui mai micuț de circa 6-700
g (sau eventual jumătatea unui pui
mai mare) 2-3 morcovi, o ceapă, 2
rădăcini de pătrunjel, circa 100 g de
țelină, o gulie, 2 ouă, 200-250 g de
smântână (în funcție de grăsimea
sa), 3-4 căței usturoi, sare, piper,
borș (eventual oțet sau lămâie) pen-
tru acrit, o legătură de pătrunjel.

Bradul este un remediu utilizat înc[

din antichitate pentru vindecarea diferi-
telor boli. Mugurii de brad au o culoare
verde crud şi sunt utilizaţi în special pentru
sirop, care poate fi consumat în tot timpul
anului. Din mugurii de brad proaspeţi sau
uscaţi  se prepar[ o infuzie ce poate fi uti-
lizat[ în caz de  tuse, anemie, migrene,
oboseal[, boli digestive sau în lipsa poftei
de mâncare. Siropul de muguri de brad se
realizeaz[ doar din muguri proasp[t culeşi
şi poate fi utilizat pe tot parcursul anului
ca şi îndulcitor pentru ceaiuri (în special
la copii) sau diluat cu ap[ în zilele calde de
var[.

Dup[ culegere, mugurii de brad pot fi
consumaţi cruzi pentru stimularea poftei
de mâncare sau pentru împrosp[tarea res-
piraţiei. Ca şi bradul, mugurii au proprie-
tăţi antimicrobiene, ajut[ la vindecarea
mai rapidă a bolilor respiratorii, şi ajut[ la
stimularea sistemului imunitar. Pentru uti-
lizarea extern[, mugurii se folosesc în caz
de dureri reumatice sub form[ de cata-
plasme. Mugurii de brad au proprietăţi
antibiotice şi antiseptice, dar au şi pro-
priet[ţi calmante. Pentru a face sirop din
muguri de brad, aceşti muguri se amestec[
cu miere şi se acoper[ timp de şase săptă-
mâni, depozitându-se într-o camer[ în-
tunecoas[. Dup[ cele şase s[pt[mâni
conţinutul este filtrat cu ajutorul unui tifon
şi mutat în sticle închise la culoare. Împo-
triva oboselii intelectuale se utilizeaz[ una
sau două linguriţe de sirop de muguri de
brad  atunci când este necesar, mai ales cǎ
mierea echilibrează nivelul de glucoz[ din
sânge, în timp ce uleiul volatil de brad este
un tonic mental.

Băile cu muguri de brad< puneţi o mâ-
nă de muguri în trei litri de apă. Aceştia
se fierb timp de trei ore, apoi se strecoar[.
Lichidul se toarnă în cadă. B[ile cu muguri
de brad sunt recomandate în caz de circu-
laţie deficitar[, împotriva diferitelor in-
fecţii, şi chiar în cazuri de paralizie şi ac-
cident vascular cerebral. Lichidul obţinut
poate fi folosit sub form[ de b[i de şezut
şi împotriva hemoroizilor, în cistite, şi în
infecţii ale tractului urinar sau infecţii ge-
nitale. 

Strălucirea tenului

Despre mugurii de brad se mai spune
că potolesc setea, dezinfectează gura, feresc
de bolile de plămani, împrospătează res-
piraţia, reglează pofta de mâncare.

Mugurii de brad au o însemnătate de-
osebită pentru tratarea unor boli de o gra-
vitate deosebită, cum ar fi bolile de plă-
mâni sau cele digestive, fiind foarte bogaţi
în vitamina C. Inhalaţiile cu infuzie din
muguri de brad desfundă căile respiratorii,
vindecă răceala în stadiul incipient, acti-
vează circulaţia sângelui şi redă tenului
strălucirea.

Specialiştii spun că este recomandat
ca în cameră să avem crenguţe proaspete
de brad pe tot parcursul anului, deoarece
acest lucru este benefic întregului nostru
organism.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Mugurii de brad sunt
remedii utilizate `nc[

din antichitate

Mugurii de brad au o culoare verde crud şi sunt utilizaţi în special pentru sirop,
care poate fi consumat în tot timpul anului. Din mugurii de brad proaspeţi sau
uscaţi  se prepar[ o infuzie ce poate fi utilizat[ în caz de  tuse, anemie, migrene, obo-
seal[, boli digestive sau în lipsa poftei de mâncare. Siropul de muguri de brad se
realizeaz[ doar din muguri proasp[t culeşi şi poate fi utilizat pe tot parcursul anului
ca şi îndulcitor pentru ceaiuri (în special la copii) sau diluat cu ap[ în zilele calde
de var[.
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Repere pentru garderoba
unui b[rbat elegant

De fiecare dată când vă gândiți să cumpărați o astfel de ținută, nu uitați de regula
de aur< stați cât mai aproape de culorile neutre (negru, maro, gri, bleumarin, alb,
bronz), pentru că se pot combina foarte ușor între ele sau cu alte culori mai vii, dacă
situația o cere.

Venirea primăverii aduce mul-
te noutăți în materie de modă. Cu
siguranță te-ai gândit că este cazul
să-ți schimbi garderoba, însă vre-
mea indecisă te împiedică să re-
nunți la hainele groase și căldu-
roase. În acest articol veți afla care
sunt tendințele în moda anului
2014 pentru sezonul primăvară-
vară propuse de casele de modă.

Primăvara aceasta vine cu câteva
schimbări în materie de modă. Ni se pro-
pun o serie de culori în tendință, combi-
nații de materiale și de imprimeuri. Se
propun culori vibrante, cum ar fi orhideea
radiantă, o nuanță intensă de violet, dan-
telă și o manie a logo-urilor, dar și blugi
rupți și pantaloni în nuanțe deschise.

Blugii rupți

Blugii rupți ne oferă un aer ușor ne-
glijent și merg minunat asortați la o că-
mașă dintr-un material lejer. Tendința
blugilor rupți a apărut prin anul 1980,
când influența vedetelor rock a fost în pli-
nă ascensiune. Indiferent că preferi un
model tip boyfriend sau o pereche skinny,
cât timp sunt rupți sau decupați, garan-
tează un efect la modă. Singurul dezavan-

taj este că nu se pot purta la birou. Chiar
dacă în partea de sus porți un sacou și o
cămașă, nu este indicat să te prezinți la
lucru cu blugii rupți în genunchi. Acest
model se poartă doar în afara orelor de
lucru. Dacă ai un stil mai elegant, îi poți
purta liniștită cu o pereche de tocuri. 

Dantela și transparența

Una dintre cele mai feminine, roman-
tice și importante tendințe ale acestui an
este dantela. Aceasta are o revenire pu-
ternică fie că o purtați ca o fustă, rochie
sau un top, asigurați-vă că va fi piesa cheie,
respectiv centrul ținutei. În această pri-
măvară dantela vine în multe stiluri și cu-
lori negru, alb, albastru, roz și alte nuanțe
pastelate. Designerii ne propun combi-
nația hard&soft< rochii, fuste transparente
din dantelă purtate cu pulovere și paltoa-
ne. 

De asemenea designerii ne propun
pentru acest sezon transparența. Nu te
gândi la hainele complet transparente,
există modele cu diferite aplicații, buzu-
nare, dungi, care vor acoperi exact cât tre-
buie din corp. Burberry propune pentru
acest nou sezon lenjeria purtată la vedere
în aceeași culoare cu dantela transparentă.
Both Nicholas K și Jason Wu au ales su-
prapunerile de materiale transparente
creând acea iluzie minunată care ne place

la transparență, dar ascunzând totuși ce
este dedesubt.

Atenție însă, dantela purtată greșit
poate fi considerată o combinație de prost
gust. Nu exagera cu acest material și dacă
consideri că lași prea mult la vedere poți
purta ceva pe dedesubt sau chiar să su-
prapui o altă piesă vestimentară. De exem-
plu dacă porți o fustă din dantelă, care
deși este până la genunchi este prea trans-
parentă, poți suprapune o fustă mai scur-
tă, în aceeași nuanță. 

Jocurile de cuvinte

Mesajele imprimate pe haine se poartă
cu siguranță și în această primăvară. Poți
să îți alegi un mesaj supradimensionat sau
unul cu caractere normale, unul simplu,
dintr-un singur cuvânt, unul care exprimă
o stare sufletească sau unul în rime. Dacă
iubești natura poți să alegi mesaje care fac
apel la salvarea planetei sau a climei.

Designerii au reinventat aceste bluze
"sweatshirts" și le-au introdus în noile co-
lecții 2014, optând pentru imprimeuri pu-
ternice, colorate, cu diverse aplicații pre-
țioase sau jocuri de cuvinte. Această ten-
dință este atât chic, desigur și confortabilă.
Alături de culori puternice și imagini vii,
logo-urile și sloganurile ciudate vor fi în
tendințe foarte puternic în această primă-
vară 2014. Însă trebuie să aveți grijă cum

le purtați și asortați ca să nu cădeți în ex-
trema cealaltă. Combinațiile trebuie să fie
simple, pe ideea dacă în partea de sus ești
foarte încărcat în partea jos păstrează sim-
plitatea. Cel mai bine este s[ alegi panta-
loni în nuanțe uni, fără aplicații. 

Culoarea anului 2014

Dacă v-ați întrebat care este culoarea
anului, răspunsul este orhidee radiantă.
Este o nuanță captivantă, magică și enig-
matică de mov. Mai exact este o armonie
perfectă de fuchsia, purpuriu și nuanțe de
roz. O culoare foarte versatilă, care se po-
trivește oricărei nunațe de piele sau de
păr. Se poate combina cu nuanțe neutre
sau chiar accente metalice. Chiar dacă pa-
re o nuanță pretențioasă, nu este așa, se
poate purta ușor și conferă o stare de spirit
pozitivă. Înlocuiește vechea cămașă albă
cu una în această nuanță vibrantă și vei
ieși în evidență. Dacă ți se pare mult prea
colorată, poți începe prin a purta accesorii
în această nuanță, pălării, genți, eșarfe sau
poți să o introduci subtil în machiajul zil-
nic. 

Alte tendințe propuse
pentru acest an

În acest sezon este floare la ureche să

adaugi un impact vizual puternic oricărei
ținute datorită trend-ului cu haine din
piele perforată. Nume importante din do-
meniul modei au prezentat pe podium
articole din piele perforată.

O altă tendință sunt franjurile. Deși
de cele mai multe ori când pronunțăm
acest cuvânt ne gândim la hainele pentru
cowboy, creatorii de modă au reușit să
reinventeze franjurile și să le confere un
aer modern. 

Stilul retro are accente moderne prin
imprimeul Gingham. Acest imprimeu es-
te format din carouri mici sau foarte mici,
într-o combinație de alb cu altă culoare,
adeseori negru. Imprimeul Gingham a
fost de multe ori asociat cu stilul retro sau
cu ținuta pe care ai purta-o la un picnic.

Nu combina tendințele

Nu încerca să combini prea multe ten-
dințe într-o singură ținută. Acestea sunt
doar repere după care te poți ghida în mo-
mentul în care nu ai inspirație în alegerea
hainelor. 

Nu este cazul să-ți cumperi doar haine
la modă, dar este mereu bine să știi care
sunt piesele vestimentare propuse pentru
acest sezon în colecțiile creatorilor de mo-
dă. 

D.  T.

Pentru o crea o ținută, trebuie
să acorzi multă atenție detaliilor.
Cel mai important este să nu fie
nimic întâmplător, deoarece ele-
ganța are regulile ei stricte.

Garderoba unui bărbat trebuie să
conțină câteva elemente esențiale. Aces-
te piese trebuie să fie de o calitate supe-
rioară, deoarece trebuie să reziste mai
multe sezoane. Unele piese necesită o
investiție substanțială, însă durata lor
de viață va dovedi că merită.

Aceste elemente sunt pirostriile gar-
derobei. Așa că, de fiecare dată când vă
gândiți să cumpărați o astfel de ținută,
nu uitați de regula de aur< stați cât mai
aproape de culorile neutre (negru, ma-
ro, gri, bleumarin, alb, bronz), pentru
că se pot combina foarte ușor între ele
sau cu alte culori mai vii, dacă situația
o cere. Iată câteva principii după care
te poți ghida pentru a crea garderoba
perfectă.

Analizarea garderobei 
actuale

Înainte de toate este important să
verifici ce ai în garderobă. Trebui să
treci în revistă tot ceea ce ai în dulap, să
probezi, iar apoi să te apuci de sortat în
funcţie de modul în care îţi vin, de ca-
litatea materialelor şi a cusăturilor, de
gradul de uzură şi nu în ultimul rând
de tendinţele generale ale modei. Piesele
rămase reprezintă punctul de plecare al
garderobei tale.

Alegerea costumului

Orice bărbat trebuie să aibe cel pu-

țin două costume în dulap. Nuanțele
obligatorii în garderobă sunt un costum
gri, uni şi un costum negru. Costumul
gri este pentru ţinutele de zi sau busi-
ness. 

Cel negru, bine asortat, poate fi pur-
tat atât ziua, cât şi seara, la un eveniment
elegant. Ambele costume trebuie să îţi
vină impecabil şi să fie făcute din stofă
de lână cu fineţe superioară. Este de
preferat să ai doi pantaloni din aceeaşi
stofă pentru fiecare costum, deoarece
întotdeauna pantalonii se deteriorează
mai repede decât sacoul.

O altă piesă utilă este sacoul blazer
cu nasturi metalici, tot din stofă fină de
lână, de preferat bleumarin. Astfel se
potriveşte atât cu jeans şi cămaşă albă,
pentru o ţinută casual-elegantă, cu pan-
taloni de stofă gri, poate chiar cei de la
costum, cu cămaşă în dungi şi cravată
pentru o ţinută business cu tendinţe
britanice sau cu un pantaloni bej des-
chis din bumbac şi tricou la baza gâtului
pentru o ţinută lejeră în sezonul cald.

Cămă;i

Este bine să ai 5-6 cămăși, care să
varieze ca textură, croială, material și
imprimeu. Indiferent de conformația
corpului, cămașa trebuie să urmărească
linia corpului. Nu trebuie să lipsească
din şifonier cele trei cămăşi albe< una
cu guler înalt pentru ţinutele cu panta-
loni casual şi sacou, sau chiar costum,
dar fără cravată, una simplă cu guler
moale, de purtat sub un pulover fin şi
una cu manşetă de butoni, pentru ţin-
utele de seară. Gulerul acesteia din ur-
mă va fi obligatoriu întărit de balene şi
ascuţit.

Denisa Terțan

Tendin\ele anului 2014



8 Informa\ia de Duminic[/30 martie 2014

DIET~

În ultima vreme s-a putut ob-
serva o schimbare drastică în ceea
ce privește mentalitatea bărbaților.
Aceștia au început nu doar să-și
schimbe stilul de viață, ci și aspec-
tul fizic. Pun accent pe dorința de
a scade în greutate și caută infor-
mații cât mai concrete despre ce
înseamnă o dietă și care sunt ba-
zele unui regim pentru bărbați.

Această schimbare se poate datora po-
liticienilor care adoptă diferite măsuri
pentru a încuraja consumul de alimente
sănătoase, dar și vedetelor, care se întrec
în atragerea atenției opiniei publice refe-
ritor la problemele de sănătate pe care o
alimentație nesănătoasă le poate cauza. 

Bărbații țin cure de slăbire

Unul dintre politicienii cei mai renu-
miți pentru dorința de promovare a să-
nătății este Bill Clinton, fostul președinte
al Statelor Unite. În autobiografia sa a
mărturisit că înainte de operația by-pass,
a fost un adept al preparatelor tip fast-
food și că în copilărie a fost un copil cam
grăsuț. Acesta a mai vorbit și despre faptul
că mereu și-a monitorizat fluctuațiile în
greutate și mereu a încercat să slăbească
cu ajutorul diferitelor diete. 

De-a lungul ultimilor decenii bărbații
au cochetat cu ideea de scădere ponderală
și menținere în formă, însă acum mai mult
ca întotdeauna tot mai mulți reprezentanți
ai sexului tare optează pentru diverse cure
de slăbire. Experții consideră că această
tendință este rezultatul faptului că bărbații
devin din ce în ce mai conștienți de starea
lor de sănătate și de importanța menținerii
greutății corporale în limite normale în
evitarea apariției bolilor cardiovasculare
și a diabetului zaharat.

Cum alegi curele de slăbire?

Psihologii afirmă că bărbații se stre-

coară pe acest teren care până nu demult
era considerat un apanaj al feminității cu
multă atenție. Ei nu vor folosi niciodată
termeni precum “dietă” sau “cură de slă-
bire”, ci mai degrabă “stil de viață” sau
“viață sportivă”. 

Bărbații aleg dietele în funcție de anu-
mite criterii. Ei sunt atrași mai degrabă
de dietele care le promit un fizic de invidiat
și o forță musculară mai bună. Piața su-

plimentelor alimentare este aproape în în-
tregime dedicată bărbaților și menținerii
sau dezvoltării masei musculare. Însă ex-
perții consideră că ingestia de suplimente
de proteine nu are niciun efect real, dacă
nu este acompaniată de exercițiu fizic sus-
ținut.

În ceea ce privește alegerea alimenta-
ției, bărbații fac alegeri ciudate. De exem-
plu vor comanda un pește în sos marinat,

mergând pe ideea că peștele conține Ome-
ga 3, fără a se gândi că sosul este plin de
calorii. Din acest motiv este indicat ca die-
ta pentru ei să fie foarte strictă și să nu
lase loc pentru incertitudine. 

Deși sunt multe diete create special
pentru bărbați, un singur lucru le leagă
pe toate și anume evitarea carbohidraților.
În opinia specialiștilor acestea sunt res-
ponsabile pentru creșterea mediei de
greutate< o problemă cu care societatea se
confruntă în ultimele decenii.

Sfaturi pentru cei care vor
să slăbească

Simpla cunoaștere a conținutului ca-
loric al diferitelor alimente nu este sufi-
cientă pentru o scădere ponderală mul-
țumitoare. Sunt necesare câteva sfaturi
pentru a ocoli capcanele curelor de slăbire.
Astfel, având în vedere că bărbații călăto-
resc des din pricina slujbei, este indicat să
își ia la ei câteva plicuri de cereale. Acestea
pot fi consumate oriunde, inclusiv în
avion. Desigur cerealele trebuie să fie sim-
ple, fără miere sau ciocolată. 

Nu este bine să sară peste mese. Acest
lucru determină corpul să stocheze nu-
trienți sub formă de grăsime pentru a avea
rezerve. Nu este necesar să fie un mic de-
jun copios, însă este important să consu-
mați oricât de puțină mâncare la fiecare
masă.

Desigur porțiile vor fi reduse semni-
ficativ, aceasta fiind cea mai rapidă mo-
dificare pe care o poate pune în practică
orice bărbat. 

Dieta Paleo, pentru
un abdomen plat

O dietă special concepută pentru mas-
culi, este cea Paleo. Presupune un tip de
alimentație similar celui de acum sute de
ani. În principiu trebuie să consumi hrană
simplă, neprocesată. Ca rezultat, ea nu va
conține grăsimi saturate, zahăr, carbohi-
drați simpli și aditivi, fiind, în schimb, pli-

nă de fibre, proteine slabe și grăsimi să-
nătoase. Astfel, îți vei controla mai ușor
senzația de foame, nivelul zahărului din
organism și îți va fi mai ușor să îți păstrezi
silueta.

Iată un meniu zilnic al dietei Paleo<

Micul dejun
- omletă din 2 ouă întregi și 6 albușuri,
gătită într-o linguriță de ulei de măsline
și amestecată cu o cană de legume tocate>
- 1 banană>
- 1 portocală

Gustarea de dimineață
- un bol mic de ton amestecat cu o jumă-
tate de cupă de sos de salsa>
- 2 cești de frunze de spanac>
- un sfert de ceașcă de migdale>
- 2 lingurițe de semințe de in>
- 1 banană.

Prânzul
- 85 grame de somon fript>
- 1 ceașcă de sparanghel gătit la aburi>
- 1 ceașcă de brocoli cu zeamă de lămâie>
- 1 cană de afine.

Înainte de sport
- 140 grame de piept de pui>
- 2 banane.

După sport
- 140 grame de piept de pui>
- 1 banană>
- 1 cană de struguri>
- 1 portocală.

Cina
- 140 grame carne de vânat>
- 2 cești de spanac și migdale mărunțite>
- 1 bol mic de ciuperci fripte cu piper și
ceapă.

Înainte de culcare
- 1 cană de ceai verde>
- 10 nuci

Denisa Terțan

Cure de sl[bire
recomandate b[rba\ilor

Dacă te-ai gândit că este mo-
mentul să faci o detoxifiere a colo-
nului, cura cu apă sărată este solu-
ția ideală. Nu doar că este foarte
ieftină, dar este și sănătoasă. Or-
ganismul nu va fi invadat cu dife-
rite substanțe nocive, cum se poate
întâmpla în cazul altor cure de de-
toxifiere.

O cură de detoxifiere cu sare de mare
elimină nu doar toxinele din corp, dar și
resturile alimentare rămase prin cotloanele
intestinelor. Stările de febră, balonările,
tensiunea crescută, constipația sau alergiile
de piele sunt tratate eficient prin această
terapie cu sare de mare.

Pentru această cură este nevoie de sare
de mare pură și nerafinată. Această metodă
este foarte bună, sarea de mare având un
efect laxativ, însă este nevoie de timp pen-
tru a o menține. 

Cum se face detoxifierea?

Este adevărat că o astfel de cură nu

este foarte plăcută, însă are un efect benefic
asupra organismului tău. Tot ce trebuie să
faci este să încălzești un litru de apă, la
care să adaugi două linguri de sare de mare
și să amesteci până se dizolvă. Nu folosi
sare din magazin, deoarece efectul nu va
fi același. 

Această băutură se va bea pe stomacul
gol, chiar dacă nu vei fi foarte încântat de
gust, trebuie să-l suporți. Tot ce mai trebuie
să faci este să te așezi în pat pe partea dreap-
tă. În câteva ore vei avea primul scaun, iar
pe parcursul zilei vor mai urma și altele.
Din acest motiv cel mai bine este să faci
această cură în weekend, când nu trebuie
să te deplasezi niciunde. Este posibil să
apară senzația de balonare și un ușor dis-
confort în zona abdominală. 

După primul scaun care urmează in-
gerării soluției de sare de mare și apoi pe
parcursul întregii zile este obligatoriu să
se consume cantități mărite de apă, ceaiuri
de plante și alte lichide pentru a se com-
pensa pierderea de apă din organism cau-
zată de trecerea sării de mare prin sistemul
digestiv. Dacă nu suporți deloc gustul, poți
adăuga o linguriță de suc de lămâie, care
îi va schimba gustul și astfel vei putea con-

suma întreaga cantitate de lichid. Este re-
comandată puțină mișcare după ce s-a
consumat băutura. 

Cum funcționează
această cură?

Apa sărată băută pe stomacul gol nu
poate fi absorbită în organism şi trece pur
şi simplu prin sistemul digestiv. Descom-
pune materiile fecale, care se elimină cu
tot cu apa sărată, curăţând astfel colonul
în mod natural. 
Pentru constipaţie este un tratament mai
natural şi mai sigur decât laxativele. De
asemenea este o alternativă mai blândă şi
mai eficientă la clismă pentru că poate cu-
răţa tot sistemul digestiv. 
Cura cu apă sărată se poate face zilnic timp
de maxim o săptămână, iar această cură
se poate repeta o dată la şase luni. În aceas-
tă perioadă alcoolul, condimentele, mân-
carea uscată de orice fel sau stresul și obo-
seala nu sunt deloc indicate. Cu 2-3 zile
înainte de terapia cu sare de mare, se eli-
mină toate alimentele grele din dietă.

Denisa Terțan

Detoxifierea colonului cu sare de mare

Unul dintre politicienii cei mai renumiți pentru dorința de promovare a sănătății este Bill
Clinton, fostul președinte al Statelor Unite. În autobiografia sa a mărturisit că înainte de
operația by-pass, a fost un adept al preparatelor tip fast-food și că în copilărie a fost un copil
cam grăsuț. Acesta a mai vorbit și despre faptul că mereu și-a monitorizat fluctuațiile în
greutate și mereu a încercat să slăbească cu ajutorul diferitelor diete.
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Cl[direa fostului cinematograf Popular de pe strada :tefan cel Mare a fost retrocedat[ unei
asocia\ii me;te;ug[re;ti iar acum se lucreaz[ la transformarea ei `ntr-un centru de afaceri. Ci-
nematograful Victoria s-a transformat `n bar ;i club, dup[ ce mai mul\i ani cl[direa a stat
nefolosit[. Nici cel mai nou cinematograf s[tm[rean, "Luceaf[rul " nu a avut o altfel de soart[.
Sala de cinematograf este ;i la aceast[ dat[ goal[ `n timp ce complexul din care a f[cut parte s-a
transformat `n clinic[ privat[ ;i o alt[ arip[ de cl[dire `n fabric[ de confec\ii.

Data nașterii cinematografiei
este considerată a fi 28 decembrie
1895, când Antoine Lumiére, din
Lyon, a găzduit, la Paris, un show
cu imagini în mișcare. Fuseseră
filmate cu camere făcute de fiii
săi, August ;i Louis Lumiére, și
prezentate cu ajutorul unor pro-
iectoare realizate tot de ei.

Se foloseau în acea perioadă mai
multe tipuri de film pentru înregistrare
și mai multe viteze de proiectare, dar
în câțiva ani au devenit standard filmul
de 35 mm al lui Edison și proiectarea
la 16 cadre pe secundă folosită de Lu-
mière. La acel moment, filmele aveau
mai puțin de un minut și prezentau,
de obicei, o singură scenă din viața de
zi cu zi sau de la un eveniment sportiv,
spre exemplu. Vizionările aveau loc în
timpul unor spectacole de divertisment
sau expoziții periodice.

Așa a început era filmelor mute,
care a durat până în ani 1930. În această
perioadă, filmele erau acompaniate de

muzică live. În 1903, Edwin S. Porter
a îmbunătățit procesul de editare al fil-
melor, stabilind că unitatea de bază a
filmului nu este scena, ci cadrul. În
1908 existau deja 10.000 de cinemato-
grafe pe teritoriul SUA, industria în-
cepând să capete o structură clară de
business ce încuraja consolidarea.

Filmele nu depășeau încă 15 mi-
nute. Dar, în 1906, a fost proiectată și
prima producție de 80 de minute, fil-
mul australian „The Story of the Kelly
Gang”. Iar exemplul acesta a fost urmat
și de alți producători abia în 1911. Au
urmat apoi numeroase lung-metraje
europene, precum “Queen Elizabeth”

(Franța, 1912), “Quo Vadis?” (Italia,
1913) și “Cabiria” (Italia, 1914).

Filmul a devenit o atracție pentru
clasele de mijloc, fiind recunoscut ca
o adevărată formă de artă. Dar clasele
mai educate considerau că filmul este
doar pentru cei needucați, preferând
să meargă la teatru. În 1907, în Franța,
au luat naștere și așa numitele „Films
d’Art”, menite să aducă în sălile de ci-
nema și clasele sociale superioare.
Erau, de fapt, piese de teatru filmate și
proiectate, și nu au prins la public.

Cum Primul Război Mondial a în-
cetinit dezvoltarea acestei industrii pe
continentul european, Hollywood-ul
a devenit centrul cinematografiei din
întreaga lume - în anii 1920 producea
deja 800 de filme anual, reprezentând
82% din industria globală. În această
perioadă a luat naștere și filmul indian,
în următoarea decadă fiind deja pro-
duse, în medie, 27 de filme pe an.

În 1927, studiourile Warner Bros.
încercau diverse producții de film cu
sunet, iar până în 1929 mai toate fil-
mele de la Hollywood aveau dialoguri

și muzică. Se spune că noutatea sune-
tului a fost foarte atractivă pentru pu-
blic, practic salvând industria cinema-
tografiei de efectele crizei economice
din anii 1930.

În anii 1970, filmele cuprindeau
din ce în ce mai multe scene de sex ex-
plicit, dar și imagini grafice cu oameni
răniți și sângerând. În anii 1980, vizio-
narea filmelor la video, acasă, era deja
o activitate populară. Anii 1990 au fost
marcați de apariția caselor de produc-
ție independente, dar și a efectelor spe-
ciale în filme și a lung-metrajelor de
animație. Distribuția digitală a devenit
un fenomen, legile drepturilor de autor
fiind iar în atenția studiourilor.

În anii 2000 a fost rândul docu-
mentarelor să aibă parte de succes co-
mercial,. În 2002, Disney produce și
primul film pentru IMAX, „Treasure
Planet”, iar în 2003, „The Matrix Re-
volutions” a beneficiat, de asemenea,
de o lansare pentru IMAX. Totodată,
filmul 3D a fost adus în atenția publi-
cului, devenind un standard curent.

V. A.

Dup[ 1990 s[lile de cinemato-
graf din Rom]nia au disp[rut una
c]te una. Fostele loca\ii au z[cut
ani de zile nefolosite dup[ care s-
au transformat ̀ n depozite, s[li de
bingo, case de schimb valutar, dis-
coteci sau `n orice altceva. A;a am
ajuns ca `n anul 2014, 78% din
ora;ele \[rii s[ nu mai aib[ nicio
sal[ de cinematograf.

A;a s-au ̀ nt]mplat lucrurile ;i la Satu
Mare. Din cele trei cinematografe exis-
tente ;i anume Victoria, Popular ;i Lu-
ceaf[rul niciunul nu a supravie\uit mult
dup[ '90. ~n prezent nu mai avem nicio
sal[ de cinema, ̀ n afar[ de cea existent[
`n mall. 

Cl[direa fostului cinematograf Po-
pular de pe strada :tefan cel Mare a fost
retrocedat[ unei asocia\ii me;te;ug[re;ti
iar acum se lucreaz[ la transformarea ei
`ntr-un centru de afaceri. Cinematogra-
ful Victoria s-a transformat ̀ n bar ;i club,
dup[ ce mai mul\i ani cl[direa a stat ne-
folosit[. Nici cel mai nou cinematograf
s[tm[rean, "Luceaf[rul " nu a avut o altfel
de soart[. Sala de cinematograf este ;i la
aceast[ dat[ goal[ ̀ n timp ce complexul
din care a f[cut parte s-a transformat ̀ n
clinic[ privat[ ;i o alt[ arip[ de cl[dire
`n fabric[ de confec\ii.  

Tinerii din ziua de azi nici nu mai
;tiu despre cele trei loca\ii care alt[dat[
constituiau locuri de `nt]lnire ;i socia-
lizare `ntre colegi ;i prieteni. 

Sunt voci, din ce `n ce mai multe,
care spun c[ nu mai avem nevoie de ci-
nematografe ̀ n condi\iile ̀ n care postu-
rile de televiziune difuzeaz[ zilnic zeci
de filme iar internetul abund[ `n pro-
duc\ii care se pirateaz[ gratuit. Unde mai
punem c[ milioane de DVD-uri cu filme
de toate genurile se comercializeaz[ `n
fiecare an. ~ns[ niciodat[ vizionarea unei
pove;ti cinematografice v[zut[ pe ma-

rele ecran nu poate fi comparat[ cu ce-
lelalte op\iuni, spun cinefilii adev[ra\i.

Avem produc\ii rom]ne;ti de filme
care sunt premiate `n str[in[tate, la fes-
tivaluri prestigioase, dar nu mai avem
cinematografe  unde publicul larg s[
poat[ viziona aceste filme.

Tudor Giurgiu a lansat
campania “Salva\i
marele ecran”

Tudor Giurgiu, pre;edintele
Asocia\iei pentru Promovarea Filmului
Rom]nesc (APFR), a lansat campania
"Salva\i marele ecran", preciz]nd c[ 78%
din ora;ele Rom]niei nu au nicio sal[
de cinematograf.

~n 1990 ̀ n Rom]nia erau 450 de s[li.
Ast[zi, `n afar[ de mall-uri, sunt mai
pu\in de 30 de cinematografe. |ara
noastr[ este singurul stat european care
are un cinematograf la 315.000 de lo-
cuitori.  Spre exemplu, `n Cehia, o sal[
de cinema deserve;te 15.000 de locuitori.
~n ultimii 20 de ani, s-au modernizat
aproximativ 10 s[li, din lips[ de bani,
din lips[ de curaj, din lips[ de idei, a
spus Tudor Giurgiu.
El a precizat c[ "`n timpul r[zboiului,  ̀ n
Bucure;ti, erau 46 de cinematografe".
"Ast[zi mai sunt 5 cinematografe. Nu
vorbesc de mall-uri", a spus Tudor Giur-
giu.
B]lb]ielile au fost majore, s[lile s-au
plimbat ̀ ntre Rom]nia Film ;i prim[rii.
~n momentul de fa\[ problema s[lilor
de cinema e ca un fel de minge care se
plimb[ de la o guvernare la alta. Nimeni
nu-;i asum[ s[ fac[ ceva.
El a precizat c[ aceast[ situa\ie a deter-
minat lansarea campaniei "Salva\i ma-
rele ecran".

Pe site-ul campaniei s-a ̀ nceput car-
tografierea s[lilor de cinema care au fost
`n Rom]nia.

V. Shibata

Istoria cinematografiei, de la filmul mut la tehnologia 3D

Cl[direa fostului cinematograf Popular de pe strada :tefan cel Mare a fost retrocedat[ unei asocia\ii me;te;ug[re;ti iar
acum se lucreaz[ la transformarea ei `ntr-un centru de afaceri

August ;i Louis Lumiére, p[rin\ii cinematografiei

~n 1990 `n Rom]nia func\ionau
450 de s[li de cinema

CINEMA
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TRADI}II

~n tradi\ia popular[ rom]ne-
asc[, luna aprilie este numit[
Prier, Florariu sau Traist[-n b[\.
Potrivit proverbului, “Prier
prie;te / Dar[ ;i jupuie;te”, adic[
april ne place ;i ne face bine c]nd
este cald ;i frumos, dar ne ;i “ju-
puie;te” cu vreme rece ;i  uneori
chiar cu z[pad[ ;i ploi reci.

Numele de Florariu vine, pur ;i
simplu, de la faptul c[ ̀ n aceast[ lun[
apar florile pe p[m]nt, iar cel de
Traist[-n b[\ este legat de nestator-
nicia acestei vremi a anului, mai ales
atunci c]nd e geroas[ ;i secetoas[,
vestind timpuri de s[r[cie. 

Solomon, v[zut `n cultura popu-
lar[ rom]neasc[ drept un mag sau un
vrajitor, a or]nduit ca `n aprilie s[ fie
;i rece dar ;i cald, astfel ̀ nc]t oamenii
s[ poat[ merge la c]mp pentru a
sem[na. Cu toate acestea, luna fla-
mand[ a lui aprilie ne "min\e;te"
uneori,  aduc]nd zile friguroase ;i
\[ranii nu mai pot sem[na.Tocmai de
aceea, este bine s[ rezerve cu de-ale
m]nc[rii `n hambar, ca s[ nu se
pr[p[deasc[ vitele, cum i-a murit
\iganului m]nzul.

Dac[ zilele capricioase ale babelor
se prelungesc peste dou[sprezece, se
spunea c[ aceste "babe" `n plus sunt
"zile `mprumutate". Astfel de zile
ajung `n unii ani p]n[ `n aprilie, ele
fiind neprielnice pentru puii de ani-
male ;i copacii `nflori\i. De aici vine
vorba "Prier prie;te, multe piei de
miel bele;te" sau "April ;i prie;te /:i
p]rle;te ./ April prie;te / :i vaci ju-
puie;te." 

1 aprilie ca zi a p[c[lelilor a intrat
treptat ;i ̀ n cultura popular[ rom]ne-
asc[, se pare `n decursul secolului
XIX. A;a se face c[ de `nt]i aprilie se
fac glume, oamenii se am[gesc unii
pe al\ii ;i spun minciuni cu care `i
prind `n plas[ pe cei creduli.

Vremea din aprilie
`n supersti\ii ;i credin\e

Conform tradi\iei populare, dac[
luna aprilie este c[lduroas[ ;i fru-
moas[, se a;teapt[ o lun[ mai rece ;i
chiar cu `nghe\uri. Dac[ `n Prier e
frig ;i ploaie, luna mai aduce c[ldur[
;i cer senin. Negura din luna aprilie
la r[s[rit ;i miaz[zi este semn bun.
Prier f[r[ ploaie cheful rom]nului
`nmoaie. Martie uscat, prier ud, maiul
potrivit ,  fer icit  \[ranul care a
sem[nat. Prier frumos, mai viforos.

G]ndacii din aprilie (prematuri)
`nghea\[ `n mai. De tun[ `n aprilie,
nu te mai teme de ger. V]ntul de apri-
lie e v]nt t]n[r, de mugur.

Prier umed
binecuv]ntare aduce

Numele lunii aprilie provine eti-
mologic din verbul latin "aperire" (a
deschide)  ;i semnific[ "deschiderea"
florilor ;i frunzelor care are loc ̀ n cea
de-a doua lun[ a prim[verii. ~ntr-o
alt[ variant[, se presupune c[ denu-
mirea de aprilie ar avea la baz[ nu-

mele grecesc al zei\ei Afrodita , "Ap-
hros ", sau cel etrusc, Apru, cu at]t
mai mult cu c]t luna aprilie era dedi-
cat[ `n Roma antic[ zeit[\i i
frumuse\ii, al c[rui festival (Festum
Veneris  et  Fortunae Viri l is)  se
desf[;ura `n cea dint]i zi a acestei
luni. ~n tradi\ia popular[ rom]neasc[,
aprilie este intitulat "Prier", `ntruc]t
zilele c[lduroase ale acestei luni erau
considerate "prielnice" ̀ nceperii nou-
lui an agricol.

Florile lunii aprilie< marga-
reta ;i floarea de maz[re /
s]ngele voinicului

Ap[rute, potrivit legendei, din la-
crimile Fecioarei Maria, margaretele
au fost asociate ̀ n antichitate cu zei\a
Venus ;i sunt folosite p]n[ `n zilele
noastre pentru ghicitul destinului
`ndr[gosti\ilor prin ruperea petalelor
conform ritualului “m[ iube;te/nu
m[ iube;te". Margaretele au fost uti-
lizate `n magie pentru incanta\ii me-
teorologice sau ̀ n ritualuri de onorare
a soarelui. Cavalerii medievali purtau
ghirlande din flori de margarete,
`mpletite de c[tre doamnele lor, pe
c]mpurile de b[talie sau ̀ n turniruri,
ca semn de afec\iune ;i ap[rare a
onoarei iubitelor lor.  

Floarea voinicului sau floarea de
maz[re (Lathyrus odoratus) este aso-
ciat[ `n limbajul florilor cu pl[cerea
fericirii supreme, pl[cerea delicat[,

plecarea, desp[r\irea sau “mul\umesc
pentru t impul pl[cut petrecut
`mpreun[". Considerat[ drept o em-
blem[ a Angliei Edwardiene, aceast[
floare era utilizat[ `n aranjamentele
florale pentru nun\i ;i dineuri. Su-
persti\iile britanice sus\ineau c[ se-
min\ele florii de maz[re puse `n
p[m]nt `nainte de ziua Sf]ntului Pa-
trick aveau calitatea de a cre;te mai
mari ;i mai `nmiresmate.

Copacii lunii aprilie< nucul, 
ar\arul, scoru;ul de munte

Nucul este arborele regalit[\ii ;i
profe\iei. Anticii credeau c[ nucile
sunt un dar adus de c[tre zei. De alt-
fel, at]t `n antichitate c]t ;i `n Evul
Mediu, nucul era considerat un copac
sacru pentru spiritele nop\ii ;i vr[ji-
toare. ~n numeroase legende din su-
dul Europei, locul ̀ n care este ampla-
sat un nuc reprezint[ un spa\iu de
adunare ̀ n vederea practic[rii magiei
;i a ritualurilor p[g]ne. ~n Roma an-
tic[, nucul era un simbol al nop\ii ;i
`ntunericului. Asociat ;i cu cu ferti-
litatea ;i erotismul, nucul era ̀ nzestrat
cu for\e magice `n folclorul italian,
femeile care st[teau sau adormeau
sub crengile lui se expuneau riscului
de a r[m]ne ̀ ns[rcinate. ~n unele zo-
ne din Europa exist[ `nc[ obiceiul de
a pres[ra frunze sau ramuri de nuc
`n spa\iul destinat unei petreceri de
nunt[. ~n Italia medieval[, tradi\ia ce-
rea ca na;terea unei fete s[ fie marcat[

de plantarea unui nuc ;i `nainte de
nunta fetei, copacul era t[iat. Lemnul
lui era folosit la crearea patului
nup\ial. O b[utur[ f[cut[ din nuci,
numit[ "nocello" sau "cocino", era
tradi\ional[ pentru toasturile de
nunt[.

Scoru;ul de munte sau scoru;ul
p[s[resc (Sorbus aucuparia) este un
arbore ̀ nzestrat cu calitatea de a pro-
teja `mpotriva vr[jilor. Lemnul aces-
tuia era folosit `n arta ghicitului `n
metal. Crengile scoru;ului de munte
erau a;ezate deasupra grajdurilor ;i
caselor, pentru a conferi protec\ie.
Acest arbore poart[ ;i numele de sco-
ru; p[s[resc, ̀ ntruc]t fructele lui ro;ii
sunt o surs[ de hran[ pentru p[s[ri
`n timpul perioadelor de iarn[. Fruc-
tele scoru;ului con\in pe coaj[ o mic[
pentagram[ (simbol al protec\iei),
motiv pentru care scoru;ul de munte
este numit ;i copacul vr[jitoarelor.
De aici provine simbolismul acestui
arbore, de ap[rare contra for\elor ma-
giei, dar ;i de putere vizionar[, vin-
decare, for\[ ;i succes.

Ar\arul simbolizeaz[ echilibrul,
speran\a, sim\ul practic ;i este `nzes-
trat cu darul de a aduce succes ;i
bel;ug. Potrivit unei vechi supersti\ii,
trecerea unui copil mic printre ramu-
rile unui ar\ar `i asigur[ acestuia
s[n[tate ;i o via\[ lung[. Plantarea
unui ar\ar `n fa\a unei case se credea
c[ are capacitatea de a opri liliecii s[
p[trund[ `n acea locuin\[.

A consemnat Viorica Shibata

Ziua de 1 aprilie st]rne;te z]mbete ;i
r]sete, aduce voie bun[ ;i chicoteli ̀ n toat[
regula, testeaz[ r[bdarea ;i ingeniozitatea
unei persoane, aduce scurte momente de
st]njeneal[. Poate c[ nu a fost declarat[ ̀ n
mod oficial zi de s[rb[toare, `ns[ este cu
siguran\[  o zi memorabili[, celebrat[ `n
mai multe \[ri ale lumii ca Zi a P[c[lelii.
Oare cum ;i unde s-a dat startul p[c[leli-
lor? Cum au ̀ nceput oamenii s[ p[c[leasc[
;i s[ se lase p[c[li\i? Care este de fapt istoria
lui 1 aprilie? Tradi\ia zilei de 1 Aprilie ca
zi ̀ n care oamenii se \in de farse ;i p[caleli
a `nceput `n Fran\a secolului XVI. Con-
form vechiului calendar iulian, Anul Nou
era s[rb[torit pe durata a 8 zile, `ncep]nd
cu 25 martie ;i culmin]nd cu ziua de 1
aprilie. Anul Nou nu putea fi s[rb[torit
altfel dec]t prin muzic[, dans, petreceri ;i
mult[ voie bun[. ~n timpul domniei regelui
Charles IX are loc `ns[ reforma calenda-
rului, iar vechiul calendar este `nlocuit de
calendarul Gregorian. Pentru prima oar[,
`n 1582, Anul Nou nu mai este s[rb[torit
la 1 aprilie, ci la 1 ianuarie. P]n[ la 1752,
Marea Britanie a refuzat s[ accepte noul
calendar. Aici, ca `n Sco\ia, p[c[lelile de 1
Aprilie au ̀ nceput s[ capete teren devenind
tradi\ie odat[ cu adoptarea noului calen-
dar.

Conform unei alte teorii speculative,
Ziua P[c[lelilor ar avea de fapt legatur[ cu
festivalul hindus Holi, festival ce are loc la
finele lui martie ;i reaminte;te anual de
victoria asupra r[ului. 

~n zilele de s[rb[toare ale festivalului,
s-a p[strat obiceiul de a aprinde un foc
mare, purificator. ~n cea de a doua zi a fes-
tivalului, oamenii obi;nuiesc s[ arunce cu
ap[ ;i pudr[ colorat[ unii `n al\ii. Evreii
atribuie o origine biblic[ acestei zile, Noe
a eliberat perechile de porumbei ̀ n prima
zi a lunii ce corespundea lui aprilie.

Tradi\ia farselor
`n prima zi din luna 
aprilie a ap[rut `n 
Fran\a secolului XVI

Este  unul dintre cele mai impresio-
nante festivaluri dedicate naturii fiind or-
ganizat ̀ n fiecare prim[var[ ̀ n lunile mar-
tie-aprilie. Multe dintre soiurile de cire;i
sunt cultivate doar `n scop ornamental.
Sakura este numele atribuit cire;ului ja-
ponez, un arbore cu o ̀ nsemn[tate divin[
`n cultura ;i istoria japonez[.
Florile de cire; simbolizeaz[ efemeritatea
vie\ii. Mugurii reprezint[ na;terea omului,
`nflorirea relev[ tinere\ea ;i maturitatea
iar ofilirea ;i scuturarea florilor este privit[
ca fiind perioada b[tr]ne\ii ;i mor\ii omu-
lui… 

Frumuse\ea unic[, uimitoare ;i plin[
de culoare ne `nc]nt[ privirile ;i sufletul,
treze;te emo\ie, `ns[ nu trebuie s[ uit[m
c[ `ntr-o  zi sf]r;itul se apropie inevitabil.
Se spune c[ singura ̀ nt]lnire la care omul
nu poate ̀ nt]rzia este propria sa moarte…

Festivalul cire;ilor `nflori\i se `ncheie
cu o ploaie de petale care `mbrac[ `ntr-o
mantie roz-pal p[m]ntul… ~n aceast[ pe-
rioad[, japonezii s[rb[toresc “Hanami“ –
o tradi\ie veche de c]teva secole, ie;irea la
picnic sub cire;ii `nflori\i. Ini\ial era per-
mis[ doar elitei Cur\ii Imperiale ̀ ns[ bravii
Samurai din perioada Edo au r[sp]ndit-o
`n `ntreaga societate. Datorit[ lor, astazi
to\i japonezii pot ie;i cu familia sau cu
prietenii la un picnic sub cire;ii `nflori\i.
Sub coroanele `nflorite ale cire;ilor se iau
gust[ri, se bea sake, se c]nt[ ;i se danseaz[.
Festivalul Hanami celebreaz[ splendoarea
florii de cire; dar ;i a prim[verii

~n Japonia, floarea de cire; este unul
dintre simbolurile cele mai frecvente.
C]ntece, dansuri  omagiaz[ puritatea, fru-
muse\ea ;i efemeritatea ei.

Festivalul
florilor de cire;
din Japonia

Solomon, v[zut ̀ n cultura popular[ rom]neasc[ drept un mag sau un vrajitor,
a or]nduit ca `n aprilie s[ fie ;i rece dar ;i cald, astfel `nc]t oamenii s[ poat[
merge la c]mp pentru a sem[na. Cu toate acestea, luna flamand[ a lui aprilie ne
"min\e;te" uneori,  aduc]nd zile friguroase ;i \[ranii nu mai pot sem[na.Tocmai
de aceea, este bine s[ rezerve cu de-ale m]nc[rii `n hambar, ca s[ nu se  prapa-
deasc[ vitele, cum i-a murit \iganului m]nzul.

1 aprilie a intrat `n cultura popular[
ca zi a p[c[lelilor `n secolul XIX

April ne “prie;te”, ne place ;i ne face bine c]nd este cald ;i frumos, dar ne ;i “jupuie;te”

Dac[ zilele capricioase ale babelor se prelungesc peste dou[sprezece, se spunea c[ aceste "babe" `n plus sunt "zile `mpru-
mutate". Astfel de zile ajung `n unii ani p]n[ `n aprilie, ele fiind neprielnice pentru puii de animale ;i copacii `nflori\i
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„Bărbaţii care au avut relaţii călduroase, plăcute, cu mamele lor au câştigat mai mult

decât cei cu mame mai nepăsătoare. Bărbaţii care au avut relaţii reci cu mamele lor erau
mai degrabă supuşi riscului de a dezvolta demenţă la bătrâneţe. Relaţiile bărbaţilor cu ma-
mele lor au fost asociate şi cu eficienţa la muncă din perioada adultă. De cealaltă parte, o
relaţie bună cu taţii a fost corelată cu rată scăzută de anxietate, cu o mai bună petrecere a
timpului liber şi cu o satisfacţie mai crescută a vieţii după 75 de ani”.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În anul 1938, Universitatea
Harvard a pornit un studiu
ambiţios, care a urmărit 268 de
bărbaţi (începând din perioada
studenţiei) pe durata a 75 de ani. 

Studiul este recunoscut ca fiind cel
mai lung de felul său din istoria cercetării
directe a evoluţiei umane. Scopul stu-
diului era să stabilească, cât mai corect
posibil, ce factori contribuie cel mai mult
la o existenţă umană înfloritoare, scrie
Feel Guide.

După 75 de ani de cercetări 
au fost publicate rezultatele

Studiul a combinat domenii (fizio-
logie, psihologie, antropologie) şi a adu-
nat date variate, de la tipul de personali-
tate şi nivelul de inteligenţă la obiceiuri
legate de consumul de alcool, relaţiile de
familie sau chiar lungimea scrotului.
Anul trecut, George Vaillant, care a con-
dus studiul timp de mai bine de trei de-
cenii, a publicat rezultatele acestuia în
cartea Triumphs of Experience (dispo-
nibilă pe Amazon). Studiul început în
1938 a urmărit peste 200 de bărbaţi, în-
cepând din anii studenţiei şi ajungând la
vârsta a treia şi a ajutat cercetătorii să
înţeleagă maturizarea adultă şi ce te ajută,
ca bărbat, să trăieşti fericit după con-
venţionala pensionare. Analizând aspec-
te diverse ale vieţii bărbaţilor, de la relaţii,
la politică şi religie și de la consumul de
alcool la strategii de a face faţă unor pro-
bleme, studiul a oferit rezultate intere-
sante< *vieţile noastre continuă să evo-
lueze şi în anii de pe urmă, care adesea
se dovedesc o perioadă mai împlinită de-
cât cele de dinainte> *bărbaţii care se des-
curcă bine la vârsta a treia nu au avut, în
mod obligatoriu, şi acelaşi succes la vârsta
a doua sau viceversa> *este posibil să îţi
revii după o copilărie nefericită, dar
amintirea unei copilării fericite este o
sursă de putere şi energie pentru întreaga
viaţă> * căsătoriile aduc mai multă satis-
facţie abia după vârsta de 70 de ani> *îm-
bătrânirea fizică după vârsta de 80 de ani
este determinată mai puţin ereditar şi

mai mult de stilul de viaţă avut înainte
de vârsta de 50 de ani. Astfel, o îmbătrâ-
nire frumoasă, cu graţie şi vitalitate, ni
se datorează mai degrabă nouă, dacă
avem un stil de viaţă sănătos, decât
moştenirii genetice> *alcoolismul este o
problemă cu o putere distructivă enormă
pentru bărbaţi (de altfel, notează studiul,
alcoolismul a fost identificat drept cea
mai des întâlnită cauză de divorţ în rân-
dul participanţilor la studiu> tot alcoo-
lismul a fost asociat problemelor precum
depresie sau nevroză)> *laolaltă cu fuma-
tul, alcoolismul s-a dovedit a fi cauza nu-
mărul unu a deceselor în rândul partici-
panţilor la studiu> *în ceea ce priveşte
veniturile, nu a existat o diferenţă nota-
bilă între cât câştigau cei cu IQ-uri peste
150 şi cei cu IQ-uri între 110 – 115> *în
ceea ce priveşte vieţile sexuale, una dintre
cele mai interesante descoperiri ale stu-
diului este că liberalii, deşi pe drumul
spre îmbătrânire, au parte de mult mai
mult sex, chiar şi la 80 de ani, în vreme
ce conservatorii, de regulă, puneau punct
vieţii sexuale pe la 68 de ani („am con-

sultat specialişti în urologie pe tema asta,
nu au nici cea mai vagă idee de ce este
aşa”, a scris Vaillant)> *ideologiile politice
nu au influenţat satisfacţia vieţii, în ge-
neral, dar, conform concluziei de mai
sus, ar exista o legătură cu viaţa sexuală.

Mai mulți factori definitorii
determină fericirea

În cartea sa, Vaillant a numit o serie
de factori (mai des decât alţii) ca fiind
definitorii pentru o viaţă fericită a băr-
baţilor, dar unul a fost evidenţiat în mod
special< este vorba de corelarea puternică
dintre afectuozitatea relaţiilor din timpul
vieţii şi sănătatea şi fericirea anilor de pe
urmă ai vieţii. Cercetătorul a notat că 58
dintre bărbaţii monitorizaţi, care au avut
cel mai ridicat punctaj la capitolul „relaţii
afectuoase”, au câştigat mai mult decât
cei care aveau cel mai scăzut punctaj la
acest capitol şi au avut mai mult succes
profesional, deci şi un grad de mulţumire
mai ridicat asupra vieţii.

O altă descoperire remarcată de stu-

diu este semnificaţia foarte mare, pentru
vieţile bărbaţilor, a relaţiilor cu mamele
lor. Se pare că acestea sunt hotărâtoare
pentru bunăstarea din timpul vieţii băr-
baţilor. 

„Bărbaţii care au avut relaţii căldu-
roase, plăcute, cu mamele lor au câştigat
mai mult decât cei cu mame mai nepă-
sătoare. Bărbaţii care au avut relaţii reci
cu mamele lor erau mai degrabă supuşi
riscului de a dezvolta demenţă la bătrâ-
neţe. Relaţiile bărbaţilor cu mamele lor
au fost asociate şi cu eficienţa la muncă
din perioada adultă. De cealaltă parte, o
relaţie bună cu taţii a fost corelată cu rată
scăzută de anxietate, cu o mai bună pe-
trecere a timpului liber şi cu o satisfacţie
mai crescută a vieţii după 75 de ani”.

După cum notează însuşi autorul
cărţii, cea mai importantă concluzie a
studiului este următoarea< „După 75 de
ani şi 20 de milioane de dolari cheltuiţi
pe acest studiu uriaş, concluzia clară care
se desprinde este una singură, în patru
cuvinte< Fericirea înseamnă dragoste.
Punct”.
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Usturoiul negru 
relansat în Europa

de un fermier român 

“Se pare că toate medicamen-
tele sunt fabricate pentru a re-
duce populaţia”, susține chimis-
tul Shane Ellison.

Sunt chimist. Îmi place abordarea
știinţifică. Când am lucrat în industria
farmaceutică – acolo m-am ciocnit cu
respingerea completă a știinţei. 

Un mod de business
ce oferă oamenilor
medicamente toată viața

În aceste companii farmaceutice, în
interviuri de angajare nu ezitau să spu-
nă următoarele< “Tineţi minte că noi
dezvoltăm medicamente pentru a înlă-
tura simptome. Noi nu tratăm”.

Deci este un model de business care
permite a oferi oamenilor medicamente
toată viaţa. Ce este de făcut când se ter-
mină simptomele? Următorul nivel de

publicitate a medicamentelor – a in-
venta maladii.

Dacă nu există simptome, atunci se
termină clientela pentru vânzări și ră-
mâne doar să se inventeze alte maladii.
Cu preparate psihiatrice puteţi inventa
maladii fără sfârșit. Există trei cuvinte
de care se teme un psihiatru. Trei cu-
vinte< Dovediţi acest lucru.

Şi dacă medicul nu poate dovedi,
iar el nu poate dovedi în nouă cazuri
din zece, nu administraţi medicamen-
tul. Acest lucru oferă pacientului pute-
rea de a lua o decizie.

Fiind chimist, eram surprins – se
fabrică medicamente cu capacitatea de
a ucide, acest lucru se depistează în toa-
te laboratoarele, medicamentele sunt
periculoase, ineficiente, provocând ace-
leași efecte pentru care ele sunt conce-
pute. Cum companiile farmaceutice
reușesc să le vândă? Cum le vând?

Companiile farmaceutice au depar-
tamente de marketing, giganţii farma-
ceutici au cele mai bune departamente

de marketing din lume. Pur și simplu,
geniale. Trebuie doar să plătiţi profe-
sioniștii – medicii, savanţii, psihiatrii
– pentru rapoarte care indică că studiul
a avut rezultate pozitive. Le plătiţi, cum-
păraţi știinţa.

Cel puţin 125 de mii de persoane
în fiecare an mor din cauza medica-
mentelor prescrise de medici, s-ar crede
că ar trebui să se cheltuiască mai mulţi
bani pentru cercetare, pentru a reduce
rata mortalităţii. Nu! Companiile far-
maceutice continuă să dezvolte marke-
ting. Publicitate, publicitate, publicitate.
Să hipnotizeze oamenii.

~i hipnotizaţi și `i obișnuiţi cu me-
dicamente, ̀ i îndreptaţi la psihiatri, în-
cât oamenii să înghită în liniște Cym-
balta sau Prozac sau orice altceva pe
care le vor oferi, indiferent de numele
preparatului. Veţi primi o industrie de
miliarde de dolari, care face o mulţime
de oameni bolnavi și care prosperă în
urma acestui lucru.”

Cel puţin 125 de mii de persoane
în fiecare an mor din cauza 
medicamentelor prescrise de medici

Medicamentele sunt fabricate pentru a reduce popula\ia 

De ce au nevoie b[rba\ii
pentru a fi ferici\i?

Usturoiul negru a fost, timp de se-
cole, unul dintre secretele longevităţii
asiaticilor, iar procedeul obţinerii sale
a fost păstrat cu sfinţenie de către co-
reeni până de curând.

Cultivarea usturoiului negru este
similară cu cea a unui soi tradiţional,
dar după recoltare, căţeii sunt mace-
raţi în condiţii speciale, scrie agroin-
tel.ro.

În România, un singur fermier s-
a dedicat descoperirii și reproducerii
reţetei prin care un anumit soi de us-
turoi devine negru, pierzându-și gus-
tul înţepător, mirosul neplăcut, dar
păstrându-și aroma și sporindu-și
proprietăţile vindecătoare.

În 2011, Gabi Sandu ”s-a nimenit”
prin Coreea de Sud, cum îi place să
spună, locul unde a gustat prima dată
usturoiul negru. L-a cucerit pe loc.

”Nu are acel miros supărător, dar
are o aromă profundă. Când m-am
documentat ulterior și am citit cât este
de bun pentru sănătate, că este folosit
în centre medicale, m-am decis să de-
vin și eu producător de usturoi negru. 

Dacă voi reuși această perfom-
rnaţă nu voi fi singurul din România,
ci singurul producător de usturoi ne-
gru din Europa!”, a declarat agricul-
torul pentru Agrointeligenţa.

La ferma sa din Piatra Neamţ,
Gabi Sandu a reușit, după doi ani, să
aclimatizeze soiul asiatic de usturoi,
dar acest lucru nu este suficient.

”Usturoiul negru se obţine printr-
un procedeu special, o macerare rea-
lizată timp de 45 de zile, interval în
care căpăţânile se păstrează într-o în-
căpere foarte bine izolată. Se impune
o temperatură constantă și o umiditate
ce nu are voie să varieze cu mai mult
de 5%”, dezvăluie Sandu o parte din
secretul obţinerii celui mai scump us-
turoi.

Deocamdată, fermierul nemţean
are o rată de succes de 60%-70% când
vine vorba despre producţia de usturoi
negru. Speră că în curând – cel târziu
anul viitor, să poată pune pe piaţă mult
căutatul ingredient asiatic în cantităţi
en-gros. Nu va vinde sămânţă din so-
iul special, ci doar produsul gata de
consum, la un preţ de 6 lei căpăţâna. 

”Înainte de a începe vânzarea, vom
efectua testarea lotului, pentru a putea
pune clienţilor la dispoziţie și buleti-
nul de analiză al usturoiului negru”, a
mai declarat Gabi Sandu pentru
Agrointeligenţa.

În Coreea, usturoiul negru este fo-
losit de sute de ani, fiind apreciat în
primul rând pentru efectele sale ener-
gizante. el este recunoscut ca un con-
diment bogat în antioxidanţi, un ali-
ment anti-cancer și cu efecte benefice
în lupta cu colesterolul. În plus faţă
de usturoiul tradiţional, cel negru, la
maturare, își activează S-alicina, care
este prezentă în concentraţie mai mare
și asistă la absorbţia alicinei.

Usturoiul negru a devenit cunos-
cut mai ales după 2004, când un co-
reean – Scott Kim a pus bazele com-
paniei Black Garlin Inc. în Coreea de
Sud. 

A fost momentul în care usturoiul
negru a ajuns, cu adevărat, pe piaţă și
a început să fie exportat în toate
colţurile lumii. 

În Marea Britanie, acest aliment a
ajuns cunoscut după ce a fost prezen-
tat în cadrul unui program culinar la
BBC, însă în acest moment, în Europa
nu există un producător de usturoi
negru.

Studiul a combinat domenii (fiziologie, psihologie, antropologie) şi a adunat date variate, de la tipul de personalitate şi
nivelul de inteligenţă la obiceiuri legate de consumul de alcool, relaţiile de familie sau chiar lungimea scrotului
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Mar\i, 25 martie, Muzeul |[rii
Oa;ului a g[zduit a 28-a edi\ie a
expozi\iei Art Bunavestire. Ca `n
fiecare an, evenimentul a adunat
la un loc arti;tii negre;teni care
formeaz[ nucleul grupului Art
Bunavestire, invita\ii lor, critici
de art[, curatori, oameni de cul-
tur[ ;i un numeros public.

Expozan\ii din acest an sunt Melania
Susana Ardelean, Ion. D. Ion, Dorel Pe-
trehu;, Corneliu Pop, Ioan Pop Prilog,
Ioan Pop Vereta, Mircea Vaida,  Mircea
Boghi;, Gabriela Drinceanu, Alexandru
Gavrila;, Sorin Ienulescu, Liviu Nedelcu,
Cristina Gloria Opri;a ;i Damian Popa.
Pictur[, grafic[, sculptur[ sau obiecte ;i
instala\ii venite din toate col\urile \[rii
au poposit pentru o lun[ `n Galeriile de
art[ "dr. Mihai Pop". 

Gazd[ primitoare `nc[ de la prima
edi\ie, directorul muzeului Remus
V]rnav a povestit cum au fost ̀ nceputu-
rile acestei expozi\ii care de-a lungul ani-
lor s-a transformat `ntr-un adev[rat fe-
nomen cultural.  Desigur, existen\a lui
se datoreaz[ membrilor fondatori dintre
care Ion. D. Ion ne-a p[r[sit  `n luna fe-
bruarie a acestui an dar ;i sprijinului dat
de autorit[\ile locale.

A;a cum scrie R. V]rnav ̀ n catalogul

edi\iei actuale, prima expozi\ie de art[
plastic[ la muzeul din Negre;ti a avut loc
`n 1987. ~n 1993 a fost editat primul ca-
talog de expozi\ie pe dou[ coli A4 ̀ ndoite
;i capsate, tip[rite `n alb-negru. Un an
mai t]rziu expozi\ia a avut invitat un cri-
tic de art[ ;i tot atunci a ap[rut ideea de
a invita s[ expun[ ;i al\i arti;ti din \ar[.
De atunci a `nceput s[ intre `n aten\ia
speciali;tilor ceea ce este numit ast[zi fe-
nomenul cultural, artistic Art Bunaves-
tire. Fenomenul `ns[ nu poate fi redus
numai la acest ;ir de expozi\ii  anuale
deoarece acestea au atras dup[ sine des-
chiderea atelierelor de pictur[ a arti;tilor
negre;teni care au `nceput s[ fie invita\i
la diverse expozi\ii din \ar[, `n marile
centre culturale. Mai apoi, `n anul 2006,
odat[ cu a dou[zecea edi\ie au fost inau-
gurate modernele galerii de art[ care
poart[ numele doctorului Mihai Pop. ~n
ultimii 20 de ani la Negre;ti au expus
peste 100 de arti;ti, nume reprezentative
ale artei contemporane din \ar[ dar ;i
din str[in[tate.  Toate acestea duc acum,
dup[ aproape 30 de ani la concluzia c[
un grup de arti;ti locali au reu;it s[ creeze
o institu\ie profesionist[ de cultur[ ;i `n
jurul acesteia s-a format o prim[ verita-
bil[ tradi\ie de cultur[ urban[ `n |ara
Oa;ului. 

Criticul ;i istoricul de art[ Vasile Du-
da prezent la ultimele dou[ edi\ii spune

c[ Art Bunavestire propune o sum[ de
experien\e artistice particulare, o abor-
dare a unor probleme cunoscute ;i a unor
teze artistice diverse.

V[ propunem `n cele ce urmeaz[ s[
trecem ̀ n revist[ succint arti;tii prezen\i
pe simeze `n acest an ;i vom `ncepe cu
cel care a plecat de cur]nd s[ picteze sus,
`n cer. 

Arti;tii ;i crea\iile lor

Ion D. Ion ar fi `mplinit cur]nd 70
de ani `ns[ a presim\it `nc[ de la edi\ia
din anul trecut c[ nu o va mai apuca pe
cea prezent[. Cu toate acestea ;i-a
preg[tit con;tiincios p]nzele care sunt
prezente ;i sunt at]t de vii `n expozi\ie.
Picturile lui exprim[ un dialog continuu,
o disput[ permanent[ cu el `nsu;i,
zugr[vit[ prin for\a nest[p]nit[ a culo-
rilor.  Pentru Ion D. Ion `ngerul a strigat
prin opera sa!, spune Vasile Duda.

Susana Ardelean se prezint[ cu o se-
lec\ie de fotografii  prin care experimen-
teaz[ noi modalit[\i de completare a unui
con\inut cu semnifica\ii ;i ̀ n\elegeri din-
colo de imaginea aparent[.

Pictorul b[im[rean Mircea Bochi;
surprinde prin c]teva luc[ri precum Pa-
tul sau Gr[dina unde exceleaz[ prin di-
namica unei pensula\ii cu virtuozit[\i
spa\iale. U;or suprarealiste, uleiurile lui

pe p]nz[ ne dezv[luie frumuse\e ;i sim-
plicitate.

Moldoveanca Gabriela Drinceanu
venit[ tocmai de la Ia;i cu sculpturi apla-
tizate 2D care ne prezint[ personaje
asamblate din fragmentele unei lumi me-
canice dezumanizate.

Sculptorul Alexandru Gavrila; este
adeptul formelor contorsionate `n timp
ce Sorin Ienulescu atrage privitorul ca
un magnet cu lucr[ri precum No com-
ment( Impala vs ghepard) sau West. Op
art-ul s[u dovede;te c[ acest stil nu ;i-a
epuizat sistemele iluzioniste. 

Lucr[rile lui Liviu Nedelcu sunt
pl[cute ochiului dar te face s[ g]nde;ti
dac[ exist[ grani\[ ̀ ntre grafic[ ;i pictur[
pentru c[ la el cele dou[ se ̀ ntrep[trund
armonios. 

Crea\iile Cristinei Gloria Opri;a in-
titulate Semne ;i ̀ nsemne deschid feres-
tre spre fabuloasa lume care ne `ncon-
joar[. Ea reu;e;te s[ ̀ mpleteasc[ ̀ ntr-un
mod surprinz[tor figurativul cu abstrac-
tul contemporan dublate de o cromatic[
;i o geometrie controlat[ ce evoc[ fru-
muse\ea formelor esen\ializate.

Pictorul Dorel Petrehu; ne surprinde
de fiecare dat[ cu abunden\a ;i vivacita-
tea culorilor prin care diversific[ legile
percep\iei.

Lemnele pictate ale lui Corneliu Pop
devin organisme vii cu o estetic[ perso-

nalizat[ prin re\ele complexe bazate pe
enrgii asimetrice, `n continu[ mi;care.

Pentru sculptorul Pop Damian figu-
rativul este un pretext pentru a descoperi
legile interne ale unei estetici purificate.
Ioan Pop Prilog expune viziuni picturale
iar p]nzele sale ofer[ un sistem particular
dominat de explozii cromatice, vibrante.
Ioan Pop Vereta expune c]teva lucr[ri
`n care coexist[ firesc tradi\ia ;i ultra-
modernismul, ̀ n instala\ii surprinz[toa-
re. Descoperim `n el un artist al con\in-
utului, al obiectelor cu miez, al identit[\ii
prin comportament.
Obiectele lui Mircea Vaida sunt
surpriz[toare, cu forme u;or de `n\eles
prin simplitatea lor aparent[. Lucr[rile
sculptorului i lustreaz[ `n mod
conving[tor calitatea artei de a poten\ia-
liza dialogul multiplu , un dialog al ̀ n\ele-
surilor, f[r[ preciz[ri riguroase, unice ;i
selective.

Tot ce s-a spus despre fiecare artist ;i
lucr[rile sale are menirea de a v[ face pe
voi, cititorii,  s[ merge\i s[ vede\i
expozi\ia care va r[m]ne timp de o lun[
la Negre;ti. Sta\i `n fa\a fiec[ruia ;i des-
coperi\i singuri, sensuri, valen\e ;i ex-
plica\ii pe care s[ `ncerca\i singuri s[ le
descifra\i. Pentru c[ acesta e p]n[ la
urm[ rolul artei. Cu siguran\[ ve\i fi mai
c];tiga\i!

Text prelucrat de Viorica Shibata

~n 20 de ani, la Negre;ti au expus peste
100 de arti;ti din \ar[ ;i str[in[tate


