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Alexandra Kerekes revine `n fiecare an
`n Sahel, cu afaceri, dar ;i cu binefaceri. ~ntr-
o \ar[ ̀ n care se cheltuie anual imensa sum[
de 4 dolari pe cap de locuitor pentru asis-
ten\[ sanitar[, orice form[ de ajutor venit
din Europa este binevenit[, iar Ioana ;i par-
tenerii ei aduc multe lucruri necesare mai
ales pentru copiii din satele de pe l]ng[ ca-
pitala Bamako, un ora; de milioane de lo-
cuitori, dar cu alur[ de sat imens el `nsu;i.
E o form[ de a `ntoarce ajutorul, normal[
pentru cineva care ;i-a botezat firma de in-
vesti\ii cu un termen folosit `n Zen pentru
clipa supremei ilumin[ri.

Teritoriul actual al statului Mali are o
form[ de fluture, care delimiteaz[ dou[ re-
giuni absolut contrastante< nordul arid, sa-
harian, prin care p]n[ acum c]\iva ani trecea
Raliul Dakar, ;i sudul sc[ldat de apele gene-
roase ale fluviului Niger, unde clima e oare-
cum mai bl]nd[ ;i p[m]ntul poate produce
mai u;or de-ale gurii, cereale ;i legume. ~n
Sud, spre grani\a cu Coasta de Filde;, se afl[
;i capitala Bamako, ca ;i marile ora;e istorice,
Djenne ;i Timbuktu.
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~n 1968, `n jude\ existau
81 de comune ;i 235 de sate

Ioana Kerekes face
afaceri ;i binefaceri
`n Africa saharian[

Vlád Károly din Veti; a ridicat 
un monument `n memoria fiului
mort `n Primul R[zboi Mondial
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În cadrul ședinței plenare a Comitetului Central al Par-
tidului Comunist Rom]n din 5-6 octombrie 1967 a fost
adoptat un document intitulat “Principii de bază cu privire
la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale și
ale sistematizării localităților rurale”.

Acest document arată că necesitatea reorganizării
a fost determinată de sporirea eficienței întregii ac-
tivități economice, valorificarea sarcinilor desăvâr-
șirii construcției socialiste, dezvoltarea armonioa-
să a tuturor localităților și apropierea treptată
a condițiilor de viață de la sate cu cele de
la orașe.

S-a considerat că împărțirea ad-
ministrativ-teritorială a României
care exista în acea vreme nu cores-
pundea noii etape de dezvoltare so-
cialistă a României. Astfel s-a impus
desființarea verigilor intermediare, re-
giunea și raionul, care se impuneau între
organele centrale și unitățile administrativ
teritoriale de bază, comuna și orașul.

Multe din cele 4.259 de comune existente
în anul 1967 erau mici, având sub 3.000 de lo-
cuitori cu o slabă putere de dezvoltare economică
și culturală, ceea ce ducea la îngreunarea dezvol-
tării respectivei localități.

Prin constituirea noilor județe și comune s-a ur-
mărit rezolvarea tuturor problemelor în vederea asigu-
rării dezvoltării tuturor localităților și dispunerea de
căi de comunicație cât mai directe cu centrele admi-
nistrative.

De-a lungul timpului, 
costumul de baie a intrat 
la ap[, la propriu
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M[cri;ul iepuresc, remediu
contra ulcera\iilor canceroase 

Frumuse]e

In 8 septembrie
1950, are loc prima

reorganizare 
administrativă

postbelică a 
României, 

după modelul 
sovietic și 

transformarea 
celor 58 de 

județe 
în 28 

de regiuni

       Silvio Berlusconi a sosit vineri
dimineaţa la un centru special de la
Cesano Boscone, unde începe să
efectueze muncă de interes general în
folosul bolnavilor de Alzheimer, o
pedeapsă umilitoare şi simbolică pentru
declinul politic al fostului premier
flamboaiant. El a coborât repede din
maşină, la intrarea în pavilionul San
Pietro din cadrul Institutului Sacra
Famiglia, fără să spună vreun cuvânt
sutelor de jurnalişti ţinuţi la distanţă.
       Un sindicalist deghizat în clovn, care
a reuşit să intre în incintă în pofida unor
măsuri de securitate importante, i-a
strigat "Berlusconi la închisoare", "visul
muncitorilor italieni este să-l vadă pe
Berlusconi la San Vittore", o închisoare
de la Milano.
       Magnatul media a fost condamnat
la patru ani de închisoare - dintre care
pentru trei a beneficiat de o amnistie -
pe 1 august, în procesul Mediaset,
pentru fraudă fiscală, şi ispăşeşte un an
de muncă în interesul general. Această
condamnare l-a costat totodată
excluderea din Senat, o interdicţie de a
vota şi de a fi ales.

       Prințul William a călătorit la sfârșitul
săptămânii trecute la bordul unui avion
American Airlines la clasa economic.
Moștenitorul coroanei britanice a
participat la nunta unui prieten de
familie, Guy Pelly, în orașul Memphis,
informează Daily Mail.
       El a fost fotografiat duminică în timp
ce călătorea de la Memphis la Dallas de
către un reporter al unei televiziuni
locale, care a postat imaginea pe Twitter.
       La nuntă a participat și fratele lui
William, prințul Harry, dar, din motive
de securitate, acesta a zburat cu alt avion.
Soția lui William, Kate, nu l-a însoțit în
America.

       Monica Lewinsky vorbește despre
aventura pe care a avut-o cu președintele
american Bill Clinton, după ani de
tăcere, într-un material pe care l-a scris
chiar ea și care va fi publicat de revista
Vanity Fair.
       Materialul scris de Monica
Lewinsky va fi disponibil pe site-ul de
internet al revistei Vanity Fair, va fi
publicat și în varianta print a revistei ce
urmează să apară la 13 mai.
       Cu această ocazie Lewinsky a
infirmat și speculațiile mai vechi că ar fi
primit suma de 12 milioane de dolari
pentru a scoate o carte în care să descrie
detaliile picante ale aventurii sale cu un
președinte american.
       "A venit timpul să dau foc beretei și
să îngrop rochia albastră", a susținut
Lewinsky. "Eu regret foarte mult ce s-a
întâmplat între mine și președintele
Clinton", a mai adăugat ea.

Berlusconi ̀ ;i isp[;e;te 
pedeapsa la un centru 
de bolnavi de Alzheimer

Prin\ul William a mers în
SUA la clasa economic

Monica Lewinsky 
regret[ aventura cu  
pre;edintele Bill Clinton
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Problema reorganizării admi-
nistrativ teritoriale a României a
fost pusă pe plan politic din toam-
na anului 1967. În cadrul ședinței
plenare a Comitetului Central al
Partidului Comunist Rom]n din
5-6 octombrie 1967 a fost adoptat
un document intitulat “Principii
de bază cu privire la îmbunătăți-
rea organizării administrativ-te-
ritoriale și ale sistematizării loca-
lităților rurale”.

Acest document arată că necesitatea
reorganizării a fost determinată de spo-
rirea eficienței întregii activități econo-
mice, valorificarea sarcinilor desăvârșirii
construcției socialiste, dezvoltarea ar-
monioasă a tuturor localităților și apro-
pierea treptată a condițiilor de viață de
la sate cu cele de la orașe.

S-a considerat că împărțirea admi-
nistrativ-teritorială a României care exis-
ta în acea vreme nu corespundea noii
etape de dezvoltare socialistă a României.
Astfel s-a impus desființarea verigilor in-
termediare, regiunea și raionul, care se
impuneau între organele centrale și uni-
tățile administrativ teritoriale de bază,
comuna și orașul.

Multe din cele 4.259 de comune exis-
tente în anul 1967 erau mici, având sub
3.000 de locuitori cu o slabă putere de
dezvoltare economică și culturală, ceea
ce ducea la îngreunarea dezvoltării res-
pectivei localități.

Prin constituirea noilor județe și co-
mune s-a urmărit rezolvarea tuturor pro-
blemelor în vederea asigurării dezvoltării
tuturor localităților și dispunerea de căi
de comunicație cât mai directe cu cen-
trele administrative.

În 1968 în județul Satu Mare 
existau aproximativ
29.000 membri de partid

Unitatea administrativă cea mai mare
era județul, iar unitatea de bază a noii
împărțiri administrative a teritoriului era
comuna, având atribuții sporite în toate
domeniile de activitate, capabilă să asi-
gure valorificarea resurselor materiale și
umane.

Acțiunile de organizare administra-
tivă au fost coordonate de o Comisie
Centrală de partid și de stat, iar în fiecare
regiune a fost înființată o comisie locală.
Principalele atribuții ale acestei comisii
au fost de a efectua studii și de a elabora
propuneri concrete privind noua împăr-
țire administrativ economică a teritoriu-
lui țării.

Pe data de 17 februarie 1968 a avut
loc ședința de constituire a Comitetului
Județean de partid și a Consiliului po-
pular județean provizoriu Satu Mare. Bi-
roul era alcătuit din 13 membri și 6
membri supleanți. A fost ales și Colegiul
de partid compus din 5 membri și Co-
misia de rezervă formată tot din 5
membri.

Tot cu această ocazie a fost ales Co-
mitetul Executiv al Consiliului popular
format din 19 membri. La 20 februarie
1968 a apărut primul număr al "Cronicii
Sătmărene", organul de presă al județului
Satu Mare.

La acea oră în județul Satu Mare exis-
ta o organizație de partid care cuprindea
aproximativ 1.200 organizații de bază cu
aproximativ 29.000 de membri.

Pe toată durata lunii februarie a anu-
lui 1968 s-au format diferite organizații

județene de partid și de stat. Printre aces-
tea se pot aminti Comitetul județean
pentru cultur[ și art[, Consiliul județean
al organizației pionierilor, Uniunea ju-
dețeană a cooperativelor de consum, Co-
mitetul județean al fermierilor, Direcția
agricolă, Direcția județeană de statistică,
Uniunea județeană a CAP, Tribunalul ju-
dețean, Direcția de industrie locală ju-
dețeană și Procuratura județeană.

Conform propunerilor jude-
țul urma să cuprindă 1 muni-
cipiu, 3 orașe și 54 de comune

Pe data de 22 februarie a fost ales Co-
mitetul județean al UTC alcătuit din 65
de membri și din 10 membri supleanți.
Tot în această perioadă s-a trecut la con-
stituirea comitetelor orășenești de partid
și a consiliilor populare provizorii.

Liderii comuniști credeau că noua
organizare administrativ teritorială a ță-
rii, crearea județelor și noua organizare
a orașelor și comunelor avea o mare im-
portanță pentru desăvârșirea construcției
socialiste și pentru crearea condițiilor de
a făuri societatea comunistă.

La 16 aprilie 1968 au fost publicate
în presa locală propunerile comisiei ju-
dețene de partid și de stat cu privire la
delimitarea municipiului Satu Mare, a
orașelor și comunelor de pe teritoriul ju-
dețului Satu Mare.

Potrivit propunerilor județul Satu
Mare urma să cuprindă 3 orașe, un mu-
nicipiu și 54 de comune din care una su-
burbană. Numărul mediu al populației
unei comune urma să fie de 4.693 de lo-
cuitori. S-a făcut propunerea ca actuala
comună Sătmărel să fie înglobată în mu-
nicipiul Satu Mare, localitățile Blaja,

Cean și Valea Morii să intre în compo-
nența orașului Tășnad iar localitatea Tăș-
nadu Nou să devină cartier al orașului.

De asemenea s-a propus ca satele Cig,
Rațiu și Sărăuad să se constituie într-o
comună suburbană cu organ de condu-
cere administrativă propriu și subordo-
nată Consiliului orășenesc Tășnad.

S-a propus ca localitatea Ianculești
să rămână subordonată orașului Carei,
iar localitățile Luna și Tur să rămână în
componența orașului Negrești.

Comisia județeană a propus
spre înființare 54 de comune

Comisia județeană a propus schim-
barea denumirii unor localități.  Orașul
Negrești urma să se numească Negrești
Oaș, comuna Călinești urma să devină
Călinești Oaș, comuna Homorodu de
Mijloc urma să fie denumită Homoroa-
de, iar comuna Moftinu Mic să fie denu-
mită Moftin.

S-a propus de asemenea contopirea
satelor Iojib Vii și Iojibeni cu satul Medieș
Vii, iar satul Româneștii Noi să se înglo-
beze localității Medieșu Aurit, satul Hu-
ta-Chejii la localitatea Săcășeni, satul No-
văceni la Baba Novac, iar satul Agrișu
Nou la Micula.

Au fost propuse pentru înființare ur-
mătoarele 54 de comune< Acâș, Apa, An-
drid, Ardud, Bătarci, Beltiug, Berveni,
Bixad, Bârsău de Sus, Bogdand, Botiz,
Călinești Oaș, Cămârzana, Căpleni, Că-
rășeu (din satele Apateu, Cărășeu, Corod,
Cucliu Mare, Culciu Mic, Lipău, Valea
Vinului), Căuaș, Cehal, Certeze, Craido-
rolț, Crucișor (din satele Bicău, Crucișor,
Iegheriște, Măriuș, Poiana Codrului),
Doba, Dorolț, Gherța Mică, Halmeu,
Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Me-

dieșu Aurit, Micula, Moftin, Odoreu,
Orașu Nou, Păulești, Petrești, Pir, Pișcolt,
Pomi (din satele Aciua, Borlești, Pomi,
Roșiori), Sanislău, Santău, Săcășeni, Să-
răuad, Socond, Supuru de Jos, Tarna Ma-
re, Terebești, Tiream, Târșolț, Turț, Tu-
rulung, Urziceni, Vama, Vetiș și Viile
Satu Mare.

Comisia județeană a întocmit o in-
formare cu privire la datele culese până
la 25 martie 1968. În această informare
se arată că la nivelul comunelor s-au făcut
7 colective care au desfășurat o muncă
de consultare a maselor.

S-a constatat că existau 81 de comune
și 235 de sate cu o populație de 261.851
locuitori. Din aceste localități 22% erau
situate pe artere lăturalnice care le în-
greuna dezvoltarea, aveau un număr mic
de locuitori și o putere economică redu-
să.

S-a propus scoaterea din nomencla-
torul localităților a satelor Iojibeni, Iojib
Vii, Lunca Potăului, Novăceni, Române-
știi Noi, Tășnadu Nou și Huta Chegii. S-
a adoptat schimbarea denumirii locali-
tăților Supuru de Jos în Supur, Dindeștii
Mici în Dindeștiu Mic și Porumbeni în
Păulian.

Noua împărțire administrativ terito-
rială a fost definitivată în ceea ce privește
delimitarea municipiilor, orașelor și co-
munelor în anul 1968, când a fost adop-
tată Legea 55 din 19 decembrie 1968.

La nivel național s-au creat 39 de ju-
dețe, 47 de municipii, 189 de orașe, 604
localități componente ale municipiilor și
orașelor, 2.706 comune și 13.149 sate. In-
formațiile au fost preluate din cartea "Sa-
tu Mare-Studii și comunicări seria isto-
rie-etnografie-artă", publicată de Editura
Muzeului Sătmărean  Satu Mare.

A consemnat Bogdan Mihalca
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Noi, românii, avem datoria de a ne
aminti de rolul jucat de monarhie înce-
pând cu 10 mai 1866 și până la 30 decem-
brie 1947 în făurirea României moderne.

Carol I a devenit principe al României,
la 10 mai 1866 declară îndată ce a pus pi-
ciorul pe pământul țării< "Am devenit și
eu român." Sub domnia lui Carol I a fost
modernizată armata și în urma războiului
de independență 1877-1878, România și-
a câștigat adevărata independență. La 10
mai 1881, România a fost proclamată re-
gat, iar cei 48 de ani de domnie ai regelui
Carol I, au însemnat o epocă importantă,
s-au construit căi ferate, poduri, șosele,
portul Constanța etc. După moartea lui
Carol I, la 27 septembrie 1914, a urmat la
tronul României marele rege Ferdinand I
sub domnia căruia s-a petrecut cel mai
înălțător eveniment din istoria neamului
nostru, Unirea cea Mare, unirea tuturor
românilor într-un singur stat la 1 decem-
brie 1918. Acestui rege i se mai spune"În-
tregitorul" sau "Cel loial și bun". A fost
nepotul regelui Carol I. S-a stins din viață
în noaptea de 19-20 iulie 1927.

Spre marea durere a regelui Ferdinand
și a reginei Maria, tinerețea prințului Carol
a fost un lung șir de scandaluri dureroase.
Regele Carol II a fost o persoană foarte
controversată din punct de vedere politic.
A ajuns la neînțelegeri cu toți fruntașii
politici ai vremii, Iuliu Maniu, Ion Miha-
lache cu fruntași PNL, cu Mareșalul Ion
Antonescu. A intrat în contradicție cu
îns[și regina Maria, mama sa, cu fratele
său Prințul Nicolae, încercând să-l decadă
din drepturile familiei regale. După cum
știm, regele Mihai a jucat un rol important
în scoaterea României din coaliția hitle-
ristă și alăturarea ei de aliații tradiționali
(Anglia, SUA, Franța). Majestatea sa regele
Mihai, în seara zilei de 23 august 1944 a
ordonat armatei române de a lupta contra
inamicului comun al Europei, nazismul.
Monarhia nu este un partid politic, este o
comunitate vie care regrupează diversele
manifestații ale eului istoric al patriei. 

În consecință, misiunea sa politică este
de a apăra principii democratice funda-
mentale pentru o construcție socială so-
lidă și luminoasă ca și voința populară ex-
primată liber. Regele îndeplinește istoricul
rol de a asigura un mediu pașnic pentru
conviețuirea politică. Coroana stă pe vâr-
ful piramidei sociale și asigură continui-
tatea sistemului prin alternanța guverne-
lor. Regele, șef al Armatei, reprezintă uni-
tatea și stabilitatea statului. Coroana este
deasupra unor jocuri politice pentru că
regele simbolizează valorile morale. În cei
50 de ani de comunism nu s-a mai predat
în școli istoria scrisă de Xenofon și Pîrvan
sau de Nicolae Iorga ci s-a predat istoria
scrisă de Mihail Roller.

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

Mureşan Traian

ISTORIE
Pe data de 17 februarie 1968 a avut loc ședința de constituire a Comitetului Județean de

partid și a Consiliului popular județean provizoriu Satu Mare. Biroul era alcătuit din 13 membri
și 6 membri supleanți. A fost ales și Colegiul de partid compus din 5 membri și Comisia de
rezervă formată tot din 5 membri. Tot cu această ocazie a fost ales Comitetul Executiv al Con-
siliului popular format din 19 membri. La 20 februarie 1968 a apărut primul număr al "Cronicii
Sătmărene", organul de presă al județului Satu Mare.

Reorganizarea teritorială a României a fost propusă în 1967

Director editor< Ilie S[lceanu

~n 1968, `n jude\ existau
81 de comune ;i 235 de sate

10 mai - România
proclamat[ regat
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CULTUR~
~n rolul protagonistului, Bodea Tibor `;i conduce personajul cu fine\e, de la entuziasmul

ini\ial la deziluzia tot mai mare, jocul s[u combin]nd inspirat dezinvoltura ;i asprimea.
Superb intr[ `n personajul primarului Rappert-Vencz Gabor, o imagine a puterii ultragiate.
Excelent[ este ;i presta\ia lui Bessenyei Istvan ̀ n rolul activistului civic Aslaksen, un caracter
de plastilin[, modelat cu grij[ de jocul moale, ironic, al veteranului actor.

Considerat cel mai important
dramaturg al lumii dup[ Shakes-
peare ;i p[rinte al teatrului mo-
dern, norvegianul Henrik Ibsen
este, din p[cate, prea pu\in pre-
zent, de la o vreme, ̀ n repertoriul
curent al teatrelor. :i asta se
`nt]mpl[, probabil, din cauza pri-
virii nemilos de lucide asupra ta-
relor sociale, prin care Ibsen a de-
venit celebru ;i controversat.

Acum doi ani a fost la mod[ “Hedda
Gabler”. Montarea de la Teatrul Ma-
ghiar din Cluj `n regia lui Andrei :er-
ban a luat majoritatea premiilor la Gala
UNITER, iar la Satu Mare s-a putut vi-
ziona varianta pus[ ̀ n scen[, la Szeged,
de Keresztes Attila. Iar acum Trupa Ha-
rag Gyorgy ;i-a asumat un act de mare
curaj aduc]nd `n fa\a publicului una
din cele mai radicale piese ale lui Ibsen,
“Un du;man al poporului” (publicat[
`n 1882).

Despre treburile publice,
cu c[r\ile pe fa\[

Ibsen a scris acest text ca reac\ie la
criticile ce i se aduceau din partea con-
servatoare a societ[\ii dup[ primele sale
piese, care denun\aser[ ipocrizia ;i su-
ferin\a mocnit[ din spatele moralit[\ii
familiale victoriene. Enervat de atacuri,
dramaturgul s-a revan;at cu v]rf ;i
`ndesat, trec]nd la un nou nivel al cri-
ticii sociale ;i atac]nd f[r[ menajamen-
te felul ̀ n care func\ioneaz[ conducerea
treburilor publice sub aparen\a demo-
cra\iei puse ̀ n slujba voin\ei majorit[\ii.

Nu e de mirare c[ piesa de fa\[ nu
s-a prea jucat `n Rom]nia< `n anii in-
terbelici era deranjant[, `n anii comu-
nismului putea deschide ochii unora,

iar dup[ 1989 la fel, ba chiar mai mult.
Exist[ doar o versiune radiofonic[ re-
gizat[ de Mihai Zirra (cu George Cal-
boreanu ;i Fory Eterle, printre al\ii) ;i,
de cur]nd, o versiune de studio la Tea-
trul Spectrum din T]rgu Mure;.

Pe scurt< ̀ ntr-un or[;el balnear, me-
dicul balneolog Thomas Stockmann
descoper[ c[ apele care atrag turi;tii ;i
sunt sursa prosperit[\ii locului au su-
ferit o contaminare din cauza re\elei de
canalizare defectuoase. Face un raport
primarului (care, ̀ nt]mpl[tor, e fratele
s[u, Peter) `n care sugereaz[ refacerea
`ntregii re\ele, idee ce ar costa o ton[
de bani ;i ar duce la `nchiderea b[ilor
cel pu\in doi ani, o lovitur[ dur[ pentru
localnicii care abia se obi;nuiser[ cu
bog[\ia. Evident, primarul ;i “societatea

civil[“ nu `nghit a;a ceva, iar doctorul,
hot[r]t s[ lupte pentru adev[r, se
treze;te abandonat de toat[ lumea ;i
sus\inut doar de familie, chiar ;i so\ia
implor]ndu-l la un moment dat s[ ce-
deze. Concluzia o trage Thomas la fi-
nalul piesei< “Cel mai puternic om este
cel mai singur”. Spa\iul nu ne permite
s[ dezvolt[m detaliile unei piese care
arat[ `n am[nunt ;i f[r[ perdea cum
func\ioneaz[ lucrurile ̀ n administra\ie,
pres[, politic[, eternul “lan\ al sl[biciu-
nilor” care submineaz[ ideea de “putere
a poporului” ;i d[ for\[ monologului
lui Thomas, `n care acesta pledeaz[
pentru adev[rul incomod al unei mi-
norit[\i `n dauna majorit[\ii u;or de
manipulat - lucru ;tiut de la procesele
lui Socrate ;i Hristos `ncoace. Lin;ajul

social suferit de idealistul medic ̀ i d[ o
aur[ tragic[. V[z]nd spectacolul, ve\i
afla multe despre lumea care ne ̀ ncon-
joar[ - `n caz c[ nu le intuia\i deja.

Reality-show scenic

~ntr-un decor care aminte;te de stu-
diourile TV cu tribune pentru public,
foarte simplu ;i transparent, ̀ n care tre-
cerile dintre acte se fac cu lejeritate,
amenajat de Cristian G[tina, regizorul
Lendvai Zoltan reu;e;te o performan\[
l[udabil[ imprim]nd unui text extrem
de complex, pe alocuri greoi, ritm ;i
alur[ de reality-show, foarte modern,
`n consonan\[ cu modul ̀ n care teatrul
lui Ibsen a fost un manifest al realis-
mului la vremea sa.

~n rolul protagonistului, Bodea Ti-
bor ̀ ;i conduce personajul cu fine\e, de
la entuziasmul ini\ial la deziluzia tot
mai mare, jocul s[u combin]nd inspirat
dezinvoltura ;i asprimea. Superb intr[
`n personajul primarului Rappert-
Vencz Gabor, o imagine a puterii ul-
tragiate. Excelent[ este ;i presta\ia lui
Bessenyei Istvan ̀ n rolul activistului ci-
vic Aslaksen, un caracter de plastilin[,
modelat cu grij[ de jocul moale, ironic,
al veteranului actor.

Doar dou[ femei sunt implicate `n
poveste< so\ia lui Thomas (Kovacs Ni-
kolett, ̀ ntruchiparea unei figuri de cas-
nic[ grijulie) ;i fiica sa cea mare (jucat[
de Toth Jess `ntr-o cheie isteric-acti-
vist[, adolescentin[). Par;ivitatea presei
e portretizat[ ̀ n duetul realizat de Varga
Sandor - care poart[ cu el amprenta ro-
lurilor de teleast din piesele lui Tasnadi
Istvan - ;i Peter Attila Zsolt, care face
un portret de bon-viveur oportunist ̀ n
rolul editorului Billing. Apari\ii episo-
dice, dar ap[sate, pregnante, are Toth-
Pall Miklos `n rolul socrului bogat al
lui Thomas, iar Nagy Orban revine pe
scen[ `n rolul c[pitanului Horster,
d]ndu-i acestuia o alur[ de martor ui-
mit, consternat, dar nobil, la toat[ te-
vatura. Regizorul a lucrat foarte bine
cu copiii Budizsa David, Szejke Mate,
Varga Ors, Zilahi-Kato Peter, ad[ug]nd
;i un condiment comic prin “vocea po-
porului”, actorii Bandi Johanna, Zakany
Mihaly, Poszet Nandor ;i Marosszeki
Tamas intr]nd printre spectatori.

E un spectacol lung, intens,
nelini;titor, dar foarte util ;i necesar.
Dup[ ce a ̀ nceput stagiunea cu “Rude-
le” lui Moricz Zsigmond, trupa Harag
o ̀ ncheie cu o nou[ pies[ ce dezvele;te
mizeria ;i corup\ia din societate. Do-
vad[ c[ teatrul nu are voie s[ r[m]n[
un simplu divertisment pentru mase.

Vasile A.

Controversa fratricid[ `ntre primarul Peter (Rappert-Vencz Gabor) ;i medicul Thomas (Bodea Tibor)

Proiecţia filmului de epocă
„Plein Soleil“ (1960), în care El-
vira Popescu joacă alături de re-
numitul Alain Delon, este orga-
nizată pe 10 mai, la Bistro Chez
Elvire (grădina Institutului Fran-
cez din Bucureşti), cu ocazia îm-
plinirii a 120 de ani de la naşterea
Elvirei Popescu.

Atmosfera va fi desprinsă din anii
de glorie ai actriţei emblematice, cu
personaje îmbrăcate în costume de
epocă, în acompaniamentul muzicii
anilor ’60, la gramofon, şi a vinurilor
franţuzeşti. Evenimentul va avea loc în
grădina Institutului Francez, după ul-
tima proiecţie din cadrul Festivalului
de Film European (9-15 mai). 

În regia lui René Clément, cunos-
cut pentru „Jeux Interdits“ (1952) şi
„La Belle et la bête“ (1946), „Plein So-
leil“ (subtitrat în limba română) este
un thriller centrat în jurul lui Tom Ri-
pley, interpretat de Alain Delon, un în-
grijitor american talentat în a-şi asuma
noi identităţi. Acesta călătoreşte în Eu-

ropa pentru a-l recupera pe Philippe
Greenleaf (Maurice Ronet), fiul risipi-
tor al unui milionar din Statele Unite.
Pe măsură ce prinde gustul luxului, so-
ciopatia acestuia degenerează, iar re-
laţia dintre protagonişti devine din ce
în ce mai tensionată. Alain Delon in-
corporează lipsa de conştiinţă a mani-
pulatorului obişnuit să inspire submi-
sivitate, luând forma unei frumuseţi
masculine fără scrupule. Povestea este
o adaptare după romanul “Talentatul
domn Ripley”, de Patricia Highsmith.

Elvira Popescu (10 mai 1894 - 11
decembrie 1993, Paris), supranumită
de către critica franceză de teatru „Rei-
ne du Boulevard“, a devenit emblema-
tică pentru relaţia culturală dintre Ro-
mânia şi Franţa de-a lungul celor 65
de ani petrecuţi, în principal, pe scenele
şi ecranele franţuzeşti. Elvira Popescu,
devenită prin căsătorie contesă De Foy,
a dat dovadă încă din copilărie de ta-
lente scenice< graţie în mişcări, pres-
tanţă la mers, vioiciune şi limpezime
în grai, un dar de imitaţie ascuţit şi plin
de haz.   A absolvit cu brio Conserva-
torul de Artă Dramatică din Bucureşti

şi a fost angajată la Teatrul Naţional,
unde i s-au dat încă de la începutul ca-
rierei sale roluri principale. A întemeiat
Teatrele Mic şi Excelsior, împreună cu
actorii Ion Manolescu şi respectiv Ion
Iancovescu. Autorii francezi au ocupat
un loc de predilecţie în repertoriul ei,

dintre care Louis Verneuil, la vremea
aceea unul din cei mai în vogă autori
de vodeviluri, a fost favoritul ei.  

Cariera teatrală a Elvirei Popescu
a durat neîntrerupt timp de 65 de ani.
Pentru o atât de lungă perioadă de
timp, repertoriul pieselor interpretate
de ea a fost totuşi relativ restrâns. În
afară de piesele lui Louis Verneuil, a
mai jucat în creaţiile lui Henry Ber-
nstein, André Roussin, Sacha Guitry.
Explicaţia repertoriului relativ redus
este simplă, toate piesele în care Elvira
Popescu era protagonistă ţineau afişele
cu anii, fiind extrem de solicitată de
public. Unele dintre ele au depăşit
2.000 de spectacole, ceea ce rămâne o
performanţă rareori egalată.  

Cariera cinematografică a actriţei
se întinde pe o perioadă cuprinsă între
anii 1920 şi 1970, cu o activitate mult
mai intensă în anii 1930 şi 1940. Chiar
dacă Elvira Popescu a fost considerată
de critică o actri\[ de film mediocr[,
neegalând în calitate de protagonistă a
ecranului triumfurile teatrale, ea a creat
totuşi şi pe memoria de celuloid anu-
mite personaje remarcabile.

De la prima sa apari\ie pe scena pa-
rizian[, Elvira i-a fermecat pe francezi.
Accentul s[u unic ;i "r"-ul puternic o
f[ceau inimitabil[. ~n primii 10 ani de
;edere `n Fran\a, actri\a `i c];tigase de
partea sa pe cei mai duri critici de tea-
tru, care se `ntreceau s[ o numeasc[
"cea mai aristocratic[ dintre actri\e",
"extraordinar[", "vulcanic[". Actri\ei ̀ i
pl[cea s[ fie ̀ nconjurat[ de oameni in-
teligen\i - membri ai Academiei Fran-
ceze, politicieni, actori. To\i spuneau
c[ frumoasa rom]nc[ refuz[ s[
`mb[tr]neasc[. Este memorabil[ re-
cep\ia pe care a dat-o, `n august 1935,
`n cinstea c[s[toriei unicei sale fiice,
Tatiana Athanasescu, devenit[ doamna
Guillaume Lecointre. "Elvira Popesco
arat[ mai degrab[ ca o t]n[r[ mireas[,
dec]t ca o soacr[ t]n[r[", se putea citi
`n rubricile de mondenit[\i ale ziarelor
vremii. Era r[sf[\ata Parisului. O an-
chet[ `n r]ndul publicului ;i al pro-
prietarilor de cinematografe o desem-
na ca fiind printre cele mai pre\uite ve-
dete din Fran\a ;i mai popular[ dec]t
Greta Garbo.

A consemnat V. A.

Elvira Popescu `n anii de glorie

Elvira Popescu, diva rom]n[ care a cucerit Parisul

Trupa Harag aduce `n scen[ realismul
necru\[tor al teatrului lui Ibsen
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PORTRET
Un lucru e sigur< o fi Mali un loc al lini;tii ;i vie\ii simple, dar nu e rost de plictiseal[. Drumul cu avionul

`ntr-acolo dureaz[ 9 ore, cu escal[ la Paris, dar Ioana `l face cu drag de fiecare dat[. Spune `ns[ c[ nu ar
pleca niciodat[ definitiv din Satu Mare, unde are mul\i prieteni ;i e implicat[ activ ca voluntar la Asocia\ia
Stea. Acum dou[ s[pt[m]ni a ap[rut `ntr-un Talkshow al lui Carol Erdos la Teatru, povestind despre
Africa. 

Oameni extrem de interesan\i
circul[ printre noi `n fiecare zi,
neb[ga\i `n seam[, ;i adesea e ne-
voie de lumea magic[ a Interne-
tului pentru a-i descoperi. Dintr-
o pur[ ;i fericit[ `nt]mplare, un
nea;teptat comentariu pe Face-
book, am cunoscut-o pe Ioana
Amalia Kerekes. :i a fost o sur-
priz[ total[.

Mai `nt]i te uime;te la ea cultura,
impresionant[ pentru o t]n[r[ din zi-
lele noastre. Apoi frumuse\ea, ̀ ntre\in-
ut[ cu grij[ prin sport. Dar ceea ce te
las[ f[r[ cuvinte e faptul c[ aceast[ fe-
meie din Satu Mare care acum c]teva
zile a ̀ mplinit 28 de ani este o prezen\[
constant[, ca antreprenor ;i binef[c[tor,
`ntr-o zon[ pe care aproape to\i o cu-
noa;tem, eventual, doar de la televiziu-
nile specializate ̀ n documentare< Africa
sub-saharian[, ̀ n spe\[ istoricul t[r]m
numit Mali.

Absolvent[ la “Slavici”

Ioana s-a n[scut `n 1 mai 1986,
pu\in ̀ nainte ca Steaua s[ c];tige Cupa
Campionilor Europeni la fotbal. A ab-
solvit Colegiul Na\ional “Ioan Slavici”
`n 2004, apoi facultatea de Drept,
lans]ndu-se `n afaceri `nc[ din timpul
studen\iei. Prima c[l[torie `n Africa a
f[cut-o `n 2007 ;i s-a contaminat ire-
mediabil de legendarul “mal d’Afrique”,

un dor istovitor care-i cuprinde pe
mul\i c[l[tori dup[ primul contact cu
via\a simpl[ ;i primitiv[, ̀ n sensul bun
al termenului, din \[rile africane, cu
bonomia oamenilor, care ;tiu s[ se bu-
cure de o via\[ care nou[, europenilor,
ne-ar p[rea de nesuportat, ;i cu natura
de un specific aparte, mirosurile savanei
;i de;ertului, cultura at]t de
neobi;nuit[.

De atunci domni;oara Kerekes re-
vine `n fiecare an `n Sahel, cu afaceri,
dar ;i cu binefaceri. ~ntr-o \ar[ `n care
se cheltuie anual imensa sum[ de 4 do-
lari pe cap de locuitor pentru asisten\[
sanitar[, orice form[ de ajutor venit din
Europa este binevenit[, iar Ioana ;i par-
tenerii ei aduc multe lucruri necesare
mai ales pentru copiii din satele de pe
l]ng[ capitala Bamako, un ora; de mi-
lioane de locuitori, dar cu alur[ de sat
imens el ̀ nsu;i. E o form[ de a ̀ ntoarce
ajutorul, normal[ pentru cineva care
;i-a botezat firma de investi\ii cu un
termen folosit `n Zen pentru clipa su-
premei ilumin[ri.

Mali - `ntre de;ert,
aur ;i Niger

Teritoriul actual al statului Mali are
o form[ de fluture, care delimiteaz[
dou[ regiuni absolut contrastante< nor-
dul arid, saharian, prin care p]n[ acum
c]\iva ani trecea Raliul Dakar, ;i sudul
sc[ldat de apele generoase ale fluviului
Niger, unde clima e oarecum mai

bl]nd[ ;i p[m]ntul poate produce mai
u;or de-ale gurii, cereale ;i legume. ~n
Sud, spre grani\a cu Coasta de Filde;,
se afl[ ;i capitala Bamako, ca ;i marile
ora;e istorice, Djenne ;i Timbuktu.
Nordul a fost p]n[ `n toamna trecut[
teatrul unui r[zboi aspru ̀ ntre guvernul
malian, cu sprijin militar francez, ;i
mili\iile Al-Qaida, la mijloc fiind prinse
triburile tuaregilor, care `n 2012 pro-
clamaser[, efemer, un stat independent,
Azawad. Toat[ t[r[;enia venea dup[
dou[ decenii de relativ[ stabilitate sub
o constitu\ie democratic[ ob\inut[ de
Mali ̀ n urma unei revolu\ii care l-a de-
barcat, `n 1991, pe dictatorul militar
Moussa Traore, similar[ cu cea din
1989 de la noi.

Agricultura ;i mineritul sunt prin-
cipalele surse de venit pentru un stat
care a cunoscut perioade de glorie `n
Evul Mediu european. ~n anii 1300-
1500 Imperiul Ghana ;i mai apoi Im-
periul Mali controlau aproape toat[
Africa de Vest, `n special rutele de ca-
ravane prin Sahara, dec[derea venind
odat[ cu apari\ia traseelor maritime
descoperite de navigatorii europeni ;i
sosirea acestora ca for\[ armat[. ~n se-
colele XIX ;i XX Mali a f[cut parte din
a;a-zisul Sudan Francez, urm]nd a-;i
ob\ine independen\a `n 1960, dup[ o
scurt[ ;i inoportun[ uniune cu Sene-
galul. Franceza este ;i acum limba ofi-
cial[ a statului, dar cei mai mul\i locui-
tori se folosesc de dialectul local bam-
bara, cea mai r[sp]ndit[ dintre zecile

de limbi tribale. Minele de aur, sare ;i
uraniu au atras investitori str[ini, pre-
zen\a chinez[ fiind semnificativ[ ̀ n zo-
na capitalei, dar se fac afaceri frumoase
;i cu bumbac.

Pove;ti din alt[ lume

Peste 90% dintre malieni sunt mu-
sulmani, dar Islamul de acolo e departe
de stricte\ea din \[rile arabe. Mali e ce-
lebru pentru muzicienii lui ;i are o
echip[ na\ional[ de fotbal care se
num[r[ printre puterile Africii. De alt-
fel, ;i prin fotbal a ajuns Rom]nia cu-
noscut[ ;i apreciat[ `n Bamako, dup[
cum m[rturise;te Ioana. Al\i turi;ti se
declar[ `nc]nta\i de via\a de noapte a
capitalei, ceva nemaiauzit `n zonele cu
Islam fundamentalist.

Dar bazele tradi\iei musulmane se
amestec[ adesea cu supersti\ii din stra-
tul str[vechi, animist, al spiritualit[\ii
locului, ceea ce duce la tabu-uri amu-
zante. De pild[ c]inii sunt privi\i cu
suspiciune `n satele maliene, iar Ioana
a avut mult de lucru s[-i conving[ pe
b[tr]nii unei comune c[ un c]ine nu e
chiar at]t de periculos cum li se p[rea
lor. Clima face ca oamenii s[ doarm[
adesea sub cerul liber, iar de canalizare
abia dac[ poate fi vorba. Condi\iile gre-
le de trai au `ns[ ;i un revers< o solida-
ritate uman[ pe care Europa civilizat[
`ncepe s[ o piard[ `ntr-un ritm alar-
mant.

Am `ntrebat-o pe Ioana cum s-a

sim\it, ca femeie, ba ̀ nc[ ;i alb[, ̀ n mij-
locul unei culturi `n care se ;tie c[ fe-
meile n-o duc prea bine. De exemplu,
`n jur de 90% dintre femei sunt circum-
cise `n Mali, iar nivelul de educa\ie `n
r]ndul lor este adesea deplorabil. La ni-
vel de comunitate local[ deciziile le ia
sfatul b[rba\ilor ̀ n v]rst[, femeile fiind
ocupate cu treburile casnice. Imaginea
femeii africane, purt]nd pe cap vase
`nc[rcate ;i `n spate un copil, nu e nici
pe departe un cli;eu. Dar s[tm[reanca
poveste;te c[ oamenii sunt `n general
respectuo;i ;i recunosc[tori, de;i
uneori morm[ie `n barb[. Mai greu e
cu birocra\ia oficial[, ̀ ntruc]t corup\ia
din \[rile africane este legendar[. Ba
`ntr-un r]nd s-a ̀ nt]mplat ;i o ambus-
cad[ armat[, din care Ioana ;i ̀ nso\itorii
ei au sc[pat destul de norocos, la
apari\ia unui ;ef local care-i cuno;tea.

Un lucru e sigur< o fi Mali un loc al
lini;tii ;i vie\ii simple, dar nu e rost de
plictiseal[. Drumul cu avionul ̀ ntr-aco-
lo dureaz[ 9 ore, cu escal[ la Paris, dar
Ioana `l face cu drag de fiecare dat[.
Spune ̀ ns[ c[ nu ar pleca niciodat[ de-
finitiv din Satu Mare, unde are mul\i
prieteni ;i e implicat[ activ ca voluntar
la Asocia\ia Stea. Acum dou[
s[pt[m]ni a ap[rut `ntr-un Talkshow
al lui Carol Erdos la Teatru, povestind
despre Africa. :i, ̀ ntre noi fie vorba, pe
Carol l-a fascinat teribil Ioana. Ca pe
aproape to\i cei ce ajung s-o cunoasc[.
Vom mai auzi cu siguran\[ de ea.

Vasile A.

Ioana Kerekes face afaceri
;i binefaceri `n Africa saharian[
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S~N~TATE
Magneziul se asimileaz[ foarte bine `n combina\ie cu vitamina B6, fapt pentru

care consumul zilnic de cereale integrale, bogate ;i `n complexul vitaminelor B este
deosebit de eficient `n reglarea echilibrului dintre minerale ;i `n asimilarea lor. 

1- 3 linguri de t[r]\e de gr]u pe zi sunt recomandate `n special `n timpul
administr[rii de suplimente sintetice sau semisintetice pe baz[ de magneziu.

Datorit[ con\inutului mare de pro-
teine (13,5%) ov[zul a fost cultivat ca
plant[ furajer[ de mult[ vreme. Acum
este considerat un superaliment  datorit[
con\inutului echilibrat de carbohidra\i,
proteine ;i gr[simi bune.

Compozi\ie chimic[
;i efecte terapeutice

Ov[zul este cel mai hr[nitor dintre
toate cerealele, av]nd aproape aceea;i
compozi\ie ca ;i gr]ul, dar mai multe
gr[simi bune (nesaturate).

Ov[zul este de asemenea, bogat `n
minerale, cum sunt< calciu, magneziu,
potasiu, zinc, seleniu ;i fibre. Con\ine
`ntregul complex de vitamine B ;i de
aceea este foarte important pentru hr[ni-
rea creierului.

Ov[zul este un stimulator al siste-
mului nervos central, al uterului, antis-
pasmodic, laxativ, energizant, diuretic,
hipoglicemiant, stimulator tiroidian,
combate sterilitatea ;i impoten\a, anti-
asmatic, expectorant, scade colesterolul
din s]nge.

Aceast[ plant[ din familia graminee-
lor ar trebui inclus[ `n alimenta\ia
v]rstnicilor deoarece con\ine acizi nu-
cleici, cu rol de `ntinerire a celulelor.

Datorit[ multiplelor efecte terapeu-
tice ale ov[zului, acesta este indicat `n
tratarea multor boli, din care amintim<

afec\iuni digestive, hepatice, neurologice,
pulmonare, splenice, anemie, astenie fi-
zic[ ;i psihic[, astm, cancer, gut[, tul-
bur[ri cardiace pe fond nervos, colecis-
tit[, colic[ renal[, diabet, coxartroze, li-
tiaze, hipotiroidie.

Preparare ;i administrare

Supa deas[ cu semin\e de ov[z re-
prezint[ meniul nordicilor, aduc]nd de
multe ori vindecare `n afec\iunile
men\ionate. Fulgii de ov[z sunt un ali-

ment excelent, fiind u;or asimilabili.
Se las[ la macerat de seara p]n[ di-

minea\a 20 grame fulgi de ov[z `n 250
mililitri de ap[. Maceratul este eficient
`n special `n litiaze. Apa de pe macerat
se poate \ine `n gur[ contra durerilor de
din\i dup[ care se poate `nghi\i.

Prin fierberea a 50 de grame semin\e
de ov[z timp de 30 de minute se ob\ine
un preparat cu efect laxativ ;i diuretic
foarte bun.

Paiele de ov[z se pot m[run\i ;i fier-
be. Dou[ linguri de paie m[run\ite se
fierb timp de 3 minute, dup[ care se stre-
coar[. Acest decoct are efecte benefice
`n litiaze.

Tinctura de ov[z se poate prepara
din 50 de grame de semin\e care se ma-
cin[ ;i peste care se pun 150 de mililitri
de alcool alimentar de 70 de grade. Se
agit[ de mai multe ori pe zi ;i dup[ 15
zile se strecoar[.

Tinctura de ov[z este recomandat[
celor ce sufer[ de insomnii, av]nd ;i pro-
priet[\i antiasmatice ;i antiastenice.

Ov[zul poate fi folosit ;i extern. Pen-
tru calmarea durerilor, persoanele cu
reumatism, artroze pot face b[i `n care
adaug[ decoct de paie de ov[z.
Durerile care `nso\esc nevralgiile inter-
costale pot fi calmate cu cataplasme calde
cu f[in[ de ov[z. Cataplasma se las[ s[
ac\ioneze timp de 2 ore.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Magneziul este unul dintre ce-
le mai importante minerale din
corp. Are un rol esen\ial `n
men\inerea echilibrelor biochi-
mice din organism ;i a st[rii ge-
nerale de s[n[tate. S-a constatat
de c[tre speciali;ti c[ tot mai mul-
te persoane sufer[ de caren\[ de
magneziu cauzat[ de alimenta\ia
necorespunz[toare.

Astfel, este bine de ;tiut care sunt ali-
mentele bogate ̀ n magneziu atunci c]nd
se constat[ c[ scade sub valorile admise.

Magneziul se asimileaz[ foarte bine
`n combina\ie cu vitamina B6, fapt pen-
tru care consumul zilnic de cereale inte-
grale, bogate ;i ̀ n complexul vitaminelor
B este deosebit de eficient `n reglarea
echilibrului dintre minerale ;i `n asimi-
larea lor. 

1- 3 linguri de t[r]\e de gr]u pe zi
sunt recomandate `n special `n timpul
administr[rii de suplimente sintetice sau
semisintetice pe baz[ de magneziu.

Consuma\i cereale integrale

Rezervoarele naturale de magneziu
se g[sesc ̀ n< cerealele integrale ( porumb,
gr]u, ov[z, orz, secar[), nuci, alune, smo-
chine, migdale, ciocolat[, legume verzi,
mere, banane, ou[, ape minerale bogate
`n magneziu. ~n cazul apelor ele repre-
zint[ un remediu excelent pentru gastrita
hiperacid[ ;i ulcerul gastric, av]nd ca-
pacitatea de a neutraliza sucurile gastri-
ce.

Pentru c[ am amintit de ciocolat[,
considerat[ de mul\i nutri\ioni;ti un
"fruct interzis",  declarat[ regina dulciu-
rilor, ea poate fi o surs[ important[ de

vitamine ;i minerale ;i un veritabil leac
`n diverse afec\iuni. Pe l]ng[ magneziu,
con\ine calciu, fosfor, potasiu, vitaminele
B1, B2, C, D, ;i E precum ;i cafein[ ;i fe-
niletamin[. ~ns[ la fel ca orice dulce tre-
buie consumat cu pruden\[ `n cantit[\i
limitate, f[r[ a mai pune `n discu\ie c[
trebuie ales un produs de calitate.

Tot ciocolata are ;i un bogat con\inut
de cupru, deosebit de valoros datorit[
propriet[\ilor sale antitumorale< cea ne-
agr[ con\ine 22%, iar cea cu lapte, 11%.

C]t despre banane, previn deshidra-
tarea organismului ;i ofer[ aproximativ
30% din necesarul zilnic de vitamina B6
ce ajut[ la buna func\ionare a sistemului

nervos.
Ceea ce mai trebuie ;tiut `n cazul `n

care lua\i suplimente de calciu, acestea
nu trebuie combinate niciodat[ cu cele
de fier, deoarece calciul  blocheaz[ asi-
milarea fierului, dar ̀ n schimb pot fi luate
`mpreun[ cu magneziul.

Mihaela Ghi\[

Ciocolata este o surs[ important[ de vitamine ;i minerale, al[turi de banane, migdale, alune, cereale

Ov[zul este bogat ̀ n  minerale, cum sunt< calciu, magneziu, potasiu, zinc, seleniu
;i fibre. Con\ine `ntregul complex de vitamine B ;i e important pentru creier

Aqua Bebe d[ posibilitatea be-
belu;ului s[ descopere `nc[ din
primele luni de via\[ cea mai na-
tural[ ;i mai liber[ mi;care, ca-
re-l ajut[ s[ se dezvolte s[n[tos ;i
s[ ̀ ;i cl[deasc[ ̀ ncrederea ̀ n sine.
Copiii care practic[ `notul tim-
puriu prezint[ efecte vizibile la
nivelul inteligen\ei, concentr[rii,
agilit[\ii ;i abilit[\ilor perceptua-
le. Se dezvolt[ emo\ional, social
;i fizic mai armonios.

Urm]nd acest program, ̀ n preajma
v]rstei de un an, bebelu;ii `;i trans-
form[ mi;c[rile reflexe `n mi;c[ri co-
ordonate ;i devin foarte activi ̀ n rela\ia
cu apa dezvolt]nd mi;c[ri de ̀ not, ex-
plic[ moa;a Paula Cosma, de la :coala
Mamelor.

Bebelu;ii au ̀ nc[ de la na;tere pre-
zente “reflexele de nata\ie”<
- Reflexul de apnee< pus pe burtic[
cu fa;a `n ap[, bebelu;ul `;i re\ine au-
tomat respira\ia.
- Reflexul mi;c[rilor sacadate< arun-
cat `n ap[, un bebelu; are mi;c[ri re-
flexe ale picioarelor, m]inilor ;i tora-
celui, care pot s[-l propulseze pe spate
sau pe burtic[.
- Reflexul de redresare< un bebelu;
de 4-5 luni pus pe spate sau burtic[ pe
ap[, `ncearc[ s[-;i redreseze capul>
dac[ sus\inem capul bebelu;ului,
l[s]ndu-i corpul s[ pluteasc[, se evit[
stimularea acestui reflex.

Aducerea constant[ la piscin[ a be-
belu;ului `l ajut[ s[-;i transforme
mi;c[rile reflexe ale picioru;elor ;i
m]nu\elor ̀ n mi;c[ri con;tiente, p]n[
la sf]r;itul primului an. Altfel, aceste
mi;c[ri dispar `n preajma v]rstei de
6-8 luni.

Principii de baz[
ale programului

Principiile de baz[ ale programu-
lui, care au ca obiectiv dezvoltarea ;i
transformarea reflexelor naturale de
nata\ie ale bebelu;ului   `n mi;c[ri
con;tiente sunt urm[toarele<
- Mimetismul<  prin implicarea ;i
participarea direct[ a unuia dintre
p[rin\i `n timpul sesiunilor acvatice,
bebelu;ul `;i dezvolt[ abilit[\ile kine-
tice prelu]nd mimetic mi;c[ri de la
p[rintele s[u.
- Repeti\ia exerci\iilor de baz[ - se-
siunile acvatice repetitive asigur[ prin
programul de gimnastic[ `n ap[ dez-
voltarea capacit[\ilor de plutire, `not
;i scufundare ale bebelu;ului
- Joaca spontan[ `n ap[
- Relaxarea

Cel mai potrivit moment `n  care
p[rin\ii pot veni cu bebelu;ii la acest
program de gimnastic[ acvatic[  este
`n preajma v]rstei de 3-4 luni. La
aceast[ v]rst[, bebelu;ii nu se tem de
ap[ ;i reflexele de nata\ie cu care se
nasc  sunt ̀ nc[ prezente ;i foarte active
oferindu-le acestora posibilitatea ca
prin prezen\a ;i sus\inerea p[rin\ilor
s[ dezvolte o rela\ie deosebit[ cu apa.

Cursuri de `not pentru copii
`ntre 3-4 luni ;i 3 ani

Cursul de ̀ not se adreseaz[ copiilor
cu v]rsta cuprins[ `ntre 3-4 luni ;i 3
ani. Pentru cei care doresc s[ cunoasc[
mai multe informa\ii despre avantajul
`notului la bebelu;i pot s[ stea de vorb[
cu moa;a Paula Cosma, la telefon -
0745.021.266 sau s[ `i scrie pe adresa
de e-mail< cosmapaula@scoala-mame-
lor.ro.

M. Gh.

Combate oboseala ;i stresul 
cu alimente bogate `n magneziu

Ov[zul, un antiastenic excep\ional

Beneficiile `notului
la bebelu;i
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Sirop de ment[

Ciorb[ b[n[\ean[

Mod de preparare<

Din 300 g de mentă se face un ceai
concentrat, care se fierbe circa 20 de
minute. Se lasă să se răcească puțin, se
adaugă menta proaspătă și florile de
soc dacă se folosesc, se lasă 24 de ore
la loc rece, apoi se strecoară printr-un
tifon dublu, storcându-se bine-bine. Se

adaugă zahărul și se mai fierbe o dată,
până se leagă (se face testul cu picătura
de pe lingură, ca la jeleu). Spre sfârşit,
se adaugă zeama de lămâie, iar după
ce se ia de pe foc și mierea. Aici se poate
adăuga colorantul. Se toarnă fierbinte
în sticle (sub sticle se pune un cuțit,
sau o bucățică de metal plat, să nu cra-
pe) şi se lasă să se răcească foarte lent,
o zi-două, acoperite cu pături. Se păs-
trează în loc răcoros. Se foloseşte diluat
cu apă minerală sau sifon, eventual în
combinaţie cu alte siropuri de fructe
(pepene galben, mere, ananas) dar ni-
cidecum cu siropuri de culoare roșie.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

500 g mentă cât mai proaspătă, 1,5 kg
zahăr, 2 linguri miere polifloră, o lă-
mâie, 4 bucăți de flori de soc (nu în
mod obligatoriu), 2 litri de apă, colo-
rant alimentar (opțional, dacă doriți
ca siropul să aibă o culoare verde, per-
fectă)

Mod de preparare<

Puiul, sau carnea care tocmai se fo-
losește se taie bucăți, se sărează și se
pune într-o oală, cu morcovul, pătrun-
jeii, o ceapă, piperul boabe, foile de da-
fin și se pun toate la fiert în 2 litri de
apă. Între timp, din untură și făină se
prepară un rântaș slab. Când rântașul
e ușor rumenit, se adaugă cea de a doua
ceapă, tăiată mărunt. Se călește puțin
și se adaugă o linguriță de boia de ardei,

puțină supă sau apă, amestecând bine.
Se pune rântașul în oala de ciorbă să
mai fiarbă puțin. Într-o altă oală mai
mică se fierbe orezul. Într-un bol se
bat bine cele două gălbenușuri de ouă,
se adaugă smântâna, zeama de lăm]ie
sau borșul, în cantitatea dorită, iar peste
ele se strecoară ciorba, amestecând-o
bine. Orezul fiert se strecoară (dacă e
nevoie se și limpezește puțin) și se pune
în bolul de ciorbă. Se adaugă apoi și
buc[țelele de carne, precum și pătrun-
jelul verde tocat mărunt, eventual și
zarzavaturile, după gust. Ciorba se ser-
vește caldă, cu smântână sau ardei iu-
te.

Ave\i nevoie< 
Un pui, sau 1 kg carne de vițel ori de
miel, un morcov, 2 pătrunjei, 2 cepe,
8-10 boabe de piper, 2 foi de dafin, o
lingură de untură (sau 2-3 linguri de
ulei), o lingură de făină, boia de ardei
dulce, 2 linguri de orez, 2 gălbenușuri
de ouă, 2 linguri de smântână, câteva
fire de pătrunjel verde, zeamă de

lăm]ie sau borș pentru acrit

Tort de zmeur[

Mod de preparare<

Albușurile de ouă se despart de găl-
benuș. Gălbenușurile se amestecă cu
cele 3 linguri de zahăr și cu zahărul va-
nilat. Albușurile se bat spumă tare și
se adaugă gălbenușurile, apoi treptat
făina și praful de copt, amestecând fin.
Tava specială pentru tortul cu fructe
se unge cu unt și se presară fin cu făină.
Se toarnă compoziția de pișcot în

această formă, se dă la cuptorul preîn-
călzit și se coace timp de 15 minute,
fără să se dechidă ușa cuptorului. După
15 minute se încearcă cu o scobitoare,
iar dacă aluatul se lipește, se mai lasă
5 minute să se coacă. Se scoate din for-
mă abia după ce blatul se răcește. Se
prepară budinca după instrucțiunile
de pe ambalaj, însă cu doar 400 g de
lapte, iar budinca fierbinte se toarnă
uniform peste blatul de pișcot. Se așea-
ză fructele, se amestecă bine gelatina
cu sucul de fructe, iar după ce s-a di-
zolvat se pune la fiert până dă primul
clocot. Se toarnă peste fructe și se lasă
2-3 ore la frigider. Se poate orna cu
frișcă, sau cu frunzulițe de mentă.

Ave\i nevoie< 
3 ouă, 3 linguri de făină, 3 linguri de
zahăr, 1 plic de zahăr vanilat, 5 g praf
de copt, 400 g lapte dulce, alte 4 lin-
guri de zahăr, o budincă de zmeură,
o ceașcă de zmeură (se pot folosi și
fructe congelate), o gelatină și 300g
de sirop de zmeură, sau eventual de

fructe de pădure. 

Vinete gratinate 

Mod de preparare<

Vinetele spălate le tăiem felii de
grosimea unui deget, le presărăm cu
sare şi le lăsăm să se scurgă circa 30 de
minute. Apoi le punem la călit uşor, pe
ambele părţi. Scoatem vinetele călite
pe un ;ervet de hârtie ca să absoarbă
surplusul de ulei. În 50 ml ulei punem
la călit ceapa tăiată feliuţe şi usturoiul
tocat mărunt. Lăsăm să se călească pâ-
nă când ceapa devine sticloasă şi apoi
adaugăm carnea tocată. Călim câteva

minute după care ad[ugăm supa de
vită şi lăs[m la fiert 15-20 minute. Se
ia de pe foc, iar după ce compoziţia s-
a răcit, ad[ugăm un ou, verdețurile to-
cate mărunt, sare şi piper. Ungem un
vas de iena sau de ceramică cu puţin
unt după care punem un rând de vine-
te, un rând de carne, apoi un rând de
roşii tăiate rondele şi tot aşa până ter-
min[m toate ingredientele. Ultimul
strat (cel de deasupra) trebuie să fie de
vinete. Batem cele două ouă rămase cu
cele 4 linguri de smântână şi turnăm
peste compoziția din vas. Coacem la
cuptor, la foc potrivit, timp de 40 mi-
nute, la început acoperit cu o folie, apoi
descoperit.

Ave\i nevoie< 
3 bucăți de vinete (aproximativ 1-1,2
kg), 2 cepe, 3 căţei de usturoi, 800 gr
carne tocată (la alegere), 8 roşii po-
trivite tăiate rondele, 3 ouă, 4 linguri
de smântână, 200 ml supă de carne
de vită (se poate prepara și din cubu-
lețe), o jumătate de leg[tură de pă-
trunjel verde, o jumătate de leg[tură

de mărar, 300 ml ulei, sare, piper
Este denumit în limbajul po-

pular şi macriş-de-pădure,
macrişul-caprei, măcriş-păsăresc,
măcrişor-trifoios, măcrişul-cucu-
lui, pita-cucului, trifoiu-acru. 

Măcrişul-iepurelui acoperă solul
pretutindeni în pădurile noastre de fo-
ioase şi conifere cu un covor de frunze
de un verde deschis, presărat cu flori
albe, delicate. Priveliştea sa este extrem
de plăcută ochilor. Când iubitorii na-
turii merg să culeagă ciuperci, cu sigu-
ranţă li se întâmplă uneori să se aplece
după o frunză şi să o mănânce. Gustul
este deosebit de bun, un acrişor dul-
ceag, îmbietor la consum. Florile se
adună de regulă în cantităţi mai mici
pentru a realiza amestecuri de ceaiuri
din plante şi flori diverse, cu un spectru
mai larg de acţiune. 

Măcrişul-iepurelui nu se usucă. Es-
te recomandat să se întrebuinţeze doar
în stare proaspătă. 

Efecte terapeutice

Consumul de măcriş iepuresc în-
lătură pirozisul (arsurile la stomac) şi
tulburările hepatice şi digestive uşoare.
Pentru aceste indispoziţii menţionate
este bine să se prepare un ceai. El se
bea sub formă de ceai răcit în prealabil,
în porţii de câte 2 ceşti pe zi. Cunoscă-
torii în materie, dar şi cei care i-au testat
efectele terapeutice îl recomandă con-
tra icterului, a nefritei, a erupţiilor cu-
tanate şi a viermilor, doza respectivă
se bea caldă. 

Medicina populară recomandă su-
cul proaspăt stors pentru cancerul in-
cipient la stomac, tumorile şi ulceraţiile
canceroase interne şi externe. Sucul
proaspăt se obţine cu ajutorul storcă-
torului electric de uz casnic, din planta
recoltată de pe câmpul ferit de prea
mult praf, de preferat din pădurile afla-
te la distanţe mai mari de căile de co-
municaţii. Se iau 3-5 picături o dată pe
oră, diluate în apă sau ceai de plante.
Pe ulceraţiile canceroase externe sucul
proaspăt stors se unge direct. 

În parkinsonism (boala lui Parkin-
son), sucul se recomandă a fi consumat
în doza de 3-5 picături pe oră, luate în-
tr-o infuzie de coada-şoricelului, iar
extern se foloseşte pentru fricţionarea
şirei spinării. Diluarea şi dozarea tre-
buie respectate cu stricteţe atât la can-
cere de stomac, ulceraţii şi tumori, cât
şi la boala lui Parkinson.
Text selectat şi prelucrat de Ioan A. 

Măcrişul-iepurelui acoperă solul pretutindeni în pădurile noastre
de foioase şi conifere cu un covor de frunze de un verde deschis, presărat
cu flori albe, delicate. Priveliştea sa este extrem de plăcută ochilor.

M[cri;ul iepuresc,
remediu contra

ulcera\iilor
canceroase 
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De-a lungul timpului, costumul
de baie a intrat la ap[, la propriu

Prima femeie care a purtat bikini a fost stripteusa Micheline Bernardini

Damele îşi tiveau rochiile cu greutăţi pentru a se proteja contra vântului de pe plajă care le ridica fustele,
dar şi pentru a putea intra în apă, pentru că greutatea împiedica rochia să se ridice la suprafaţă.
După primul război mondial, maiourile de baie uni sau în dungi se mulau nu numai pe trupurile bărbaţilor,
ci şi pe cele ale femeilor cu forme subţiri, care ţineau dietă. Design-ul unui costum bărbătesc era asemănător
unui combinezon cu mâneci şi pantaloni lungi, creat dintr-o ţesătură ce includea un amestec de lână.

Costumul de baie este nelipsit
atunci când mergem la plajă. Cău-
tăm modele perfecte, culorile care
să ne pună pielea în evidență, dar
uneori acordăm o atenție ridicată
chiar și prețului. Cum a evoluat
această piesă vestimentară veți afla
în acest articol.

Una dintre teorii afirmă că percepția
despre mare a stat la baza evoluției costu-
mului de baie. Până în secolul al XVIII-
lea marea inspira, prin caracterul ei im-
previzibil, teamă şi repulsie, iar apa şi aerul
de mare erau considerate nesănătoase,
nişte emanaţii ale putreziciunii, mai ales
din cauza mirosului de alge.

În plus, în mentalul colectiv al acelor
timpuri, marea era populată de monştri
marini şi era plină de creaturi ale forţelor
necurate. Lumea acvatică era un mister
greu de dezlegat, amplificat prin poveştile
despre sirene şi animale marine fioroase.
În hărţile timpului, apa era reprezentată
cu verde şi nu cu albastru, ca astăzi.

Treptat, prin schimbarea reprezentă-
rilor acestui spaţiu, încep să apară noţiunile
de plajă, de baie şi, implicit, de costum de
baie. Primele mărturii despre costumele
de baie datează din vremea înfloritoare a
Pompeiului. Picturile murale întruchipau
femeile purtând costume de baie formate
din două piese, similare cu cele din anii
1960. După această perioadă noţiunea de
costum de baie a fost dată uitării timp de
mai multe secole.

O altă teorie afirmă că dezvoltarea căi-
lor ferate s-a aflat la baza evoluției costu-
melor de baie de-a lungul istoriei. Odată
cu numărul tot mai mare de căi ferate a
crescut și posibilitatea oamenilor de a se
deplasa ușor spre zonele de coastă și, im-
plicit, spre plajele aferente acestora. Dacă
la începutul modei, costumele de baie au
acoperit foarte multă piele, odată cu tre-
cerea timpului putem spune că acestea „au
intrat, de-a dreptul, la apă”. 

Evoluția costumelor

În secolul al XVIII-lea, femeile care își
făceau curaj să se îmbăieze în apele mării
sau ale oceanelor se îmbrăcau cu rochii
lungi, fabricate dintr-un material special
care să nu devină transparent în contact
cu apa. Croiala era astfel realizată încât ro-
chia să nu se umfle în apă. Costumele băr-
bătești erau confecționate din lână și aco-
pereau corpul de la genunchi și coate până
la gât, model care a rămas neschimbat până

în zorii secolului XX. 
În anii 1900 nimeni nu făcea plajă, iar

baia se realiza cu ajutorul unor cabine de
lemn pe piloni care existau pe malul mării,
în apă şi la câţiva metri mai în larg. Ten-
dinţele de atunci cereau ca pielea să fie
păstrată albă pentru a fi un exemplu de
puritate, iar pe plajă se stătea la umbră
pentru a se feri de razele soarelui.

La cabinele respective se ajungea de
pe un podeţ, iar de aici doamnele intrau
în valuri şi se îmbăiau în rochiţe cu mâneci

bufante şi pantalonaşi până la genunchi,
menite să ascundă formele. La acest cos-
tum erau asortaţi ciorapi lungi de culoare
neagră, papuci dantelaţi şi pălării.

În plus, damele îşi tiveau rochiile cu
greutăţi pentru a se proteja contra vântului
de pe plajă care le ridica fustele, dar şi pen-
tru a putea intra în apă, pentru că greutatea
împiedica rochia să se ridice la suprafaţă.
După primul război mondial, maiourile
de baie uni sau în dungi se mulau nu nu-
mai pe trupurile bărbaţilor, ci şi pe cele ale

femeilor cu forme subţiri, care ţineau dietă.
Design-ul unui costum bărbătesc era ase-
mănător unui combinezon cu mâneci şi
pantaloni lungi, creat dintr-o ţesătură ce
includea un amestec de lână.

Până în 1915 singura distracţie a fe-
meilor pe malul mării era săritul în valuri,
ţinându-se de o frânghie legată de mal. În-
otul era considerat un sport exclusiv mas-
culin. Începând cu această dată femeile
încep şi ele să înoate şi astfel, pentru leje-
ritate, costumul de baie coteşte spre cel
format dintr-o singură piesă.

În 1946 apar primele modele de bikini,
dar erau atât de provocatoare, încât nici
un model respectabil nu a dorit să le pro-
moveze. Creatorii de modă au fost nevoiţi
să apeleze la stripteuze. Prima femeie care
a purtat bikini a fost stripteusa de la Casino
Paris, Micheline Bernardini.

Numele de “Bikini” promovat
de Atolul Bikini

Modelul a fost botezat “Bikini” după
Atolul Bikini din Oceania, unde s-au efec-
tuat, în 1945, mai multe experienţe nu-
cleare şi unde, din cauza climei, se purta
ţinuta sumară. În anii ’50, ştafeta popula-
rizării bikinilor a fost preluată de la Mi-
cheline Bernardini, de Brigitte Bardot şi
Jayne Mansfield.

În anii ’50 slipul acoperea buricul, însă
la începutul anilor ’60 talia coboară, iar
costumele devin din ce în ce mai sumare.
Revoluţia sexuală din anii ’60, lasă femeia
mai goală, dar costumul de baie nu îşi pier-
de supremaţia. 

În anii ’80 se creează modelul de slip
tanga, inspirat din vestimentaţia tradi\io-
nală a triburilor din Amazon.
Anii ’90 reprezintă o explozie de diversitate
în ceea ce priveşte forma costumului de
baie. Sunt abordate cu lejeritate o gamă
foarte largă de forme şi culori ce marchează
sfârşitul perioadei tabu în ceea ce priveşte
costumul de baie.

De altfel, în deceniul al nouălea, gar-
deroba de plajă a devenit obiect de haut-
couture şi au apărut numeroase reviste şi
cataloage de specialitate, adesea ascunse
totuşi sub numele de reviste de sport.

Alegerea unui costum
de baie potrivit

Alegerea costumului potrivit se poate
transforma foarte ușor într-o misiune im-
posibilă. Sânii mici sau cei foarte mari, fe-
sele nelucrate, aripioarele sau pielea lipsită

de fermitate pot fi mascate prin diferite
tertipuri pe care ți le vom prezenta.

Chiar dacă ai o prietenă foarte bună
care te ajută la cumpărături, trebuie să cu-
noști câteva reguli de aur înainte să încerci
diferite modele. Dacă ai șoldurile mari este
bine să alegi un sutien cu push-up, astfel
vei distrage atenția de la punctul tău slab
și vei atrage toate privirile către bustul ge-
neros.

Tot pentru silueta pară sunt recoman-
date și costumele de baie formate din top
imprimat și slip uni. În vreme ce impri-
meurile vor creea iluzia de volum în partea
de sus a corpului, slipul uni te va face să
pari trasă prin inel în partea inferioară,
compensând astfel cu adevăratele tale for-
me.

Sutienele triunghi, înalte, legate după
gât, îți vor face umerii să pară mai largi, fi-
ind potrivite cu silueta pară. Nu le purta
dacă ai silueta în formă de măr, nu vei face
decât să-ți accentuezi defectele.

Femeile care au șoldurile înguste pot
purta slipuri foarte decoltate, cu șireturi
pe margine și cu imprimeuri mari. Pentru
șoldurile late sunt de preferat slipurile cu
tăieturi înalte.

Sânii mici se pun în evidență cu sutie-
ne push-up, cu imprimeuri, culori deschise
sau cu bustiere. De asemenea, dacă ești
slabă îți permiți să porți volănașe sau di-
verse aplicații pe sutien. Evită sutienele
fără bretele, dacă ai sânii mari. Datorită
dimensiunii acest model nu va susține cum
trebuie sânii și riști chiar să rămâi fără par-
tea de sus. Caută-le pe cele cu structura
internă în zona cupelor sau pe cele tip ma-
iou.

Sfaturi pentru îngrijirea
costumelor de baie

Acordați atenție deteriorărilor de or-
din mecanic și abraziunile - materialul din
care este confecționat costumul de baie.
Acesta poate fi deteriorat de bijuterii, pie-
tricele, de faptul că stați pe o suprafață
dură sau pe una grunjoasă, tobogan etc.
Înainte de a fi purtat pentru prima oară,
vă recomandăm să înmuiați costumul de
baie în apă călduță (30 ° C) care să conțină
un detergent ce nu atacă țes[turile delica-
te.

După fiecare purtare trebuie să clătiți
costumul de baie în apă călduță, iar uscarea
se face la umbră, niciodată la soare. Nu
depozitați costumul de baie într-o pungă
de plastic, aceasta poate crea un efect de
seră și poate cauza deteriorări. 

Denisa Terțan

Fiecare vârstă vine cu diferite
probleme. În cazul bărbaților ti-
neri, aceștia devin din ce ̀ n ce mai
interesați de modă și încearcă să-
și descopere stilul propriu. Ale-
gerea hainelor ni se poate părea
neimportantă, însă lucrurile nu
stau chiar așa, mai ales în mediul
profesional.

Cei care au cel mai mult de suferit
sunt bărbații tineri. Aceștia se concen-
trează foarte mult pe carieră, pe pre-

gătirea profesională și uită de un aspect
esențial și anume imaginea pe care o
creează la locul de muncă.

Imaginea noastră este compusă atât
din performanțele profesionale cât și
din felul în care ne îmbrăcăm și socia-
lizăm. Iată câteva sfaturi vestimentare
prețioase pentru bărbații tineri, aflați
la începutul carierei.

Încearcă să-ți adaptezi stilul
în funcție de jobul t[u

În mediul profesional, vei fi perce-

put în funcție de stilul vestimentar.
Deci cel puțin în timpul celor 8 ore de
lucru renunță la hainele largi, tricourile
sau pantalonii cargo, potrivite mai mult
unui student. Dacă vrei să fii luat în
serios și să ai succes profesional, este
timpul să te îmbraci astfel încât să pari
mai în vârstă, deci și cu mai multă ex-
periență.

Pentru un aspect impecabil de sus
în jos, acordă atenție pantofilor.  Foarte
mulți se uită mai întâi la încălțăminte,
înainte să-și facă o primă impresie.
Așadar, asigură-te că acorzi acestui as-

pect importanța cuvenită. Nu trebuie
să-ți iei multe perechi, este suficientă
o pereche de pantofi din piele, cu un
model și o formă clasică. Pe lângă fap-
tul că pot fi purtați aproape cu orice,
pantatofii din piele, într-o nuanță în-
chisă, sunt și ușor de întreținut.

Nu te concentra doar pe tendințele
în modă, care vin și pleacă foarte re-
pede. Evită orice este prea ciudat, cu o
tăietură sau formă prea îndrăzneață,
despre care poți ghici că se va demoda
curând. Achizi\ionează-ți cel puțin un
costum cu care nu vei da greș în nicio

situație. De asemenea, ține minte că
aceste costume vor sta foarte bine doar
dacă sunt croite pe măsura ta.

Cămășile albe și albastre, din bum-
bac, sunt esențiale. Pot fi soluția salva-
toare în aproape orice situație. 

În orice firmă care se respectă vor
avea loc diferite petreceri sau eveni-
mente neoficiale. În cazul acesta, ai pu-
tea renunța la costum în favoarea unei
perechi de blugi de culoare închisă, la
care să asortezi un tricou, o cămașă și
o geacă sport, casual. 

Denisa Terțan

B[rba\ii tineri trebuie s[ fie mereu aten\i la imaginea
pe care o creeaz[ la locul de munc[

Stripteusa Micheline Bernardini, 1946
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Adoptarea unui stil de viață și
de alimentație raw vegan aduce
multe beneficii, printre care și do-
bândirea unui corp suplu și sănă-
tos. Păstrarea aspectului fizic tânăr
este motivul pentru care dieta raw
vegan s-a dezvoltat în ultima pe-
rioadă de timp, câștigând mii de
adepți în întreaga lume. Cine nu
vrea să își plimbe strănepoții în
brațe fără dureri de spate și să arate
ca și în tinerețe!?

Pentru a înțelege mai bine ce presu-
pune acest regim alimentar trebuie să știți
că acesta mai este cunoscut și sub numele
de regimul “alimentației vii”. Așadar, dieta
raw vegan presupune consumul alimen-
telor de origine vegetală în stare crudă,
proaspete. Cu alte cuvinte persoanele care
adoptă această dietă trebuie să devină ve-
getariene, însă nu trebuie să consume le-
gumele și fructele preparate termic (fierte,
coapte, prăjite, sotate, făcute în cuptorul
cu microunde). Singurele metode gastro-
tehnice permise sunt< umezirea, extragerea
sucurilor, germinarea, uscarea și deshi-
dratarea sau măcinarea.

Dacă doriți să adoptați această dietă și
pentru a putea mânca diversificat este in-
dicat ca în timpul acestei diete să aveți la
îndemână un blender și un aparat de des-
hidratare pentru legume și fructe. Veganii
sunt acele persoane care au eliminat defi-
nitiv din alimentație produsele de origine
animală și care, în plus față de vegetarieni,
susțin protejarea animalelor de orice fel
de abuz.

Persoanele care doresc să slăbească câ-
teva kilograme, pot urma această dietă
timp de două săptămâni, iar după finali-
zarea acestei perioade să vă dedicați o zi a
săptămânii pentru a mânca în acest stil.
Astfel dacă nu faceți excese, veți reuși să
vă mențineți silueta dobândită pentru o

perioadă lungă de timp. Există și persoane
care adoptă stilul de viață raw vegan pentru
tot restul vieții, aceasta este o alegere per-
sonală care însă nu este agreată de foarte
multe persoane de specialitate.

Dieta pune accent pe alimentele con-
sumate, acestea sunt caracterizate printr-
un indice glicemic redus și o densitate ca-
lorică scăzută. Spre exemplu< fructele și le-
gumele proaspete, diferitele tipuri de nuci
(alune de pământ, nuci autohtone, maca-
damia, fistic etc.) care pot fi consumate ca
atare sau sub formă de “lapte”, cerealele și
leguminoasele germinate (adică încolțite),
grăsimile vegetale presate la rece (cum ar

fi uleiul de măsline).
Organismul nostru reacționează dife-

rit la alimentele consumate. Atunci când
urmăm dieta raw vegan alimentele con-
sumate introduc în organismul nostru nu-
trienți în formă brută (adică crudă). În
acest fel toate glucidele, proteinele sau li-
pidele consumate sunt introduse alături
de o cantitate ridicată de fibre. 

Organismul nu poate digera aproape
deloc fibrele consumate și astfel tubul di-
gestiv este solicitat la maxim. Aceste ali-
mente au nutrienți care pot fi separați și
apoi prelucrați, iar astfel vom putea mânca,
însă nu vom reține ceea ce consumăm. Pe

lângă acest aspect, fibrele consumate oferă
și o sațietate pentru o perioadă lungă de
timp (datorită volumului mare pe care îl
ocupă) și în acest fel nu vom mai simți
senzația de foame atât de des.

Produsele gata preparate sunt interzise
în dieta raw vegan, chiar dacă se pot găsi
în magazine specializate. Doar preparând
în propria bucătărie, singuri, vom acorda
o importanță sporită alimentelor și canti-
tăților consumate. În plus, produsele gata
preparate din magazine de multe ori con-
țin carbohidrați, sare și au un aport mărit
de grăsime, așadar este indicat să ne “fe-
rim” de ele.

Consumul de pâine este permis, fie că
este vorba despre preparate cumpărate gata
din magazin, fie pregătită de noi prin pro-
cesul de uscare. Astfel vom lăsa boabele
de grâu (sau boabe de ovăz) la germinat,
le vom mărunți în blender alături de apă
și câteva legume, iar aluatul astfel obținut
îl vom lăsa la uscat timp de o noapte. Pen-
tru un gust mai bun și pentru valori nu-
tritive ridicate putem folosi și< migdale
măcinate, bucăți mici de măsline, semințe
de dovleac, morcov ras, semințe de floarea
soarelui, semințe de in măcinate etc.

Sfaturi utile

Înainte de a începe o astfel de dietă,
este indicat să urmăriți câteva sfaturi. Re-
nunțați complet timp de 2 săptămâni la
produsele de origine animală, iar după
această perioadă în următoarea săptămână
consumați o masă de tip raw vegan în fie-
care zi. În cea de-a patra săptămână veți
cosuma două mese raw vegan pe zi. Iar în
a cincea săptămână trebuie să renunțați
complet și la prânzul fiert sau copt. Poftele
de dulce se vor potoli doar cu fructe, fie
piersici, pere, banane etc. Consumați pro-
duse care au un conținut redus de calorii,
cum ar fi< ardei gras, zarzavaturi verzi,
morcov, vinete, roșii, castraveți, conopidă,

ridichi etc.

Exemplu pentru un  meniu

Micul-dejun presupune consumul ve-
getalelor neacide, așadar trebuie excluse<
fructele acide (în mod special fructele
acre), roșiile, usturoiul, ceapa, legumele
din familia Crucifere> varză, broccoli, con-
opidă, ridichia, gulia. Puteți consuma cu
încredere o salată de legume (castraveți,
ardei, morcovi, țelină, verdeață) și sucuri
făcute din aceste legume, dar și fructe (cum
ar fi o felie de pepene sau o banană).

La prânz puteți consuma preparate
energizante, cum ar fi< supă raw-vegan,
preparate cu germeni, lasagna vegetală.

Gustarea trebuie să conțină fructe sau
legume, sau un desert raw vegan axat pe
sucuri de legume sau de fructe (toate aces-
tea trebuie să fie proaspete).

Cina va însemna consumarea oricărui
tip de preparat raw vegan, cum ar fi< un
desert, un ceai raw vegan sau o brânzică
raw.

Avantajele dietei

Acest regim te va ajuta să elimini ki-
logramele în plus pentru o perioadă lungă
de timp. Dacă este urmată pentru o pe-
rioadă limitată de timp este foarte sănă-
toasă, considerată a avea proprietăți anti-
inflamatorii, antioxidante, deoarece nu se
consumă< grăsimi nocive, zaharuri, făi-
noase.

Alte beneficii pe care le are asupra or-
ganismului< detoxifierea organismului (co-
lon, ficat, rinichi), regenerare celulară, îm-
bunătățirea sistemului imunitar, preveni-
rea bolilor cardiovasculare, a hipertensiu-
nii arteriale, cancerului, maladiilor cere-
brale și a diabetului.

Un detaliu la care să fiți atenți este să
faceți sport în fiecare zi.

Denisa Terțan

Ghimbirul ajută la normalizarea me-
tabolismului și oferă energie corpului. Este
o rădăcină cu o formă extrem de particu-
lară, cât despre gustul și aroma aparte nu
se poate zice mai mult decât ori îți place
ori nu, nu există cale de mijloc. Cert este
că această plantă ar trebui să se regăsească
nu doar în bucătăria gospodinelor, ci și pe
farfuriile celor care vor să slăbească. 

Ghimbirul este un condiment excelent
dar și o plantă medicinală eficientă. Mai
mult decât atât ghimbirul este un instru-
ment foarte bun pentru pierderea în greu-
tate. El se folosește în dietele de slăbit cu
atenție, în cantitate moderată, deoarece
are multe beneficii dar și contraindicații.

Consumul de ghimbir

Această plantă se consumă sub orice
formă, fie ceai sau în supe. Este important
ce cantitate de ghimbir se mănâncă, deoa-
rece în funcție de aceasta se obține un efect
laxativ sau unul constipant. Astfel dacă
se consumă o cantitate mai mică de 10 g
de ghimbir proaspăt se ajunge la un efect
laxativ, dacă se ia mai mult de 10 g se ajunge
la constipație. Rădăcina de ghimbir se cu-
răță și se taie felii, înaintea fecărei mese se
va consuma o bucățică. O altă metodă prin
care se poate slăbi cu ajutorul ghimbirului
este consumat în salate. Se poate face o

combinație de rădăcină de țelină, coajă de
portocale, morcovi, sfeclă roșie și puțină
lămâie. Persoanele care suferă de indigestie
sau dureri de stomac trebuie să mănânce
doar câteva bucățele de tulpină de ghimbir
proaspăt. Aceasta ajută și la neutralizarea
toxinelor din organism și la creșterea ape-
titului. Doar 500-2000 mg ghimbir ajută
la arderea grăsimilor și ameliorează balo-
narea abdominală.

Contraindicațiile consumului
de ghimbir

După cum am mai spus consumul de
ghimbir poate avea și contraindicații. Fiind
o plantă exotică poate provoca alergii.
Consumul în exces poate provoca stări de
constipație și senzație de arsură la stomac.

Este interzis celor care suferă de boli de fi-
cat sau boli de inimă. De asemenea femeile
care sunt însărcinate sau alăptează sunt
sfătuite să consume această plantă. 

Ceaiul de ghimbir ajută
la slăbit

Prepararea ceaiului se poate face prin
mai multe modalități, iată trei dintre ele. 
Prima rețetă< se adaugă o felie de rădăcină
de ghimbir la o cană de apă clocotită și se
lasă să infuzeze timp de jumătate de oră.
Se bea cu ̀ nghițituri mici, de câteva ori pe
zi, înainte cu 20 de minute de fiecare masă. 

A doua rețetă< se adaugă jumătate de
rădăcină mărunțită de ghimbir, 60 g frunze
de mentă, un praf de nucșoară în apa clo-
cotită și se lasă să stea timp de o jumătate
de oră. Se filtrează și se adaugă 250 ml suc
de lămâie și 80 ml suc de portocale, se
amestecă bine și se bea rece.

A treia rețetă< se prepară ceai de ghim-
bir în amestec cu ceai verde sau ceai negru
și se adaugă o lingură de miere de albine
și doar o felie de lămâie. Acest preparat
este foarte bun pentru organism, are efect
revigorant și ajută la scăderea în greutate.

Indiferent pentru care rețetă optați,
toate garantează un efect revigorant și cal-
mant.

Denisa Terțan

Pepenele verde nu este doar un fruct
delicios de sezon, dar ajută și la menținerea
greutății corporale. Este arma secretă pen-
tru obținerea unui abdomen plat și ferm,
oferind în același timp strălucire pielii. 

Dieta cu pepene ajută la pierderea în
greutate prin înlocuirea alimentelor care
conțin cantități semnificative de apă și ca-
lorii cu un fruct revigorant. Cantitatea de
pepene verde consumată în timpul dietei
variază în funcție de numărul de kilograme
în plus și de cât de repede doriți să pierdeți
în greutate. Conținutul bogat în vitamine
și minerale sunt motivul pentru care dieta
cu pepene verde este o adevărată sursă de
sănătate. Pepenele este neobișnuit de hră-
nitor> conține potasiu, vitaminele A, C și
B6 și 92% din compoziția acestuia este apă,
ceea ce înseamnă că asigură o hidratare
optimă a organismului. Pepenele verde
este un antioxidant eficient în prevenirea
cancerului.  Atenție însă la cât pepene con-
sumați. Dacă consumați pepene verde câ-
teva zile la rând pot apărea tulburări de
absorbție a vitaminelor liposolubile, iar un
deficit de grăsime în organism afectează
procesul de întinerire al corpului celular.

Dieta pas cu pas

Pasul 1. Pepenele verde trebuie ținut
în frigider, indiferent că este întreg sau fe-
liat. Acesta poate fi consumat ca și gustare,

dar și pentru satisfacerea poftei de dulce,
însă nu este indicat ca una dintre princi-
palele mese ale zilei să fie înlocuită cu con-
sumul exclusiv de pepene>

Pasul 2. Toate băuturile, fie energi-
zante, sucuri carbogazoase sau orice alt tip
de băuturi cu conținut ridicat de zahăr se
vor înlocui cu suc de pepene și apă. Toto-
dată, în loc să consumați un pahar cu li-
monadă la care ați adăugat zahăr sau în-
dulcitori artificiali mai bine vă preparați
un cocktail de pepene verde cu apă și ghea-
ță, aromat și hidratant>

Pasul 3. Desertul se va înlocui cu o fe-
lie de pepene verde. Nici un alt desert spe-
cific verii nu va putea înlocui gustul și sa-
voarea unei felii de pepene verde rece și
proaspăt.

Pasul 4. Pepenele verde conține 90%
apă> în aceste condiții puteți înlocui con-
sumul de apă cu câteva felii de pepene> 

Pasul 5. Înlocuirea alimentelor con-
sumate zilnic cu un singur fruct (pepenele)
care conține o cantitate ridicată de apă
conduce la dezechilibrarea dietei alimen-
tare. De aceea este indicat să consultați un
medic înainte să începeți o dietă cu pepene.
Dieta cu pepene verde ajută la arderea gră-
similor din organism, dar și la detoxifierea
organismului. În urma unei astfel de diete,
datorită proprietăților diuretice ale pepe-
nilor, după doar 5 zile organismul va fi de-
toxifiat și revigorat.

Abdomen plat cu pepene verde

Acest regim te va ajuta să elimini kilogramele în plus pentru o perioadă lungă de timp.
Dacă este urmată pentru o perioadă limitată de timp este foarte sănătoasă, considerată a avea
proprietăți antiinflamatorii, antioxidante, deoarece nu se consumă< grăsimi nocive, zaharuri,
făinoase. Alte beneficii pe care le are asupra organismului< detoxifierea organismului (colon,
ficat, rinichi), regenerare celulară, îmbunătățirea sistemului imunitar, prevenirea bolilor
cardiovasculare, a hipertensiunii arteriale, cancerului, maladiilor cerebrale și a diabetului.

Dieta raw vegan a c];tigat 
mii de adep\i `n `ntreaga lume

Ghimbirul “tope;te” kilogramele
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Coza Dan a urcat pe scen[ pentru `nt]ia oar[ `n anul 2010, c]nd a participat la un
casting desf[;urat de mai mul\i colegi de-ai lui, `n cadrul liceului unde studiaz[. Fiind
atunci `n clasa a IX-a a dorit s[ descopere dac[ aptitudinile lui sunt apreciate ;i de alte per-
soane ;i bine`n\eles dac[ este capabil s[ duc[ la bun sf]r;it un rol, dintr-o pies[ de teatru.

Spre norocul lui s-a dovedit a fi chiar o ̀ nc]ntare, juc]nd ̀ n piesa de teatru „Ce se ̀ nt]mpl[
a doua zi“, al[turi de colegii lui de la Mihai Eminescu ;i `n piesa „Sentimentele balenelor“,
al[turi de echipa cenaclului Alfazet.

~n acest an Recitatio, concur-
sul de poezie din opere ale scrii-
torilor s[tm[reni a fost c];tigat
de c[tre Coza Dan elev `n clasa a
XII-a la Colegiul Na\ional Mihai
Eminescu. Acesta a uimit au-
dien\a, dar ;i juriul cu o repre-
zenta\ie de excep\ie a poeziei
“M]na de pe cu\it”, scris[ de Ge-
orge Vulturescu.

Coza Dan a urcat pe scen[ pentru
`nt]ia oar[ `n anul 2010, c]nd a parti-
cipat la un casting desf[;urat de mai
mul\i colegi de-ai lui, ̀ n cadrul liceului
unde studiaz[. Fiind atunci `n clasa a
IX-a a dorit s[ descopere dac[ aptitu-
dinile lui sunt apreciate ;i de alte per-
soane ;i bine`n\eles dac[ este capabil
s[ duc[ la bun sf]r;it un rol, dintr-o
pies[ de teatru.

Spre norocul lui s-a dovedit a fi
chiar o `nc]ntare, juc]nd `n piesa de
teatru „Ce se `nt]mpl[ a doua zi“,
al[turi de colegii lui de la Mihai Emi-
nescu ;i `n piesa „Sentimentele bale-
nelor“, al[turi de echipa cenaclului Al-
fazet, ambele fiind prezentate la festi-
valul Rotaract desf[;urat `n acel an.

~ncep]nd cu anul 2011, acesta a fost
cooptat ̀ n cadrul cursurilor desf[;ura-
te la :coala de Arte mic[, de c[tre ac-
torul Carol Erdos care de atunci `l in-
struie;te `n tainele acestei frumoase
meserii. „~mi place s[ joc, m[ simt bine
pe scen[. De la participarea mea la acel
casting ;i p]n[ acum am v[zut mai
mul\i colegi perform]nd pe scen[, am
fost s[ vizionez mai multe piese de tea-
tru ;i a;a pl[cerea mea de a juca a de-
venit tot mai mare“, a declarat Coza
Dan. 

P]n[ `n prezent elevul a mai jucat
`n piesele „Paris mon amour“ scris[ de
Sorin Oros, „Omul transversal“, de Dan

Tarchila ;i „Patima ro;ie“, scris[ de Mi-
hail Sorbu. Cu acest ultim spectacol a
fost de cur]nd la un festival de teatru
`n Cluj Napoca, iar pe data de 1 mai va
merge cu acela;i spectacol la alt festival
pentru tineret desf[;urat la Bra;ov.

- Cum \i-ai ales poezia ;i cine te-a
preg[tit pentru concursul Recitatio?

- Poezia „M]na de pe cu\it“, a fost
una din multele poezii care mi-au atras
aten\ia `n timp ce r[sfoiam unul din
volumele poetului s[tm[rean George
Vulturescu. Am ales-o singur deoarece
am sim\it c[ mi se potrive;te. ~n
preg[tirea mea pentru concursul Re-

citatio, am avut un foarte mare noroc
cu domnul profesor Carol Erdos care
a ;tiut cum s[ m[ determine s[ simt
fiecare vers al acestei poezii. 

- Ai spus c[ aceast[ poezie \i se po-
trive;te. Ce anume ai sim\it tu c[ te
leag[ de versurile ei?

- ~ntotdeauna o poezie trebuie s[
fie sim\it[ de cel care o recit[, iar pen-
tru ca acest lucru s[ se ̀ nt]mple trebuie
s[ corelezi sentimentele transpuse de
autor pe foaie cu `nt]mpl[ri ce \i s-au
`nt]mplat \ie. Asta am sim\it ;i v[zut
eu `n versurile acestei poezi. Fiecare
actor are specificul lui, eu spre exemplu

nu a; putea s[ interpretez un Don Juan.

- Ce te-a atras cel mai mult din
`ntreaga poezie? Ai un vers preferat?

- Poezia vorbe;te despre greut[\ile
prin care poetul trece `n momentul
crea\iei ;i totodat[ despre “demonul”
interior care `i d[ inspira\ia necesar[
pentru a a;terne cuvintele potrivite pe
foaie. Eu simt c[ ;i actorul la fel ca ;i
poetul are constr]ngeri,  triste\i ;i
`nt]mpin[ greut[\i `n crearea de im-
agini ;i sentimente. 

- Cum te-ai sim\it ̀ n momentul ̀ n
care ai fost anun\at marele c];tig[tor

al concursului Recitatio 2014?
- Am fost foarte surprins. Particip

la acest concurs `nc[ din anul 2012 ;i
nu am c];tigat dec]t o men\iune ;i un
premiu trei. M[ bucur foarte mult c[
am reu;it s[ impresionez at]t juriul c]t
;i publicul.

- E;ti elev `n clasa a XII- a, te-ai
g]ndit s[ te `nscrii la Facultatea de
Teatru ;i Cinematografie?

- Sunt absolut sigur c[ am s[ dau la
teatru ;i sper din suflet s[ ;i fiu admis.
M[ preg[tesc intens ajutat fiind de ac-
torul Carol Erdos. Inten\ionez s[ merg
;i la admiterea de la Cluj ce va avea loc
`n luna iulie ;i la admiterea de la Bu-
cure;ti ce va avea loc `n septembrie.
Recunosc c[ mai mult mi-ar pl[cea s[
fiu admis la Bucure;ti deoarece `n ca-
pital[ oportunit[\ile de afirmare sunt
mult mai mari. 

- Cum se `mpac[ ;coala cu aceste
activit[\i extra pe care le intreprinzi?

- Pentru mine ;coala nu a fost ni-
ciodat[ o problem[. Sunt la profil so-
cio-uman, iar materiile pe care le stu-
diez intensiv `mi sunt foarte de folos.
Istoria ;i filosofia sunt dou[ materii
care m[ ajut[ foarte mult ̀ ntruc]t ;i ̀ n
piesele de teatru ac\iunea are loc ̀ n tre-
cut ;i implic[ foarte mult[ filosofie. 

- Care este visul t[u ca ;i viitor ac-
tor profesionist?

- ~n primul r]nd primul meu vis
este s[ intru la facultate. Mai apoi, a;
vrea foarte mult s[ joc `ntr-un film de
lung metraj profesionist. 

Pentru a reu;i s[ fac ceea ce `mi
propun trebuie s[ m[ \in de treab[ ;i
s[ nu m[ las absorbit ;i chiar orbit de
alte activit[\i ce pot s[ m[ abat[ de la
drum.

Sergiu Podin[

Dan Coza, elev `n clasa a XII-a la Colegiul Na\ional Mihai Eminescu a luat locul I la edi\ia din acest an a concursului
Recitatio

Coza Dan ;i pl[cerea
de a juca teatru

PORTRET

Compozitorul George Enescu
a fost un apropiat al familie regale
a Regelui Carol I și în mod deose-
bit a Reginei Elisabeta. Compo-
zitorul român a reprezentat o țin-
tă importantă pentru autoritățile
comuniste și pentru serviciile se-
crete, în dorința de a-l folosi în
scopuri propagandistice. 

Se înmulțesc cărțile și articolele de
presă care documentează faptul că pe în-
treaga durată a exilului său, din 1947 și
până la 4 mai 1954, ziua morții sale, dar
și după aceea, George Enescu a repre-
zentat o continuă preocupare pentru au-
toritățile comuniste de la București și
pentru serviciile secrete aflate la dispo-
ziția acestora.

Enescu, puntea cu U.R.S.S.

Asemenea altor mari exilaţi, precum
George Emil Palade, Sergiu Celibidache,
Elvira Popescu, Mircea Eliade, Constan-
tin Brâncuşi, Henri Coandă şi lista ar pu-
tea continua, Enescu a reprezentat “o afa-
cere de stat”. Iar cum statul comunist în-

seamnă în primul rând supraveghere,
servicii secrete, implicarea acestora a fost
dintre cele mai proeminente.

Trebuie spus că Enescu a însemnat o
afacere de stat încă înainte de plecarea
sa din țară, se vorbește despre felul în
care s-a încercat instrumentalizarea unui
turneu întreprins de violonistul George
Enescu la Moscova, unde a cântat alături
de David Oistrah. 

Evenimentul a fost abil orchestrat de
propagand[. Importanța concertelor lui
Enescu se relevă mai curând politic decât
cultural, compozitorul român trebuia să
joace rolul de cap de pod pentru puntea
dintre două culturi. Articolul Enescu în
U.R.S.S. apărut în ediția 4 mai 1946, data
morții sale, a revistei< "Întreaga presă so-
vietică l-a acoperit cu elogii, relevând, în
acelaşi timp, importanţa concertelor lui
Enescu. 

Oamenii de cultură sovietici, veniţi
pe la noi, şi oamenii de cultură români
duşi în URSS formează puntea care leagă
într-o veşnică prietenie cele două popoa-
re vecine. Şi Enescu a pus la această punte
o majestuoasă şi trainică lespede”.

Trofeu propagandistic

Regimul de la București, oamenii
acestuia de la dr. Petru Groza până la mi-
nistrul Culturii, Constanța Crăciun, ofi-
țerii de securitate, agenții de influență ai
guvernului comunist au cheltuit în ulti-
mii ani când trăia în exil, mulți bani pen-
tru a-l convinge pe marele artist să se în-
toarcă la București pentru că intenționau
să se slujească de el drept trofeu propa-
gandistic. Un rol aparte a revenit în acest
sens agentului Corneliu Bădițeanu care,
eșuând în misiunea sa de răpire a corpu-
lui acestuia, imediat după decesul său în
hotelul Atala de la Paris, acesta a fost ex-
pulzat de către autoritățile franceze. În
anul 1949, Legația României de la Paris
i-a retras lui George Enescu pașaportul
cu emblema regalității, propunându-i în
schimb, să-i pună la dispoziție un docu-
ment cu noile însemne ale Republicii Po-
pulare Române. Enescu a refuzat oferta
și i-a cerut unei vechi prietene, Lucia Mă-
nescu, să-i obțină de la Prefectura Poliției
din Paris acte de călătorie pe care, după
spusele doamnei Mănescu, compozitorul
le-a folosit până la moartea sa la 4 mai
1954. 

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

Mureşan Traian

George Enescu - un apropiat al familiei regale
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ISTORIE

Declanșat în vara anului 1914,
Primul Război Mondial, cunoscut
și sub denumirea de Războiul cel
Mare sau Războiul Națiunilor, a
început ca un conflict local între
Austro-Ungaria și Serbia, cuprin-
zând repede întreaga Europă și
devenind apoi global, prin impli-
carea a 32 de state.

Deşi peste teritoriul judeţului Satu
Mare nu a trecut în mod direct linia
frontului, a fost şi el afectat de efectele
izbucnirii primei conflagraţii mondia-
le. Având ca bază legea măsurilor ex-
cepţionale în caz de război, guvernul
Tisza a emis, în iulie 1914, un număr
mare de ordonanţe ale căror urmări
directe au fost suprimarea libertăţii
presei, interzicerea întrunirilor publice,
suprimarea autorităţii bisericeşti, in-
struirea curţilor marţiale în locul tri-
bunalelor civile.

Tot în vara anului 1914 au început
şi recrutările din rândul populaţiei săt-
mărene. Documentele vremii arată că,
în cadrul acestei activităţi de mobili-
zare militară, nu s-a făcut ținut cont
de naţionalitate. Nu poate fi exclusă
nici existenţa unor abuzuri, dar acestea
sunt cazuri izolate, şi nu au reprezentat
o regulă generală. Majoritatea re-
cruţilor sătmăreni au fost încadraţi în
Regimentul 12 Infanterie, care, pe timp
de pace, îşi avea sediul în Satu Mare,
Sighet şi Carei, cu sediul comanda-
mentului la Satu Mare. 

În 14 august 1914, în Piaţa Liber-
tăţii, 35.000 de soldaţi au depus jură-
mântul de credinţă statului austro-un-
gar. Preoţi de diferite confesiuni au bi-
necuvântat ostaşii care se pregăteau de
plecarea pe front. În 18 august 1914,
trenul regimentului a pornit înspre li-
nia frontului. În 19 august, a ajuns în
Galiţia, unde, timp de 845 de zile, a
participat la operaţiunile militare de
aici. În decembrie 1916, regimentul a
fost mutat pe frontul din Italia, sfârșitul
războiului găsindu-l în această zonă.

Pentru jude\ul nostru, Primul 
R[zboi Mondial a `nsemnat 
pierderi de vie\i omene;ti

Mai presus de toate, și pentru ju-
dețul Satu Mare, primul război mon-
dial a însemnat pierderi de vieți ome-
nești. Printre cei căzuți se numără și
tânărul Vlád Endre, originar din loca-
litatea Vetiș, care la vârsta de 22 de ani
a decedat în cadrul confruntărilor mi-
litare desfășurate pe frontul de est, în
toamna anului 1914. Potrivit datelor
găsite în registrul parohial al botezați-
lor greco-catolici din Vetiș, Vlád Endre
s-a născut în 30 noiembrie 1892, fiind
fiul lui Vlád Károly și al Elisabetei Toth.
Ordinul militar a fost ca el să fie în-
corporat în 1914 în rândurile Regi-
mentului 12 care își avea sediul în Satu
Mare și, în luna august, să pornească
înspre Galiția, unde își încheie scurta
sa viață.

În familia Vlád, legătura dintre fiu
și tatăl era probabil foarte puternică,
părintele simțind apropierea sfârșitului
vieții fiului său. Potrivit relatărilor lo-
calnicilor (în primul rând domnul Tö-
rök József, căruia îi mulțumim pentru
amabilitatea sa), în perioada morții fiu-

lui său, Vlád Károly a visat că în curtea
casei sale a răsărit un trandafir. Pe acel
loc el s-a hotărât să construiască un
mic lăcaș care să adăpostească un fru-
mos monument închinat băiatului că-
zut în război. Folosind materialele pe
care le-a avut în gospodărie, apelând
doar la propria imaginație și cunoștin-
țe, tatăl a ridicat, în interiorul unei că-
suțe, un crucifix decorat cu simboluri
legate de Patimile lui Isus, combinate
într-un mod armonios cu elemente ca-
re amintesc viața soldatului plecat pe
front. Ceea ce impresionează la această
construcție este modul în care un om
simplu, fără foarte multă educație, a
reușit să îmbine cele două aspecte, rea-
lizând astfel o frumoasă imagine a cal-
varului trăit de Mântuitor și a greută-
ților tânărului soldat.

Monumentul se sprijină pe un so-
clu confecționat din piatră sculptată
pe care sunt notate, în limba maghiară,
câteva informații despre tânărul căruia
i-a fost dedicat< ”Vlád Endre a trăit 22
de ani și a murit eroic pe frontul rusesc
în 1914. Odihnească-se în pace!” Pe
acest postament este fixat un crucifix
de mari dimensiuni, la baza căruia se
află, încadrat într-o cutie de metal cu
capac de sticlă, portretul tânărului sol-
dat. 

Așa cum am spus și în rândurile
de mai sus, monumentul este încărcat
de simboluri care amintesc de Răstig-
nirea lui Isus, combinate cu elemente
caracteristice vieții de soldat din acea
perioadă. Crucea Mântuitorului are di-
mensiuni mari, de o parte și de alta fi-
ind așezate cele două cruci ale tâlhari-

lor care au fost răstigniți odată cu Isus,
iar în spatele ei fiind prinse trei sim-
boluri ale torturii< cleștele, ciocanul și
toporul. Având dimensiuni mai mari
față de celelalte elemente simbolistice,
mâna și baioneta amplasate sub corpul
Mântuitorului sugerează palma care l-
a lovit pe acesta în grădina Ghetsimani
și sulița care i-a străpuns coasta în timp
ce se afla pe cruce. La baza crucifixului
stă Fecioara Maria înconjurată de doi
îngeri care se roagă. La picioarele lor
se află doi soldați, unul fiind realizat
în poziție verticală, iar celălalt în po-
ziție orizontală, fiind străpuns în zona
pieptului de o baionetă. Tot în această
parte a monumentului se mai pot ob-
serva și alte simboluri ale creștinismu-
lui, și anume porumbelul care repre-
zintă Spiritul Sfânt și cocoșul până la
cântatul căruia Sfântul Petru s-a lepă-
dat de Isus. 

De partea superioară a crucifixului
este prins cel de-al doilea registru al
monumentului în centrul căruia se află
Fecioara Maria, reprezentată în fața
unei porți, înconjurată de două perso-
naje biblice, probabil Sfântul Petru și
Pavel, primul ținând în mână o cheie.
La picioarele lor se observă o mică pla-
că pe care sunt prinse monede aflate
în circulație în anul 1914, simbolizând
probabil arginții pentru care Iuda l-a
trădat pe Isus. Registrul mai cuprinde
și alte elemente decorative, amplasate
de o parte și de alta a celor trei sfinți,
reprezentând vârfuri de suliță îndrep-
tate în jos, stele și, probabil copacii unei
păduri, ducându-ne cu gândul la lo-
curile în care a murit tânărul soldat.

Cel de-al treilea registru al monu-
mentului, amplasat în partea stângă a
încăperii, cuprinde o combinație foarte
interesantă și sugestivă de elemente ca-
re simbolizează atmosfera războiului
de pe frontul de est< soldați angajați în-
tr-o confruntare militară sau căzuți în
cadrul acesteia, în spatele lor fiind am-
plasate două elemente care pot simbo-
liza formele de relief din acea regiune
și anume doi munți sau două dealuri.
Totul este încadrat de un chenar pe
care sunt atașate elemente care ne duc
cu gândul la forma conurilor de brad. 
Partea inferioară a acestui registru su-
gerează un cimitir al soldaților căzuți
în luptă, având reprezentate cinci mor-
minte și doi soldați decedați. Obser-
văm și aici un ancadrament asemănă-
tor cu cel din partea superioară, ornat
cu aceleași motive ale conurilor de
brad, alături de alte elemente decora-
tive.

Numele tuturor solda\ilor
din Veti; care au decedat
`ntre 1914-1918 sunt trecute
pe monument

În partea superioară a registrului
din partea dreaptă a încăperii se revine
la tema Răstignirii lui Isus. De data
aceasta, crucea Mântuitorului nu mai
este amplasată în mijloc, ci în partea
dreaptă a scenei. La baza crucilor celor
doi tâlhari se află un mormânt în care
este așezat un soldat. Între cele trei
cruci sunt amplasate alte două elemen-
te creștine, o scară care simbolizează

urcarea la cer și sulița care a străpuns
coasta Mântuitorului. În partea infe-
rioară a acestei scene sunt așezate trei
figuri de oameni dintre care două fe-
minine, ducându-ne cu gândul la per-
sonajele biblice care au vegheat lângă
crucea lui Isus. Registrul se încheie cu
o placă din metal pe care este scris de
mână, cu vopsea neagră, numele sol-
daților originari din Vetiș care au murit
între 1914-1918. Potrivit localnicilor,
informațiile de pe această placă au re-
prezentat una dintre sursele de infor-
mare pentru construirea monumen-
tului din centrul localității Vetiș, în-
chinat primului război mondial.

Monumentul a d[inuit
100 de ani

Profund legat de fiul său și impre-
sionat de moartea acestuia, Vlád Ká-
roly a lăsat cu blestem ca această con-
strucție să nu fie demolată de viitorii
proprietari ai curții. Probabil acesta es-
te unul dintre motivele pentru care ea
a rezistat vreme de 100 de ani, amin-
tind de jertfa tinerilor angajați în con-
flictele militare ale primei conflagrații
mondiale. 

Trecerea timpului a lăsat însă urme
asupra acestui monument, ele aflân-
du-se într-o stare destul de avansată
de deteriorare. Cu acordul familiei,
Muzeul Județean Satu Mare dorește să
se implice în restaurarea sa, încercând
să pună în valoare frumusețea și în-
cărcătura simbolistică a monumentu-
lui.

Muzeograf Paula Virag

Monumentul se sprijină pe un soclu confecționat din piară sculptată pe care sunt
notate, în limba maghiară, câteva informații despre tânărul căruia i-a fost dedicat< ”Vlád
Endre a trăit 22 de ani și a murit eroic pe frontul rusesc în 1914. Odihnească-se în pace!”
Pe acest postament este fixat un crucifix de mari dimensiuni, la baza căruia se află, în-
cadrat într-o cutie de metal cu capac de sticlă, portretul tânărului soldat.

Folosind materialele pe care le-a avut în gospodărie, apelând doar la propria imaginație și cunoștințe, tatăl a ridicat, în interiorul unei căsuțe, un crucifix decorat
cu simboluri legate de Patimile lui Isus, combinate într-un mod armonios cu elemente care amintesc viața soldatului plecat pe front

Vlád Károly din Veti; a ridicat un monument `n
memoria fiului mort `n Primul R[zboi Mondial

Tat[l a lăsat cu blestem ca această construcție să nu fie demolată de viitorii proprietari ai curții
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Avioanele civiliza\iei sanscrite erau capabile să ignore gravitaţia şi motoarele

erau bazate pe principiul “laghima“, o putere încă necunoscută omului din ziua de
astăzi. Acest principiu presupune o forţă centrifugă impresionantă care contracarează
orice formă gravitaţională. Principiul este acelaşi pe care yoghinii îl folosesc pentru
a levita. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În vara anului 2012 în una din
peşterile complicatului lanţ mun-
tos din Afganistan a fost găsit un
aparat antic de zbor, denumit Vi-
mana în scrierile hinduse, a cărui
vechime este de aproximativ 5000
de ani. 

Scrierea epică Mahabharata din
tradiţia hindusă face numeroase referiri
la aceste aparate de zbor. Acolo se afirmă
că Vimana-ele hinduse aveau capacitatea
de a zbura cu o mare viteză prin atmos-
fera terestră, pe sub apă, prin oceane şi,
de asemenea, în spaţiul cosmic.

Vimana, prinsă într-o buclă 
temporală

În cazul descoperirii extraordinare
din Afganistan, elementul şocant – care
s-a dorit a fi ţinut secret – a fost acela că
Vimana respectivă pare să fie prinsă în-
tr-o ciudată buclă temporală. Până în
prezent, se pare că 8 militari americani
au dispărut subit atunci când au încercat
să disloce nava din poziţia pe care aceasta
o ocupa în peşteră.

Vimana sunt descrise ca aparate de
zbor, anume carele de zbor utilizate de
către Zei in Vedele, Indra, iar multe alte
divinități vedice sunt transportate ̀ n zbor
de carele cu roți descrise ca fiind trase
de animale, de obicei, cai. 

În Ramayana vimana este descrisă
după cum urmează< car care seamănă cu
Soarele și e condus de puternicul Ravana,
carul aerian merge peste tot la voia lui...
car ce seamănă cu un nor luminos pe cer
... și regele “Rama” e luat în el la comanda
lui Raghira, apoi s-au ridicat în atmos-
feră." Acesta este primul zbor vimana
menționat în mitologia hindusă. In Ma-
habharata Asura Maya a avut o Vimana
ce măsura doisprezece co\i în circumfe-
rință, cu patru roți puternice.

Vaimānika Shastra este un text sans-
crit - de la începutul secolului în dome-
niul aeronautic unde scrie cum poate fi
construit acesta din mental. Existența
textului a fost descoperit[ în 1952 de că-
tre GR Josyer, potrivit căruia aceasta se

datorează lui Pandit Subbaraya Shastry,
fiind dictat între 1918-1923. O traducere
hindi a fost publicat[ în 1959, textul sans-
crit cu o traducere în limba engleză în
1973. 

Vimana sunt mai mult decât nişte
simple avioane, ele pot să călătorească
pe distanţe foarte lungi în Univers cu vi-
teze impresionante. Cercetătorii chinezi
pretind că au descoperit mai multe do-
cumente sanscrite în Lhasa, Tibet, în care
este specificat modul de construire al na-
velor interstelare. Documentele au fost
trimise la Universitatea din Chandrigarh
pentru a fi traduse.

Avioanele civiliza\iei sanscrite erau
capabile să ignore gravitaţia şi motoarele
erau bazate pe principiul “laghima“, o
putere încă necunoscută omului din ziua
de astăzi. Acest principiu presupune o
forţă centrifugă impresionantă care con-
tracarează orice formă gravitaţională.
Principiul este acelaşi pe care yoghinii îl
folosesc pentru a levita. 

Cartea "Vymaanika shaastra" un tra-
tat de aeronautică preistorică, descrie
mai multe feluri de obiecte zburătoare,
precum ;i capacitățile lor, formele ;i
func\iile. La acestea se mai adăugau in-
formații despre construirea lor, materia-

lele utilizate, modul de propulsie ;i car-
burantul folosit, dar ;i tipurile de ma;in-
ării care le permiteau să zboare, precum
;i exercițiile de yoga cerute pentru a-i
pregăti pe pasageri pentru zboruri la al-
titudini foarte mari. De asemenea, mai
erau descrise ;i costumele piloților, pre-
cum ;i regimul alimentar prescris pentru
ei.

Partea pur tehnică conține 32 de se-
crete de pilotaj ;i de mânuire a instru-
mentelor de zbor. Fiind scrisă în sans-
crită, această parte a fost cel mai greu de
tradus în termeni tehnici aeronautici
contemporani.

Fabuloasele nave zburătoare 
din India Antică

Aparatele de bord permiteau ca va-
sele să fie f[cute invizibile pentru privirile
inamicilor, de asemenea, permiteau cap-
tarea imaginilor din exterior ;i proiecta-
rea lor pe un ecran intern, de asemeni
trimiterea unor fascicule luminoase mor-
tale, cu ajutorul unor oglinzi. Alte com-
ponente tehnice erau destinate captării
a 7 forme de energie diferite, necesare
bunei funcționări a navelor. Aceste ener-
gii poartă nume sanscrite ;i sunt greu de
identificat, dar se pare că energia solară
;i cea antigravitațională sunt menționa-
te.

Pe de altă parte, propulsia obiectului
zbur[tor era asigurată de ni;te motoare
alimentate cu un carburant de culoare
gălbuie, ce trecea printr-o altă ma;inărie
ce funcționa pe bază de mercur, al cărei
rol încă nu a putut fi stabilit. Prezența
mercurului drept sursă de energie pare
a fi o constantă în descrierea vaselor
zbur[toare "vimanas". Dar cel mai sur-
prinzător lucru din cartea aceea sunt
schițele ;i planurile care vin să ilustreze
textul< astfel, unele nave aveau aripi, altele
semănau cu ni;te construcții mari, de
forma conică, care puteau să se ridice în
aer pe verticală, în timp ce un alt tip era
de dimensiuni uria;e, putând să trans-
porte armate `ntregi. Motoare ;i echipa-
mente tehnice apăreau desenate atât pe
planuri, c]t ;i pe nave.

Motoare ;i echipamente tehnice apăreau desenate atât pe planuri, c]t ;i pe nave
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Cred că fiecare dintre românii
cu o minimă inteligenţă se întrea-
bă de ce autorităţile știinţifice ro-
mânești par să fie dezinteresate
de a aduce în prim-planul opiniei
publice naţionale și internaţiona-
le ceea ce tot mai mulţi savanţi
străini afirmă. 

Ace;tia susțin că spaţiul locuit astăzi
de români este Vatra Vechii Europe – lo-
cul în care s-au născut primele culturi
ale continentului, locul unde a apărut
limba din care s-au format, după aceea,
limbile vorbite astăzi în Europa, locul
apariţiei primei scrieri din lume…

Tăblițele de la Tărtăria există
de circa 7.300 ani

Celebrul profesor și arheolog italian
Marco Merlini, director general al “Pro-
iectului de cunoștinţe Preistorice” din
Roma, Italia,  coordonator al

M.U.S.E.U.M. – Reţeaua de muzee ar-
heologice, istorice si preistorice din ca-
pitalele europene -, director de comu-
nicare al Institutului de Arheomitologie

din Roma și autor al “La scrittura è nata
în Europa” – 2004 ), este cel căruia îi
datorăm datarea Tăbliţelor de la Tărtă-
ria, a căror vechime a fost stabilită la
aproximativ 7.300 de ani, cu mult în-
ainte ca sumerienii să existe.

Povestea datării lor este de o sim-
plitate dezarmantă iar faptul că spe-
cialiștilor din Cluj nu “le-a trecut prin
cap” să procedeze în acest fel este stra-
niu!…

Aflat în anul 2004 în România, Mar-
co Merlini ajunge la Cluj, unde se găsea
inventarul descoperit la Tărtăria odată
cu celebrele tăbliţe. În acest inventar se
aflau și piese osoase găsite împreună cu
tăbliţele. Cum tăbliţele nu mai puteau
fi datate deoarece descoperitorul lor le-
a ars ca să nu se deterioreze complet,
Marco Merlini le solicită arheologilor
din Cluj fragmente osoase găsite îm-
preună cu tăbliţele pentru a le testa cu
Carbon 14.

Logica este simplă< atâta vreme cât
oasele și plăcuţele au fost găsite împreu-

nă, înseamnă că au aceeași vârstă. Tes-
tând oasele, aflăm și vârsta plăcuţelor,
lucru care s-a și petrecut în scurt timp,
rezultatele testelor cu Carbon 14 elimi-
nând orice discuţii sau speculaţii despre
vechimea Tăbliţelor de la Tărtăria< peste
7.000 de ani vechime.

Iată ce ne spune arheologul italian
despre acest lucru<  “Oasele, ca și
tăbliţele, sunt foarte vechi. Acum este o
certitudine. Acum este rândul nostru să
dovedim că scrierea a început în Europa
cu două mii de ani înaintea Sumerului.
În România, avem o comoară imensă,
dar ea nu aparţine numai României, ci
întregii Europe.”

De ce specialiștii din Cluj, care au
în administrare aceste obiecte, nu vor
să promoveze public  ceea ce specialiștii
străini afirmă de mulţi ani (a se avea în
vedere și un Harald Haarmann sau o
Marija Gimbutas)? Oare faptul că în
Cluj este cel mai încrâncenat nucleu de
istorici și arheologi romanopaţi să fie
cauza acestei tăceri suspecte?

Tăbliţele de la Tărtăria, a căror vechime
a fost stabilită la aproximativ 7.300 de ani,
cu mult înainte ca sumerienii să existe

Dr. Peter Fenwick, neuropsihiatru
la Institutul de Psihiatrie din Londra,
;i dr. Sam Parnia, cercetător la Spitalul
din Southampton, au realizat un studiu
de amploare, pe durata unui an, pentru
a descoperi evidențe asupra vieții de
după moarte. 

Studiul a pornit de la ipoteza că “su-
fletul” sau “con;tiința” continuă să exis-
te după ce creierul încetează să mai
funcționeze, iar pentru a dovedi acest
lucru cei doi medici au întocmit ra-
poarte după declarațiile pacienților ca-
re în urma unui atac de cord, au fost în
moarte clinică. 

Experiențele de viață după moarte
– lumina puternică, ființe celeste, căl-
dura ;i pacea sufletească – au fost ra-
portate de-acum mulți ani, însă mediul
academic a fost extrem de sceptic în a
le accepta. 

Studiul speciali;tilor britanici a ur-
mărit 63 de pacienți cardiaci, care au
supraviețuit unui atac de cord. În timp
ce 56 dintre ace;tia nu au nicio „amin-
tire” din perioada de incon;tiență, 7
pacienți au împărtă;it câteva experien-
țe comune. 

Dintre cei 7, 4 au îndeplinit crite-
riile pentru a fi declarați în moarte cli-
nică. Ace;tia din urmă au declarat că
au simțit o imensă bucurie ;i pace, au
trăit senzația de pierdere a trupului, au
văzut o lumină puternică ;i au intrat
într-o nouă lume, unde au întâlnit per-
sonaje mistice ;i au ajuns într-un punct
de unde nu se mai puteau întoarce. 

Examinând dosarele medicale ale
pacienților, cei doi cercetători britanici
au observat că în cazul celor patru pa-
cienți nu s-a înregistrat nicio scădere a
nivelului de oxigen în creier. Ei combat
astfel ideea că experiențele de viață de
după moarte se datorează neoxigenării
corespunzătoare a creierului. 

"La început am fost ;i eu unul din-
tre sceptici. Din punctul meu de vede-
re, creierul era sursa minții, a con;ti-
inței, ;i, din moment ce creierul î;i în-
ceta funcționarea, era logic c[ ;i min-
tea, con;tiința vor înceta să-;i mai facă
simțită prezența. 

Deci, nu există viață după moarte.
Cu timpul însă, mi-am dat seama că
creierul este un intermediar. A;a cum
televizorul transformă ni;te semnale
emise prin aer (sau prin cablu) în sunet
;i imagine, la fel face ;i creierul, ;i chiar
după ce acesta încetează să mai func-
ționeze, con;tiința continuă să existe,
drept urmare apar aceste fenomene de
viață de după moarte”, explică dr. Sam
Parnia. 

„Ace;ti oameni au trăit respectivele
experiențe în ni;te momente în care
creierul lor n-ar fi trebuit să fie capabil
să susțină procese lucide ;i cu atât mai
mult să stocheze amintiri. 

A;adar răspunsul la întrebarea este
con;tiința produsă de creier sau este
independentă de acesta se conturează
din ce în ce mai clar”, a continuat dr.
Parnia. Studiul celor doi cercetători
britanici a fost îmbrăți;at de clerici.
„Nu mă surprind deloc aceste desco-
periri. Viața este cu mult mai miste-
rioasă decât ne închipuim noi, iar su-
fletul este ceva mai mult decât mintea
sau con;tiința. 

De-acum ar trebui să se gândească
multă lume la ce se va întâmpla cu su-
fletul lor după ce creierul va muri”, a
declarat episcopul Stephen Sykes, pro-
fesor de teologie la Universitatea din
Durham ;i pre;edintele Comisiei de
Doctrine a Bisericii Engleze. Sursa< sfa-
tulparintilor.ro

Sufletul, ceva mai
mult decât mintea 

sau con;tiin\a

Arheologul italian Marco Merlini afirm[ c[ scrisul s-a n[scut pe teritoriul României

Au existat ma;ini zbur[toare
acum 5.000 de ani?
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Perseverenţa şi munca multă
încununate de talent, par să facă
echipă bună atunci când vine
vorba de a-ţi atinge scopurile
propuse. Dacă e să vorbim despre
o persoană care se identifică cu
aceste calităţi, aceea ar fi Ioana
Guruţă.

Ioana Guruţă este din Carei, a ter-
minat cursurile facultăţii de jurnalism
din cadrul Universităţii Babeş Bolyai
din Cluj Napoca, iar în prezent este
înscrisă la master în primul an la
SNSPA Bucureşti, unde studiază Co-
municare şi Guvernare Europeană -
linia engleză.  

Paşi mărunţi, şi viaţă lungă

Înzestrată cu voce şi mânată de
multă ambiţie, tânăra careiancă  a în-
ceput de la o vârstă fragedă să îşi bă-
tătorească drumul spre cariera mult
dorită. Astfel a început ca solistă de

muzică populară, calitate în care a par-
ticipat la mai multe spectacole din Ca-
rei, Satu Mare, sau Cluj Napoca. Însă
Ioana a ţintit mult mai sus. S-a înscris
la cursurile facultăţii de jurnalism din
Cluj cu dorinţa de a face carieră în
media, dar şi de a găsi prin jurnalism
calea către o carieră în muzică, ade-
vărata ei pasiune. Startul a fost bun,
Ioana a reuşit să câştige locul 1 la con-
cursul de miss din cadrul facultăţii, a
participat la mai multe proiecte stu-
denţeşti, şi totul dădea semne că lu-
crurile intră pe făgaşul dorit de de ea.

Reporter de Cluj
la o televiziune naţională

Mereu pe fază, pregătită să facă
parte din lumea show-bizz-ului ro-
mânesc, Ioana se înscrie la concursul
demarat de matinalul ‘Neaţa cu Răz-
van şi Dani, care îşi căutau o nouă co-
legă. În urma unor preselecţii la care
au participat mii de fete, careianca a
fost invitată în platoul emisiunii ală-

turi de alte candidate, unde a partici-
pat la mai multe probe de aptitudini.
Încrezătoare în ea, debordând de mul-
tă naturaleţe, tânăra a reuşit să cuce-
rească pe toată lumea, câştigând con-
cursul. Deoarece în momentul con-
cursului Ioana se afla în ultimul an de
facultate, s-a decis ca să rămână co-
respondent de Cluj în cadrul matina-
lului, colaborare care s-a sfârşit după
câteva luni de zile.

A participat la X Factor
Marea Britanie

Mare amatoare a concursurilor de
talente pe care le urmăreşte cu drag,
Ioana a decis să îşi încerce norocul.
Ambiţioasă din fire, Ioana nu s-a în-
scris la orice concurs de talente, ci a
preferat unul dintre cele mai vizionate
concursuri de talente, şi anume X Fac-
tor Marea Britanie. După ce a com-
pletat un formular de participare on-
line, Ioana s-a înregistrat ̀ n baie, cân-
tând piesa Diamonds a Rihannei. Du-

pă câteva săptămâni de la trimiterea
formularului, Ioana a primit un e-mail
de confirmare fiind chemată la audiţii
în Londra.

“Mi-a fost uşor pentru că am fost
susţinută de sora mea. Ce n-am stiut
era că voi sta 13 ore aşteptându-mi
rândul. Acolo am avut cele mai fru-
moase experienţe. Am văzut oameni
diferiţi, talentaţi sau mai puţin talen-
taţi. Ne-au găzduit pe stadionul Emi-
rates care apar\ine echipei Arsenal.

M-am bucurat şi că am reuşit să
intru şi să vizitez stadionul. S-a făcut
sear[ şi am ajuns în încăperea unde
se făceau audiţii după nişte panouri
ca să nu ne vedem între noi. Am fost
audiaţi de organizatori. M-am pre-
zentat, le-am zis că am venit tocmai
din România pentru audiţii, le-am
cântat o strofă şi un refren. Apoi mi-
au spus că sunt frumoasă şi talentată,
doar că ei caută altceva. Am glumit
puţin între noi, dup[ care am plecat.
Câteva minute am simţit o dezamă-
gire imensă, nu mă aşteptam să nu

trec. Poate oboseala şi-a spus cuvân-
tul, sau poate nu era tocmai corect să
ne ,,jurizeze" nişte simpli organizatori.
În orice caz aşa trebuia să se întâmple.
Sunt foarte mulţumită că am avut po-
sibilitatea, datorită surorii mele, să
ajung acolo şi să trăiesc acea expe-
rienţă care mi-a plăcut enorm. Dacă
ar fi să merg şi la anul, cu siguranţă
nu aş ezita”, a declarat Ioana Guruţă.

Planuri de viitor

În prezent Ioana a început cola-
borarea cu o casă de discuri din Ro-
mânia, şi deja a lansat împreună cu
aceştia un cover după piesa Wildest
Moments interpretată de Jessie Ware.

“Despre planurile de viitor, nu-mi
prea place să vorbesc. Sunt mai su-
perstiţioasă de felul meu şi vreau să
las lucrurile să se întâmple. Îmi doresc
să fac muzică sau jurnalism.  Astea
sunt pasiunile mele, şi evident muzica
ocupă primul loc”, a mai adăugat Ioa-
na Guruţă.

Careianca Ioana Guru\[ ;i-a `ncercat
norocul la X Factor ̀ n Marea Britanie


