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|inuta casual, adecvat[ 
pentru orice moment 
în care po\i fi tu îns[\i

Dieta pentru copiii supraponderali 
s-a n[scut `n anii 1960
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de s[n[tate
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~n mai multe numere ale cotidianului
Informa\ia Zilei am prezentat pe larg fap-
tul c[ morm]ntul din Cimitirul Reformat
de l]ng[ Gar[ al doctorului Luko Bela,
fondatorul Spitalului Vechi a fost profa-
nat, dar ;i c[ ̀ n jurul acestei personalit[\i
s-au construit o serie de legende. 

Preşedintele Columbiei, Juan Manuel
Santos, a decretat doliu naţional de trei
zile în memoria scriitorului Gabriel Garcia
Márquez, laureatul premiului Nobel pen-
tru literatură pe anul 1982, decedat joi, în
reşedinţa sa din Ciudad de Mexico, la vâr-
sta de 87 de ani. 

Considerat unul dintre cei mai mari
scriitori din istoria literaturii de limbă spa-
niolă, Márquez a murit joi, în urma com-
plicaţiilor provocate de o pneumonie. Lo-
cuind în Mexic din 1961, cu excepţia unor
perioade petrecute în Columbia, Spania
şi Cuba, romancierul sud-american a dus
în ultimii ani o existenţă discretă, retră-
gându-se din viaţa publică.

În ziua întâi, adică în ziua de Paşti,
se ciocneşte numai cap cu cap. A doua
zi, adică luni după Paşti, se poate ciocni
şi cap cu dos, iar în cele următoare chiar
şi dos cu dos şi coastă cu coastă. 

       Prințul George este cel mai influent
bebeluș din lume, potrivit unui clasament
publicat pe această temă în aprilie.  Printre
criteriile de care s-a \inut seama se num[r[
influența părinților bebelușului, potențialul
de marketing al copilului și ceea ce îi
rezervă viitorul. 
       Prințul George, fiul prințului William
și al lui Kate, născut în iulie 2013,
devansează patru copii de staruri, aproape
toți mai mari decât el. Pe locul doi se află
Eric, fiul lui Simon Cowell, producător TV,
născut pe 14 februarie 2014. Podiumul este
completat de Blue Ivy, fetița de doi ani a
cuplului Beyonce — Jay Z. Locul al
patrulea este ocupat de North West — care
va împlini în curând un an, fiica lui Kanye
West și a lui Kim Kardashian. Top 5 este
încheiat de fetița de doi ani și jumătate a
cuplului Beckham, Harper Seven.
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Personalitatea lui Vasile Lucaciu, deformat[ de-
a lungul timpului din motive ideologice, conjucturii
istorice, este ̀ nc[ departe de a fi cunoscut[ ̀ n toat[
complexitatea sa. Ne oprim `n acest articol la un
capitol din activitatea sa de diplomat, de politician
abil, cu leg[turi ;i rela\ii personale cu persoane in-

fluente din lumea politic[ european[. 
Trimis special ̀ n Italia, Vasile Lucaciu p[trunde

`n saloanele ̀ naltei societ[\i aristocratice, are str]nse
rela\ii cu ziari;ti, ambasadori, ̀ nalte fe\e biserice;ti.
Profit[ de faptul c[ a fost coleg cu papa Benedict
al XV ;i ap[r[ `n fa\a Suveranului Pontif cauza

Rom]niei. Vasile Lucaciu, preg[te;te ̀ n fapt terenul
pentru Conferin\a de Pace de la Paris. 

Public[m ̀ n acest num[r un scurt material des-
pre activitatea sa din anii primului r[zboi mon-
dial.

Continuare `n pagina 2 

Moartea 
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Doliu na\ional în Columbia
dup[ moartea lui 

Gabriel Garcia Márquez

~n ziua de Pa;ti, ou[le ro;ii 
se ciocnesc numai cap `n cap

Luko Bela< legenda 
medicului 

cu coaste de aur
Diplomatul Vasile Lucaciu, `n 

saloanele `naltei aristocra\ii italiene
Fost coleg ;i prieten cu Papa Benedict  al XV- lea, face lobby pentru alipirea Transilvaniei la Rom]nia

Prin\ul George este cel mai 
influent bebelu; din lume
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La izbucnirea războiului în
1914, împreună cu Octavian Go-
ga, s-a refugiat în România, stre-
curându-se peste munţi, pe la
Cârlibaba, în Bucovina, iar de
aici, prin Suceava, peste graniţă,
în Vechiul Regat, stabilindu-se la
Bucure;ti. Aici a fost ales preșe-
dintele Ligii pentru Unitatea Po-
litică a tuturor Românilor, avân-
du-i colaboratori apropiați pe
Barbu Ștefănescu Delavrancea,
Nicolae Iorga și Octavian Goga. 

Doi ani, în perioada neutralităţii
(1914-1916), Vasile Lucaciu desfășoară
una dintre cele mai minunate propagan-
de în favoarea eliberării teritoriilor ro-
mâne;ti de sub dominația austro-ungară
;i Unirea cu România, pledând pentru
intrarea țării în război de partea Antantei.
S-a deplasat, în această perioadă, pe rând,
în Italia, Rusia, Franţa, Elveția, Anglia și
America. 

La 18 ianuarie 1915 
Vasile Lucaciu este primit 
de Suveranul Pontif

La sf]r;itul lunii decembrie a anului
1914 Vasile Lucaciu a fost trimis de c[tre
primul ministru Ion I.C. Br[tianu ̀ n mi-
siune la Roma. Benedict al XV-lea tocmai
fusese ales pap[, la 3 septembrie 1914.
Misiunea p[rintelui Lucaciu la Roma se
baza ;i pe sprijinul constant oferit de în-
alta ierarhie a Sfântului Scaun, sprijin
fondat pe rela\ii personale consolidate
`nc[ din vremea studiilor pe care preotul
transilv[nean le urmase la Roma, în anii
'60-'70 ai secolului al XIX-lea. Atunci l-
a cunoscut pe Mariano Rampolla del
Tindaro (1843-1913), viitor cardinal ;i
secretar de stat al papei Leon al XIII-lea
între anii 1887-1903. În perioada în care
cardinalul Rampolla era secretar de stat,
Lucaciu a conlucrat cu Giacomo Della
Chiesa, viitorul pap[ Benedict al XV- lea,
atunci „sostituto della Segreteria di Stato”,
în diverse probleme politice şi eclezias-
tice.  ~n decursul lunii ianuarie 1915 Va-
sile Lucaciu s-a ̀ nt]lnit cu cardinalul se-
cretar de stat Ferrata, iar la 18 ianuarie a
fost primit ̀ n audien\[ de suveranul pon-
tif. Cu aceast[ ocazie papa a `ncurajat
demararea procedurilor pentru stabilirea
de rela\ii diplomatice `ntre Rom]nia ;i
Sf]ntul Scaun. Dup[ audien\a la Papa,
Vasile Lucaciu le-a prezentat regelui Fer-
dinand ;i primului ministru liberal la 20
ianuarie 1915 darea de seam[ asupra mi-
siunii sale diplomatice. Pentru c[ ;i-a
`ndeplinit sarcina cu bine, Vasile Lucaciu
va fi trimis `ntr-o nou[ misiune diplo-
matic[.

~n aprilie 1917, Vasile 
Lucaciu pleac[ `n misiune 
`n Statele Unite ale Americii

~n aprilie 1917 Guvernul rom]n a tri-
mis `n S.U.A o  Misiune Patriotic[ for-
mat[ din Vasile Lucaciu, Vasile Stoica  ;i
Ion Mo\a. Scopul misiunii era propagan-
da pentru cauza Transilvaniei ;i organi-
zarea unei unit[\i de voluntari rom]ni
transilv[neni pentru frontul francez. Ale-
gerea lui Vasile Lucaciu nu a fost
`nt]mpl[toare, el ̀ i avea stabili\i acolo pe
fiul s[u Epaminonda Lucaciu, Constan-
tin Lucaciu, fratele s[u ;i pe cumnatul
s[u, Gheorghe Barbul.

Dup[ o c[l[torie de dou[ luni prin
Rusia ;i Japonia delega\ia rom]n[ a ajuns

la Washington  `n 29 iunie.   La 2 iulie
1917, delega\ia rom]n[ a fost primit[ la
Casa Alb[, de c[tre secretarul de stat Ro-
bert Lansing. Salut]nd delega\ia rom]n[,
secretarul de stat a subliniat c[ “Statele
Unite vor da tot sprijinul Regatului
Rom]nesc pentru libertate ;i unitate
na\ional[.

Membrii delega\iei au intrat `n
leg[tur[ cu ministerul de externe, ̀ n spe-
cial cu secretarul de stat William Philips
lu]nd `n discu\ie posibilitatea de a `nfi-
in\a o legiune. Epaminonda Lucaciu s-a
implicat personal `n chestiunea
organiz[rii de unit[\i militare rom]ne;ti
pe t[r]m american. După ce, la sfârșitul
anului 1917, Statele Unite ale Americii
au declarat război Austro-Ungariei, în 8
ianuarie 1918 președintele american
Woodrow Wilson a dat publicităţii cele-
brele "14 puncte", în care se limita la a
face afirmaţii cu privire la "dezvoltarea
autonomă a popoarelor" din acest stat
multinaţional. Era un prim pas în înţele-
gerea dezideratelor acestor popoare. 

Membrii delega\iei rom]ne au \inut
leg[tura ;i cu Casa Alb[. Secretarul
pre;edintelui `i scria lui Lucaciu la 9 fe-
bruarie 1918 < “Stimate Dr. Lucaciu<
Pre;edintele mi-a cerut s[ confirm pri-
mirea ;i s[ exprim ad]nca lui apreciere
pentru mesajul c[lduros pe care i l-a\i
adresat `n numele organiza\iei dvs.
Al dvs. sincer, Secretar al Pre;edintelui”
(scrisoarea original[ se afl[ ̀ n arhiva In-
forma\ia Zilei) 

La `nceputul anului 1918, odat[ cu
venirea lui Constantin Angelescu ca re-
prezentant al Rom]niei la Washington,
num[rul manifesta\iilor pro unioniste a
crescut. Situa\ia politic[ impunea urgen-
tarea unor asemenea manifest[ri `n
condi\iile ̀ n care propaganda austro-un-
gar[ crease `n r]ndurile opiniei publice
americane o imagine fals[ asupra Impe-
riului Austro-Ungar, asupra vie\ii na\iu-
nilor asuprite, asupra Rom]niei ;i a drep-
tului ei istoric la unitate na\ional[. 

Rom]nii s-au bucurat de sprijinul lui
Herbert Adolphus Miller. Profesor la co-
legiul Oberlin din Ohio,  Herbert Adol-
phus Miller a fost numit ;eful departa-
mentului pentru imigran\i. Lucaciu i-a
trimis o scrisoare la 8 mai 1918. Datorit[
activit[\ii depuse `mpreun[ cu fiul s[u,
Epaminonda, Vasile Stoica, Paul Negu-
lescu, Ioan Podea ;i Gavril Barbul, la 5
iulie 1918, au fost puse bazele “Ligii
na\ionale rom]ne” care a cuprins pe to\i
rom]nii din organiza\iile culturale ;i fi-
lantropice, indiferent de credin\e politice
;i religioase. 

~n toamna anului 1918, președintele
Woodrow Wilson s-a edificat asupra rea-
lităţilor politice din centrul Europei, re-
cunoscând și susţinând dreptul la auto-
determinare al tuturor naţionalităţilor
din fostul imperiu bicefal. Astfel repre-
zentanţii românilor, cehoslovacilor, po-
lonezilor și iugoslavilor din S.U.A. au or-
ganizat, la 15 septembrie 1918, o întru-
nire la Carnegie Hall din New York, la
care au participat peste 40.000 de per-
soane. La aceast[ `ntrunire a fost invitat
;i Epaminonda Lucaciu.

~ncheindu-;i activitatea peste Ocean,
Vasile Lucaciu a plecat la Paris. Aici în
septembrie 1918 se constituie  “Consiliul
Național Român” devenit în octombrie
“Consiliul Național al Unității Române”.
Printre cei 23 de membri se numără Dr.
Ion Cantacuzino, Lascăr Catargiu,  Ni-
colae Titulescu, Traian Vuia. Președinte
este Take Ionescu, vicepreședinţi fiind
Octavian Goga și Dr. Vasile Lucaciu.
Consiliul, recunoscut în scurt timp de
guvernele Franţei, S.U.A., Italiei și An-
gliei, reprezintă printr-o delegație inte-
resele românilor la Congresul Naționa-
lităților desfășurat în octombrie 1918 la
Geneva.  Cu toate că nu se afla în țară, la
Marea Adunare Națională de la Alba-Iu-
lia are loc unirea Transilvaniei cu Româ-
nia. Părintele Vasile Lucaciu este ales `n
Consiliul Dirigent – ca dreaptă recunoaș-
tere a meritelor sale în bătălia pentru rea-
lizarea idealurilor naționale. 

A doua misiune diplomatic[
din Italia are loc din iarna
anului  1918, p]n[ `n 
prim[vara anului 1919

În decembrie 1918 pleacă în Italia,
unde r[m]ne p]n[ `n anul 1919, și par-
ticipă la discuțiile desfășurate la Preșe-
dinția Consiliului de Miniștri. 

Membrii delegației reprezentative a
Consiliului Național al Unității Române
urmăreau organizarea Legiunii Române
din Italia – căci încă din aprilie 1918 fu-
seseră înființate, în lagărele de prizonieri,
companii de voluntari români. Părintele
Vasile Lucaciu primește jurământul aces-
tor companii, pe care le susține și le în-
curajează.

La 5 decembrie 1918 ;i 26 ianuarie
1919, prin dou[ ceremonii publice
desf[;urate la Marino, respectiv în Piazza
di Siena din Villa Borghese, regimentele
Legiunii Române din Italia, aflate sub
comanda generalului Ferigo, fost ata;at
militar al Italiei la Bucure;ti, au fost oma-

giate prin deco-
rarea unora din-
tre militari ;i
prin slujbe reli-
gioase de sfin\ire
a drapelului tri-
color, cu partici-
parea ministru-
lui de R[zboi al
Italiei, a ambasa-
dorului S.U.A. la
Roma, Nelson
Page, a reprezen-
tantului nostru
acolo, Al. Laho-
vary, liturghia fi-
ind s[v]r;it[ de
p[rintele Luca-
ciu. 

În perioa-
da misiunii sale
la Roma, Vasile
Lucaciu a stabilit
contacte cu oa-
meni politici ita-

lieni, a p[truns în saloanele înaltei aris-
tocra\ii romane ;i a vizitat diferite auto-
rit[\i ale administra\iei italiene, stimu-
lând o vie simpatie pentru cauza Româ-
niei. Jurnale precum „L'Italie” (citit de
toate ambasadele str[ine ;i de oficialii
curiei romane) sau „Il Tempo” ;i-au des-
chis paginile unor articole în favoarea
românilor din Ardeal, Bucovina ;i Basa-
rabia, sus\in]nd în special revendic[rile
rom]ne;ti `n Banat, în condi\iile `n care
preten\iile iugoslavilor luaser[ propor\ii
semnificative, receptate cu r[ceal[ ̀ n Ita-
lia. De pe aceste poziţii a sprijinit părin-
tele Lucaciu iniţiativa fondării unui co-
legiu ecleziastic la Roma, demersurile sa-
le fiind susţinute de D. Pennescu, minis-
tru pe lângă Scaunul Apostolic.

Dup[ ce se `ntoarce `n \ar[, 
la Satu Mare este primit 
cu mult[ c[ldur[ 
la 13 octombrie 1919

Vasile Lucaciu s-a re`ntors `n \ar[ `n
toamna anului 1919, unde i s-a f[cut o
primire impresionant[. La Gherla, Dej,
Satu Mare, Baia Mare, ;i la Sise;ti, peste
tot, a fost `nt]mpinat cu mult[ c[ldur[. 

La Satu Mare, la 13 octombrie 1919,
cei prezen\i i-au mul\umit lui Lucaciu
pentru munca neobosit[ ;i martirajul pe
care l-a ̀ ndurat. ~n semn de recuno;tin\[
;efii municipalit[\ii au numit actuala
strad[ Horea, strada Vasile Lucaciu. Pri-
marul municipiului Satu Mare era ̀ n acea
perioad[ Augustin Feren\iu. 

Primul primar rom]n al municipiu-
lui de pe Some; a fost instalat `n func\ie
`n aprilie 1919.

A consemnat A. Zaharia
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Cea mai mare revendicare a uneri
averi făcută vreodată în România poartă
un nume< Paul Lambrino. :tirea a fost
difuzată de curând de postul de Antena
3. La emisiune au participat experți in-
tervievați, de la istorici și până la juriști
și specialiști în imobiliare cum revendică
Paul Lambrino proprietăți de peste 500
de milioane de euro în România. 

Pe lista nepotului nelegitim al Regelui
Carol al II-lea sunt aproape 50 de castele
și clădiri istorice, simboluri ale României
printre care< Palatul Elisabeta din Bucu-
rești, unde în prezent locuiește Majestatea
sa Regele Mihai I de România cu familia
sa și Principesa moștenitoare a Coroanei
Regale Margareta și soțul său Radu Duda,
sediul Bibliotecii Centrale Unversitare,
sediul Partidului Democrat Liberal din
București, strada Modrogan, sediul Mi-
nisterului Afacerilor de Externe precum
și peste 600 de kilometri pătrați de pă-
mânt (printre care Domeniul Scroviștea,
Ferma Snagov, podgoriile Cotnari Mur-
fatlar și Tohani). Prințul Paul Lambrino
cere toate aceste bunuri nu doar ca urmaș
al regelui, ci prin inginerii financiare și
juridice nebănuite. 

Paul Lambrino s-a născut la Paris și
a crescut la Londra. A venit pentru prima
dată la București în urmă cu 14 ani și a
fost contestat de familia Regală a Româ-
niei. Paul Lambrino duce de ani buni o
luptă pentru o avere colosală aparent în
numele regretatului său tată Carol. Mir-
cea Lambrino s-a născut în anul 1920
după ce în vara anului 1918 Regele Carol
al II-lea părăsește unitatea militară de la
Târgu-Neamț și în ziua de 31 august se
căsătorește la Odessa, în prezent pe teri-
toriul statului Ucraina cu Ioana Maria
Valentina Lambrino (1898-1953). Vestea
căsătoriei a venit ca un fulger în sânul
Familiei Regale din România, Carol al
II-lea renunțând în scris la drepturile sale
de moștenitor al tronului. Ioana Lambri-
no, alintată în copilărie cu numele de
"Zizi" s-a născut dintr-o familie de ori-
gine fanariotă. După dispariția Regelui
Carol al II-lea în anul 1953, fiul nelegitim
al Regelui Carol al II-lea, adică tatăl lui
Paul Lambrino îl acționează în judecată
pentru prima dată în Portugalia după ca-
re procesul se judecă în Franța, Anglia și
în alte state, dar fără succes. Și continuă
în prezent dar fără succes pentru domnul
Paul Lambrino.

Paul a cumpărat în august 2001 la
Londra drepturile succesoriale pentru
averea privată a Elenei Lupescu (1899-
1977) pentru 50.000 de dolari de la Mo-
nique Urdărianu care a moștenit-o pe
Elena Lupescu.

S.A.R. Mihai
Secretar ag. șef. principal (R), 

Mureșan Traian

“Prin\ul de tinichea”,
Paul Lambrino.

Revendic[ri de 500
de milioane euro
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Misiunea p[rintelui Lucaciu la Roma se baza ;i pe sprijinul constant oferit de

înalta ierarhie a Sfântului Scaun, sprijin fondat pe rela\ii personale consolidate înc[
din vremea studiilor pe care le urmase la Roma, în anii 1860-1870. Atunci l-a cunoscut
pe Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), viitor cardinal ;i secretar de stat al
Papei Leon al XIII-lea între anii 1887-1903.

Director editor< Ilie S[lceanu

Diplomatul Vasile Lucaciu, trimis special la 
Vatican, SUa, Fran\a ;i Elve\ia ̀ ntre 1914-1919
Fost coleg ;i prieten cu Papa Benedict  al XV- lea, face lobby pentru alipirea Transilvaniei 
la Rom]nia 
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Medicii care au avut preocuparea de a p[stra memoria acestui
renumit medic s[tm[rean neag[ posibilitatea ca el `ntr-adev[r
s[ fi fost supus unei interven\ii chirurgicale de implantare a unor
coaste din aur. 

Asocia\ia cultural[ Omnis
Barbaria, organiza\ie nonguver-
namental[ av]nd sediul ̀ n Marna
Nou[, jude\ul Satu Mare, a fost
invitat[ pentru a participa la ma-
nifest[rile festivalului “Roma
Foundation Day Festival”. 

Acesta va avea loc `n perioada 20-
23 aprilie la Via dei Fori Imperiali si
Circus Maximus, fiind organizat de
Prim[ria ora;ului Roma ;i Gruppo Sto-
rico Romano. Jude\ul nostru `nregis-
treaz[ astfel o premier[.

Am[nunte despre activitatea aso-
cia\iei, precum ;i despre festival, ne-a
oferit C[t[lin Teletin, reprezentantul
asocia\iei.

Domeniul principal de activitate al
asocia\iei Omnis Barbaria, ̀ nfiin\at[ ̀ n
vara anului trecut, este “reenectmentul”
sau reconstituirile istorice. Asocia\ia ;i-
a propus ca prin intermediul activit[\ilor
sale s[ promoveze patrimoniul istoric
;i cultural jude\ean at]t `n \ar[ c]t ;i `n
str[in[tate. De;i asocia\ia `;i are sediul

`n jude\ reune;te membri ;i colaboratori
din mai multe jude\e din nord-vestul
\[rii, o parte dintre ace;tia fiind arheo-
logi de profesie.

Membrii ;i colaboratorii asocia\iei
pot fi adeseori `nt]lni\i la manifest[rile
Muzeului Jude\ean Satu Mare care \in
de aria de preocupare a acestora. ~ntre
cele dou[ institu\ii exist[ de altfel o
str]ns[ colaborare.

Festivalul adun[ an de an
participan\i din 20 de state

~n fiecare an, la Roma, cu ocazia
serb[rii datei de na;tere a ora;ului (21
aprilie 753 a.Chr.) au loc o serie de ma-
nifest[ri menite a celebra aceast[ im-
portant[ dat[ `n istoria ora;ului istoric
construit ̀ n jurul celor ;apte coline. An
de an festivalul de reconstituire istoric[
„Roma Foundation Day Festival” (ajuns
la edi\ia cu num[rul XVII) adun[ peste
2000 de participan\i din 20 de state de
pe `ntreg mapamondul, av]nd o au-
dien\[ de p]n[ la 40000 spectatori. Din

Rom]nia, sprijini\i de autorit[\ile locale
;i jude\ene, au participat p]n[ acum re-
prezentan\i din dou[ jude\e, Cluj, ;i
S[laj.

~n acest an datorit[ interesului ;i
sprijinului primit din partea
autorit[\ilor jude\ene ;i a Informa\iei
Zilei asocia\ia are ocazia de a onora in-
vita\ia organizatorilor italieni, parti-
cip]nd cu o delega\ie de 10 r[zboinici
la aceste manifest[ri. Reprezen-
tantul Asocia\iei Culturale Omnis Bar-
baria a \inut s[ mul\umeasc[ Consiliului
Jude\ean Satu Mare pentru sprijinul ma-
terial acordat prin cofinan\area costu-
rilor acestei deplas[ri, Danei Ciuta, ;i
nu `n ultimul r]nd colaboratorilor din
cadrul Muzeului Jude\ean, care de la
`nfiin\area asocia\iei ;i-au manifestat un
interes deosebit ̀ n promovarea ac\iuni-
lor asocia\iei, ;i Informa\iei Zilei.

De asemenea, C[t[lin Teletin a dat
asigur[ri c[ `n cel mai scurt timp ;i pu-
blicul ora;ului Satu Mare va avea parte
de evenimente la care membrii si cola-
boratorii acestei asocia\ii vor fi prezen\i. 

C. Bursuc

~n mai multe numere ale coti-
dianului Informa\ia Zilei am pre-
zentat pe larg faptul c[
morm]ntul din Cimitirul Refor-
mat de l]ng[ Gar[ al doctorului
Luko Bela, fondatorul Spitalului
Vechi a fost profanat, dar ;i c[ `n
jurul acestei personalit[\i s-au
construit o serie de legende. 

Faptul c[ ar fi avut trei coaste de aur
;i c[ acest lucru ar fi stat la baza
profan[rii morm]ntului r[m]ne ̀ n con-
tinuare s[ fie investigat. Am cerut ;i opi-
nia unor medici pentru a vedea dac[
din punct de vedere medical a fost po-
sibil acest lucru. ~ns[ ceea ce medicii
timpurilor noastre au dorit s[ scoat[ ̀ n
eviden\[ a fost cu totul altceva, nu at]t
legenda, pe care au considerat-o lipsit[
de temei, ci profesionalismul ;i meritele
acestui medic de excep\ie, recunoscut
`n lumea medical[ rom]neasc[ ;i inter-
na\ional[. O emisiune pe aceast[ tem[
a fost transmis[ ;i la Informa\ia TV.
Al[turi de Mihaela Ghi\[ ;i Eva Laczko,
`n platoul Informa\ia TV au fost pre-
zen\i medicii Virgil En[tescu ;i C[lin
Bumbulu\.

Ce opera\ie a suferit?

Medicii care au avut preocuparea
de a p[stra memoria acestui renumit
medic s[tm[rean neag[ posibilitatea ca
el `ntr-adev[r s[ fi fost supus unei in-
terven\ii chirurgicale de implantare a
unor coaste din aur. :i explic[ pe scurt,
de ce nu a fost posibil acest lucru< "Nu
s-a folosit niciodat[ `n medicin[ aurul
ca ;i protez[. ~n primul r]nd e prea greu
iar `n al doilea r]nd nu poate fi folosit
nici ca cerclaj `ntruc]t e prea moale. ~n
al treilea r]nd e prea scump. :i `n acele
vremuri se putea folosi material osos
propriu (autogrefa). ~ndep[rtarea c]tor-
va coaste se folose;te ;i acum, ̀ n situa\ii
de pahipleurit[ sever[ (`n cazul lui pro-

babil tuberculoas[), pentru a u;ura ex-
pansiunea cutiei toracice. Părerea mea
medicală este că doctorului Lüko Bela
i s-a efectuat o toracoplastie, intervenţie
chirurgicală care constă în rezecţia unor
porţiuni din coastele unei regiuni tora-
cice pentru a putea pune în stare de re-
paus plămânul bolnav, până la vinde-
care, în caz de tuberculoză. Mai puţin
probabil să i se fi făcut o pleurotomie
cu rezecţie de coastă, indicată în stadiul
III, de cronicizare, în care retracţia şi
îngustarea spaţiilor intercostale nu per-
mit pleurotomia minimă, efectuându-
se rezecţia subperiostală a unei coaste. 

Legenda coastelor de aur a lui Lüko
Bela trebuie privită doar ca legendă ne-
având nimic serios în ea, vulgarizând
inutil suferinţa care i-a pus capăt pre-
coce vieţii unuia din cei mai mari me-
dici ai începutului de secol XX", este de

p[rere dr. C[lin Bumbulu\, pre;edintele
Colegiului Medicilor Satu Mare, care a
explicat pentru suplimentul Informa\ia
de Duminic[, `n ce ar fi constat inter-
ven\ia chirurgical[ la care a fost supus
dr. Luko Bela.

Balad[ despre Luko Bela

~n schimb este scos `n eviden\[ ca-
racterul umanist al medicului, univer-
salitatea lui, spiritul de bun cre;tin, dis-
pus s[ ajute ̀ n permanen\[ ;i pe oricine
indiferent de statutul social, func\ie sau
apartenen\[ religioas[. Bura László a
adunat în “Balade Populare Sătmărene”
o baladă populară, care încă mai circula
în vremea sa< “Pe drumul de spital, cel
pietruit/ Se plimbă Luko Bela, e rânduit
/Pălăria-i şi-o poartă pe dreapta aşezată/
Puţini aceia, la rându-le, să nu şi-o scoa-

tă…”
Doctorul Luko Bela a murit s[rac ;i

bolnav, la v]rsta de 53 de ani, `n timp
ce se afla la c[p[t]iul unui pacient.  L-
a pl]ns un ora; `ntreg, fiind condus pe
ultimul drum de peste 20.000 de locui-
tori, dup[ cum scrie presa vremii. :i-a
pus toat[ priceperea ;i r]vna ̀ n sprijinul
oamenilor pe care i-a ajutat necondi\io-
nat, iar oamenii ̀ n semn de recuno;tin\[
;i pre\uire au depus o floare ;i lacrimile
lor pe morm]ntul lui.

Contribu\ii `n hispopatologie
prin descoperirea unei solu\ii
care `i poart[ numele

Afl[m c[ medicul a renun\at la ca-
riera universitar[ pe care o desf[;ura la
Universitatea Pazmany Peter din Buda-
pesta pentru a reveni pe meleagurile

natale, din dorin\a de a-;i ajuta semenii.
O vreme a lucrat pe front, apoi la Spi-
talul Militar, iar ̀ n 1919, cu mari eforturi
a pus bazele Spitalului Or[;enesc Satu
Mare, cunoscut de  comunitate ca Spi-
talul Vechi sau Spitalul Municipal ;i mai
pu\in ca fiind Spitalul dr. Luko Bela. ~n
fa\a unit[\ii sanitare a fost a;ezat bustul
medicului, dar ;i o plac[ comemorativ[
pe care `i este `nscrip\ionat numele ;i
faptul c[ a `nfiin\at acest spital.

~n timpul activit[\ii universitare,
medicul Luko avea s[ descopere acea
solu\ie de fixare ̀ n histopatologie (alcool
acetic formolizat), descoperire care i-a
fost recunoscut[ ;i de c[tre profesorul
s[u, Tellyesniczky dar ;i de lumea me-
dical[, fiind citat ca atare. Acest lucru a
fost descoperit `n anul 1906, fiind con-
semnat  `n lucr[rile interna\ionale de
morfopatologie ;i histopatologie, ceea
ce pune ̀ ntr-o cu totul alt[ lumin[ ceea
ce ar fi putut face pe mai departe dr. Lu-
ko dac[ ar fi `mbr[\i;at cariera univer-
sitar[. 

"Soluţia Lüko, alcool acetic formo-
lizat. Această soluţie de fixare histolo-
gică este cunoscută ca şi soluţia Tellyes-
niczky, dar conform lui Graa, însuşi Tel-
lyesniczky atribuie această descoperire
asistentului său, Bela V. Lüko. Este sigur
că referinţa este la medicul nostru, dr
Lüko Bela, întrucât descoperirea are loc
în perioada în care el se afla la Facultatea
de Ştiinţe Pázmány Péter (pe care o ab-
solvă în 1906), o scurtă perioadă fiind
asistentul Profesorului Tellyesniczky
Kalman. Soluţia se foloseşte pentru fi-
xarea ţesuturilor în histopatologie, unde
este necesară conservarea glicogenului,
iar lichidele cu o concentraţie mare de
etanolsunt preferabile pentru acest scop.
O referinţă la această soluţie este în En-
zyklopädie der mikroskopischen Tek-
nik, ed. 2, vol. 2., Ed. Urban und
Schwartenberg, Berlin, scrisă de
Ehrlich, P., Krause, R., Mosse, M., Rosin,
H şi Weigert, K în 1910" -  precizeaz[
dr. C[lin Bumbulu\.

A consemnat Mihaela Ghi\[

asocia\ia Omnis Barbaria din Baba novac reprezint[ jude\ul la festivalul din Roma

Emisiunea “Legenda medicului cu coaste de aur” a fost transmis[ vineri seara la Informa\ia TV

Informa\ia Zilei sprijin[ ini\iativa r[zboinicilor din Baba Novac

Luko Bela< legenda medicului 
cu coaste de aur

EVENIMENT
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IN MEMORIAM
Activităţile comemorative au umplut de lacrimi ochii celor care

l-au cunoscut pe Ştefan Gregoroviciu, dar în egală măsură le-au
umplut sufletele de bucurie că acest sătmărean a făcut multe lucruri
bune pentru cultură în general, şi în mod special pentru simfonicul
sătmărean, unde-i este amplasat la loc de cinste basorelieful semnat
Radu Ciobanu.

La sfârşitul  acestei luni se îm-
plineşte un an de la trecerea întru
cele veşnice a omului de cultură,
muzicianului, profesorului, ma-
nagerului Ştefan Gregoroviciu. 

În organizarea Consiliului Local Sa-
tu Mare, a Primăriei Satu Mare, a Con-
siliului Judeţean şi a Filarmonicii de Stat
"Dinu Lipatti", miercuri, 16 aprilie, în-
tr-o atmosferă de profundă pioşenie au
fost organizate două evenimente
emoţionante. Este vorba despre dezve-
lirea în holul Filarmonicii a unui baso-
relief Ştefan Gregoroviciu, realizat de
artistul plastic sătmărean Radu Cioba-
nu, dar şi susţinerea de către membrii
filarmonicii sătmărene a unui concert
In Memoriam. Dirijor al simfonicului
sătmărean a fost Victor Dumănescu.
Solişti au fost soprana Nicoleta Arde-
lean, o fostă elevă a celui comemorat şi
tenorul Ioan Ardelean. Invitaţi speciali
au fost membrii Corului Filarmonicii
de Stat din Târgu Mureş, sub bagheta
dirijorală a lui Vasile Cazan.

Violonistul dr. Rudolf Fatyol
a prezentat personalitatea
celui trecut în eternitate

A subliniat faptul că evenimentul la
care au participat numeroşi prieteni ai
lui Ştefan Gregoroviciu este unul aflat
în pregătire încă din toamna anului
2013. Câteva repere biografice au fost
aduse în atenţie publică. Cel comemorat
s-a născut în Satu Mare la 20 august
1939. A absolvit Academia de Muzică
"Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca,
secţia canto - clasă de operă. A cântat o
bună vreme în oraşul studenţiei sale,
dar simţea atracţia oraşului natal. Inter-
pret al tuturor genurilor muzicii culte,
s-a întors la Satu Mare, acolo unde şi-a
legat numele de destinul Filarmonicii
sătmărene. La cârma acestei instituţii
de cultură a fost 20 de ani. 

Aşa cum a subliniat profesoara şi
solista Claudia Popdan, parteneră de
scenă a celui comemorat, Ştefan Grego-
roviciu a pus mult suflet în ceea ce pri-
veşte simfonicul sătmărean. Încă de la
preluarea funcţiei de director a fost
preocupat de a creşte calitatea compo-
nenţilor orchestrei. Şi-a propus un stan-
dard deosebit de înalt, obiective demne
de invidiat, fapt ce l-a obligat pe director
să insiste în a aduce în orchestră instru-
mentişti absolvenţi de conservator. Ve-
nirea acestora nu a fost decât un pas
pentru cel care a pus mult suflet în mun-
ca desfăşurată. S-a ocupat de "creşterea"
instrumentiştilor şa cum el şi-a imaginat
că este mai bine. 

S-a menţionat inclusiv activitatea de
director al Şcolii de Arte din Satu Mare,
al cărei director a fost 16 ani. Se pare că
vocaţia sa profesorală l-a îndemnat să
facă un efort suplimentar. A acceptat să
devină şi profesor la Liceul de Muzică
şi Artă Plastică pe vremea când director
al unităţii şcolare de învăţământ a fost
Gheorghe Gheorghiade, personalitate
culturală sătmăreană care a avut şi are
încă multe amintiri frumoase din timpul
vieţii lui Ştefan Gregoroviciu.

Personalităţi muzicale 
de mare valoare au cântat 
la Satu Mare 

Profesoara Claudia Popdan, parte-

neră de scenă a lui Ştefan Gregoroviciu
a mai prezentat o serie de repere bio-
grafice ale celui comemorat. După ab-
solvirea Conservatorului clujean, la ce-
rerea conducerii Operei Naţionale din
Cluj-Napoca a fost repartizat la această
instituţie. Şi-a onorat cu succes şi dă-
ruire locul ocupat. A evoluat la Cluj-
Napoca până în septembrie 1964, când
s-a întors  la Satu Mare. Ştefan Gregor-
viciu a fost distribuit în opere precum<
G. Donizetti - “Elixirul dragostei”, G.
Verdi - “Traviata”, P. I. Ceaikovski - “Ev-
gheni Oneghin”, S. Prokofiev - “Logodna
la mănăstire”.

Pe vremea când Ştefan Gregoroviciu
s-a aflat în fruntea simfonicului sătmă-
rean ca director, a reuşit să atragă la Satu
Mare solişti, dirijori, compozitori, critici
muzicali, formaţii muzicale, precum şi
personalităţi de primă mărime din viaţa
muzicală internaţională. A organizat
stagiuni şi în oraşele vecine şi a promo-
vat realizarea de înregistrări discografice
şi radio-TV. Între anii 1970 şi 1998 or-
chestra sătmăreană a înregistrat mai
multe opere< "Il Giuramento" de S. Mer-
cadante, "Le astuzie femmi- nili" de D.
Cimarosa, "Adelaida di Borgogna" de
G. Rossini, "Băbierul din Sevilla", de
Rossini, "Madama Butterfly" de G. Puc-
cini, "Don Pasquale" de Donizetti, ca şi
lucrări instrumentale de Aurel Stroe, W.
A. Mozart, George Enescu etc. De ase-
menea, a adus spectacole de operă, ope-
retă, balet şi musical, în special cu tru-
pele din Cluj.

A fost iniţiatorul Festivalului
“Zilele muzicale sătmărene” 

Poetul George Vulturescu, directo-
rul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu
Naţional a judeţului Satu Mare a punctat
câteva din iniţiativele celui comemorat.
În 1972, Ştefan Gregoroviciu iniţiază şi
organizează festivalul muzical inter-
naţional "Zilele muzicale sătmărene".
Tot atunci obţine, de la conducerea ju-

deţului, sumele necesare pentru repa-
raţia capitală a sălii de concert. Doi ani
mai târziu iniţiază realizarea unei mo-
nografii, cu prilejul aniversării a 25 de
ani de existenţă a Filarmonicii sătmăre-
ne. Colaborează cu George Sbârcea la
întocmirea acestei lucrări. În 1976 au
loc Zilele Culturale Sătmărene, în 8-14
mai, la Bucureşti, iar în 1977 Filarmo-
nica evoluează la Ateneul Român sub
bagheta dirijorilor Corneliu Dumbră-
veanu şi Alexandru Munteanu.

În 1980, pentru afirmarea şi promo-
varea tinerei generaţii de interpreţi ro-
mâni, iniţiază în colaborare cu Colegiul
criticilor muzicali din România, Gala
Tinerilor Concertişti, eveniment ajuns
la peste 100 de ediţii. A promovat şi mu-
zica modernă cultă, în mai multe con-
certe şi simpozioane, ca şi folclorul au-
tentic (un an a condus Casa Creaţiei).

Soprana Nicoleta Ardelean, o fostă
elevă a profesorului şi cânăreţului Ştefan
Gregoroviciu a vorbit cu mult respect
despre cel care i-a fost dascăl şi îndru-
mător. În bună parte, a spus soprana,
celui comemorat îi poate mulţumi pen-
tru că a pornit pe drumul  acestei su-
perbe arte - muzica. Cântăreaţa a mai
spus că şi după ce a plecat la Cluj-Na-
poca, a menţinut legătura cu dascălul
său, cel care a avut multe de a-i spune
din acest domeniu de excepţie al artei
interpretative.

Cu profundă emoţie, soprana Nico-
leta Ardelean a citit un mesaj transmis
din Germania, de George Crăsnaru, un
bun prieten şi colaborator al lui Ştefan
Gregoroviciu.

A luptat pentru denumirea
filarmonicii

În 1980 iniţiază şi finalizează de-
mersurile necesare ca Filarmonicii de
Stat din Satu Mare să i se atribuie denu-
mirea de Filarmonica "Dinu Lipatti".
Desigur, a avut de înfruntat încăpăţâna-
rea Elenei Ceauşescu, persoana care era

în aşa numitul Cabinet 2, dar care nu
dădea aproape nimic pe ceea ce a în-
semnat artă şi cultură.  Numele filar-
monicii este atribuit în memoria marii
personalităţi artistice, pianist compozi-
tor şi pedagog român de renume mon-
dial. În şedinţa din 16 septembrie 1980,
Comisia culturală pentru denumiri pro-
pune adoptarea proiectului de decret
prezidenţial. Nicolae Ceauşescu, la su-
gestia soţiei sale nu l-a semnat. Refuzul
de atunci al şefului statului n-a împie-
dicat orchestra ca din 1980 în toate tur-
neele peste hotare ale simfonicului săt-
mărean - Italia, Tranţa, Elveţia, Monaco,
Germania, să folosească numele "Dinu
Lipatti". Un an mai târziu se înfiinţează
şi orchestra de cameră, cu 16 instru-
mentişti.

În 1981, cu prilejul centenarului
naşterii lui George Enescu, împreună
cu Mihai Brediceanu, formează un co-
lectiv artistic din 187 de membri, se-
lecţionaţi din Satu Mare, Cluj-Napoca
şi alte centre muzicale din ţară sub de-
numirea de Filarmonica Naţională Ro-
mână. Acest colectiv artistic a prezentat
capodopera enesciană opera “Oedip”, în
cadrul Festivalului de la Lucerna, El-
veţia, cu un imens succes. La acest fes-
tival au participat doar filarmonici de
renume mondial, din Berlin, Viena, Pa-
ris, Chicago şi Budapesta, sub bagheta
marilor dirijori Herbert von Karajan,
Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Georg
Solti şi Janos Ferencsik. Concertul a fost
transmis de 26 de radiodifuziuni din
Europa şi America de Nord.

În 1984 organizează primul festival
de jazz la Satu Mare, cu participarea lui
Johnny Răducanu, Harry Tavitian, Ion
Baciu, Ion Boroş, Anca Parghel, Gandi
Eugen, formaţia sătmăreană Casino,
prezentator Florian Lungu. Participăla
Festivalul Valle D'Istria, la pregătirea şi
prezentarea, în primă audiţie mondială
a operei “Ifigenia în Taurida” de Tom-
maso Traetta. Menţine legătura cu presa
şi publicul, participă activ la seri de mu-

zică şi poezie, se specializează pe lied.

Nostalgia vechilor vremi

În 1990 iniţiază "Zilele Şcolii de Ar-
te" din Satu Mare. Ultimii ani de viaţă îi
sunt marcaţi de o luptă aproape don-
quijotescă pentru reînfiinţarea unor in-
stituţii vechi. Adresează un memoriu
Ministerului Culturii şi solicită reînfi-
inţarea Filarmonicii Naţionale Române.
Propune reluarea manifestării interbe-
lice "Luna Sătmarului". Propune con-
struirea unui centru cultural la Satu Ma-
re, apoi reînfiinţarea Reuniunii de Mu-
zică şi Cântări "Vasile Lucaciu". I se acor-
dă Premiul Cultural sătmărean pe anul
1993.
Organizează manifestările dedicate ani-
versării a 90 de ani de la înfiinţarea Con-
servatorului de Muzică pe care desigur
şi l-a dorit reînfiinţat, fără a primi însă
sprijin. Iniţiază amplasarea a două plăci
comemorative George Enescu şi Bela
Bartok, motivat de faptul că cei doi au
concertat la Satu Mare în anul 1922. Din
păcate, cele două plăci amplasate pe fos-
tul Cinematograf Popular au dispărut.
Între timp, continuă să cânte şi să orga-
nizeze simpozioane şi concerte. În 2003
primeşte o diplomă de excelenţă din
partea Direcţiei pentru Cultură, iar în
2011, afectat de boală, ţine un discurs
emoţionant la dezvelirea plăcii memo-
riale a bunului său prieten Alexandru
Munteanu. A scris multe articole în In-
formaţia de Duminică pe teme muzicale
şi memorialistice. A fost un om
conştient şi mândru de valoarea sa, deşi
s-a mai lăsat prins în conflicte fără rost. 

George Vulturescu a mai adus în dis-
cuţie corespondenţa impresionantă pe
care a avut-o Ştefan Gregoroviciu cu oa-
meni de cultură şi de muzică din întrea-
ga lume. Chiar a sugerat ca această ar-
hivă deosebit de importantă ar merita
preluată de o sintituţie de cultură. Va-
lorificarea acesteia s-ar putea face în cu-
prinsul unui volum care ar rămâne încă
o dovadă a valorilor culturale tezaurizate
de cel comemorat pe 16 aprilie la Satu
Mare.

Într-un interviu publicat de Vasile
Savinescu într-o carte din 2004, actualul
director Rudolf Fatyol declara< “Filar-
monica face parte din lucrurile frumoa-
se pe care le-am primit. Şi trebuie să
spun că ea a funcţionat bine şi înainte
de 1990. Cine a avut-o în grijă timp de
două decenii, începând cu anul 1969 -
e vorba de dl. Ştefan Gregoroviciu - a
procedat cu ştiinţă şi cu sârguinţă. A
fost o perioadă cu totul diferită de cea
în care ne află astăzi, cu greutăţi specifice
(politico-ideologice, economice, socia-
le), dar pe care filarmoniştii şi cel care
i-a condus au parcurs-o merituos. Mă-
simt obligat, în consecinţă, să le respect
munca şi să resping tendinţa unora - ca-
re de regulă n-au făcut şi nu fac mare
lucru - de a nega merite din trecut, unele
chiar deosebite. Cine nu-şi respectă în-
aintaşii nu prea are şanse să fie respectat
de cei care-l vor urma...".

Activităţile comemorative au um-
plut de lacrimi ochii celor care l-au cu-
noscut pe Ştefan Gregoroviciu, dar în
egală măsură le-au umplut sufletele de
bucurie că acest sătmărean a făcut multe
lucruri bune pentru cultură în general,
şi în mod special pentru simfonicul săt-
mărean, unde-i este amplasat la loc de
cinste basorelieful semnat Radu Cioba-
nu.

Ioan A., Vasile A.  

Miercuri, `n holul filarmonicii a fost dezvelit un basorelief cu chipul lui :tefan Gregoroviciu

:tefan Gregoroviciu, comemorat 
la un an de la trecerea `n nefiin\[
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Prin Învierea Domnului din morţi, poporul nostru crede că Raiul
se deschide tuturor sufletelor reţinute în iad, începând de la strămoşul
Adam şi până la venirea Mântuitorului, şi rămâne deschis până la
Duminica Tomii. 

Învierea Domnului Iisus Hris-
tos din morţi este, în fiecare an,
un prilej de mare bucurie pentru
toţi creştinii. Pentru a întâmpina
aşa cum se cuvine acest mare
praznic al creştinătăţii, fiecare
persoană se străduieşte să se pre-
gătească atât trupeşte, cât şi su-
fleteşte, având convingerea fermă
că dintre toate minunile Mântui-
torului Iisus Hristos cea mai ui-
mitoare este propria Sa înviere
din morţi, minune care, în acelaşi
timp, este şi incontestabila dova-
dă a Dumnezeirii Sale şi a divini-
tăţii creştinismului. 

Învierea Domnului este piatra de te-
melie şi garanţia învierii morţilor, im-
portanţa ei pentru credinţa creştină fiind
subliniată magistral de către Sfântul
Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor<
“Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este atunci propovăduirea noastră, za-
darnică şi credinţa voastră. Iar dacă nă-
dăjduim în Hristos numai în viaţa aceas-
ta, suntem mai de pl]ns decât toţi oa-
menii. Dar acum Hristos a înviat, fiind
începătură a învierii celor adormiţi. Că
de vreme ce printr-un om a venit moar-
tea, tot printr-un om şi învierea morţilor.
Căci precum în Adam toţi mor, în Hris-
tos toţi vor învia” (I Corinteni XV> 14-
22).

De acest măreţ praznic atârnă mân-
tuirea noastră, deoarece prin învierea
Sa, Hristos ne-a adus o nemărginită bu-
curie< El ne-a izbăvit de moarte, din robia
păcatului şi de osânda iadului, redeschi-
zând uşile Raiului. Dacă cerul s-a întu-
necat la moartea Sa pe cruce, la slăvita
Sa înviere din morţi toate s-au umplut
de lumină, atât cerul, cât şi pământul.
Lumina lui Hristos a luminat prin înviere
întreaga fire văzută şi nevăzută, creată
de Dumnezeu. Lumina strălucitoare a
Învierii Domnului învăluie sufletele tu-
turor creştinilor, transfigurându-le, cu-
răţindu-le, înnobilându-le, înălţându-le
spre tronul Celui Preaînalt.

Românii, scria Simion Florea Marian
în lucrarea sa Sărbătorile la români (Stu-
diu etnografic, vol. II, ediţie îngrijită şi
introducere de Iordan Datcu, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1994, pp.
122-129), nu numai că aşteaptă acest
praznic împărătesc cu dor şi bucurie,
mai ales după un post atât de îndelungat
şi de aspru cum e Postul Mare, ci ei caută,
în acelaşi timp, ca locuinţele şi curţile
lor să fie cât se poate de bine îngrijite şi
curate, pentru ca sosind Sfintele Paşti
toate să se afle în deplină rânduială. De
la casa celui mai înstărit om şi până la
bordeiul celui mai sărman se cunoaşte
apropierea Paştilor. Sâmbătă seara, când
toate pregătirile sunt gata, orice lucru
încetează. În schimb, încep datinile şi
credinţele, care s-au păstrat vii şi în
părţile noastre, adică în judeţul Satu Ma-
re, fie că e vorba de zona Codrului sau
de Ţara Oaşului, fie că e vorba de Valea
Someşului sau de câmpia Sătmarului.
Pretutindeni, praznicul Învierii Dom-
nului aduce un suflu de aleasă sărbătoa-
re. Oamenii, nu numai că îşi fac mare
curăţenie în case şi în gospodării, dar
încearcă s[ se împace unii cu alţii, ca
apoi să se apropie de scaunul preotului
duhovnic pentru a-şi mărturisi păcatele
cu sinceritate şi pentru a se împărtăşi cu
vrednicie cu Trupul şi Sângele Mântui-
torului Iisus Hristos.

Pasca

Cea mai importantă coptătură, pe
care o mănâncă românii în decursul săr-
bătorii Paştilor, este pasca, făcută numai
din făină curată de grâu ales, cernută
prin sită deasă. Conform unei legende,
“călătorind odată Domnul nostru Iisus
Hristos cu Apostolii Săi prin mai multe
sate şi oraşe spre a face bine oamenilor
şi ajungând într-un sat, se abătură la un
gospodar ca să poposească puţin şi apoi
să plece mai departe. Gospodarul, un
om de omenie şi foarte prevenitor, i-a
primit şi i-a ospătat cu ce a avut şi cum
a putut mai bine, iar la pornire le-a mai
pus merinde şi prin desagi. După aceas-
ta, mulţumind Iisus cu Apostolii Săi gos-
podarului pentru primire şi luându-şi
rămas bun de la dânsul, se porniră mai
departe şi mergând ei cât timp vor fi
mers, ajunseră într-o pădure. Trecând
prin pădurea aceea, L-au întrebat Apos-
tolii pe Iisus< "Când vor fi Paştile?". El
răspunde< "Când veţi găsi pâine de grâu
în traistele voastre, atunci vor fi Paştile!"
Gospodarul, la care au poposit, le pusese
pâine de grâu în desagi. Deci, căutând
ei în desagi şi aflând pâinea au spus
Domnului că au. Iisus le zise< "Bucuraţi-
vă, căci acuma sunt Paştile!" De atunci
îndătinează şi creştinii a face pască”. 

Ouăle roşii

Potrivit anumitor interpretări, oul
roşu Îl simbolizează pe Iisus Hristos în
mormânt, coaja oului reprezentând
chiar piatra care a fost pusă la uşa mor-
mântului. Faptul că principala culoare
utilizată în vopsirea ouălor de Paşti este
cea roşie, constituie un prilej de perma-
nentă aducere aminte de Sângele Dom-
nului vărsat pe Cruce pentru mântuirea
neamului omenesc. Tradiţia ne spune că

în momentele în care Iisus mergea pe
calea calvarului cu crucea în spate, mai-
marii iudeilor i-au îndemnat pe tinerii
uşuratici s[ arunce cu ouă stricate în El,
ca semn de batjocură. Însă, când se pre-
găteau să scoată ouăle din coşuri, ei au
constatat că acestea erau roşii, aşa încât
nu au mai îndrăznit să le arunce, temân-
du-se de minunea întâmplată. La noi, la
români, ouăle roşii au dobândit o mare
însemnătate, astfel încât nu există casă
românească din care ele să lipsească.

Simion Florea Marian consemnează<
“După sfârşirea Învierii, a Liturghiei şi a
sfinţirii paştei, unul sau două dintre ouă-
le sfinţite se dau preotului, care le-a
sfinţit, iar celelalte se aduc acasă. Sosind
acasă, atât cei ce au fost la Înviere, cât şi
ceilalţi, se pun cu toţii la masă şi, gustând
mai întâi din pască, din ouă şi celelalte
obiecte sfinţite împreună cu pasca, încep
a mânca apoi şi din celelalte bucate până
ce se satură. După ce s-au săturat de
mâncat, prind a ciocni cu ouă roşii, şi
anume mai întâi soţii întreolaltă, apoi
copiii cu părinţii şi părinţii cu celelalte
neamuri, amici şi cunoscuţi. Făcând-o
aceasta, cred că toţi cei ce ciocnesc unul
cu altul se vor vedea pe cealaltă lume.
Mai departe, se crede şi se zice că al cărui
ou se strică sau se sparge mai întâi, acela
e mai slab, prin urmare are să şi moară
mai degrabă sau i se iartă pacatele. Părţile
ouălor, cu care se ciocneşte, sunt capul
(partea mai ascuţită) şi dosul (partea mai
groasă). În ziua întâi, adică în ziua de
Paşti, se ciocneşte numai cap cu cap. A
doua zi, adică luni după Paşti, se poate
ciocni şi cap cu dos, iar în cele următoare
chiar şi dos cu dos şi coastă cu coastă.
Cel mai mic de ani ţine oul cu capul în
sus, iar cel mai mare ciocneşte cu oul
său, şi anume tot cu capul, zicând< "Hris-
tos a înviat!", iar cel mai mic răspunde<
"Adevărat a înviat!". Unii, înainte de

ciocnire, cearcă ouăle în dinţi şi în frunte,
adică le ciocnesc puţin de dinţi sau de
frunte, ca să vadă şi să aleagă care îs mai
tari. Şi se zice că ouăle ce sună mai des-
chis sunt mai groase la găoace, prin ur-
mare şi mai tari. Timpul până când se
poate ciocni cu ouă roşii este, după unii,
din ziua de Paşti şi până a treia zi, adică
până marţi, după alţii până în ziua de
Ispas (Înălţare) şi iarăşi după alţii până
la Duminica mare (Rusalii). De la Du-
minica mare însă şi până la Paştile vii-
toare nu e mai mult iertat a ciocni cu
ouă roşii. Fiecare ciocnitor, căruia i s-a
spart oul, este obligat a-l da celui ce i l-
a spart, celui cu oul tare, adică învingă-
torului” (op. cit., p. 143).

Învierea

Când cântă cocoşii de miezul nopţii,
poporul se adună la sfânta biserică pen-
tru Slujba Învierii. Fiecare persoană are
în mână câte o lumânare pe care o aprin-
de de la lumânarea preotului care zice<
“Veniţi de luaţi lumină!”, ducând-o apoi
acasă. Credincioşii mai evlavioşi se stră-
duiesc să-şi ţină lumânarea aprinsă in-
clusiv pe drum, până când ajung în casă.
Învierea e cea mai mare dintre toate săr-
bătorile anului. Ca atare, pentru a-şi ma-
nifesta bucuria cea mare pe care o simte
fiecare în suflet şi spre a evidenţia so-
lemnitatea actului liturgic al Învierii, se
cuvine ca toată lumea să aibă o lumânare
aprinsă. Cei care nu au sunt consideraţi
cei mai nevrednici şi mai ticăloşi. În-
conjurând biserica de trei ori în frunte
cu preotul, din toate piepturile răsună
imnul bucuriei< “Hristos a înviat din
morţi cu moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le!”
Când la strană se cântă “unii pe alţii să
ne îmbrăţişăm”, cei de faţă se îmbrăţişea-
ză sau îşi dau mâna. Acesta este un semn

de bucurie, pace, iubire, l[sându-se la o
parte orice supărare, existând credinţa
că cei ce se îmbrăţişează acum şi se sărută
în ziua de Paşti se întâlnesc pe cealaltă
lume.

Prin Învierea Domnului din morţi,
poporul nostru crede că Raiul se des-
chide tuturor sufletelor reţinute în iad,
începând de la strămoşul Adam şi până
la venirea Mântuitorului, şi rămâne des-
chis până la Duminica Tomii. Ca o do-
vadă a acestei credinţe, uşile Sfântului
Altar rămân deschise sau chiar sunt
scoase din “ţâţâni” în acest interval. Deci,
cine moare în Săptămâna Luminată mer-
ge de-a dreptul în Rai, unde este bine
primit, iertându-i-se toate păcatele să-
vârşite în viaţa pământească. Însă, nu
numai cine moare de Paşti e fericit, ci şi
cel ce se naşte acum, socotindu-se că va
fi un om norocos toată viaţa. Din mo-
mentul în care preotul a rostit pentru
prima dată cuvintele< “Hristos a înviat!”
la Slujba Învierii, până la Ispas sau În-
ălţarea Domnului românii se închină şi
se salută când se întâlnesc astfel< “Hristos
a înviat!” şi “Adevărat a înviat!” Fetele
bătrâne, nemăritate, când preotul zice
pentru prima oară “Hristos a înviat!”,
şoptesc fiecare< “Eu să joc înainte”, adică
în viitor să fie jucate şi să se poată mărita
cât mai degrabă.

După terminarea slujbei, preotul în-
moaie busuiocul în aghiazmă şi sfinţeşte
coşurile pline de bunătăţi ale credin-
cioşilor veniţi la biserică să primească
binecuvântare, spunând “Hristos a în-
viat!”, după care le urează tuturor sărbă-
tori fericite. Apoi urmează masa. Fiecare
element îşi are semnificaţia sa< cine mă-
nâncă hrean sfinţit va fi iute şi sănătos
tot anul> cu sarea se prepară alte mâncă-
ruri sau se sfinţesc fântânile> zahărul în-
lătură albeaţa de la ochi> usturoiul ser-
veşte la alungarea strigoilor şi a duhuri-
lor rele etc. 

În legătură cu obiceiurile şi tradiţiile
de Paşti, în lucrarea Cercetări folklorice
în Ugocea Românească (jud. Satu Mare),
semnată de Vasile Scurtu (1936), citim<
“În dimineaţa zilei întâia se duce pasca
la biserică pentru a o sfinţi. O duc băr-
baţii în coşuri, unde se află şi cârnaţi,
ouă, carne, miel etc. Obiceiul de a fugi
cu pasca acasă, după sfinţire, se practică
numai în Gherţa Mică, Gherţa Mare şi
Turţ. Existenţa acestei datine aici se ex-
plică probabil prin apropierea acestor
localităţi de Ţara Oaşului, unde se prac-
tică în toate satele. Coaja de pască sfinţită
şi cea de ouă se păstrează, fiind bune “de
liac” la vite… “Danţ” nu se face în zilele
de Paşti, “numa sărbătorim”. A doua şi a
treia zi de Paşti, finii merg la naşi cu un
“ol” de vin, cu lumânare, colac, iar unde
sunt copii mici duc şi ouă. La acest obicei
se referă versurile< "Când îi colea de
Paşti,/Mărg hinile la nănaş/Şî ieu mărg
la ferestruică/Ca să văd cine ce-
mbucă/S-o văd şi pe-a me mândrucă".

Având în vedere cele de mai sus, rea-
lizăm pe bună dreptate că Învierea Dom-
nului din morţi este cel mai mare praznic
al Bisericii lui Dumnezeu, este sărbătoa-
rea sărbătorilor, fiindcă în ea se vădeşte
iubirea Părintelui Ceresc faţă de întreg
neamul omenesc, îndemnându-ne la iu-
bire, iertare şi înţelegere. Poporul român
a ştiut dintotdeauna să acorde cinstea
cuvenită acestui măreţ praznic împără-
tesc, fiecare comunitate strângându-se
în jurul bisericii şi constituind cu toţii o
familie, întemeiată pe pace, armonie şi
dragoste.

Preot dr. Cristian Boloş

Cea mai importantă coptătură, pe care o mănâncă românii în decursul sărbătorii Paştilor, este pasca, făcută numai din
făină curată de grâu ales, cernută prin sită deasă

TRADI}II

~n ziua de Pa;ti, ou[le ro;ii 
se ciocnesc numai cap `n cap
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Hristos a ~nviat! Krisztus Feltámadt! Christus ist anferstanden!

~nvierea Domnului este cea mai
mare s[rb[toare a cre;tin[t[\ii.
Pa;tele comemoreaz[ evenimentul
fundamental al cre;tinismului,
~nvierea lui Iisus Hristos, `n a treia
zi dup[ r[stignirea Sa din Vinerea
Mare.

Pa;tele a fost s[rb[torit `nc[ din pe-
rioada apostolic[. Este cea mai veche
s[rb[toare cre;tin[, fiind considerat[ ;i
`nceputul anului ecleziastic cre;tin.
De data Pa;tilor este legat[ succesiunea ;i
denumirea duminicilor ;i a s[pt[m]nilor
de peste an.

Echinoc\iul de prim[var[ ;i
mi;carea de rota\ie a Lunii

La `nceput, Pa;tele nu a fost s[rb[to-
rit `n toat[ lumea cre;tin[. Cercet[torii
care au studiat ̀ ndelung acest aspect sus\in
c[ `n Biserica primar[ au existat mari di-
feren\e `n ceea ce prive;te data ;i modul
s[rb[toririi. Cre;tinii din p[r\ile Asiei ;i
Siriei s[rb[toreau mai ̀ nt]i moartea Dom-
nului (Pa;tile Crucii) la 14 Nisan, apoi
~nvierea (Pa;tile ~nvierii) la 16 Nisan in-
diferent de ziua ̀ n care c[dea aceast[ dat[.
Ei erau numi\i ;i "guartodecimani", de-
oarece s[rb[toreau Pa;tile la 14 Nisan,
respectiv `n aceea;i zi cu iudeii.

~n schimb iudaizan\ii mai modera\i
("protopashi\ii") s[rb[toreau Pa;tile du-
minica, `ns[ `ntotdeauna legau aceast[
duminic[ de Pa;tile iudaic. ~ns[ cea mai
mare parte a cre;tin[t[\ii s[rb[torea
moartea Domnului `ntotdeauna `n Vi-

nerea cea mai aproapiat[ de 14 Nisan, iar
~nvierea - `n duminica urm[toare, care
c[dea totdeauna dup[ 14 Nisan sau dup[
prima lun[ plin[, dup[ echinoc\iul de
prim[var[.

Data celebr[rii Pa;telui are la baz[
dou[ fenomene astronomice< echinoc\iul
de prim[var[ ;i mi;carea de rota\ie a Lunii
`n jurul P[m]ntului. Astfel, Pa;tele se ser-
beaz[ ̀ n duminica imediat urm[toare pri-
mei luni pline dup[ echinoc\iul de
prim[var[. La Sinodul I Ecumenic de la
Niceea din 325 s-a stabilit c[ "ziua de Pa;te
va fi ̀ n prima duminic[ dup[ prima lun[
plin[ care cade dup[ sau de echinoc\iul
de prim[var[". Dac[ aceast[ duminic[ ca-
de odat[ cu Pa;tile iudeilor, atunci Pa;tele
va fi s[rb[torit `n duminica urm[toare.

Diferen\ele de dat[ ̀ n anumi\i ani din-
tre Pa;tele bisericii de rit bizantin ;i cele
de rit latin se datoreaz[ calendarului uti-
lizat. ~n Bisericile Ortodoxe, echinoc\iul
de prim[var[ este fixat pe 21 Martie `n
calendarul Justinian (sau 3 Aprilie `n ca-
lendarul Gregorian), `n timp ce `n Bise-
rica Catolic[ ;i cele Protestante
echinoc\iul este fixat pe 21 Martie `n ca-
lendarul Gregorian. Din aceast[ cauz[ da-
ta Pa;telui ̀ n Biserica Ortodox[ nu poate
fi mai devreme de 4 aprilie, iar ̀ n Bisericile
Catolic[ ;i Protestante mai de- vreme de
22 martie.

Pa;tele cre;tin dureaz[ 
40 de zile

Pa;tele cre;tin are o durat[ de 40 de
zile, cuprinse `ntre s[rb[toarea ~nvierii
Domnului (prima duminica de Pa;ti) ;i

s[rb[toarea ~n[l\[rii Domnului, care se
celebreaz[ la 40 de zile de la ~nviere, ̀ ntr-
o zi de joi. Primele trei din cele 40 de zile
pascale sunt zile de mare s[rb[toare, iar
primele dou[ zile de Pa;ti sunt recunos-
cute ca zile libere ̀ n majoritatea \[rilor de
tradi\ie cre;tin[, inclusiv Rom]nia. Sin-
gura excep\ie este cea a Statelor Unite, un-
de este s[rb[torit[ doar duminica Pa;telui,
nu ;i lunea Pa;telui. ~n toat[ aceast[ pe-
rioad[ cre;tinii se adreseaz[ cu salutul
"Hristos a ~nviat" ;i r[spund "Adev[rat a
~nviat", iar dup[ `n[l\are cu "Hristos s-a
~n[l\at".

Etimologie

Cuv]ntul Pa;ti (acceptat ;i ca Pa;te)
provine `n limba rom]n[ din forma bi-
zantino-latin[ Pastihae a cuv]ntului de
origine evreiasc[ Pesach (trecere). Evreii
numeau Paseha (Pa;ti) sau s[rb[toarea
azimilor - s[rb[toarea lor anual[ ̀ n amin-
tirea trecerii prin Marea Ro;ie ;i a
eliber[rii lor din robia Egiptului care se
pr[znuia la 14 Nisan ;i coincidea cu pri-
ma lun[ plin[ de dup[ echinoc\iul de
prim[var[. Termenul ebraic de Pa;ti a tre-
cut `n vocabularul cre;tin prin faptul c[
evenimentele istorice care sunt co- me-
morate `n s[rb[toarea cre;tin[, adic[ pa-
timile, moartea ;i ~nvierea Domnului au
coincis cu Pa;tile evreilor din anul 33.
~ns[ obiectul ;i motivul Pa;tilor cre;tine
difer[ de Pa;tile evreilor, `ntre cele dou[
s[rb[tori nefiind alt[ leg[tur[ dec]t una
de nume ;i de coinciden\[ cronologic[.
Pa;tile la evrei se celebreaz[ timp de opt
zile, `n perioada 15-22 Nisan.

Justinian, din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Maramure;ului ;i
S[tmarului, iubitului cler, cinului mo-
nahal, dreptcredinciosului nostru popor
din Episcopia Rom]n[ a Maramure;ului
;i S[tmarului< 

Har, binecuv]ntare ;i pace de la
Dumnezeu, iar de la noi, calde ur[ri de
lini;te ;i fericire la Sfintele S[rb[tori ale
~nvierii Domnului. 

Iubi\ii mei fii suflete;ti,

Privind `ntr-o bun[ zi cetatea Ieru-
salimului, Iisus Hristos a zis< ";i cu pietre
ucizi pe cei trimi;i la tine> de c]te ori
am voit s[ adun pe fiii t[i, dup[ cum
adun[ pas[rea puii s[i sub aripi, dar nu
a\i voit" (Lc. 13,34), drept dovad[ c[
Fiul lui Dumnezeu era `ndr[gostit de
oameni, era ̀ ndr[gostit de lumea aceas-
ta, de locuitorii acestui p[m]nt, era
`ndr[gostit de toat[ crea\ia Sa. De aceea
Duhul Sf]nt, prin cuv]ntul inspirat al
Sfintei Scripturi, ne descoper[ aceast[
mare ;i uimitoare tain[< dragostea lui
Dumnezeu fa\[ de minunata Sa creatur[
;i, mai presus de toat[ crea\ia, dragostea
lui Dumnezeu fa\[ de f[ptura uman[.
"C[ci Dumnezeu a;a de mult a iubit lu-
mea - ;i pe omul care se afla sub robia
p[catului ;i a mor\ii - `nc]t pe Fiul S[u
Cel Unul-N[scut L-a dat, ca oricine cre-
de `n El s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\[
ve;nic[” (In. 3,16). Omul era c[zut `n
ad]ncul `ntunericului cel dinafar[ ;i
pierduse leg[tura cu Dumnezeu-Tat[l
;i Creatorul s[u, pierduse leg[tura cu
Lumina vie\ii  ;i  a `ntregii sale
existen\e.De aceea, Tat[l a trimis pe Fiul
S[u `ntre oameni ;i I-a cerut s[ treac[
prin via\a p[m]nteasc[, prin lumea
aceasta material[, pe care Hristos a
p[truns-o p]n[ ̀ n cele mai ad]nci p[r\i
ale materiei, p]n[ `n infern, care este la
periferia lumii materiale. Acolo, `n

ad]ncuri, unde era c[zut tot ceea ce fu-
sese creat, cobor]nd Hristos Iisus, a ri-
dicat ̀ ntreaga crea\ie, ce alunecase prin
r[zvr[tire ;i neascultare. A cobor]t Fiul
lui Dumnezeu acolo unde se afla oaia
cea pierdut[, acolo unde se afla Adam
;i Eva ;i, `mpreun[ cu ei, tot neamul
omenesc. Primind, a;adar, fire ome-
neasc[ ;i gust]nd din paharul mor\ii,
Fiul lui Dumnezeu i-a salvat pe to\i cei
din iad, `nviind a treia zi cu trupul din
morm]nt, iar prin ̀ nvierea Sa cu trupul,
to\i cei ce-L a;teptau au fost ridica\i din
moarte la via\[, de la ̀ ntuneric la lumin[
;i de pe p[m]nt la cer. 

Iubi\ii mei fii suflete;ti, 

`n mileniul trei harta lumii, harta
globului p[m]ntesc, fundamental se va
schimba. Culorile care acum despart
na\iunile din punct de vedere etnic, dar
mai ales confesional ;i religios, se vor
estompa, transform]ndu-se ̀ ntr-un mi-
raculos curcubeu, `n razele de lumin[
ale unui soare unic, care va lumina
p[m]ntul. Soarele, acest corp cosmic,
lumineaz[, `nc[lze;te ;i  d[ via\[
p[m]ntului cu razele lui de lumin[, pe
care ochiul nostru, ochiul omului, nu le
poate vedea `n toate culorile din care
aceasta este format[. Aceast[ raz[ de lu-
min[ ce vine de la soare este format[
dintr-o mare mul\ime de culori, pe care
unele nu le vedem cu ochiul liber. Tot
a;a ;i lumina ce va lumina lumea ̀ n vii-
torul mileniu, din cer se va rev[rsa pe
p[m]nt - de la Soarele etern, de la Iisus
Hristos - ;i va lumina pe to\i cei ce
poart[ chip omenesc, `nc[lzind ;i lu-
min]nd, d]ndu-le via\[ tuturor. Ome-
nirea mileniului trei nu va putea nega
;i nici ignora existen\a lui Hristos, pre-
zen\a Sa istoric[, moral[ ;i spiritual[,
pentru c[ posibilit[\ile societ[\ii, ale
omenirii, se vor dezvolta. Omenirea va

avansa a;a de mult, ̀ nc]t multe din cele
nev[zute acum de oameni, cu mijloacele
de care dispunem azi, vor fi dep[;ite,
iar fiin\a omeneasc[, uluit[, va constata
c[ tainele - `ntre care ;i taina vie\ii lui
Hristos, pe care unii azi nu o cunosc -
`n viitor vor fi cunoscute. Astfel, ome-
nirea va ajunge la cunoa;terea la care a
ajuns marele ucenic Toma, atunci c]nd
a pus m]na ̀ n coasta lui Iisus ;i a strigat<
Domnul meu ;i Dumnezeul meu..." (In.
20,28). Pentru Toma, mai mult de trei
ani, Iisus Hristos a r[mas un necunos-
cut, de;i a stat cu El la mas[, L-a v[zut
m]nc]nd ;i vorbind, L-a v[zut umbl]nd 

pe valurile m[rii, L-a v[zut `nviind
mor\ii, vindec]nd lepro;ii, d]nd vedere
orbului din na;tere, L-a v[zut c[ de
bun[voie S-a l[sat v]ndut, prins, legat,
judecat, p[lmuit, scuipat, hulit, judecat
de un judec[tor la; ;i fricos, la propu-
nerea unor autorit[\i mincinoase care
strigau< "R[stigne;te-L, R[stigne;te-L".
To\i du;manii lui Hristos, to\i fariseii
de atunci ;i de azi, ;tiau ;i ;tiu c[ Iisus
este Hristos, Mesia cel mult a;teptat de-
a lungul timpului de tot neamul ome-
nesc, de la Adam ;i p]n[ la Ioan
Botez[torul. Cu toate acestea ei strigau<
"R[stigne;te-L, R[stigne;te-L" (In.
19,15). Strigau ̀ n fa\a Nevinovatului ca-
re t[cea, `n fa\a puterilor `ngere;ti, `n
fa\a Tat[lui care privea spre Fiul, ce de
bun[ voie S-a l[sat condamnat la moar-
te, pentru c[ ;tia c[ prin jertfa ;i ̀ nvierea

Lui va salva omenirea de os]nda
ve;nic[. Iisus a primit s[ fie r[stignit ;i
s[ moar[ ̀ ntre cei mai p[c[to;i oameni,
condamna\i de justi\ia p[m]nteasc[,
`ntre doi t]lhari.  A primit s[ f ie
dezbr[cat de hain[, batjocorit ;i r[stig-
nit. Nu a cerut ajutor nici ̀ ngerilor, nici
oamenilor, ci i-a iertat pe to\i, rug]ndu-
se Tat[lui< "P[rinte, iart[-le lor, c[ nu
;tiu ce fac" (Lc. 23,34), `n timp ce `n jur
se auzeau strig[tele< "R[stigne;te-L,
R[stigne;te-L!". De dou[ mii de ani
acest strig[t nu a `ncetat. Cei ce nu-L
cunosc pe Hristos mereu strig[< "R[stig-
ne;te-L!", ucig]nd zeci de mii de cre-
dincio;i, d[r]m]nd altare, pustiind bi-
serici, ucig]nd pe slujitorii lui Dumne-
zeu. "R[stigne;te-L", strig[ to\i du;ma-
nii lui Hristos, crez]nd c[ astfel `l vor
ucide ;i pe Hristos. ~ns[ Fiul lui Dum-
nezeu, Care "a `nviat din mor\i, cu
moartea pe moarte c[lc]nd...” ne-a
f[g[duit zic]nd< "iat[ Eu cu voi sunt `n
toate zilele, p]n[ la sf]r;itul veacului.
Amin" (Mt. 28,20).

Hristos a `nviat! 

Fragment din Pastorala la ~nvierea
Domnului, Anul M]ntuirii 2014 a
~PS Justinian Chira, arhiepiscopul

Episcopiei Ortodoxe a
Maramure;ului ;i S[tmarului

~PS Justinian Chira, 
arhiepiscopul

Episcopiei Ortodoxe 
a Maramure;ului 

;i S[tmarului

"Fra\ilor, v[ aduc aminte Evanghelia
pe care v-am binevestit-o, pe care a\i
primit-o, `ntru care ;i sta\i, ;i prin care
sunte\i m]ntui\i (…) c[ci v-am dat, ̀ nt]i
de toate ceea ce ;i eu am primit, c[ Hris-
tos a murit pentru p[catele noastre dup[
Scripturi> ;i c[ a fost `ngropat ;i c[ a
`nviat a treia zi, dup[ Scripturi> ;i c[ s-a
ar[tat lui Chefa, apoi celor doisprezece"
(1 Cor. 15,1-5).

Iubi\i fra\i ;i surori ̀ n Domnul,

~n aceast[ zi de S[rb[toare a sfintelor
Pa;ti, c]nd ne bucur[m `mpreun[ de
`nvierea M]ntuitorului nostru, v[
`nt]mpin cu drag pe fiecare dintre dum-
neavoastr[ cu salutul biruin\ei d[t[tor
de speran\[< Hristos a ̀ nviat! Ast[zi toate
s-au umplut de lumin[< bisericile, ini-
mile ;i chipurile oamenilor, natura cu
haina ei de s[rb[toare ;i noi to\i care
s[rb[torim ;i c]nt[m< Hristos a `nviat
din mor\i cu moartea pe moarte c[lc]nd
;i celor din morminte via\[ d[ruindu-
le. De aproape dou[ mii de ani, Biserica
s[rb[tore;te `nvierea Domnului ;i ves-
te;te ne`ncetat lucrarea minunat[ a lui
Dumnezeu care revars[ iubirea Sa mi-
lostiv[ ;i creatoare asupra omului ;i a
universului. 

~nvierea lui Isus petrecut[, ̀ n tainica
lumin[ ;i atotputernicie a lui Dumne-
zeu, se arat[ a fi pentru noi cre;tinii de-
plina manifestare a dragostei Tat[lui ce-
resc care-L cerceteaz[ pe Fiul S[u `n
morm]ntul ̀ ntunecat din gr[dina Ghet-
simani. Ea ne vorbe;te ast[zi despre
demnitatea ;i voca\ia noastr[, precum
;i despre posibilitatea vie\ii depline ;i a
vie\ii ve;nice. Parcurgem timpul exis-
ten\ei noastre ̀ nso\i\i fiind de speran\[,
ca un toiag pe care ne sprijinim ̀ n c[l[to-
rie, fie c[ este vreme bun[ ;i cer senin,

fie c[ ̀ nfrunt[m viscol ;i furtun[ cu eve-
nimente nea;teptate ;i adesea nefericite.
Suferin\a nu este doar un du;man al firii
omului, ci adesea un tovar[; ̀ nv[\at, un
maestru al sufletului uman de la care ̀ ;i
`nsu;e;te noi dimensiuni ale existen\ei
sale. Date fiind circumstan\ele socio-
cultural-economice `n care tr[im,
s[rb[toarea de azi ne pune din nou `n
fa\a mesajului central al credin\ei noas-
tre, vorbindu-ne de biruin\[ ;i speran\[<
via\a a biruit moartea, omul poate ̀ nvin-
ge r[ul ;i p[catul. ~n aceast[ atmosfer[ 

s[rb[toreasc[, lumina\i fiind de lumina
credin\ei pe care o purt[m `n suflet, ne
oprim un moment aten\ia asupra unui
chip luminos pe care Scriptura ni-l pre-
zint[ ca un `ndrum[tor ;i maestru al
vie\ii cre;tine< Sf]ntul Apostol Pavel.
Om evlavios ;i ̀ nv[\at, nu L-a cunoscut
pe Isus p]n[ ̀ n momentul c]nd, cuprins
fiind de o lumin[ str[lucitoare `n timp
ce mergea spre Damasc pentru a-i prin-
de ;i pedepsi pe cre;tini, a c[zut cu fa\a
la p[m]nt ;i a auzit un glas care ̀ i vorbea<
Saule de ce m[ prigone;ti? (v. Fapte 9,3-
4). Din acel moment sufletul s[u s-a lu-
minat, mintea i s-a deschis spre `n\ele-
gere ;i dragostea pentru Isus cel `nviat
l-a cucerit definitiv. Hristos cel viu era
cel care `i vorbea ;i prezen\a Lui
nev[zut[ era sus\inut[ de lumina ful-
ger[toare care l-a transformat pe vechiul

Saul `ntr-un om nou, `ntr-un apostol ;i
m[rturisitor al ̀ nvierii. Experien\a per-
sonal[ profund[ pe care a avut-o, i-a
schimbat via\a ;i de atunci nu a mai con-
tenit de a-i `nv[\a pe al\ii, ca la r]ndul
lor s[ se lase transforma\i de har. Expe-
rien\ele noastre profunde sunt cele care
ne marcheaz[ cel mai mult via\a ;i con-
vingerile legate de ele, r[m]n cele mai
autentice ;i personale. S[rb[toarea
Pa;telui ne invit[ pe fiecare dintre noi
`n fiecare an s[ ne l[s[m transforma\i
de Dumnezeul cel viu care ne vorbe;te
aidoma lui Pavel ̀ n aspira\iile profunde
ale inimii ;i `n setea firii dup[ adev[r,
dreptate ;i dragoste.(...)

Dragi fii suflete;ti,

S[rb[toarea `nvierii Domnului
cheam[ ca un vestitor al celor viitoare
pe fiecare om de bun[voin\[ `n a primi
lumina lui Hristos care lumineaz[ tutu-
ror. Exemplul Sf]ntului Apostol Pavel
este gr[itor ;i ne pune `n fa\a `ntreb[rii<
tr[iesc via\a ̀ n lumina credin\ei, sunt ;i
eu lumin[ pentru ai mei ;i pentru lumea
`n care tr[iesc. (...) 

Suntem datori s[ fim purt[torii aces-
tei lumini ;i s[ avem grij[ ca flac[ra dra-
gostei s[ nu se sting[ pentru ca `ntune-
ricul dezn[dejdii ;i al fricii s[ nu ne cu-
prind[. 

V[ doresc tuturor, precum ;i celor
dragi ai dumneavoastr[, s[ ave\i parte
de har, lumin[ ;i bucurie `n aceast[
m[rit[ S[rb[toare, iar pacea sufleteasc[
s[ v[ ̀ nso\easc[ mereu! Aceasta este ziua
pe care a f[cut-o Domnul, s[ ne bu-
cur[m ;i s[ ne veselim `ntr-`nsa!

fragment din pastorala de Pa;ti 
a PSSa Vasile Biz[u, 

episcop greco catolic de Maramure;

Pastorala de Pa;ti a PSSa Vasile Biz[u, episcop 
greco catolic de Maramure;

PSSa Vasile Biz[u, 
episcop greco catolic 

de Maramure;

Este un dar deosebit pentru noi fap-
tul că în acest an Orientul și Occidentul
celebrează împreună sărbătoarea Învierii
lui Cristos - Paștele, care nu este doar o
simplă sărbătoare între celelalte, ci este
„sărbătoarea sărbătorilor”. Eu cred,
Fraţilor și Surorilor, că sărbătoarea
Paștelui are un mesaj dublu pentru noi<
pe de-o parte reprezintă răspunsul pe
care viaţa și ascultarea lui Cristos îl pri-
mesc din partea Tatălui, pe de altă parte
este o minunată promisiune făcută tu-
turor celor care urmează exemplul lui
Cristos.     

Paștele este, înainte de toate, răsplata
ascultării. Cum privim acest lucru în
viaţa lui Isus? Intrând în lume a spus<
uite Tată, eu vin ca să împlinesc voia
Ta…, și Cuvântul s-a făcut trup și a trăit
sărac între noi. S-a născut într-un grajd,
se lasă înrobit de istorie și de răutatea
oamenilor. Toate acestea se întâmplă
pentru că așa dorește să ne înveţe și să
ne pregătească pentru marea misiune a
vieţii noastre< acceptarea dependenţei
noastre de Dumnezeu. Alege blândeţea,
și nu agresivitatea, ca lege a faptelor sale,
pentru că știe că Dumnezeu vrea ca
înţelepciunea să triumfe nu prin forţă,
ci cu dragoste, iar această victorie nu o
poate dobândi decât prin înfrângerea pe
cruce. Se înclină în faţa voinţei Tatălui.
Ar fi putut să-i ceară să-l scutească de
moarte, dar nu a făcut-o. Ar fi putut să-
i ceară ca Pământul să se transforme în
Grădină a Paradisului, unde nimeni nu
mai flămânzește, dar nu a făcut-o. El,
Fiul iubirii, ar fi putut să pună capăt su-
ferinţei și nu ar fi trebuit să se supună
chinurilor, dar nu a făcut-o. Lumea crea-
tă de Dumnezeu, pe care păcatul omului
prin neascultare a stricat-o, a acceptat-
o ca realitate, așa cum era. 

În scrisoarea către Filipeni citim< "S-
a umilit pe sine, făcându-se ascultător
până la moarte, până la moartea pe cru-

ce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a în-
ălţat și i-a dăruit numele care este mai
presus de orice nume” (Fil 2, 6.8-9). L-
a înviat dintre cei morţi. Învierea lui
Cristos este răspunsul lui Dumnezeu la
dăruirea de sine a lui Cristos, dovedită
până la capăt. 

În al doilea rând, Paștele este o pro-
misiune pentru toţi cei care urmează
exemplul lui Cristos. În Cristos cel înviat,
omul învie. Taina mântuirii noastre con-
stă în acea receptivitate cu care Cristos
s-a identificat și cu care toţi ne identifi-
căm din nou prin sacramentul botezului
vestit de Cristos. Ne cufundăm în apa 

morţii și înviem cu Cristos la o nouă
viaţă! Și atunci se transformă, într-ade-
văr, în fericire tot ceea ce Isus a spus că
este fericire, deși noi nu l-am înţeles.
Aceste cuvinte „fericiţi cei săraci”, fericiţi
cei care plâng”, „fericiţi cei cărora le este
foame”. „fericiţi cei persecutaţi” ar suna
ca niște insulte în urechile săracilor, în-
fometaţilor, celor care plâng, persecu-
taţilor, dacă nu ar exprima victoria lui
Cristos asupra deficienţelor firii umane.
Cuvintele lui Isus ar părea ca niște abe-
raţii din toate punctele de vedere, dacă
la pronunţarea lor nu ar fi fost conștient
de eliberarea sigură a omului, a cărei ga-
ranţie este învierea. Dar ca să fim liberi,
Fraţilor și Surorilor, și noi trebuie în
prealabil să murim pentru noi înșine și
să începem să trăim pentru Dumnezeu.
Acesta este Paștele adevărat, care a „îm-

păcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu
cu omul” (Exultet). Atunci vom fi cu
adevărat fericiţi când, asemenea lui Cris-
tos, vom putea să ne contopim prin umi-
linţă, ascultare, dăruire de sine sinceră
cu voinţa lui Dumnezeu. Căci într-ade-
văr lumea aceasta este frumoasă, însă
Dumnezeu pregătește o împărăţie mai
minunată și mult mai frumoasă celor
care îl iubesc în măreţia învierii. 

Mormântul lui Cristos este gol, Cris-
tos a înviat, trăiește glorificat și ne
așteaptă acasă în împărăţia Tatălui. În
sărbătoarea Paștelui din acest an să mă
dăruiesc în întregime Lui.

Cu aceste gânduri le urez dragilor
mei Credincioși și tuturor oamenilor de
bună-credinţă sărbători pascale pline de
bucurie și bogate în haruri.

Sărbătoarea Învierii Domnului, 2014     

†Eugen Schönberger, 
episcop romano-catolic 

de Satu Mare ;i Maramure;

Dragi Fraţi și Surori în Cristos!

Eugen Schönberger, 
episcop romano-catolic 

de Satu Mare 
;i Maramure;

Moartea ;i ~nvierea Domnului au coincis 
cu Pa;tile evreilor din anul 33

Iubiţi credincioși!

Mulţi în multe feluri așteptăm săr-
bătoarea Paștelor. Sunt între noi, care
sărbătoresc cu recunoștinţă, pentru că
s-au vindecat, și moartea i-a părăsit,
plecând cu mâna goală.  Sunt care încă
mai suferă, dar se roagă cu speranţa că
în viaţa lor se pregătește un miracol.
Suntem mulţi care urmărim de mai în-
delungată vreme, cum muncește Dum-
nezeul nostru cum făurește cu răbdare
ordinea în această lume haotică, unde
moartea dorește să rămână o stăpînire
puternică.

Mulţi nu pot sărbători, pentru că
sunt în robia și frica morţii. Rănile devin
tot mai adânci din pricina doliului, a
grijii, incertitudinii. Puterile sprijini-
toare a morţii doresc să învingă, pentru
că nu vor să accepte c[ în zorile învierii
au pierdut în lupta supremă cu Cerul. 

Iubiţi fraţi și surori!  Responsabili-
tatea și conștiinţa noastră ne obligă să
împărtășim cu semenii noștri, cu oa-
menii îndoielnici, chiar necredincioși,
mesajul vederii sufletești prin mărturi-
sirea și împărtășirea credinţei învierii.
Trebuie să împărtășim vestea cea bună,
care ne dă Dumnezeul nostru cu toţi
din jurul nostru, ca în jurul nostru să
nu fie nimeni, care nu aude de vestirea
învierii Domnului nostru Isus Christos,
de învingerea morţii și de judecata ce-
rească a întregii lumi haotice. Vor fi
mulţi care vor căuta adevărul sărbătorii
Paștelor în biserici, dar să ne gândim la
cei, care vor fi în spitale, suferind pe pa-
tul lor, la cei care sunt departe de pă-
mântul natal și sunt îngrijoraţi, la cei
care trăiesc în certitudinea zilei de mâi-
ne dar și la acei oameni, care au ales o
viaţă autodistrugătoare.

Dragi credincioși! Copii ai lui Dum-

nezeu deţin cunoașterea Adevărului,
cunoașterea mesajului Celui înviat din
morţi, pe care mesaj vor înterpreta nu
numai pentru ei înși;i, ci și către semeni,
și vor mărturisi esenţa vie și reînnoită,
a cărei bază este Isus Hristos! Dar toto-
dată vor fi exemplu prin trăirea vie și
reînnoit[, a cărei resursă este credinţa
învierii.  Suntem copiii lui Dumnezeu,
cărora ne-a încredinţat Dumnezeul nos-
tru această misiune. Eu, tu, noi împreu-
nă suntem cei care înţelegem mesajul
vieţii reînnoite, dar suntem și cei care
credem ca reformele îndreptăţite, ce-
lestice, psihice, umane prin noi se vor
realiza.

Iubiţi credincio;i și neobosiţi în spe-
ranţă! Prin slujirea Domnului, prin
munca noastră comună pentru Biserica
pământească creștină, nu trebuie să ui-
tăm că suntem puţini și cu o putere
omenească limitată. Dar totodată nu
trebuie să uităm nici de faptul că toată
neputinţa și slăbiciunea noatră este
completată de către Dumnezeul nostru.
Cel Puternic muncește prin noi, Cel Ca-
re poruncește asupra morţii, asupra pu-
terii omenești limitată, prin puterea in-
finitului. El, Dumnezeul nostru este cu
noi, așa cum ne învaţă prin Sfînta Bi-
blie.

Iov, omul cu cele mai mari suferinţe
din Vechiul Testament mărturisește<

”Dar eu știu că Răscumpărătorul meu
este viu și că El, în ziua cea de pe urmă,
va ridica iar din pulbere această piele a
mea ce se destramă.” (Iov19,25). Iov
înţelege munca și mântuirea Domnului,
el primește darul ceresc al credinţei de
a vedea și a cunoaște faptul mântuirii.

Noul Testament ne mărturisește pu-
terea glorioasă a Domnului nostru în-
viat. Diaconul Ștefan trăiește chinuri și
suferinţe trupești< „Iar Ștefan, fiind plin
de Sfântul Duh și privind la cer, a văzut
slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-
a dreapta lui Dumnezeu.” (Faptele
Apostolilor 7,55).

Prietenii lui Iov erau perturbaţi, cei
care l-au torturat pe Ștefan erau nervoși
când au simţit ceva din puterea și vic-
toria Dumnezeului. Lumea necredin-
cioasă din zilele noastre este tot așa de
perturbată, chiar nervoasă asupra în-
văţăturii și mărturisirii învierii Dom-
nului Hristos. Menirea noatră creștină
și credincioasă este ca să mărturisim și
să propovăduim misterul învierii prin
dragoste, cu iubire faţă de toată omeni-
rea.

Doresc ca membrii poporului ma-
ghiar, membrii Bisericii Reformate ma-
ghiare, dar toţi membri ai Bisericii Re-
formate Mondiale împreună cu toţi
creștinii să aibă parte din misterul În-
vierii, dar doresc totodată să aibe parte
și din acel mister, de a trăi întoarcerea
multor oameni către Dumnezeu, care
înţelegând misterul Învierii Domnului
Iisus Hristos mărturisesc prin vorbe și
fapte acest dar ceresc, divin.

Oradea, la sărbătoarea Paștelor 2014.

Csűry István
Episcop reformat al Diecezei 

de l]ng[ Piatra Craiului

El trăiește, prin El și noi trăim!

Csűry István
Episcop reformat 

al Diecezei 
de l]ng[ 

Piatra Craiului

Pastorala de Ziua Marelui Praznic al ~nvierii Domnului 2014



Adev[rate alimente "vii", germenii
din plante ajut[ corpul s[-;i conserve
enzimele vitale, stimul]nd metabolis-
mul ;i procesele de cur[\are ;i regene-
rare.

Terapia cu germeni

Oamenii au consumat germeni din
cele mai vechi timpuri pentru
`mbun[t[\irea st[rii lor de s[n[tate. Se
cunoa;te c[ adesea au efecte miracu-
loase, dar azi, ̀ n lumea noastr[ a;a-zis
"civilizat[", cu ritm accelerat de via\[,
oamenii privesc cu scepticism la tera-
piile bazate pe diete alimentare sau
produse naturale. Germenii sunt foarte
boga\i ̀ n elemente esen\iale, care sunt
indispensabile pentru organism, fapt
ce `mpiedic[ apari\ia bolilor. Ei ajut[
`n detoxifiere ;i regenerare celular[.
Germenii con\in mai multe calorii
dec]t preparatele de carne, totu;i nu
`ngra;[ deoarece nu con\in gr[simi.
Sunt lipsi\i de hormoni sau antibiotice
sintetice, sunt boga\i `n fibre ;i sunt
digerabili `n `ntregime.

Germenii de varz[ crea\[

Varza crea\[ (Bruxelles) este o
plant[ legumicol[ derivat[ din varza
s[lbatic[, fiind inova\ia cultivatorilor
danezi.

Germenii de varz[ crea\[ con\in

vitamina C, esen\ial[ pentru s[n[tatea
sistemului imunitar ;i producerea de
colagen. Sunt boga\i `n vitamina B3,
vital[ pentru s[n[tatea sistemului di-
gestiv ;i nivelul colesterolului din
s]nge. Mai au `n compozi\ie vitamina
B5 necesar[ pentru producerea de
energie ;i s[n[tatea pielii ;i p[rului.

A;adar, germenii de varz[ crea\[
con\in cele mai importante vitamine
;i minerale necesare regener[rii celu-
lare. Ace;ti germeni au un efect extra-
ordinar asupra pancreasului,
`mbun[t[\ind secre\ia de insulin[ da-
torit[ con\inutului de mangan ;i crom,
`n consecin\[ fiind recomanda\i ̀ n tra-
tamentul diabetului. Consumul de ger-
meni de varz[ crea\[ ofer[ mari bene-
ficii pentru s[n[tate, acestea incluz]nd
sprijinirea inimii ;i sistemului imuni-
tar, reducerea riscului de cancer de co-
lon, sc[derea colesterolului, protec\ie
celular[.

Femeile gravide pot apela la con-
sumul de germeni de varz[ crea\[ `n
condi\ii de siguran\[, datorit[ con\in-
utului excelent de acid folic.
Acest acid ajut[ la producerea ;i
`ntre\inerea de noi celule ;i previne
malforma\iile congenitale ale sistemu-
lui nervos central, deform[rile de tub
neural ;i malforma\iile coloanei ver-
tebrale, craniului ;i creierului.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Repartizarea cantit[\ii de hran[
pentru o zi `n c]t mai multe mese
ne fere;te de acumularea de coles-
terol “r[u” `n s]nge. 

S-a constatat c[ persoanele care
m[n]nc[ de ;ase ori pe zi au un nivel al
colesterolului semnificativ mai sc[zut
fa\[ de cele care se rezum[ la numai una
-dou[ mese copioase pe zi.

Mai pu\in[ sare `n m]ncare

Surplusul de greutate dob]ndit peste
iarn[ nu se pierde total `n restul anului.
Repartizat ici-colo pe trup, tot mai
r[m]ne cel pu\in un kilogram ;i asta
dup[ cure drastice de sl[bire, ini\iate in-
ainte de venirea verii. Astfel, `n c]\iva
ani, diferen\a de greutate devine impor-
tant[. ~naint]nd c[tre a doua parte a
vie\ii, acumularea aproape nesemnifi-
cativ[, dar constant[ de kilograme, ajun-
ge s[ se traduc[ prin exces ponderal sau
obezitate, deci un factor de risc cardio-
vascular, de diabet sau de alte boli se-
rioase. Alimenta\ia zilnic[ trebuie s[ fie
variat[ `n compozi\ia sa, astfel `nc]t s[
ofere organismului toate substan\ele de
care are nevoie< hidra\i de carbon (glu-
cide), gr[simi (lipide), proteine, vitami-
ne, minerale, ap[, fibre vegetale. Orga-
nismul unui adult con\ine circa 3 kilo-
grame de substan\e minerale, dintre care
clorul `mpreun[ cu sodiul reprezint[
aproximativ 305 g. Cu toate c[ aceste
dou[ elemente constituente  ale s[rii de
buc[t[rie reprezint[ doar 10% din ne-
voia de substan\e minerale ale organis-

mului, acestea sunt indispensabile pen-
tru metabolism, singura precizare
demn[ de men\ionat fiind c[ organis-
mului ̀ i trebuie doar 7 grame de sare pe
zi (echivalentul unei linguri\e rase).

Cauzele apari\iei ulcerelor

Concluziile analizelor statistice enu-
mer[ drept cauze ale apari\iei ulcerelor,
alimenta\ia dezechilibrat[, hidratarea
insuficient[, nerespectarea orelor de
mas[, stresul, consumul de tutun, abuzul
de alcool ;i mai nou, se invoc[ ;i impli-
ca\ia unei bacterii - Helicobacter pylori,
precum ;i tratamentul prelungit cu me-
dicamente care irit[ stomacul ;i duode-
nul ;i care se administreaz[ f[r[ un fac-
tor de protec\ie.

Alimentele bogate `n fibre parcurg
`ntregul traiect al tubului digestiv ̀ n ma-
xim 24-36 de ore. Aceast[ ac\iune vin-
dec[ majoritatea cazurilor de constipa\ie
;i reduce considerabil problemele pro-
vocate de hemoroizi ;i disfunc\ie intes-
tinal[.

Prin reducerea timpului de tranzit
intestinal, procesele de putrefac\ie scad
considerabil. Efectul const[ ̀ n reducerea
irita\iei peretelui intestinal ;i `n vinde-
carea ulcera\iilor provocate de boli ale
stomacului ;i intestinului. Persoanele
care consum[ ̀ n mod obi;nuit alimente
bogate `n fibre sunt mai pu\in afectate
de cancerul de colon. Efectul binef[c[tor
de "m[tur[ a organismului" se r[sfr]nge
nu numai la nivelul colonului, ci al ̀ ntre-
gului traseu digestiv.

Mihaela Ghi\[Alimenta\ia zilnic[ trebuie s[ fie variat[, astfel `nc]t s[ ofere organismului toate substan\ele de care are nevoie

Oamenii au consumat germeni din cele mai vechi timpuri pentru `mbun[t[\irea st[rii lor de s[n[tate

Germenii de varz[ crea\[ sunt benefici `n tratamentul diabetului

Mesele regulate ;i alimenta\ia variat[ 
contribuie la starea de s[n[tate
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Piept de curcan umplut

Rulad[ de ;unc[
cu crem[ de brânz[

Mod de preparare< Pieptul de cur-
can se taie în două, astfel încăt să ră-
mână o bucată mare, în toată mărimea
sa, de circa 2 cm grosime. Acesta, cu
un cuțit ascuțit se crestează, formând
un săculeț. Restul de piept se fierbe în
apă ușor sărată si se taie mărunt. 8 ouă
se fierb tari, se răcesc, se curăță și se
taie cubulețe. Frunzele de pătrunjel se
mărunțesc fin, se amestecă cu ouăle
fierte, se adaugă pesmetul, carnea fiar-

tă, 4 ouă crude, se condimentează după
gust și se amestecă fin, în așa fel ca ouă-
le fierte să rămână în cubulețe aspec-
tuoase. Se umple pieptul, în așa fel încât
acest "săculeț" să fie plin, dar să nu fie
nici prea tare, nici prea moale. Se coase
capătul, sau eventual se prinde cu sco-
bitoare, se învelește în feliuțele de ba-
con, se împachetează în folie de alu-
miniu, apoi se pune la cuptor, la foc
potrivit și se coace circa 30 minute, du-
pă care folia se desface. Se unge cu o
lingură de ulei și se mai lasă la cuptor
până când se rumenește. Se feliază du-
pă ce se răcește complet.

Ave\i nevoie<

Un piept de curcan, 12 ouă, 150
g pesmet, sare, piper, un vârf de
cuțit de nucșoară, 2 linguri de
ulei, o legătură de frunze de pă-
trunjel (nu în mod obligatoriu),

10-15 felii subțiri de bacon.

Mod de preparare< Brânza se ames-
tecă cu ceapa răzuită (sau prazul), cu
untul și smântâna. Se adaugă mărarul
mărunțit cât se poate de fin, apoi se
condimentează. Se amestecă bine, până
când se obține o pastă omogenă. Se iau
feliile de șuncă și se umplu, una câte

una, cu câte o linguă de cremă de brân-
ză, apio se rulează. Smântâna din cre-
ma de brânză se poate substitui cu ma-
ioneză, dar atunci este indicat să se
consume într-o zi, cel mult două. Cre-
ma de brânză se poate îmbogăți și cu
bucățele de măsline (fără sâmburi).
Gustul de măsline se potrivește foarte
bine cu această compoziție. Se ornează
cu maioneză, crema de brânză rămasă,
ouă fierte, sau murături. Se consumă
ca mâncare de sine stătătoare, sau pla-
tou rece, în combinație cu alte prepa-
rate. 

Ave\i nevoie< 

30-35 felii subțiri de șuncă pre-
sată, 500 g brânză proaspătă, o
ceapă sau un praz mic (prazul nu
are miros puternic), 50 g de unt
sau margarină, 1-2 linguri de
smântână, în funcție de consis-
tența brânzei, o legătură de mărar
verde sau 2 lingurițe de mărar

uscat și măcinat, sare, piper. 

Cornule\e cu nuci

Mod de preparare< Se amestecă in-
gredientele pentru umplutură și se
fierb la foc mic, până când compoziția
devine păstoasă, apoi se ia de pe foc și
se lasă să se răcească. Drojdia se dizolvă
în laptele călduț îndulcit cu zahăr, apoi,
împreună cu restul de ingrediente (mai

puțin umplutura și zahărul pudră) se
adaugă la făină, se amestecă și se fră-
mântă bine-bine. Se lasă să crească cir-
ca o oră într-un loc călduț, apoi se în-
tinde la grosime de circa o jumătate de
cm. Se taie pătrățele de circa 8x8 cm,
la mijloc se pune câte o linguriță de
pastă de nuci, se rulează de la colțuri,
se formează cornulețe și se așează pe o
tavă căptușită cu hârtie de copt. Se pu-
ne în cuptorul preîncălzit și se coace la
foc mare. După ce se răcește, se presar[
cu zahăr pudră.

Ave\i nevoie<

600 g de făină, 150 g de unt, o
lingură de untură, un ou, un plic
de drojdie instant, 100 ml lapte
călduț, puțină sare, o lingură de
smântână, coaja rasă de la o lă-
mâie. Pentru umplutură< 250 g
miez de nucă măcinată fin, 3-4
linguri de zahăr, 150 ml de lapte,

zahăr pudră pentru ornat.

Ciorb[ acri;oar[ 
cu piept de pui

Mod de preparare< Pieptul de pui,
spălat, fără să fie tăiat bucăți, se pune
la fiert în apă ușor sărată. După ce în-
cepe să fiarbă și se curăță de spumă se
adaugă legumele curățate și tăiate în 4
bucăți fiecare. Se fierbe până se înmoa-
ie, se strecoară, pieptul de pui se taie
fâșii subțiri, legumele se mixează cu

un blender sau cu robotul de bucătărie,
ori eventual se răzuiește, după prefe-
rință și se pun toate înapoi în zeamă.
Se condimentează și se pune înapoi la
fiert până dă primul clocot. Ouăle se
bat bine, se amestecă cu smântâna până
la omogenizare, se adaugă câteva lin-
guri de supă amestecând în continuu,
apoi se toarnă în oala cu supă. Se ia de
pe foc, se adaugă usturoiul pisat, borșul
(ori oțetul sau lămâia) după gust, iar
în farfurie se presară cu pătrunjel verde
tăiat mărunt. Se poate servi cu ardei
iute, asemenea ciorbei de burtă.

Ave\i nevoie< 

2 bucăți de piept de pui dezosat,
2-3 morcovi, o ceapă, 2 rădăcini
de pătrunjel, circa 100 g de țelină,
2 ouă, 200-250 g de smântână
(în funcție de grăsimea sa), 3-4
căței usturoi, sare, piper, borș
(eventual oțet sau lămâie) pentru

acrit, o legătură de pătrunjel.

Tătăneasa este denumită în limbajul
popular şi barba-tatei, bo-racioc, iarbă-
întăritoare, iarba-lui-Tatin ş.a. Această
plantă de leac este una dintre cele mai
bune şi indispensabile pe care ni le pune
natura la dispoziţie. Creşte pe câmpii, la
margini de câmp, în şanţuri şi de-a lungul
apelor. Tătăneasa este un remediu în ca-
zul reumatismului şi al inflamaţiilor ar-
ticulare.

Descriere

Frunzele sunt aspre şi foarte ascuţite
la vârf. Rădăcina care trăieşte mai mulţi
ani - în exterior este maro închis până la
neagră, în interior albă pană la gălbuie
,are grosimea degetului mare, iar dacă o
desfaci este foarte cleioasă, unsuroasă şi
lipicioasă la pipăit. Fiind o plantă cu ră-
dăcini adânci, tătăneasa nu prea poate fi
distrusă. Rădăcinile sale sunt smulse din
pământ primăvara sau toamna. Planta
proaspătă este culeasă înainte şi în timpul
perioadei de înflorire.

Arie de acţiune

Diversele preparate din tătăneasă
vindecă sau au efecte benefice în afecţiuni
precum< reumatism, inflamaţii articulare,
membre paralizate, surmenaj, luxaţie, en-
torsă sau apoplexie, tumefieri la glezne,
la încheieturile mâinilor, paraplegie, ulcer
varicos, tumefieri reumatice ale muşchi-
lor, noduri de artrită, umflături, dureri
în ceafă, inflamaţii ale pielii piciorului,
bronşite, ulcer gastric, leziuni externe şi
interne, contuzii, hematoame, fracturi,
dureri reumatice, artrită, dureri de oase,
tulburări ale irigaţiei sangvine, discopa-
tie, tulburările irigaţiei sangvine a picioa-
relor. 

Tinctura

Tinctura de tătăneasă, pe care v-o
puteţi face uşor singuri, ascunde în sine
o forţă minunată. Bolnavii care au fost
trataţi ani de zile împotriva reumatismu-
lui şi a inflamaţiilor articulare cu tot felul
de leacuri excelente, fără a se vindeca,
găsesc un ajutor rapid în tinctura de tă-
tăneasă. După un tratament cu tinctură
de tătăneasă articulaţia îşi recapătă mo-
bilitate normală. Şi frunzele tătănesei,
opărite şi aplicate ca terci cald pe mem-
brele paralizate, ajută peste noapte, atunci
când maladia provine din surmenaj, lu-
xaţie, entorsă sau apoplexie. 

Efecte benefice se resimt în fractură
coxo-femurală, supuraţie. Şi tumefierile
la glezne şi la încheieturile mâinilor se
retrag cu ajutorul acestui terci. Compre-
sele pot aduce alinare chiar şi în caz de
paraplegie, în ulcer varicos, în tumefieri
reumatice ale muşchilor, în noduri de ar-
trită, în umflături, în dureri în ceafă, în
inflamaţii ale pielii piciorului, calmează
durerile de după amputări. Din rădăcini
se poate pregăti şi un ceai care este folosit
intern în bronşite. Se beau peste zi,
înghiţitură cu înghiţitură, 2-4 ceşti. Pen-
tru a combate ulcerul gastric se recoman-
dă un amestec de plante pentru ceai< 100
grame de tătăneasă, 50 grame de filimică
şi 50 grame de troscot. Tinctura de tătă-
neasă se utilizează cu cel mai bun rezultat
sub formă de comprese la leziuni externe
şi interne, răniri de tot felul, contuzii, he-
matoame şi fracturi. 

Frunzele tătănesei se întrebuinţează
nu numai pentru comprese ci şi ca adaos
la băile complete în caz de dureri reu-
matice, artrită, dureri de oase, tulburări
ale irigaţiei sangvine şi discopatie. Totuşi,
pentru tulburările irigaţiei sangvine a pi-
cioarelor, pentru varice şi pentru trata-
mentul suplimentar sau al fracturilor, se
fac băi de şezut (în cadă) cu adaos de tă-
tăneasă. 

Text selectat şi prelucrat de Ioan A. 

T[t[neasa este un
remediu în cazul
reumatismului 
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Bolnavii care au fost trataţi ani de zile împotriva reumatismului şi a
inflamaţiilor articulare cu tot felul de leacuri excelente, fără a se vindeca,
găsesc un ajutor rapid în tinctura de tătăneasă. RE}ETE



Timpul liber a devenit în ulti-
ma vreme foarte prețios pentru
majoritatea dintre noi. Aceste
momente speciale necesită și o ți-
nută perfectă. Ținuta relaxată se
află printre preferatele oricărei
persoane. Nu doar că oferă acea
libertate de mișcare, dar transmi-
te și un aer prietenos și lejer de
weekend.

Când spunem smart casual ne gân-
dim în primul rând la haine comode dar
într-o notă trendy. Este un stil care îți
permite să te miști în voie, într-un cu-
vânt, un stil vestimentar practic.  

Ce este stilul casual?

Stilul casual nu are reguli stricte, fiind
adecvat pentru orice moment al zilei în
care poți fi tu însăți. Acest stil permite
fiecăruia să se exprime vestimentar și să
adopte look-ul care li se pare că oferă cel
mai mare grad de libertate. Când vine
vorba despre haine casual vorbim despre
materiale rezistente, care se îngrijesc cu
ușurință (spălat la mașină, călcat, spre
deosebire de spălat de mână sau curățare
chimică, călcare doar cu aburi sau la tem-
peratură minimă), care se șifonează greu.
Croiala lor este lejeră, funcțională, nu
restricționează mișcările, nu au niciodată
un design formal (tip sacou). Hainele pot
fi din fibre naturale sau artificiale, su-
prafețele sunt mate dat fiind faptul că țe-
săturile nu sunt nobile, pot avea impri-
meuri variate (buline, dungi, logouri,
desene), detalii de tot felul (șireturi, fun-
de, elastice, noduri).

Stilul este definit foarte simplu, o ți-
nută informală cu gust, lejeră, cu haine
de calitate și în același timp decent, res-
pectabil, creând impresia de putere și de
încredere.

Stilul casual este descris ca vestimen-
tația de stradă, acele haine în care ne sim-
țim cel mai bine și care sunt și cele mai
comode.

Casual< Indică vestimentația simplă,
de zi, neceremonioasă și informală (de
exemplu< blugi, pantaloni scurți sau orice
obiect vestimentar confortabil).

O imagine casual se poate defini prin
naturalețe. Un ten curat, machiat discret,
părul coafat lejer sau strâns într-o coadă
simplă, acestea sunt principalele semnale
după care trebuie să recunoști o femeie
în timpul său liber. Hainele trebuie să se
încadreze perfect în sintagma simplu și
inteligent, piese precum pantalonii sau
cămășile lejere făcând parte din stilul ca-
sual.

Business – casual înseamnă că te îm-
braci conform unei atmosfere profesio-
nale, dar eşti relaxat în ţinută. În mo-
mentul în care te-ai angajat, trebuie să
adopți o ținută formală. După cum îi
spune și numele, business casual este o

combinație între articolele elegante, bu-
siness și cele care pot fi purtate zilnic.

În zilele noastre majoritatea compa-
niilor cer adoptarea unei ținute business
casual. Stilul business-casual nu este de-
finit prin costumele elegante, dresuri și
tocuri. Toate aceste haine de care unii s-
au săturat au fost înlocuite cu unele mult
mai comode. Acest stil vestimentar este
îngrijit, prezentabil și suficient de elegant
pentru a putea fi purtat în timpul unei
înt]lniri de afaceri, dar și îndeajuns de
comod.

Ținuta casual pentru un bărbat este
aleasă în funcție de context, de tipul eve-
nimentului, cât și de importanța persoa-
nelor cu care intră în contact. Pentru un
bărbat, ținuta poate fi compusă dintr-o
cămașă bărbătească sau un tricou, o pe-
reche de jeans și o pereche de espadrille.

Este de menționat că gama de produse
care compun acest stil este mult mai bo-
gată.

Tehnic vorbind, stilul smart casual
este definit de către dicționarul Macqua-
rie ca fiind un un stil în care bărbații sunt
bine îmbrăcați, însă în ținute conforta-
bile. 

Scurt istoric

De-a lungul istoriei au existat diferite
tipuri de costume informale/haine ne-
oficiale. În secolele 18 și 19, femeile pur-
tau îmbrăcămintea casual în casă, în in-
teriorul locuinței. Ținuta era compusă
din haine simple, șepci și era considerată
doar o “priveliște” a membrilor familiei.
Prezența tot mai pronunțată pe piața
muncii a femeilor a avut ca efect promo-

varea îmbrăcămintei casual, care era pur-
tată doar la sfârșit de săptămână, în we-
ek-end. La sfârșitul anului 1980 a avut
loc maximizarea eficienței angajaților, fi-
ind  permisă utilizarea acestui stil vesti-
mentar în fiecare zi a săptămânii. Deoa-
rece mediul de lucru devine şi mai puțin
rigid, treptat îmbrăcămintea casual și cea
de birou ajung să devină una și aceeași,
încorporânduse în același stil vestimen-
tar.

Alegerea hainelor

Chiar dacă pare ușor să compui o
astfel de ținută trebuie să fii atentă la câ-
teva reguli simple. Întotdeauna cumpără
doar haine din materiale naturale, pentru
a fi cât mai relaxat și mai confortabil.
Ar fi bine să nu alegi haine cu foarte mul-
te imprimerui. Dacă vrei să fii relaxată
cu adevărat, vei alege doar piesele mo-
nocrome. Nuanțele perfecte sunt cele lu-
minoase și calde< alb, gri, nude, crem,
bleu, rose.

În ceea ce privește materialul poți
opta pentru denim.  Chiar dacă pare ri-
gid, denimul îți oferă o stare de confort
numai privindu-l. Este poate cel mai po-
trivit material casual, cu o textură per-
fectă. Mai ales că sezonul acesta se poartă
ținutele din acest material, nu vei întâm-
pina nici o problemă când vei căuta un
model care să ți se potrivească.

Cele mai multe branduri propun pie-
se în nuanțe de rocă. Acestea vin la pa-
chet cu degrade-uri sau prospecte inte-
resante, materialul transformându-se în
timp, pe măsura ce îl speli.

Discuțiile specialiștilor se împart în-
tre utilitate și nonculoare. Sunt la modă,
așadar, piesele netratate chimic sau vop-
site, din fibre organice. Prețul acestora
este mai mare, dar calitatea și povestea
din spatele produsului final sunt atuuri
de netrecut cu vederea.

Un mic sfat pentru bărbați este să
poarte o curea albă, care se poate asorta
foarte ușor cu o cămașă sport și o pereche
de adidași albi.  

Pe parcursul unei sarcini, cor-
pul femeii trece prin diferite
schimbări. Aceste modificări ra-
dicale nu trebuie să fie o scuză
pentru a nu arăta bine, elegant și
în tendințe,  chiar dacă burtica
crește. O femeie gravidă nu poate
purta orice model de haine, foarte
multe dintre piesele vestimentare
fiind incomode. 

Mai mult, burtica ar trebui să fie un
motiv de mândrie, având în vedere că în
ea crește și se dezvoltă o viață de om. Și
pentru că starea de spirit a mămicii se
transmite fătului, e bine ca aceasta să fie
cât mai relaxată, veselă și împăcată cu
corpul ei pe toata perioada sarcinii. Aces-
tea sunt motivele pentru care nu trebuie
să se îngrijoreze pentru creșterea în greu-
tate. 

Și cum o ținută reușită aduce cu ușu-
rință zâmbetul pe buze unei femei, iată
cum vă puteți îmbrăca în această perioa-
dă. Cum s[ evitați toate aceste probleme

fără să vă ruinați portofelul? Foarte sim-
plu, urmați sfaturile următoare și vă veți
simți ca o floare, admirată de toți cei din
jur, dar mai ales de voi înșivă.

Este normal să simțiți nevoia să cum-
părați haine noi în astfel de moment, însă
nu este cazul să cumpărați prea multe.
Veți crește în continuare în greutate și
nu știți nici cât de mult nici cum anume!
Nu are niciun rost să vă cumpărați haine
pe tot parcursul sarcinii. Luați mai bine
câteva articole vestimentare care se mo-
difică și pe care le găsiți în magazinele
de specialitate. Sau pur și simplu cum-
părați haine din material elastic, astfel
încât să vă permită să le purtați cât mai
mult timp.

Îmbinați hainele de 
maternitate cu haine 
“normale”

Nu este nevoie să vă cumpărați toată
garderoba de la raionul “femei însărci-
nate”, puteți să le îmbinați cu propriile
haine (tunici largi, rochii mici vaporoase,

colanți) sau puteți alege câteva piese de
la raioanele pentru femeile care au luat
în dimensiune și care se vor potrivi noii
voastre siluete. Doar pentru că sunteți
gravidă, nu înseamnă că trebuie să vă
schimbați și modul în care vă îmbrăcați.
Trebuie doar să vă adaptați garderoba la
noua morfologie. Mai ales hainele casual
vă pot ajuta să nu simțiți că începeți să
luați în greutate.

Nu vă veți putea îmbrăca chiar cum
vă doriți pe tot parcursul sarcinii, dar
dacă puneți accent mare pe accesorii vă
veți îmbunătăți un pic aspectul ținutelor.
Eșarfa colorată, un colier drăguț, baskeți
la modă, depinde de voi să le adaptați
propriului stil. Accesoriile fac mereu di-
ferența, o ținută simplă pune în evidență
un colier.

Adaptați-vă lenjeria la noua
morfologie

Este foarte important să vă alegeți
sutienul potrivit (bine adaptat la noul
piept, confortabil și din material de ca-

litate), însă chiloței nu este neapărat obli-
gatoriu să vă cumpărați pe timpul sarci-
nii, depinde de modul în care vi se schim-
bă corpul. Optați pentru bumbac , de-
oarece acesta este materialul în care vă
veți simți cel mai confortabil. Evitați să
purtați haine care stau strânse și care vă
împiedică circulația sângelui. Materialul
trebuie să fie natural, neprelucrat chimic. 

Haine comode

Căutarea hainelor poate fi dificilă, cele
mai multe femei aleg să-și cumpere salo-
pete, care sunt foarte comode și practice.
Salopeta trebuie să nu str]ngă talia, să fie
dintr-un material ușor, moale și să nu je-
neze pielea. Tricourile tip baby-doll nu
doar că sunt foarte drăguțe dar se pot și
combina cu multe piese vestimentare. Co-
lanții sunt făcuți dintr-un material foarte
moale, fiind foarte comozi. Se mulează
perfect pe burtică, nu strâng pielea și lasă
picioarele să se miște în voie, spre deose-
bire de blugi sau pantaloni de stofă.

Denisa Terțan

Burtica ar trebui să fie un motiv de
mândrie, având în vedere că în ea crește
și se dezvoltă o viață de om

Stilul casual permite fiecăruia să se exprime vestimentar și să adopte look-ul care li se pare că oferă cel mai mare grad
de libertate

Cum ne îmbr[c[m în timpul sarcinii?

|inuta casual, adecvat[ pentru orice 
moment în care po\i fi tu îns[\i

10 Informa\ia de Duminic[/20 aprilie 2014

MOD~
Când vine vorba despre haine casual vorbim despre materiale rezistente, care

se îngrijesc cu ușurință (spălat la mașină, călcat, spre deosebire de spălat de
mână sau curățare chimică, călcare doar cu aburi sau la temperatură minimă),
care se șifonează greu. 
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Copiii se află într-un proces
de dezvoltare fizică, însă acest
motiv poate fi cauza pentru care
uneori părinții nu pot identifica
dacă micuțul lor se confruntă cu
o problemă a greutății. În astfel
de situații doar un specialist poate
constata dacă într-adevăr copilul
este supraponderal. 

Pentru a stabili dacă un copil prezintă
un surplus de kilograme, medicul spe-
cialist face o medie între înălțimea și
greutatea copilului, și raportează această
medie la vârsta copilului. 

Apariția dietei pentru copii

Creșterea obezității în rândul copiilor
a devenit în ultimii ani o reală problemă
globală, cele mai afectate zone fiind cele
foarte dezvoltate. La nivel național inci-
dența obezității în rândul copiilor a fost
semnalată încă din 1960, prin diverse
anchete. Unii specialiști au afirmat că
obezitatea urmează să afecteze 54% din
totalul copiilor cu vârsta cuprinsă între
6-11 ani și 39% din totalul adolescenților
cu vârste între 12-17 ani.

Un risc mult mai ridicat de a suferi
de obezitate vor avea copiii proveniți din
familii hispanice, americane dar și cei de
culoare.

Aceste date statistice au fost motivul
pentru care s-a născut ideea de dietă de
slăbit pentru copii. Deși unii medici nu
acceptă această dietă, au existat multe
cazuri în care dieta nu putea fi exclusă,
deoarece efectele secundare puteau pune
în pericol viața micuțului.

Cauzele

Cauzele principale ale obezității ju-
venile țin strict de mediul de viață al co-
pilului, de alimentație, relația cu părinți,

personalitatea părinților etc. 
Alte cauze ale obezității juvenile sunt

dereglarea hormonală și efectul unui de-
fect genetic. Însă trebuie menționat că
nu număr foarte mic de copii cu obezitate
au la bază aceste cauze. Dintre toate ca-
zurile diagnosticate cu obezitate juvenilă,
aproximativ 90% dintre acestea sunt con-
siderate ca având o cauză exterioară și
numai 10% țin strict de mediul endo-
gen.

Complicații

Complicațiile care pot apărea la un
copil mic sunt identice cu cele care apar
la adulții supraponderali. Poate afecta
oricare dintre organele interne, condu-
când la o serie de boli cronice cum ar fi
cele cardiovasculare, diabetul zaharat de
tip 2 sau afecțiuni articulare. Pe lângă
acestea mai pot apărea și complicații, de-
numite sugestiv ortopedice.

Alunecarea capului femural apare în
cazul adolescenților în urma creșterii ac-
celerate în înălțime. O situație excep\io-
nală este prezentă în cazul copiilor su-

praponderali cu hipertensiune arterială,
deoarece aceștia por suferi și de încețo-
șări ale discului optic. Copiii suprapon-
derali prezintă tulburări respiratorii în
timpul somnului. Consecințele pe ter-
men lung a acestei tulburări nu sunt cu-
noscute în rândul copiilor. Hipertensiu-
nea arterială și dislipidemia sunt afec-
țiunile care se adaugă riscurilor cardio-
vasculare ale obezității, pe termen lung.
Aceste afecțiuni se întâlnesc atât în rân-
dul adulților obezi, cât și în rândul co-
piilor.

Prima etapă a unui program de slăbit
trebuie să fie adoptarea unui regim ali-
mentar sănătos. Tot în această etapă se
vor include și exercițiile fizice care sunt
esențiale pentru prevenirea complicații-
lor provocate de obezitate. 

Adoptarea unui regim de slăbit pen-
tru copii se face doar sub stricta supra-
veghere a medicului specialist. Este foarte
important ca întreaga familie să se im-
plice. Obligatoriu trebuie monitorizată
dieta< se precizează numărul total de ca-
lorii indicate zilnic iar intensitatea acti-
vității fizice trebuie recomandată în func-
ție de nivelul de mobilitate.

Prevenirea obezității

Există soluții prin care puteți preveni
riscul obezității în cazul copilului. În pri-
mul rând un copil nu trebuie forțat să
mănânce. Acesta știe cel mai bine când
s-a săturat. 

Copiii au nevoie de alimente sănă-
toase și proaspete. Dacă nu doriți ca mi-
cuțul să consume alimente nesănătoase
nu le mai cumpărați. Dacă nu vede un
suc carbogazos pe masă, nu va dori o
astfel de băutură. Încercați să faceți dife-
rite activități pe afară, privitul la televizor
nu a ajutat pe nimeni până acum. Stabiliți
activități familiale comune, cum ar fi
plimbarea de peste zi, și alte activități
care pot avea loc în casă sau în aer liber.

Copiii care au nevoie să slăbească câ-
teva kilograme trebuie să acumuleze o
cantitate de calorii zilnică mai mică decât
media normală, pentru a da jos surplusul
acumulat și pentru a ajunge la greutatea
dorită. 

Copiii nu sunt vinovați pentru faptul
că au câteva kilograme în plus, deci ni-
ciodată nu-i acuzați pentru greutatea lor.
Acest lucru îi poate afecta psihic pe ter-
men lung. Într-o societate în care apa-
rențele sunt considerate cartea de vizită,
criticile din partea familiei nu vor ajuta
la dezvoltarea armonioasă a unui tânăr. 

Probioticele sunt importante
pentru sănătatea noastră, dar mai
ales pentru digestia corectă. Bac-
teriile bune din probiotice reduc
inflamațiile și elimină bacteriile
rele din organism. Consumul re-
gulat poate aduce un alt beneficiu
corpului și anume scăderea în
greutate.

Probioticele sunt culturi vii de bac-
terii care trăiesc în tractul nostru digestiv,
în deplină armonie cu restul organismu-
lui. În urma mai multor studii s-a des-
coperit rolul pe care-l joacă în reglarea
imunitară, stimulează producerea de im-
unoglobuline, absorbția nutrienților sau
tratamentul diareei la copii și adulți. Din
păcate, echilibrul acestor culturi bacte-
riene este sensibil și poate fi ușor per-
turbat de factori cum ar fi< stresul, anti-
bioticele sau anticoncepționalele. Proce-
sul de slăbire se datorează efectului po-
zitiv pe care îl au probioticele asupra in-
testinului gros și asupra digestiei. Con-

sumul de probiotice se poate face atât
prin consumul de alimente dar și prin
suplimente.

Alimentele care conțin probiotice

sunt de obicei naturale, iaurtul, kefirul,
brânza proaspătă de vaci, formulele pen-
tru bebeluși sunt doar câteva exemple de
alimente bogate în probiotice.

Cum ne ajută probioticele 
în procesul de slăbire?

Majoritatea probioticelor sunt pro-
duse în urma proceselor de fermentație
a acidului lactic iar cele mai cunoscute
microorganisme folosite la producerea
probioticelor, Lactobacillus și Bifidobac-
terium. Conceptul probiotic constă în
aceea că, dacă bacteriile pozitive sunt in-
troduse în tractul digestiv la momentul
la care organismul este expus la boli, sau
după un tratament puternic cu antibio-
tice (care distrug și flora probiotică), de-
zechilibrul sistemului digestiv poate fi
minim.

Alimente care conțin 
probiotice

Iaurtul este unul dintre cele mai cu-
noscute alimente bogate în probiotice.
Nu ne referim la iaurtul din comerț, ci la
cel făcut în casă. Dacă timpul nu-ți per-
mite să pregătești acasă iaurtul este im-

portant să citești cu atenție eticheta. Mul-
te sortimente conțin fructe, zaharuri sau
coloranți. În special iaurtul și brânza de
capră conțin mai multe tipuri de probio-
tice. Iaurtul grecesc este o opțiune exce-
lentă, mai ales atunci când îl amesteci cu
fructe proaspete.

Varza murată, consumată în salate
este o altă sursă bogată în probiotice.
Varza murată conține multe vitamine,
cum ar fi A, B, E și C. În combinație cu
puțin ulei de măsline extravirgin, boia
de ardei și piper poate fi chiar gustoasă.
Atenție la cantitatea consumată, varza
murată conține mult sodiu, fiind prepa-
rată cu sare. 

Dacă preferi ceva dulce, află că și cio-
colata neagră poate ajuta la digestia ta.
Ciocolata neagră este o sursă extraordi-
nară de probiotice. Conține polifenoli,
antioxidanți puternici care îți protejează
organismul.

Consumul regulat de probiotice ga-
rantează eliminarea toxinelor din orga-
nism, care asigură un ten frumos și o si-
luetă perfectă.

Denisa Terțan

Copiii nu sunt vinovați pentru faptul că au câteva kilograme în
plus, deci niciodată nu-i acuzați pentru greutatea lor. Acest lucru
îi poate afecta psihic pe termen lung. 

Este foarte important ca întreaga familie să se implice `n dieta unui copil

Iaurtul este unul dintre cele mai cunoscute alimente bogate în probiotice

Consum[ probiotice din ciocolat[ neagr[, varz[ murat[ ;i iaurt 
pentru o talie de viespe

Dieta pentru copiii supraponderali 
s-a n[scut `n anii 1960
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Grădina Botanică din Jibou este
una dintre cele mai frumoase astfel
de obiective din țară, ea aflându-
se în permanentă dezoltare și ex-
tindere. Este un adevărat complex
ecologic. Pe teritoriul său, în partea
superioară există și o minigrădină
zoologică, pe an ce trece tot mai
extinsă. 

Grădina Botanică a Institutului de
Cercetări Biologice s-a înființat în anul
1968 din inițiativa profesorului Vasile Fati.

Ea ocupă spațiul parcu-
lui de agrement

al castelului
medieval

al fa-
mi-

liei Wesselényi. Suprafața sa este de 24 ha,
amplasată la altitudinea de 272 m, având
un relief cu mari denivelări, dar și cu în-
tinse suprafețe plane. Imediat după intrare,
vizitatorul este întâmpinat de un peisaj su-
perb, încât aproape că uită adevăratul scop
al vizitei sale, adică să studieze flora. Cele
două globuri uriașe din sticlă oferă o tră-
sătură aparte întregii grădini botanice. 

Sectorul ornamental, amplasat la in-
trarea în Grădina Botanică, întinzându-
se pe o suprafaţă de 1 ha este cuprins între
intrarea principală, castelul baroc şi com-
plexul de sere. La intrare, pe partea stângă
se află o mică grădină alpină cu o colecţie
de specii şi soiuri din diferite zone mon-
tane ale globului. Parcul baroc, cu o fân-
tână arteziană în mijloc, prin frumusețea
sa parcă mângâie sufletul vizitatorului.
Sectorul ornamental deţine şi unele specii
de arbori şi arbuşti, de importanţă botanică
şi decorativă, grupate în mici arboretu-
muri. 

Un complex cu două globuri
uriașe din sticlă adăpostesc 
serele

Complexul de sere este compus din
compartimente în care sunt expuse plante
tropicale şi subtropicale repartizate în aces-
te spaţii, grupate după zonele de origine.
Cupola mare numită Palmarul, adăpos-
teşte o bogată colecţie de palmieri, care
impresionează prin varietatea sa. Zona

centrală găzduieşte exemplarele din ulti-
mele rămăşiţe ale florei din era secundară.
O frumoasă cascadă oxigenează apa în
care se plimbă în voie carașii aurii, iar o
altă seră găzduieşte colecţia de orhidee.
Plantele mediteraneene sunt suverane în-
tr-o altă seră şi tot o seră separată au primit
și plantele australiene. În sera următoare
găsim specii de ferigi, asparagus, begonii
şi alte plante de pădure, iar în încăperea
vecină întâlnim specii din familiile Ara-
ceae şi Bromeliaceae. Serele de cactuşi adă-
postesc peste 750 de specii de plante spi-
noase, sau suculente originare din deşer-
turile africane şi ale Americii de Nord şi
de Sud. La începutul verii, în perioada de
înflorire aceste plante oferă un adevărat
spectacol de culori şi parfumuri.

Galeria Amazoniană este amplasată
deasupra acvariilor precum ar fi o conti-
nuare firească a acesteia, cu p[s[rile spe-
cifice zonei. Complexul de Acvarii, am-
plasat în cupola mică, este de o deosebită
atractivitate pentru publicul vizitator.
Acesta este structurat pe 3 nivele< la demi-
sol se găseşte laboratorul acvaristic şi par-
tea tehnică, la parter se poate vizita ex-
poziţia profesională de acvaristică, pre-
zentare care cuprinde 23 de acvarii de apă
dulce şi sărată în care se pot admira< corali,
steluţe de mare şi peşti oceanici deosebiţi,
dar şi reprezentanţi ai faunei şi florei dul-
cicole. De o deosebită atracţie pentru pu-
blicul vizitator se bucură o serie de specii
impresionante prin coloratura ;i mărimea

lor. La cel de al treilea nivel, ca o continuare
a faunei acvatice se află galeria de păsări
specifice zonei.

Vizitatorii se pot delecta 
în două grădini japoneze

În imediata vecinătate a serelor se află
Grădina Japoneză Mică, respectiv, puțin
mai încolo serele de microproducție, sau
cele de plante medicinale. În continuare,
vizitatorii pot cunoaşte şi alţi reprezentanţi
ai plantelor utile sau dăunătoare omului.
În curând vor putea fi văzute și plante rare,
sau un rozarium. 

Sectorul fitogeografic este situat în zo-
na centrală a grădinii având o suprafaţă
de 11 ha teren, cu variate forme de relief.
În acest sector îşi fac prezenţa reprezen-
tanţi mai caracteristici ai florei din extre-
mul orient, aici fiind amenajată şi Grădina
Japoneză Mare. În continuare vizitatorul
întâlneşte stâncăria şi platouri nisipoase
cu cactuşi precum şi plante suculente ori-
ginare din deşerturile africane şi mexicane.
Sectorul fitogeografic cuprinde şi Grădina
Romană în care sunt prezentate specii cul-
tivate odinioară în grădinile romane. Gra-
dina Japoneză Mare este o adevărată sim-
bioză a naturii cu arta. Elementele esenţia-
le  ale unei grădini japoneze sunt apa, plan-
tele, pietrele, cascadele, pomii şi podeţele. 

Rezervația Paleontologică face parte
din ansamblul fosilifer lacustru "Calcarele
Ronei". Aici s-au descoperit cele mai vechi

fosile de vertebrate continentale terțiare
ale Europei orientale. Acest site paleonto-
logic a fost descoperit in 1998. 

În partea nordică - 
minigrădină zoologică

Sectorul Zoologic este situat în partea
de nord a grădinii şi constituie o pădure
naturală cu exemplare monumentale de
arbori seculari, care, prin parcelarea şi
amenajarea ţarcurilor prezintă publicului
vizitator animale specifice faunei ţării
noastre, asemenea habitatului lor natural.
Parcul căprioarelor este amplasat în partea
mai înalt[ a grădinii pe o suprafață împă-
durită de stejar, denivelată, împrejmuită
cu gard. Adăpostește 16 căprioare de di-
verse vârste. Alături de aceasta se află țarcul
mistreților, putând fi văzuți și ei în mediul
lor natural de viață.

Sectorul dendrologic ocupă o supra-
faţă de 5 ha teren cu forme de relief variate.
Acesta păstrează aspectul de pădure na-
turală cu exemplare monumentale de ar-
bori seculari din speciile de foioase şi con-
ifere. Sectorul dendrologic are în compo-
nenţa sa şi o pepinieră ( 0,5 ha) pentru
producerea unui bogat sortiment de specii
dendrologice.

Grădina Botanică din Jibou oferă po-
sibilitate de recreere și un minunat pro-
gram de timp liber, atât pentru familii cât
și pentru grupuri de turiști.

Eva Laczko 

Gr[dina Botanic[ din Jibou, un spa\iu 
mirific de contemplare a naturii 


