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~n anii 1700 Pintea Viteazu a
fost `nchis de dou[ ori `n cetatea

Satu Mare pentru t]lh[rii

~n 1701, pe capul lui Pintea a fost pus[ suma de 500 de taleri

Elevilor laurea\i ai concursurilor de limba român[
li s-au decernat diplome
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Florin Piersic a dovedit ;i la Satu Mare
c[ r[m]ne un performer al scenei

Cristina Gloria
Opri;a a f[cut ce a pro-
mis< a cucerit Muzeul de
Art[ cu o superb[ ;i ̀ nde-
lung lucrat[ expozi\ie
personal[.

Leitmotivul florii de
m[rar, “darul `ngerilor”,
longilin[, sub\ire ;i om-
niprezent[, a inspirat o se-
rie de varia\iuni picturale
;i grafice dintre cele mai
diverse, varietatea fiind
accentuat[ de dimensiu-
nile cadrelor, mereu alte-
le, de materialul folosit ;i de tehnica aleas[.
Ce r[m]ne constant este m]na de aur a
artistei, care a mig[lit cu mult[ pasiune
`ntruchip[rile unui subiect greu de cu-
prins ;i st[p]nit. La cei 60 de ani ai s[i,
Cristina pare c[ abia intr[ `ntr-o fecund[
;i voioas[ tinere\e creatoare.

~ntruc]t am comentat expozi\ia ̀ n co-
tidianul nostru ;i ea merit[ savurat[ la
fa\a locului, la Muzeu, v[ invit[m s-o
face\i. :i d[m cuv]ntul celor care au scris
`n albumul de prezentare - oameni de spe-

cialitate, amatori aviza\i,
dar ;i fiin\a cea mai apro-
piat[ de Cristina.

“Planta asta modestă
deţine disponibilităţi ce
depăşesc cu mult arta cu-
linară, prea tributară unor
finalităţi utilitare, şi care
se recomandă din plin
unor prelucrări de mai ri-
dicată altitudine estetică.  

Pentru asta trebuia să
se găsească cineva care să-
şi îndrepte harurile crea-
tivităţii şi spre cele mă-

runte şi modeste ale lumii, să le perceapă
şi fragilitatea şi vulnerabilitatea, dar şi di-
versitatea formelor şi a culorilor ascunse
în modesta lui înfăţişare, precum şi con-
tribuţia la schimbarea peisajului prin pre-
zenţa sa aproape întotdeauna ignorată>
trebuia deci, cineva cu generoasă chemare
spre cele anonime şi neînsemnate, în stare
să perceapă şi să dezvăluie frumuseţi şi
gingăşii, nu lipsite de  energii şi puteri de
a îmbogăţi – cum numai creaţia poate face
– viaţa şi lumea.

       Vizita plină de riscuri în Ţara Sfântă a
lui Francisc, "Papa poporului", le dă
adevărate bătăi de cap forţelor locale de
securitate. În pelerinajul său, Sfântul
Părinte doreşte să facă băi de mulţime, la
bordul unui vehicul deschis, atât la
Amman, cât şi la Betleem, în Cisiordania.
       "În materie de securitate, acest Papă
ridică o problemă", recunoaşte preotul
David Neuhaus, un consilier pentru presă
al Patriarhiei Latine de la Ierusalim pentru
vizita lui Francisc, în perioada 24-26 mai.
       Un papă care, încă din ziua întronizării
la Roma, a rupt cordonul de securitate
pentru a merge la credincioşi prezenţi în
Piaţa Sfântul Petru, afirmă Neuhaus,

apreciind că Francisc probabil se va
îndepărta de la protocol. Acesta este, totuşi,
un scenariu problematic pentru forţele de
securitate iordaniene, palestiniene şi
israeliene însărcinate cu protecţia Papei.
       Iordania vrea să arate că este "o oază
de pace şi stabilitate" într-o regiune aflată
în criză, a declarat un oficial în domeniul
securităţii, la Amman. Aproximativ 500 de
oameni vor suplimenta garda regală în
cursul vizitei papale.
       Francisc vrea să efectueze un tur, într-
un jeep descoperit, la sosire, înaintea unei
slujbe, la 24 mai, pe stadionul din Amman.
       Toate celelalte deplasări vor fi efectuate
cu elicopterul sau într-un vehicul închis.

Vizita Papei Francisc în |ara Sfânt[ d[ b[t[i de cap 
autorit[\ilor
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O diet[ poate avea efecte
negative asupra psihicului
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Ciorapii, piesa cea mai
important[ din garderoba
unei femei
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Cristina Gloria Opri;a, o artist[
ce-;i reconfirm[ rarul dar al `ngerilor
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La sfâr;itul secolului XVII, în-
tr-o lume unde legile şi modul de
abordare a lucrurilor în societate
erau cu totul altfel de cum sunt în
prezent, a trăit în zona Maramu-
reşului, Sălajului şi Bistriţa-N[săud
un haiduc.Vorbim de Pintea Gri-
gore Viteazu ce a trăit între 1670-
1703 ducând o viaţă foarte dificilă,
riscantă şi năbădăioasă.

În ultimii 150 de ani, legendele împle-
tite cu adevărul, fapte care sunt puse sub
semnul întrebării au fost adunate şi trans-
puse pe foi de mai mulţi autori. Aceştia l-
au transformat pe acest tâlhar, acest “Robin
Hood“al Ţării Codrului într-un personaj
idolatrizat de-a dreptul. 

Despre Pintea Grigore, fiul lui Cupşa
Pintea şi al Mălinei născută Costan se ştie
că s-a născut pe 25 februarie 1670 în satul
lăpuşean Măgoaja, aflat azi în judeţul Cluj,
pe graniţa sudică a actualului judeţ Mara-
mureş. A trăit doar 33 de ani, iar în tot
parcursul vieţii sale există doar trei atestări
documentare despre activitatea pe care a
avut-o. Aceste notificări în documentele
timpului au fost scoase la iveală şi publicate
de către Dariu Pop, Coloman Oszóczki,
Ioan Ranca, Susana şi Avram Andea, dar
şi mulţi alţii.

În numărul anterior al “Informației de
Duminică” am publicat un material inspi-
rat din cercetările profesorului Vasile Iuga
de Săli;te, pre;edinte al Societății Culturale
Pro maramureş. Dânsul a descoperit la
Odeşti o cetate care ar fi fost a lui Pintea.
Totodată, presupune că Cetatea Ode;ti a
fost legată printr-un tunel de Cetatea Ar-
dud.

La 1694, Pintea este prezentat
ca haiduc ce b]ntuia ̀ mprejuri-
mile ora;ului Baia Mare

Primul act în care este notat Pintea da-
tează din 6 mai 1689 când Gregor Pintye
de Hollómezõ (Măgoaja) primeşte blazon
de la Mihály Apafi I. Cel de-al doilea este
înregistrat în anul 1693, iar cel de-al treilea
în 1694 acesta fiind emis de oraşul Baia
Sprie şi unde Pintea Viteazu este prezentat
ca un haiduc care bântuia împrejurimile
aşezării. 

După ultimul act menţionat în rân-
durile de mai sus, în cercetările făcute de
istorici şi alţi scriitori, cuprinşi de legende
şi curioşi din fire, reiese că primul atac tâl-
hăresc notabil comis de Pintea şi gruparea
lui de hoţi a fost în 1695 în Munţii Mara-
mureşului. Actul de furt şi de violenţă a
fost consemnat de către cancelarul Nicolae
Bethlen printr-o scrisoare datată la Turda
la 16 septembrie 1695 şi trimisă judelui
oraşului Baia Mare. Acesta scrie că mai
mulţi negustori “greci” (denumire generică
a epocii pentru cei din Ţara Românească
şi Balcani) însoţiţi de soldaţi ardeleni au
fost atacaţi şi jefuiţi în Munţii Maramu-
reşului de circa 35 de hoţi, dintre care 5 au
căzut în luptă alţii fiind doar răniţi. Acesta
ordonă judelui să-l informeze dacă spiţerii
din Baia Mare au vindecat vreun haiduc
din cei răniţi şi să cerceteze din ce localitate
sunt. 

Conform celor cercetate haiducii au
scăpat fiind sprijiniţi de locuitorii satelor
Crăceşti şi Hoteni, în timp ce se retrăgeau
spre Lăpuş. Acest fapt a fost consemnat pe
data de 14 august 1697. 

Informaţiile despre Pintea Viteazu
sunt ca un puzzle cu multe piese lipsă şi
multe piese care nu se potrivesc realităţii.
Acestuia i s-au atribuit fapte pe care nu le-
a comis, a fost transformat de unii autori
într-un personaj pozitiv, un ocrotitor şi
împărţitor de dreptate al săracilor şi al

celor slabi, în detrimentul bogătaşilor şi al
autorităţilor vremii. A fost supranumit de
unii chiar şi  Pintea cel Sfânt, cu toate că
există doar o singur[ dovadă găsită care
să ateste bunătatea “eroului”. În iunie 1698
negustorii Ambrus şi Stephan Koszegyi
sunt opriţi şi jefuiţi lângă Baia Mare, bu-
nurile lor fiind date de Pintea săracilor. 

Carnagiu provocat de haiduci
în localitatea Coştiui din judeţul
Maramureş în iulie 1698

Numărul tâlhăriilor şi hoţiilor de-
clanşate de haiducii lui Pintea Viteazu pe
teritoriul dintre Baia Mare, Maramureş şi
Bistriţa au început să se înmulţească foarte
repede şi să devină din ce în ce tragice. De
aceea,  la 17 iunie 1699 Consiliul de război
din Viena şi Guberniul Transilvaniei cer
comitatului Satu Mare să ia măsuri potri-
vite şi în folosul ţării. Acestă cerere oficială
adresată comitatului Sătmărean se dato-
rează şi celui mai mare carnagiu provocat
de către haiduci în localitatea Coştiui din
judeţul Maramureş în iulie 1698.

De vreme ce în această localitate la re-
censămândul din 1625 erau înregistrate
doar 350 de persoane, ne putem imagina
că numărul locuitorilor din zona respec-
tivă în 1698 nu era cu mult mai mare. Din
câţi erau,  Pintea Viteazu cu haiducii lui
au omorât 250 de persoane printre care şi
copii şi femei. Este vorba în principal des-
pre mineri săraci, care erau obligaţi de sta-
tutul lor să apere ocnele în caz de atac şi
care au plătit cu viaţa pentru aceasta.

Acest eveniment tragic este consemnat
într-un act trimis de către judele Băii Sprii
omologului său din Baia Mare la 21 iulie
1698. Acesta dintâi cere ca oameni înar-
maţi să fie trimişi în Munţii Budeştiului
unde haiducii s-au ascuns pentru a-i prin-
de, de asemenea şi maramureşenii fiind
pe urmele lor. Acest document  poate fi
găsit azi la Direcţia Judeţeană Maramureş

a Arhivelor Naţionale.
Puşi pe fapte mari la exact un an de la

carnagiul prezentat în r]ndurile de mai
sus a avut loc şi cel mai mare jaf pe care
Pintea împreună cu oamenii lui l-au pus
la cale. Aceştia ajutaţi de încă o bandă de
haiduci maghiari, numărând în total 130
de oameni au purtat o luptă în miniatură
pe data de 10 iulie 1699 din dorinţa de a
lepăda de bunuri un grup de negustori
«greci» de-ai lui Constantin Brâncoveanu.
Acţiunea s-a petrecut în hotarul satului
Hordou (azi Coşbuc), pe drumul dintre
Sighet şi Bistriţa. Atacatorii avea la ei arme
de foc, 70 de cai şi steaguri.

Mai multe detalii despre cele petrecute
acolo le-am găsit la Direcţia Judeţeană Cluj
a Arhivelor Naţionale, Fond Prefectura Ju-
deţului Satu Mare, Cutia nr. 765, Fasc. X
şi Fond Korda, Cutia 11, Nr. LVIII. În do-
cumente se relatează că tâlharii au acţionat
pedestru, cu excepţia a şase căpetenii că-
lări, numele a doar patru dintre ei fiind
consemnate< Pintea Viteazu, Lupu Ravasz-
locţiitorul acestuia, un oarecare Simion
din districtul Lăpuş şi Gheorghe Tott din
Seghedin.

Între localităţile Groşi şi Larga are loc
împărţirea prăzii între cele două grupări
de tâlhari care se despart. Prada este în
parte ascunsă sau vândută între partici-
panţi la licitaţie. Dintre bunurile jefuite se
menţionează săbii-unele cu mâner de ar-
gint, puşti, pistoale, piei de jder, argintărie,
postavuri, ceasuri de argint, haine cu fire-
turi de aur, un pocal de aur bătut în pietre
scumpe, bani etc. În total, la acea vreme,
Guberniul ţării a estimat paguba la peste
80.000 de florini, foarte mult având în ve-
dere că impozitul anual al Transilvaniei
era de 112.500 florini. 

Datorită scandalului internaţional
autorităţile transilvănene, prin comandan-
tul general Rabutin, guvernatorul Gheor-
ghe Bánffi şi tezaurarul Ştefan Apor iau
măsuri drastice. La începutul anului 1700
sunt prinşi opt haiduci, care după anchete

şi torturi sunt executaţi. Au loc anchete şi
procese la Satu Mare şi Baia Mare, între
februarie 1700 şi iulie 1701, la care sunt
audiaţi 95 de martori, de bună voie şi sub
tortură.

Din declaraţiile haiducilor reies infor-
maţii foarte importante. Aflăm că tăinui-
torii bunurilor jefuite au fost persoane de
toate neamurile şi de toate ocupaţiile< ro-
mâni, unguri, evrei, preoţi, juzi ai satelor,
orăşeni, ţărani etc. O parte din lucrurile
de preţ au fost date ca şi daruri coman-
dantului Löwenburg, altor slujbaşi, ca şi
unor militari habsburgici pentru servicii
şi bunăvoinţe faţă de tâlhari.

În urma acestui atac, căpitanul cetăţii
Satu Mare, colonelul Friedrich von Lö-
wenburg, se ocupă personal cu prinderea
şi persecutarea haiducilor. În 2 ianuarie
1700 Pintea este prins şi închis de Löwen-
burg în cetatea Satu Mare, unde se afla
încă în februarie, când este eliberat  sub
jurământ şi chezăşie în vederea predării
bunurilor jefuite de la negustorii greci.
Acesta însă în loc să-şi ţină jurământul,
atacă în aceeaşi lună, împreună cu 50 de
haiduci, convoiul a doi negustori sătmăreni
(lângă Cicârlău), luându-le lucrurile pe ca-
re le duc la Crăceşti.

Fiind disperaţi şi dorind să fie lăsaţi în
pace autorităţile doresc să îi ofere o sumă
regulată de bani. Nerespectând nici această
înţelegere,  acesta este iar capturat de Lö-
wenburg la Satu Mare şi din nou eliberat
în circumstanţe dubioase, probabil dând
mită.

Apoi Pintea ajunge să fie proscris, con-
form ordinului împăratului Leopold din
23 aprilie 1701. Pe capul lui este pusă suma
de 500 de taleri oferiţi oricui care scapă
poporul de acest om. Până şi preoţii sunt
obligaţi să anuţe acest lucru în biserici. 

Pintea Viteazu apare în luna mai a anu-
lui 1701 ca angajat cu soldă în rândurile
armatei imperiale, de conducător al unor
unităţi de călăreţi cantonate în cetăţile din
Partium. Guberniul se adresează la 8 mai
1701, comitelui Zarandului, Mihail Szává,
şi comandantului militar al cetăţii Ineu,
pentru a solicita prinderea şi pedepsirea
lui Pintea, aflat la Ineu în calitate de hotnog
al călăreţilor maghiari, sârbi şi români.

La 27 iunie a aceluiaşi an, Comitatul
Maramureş anunţă Guberniul că a  cheltuit
deja mii de florini pentru prinderea lui
Pintea fără nici un folos, că negustorii
“greci” nu vor mai fi despăgubiţi de comitat
pentru jafurile efectuate de haiduc şi că
fiecare sat maramureşean va lua măsuri
pentru prinderea lui Pintea, în caz contrar
amenda fiind de 500 de florini.

Căpitan al lui Francisc Rákóczi 

Haiducul reapare în primăvara lui
1703 ca şi căpitan al lui Francisc Rákóczi
al II-lea, în luptele contra administraţiei
austriece din nordul Ardealului şi Unga-
riei, alături de românii, maghiarii şi ucrai-
nenii din aceste părţi (intitulaţi în actele
vremii-curuţi), care vroiau să scape de
habsburgi, după cum scria Rákóczi în Me-
moriile sale< „o veste prea plăcută m-a cu-
prins, căci Pintea, lotrul faimos din Meseş,
de origine valahă, să-şi dovedească cre-
dinţa ce-mi păstrează...”.

Despre moartea lui Pintea Viteazu
există două ipoteze. Prima, susţinută fiind
de un proces verbal doveditor din 14 au-
gust 1703, arată că haiducul a fost dobărât
prin împuşcare în timpul unui atac efectuat
la cetatea din Baia Mare în numele Prin-
cipelui Francisc Rákóczi al II-lea. A doua
ipoteză spune că în timpul respectivului
atac Pintea a fost doar rănit şi capturat, fi-
ind împuşcat pe data de 22 august, la or-
dinul sau chiar de către consilierul Decsy
Istvan. 

A consemnat Sergiu Podină
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Casa natală a marelui politician Ale-
xandru Vaida-Voevod stă să se prăbuşeas-
că, ignorată de urmaşii naturali şi uitată
de urmaşii politici.  Conacul familiei Vaida
se află în comuna clujeană Bobâlna, în mij-
locul unui întins domeniu. O placă me-
morială ne aminteşte că acolo s-a născut
Alexandru Vaida Voevod, lider al Parti-
dului Naţional Român (PNR) dar, în jur
totul e din ce în ce mai jalnic.

Conacul familiei, altădată falnic, deşi
nu e de mari dimensiuni, e sortit ruinării
dacă cineva nu intervine rapid. Clădirea
este din ce în ce mai degradată. Mulţi ani,
conacul familiei Vaida, confiscat de co-
munişti,  a funcţionat ca spital apoi, după
1989 şi ca dispensar. Grădina înconjurată
de un zid masiv de piatră este un loc perfect
pentru plimbare, recreere a bolnavilor în
aer liber. Totul are un aer aristocratic, dar
dacă se va interveni rapid, în câţiva ani se
va prăbuşi. Acum clădirea cu un etaj şi
balcon somptuos este închisă cu lacăte.
Prin geamurile pline de praf şi pânză de
păianjen se pot vedea< lucruri aparţinând
fostului dispensar aruncate de colo până
colo, într-o dezordine de nedescris. Totul
e plin de praf. La intrare, şapte saci cu po-
rumb zac chiar în faţă. Începe şi exteriorul
să fie tot mai degradat. Găuri mari apar în
tavan iar tencuiala e căzută în majoritatea
locurilor. Şi, ca o ironie a sorţii, ca să nu
uităm că e vorba de conacul unei familii
care a făcut politică cu seriozitate, la ieşirea,
pe un stâlp de iluminat e lipit un afiş care
îndeamnă “Votaţi Marius Nicoară-PNL”.

Săteni din Bobâlna cunosc în mare si-
tuația conacului şi spun că este a nepotului
marelui om politic Vaida. Și nu ştiu ce face
cu el fiind închis din anul 2007. Unul dintre
nepoții lui Vaida Voevod, scriitorul Mircea
Vaida Voevod explică situația< “Nu ne-am
înţeles la moştenire. Aşa că partea cu con-
acul a revenit unor rude ale mele. Sincer
îmi pare rău pentru că e mare păcat. Clă-
direa e încă în stare bună dar dacă nu se
ocupă nimeni se va duce. "

Alexandru Vaida Voevod s-a născut
pe 27 februarie 1872 în localitatea Olpret,
comuna Bobâlna, județul Cluj într-o veche
familie românească de voievozi din ţinutul
someşan, înnobilată la 15 noiembrie 1627
de către principele Transilvaniei, Gabriel
Bethlen. Alexandru Vaida Voevod a avut
o contribuţie deosebit de importantă la în-
făptuirea Marii Uniri a Transilvaniei cu
România. Pe 29 septembrie/12 octombrie
1918, la Oradea a supus atenţiei celorlalţi
lideri ai Partidului Naţional Român celebra
"Declarație de independenţă", citită de
acesta în Parlamentul din Budapesta pe
5/18 octombrie. La 1 decembrie 1918, a
participat la Marea Adunare Naţională de
la Alba lulia, unde cei 1228 de delegaţi aleşi
ai românilor din Transilvania, Banat şi Țara
Ungurească, au votat Rezoluţia Unirii cu
România. După 1989, pentru memoria
omului politic s-a reuşit să se realizeze un
bust lângă Teatrul Național din Cluj-Na-
poca.

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

Mureşan Traian

Vai de Voevod!?

EVENIMENT
Numărul tâlhăriilor şi hoţiilor declanşate de haiducii lui Pintea Viteazu pe teritoriul

dintre Baia Mare, Maramureş şi Bistriţa au început să se înmulţească foarte repede şi să de-
vină din ce în ce tragice. De aceea,  la 17 iunie 1699 Consiliul de război din Viena şi Guberniul
Transilvaniei cer comitatului Satu Mare să ia măsuri potrivite şi în folosul ţării. Această
cerere oficială adresată comitatului Sătmărean se datorează şi celui mai mare carnagiu
provocat de către haiduci în localitatea Coştiui din judeţul Maramureş în iulie 1698.

Haiducul reapare în primăvara lui 1703 ca şi căpitan al lui Francisc Rákóczi al
II-lea, în luptele contra administraţiei austriece din nordul Ardealului şi Ungariei,
alături de românii, maghiarii şi ucrainenii din aceste părţi

~n 1699, comitatului S[tm[rean i s-a cerut
s[ ia m[suri `mpotriva lui Pintea Viteazu

Guberniul ţării a estimat c[ jafurile lui Pintea au `nsumat fabuloasa sum[ de 80.000 de florini

Director editor< Ilie S[lceanu
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TEATRU~n cazul lui Piersic, distribuit de Beligan `n acest rol de Casanova belfer
m[cinat de irosirea propriei vie\i, puterea de persuasiune, carisma ;i memoria
nu au dec[zut ̀ nc[, de;i fostul erou de ac\iune se apropie ̀ ncet-`ncet de 80 de ani. 

Regizorul Ovidiu Cai\a ;i sce-
nografa Eliza Labancz s-au reunit
pentru prima oar[ dup[ memo-
rabilul spectacol “Paparazzi”,
dup[ piesa lui Matei Vi;niec, se-
lec\ionat la Festivalul Na\ional de
Teatru anul trecut. De aceast[
dat[, ei au lucrat un spectacol
pentru copii, pe un text `n care
scenografia este esen\ial[< “Mica
siren[“, basmul lui Hans Chri-
stian Andersen.

Povestea publicat[ de autorul danez
`n 1837 a devenit foarte cunoscut[, prin
mesajul ei despre iubire, altruism ;i visul
unei transcenden\e. Statuia Micii sirene
vegheaz[ de ani buni Copenhaga, iar
adaptarea animat[ realizat[ de Disney a
impus ;i mai mult personajul `n inimile
copiilor.

Totu;i, o adaptare pentru teatru este
chiar dificil[, `ntruc]t basmul se deru-
leaz[ ̀ n dou[ planuri< cel marin, oarecum
feeric, ;i cel terestru, care implic[ o co-
rabie ;i o plaj[. Probabil aici a fost pro-
vocarea care a stimulat-o pe t]n[ra sce-
nograf[, iar reu;ita este de aplaudat.
Dou[ treimi din scen[ au fost consacrate
m[rii, iar o treime corabiei, avanscena

fiind conven\ional numit[ plan terestru.
Decorul, ̀ nc[rcat, reu;e;te s[-;i p[streze
o armonie izbutit[, bulele de s[pun lan-

sate permanent ̀ n scen[ evoc[ respira\ia
m[rii, parafernalia “fundului de ap[“
aminte;te alt decor luxuriant, cel din

“Ocean, Mare”, iar costumele creaturilor
marine stau `n echilibru `ntre realism ;i
burlesc.

Regizoral, spectacolul e simplu. Co-
loana vertebral[ e nara\iunea lecturat[
`ntr-un fel aparte de \estoasa-cronicar
(Alexandra Odoroag[ joac[ savuros), pe
l]ng[ care se brodeaz[ tablourile. Alina
Negr[u a fost distribuit[ inspirat ̀ n rolul
principal, iar Mica siren[ `ntruchipat[
de ea nu mai e o copil[, ci o femeie `n
toat[ firea cu sentimente ;i dorin\e in-
tense. Actri\a are ;i un c]ntec, pasti;at
pe melodia “Always on my mind” ;i ver-
surile lui Andrei Mihalache, pe care `l
interpreteaz[ sensibil, iar tr[irile din fi-
nal, c]nd visul de iubire al sirenei se n[ru-
ie, `;i g[sesc o interpret[ valoroas[.

“Personajul colectiv” al marinarilor,
un trio comic dansant amintind de ̀ nge-
rii din “Jack lunetistul”, face deliciul spec-
tatorilor, mici ;i mari. Ei sunt Vlad Chico,
Sergiu T[b[caru ;i Tibor Szekely. Carol
Erdos se arat[ impun[tor ̀ n rolul mut al
c[pitanului de vas, `mbr[cat `ntr-o uni-
form[ de lux, iar Vlad Mure;an `;i con-
firm[ voca\ia de june-prim al trupei `n
rolul destul de simplu al Prin\ului.
Apari\ie statuar[ cu joc vocal expresiv
este Carmen Fr[\il[ `n rolul Reginei
m[rii, iar Andreea Mocan, prea pu\in
distribuit[ ̀ n roluri consistente ̀ n ultima

vreme, pare c[ r[bufne;te `n apari\ia
Vr[jitoarei, `nc[ un moment de efect
pentru copiii din sal[. Anca Dogaru a
`n\eles rolul conjunctural al alesei
prin\ului ;i nu se str[duie, spre lauda ei,
s[-l ̀ nzorzoneze, iar Bianca Lidia Cutea-
nu e, de data asta, doar o apari\ie sen-
zual[.

Pentru copii e un spectacol bun ;i
instructiv, `n ciuda unor lungimi care `l
fac s[ treneze pe alocuri. E foarte intere-
sant s[ ascul\i reac\ia celor mici c]nd
Mica siren[ prime;te cu\itul de la Vr[ji-
toare ;i e ̀ ndemnat[ s[-;i omoare iubitul
ca s[-;i reg[seasc[ fiin\a marin[. Printre
vocile majoritare pentru “Nu” mai exist[
;i unele care pledeaz[ cu “Da”! Tare cu-
rio;i am fi s[ vedem un vot al copiilor ̀ n
aceast[ dilem[ moral[, ̀ ntr-o vreme c]nd
egoismul e la mare putere chiar ;i `n
r]ndul lor.

E o or[ pl[cut[ pentru toat[ lumea,
un spectacol de atmosfer[, lucrat rapid
;i simplu, frumos f[r[ fasoane. E bine c[
va fi jucat destul de des `n urm[toarele
s[pt[m]ni ;i ne va aminti c[ teatrul, prin
actori, regizori, scenografi, tehnicieni,
to\i cei ce lucreaz[ `n el, poate trece ;i
prin vremurile mai tulburi `n  care con-
junctura politic[ `l arunc[ din c]nd `n
c]nd.

V. A.

De mai bine de ;apte ani Florin
Piersic cutreier[ \ara - ba ;i lumea
- cu unul dintre cele mai longevive
spectacole de teatru pe care le-a
produs Rom]nia postdecem-
brist[< “Str[ini ̀ n noapte”, de Eric
Assous, ̀ n regia lui Radu Beligan.
Faptul c[ acest spectacol se apro-
pie de 300 de reprezenta\ii, de nu
le-a ;i `ntrecut, este o mare per-
forman\[. Faptul c[ nivelul aces-
tor spectacole se men\ine ridicat
este de-a dreptul miraculos.

Zilele trecute citeam `n presa cen-
tral[ un articol plin de o sf];ietoare ;i
reverent[ triste\e< “Amurgul secolului
Beligan”. Autorul, Cristian Delcea, la-
menta cu elegan\[ ;i compasiune felul
`n care foarte b[tr]nul maestru se chi-
nuie, sau este chinuit pentru bani, s[
joace roluri ;i spectacole pentru care
datele fizice ale unei v]rste de Guiness
Book nu-l mai ajut[ de mult. ~n cazul
lui Piersic `ns[, distribuit de Beligan
`n acest rol de Casanova belfer m[cinat
de irosirea propriei vie\i, puterea de
persuasiune, carisma ;i memoria nu
au dec[zut `nc[, de;i fostul erou de
ac\iune se apropie ̀ ncet-`ncet de 80 de
ani. Ce-i drept, Piersic nici nu se risi-
pe;te f[r[ rost, merg]nd pe apari\ii pe
care este sigur c[ le st[p]ne;te cu pre-
cizie de bijutier.

M[;tile iubirii ;i seduc\iei

“Les montagnes russes” este titlul
original al piesei dramaturgului fran-
cez. Adic[, pe rom]ne;te, trenule\ele
acelea care te poart[ ame\itor ̀ n sus ;i-
n jos. Titlul rom]nesc propus de Beli-

gan ;i Liviu Dorneanu mar;eaz[ pe
misterul `nt]lnirii `ntre un b[rbat tre-
cut ;i oarecum ̀ nchis ̀ n sine, Pierre, ;i
o femeiu;c[ pescuit[ dintr-un bar,
c[reia vorba lui Caragiale, “ochi alu-
neco;i, inim[ zburdalnic[“, pare s[ i se
potriveasc[ de minune. Dar c]nd celor
doi li se `nt]lne;te privirea - “exchan-
ging glances”, zice c]ntecul lui Sinatra
- e o treab[, ;i cu totul altfel se deru-
leaz[ noaptea lor. Nu cu o dezbr[care

a trupurilor, mereu sugerat[ ;i deloc
ini\iat[, ci cu o exfoliere a sufletelor,
plin[ de `ntors[turi, care duce de la
m[;tile conven\ionale din primul act
la revela\ia bulversant[ din final. Jocul
celor doi actori, ̀ ndelung rafinat ̀ n se-
ria lung[ de spectacole, sugereaz[
aceast[ decojire a inimii prin tonurile
vocilor< de la formalismul c[utat cu di-
nadinsul `n primele replici la paroxis-
mul interviului sincopat dinspre final.

Am v[zut acest spectacol acum
c]\iva ani, cu Emilia Popescu `n rolul
Juliettei. Acum, cu Medeea Marinescu,
spectacolul a c];tigat `n consisten\[ ;i
credibilitate. Actri\a se joac[ printre
accentele fran\uzite, negociaz[ gra\ios
virajele textului, are ;i o anume
asem[nare fizic[ cu partenerul ei, care
face ;i mai u;or de prizat revela\ia fi-
nal[, ;i tatoneaz[ isteria f[r[ s[ o ating[
niciun moment. Am v[zut acest spec-

tacol ;i ne-a dus cu g]ndul la o sonat[
pentru vioar[ ;i pian, `n care acutele
actri\ei ;i basul continuu al celebrului
actor s-au completat de minune.

Actorul ;i s[lbaticii

Ca de obicei, Florin a \inut un mic
discurs - mic pentru standardele sale,
s[ ne ̀ n\elegem! - ̀ naintea spectacolu-
lui propriu-zis. ~n care, printre obi;nui-
tele sale poante ;i amintiri, a rugat in-
sistent spectatorii s[ ̀ nchid[ telefoanele
mobile. Lucru de ̀ n\eles, ̀ ntruc]t textul
nu e u;or deloc, iar cerin\a \ine ̀ n fond
de o minim[ decen\[ a spectatorului
de teatru.

El a vorbit, el a auzit. Poate pentru
c[ `n sala plin[ p]n[ la refuz s-au aflat
prea pu\ini dintre spectatorii obi;nui\i
ai teatrului local. Cel pu\in de trei ori
s-au auzit telefoane sun]nd, iar `n alte
ocazii s-a ie;it din sal[ destul de zgo-
motos. O doamn[ a dus absurdul si-
tua\iei la maximum `ntorc]ndu-se cu
spatele la scen[ - ca s[ nu spunem mai
exact cu ce - ca s[ vorbeasc[ ceva ce
nu suferea am]nare cu o cuno;tin\[
din r]ndul de deasupra. Cultur[ ;i ci-
viliza\ie, ce s[ mai spui?

Dup[ spectacol a ̀ nceput saraban-
da fotografiilor personale, de;i actorul
era v[dit epuizat. Despre modul ̀ n care
maestrul a fost confiscat apoi de o anu-
mit[ parte a presei, ;i nu doar `n sco-
puri pur jurnalistice, e mai bine s[ nu
povestim `n detaliu. E vorba de ni;te
oameni care vin ;i scriu, oricum, doar
despre celebrit[\i. Unde ar fi fost ei
dac[, s[ zicem, `n loc de Florin ;i Me-
deea ar fi jucat, de pild[, Vasile Blaga
;i Ioana Cheregi? Restul... e t[cere.

Vasile A.

Medeea Marinescu ;i Florin Piersic `n timpul uneia din multele meandre ale piesei “Str[ini `n noapte” de Eric Assous

Mica siren[ ;i prin\ul viselor ei, pe corabie - Alina Negr[u ;i Vlad Mure;an

Florin Piersic a dovedit ;i la Satu Mare
c[ r[m]ne un performer al scenei

“Mica siren[”, un spectacol pur ;i simplu frumos
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ART~
Leitmotivul florii de m[rar, “darul `ngerilor”, longilin[, sub\ire ;i omniprezent[, a inspirat

o serie de varia\iuni picturale ;i grafice dintre cele mai diverse, varietatea fiind accentuat[ de
dimensiunile cadrelor, mereu altele, de materialul folosit ;i de tehnica aleas[. Ce r[m]ne constant
este m]na de aur a artistei, care a mig[lit cu mult[ pasiune `ntruchip[rile unui subiect greu de
cuprins.

Dup[ ce s[pt[m]na trecut[ a
deschis por\ile ̀ mp[r[\iei Micului
Prin\ pentru sute de oaspe\i ̀ ntru
arte, mici ;i mari, Cristina Gloria
Opri;a a f[cut ce a promis< a cu-
cerit Muzeul de Art[ cu o superb[
;i `ndelung lucrat[ expozi\ie per-
sonal[.

Leitmotivul florii de m[rar, “darul
`ngerilor”, longilin[, sub\ire ;i omni-
prezent[, a inspirat o serie de varia\iuni
picturale ;i grafice dintre cele mai di-
verse, varietatea fiind accentuat[ de di-
mensiunile cadrelor, mereu altele, de
materialul folosit ;i de tehnica aleas[.
Ce r[m]ne constant este m]na de aur
a artistei, care a mig[lit cu mult[ pa-
siune `ntruchip[rile unui subiect greu
de cuprins ;i st[p]nit. La cei 60 de ani
ai s[i, Cristina pare c[ abia intr[ `ntr-o
fecund[ ;i voioas[ tinere\e creatoare.

~ntruc]t am comentat expozi\ia `n
cotidianul nostru ;i ea merit[ savurat[
la fa\a locului, la Muzeu, v[ invit[m s-
o face\i. :i d[m cuv]ntul celor care au
scris ̀ n albumul de prezentare - oameni
de specialitate, amatori aviza\i, dar ;i
fiin\a cea mai apropiat[ de Cristina.

Despre transfigurarea
m[rarelor. Alexandru Zotta

“Planta asta modestă deţine dispo-
nibilităţi ce depăşesc cu mult arta cu-
linară, prea tributară unor finalităţi uti-
litare, şi care se recomandă din plin
unor prelucrări de mai ridicată altitu-
dine estetică.  

Pentru asta trebuia să se găsească
cineva care să-şi îndrepte harurile crea-

tivităţii şi spre cele mărunte şi modeste
ale lumii, să le perceapă şi fragilitatea
şi vulnerabilitatea, dar şi diversitatea
formelor şi a culorilor ascunse în mo-
desta lui înfăţişare, precum şi contri-
buţia la schimbarea peisajului prin pre-
zenţa sa aproape întotdeauna ignorată>
trebuia deci, cineva cu generoasă che-
mare spre cele anonime şi neînsemnate,
în stare să perceapă şi să dezvăluie fru-
museţi şi gingăşii, nu lipsite de  energii
şi puteri de a îmbogăţi – cum numai
creaţia poate face – viaţa şi lumea.  

Şi s-a găsit cineva care şi-a alăturat
numele de Glorie cu cel de martiraj
Cristin(esc) la truda penelului şi a şeva-
letului cu care s-a Opri(t a)şa precum
prietena noastră şi autoarea lucrurilor
aici înfăţişate, asupra unor prea des-
considerate figuri ale naturii celei mai
obişnuite, ca să le aducă în lumea în-
ălţătoare a artei. (...)

E mai mult linie decât suprafaţă,
condiţie care solicită precizia şi fineţea
desenului, cu care Cristina Gloria  ne-
a  obişnuit deja.  E mai mult transpa-
renţă decât obscuritate> e doar semnul
unei  prezenţe. Trebuie pătruns cu ochi
microscopic în structurile acestei pre-
zenţe, ca să-i identifici configuraţiile ca
nişte înlănţuiri de neuroni şi să distribui
pe firele lor aproape invizibile prelun-
girile luminii şi strălucirile culorii care
s-o recupereze din  obscuritatea spaţiu-
lui.  Fără o conlucrare atentă cu lumina
nu te poţi încumeta să redai iradierile
de evantaie multicolore ale inflores-
cenţei mărarelor. Nu oricine îşi poate
imagina că, în dimensiunile şi pro-
porţiile lor modeste, astfel de configu-
raţii au harul de a sugera procese de
ordinul cosmicităţii. Pentru o imagi-

naţie alimentată cu informaţii de fizică
modernă unele tablouri ale Cristinei
par să semnaleze prezenţa unor parti-
cule constituite la limit[, doar pentru
o fracţiune de secundă  revelată, dintre
materie şi energie, ori potrivite să ofere
o reprezentare a ceea ce se poate numi
explozia punctului. (...)

Transparenţa constituţiei filiforme
cere prezenţă discretă. Conturele prea
subţiri, aproape imateriale, reduse la li-
nii sau fire, nu ajută> e nevoie de con-
tribuţia luminii şi a culorii contrastante<
soluţia a venit din tehnica filigranului,
de la flexibilitatea şi maleabilitatea au-
rului şi, cu deosebire, a argintului. A
întărit inspirat desenul, obligatoriu în
astfel de cazuri, cu străluciri metalice
de auriu şi argintiu. S-a obţinut un efect
ce sugerează delicateţea unor stări de
deosebită graţie.”

Ce spun speciali;tii?

“Cristina Gloria Opri;a este un ar-
tist aflat de mult timp `ntr-o eferves-
cen\[ creatoare, care se exprim[ `n va-
riate tehnici ;i genuri. Lucr[rile artistei
uimesc ;i fascineaz[ prin simbioza ̀ ntre
gestul spontan ;i proasp[t al tu;elor ;i
structurile geometrice clar precizate.
Artista ̀ mbin[ detaliul, dus p]n[ la per-
fec\iune, cu structura unei compozi\ii
atent elaborat[ ;i g]ndit[. Cromatica
subtil[ ;i potolit[ este sus\inut[ de scrii-
tura sensibil[ ;i vibrant[ a liniilor un-
duitoare sau ferme, delicate sau
tran;ante, continue sau ̀ ntrerupte, pu-
ternice sau abia vizibile care dau na;tere
unui spa\iu specific ̀ nc[rcat de semni-
fica\ii, bogat ;i complex.” (prof. Adriana
Popa-C[nija)

“Cristina Gloria Opri;a deschide
prin intermediul lucr[rilor sale ferestre
spre fabuloasa lume a semnelor ;i
`nsemnelor care ne ̀ nconjoar[. Re\eaua
cromatic[ ;i modeleul c]mpurilor plas-
tice ofer[ structuri geometrice contro-
late ce evoc[ frumuse\ea formelor
esen\ializate. Estetica con\inutului este
marcat[ de amprenta prezen\ei umane
sau a fragmentelor naturale ̀ nso\ite de
diversitatea interpret[rilor artistice.
Ipostazele estetice conturate de Cristina
Gloria Opri;a ofer[ surprinz[toare
`mpletiri `ntre figurativul ;i abstractul
contemporan.” (Vasile Duda, istoric de
art[)

Cristina v[zut[ de Iana

“Pentru mine Cristina e un feno-
men. E omul acela care ştie să trăiască
în bucurie, să guste din fiecare clipă
numai interiorul dulce caramelizat cu
bucăţi mari de nuci. Omul frumos care
ştie să facă din tot ceva la fel de frumos
ca el. Omul în care totul e doar cald şi
bun şi drag. Nimic, niciodată nu va
reuşi să treacă de barierele alea faine
împodobite cu toate minunăţiile pe care
le-a lăsat să-i invadeze spaţiul.

Poate într-un moment de slăbiciu-
ne, ai zice că liniile fine din jurul ochilor
trădează cine e cu adevărat. Ei bine, nu
e nevoie de momente de slăbiciune ca
să ştii, pentru că va fi mereu sinceră
până în măduva oaselor şi dincolo. A
urcat pe cele mai înalte culmi, a trecut
oceanele cele mai adânci şi mereu me-
reu a făcut-o pentru un om. Un alt om
pe care l-a văzut vrednic de puterea ei
şi i-a dăruit o parte din ea. Aşa o inimă
compusă din bucăţi care nu se potrivesc

perfect dar bate la cea mai mare inten-
sitate nu vei vedea prea des.

Zâmbetele ascund deseori vorbe pe
care le ţine pentru sine ca să nu răneas-
că. Ca să nu uite de durerea ei prin a
lovi în alţii şi nimeni, absolut nimeni
nu va şti prin ce a trecut cu adevărat
pentru că nu se plânge şi nu renunţă
nici măcar când greutatea prea multor
fapte îi înmoaie picioarele. Pentru că
mâinile ei ştiu să fie doar păturici bune
şi dragi cu care protejează curajoasă tot
ce-i aparţine de drept.

Totul e bun şi drag legat de ea. A
fost zămislită din murmurul zorilor şi
i-au fost împletite cununi de lacrimi
care s-o protejeze. A fost creată pentru
oamenii ei. Oameni pe care şi-i în-
suşeşte şi încearcă să îi modeleze după
cum îi spune sufletul, cei cărora le con-
struieşte căsuţe unde să-i ştie în sigu-
ranţă. Iar uneori chiar nu contează dacă
are ea de suferit de pe urma vreunei în-
cercări pentru că va fugi în tăcere o vre-
me şi odată cu prima rază de soare dă-
ruită îşi va reveni şi va aduna chiar mai
multă forţă. Uneori te întrebi unde în-
cape atâta...

Şi fiindcă florile atât de dragi tre-
buiau să-i marcheze atât interiorul cât
şi exteriorul, are în ea o multitudine de
arome şi culori pe care le lasă să zburde
libere prin toată fiinţa ei şi să-i ghideze
privirea doar spre frumos.

Pentru că este mamă şi soră şi prie-
tenă şi bunică şi tată şi artistă. Pentru
că uneori mai lasă câteva lacrimi să-i
spele privirea doar pentru a vedea mai
clar binele ce o înconjoară. Pentru că
ea mereu poate şi ştie. Pentru că da,
este un fenomen!”

A consemnat Vasile A. 

Cristina Gloria Opri;a, o artist[
ce-;i reconfirm[ rarul dar al `ngerilor
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S~N~TATE
O m]n[ bun[ de spanac con\ine aproximativ 20% din doza zilnic[ recomandat[ de

fibre care ajut[ la problemele digestive ;i previne constipa\ia, echilibreaz[ zah[rul din
s]nge ;i ofer[ senza\ia de sa\ietate. Spanacul are rol antiinflamator, antioxidant, regleaz[
tensiunea arterial[, `mbun[t[\e;te vederea, asigur[ inunitate organismului ;i ajut[ la
p[strarea s[n[t[\ii pielii.

Este o plant[ peren[, ierbacee, me-
lifer[, cu rizom scurt ;i r[d[cini mul-
tiple, `nt]lnit[ `n zonele deluroase ;i
prealpine. Umbrela de flori galbene,
frumos mirositoare apare prim[vara
`n aprilie-mai.

Compozi\ie ;i efecte
terapeutice

Cu scop terapeutic, prim[vara se
recolteaz[ florile, iar toamna t]rziu se
recolteaz[ r[d[cinile ;i rizomii(tulpini
subterane).

Florile ;i frunzele de ciubo\ica cu-
cului ̀ n stare proasp[t[ sau uscat[ sunt
bogate ̀ n vitamina C, betacaroten, po-
tasiu, calciu, compozi\ie care ̀ nt[re;te
sistemul imunitar.

Aceast[ plant[ con\ine saponozide
triterpenice cu ac\iune expectorant[ ;i
de aceea este foarte util[ `n bron;ite,
pneumonie, astm bron;ic, tuse, grip[,
facilit]nd eliminarea secre\iilor.

Ciubo\ica cucului are propriet[\i
antioxidante ;i scade colesterolul din
s]nge.

De asemenea, stimuleaz[ secre\ia

laptelui la femeile care au n[scut.
Aceast[ plant[ este un bun somni-

fer natural ;i v[ ajut[ `n st[rile de an-
xietate.
Datorit[ flavonoidelor din compozi\ie
corecteaz[ deficien\ele circulatorii,
`nt[rind inima ;i sistemul nervos.
Ciubo\ica cucului este un component
de baz[ `n multe creme, av]nd o mare
putere de regenerare a pielii. Se poate
aplica pe zonele dureroase av]nd efecte
calmante, cicatrizante ;i hemostatice.

Preparatele de ciubo\ica
cucului

Intern, contra insomniei, migrene-
lor, durerilor de orice natur[ se con-
sum[ 2 ce;ti de ceai din infuzia de flori
sau frunze (4-6 grame la o cea;c[).

Infuzia este at]t de puternic[ ̀ nc]t
nu este recomandat[ persoanelor care
conduc autoturisme. Decoctul de flori
sau frunze, 30-40 de grame la litru, c]te
3 ce;ti pe zi are efect diuretic.
Decoctul de r[d[cin[, 20-30 de grame
la litru, fiert 5 minute ;i infuzat 10 mi-
nute are ac\iune expectorant[, 3 ce;ti

pe zi, `ntre mese. Pentru a se m[ri so-
lubilitatea saponozidelor, se adaug[ ̀ n
timpul prepar[rii 2-3 grame de bicar-
bonat de sodiu.

Vinul este recomandat mai ales
pentru afec\iunile inimii, venelor ;i de-
ficien\e de circula\ie a s]ngelui. Se pre-
par[ astfel< la 1 litru de vin alb, dulce
se adaug[ 4 linguri de flori m[run\ite.
Se las[ 8 zile, agit]nd des, dup[ care se
strecoar[. Se poate ca odat[ cu florile
s[ se pun[ ;i 2 linguri de r[d[cin[ de
p[trunjel tocat[ m[runt, caz ̀ n care vi-
nul devine mult mai eficient.

Extern, se folose;te decoc\ia a 100
grame r[d[cin[ la litru (fiart[ p]n[
scade cu o treime, cel pu\in 20 de mi-
nute), care este recomandat[ sub forma
de comprese `n contuzii ;i v]n[t[i.
Frunzele fierte, aplicate calde, potolesc
durerile gutoase.
Preparatele de ciubo\ica cucului sunt
contraindicate pacien\ilor care folosesc
medicamente anticoagulante, femeilor
`ns[rcinate ;i persoanelor alergice la
aspirin[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Originar din Turkestan ;i Af-
ganistan, spanacul era folosit de
arabi pentru combaterea afec\iu-
nilor g]tului ;i ale pl[m]nilor.
Acidul folic con\inut de spanac
particip[ la procesul de regene-
rare a epidermei ;i previne c[de-
rea p[rului.

Spanacul con\ine ;i o substan\[ nu-
mit[ saponin[ care stimuleaz[ intesti-
nul ̀ n ac\iunea sa de evacuare, cur[\ind
astfel toate resturile alimentare de pe
pere\ii intestinali ;i din vilozit[\i, ceea
ce duce la cre;terea masei de materii
fecale.

O can[ de spanac face minuni 

O cur[ cu spanac este mai mult
dec]t benefic[ `ntregului organism ;i
nici nu ne supune la mari eforturi. ~n
plus este s[rac ̀ n gr[simi, dar ;i ̀ n pro-
teine ;i glucide, ceea ce-l face un asociat
de n[dejde pentru orice protein[.

Spanacul ofer[ aproape jum[tate
din necesarul zilnic de vitamina A,
doar prin consumul unei ce;ti, la fel
asigur[ 14% din necesarul zilnic de vi-
tamina C ;i multe alte vitamine ;i mi-
nerale precum fier, calciu, acid folic,
vitamina K ;i fibre. 

O m]n[ bun[ de spanac con\ine
aproximativ 20% din doza zilnic[ re-
comandat[ de fibre care ajut[ la pro-
blemele digestive ;i previne
constipa\ia, echilibreaz[ zah[rul din
s]nge ;i ofer[ senza\ia de sa\ietate.

Spanacul are rol antiinflamator, an-
tioxidant, regleaz[ tensiunea arterial[,
`mbun[t[\e;te vederea, asigur[ imuni-
tate organismului ;i ajut[ la p[strarea
s[n[t[\ii pielii.

Tot o can[ de spanac, de data aceas-

ta fiert ofer[ organismului peste 100%
din doza zilnic[ recomandat[ de vita-
mina K ce poate preveni activarea ex-
cesiv[ a osteoclastelor, dar care sus\ine
sinteza osteocalcinei, protein[ esen\ial[
pentru men\inerea ;i cre;terea den-
sit[\ii oaselor.

La fel de important este s[ ;tim c[
spanacul este un aliat de n[dejde `n
lupta `mpotriva declan;[rii ateroscle-
rozei, bolilor cardiovasculare ;i acci-
dentelor vasculare cerebrale.Abun-
den\a de vitamina K din spanac con-
tribuie foarte mult la formarea unui

sistem nervos s[n[tos ;i a func\iei ce-
rebrale prin furnizarea unei cantit[\i
esen\iale a unui tip de gr[sime impor-
tant[ pentru procesul produc\iei tecii
de mielin[ care se afl[ `n jurul nervi-
lor.

A consemnat :tefania Cri;an

O can[ de spanac, de data aceasta fiert ofer[ organismului peste 100% din doza zilnic[ recomandat[ de vitamina K ce
poate preveni activarea excesiv[ a osteoclastelor

Cu scop terapeutic, prim[vara se recolteaz[ florile, iar toamna t]rziu se recolteaz[
r[d[cinile ;i rizomii (tulpini subterane)

Grepfruit-ul, bananele, pe;te-
le ;i br]nza sunt c]teva din ali-
mentele eficiente care amelio-
reaz[ simptomele bolilor pulmo-
nare obstructive cronice (BPOC),
cum este bron;ita cronic[ ;i em-
fizemul pulmonar. Ambele
afec\iuni sunt cauzate `n special
de fumat.

Un studiu care a urm[rit timp de
trei ani obiceiurile alimentare ale unui
grup de 2.167 de pacien\i bolnavi de
BPOC, realizat de o echip[ de
cercet[tori din Europa ;i Statele Unite
ale Americii, a observat o leg[tur[ di-
rect[ `ntre consumul de grepfruit, ba-
nane, pe;te ;i br]nz[ ;i ameliorarea
simptomelor acestor afec\iuni pulmo-
nare.

S-a constatat c[ persoanele care au
consumat aceste alimente `ntr-un in-
terval de 24 de ore au ar[tat
`mbun[t[\iri ̀ n ceea ce prive;te o serie
de parametri cum ar fi func\ionarea
pl[m]nilor, condi\ia fizic[ ;i num[rul
de globule albe din s]nge.

Dieta joac[ un rol `n
dezvoltarea ;i `n simptomele 
clinice ale oric[rei boli

Coordonatoarea studiului, Corrine
Hanson a fost de p[rere c[ pacien\ii
BPOC ar trebui s[ primeasc[ sfaturi
nutri\ionale, ca parte a tratamentului
pe care ̀ l urmeaz[. Potrivit specialistei,
dieta joac[ un rol at]t `n dezvoltarea,
c]t ;i ̀ n simptomele clinice ale BPOC.

Bolile pulmonare obstructive cro-
nice afecteaz[ de regul[ persoanele cu
v]rsta de peste 35 de ani, de;i majori-
tatea bolnavilor sunt diagnostica\i abia
`n jurul v]rstei de 50 de ani. BPOC
afecteaz[ mai des b[rba\ii dec]t femei-
le. Totu;i `n ultimii ani s-a observat o
cre;tere a num[rului pacientelor diag-
nosticate cu BPOC.

Ciubo\ica cucului v[ scap[ de insomnie

Ia-\i por\ia zilnic[ de spanac
pentru o s[n[tate de fier!

4 alimente ce nu
trebuie s[ lipseasc[
din dieta pacien\ilor

cu BPOC 
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Pr[jitur[ cu nuci 

Înghe\at[ 
de ciocolat[ 

Mod de preparare< Făina, untul,
zahărul cristale, un ou, şi drojdia în-
muiată în lapte se amestecă bine, se
mai adaugă lapte călduț  până se obține
consistența dorită. Se frământă bine şi
se împarte în două bucăți egale. Prima
se întinde cu sucitoarea, se aşează în
tava căptuşită cu hârtie de copt şi unsă
în prealabil cu unt sau margarină, iar
blatul se unge foarte subțire cu gem.

Gălbenuşul celor 7 ouă rămase se
amestecă bine-bine cu zahărul pudră,
se adaugă miezul de nucă, coaja de lă-
mâie, apoi şi albuşurile bătute spumă
tare, apoi se toarnă şi se nivelează com-
poziția peste blat. Se întinde şi cealaltă
jumătate a aluatului şi se acopeă cu ea
umplutura. În loc de blatul superior se
pot pune cele mai diverse modele for-
mate din aluatul rămas. Se aşează în
cuptorul preîncălzit şi se coace la foc
potrivit, iar când este gata se presar[
cu zahăr pudră, sau se acoperă cu o
glazură de ciocolată încălzită.

Ingrediente< 

350 g de făină, 200 g unt, 70 g de
zahăr cristale, 200 g zahăr pudră,
8 ouă, 10 g drojdie înmuiată în
lapte călduț şi îndulcit cu puțin
zahăr, 200 g miez de nucă măci-
nată, 2 linguri gem de caise, pier-
sici, sau vişine, coaja rasă de la o
lămâie, zahăr vanilat, puțin lap-

te.

Mod de preparare< Se amestecă
gălbenuşurile şi zahărul. Laptele şi friş-
ca se amestecă într-un vas antiaderent,
în care nu se va prinde, se pun la fiert,
iar când se ia vasul de pe foc, se adaugă
ciocolata sfărâmată şi se amestecă, pâ-
nă când acesta se topeşte complet. Se

adaugă şi gălbenuşurile amestecate cu
zahăr şi se lasă să se răcească, ameste-
când foarte des, apoi se bate cu mixerul
circa 3 minute la turație mare. Într-un
vas de plastic se pune la congelator, iar
după circa 2-3 ore se poate servi, aşe-
zată în cupe, ornată cu frişcă, fructe,
bucăți de ciocolată, frunze de mentă,
stafide, bucăți de nuci, alune, sau mig-
dale.

Ave\i nevoie< 

2 gălbenuşuri de ouă, 175 g zahăr
pudră cernută, 300 ml lapte dul-
ce, 150 ml frişcă lichidă, 75 g cio-
colată fină (se poate utiliza şi cio-

colată albă)

Sup[ de gulii

Mod de preparare< Guliile curățate
şi tăiate cubulețe (sau eventual răzuite
mare) se călesc în ulei sau unt, se con-
dimentează după gust şi se sting cu cir-
ca un litru de apă. Dacă aveți, se poate
folosi şi supă de carne (de pui sau de
vită, oricum fără grăsime). Din făină

şi smântână se face o îngroşeală, cu
grijă, să nu rămână cu noduri. Se adau-
gă treptat, câteva linguri de supă fier-
binte, amestecând în continuu, iar când
bucățile de gulii sunt fierte, de adaugă
îngroşeala şi se mai fierbe aşa câteva
minute. La servire se poate orna cu
frunze proaspete de pătrunjel, ori de
busuioc, sau bacon afumat, prăjit şi sfă-
râmat deasupra supei, eventual cu ardei
iute murat.

Ingrediente< 

2 gulii mai mari, sau 3 mai mici,
2 linguri de ulei, sau o lingură
mare de unt, 200 g de smântână
(15%), o lingură cu vârf de făină,
o legătură de pătrunjel verde, sa-
re, piper, bază pentru mâncăruri

(dacă se poate, de casă)

:ni\el vienez 
cu ca;caval

Mod de preparare< Feliile de carne
se crestează la mijloc şi se bat la o gro-
sime de circa o jumătate cm fiecare
parte, apoi, în frigider, se lasă circa 2-
3 ore la înmuiat în lapte, cu frunzele
de dafin, în aşa fel, încât laptele să poată
pătrunde şi între felii. Caşcavalul se fe-
liază la o grosime de circa 5 mm. Car-
nea se strecoară de lapte, se condimen-
tează şi se umple cu caşcaval, astfel, în-
cât circa un cm la marginea feliilor să
nu fie acoperit. În această parte apăsăm

bine-bine carnea între degete, să se li-
pească puțin (se poate prinde cu sco-
bitori), apoi lăsăm să stea aşa încă vreo
20 de minute. Se bat ouăle, se condi-
mentează. Feliile de carne se trec prin
oul bătut, cu grijă să nu cadă caşcavalul,
apoi în pesmet şi din nou în ouă. Car-
nea se prăjeşte în ulei încins, la început
sub capac, apoi descoperit. Se serveşte
caldă,  cu câteva picături de zeamă de
lămâie. În zona noastră se preferă cu
garnitură de cartofi pai, dar cel mai bi-
ne se potriveşte cu salată de cartofi, sau
doar simplu, cu salată de murături sau
de crudități.

Ave\i nevoie< 

4 felii groase de pulpă de mânzat
foarte fragedă, 6-700 ml lapte
dulce, 2-3 foi de dafin, circa 300
g de caşcaval uscat, 6 ouă, pes-
met, sare, piper, ulei pentru pră-
jit, 1-2 felii de lămâie la servire.

Trei-fraţi-pătaţi, denumită
ştiinţific Viola tricolor,
cunoscută la noi şi ca barba-
împăratului, flori domneşti,
pansele sălbatice sau tămâioara,
este o plant[ care creşte spontan
prin fâneţele de munte. Are efecte
benefice mai ales în cazul
afecţiunilor pielii.

Planta înfloreşte de la sfârşitul lunii
mai şi până în septembrie. In scop
terapeutic, se culeg tulpinile înflorite cu
tot cu frunze, dar fără rădăcini.

Bună pentru astm şi alergii

Intern, planta se administrează sub
formă de infuzie combinată, pulbere şi
tinctură. Infuzia combinată se prepară
punând de seara, la înmuiat, două
linguri de plantă în 250 ml de apă la
temperatura camerei. Dimineaţa se
filtrează şi maceratul se lasă deoparte.
Peste planta rămasă se toarnă o cană de
apă dată în clocot, se acoperă vasul şi se
lasă la răcit o jumătate de oră. Se
filtrează şi se combină infuzia rezultată
cu maceratul.

Infuzia combinată este recomandată
persoanelor alergice, planta având
capacitatea de a preveni ori de a diminua
reacţiile alergice. Se beau două - trei căni
pe zi, pe stomacul gol, în cure de una -
două luni, mai ales la începutul
primăverii.

Persoanelor care suferă de astm
bronşic li se recomandă sa bea câte o
cană de infuzie combinată, de trei ori pe
zi, îndulcită cu miere de salcâm. Infuzia
combinată de Trei-fraţi-pătaţi se
recomandă în caz de gută şi reumatism,
câte un litru pe zi, în mai multe reprize,
pe nemâncate. Cura trebuie să ţină
măcar 30 de zile, şi este recomandat a se
face primăvara şi toamna.

Pulberea se obţine din planta bine
uscată şi mărunţită, care se dă prin
râşni\a electrică de cafea. Se macină
doar atât cât se consumă în două
săptămâni. Pulberea se administrează în
caz de hipertensiune arterială, câte o
linguriţă de patru ori pe zi, în cure de
patru săptămâni, cu pauze de două - trei
săptămâni.

Tinctura se obţine din 20 de linguri
de plantă uscată, m[cinată, peste care se
toarnă două pahare de alcool alimentar,
de 90 de grade, şi un pahar de apă. Se
amestecă bine, se închide vasul şi se lasă
la macerat zece zile. Se filtrează şi se
păstrează la loc întunecos şi rece, de
preferat în sticle mici, de culoare închisă.

Extern, infuzia de Trei-fraţi-pătaţi
poate fi folosită în spălături nazale,
indiferent că este vorba de o afecţiune pe
fond alergic sau infecţios.

Se recomandă, de asemenea, şi în
spălături vaginale contra leucoreei, o
dată pe zi, timp de şapte zile la rând. În
toată această perioadă, trebuie băută şi
câte o cană de ceai.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Trei-fra\i-p[ta\i
vindec[ bolile de piele

Persoanelor care suferă de astm bronşic li se recomandă s[ bea câte o cană
de infuzie combinată, de trei ori pe zi, îndulcită cu miere de salcâm. Infuzia
combinată de Trei-fraţi-pătaţi se recomandă în caz de gută şi reumatism, câte
un litru pe zi, în mai multe reprize, pe nemâncate. 
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Ciorapii sunt împărțiți în funcție de grosime, iar pentru acest lucru se folosește parametrul

„den”. Din punct de vedere tehnic, acesta reprezintă grosimea firului din care este țesut
ciorapul. 1 den înseamnă că 9000 metri din firul respectiv cântăresc un gram. În general, cu
cât valoarea den este mai mică, cu atât ciorapii sunt mai transparenți, mai delicați, dar și mai
fragili. Totuși, anumite produse sunt mai groase decât puteți presupune după aspectul lor,
ceea ce face ca acestea să fie și mai rezistente.

Ciorapii sunt piesa vestimenta-
ră cea mai importantă din garde-
roba unei femei. Mereu avem ne-
voie de o pereche frumoasă de cio-
rapi care să ne pună ținuta în evi-
dență. Este nevoie de ei oricând<
iarna sau vara, la muncă sau la pe-
trecere.

Ciorapii sunt împărțiți în funcție de
grosime, iar pentru acest lucru se foloseşte
parametrul „den”. Din punct de vedere
tehnic, acesta reprezintă grosimea firului
din care este țesut ciorapul. 1 den înseamnă
că 9000 metri din firul respectiv cântăresc
un gram. În general, cu cât valoarea den
este mai mică, cu atât ciorapii sunt mai
transparenți, mai delicați, dar şi mai fragili.
Totuşi, anumite produse sunt mai groase
decât puteți presupune după aspectul lor,
ceea ce face ca acestea să fie şi mai rezis-
tente. Conform acestui criteriu, ciorapii se
pot împărți în ciorapi ultratransparenți,
transparenți, opaci şi groşi<

Ciorapii ultratransparenți<
mai puțin de 10 DEN

Sunt acei ciorapi care conferă aspectul
de picior gol. Aceştia sunt disponibili în-
tr-o gamă diversă de grosimi şi culori, în
tonuri care să se potrivească pielii fiecăreia.
De asemenea, această gamă este ideală
pentru vară. Marea majoritate au şi vârful
piciorului transparent şi pot fi purtați cu
sandale.

Ciorapii transparenți<
între 10-20 DEN

Sunt ciorapii care nu trebuie să lip-

sească vara. Ca şi cei ultratransparenți, cio-
rapii transparenți sunt disponibili în multe
modele şi culori. Fiind puțin mai groşi,
sunt recomandați şi pentru a fi purtați zi
de zi. Pentru un aspect natural alegeți cio-
rapii mați, iar pentru a fi remarcată alegeți
ciorapii lucioşi. Pot fi de asemenea, în func-
ție de modă, purtați cu sandale deschise.

Ciorapi semiopaci< de la 21 

la 40 DEN

Deşi sunt mai rezistenți decât cei trans-
parenți, lasă să se vadă pielea destul de
bine. Sunt disponibili în numeroase va-
riante de culoare.

Ciorapii opaci< de la 41 la 69 DEN
Aceştia vă vor pune foarte bine în va-

loare picioarele, dar pielea nu va fi la fel de
expusă. O alegere bună pentru iarnă sau

primăvară când îi puteți asorta cu o fustă
scurtă.

Ciorapi opaci-groși< de la 79 
la 99 DEN

Sunt recomandați pentru iarnă, mai
ales dacă nu vă place să purtați pantaloni
şi doriți să vă protejați de frigul de afară.
Fiind destul de groşi, culoarea va fi uşor
remarcată şi vă vor sublinia silueta.

Ciorapi megaopaci< peste 100 DEN
Ciorapi de iarnă care se pot purta în locul
colanților sau a ciorapilor pantalon de lână.
Vă oferă o protecție a piciorului în orice
moment şi sunt recomandați, dacă doriți
să purtați o culoare tare.

Transparența ciorapilor nu depinde
doar de grosimea lor, ci şi de compoziție.
Cele mai des întâlnite materiale din care
se produc ciorapii sunt<

Lycra. Este un fir foarte plastic, con-
tribuind la păstrarea formei ciorapilor du-
pă o purtare îndelungată. Dacă în com-
poziție este indicat 10% lycra, înseamnă
că aceste fire sunt prezente doar în regiu-
nea brâului. Mai mult de 30% indică faptul
că ciorapii sunt cu efect ortopedic. Pe cutia
unor ciorapi ce conțin lycra, este obliga-
toriu să fie prezent simbolul comercial al
creatorilor acestei fibre - LYCRA by DY
Pont.

Microfibre - un material foarte practic.
Ele conferă ciorapilor elasticitate, flexibi-
litate şi durabilitate. Ciorapii din microfi-
bre sunt foarte confortabili şi țin mai mult
timp.

Fibra acrilică (lâna artificială) este unul
dintre cele mai populare materiale. Cio-
rapii care au în compoziție aceste fibre țin
cald, sunt comozi şi moi.

De cele mai multe ori vom tinde să ne
orientăm către cele mai populare branduri

de ciorapi. Un brand ne oferă de obicei si-
guranța că procurăm un produs de calitate,
confortabil şi de durată. Cu părere de rău,
mărcile populare se confruntă cu falsifi-
carea produselor, de aceea, fiți precauți
când vi se propune o pereche de ciorapi
de firmă la un preț surprinzător de scăzut.
Primul indicator de calitate, când vine vor-
ba de ciorapi, este mirosul. Toate firmele
mari producătoare de colanți folosesc la
producere substanțe speciale aromatizate. 

Aşadar, un miros frumos vorbeşte des-
pre o calitate înaltă, dar şi un preț pe mă-
sură. Parfumurile utilizate în tehnologia
de impregnare a ciorapilor sunt destul de
scumpe, de aceea firmele mici nu îşi pot
permite întotdeauna aceste cheltuieli.

Acordați o atenție deosebită la cusă-
turi. Acestea sunt de două tipuri - plane şi
mai măşcate. Cusătură plată este semn de
calitate înaltă. Dresurile cu cusătură plană
sunt confortabile şi pot fi purtate pe sub
hainele strâmte. Cusătură măşcată, la rân-
dul său, indică faptul că echipamentul la
care au fost produşi ciorapii nu este per-
formant.

Este important să aveți diferite tipuri
de ciorapi< clasici pentru birou şi întâlniri
oficiale, colorați pentru întâlniri şi petre-
ceri, calzi şi confortabili pentru vreme rece,
medicinali pentru profilaxia varicelor. Re-
gulile de etichetă prevăd purtarea ciora-
pilor la birou chiar şi pe timp de vară. Pen-
tru astfel de ocazii, optați pentru ciorapi
cu grosimea de până la 10 den.

În funcție de nuanțele din ținută vă
veți alege şi nuanța ciorapului. Ciorapii se
spală manual. Dacă totuşi vreți să îi spălați
în maşina de spălat, atunci puneți-i mai
întâi într-o pungă destinată hainelor fine.
Nu uscați ciorapii la soare sau pe calorifer.
Ciorapii se trag încet pe picior fără a-i for-
ța.

Denisa Terțan

O ținută vestimentară corectă
poate creea probleme nu doar se-
xului frumos, ci și bărbaților. Ei
ar trebui să știe că nu orice model
de haină i se potrivește musculo-
sului sau omului mic de statură.
În ciuda eforturilor depuse, gre-
șelile persistă. De aceea, pentru a
fi la modă și a se simți bine în pie-
lea lor, oamenii își educă gustul.

Dacă v-ați propus să mergeți la cum-
părături de haine, este indicat să luați în
considerare micile trucuri pe care vi le
punem la dispoziție în acest articol.

Bărbatul scund

Un bărbat scund trebuie să adopte
un stil elegant dacă doreşte să nu atragă
atenția asupra înălțimii sale. În acest caz,
haina nu trebuie să fie prea scurtă, dar
nici să depăşească fesele inferioare. Sa-
coul la două rânduri de nasturi este in-
terzis. Modelul de încălțăminte trebuie
să fie unul clasic şi discret. Pantalonul
trebuie să treacă puțin peste şolduri, ast-
fel încât silueta să pară suplă şi armo-
nioasă.

Când se adoptă un stil clasic, este re-
comandat să purtați haine în nuanțe uni
sau în culori închise. Elementele deco-

rative sunt acceptate cu o oarecare dis-
creție. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul

dungilor, care trebuie să fie foarte fine.
Blugii uşor evazați jos vor face ca picioa-

rele să arate lungi, iar puloverele în V,
cotate ca fiind foarte elegante, comple-

tează ținuta. Iarna se îmbracă paltonul
nici prea lung, nici prea scurt sau un blu-
zon.

Bărbați înalți

Bărbații înalți care îşi doresc un aer
mai tineresc pot miza pe blugi largi cu
bucunare false, cu diferite motive pentru
a da volum. Mânecile scurte suprapuse
peste mânecile lungi, jachetele cu glugă
au de asemenea acelaşi rol. Pentru stilul
casual pot opta chiar şi bărbații care îşi
permit să nu poarte costum la birou. Pan-
talonii din velură, asortați cu un pulover
la baza gâtului (nu cel în V, care accen-
tuează obrajii "traşi") dau o înfățişare plă-
cută. Cei care sunt obligați să adopte un
stil mai office, vor alege costumul care
să-i pună în valoare silueta. Fără "umeri
de astronaut", iar vestonul prea scurt tre-
buie evitat, căci dezavantajează. Un pan-
talon bine ajustat pe posterior ajută ca
bărbatul "filiform" să fie sexy. În anotim-
pul friguros, paltonul, un pic mai jos de
genunchi este alegerea ideală. 
Indiferent de înălțimea pe care o aveți,
acordați atenție materialelor. Chiar dacă
unele articole vestimenatre sunt mai
scumpe, bărbații nu îşi cumpără în fie-
care sezon haine noi, deci mai bine in-
vestiți în calitate pe termen lung. 

Denisa T.

Îmbr[c[mintea corect[ pentru b[rba\ii `nal\i ;i scunzi

Ciorapii, piesa cea mai important[
din garderoba unei femei
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DIET~

Nu este bine să mergi la culca-
re, dacă înainte nu ai mâncat ni-
mic. Însă unele alimente nu îți vor
face somnul mai dulce, de aceea
este bine să știi de ce să te ferești.

Corpul are nevoie de pauză pe timp
de noapte, iar digestia nu trebuie să
facă excepție.

Paste
Sunt foarte bune şi uşor de pregătit,

poate de aceea ne plac atât de mult. Pe
cât sunt de bune, pe atât sunt de calo-
rice. Pastele sunt o sursă bogată de car-
bohidrați, care se transformă în grăsimi
imediat cum te pui în pat. În plus, con-
țin şi toppinguri cu brânză, uleiuri sau
carne.

Pizza
Nu credem că există om căruia să

nu-i placă pizza. Din nefericire însă,
este greu de digerat, chiar şi în timpul
zilei. Imaginează-ți cât efort trebuie să
depună corpul tău pe timp de noapte.
Chiar dacă vei alege o pizza cu mai pu-
ține ingrediente, nu vei dormi mai bi-
ne. 
Bomboane

Par să-ți facă viața mai dulce, însă
s-ar putea să o transforme într-un coş-
mar la propriu. Conținutul mare de za-
hăr are un impact mare asupra creie-
rului, în sensul că favorizează apariția
coşmarurilor. Dacă vrei să mănânci ce-
va dulce, alege fulgii de ovăz.
Carne roşie

Deşi este bine să o mănânci din
când în când datorită conținutului de
proteine şi fier, o friptură te va împie-
dica să ai un somn adânc şi relaxant.

Asta pentru că stomacul tău va trebui
să funcționeze toată noaptea.
Ciocolata

Ciocolata neagră este foarte bună
pentru creier şi pentru memorie, însă
conține cafeină şi te va împiedica să te
odihneşti. În plus, dacă este consumată
noaptea, la ore târzii, ciocolata se de-
pune direct în zona abdomenului şi
ştim că nu-ți doreşti asta.
Legume

Sunt excelente pentru prânz şi cină,
însă nutriționiştii nu-ți recomandă să
le consumi la ore mai târzii. Broccoli,
varză, ceapă conțin cantități mari de
fibre insolubile care se mişcă foarte în-
cet în sistemul tău digestiv.
Alcool

Alcoolul, în special vinul, dimi-
nuează calitatea somnului şi te poate

face să te trezeşti de multe ori noaptea.
Să nu mai zicem că este plin de calo-
rii.
Cheeseburgerii și sosul chilly

Ca orice alt produs de fast-food,
sunt de evitat noaptea pentru că sti-
mulează producerea de acid în sto-
mac.Chilly este foarte sănătos, însă este
plin de carbohidrați greu de ars. Mai
bine îl eviți pe timp de noapte.
Chipsurile

Toate gustările procesate ar trebui
evitate la orice oră din zi, nu doar noap-
tea. Acestea conțin cantități mari de
glutamat de monosodiu, substanța care
duce la apariția tulburărilor de somn.

Dacă doriți să aveți o noapte cât
mai liniştită, cel mai bine este să res-
pectați orele la care se serveşte masa. 

Denisa Terțan

Alimente interzise
înainte de culcare

O dietă de slăbit poate avea
efecte negative asupra psihicului.
Frustrările adunate pe parcurs, fie
din cauza interdicțiilor alimenta-
re, fie din cauza faptului că nu reu-
șești să slăbești chiar deloc, pot fi
cauzele pentru aceste negative.

Este cazul să analizăm mai bine anu-
mite aspecte ale unei diete. 

Un studiu recent, publicat în Journal
of Human Nutrition and Dietetics, a
scos la iveală faptul că femeile tind să
aibă aşteptări nerealiste vizavi de slăbit.
Deşi o scădere cu 10% în greutate este
un progres real, cercetătorii spun că
acest procent este adesea „dezamăgitor”
pentru cei care urmează o dietă. Motivul
este faptul că uneori acest procent nu
este într-adevăr vizibil. Multe femei sunt
influențate mai ales de anumite emi-
siuni, care induc în subconştient ideea
că slăbirea trebuie să se producă într-
un timp scurt şi într-un mod dramatic. 

Sfaturi care te pot ajuta

Un mic truc este să fii realistă, nu te
aştepta să slăbeşti peste noapte şi să ră-
mâi aşa, acest lucru nu se va întâmpla!
Este important să-ți setezi țeluri rezo-
nabile dacă vrei să te simți optimistă în
timpul dietei de slăbit! 

Să slăbeşti o jumătate de kilogram-
1 kilogram pe săptămână este un obiec-
tiv mult mai realist decât să încerci să
slăbeşti 5-10 kilograme în câteva luni.
O atitudine greşită poate de asemenea
să-ți afecteze dieta. Slăbirea şi păstrarea
greutății cer efort şi timp, este un anga-
jament pe termen lung. Dacă te apuci
să ții dietă, vei reuşi să slăbeşti, însă ca
să te menții, trebuie să faci schimbări
totale în stilul de viață. Este recomandat
să-ți construieşti o dietă sănătoasă, aici
ne referim atât la alimentația corectă,
dar şi la sport şi la stilul tău de viață ac-
tual. 

Mănâncă cât ai nevoie, nu cât îți este
indicat să mănânci. Dieta nu înseamnă
să te înfometezi sau să urmezi un regim
fulger, ci să mănânci echilibrat. Spre
exemplu, chiar dacă mănânci mai mult,
dar mai bine, tot vei reuşi să slăbeşti!

NU adopta dietele despre care povestesc
diferite vedete pe la emisiuni. De cele
mai multe ori nu sunt reale, iar celebra
dietă cu o roşie pe zi nu a adus rezultate
vizibile nimănui, însă organismul a avut
mult de suferit.

Secretul< încearcă să-ți construieşti
o dietă bogată în fibre, care înseamnă
un volum mai mare de mâncare, dar
mai puține calorii. Și în plus, fibrele au
puterea de a asimila şi îndepărta caloriile
şi grăsimile din stomac înainte de a fi
absorbite în corp!

Fii activă şi nu renunța la plăcerea
de a te plimba. Lipsa de energie se da-
torează alimentației greşite. Sportul te
va ajuta să susții scăderea în greutate şi
îți va da şi o stare de bine. Ce este mi-
nunat este că efortul fizic poate arde ace-
le calorii buclucaşe pe care dieta nu le
poate înlătura şi, mai mult, te ajută să-
ți păstrezi greutatea după ce ai slăbit.
Exercițiile cardio sunt printre singurele
care garantează  pierderea kilogramelor.
Și mersul pe jos, în ritm alert , timp de
30 de minute te poate ajuta. 

Denisa T.

O diet[ de sl[bit poate avea 
efecte negative asupra psihicului

Fructele de sezon sunt cele
mai bune, nu doar că au o aromă
specială mult mai intensă, dar te
ajut[ și în ceea ce privește silueta
ta, tenul tău sau chiar sănătatea
ta. Există nenumărate beneficii
pe care le poţi avea atunci când
consumi cireşe.

Aceste fructe dulci şi colorate se
numără printre fructele cu cel mai scă-
zut conţinut de calorii, dar sunt în ace-
laşi timp surse preţioase de substanţe
nutritive, vitamine şi minerale de care
organismul are nevoie pentru a
funcţiona în parametrii normali.De
asemenea, cireşele pot înlocui cu suc-
ces ciocolata, bomboanele şi dulciurile
rafinate, fiind alegeri inspirate la orice
oră din zi, fie că e dimineaţă, prânz ori
seară.

Proprietăţi şi beneficii

Studiile avansate privind impor-
tanţa nutritivă a consumului de cireşe
au relevat că pe termen lung aceste
fructe au efect anticancerigen. Acest
lucru se datorează conţinutului crescut
de antioxidanţi care luptă cu radicalii
liberi şi protejează celulele din corp de
acţiunea nocivă a acestora.

Pigmentul antocianic din cireşe,
care dă culoarea roşie fructului, este
recunoscut pentru efectele sale de re-
ducere a inflamaţiilor şi a durerilor,
reglează nivelul de colesterol din sânge
şi trigliceridele şi reduce riscul de boli
de inimă şi diabet. De asemenea, poate
avea efecte miraculoase şi asupra cre-
ierului, prevenind instalarea unor boli
neurodegenerative cum sunt demenţa
sau boala Alzheimer.

De asemenea cireşele mai conțin
şi antioxidanţii, mineralele, acidul ela-
gic, vitamina C, vitamina A, bioflavo-
noidele, melatonina şi antiocianele.
Melatonina este un antioxidant exce-
lent pentru calmarea sistemului nervos
şi este utilă în caz de insomnii, nevroze,
stări de anxietate şi migrene. Deci, dacă
vrei să adormi mai repede este suficient
să mănânci câteva cireşe. În plus, mi-
neralele precum potasiul, fierul, cu-
prul, zincul, cuprul şi manganul ajută
la păstrarea unui ritm cardiac normal
şi sunt elemente cheie pentru un trans-
port eficient al substanţelor nutritive
către organele vitale.
Vitamina A din compoziţia cireşelor
este excelentă pentru piele deoarece
conţine mult betacaroten, nutrient ne-
cesar pentru un sistem imunitar pu-

ternic şi o piele strălucitoare. Cireşele
conţin până la de 20 de ori mai mult
betacaroten decât căpşunele sau afine-
le.
Cireşele conţin peste 75% apă, trăsă-
tură care le face ideale în curele de slă-
bire, deoarece au puţine calorii (63 ca-
lorii la 100 grame), previn deshidrata-
rea, conferă senzaţia de saţietate, graţie
fibrelor solubile din compoziţie, şi scad
nivelul de colesterol negativ din orga-
nism. 
Dacă nu îți plac cireşele simple le poți
combina foarte uşor. La micul dejun
poți consuma un iaurt de casă în care
să pui câteva bucățele de cireşe. Le poți
tăia cum vrei, cubulețe mici, mari sau
pur şi simplu le rupi cu mâna. De ase-
menea ai putea să-ți faci o înghețată
de cireşe, însă să foloseşti lapte degre-
sat. O altă idee de înghețată este să pui
iaurtul rămas de la micul dejun în con-
gelator, iar în câteva ore ai o înghețată
gustoasă. Sucurile naturale reci sunt
nelipsite în zilele calde, deci poți liniş-
tită să combini cireşele cu un alt fruct
care îți place. Dacă te-ai gândit că ai
vrea ceva dulce, poți face prățituri cu
creme din cireşe sau chiar o budincă
de casă. 

D. T.

Cire;ele - printre fructele
cu cel mai sc[zut con\inut

de calorii

Studiile avansate privind importanţa nutritivă a consumului de cireşe au relevat
că pe termen lung aceste fructe au efect anticancerigen. Acest lucru se datorează
conţinutului crescut de antioxidanţi care luptă cu radicalii liberi şi protejează
celulele din corp de acţiunea nocivă a acestora.
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O parte consistentă a timpului dedicat manifestărilor a avut un accentuat caracter
festivist. Au ţinut discursuri elogioase la adresa activităţii profesorilor de română
(de fapt a profesoarelor, care sunt în proporţie de circa 95%) inspectoarea coordona-
toare, inspectoarea generală din Ministerul Educaţiei, primarul municipiului Satu
Mare, reprezentanta Prefecturii şi inspectoarea generală a ISJ.

În perioada 13 - 15 mai la nivelul
județului Satu Mare a avut loc reeva-
luarea Programului Eco-:coal[ la ni-
velul a 13 institu\ii de învă\ământ din
jude\ul Satu Mare. Adriana Culda, ;ef
Serviciu `n cadrul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu Mare, ;i
membru `n comisia de evaluare, ne-a
prezentat detalii despre acest program
;i rezultatele evalu[rii.

Elevii sunt implica\i activ 
`n activit[\i de educa\ie 
ecologic[

~n afar[ de Adriana Culda, din co-
misia de evaluare au f[cut parte Cor-
nelia Dinc[, pre;edinte al Centrului
Carpatic de Geoecologie Bucure;ti, ;i
Mariana Săsăran, inspector de specia-
litate la ISJ Satu Mare. A fost evaluat
în teren modul de implementare a
Programului interna\ional Eco-:coal[
la nivelul celor 13 institu\ii  de
învă\ământ< Grădini\a cu Program

Prelungit nr. 6, Grădini\a cu Program
Prelungit ”Draga mea”, Grădini\a cu
Program Prelungit ”Guliver”, Colegiul
Na\ional ”Ioan Slavici”, :coala Gim-
nazială ”Octavian Goga”, :coala Gim-
nazială ”Avram Iancu”, :coala Gimna-
zială ”Mircea Eliade”, :coala Gimna-
zială ”Bălcescu-”Petofi”, :coala Gim-
nazială Pi;colt ;i Liceul Teoretic Carei.
Pe parcursul evaluării s-a constatat
implicarea activă a elevi lor în
activită\ile de educa\ie ecologică pre-
cum ;i dezvoltarea spiritului civic ;i
con;tientizarea problemele de mediu
de la nivelul comunită\ii de către toată
comunitatea ;colară. Fiecare unitate
în urma evaluării î;i va păstra încă doi
ani statutul de Eco :coal[, demons-
trând în continuare că sunt adevăra\i
apărători ai mediului înconjurător.

Programul Eco-:coal[ se
implementeaz[ `n 63 de \[ri

Programul Eco-Schools, cum se

mai nume;te, este un program pentru
managementul mediului ;i certifica-
rea institu\iilor care-l implementează,
coordonat la nivel interna\ional
de Funda\ia de Educa\ie pentru Me-
diul Inconjurător, ce reune;te  72 de
organiza\ii din 63 de \ări. La nivel
na\ional, programul este coordonat
de Centrul Carpatic Danubuian de
Geoecologie Bucure;ti.

Programul Eco-:coal[ este sus\in-
ut pe plan mondial, de Uniunea Eu-
ropeană ;i Programul Na\iunilor Uni-
te pentru Mediu, ;i a debutat pe ma-
pamond ca program-pilot, în anul
1994, pornind de la necesitatea im-
plicării tinerilor în  găsirea de solu\ii
la provocările impuse de dezvoltarea
durabilă la nivel local. La nivelul ju-
de\ului Satu Mare, programul a fost
implementat prima dată, în anul 2001
sub îndrumarea Elisabetei Bekessy,
director APM. 

La nivelul jude\ului Satu Mare, pâ-
nă în prezent s-au înscris în program

18 institu\ii de învă\ământ din care
14 au deja statut de Eco-:coal[. Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentară
”Emil Palade”, Liceul Tehnologic
”Constantin Brâncu;i”, Colegiul Eco-
nomic ”Gheorghe Drago;” ;i :coala
Gimnazială Valea Vinului vor fi eva-
luate pentru a primi simbolul Eco-
:coal[ - Steagul Verde în anul 2015.

Reamintim faptul că Agen\ia pen-
tru Protecţia Mediului Satu Mare a
primit în anul 2009 „Steagul verde”
din partea Funda\iei Mondiale de
Educa\ie pentru Mediul  Înconjurător
ca recunoa;tere pe plan interna\ional
a implementării cu succes a progra-
melor de educa\ie ecologică  pentru
tânăra genera\ie. APM Satu Mare a
devenit astfel prima instituţie de me-
diu din România care a primit acest
simbol şi s-a alăturat celor 12.900  de
institu\ii de învă\ământ din lume care
de\in Certificat de Eco-:coală ;i Stea-
gul Verde. 

Cristina Bursuc

Joi, 22 mai 2014, la Filarmo-
nica de Stat Dinu Lipatti din Satu
Mare a avut loc a II-a ediție a fes-
tivității de premiere intitulat[
“Pledoarie pentru excelență”, în
organizarea Inspectoratului Şco-
lar Judeţean (ISJ) Satu Mare. 

La eveniment au participat oficia-
lit[ţi, cadre didactice de limba şi lite-
ratura română din județ, elevi. Între
oficialităţi s-au aflat primarul Dorel
Coica, viceprimarul Radu Roca, Mina
Maria Rusu, inspector general în Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale, Mariana
Roman, inspector şcolar general, Clau-
diu Mondici şi Piroska Szasz, inspec-
tori şcolari generali adjuncţi, Ramona
Antonescu, reprezentanta Instituţiei
Prefectului. Au mai fost directori de
şcoli, profesori de limba română, sute
de elevi, jurnalişti. Sala Filarmonicii a
fost arhiplină, ocupate fiind şi toate lo-
jile. Oficiul de coordonare a manifes-
tării l-a îndeplinit dr. Natalia Boloş, in-
spectoare de specialitate limba şi lite-
ratura română.

Festivităţile

O parte consistentă a timpului de-
dicat manifestărilor a avut un accentuat
caracter festivist. Au ţinut discursuri
elogioase la adresa activităţii profeso-
rilor de română (de fapt a profesoare-
lor, care sunt în proporţie de circa 95%)
inspectoarea coordonatoare, inspec-
toarea generală din Ministerul Edu-
caţiei, primarul municipiului Satu Ma-
re, reprezentanta Prefecturii şi inspec-
toarea generală a ISJ.

A adus ode limbii române şi a făcut
risipă de superlative (un obicei înce-
tăţenit al profesorilor de română) mai

cu seamă inspectoarea generală din
minister. Am notat câteva< "sus înseam-
nă valoare" (referitor la poziţia geogra-
fică pe hartă a judeţului. S[ deducem
de aici c[ cei din sud au o valoare mai
mic[?), la Colegiul Mihai Eminescu a

v[zut "colegi încărcaţi de vocaţie ca un
copac de rod",  "moment înălţător întru
limba română", "pentru o superbă
doamnă", "draga mea colegă, eşti ex-
traordinară" (după care şi-a exprimat
regretul că adjectivul nu are grad de

comparaţie, altfel l-ar fi utilizat). După
acest torent de superlative, Natalia Bo-
loş i-a înmânat şefei din minister o di-
plomă de excelenţă, o mapă cu sigla
"Pledoarie pentru excelenţă", un album
al Filarmonicii şi un buchet de flori.

Decernarea diplomelor

În continuare, inspectoarea Natalia
Boloş a înmânat diplome de excelență,
medalii şi cărţi sutelor de elevi distinşi
la concursuri județene şi naționale.
Apoi, copiii şi cele două inspectoare
şi-au făcut poze de grup pe scena Fi-
larmonicii. Au fost decernate diplome
de excelență şi pentru profesorii care
i-au pregătit pe elevi.

În pauza dintre acordarea diplo-
melor pe cicluri, au avut loc momente
muzicale şi artistice (inclusiv un număr
de iluzionism) în interpretarea elevilor
Tincuța Fernea, Hermina Hotca, Șer-
ban Stoica, Bogdan Bratiş, Gabriela
Ținca, Angelina Surd, Leia Oprea, Mi-
hai Chereji, Silvia Ruba, Vlad Ruba,
Iris Roatiş şi Masculic David. Am re-
marcat că, în contextul unui "moment
înălţător întru limba română", două
cântece au fost interpretate în limba
engleză.

Întrebări

Ne-am întrebat după manifestări
ce puteau să înţeleagă sutele de elevi
care au participat la manifestare? Că
totul pe lume este excelent? Că disci-
plina limba română este "o alternativă
la rigorile de tot felul ale existenței con-
crete", aşa cum a spus Natalia Boloş?
Că afirmaţiile şi adjectivele nu necesită
nicio argumentare, că trebuie crezute
pe cuvânt, că nu e nevoie nici măcar
de o ierarhizare ;i o ilustrare prin
exemple? (Nu toţi vor fi având acelea;i
merite). Vor fi uitat profesorii de ro-
mână memorabila întrebare a lui Ma-
rin Preda "pe ce te bazezi?" Care este
atunci utilitatea textelor argumentative
care se studiază tocmai la română?

V. Nechita

La eveniment au participat oficialit[ţi, cadre didactice de limba şi literatura română din județ, elevi

Adriana Culda, ;ef Serviciu `n cadrul
Agen\iei pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare

Elevilor laurea\i ai concursurilor de limba
român[ li s-au decernat diplome

EDUCA}IE

13 institu\ii de `nv[\[m]nt au fost reevaluate
`n Programul Eco-:coal[
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RELIGIE

Despre adevărata istorie naţio-
nală se publică azi în România
postdecembristă destul de mult.
Acest adevăr este valabil şi în ceea
ce priveşte şi Biserica Greco-Ca-
tolică care însă, din păcate pare
persecutată şi astăzi.

Istoria instituţiei eclesiale catolice
româneşti nu începe în jurul anilor
1680-1700, ci odată cu formarea po-
porului român. Marii istorici, ca Ni-
colae Iorga, Vasile Pârvan şi alţii, ne
oferă suficiente dovezi sau date despre
apartenenţa religioasă a românilor la
Biserica Romei pe care însă nu le pu-
tem prezenta în acest scurt material,
urmând să facem acest lucru în alte
numere ale publicaţiei Informaţia-Zi-
lei. Faptul că biserica din teritoriile de
români a aparţinut o mie de ani de Ro-
ma este astăzi recunoscut de marii is-
torici, a urmat apoi separarea acesteia
de apusul catolic, iar noi, românii am
rămas în zona de influenţă a Bizanţului,
ca nu spunem a “balcanismului”. 

Biserica transilvăneană, odată unită
cu Roma, a avut posibilitatea consti-
tuirii într-o instituţie temeinică gene-
ratoare de moralitate şi cultură. Faptul
că, pentru români, s-au înfiinţat pri-
mele şcoli înalte, şi aici amintim Blajul
şi Beiuşul este un efect al unirii cu Ro-
ma papală.

~n 1816, Districtul Protopo-
pesc Greco-Catolic Carei
p[storea 11.823 de suflete

Trebuie să menţionăm însă că şi în
localitatea Carei, situată la graniţa de
vest a ţării, respectiv comunitarea ro-
mânească de aici a jucat un rol impor-
tant în istoria noastră naţională. Şema-
tismele sau actele oficiale ale eparhiilor
greco-catolice ne oferă suficiente date
despre organizarea bisericii de aici.
Astfel şematismul, publicat la 1816, al
Diecezei de Muncaci, spune că Dis-
trictul protopopesc, sau Vice-Arhi-
Diaconatul Careiului avea atunci în
frunte pe protopopul Petru Pap. Acesta
avea în subordinea sa un număr de 17
parohii şi 5 filii cu biserică.

În el locuia o populaţie românească
greco-catolică de 11.823 de suflete. În
anul 1824, protopopiatele din Ţinutul
Sătmarului au fost scoase, ca urmare a
intervenţiilor la curtea împărătească a
episcopului Samuil Vulcan de la Ora-
dea, de sub jurisdicţia Episcopiei Gre-
co-Catolice a Muncaciului şi alipite,
aşa cum era şi firesc, Episcopiei Ro-
mâne Greco-Catolice a Oradiei. Din
acest an începe pentru biserica greco-
catolică din zonă o eră nouă, deoarece
aparţinea de o episcopie condusă de
un ierarh patriot care promova o dez-
voltare a vieţii naţionale pentru eno-
riaşii săi. Spunem aceasta din dorinţa
de a aduce în imaginea cititorilor aces-
tui cotidian unele date, care să demons-
treze că Biserica Greco-Catolică este,
a fost şi va fi o instituţie cu adevărat
naţională. Documentele care atestă că
în acest oraş au funcţionat preoţi, pro-
topopi şi vicari de mare valoare, pre-
zente în arhive, sunt confirmate şi în
sematismele „Veneratului cler al Epar-
hiei Române Unite din Oradea”, editate
între anii 1890-1909.

Distinsul Romul Marchi;
a fost paroh ;i vicar `n Dis-
trictul Careiului din 1909

Cel din 1909, de exemplu, tipărit
în timpul episcopului greco-catolic de
Oradea, dr. Demetrie Radu (1862-
1920), precizează la pagina 21 că Dis-
trictul Portopopesc al Careiului are ca
paroh şi vicar pe distinsul cărturar Ro-
mul Marchiş (1865-1925).

Această personalitate remarcabilă
a neamului şi bisericii noastre s-a năs-
cut în familia preotului greco-catolic
George Marchiş, care a funcţionat în
parohiile Sarcău (BH), Resighea (SM)
şi Homorodul de Mijloc (SM) şi, în
cele din urmă, ca protopop şi vicar al
părţilor sătmărene cu sediul la Carei.
Familia vicarului foraneu George
Marchiş era formată în afară de el şi
soţia sa, Iulia, născută Vultur, de cei
doi copii – Romul George Marchiş
(1865-1925), la rândul său viitor vicar
al Careiului şi de fiica Otilia (1873-
1951), căsătorită Cozmuţa. La moartea
acestuia, adică a lui George Marchiş,
revista Familia de la Oradea îl oma-
giază într-un număr al său, unde se
precizează că a fost< „unul din cei mai
inteligenţi preoţi ai Diecezei orădene”.

După părintele său, Romul George
Marchiş a ocupat funcţia de vicar fo-
raneu al Careiului. El s-a născut la 18
decembrie 1865 în Homorodul de Mij-
loc (SM). A urmat şcoala primară şi
gimnazială în Carei şi Oradea. În anul
1884 va absolvi teologia, căsătorindu-
se cu Elisabeta Şarcadi, originară din
Fegernic (BH). A funcţionat ca preot

o perioadă în Parohia Româna Greco-
Catolică Virtiş, azi în Ungaria, ca apoi
în perioada dintre 1891-1908 în Tă-
maia, localitatea de origine a tatălui
său. Din 1909 şi până la moartea sa a
funcţionat la Carei, în calitate de vicar
foraneu. A activat în Despărţământul
Astrei, a fost preşedinte al Reuniunii
Învăţătorilor Greco-Catolici din Arhi-
diaconatul său, a fost ales preşedinte
al Consiliului Naţional Român din co-
mitatul Sătmarului şi delegat la Adu-
narea Naţională de la Alba Iulia, apoi
a fost Senator în Parlamentul României
întregite. Se stinge din viaţă la 4 aprilie
1925, fiind înmormântat în cimitirul
greco-catolic din Carei, alături de tatăl
său, condus fiind pe ultimul drum de
episcopul greco-catolic al Oradiei,
martir dr. Valeriu Traian Frenţiu. 

Un alt vicar, demn de amintit aici,
este Alexandru Gera, care a fost născut
în localitatea Leta Mare, care azi este
în Ungaria. Acest preot a funcţionat o
perioadă ca administratorul domeniu-
lui episcopal de Beiuş, iar după moar-
tea lui Romul Marchiş îi va lua locul.
Acest fapt este consemnat între altele
într-un registru al Parohiei Sînmiclăuş
din 1927, cu ocazia unei vizite făcute
aici de protopop. În ea se pomeneşte
că Alexandru Gera era propotop şi ca-
nonic onorar, ocupând şi funcţia de
vicar foraneu. În Şematismul Diecezei
Greco-Catolice de Oradea, editat în
anul 19341, la pagina 105, se aminteşte
de Vicariatul fornaeu al Sătmarului,
avându-l ca vicar pe Alexandru Gera,
paroh şi protopop I în Carei. În Şema-
tismul Mitropoliei de Blaj, editat în
1938, sunt pomeniţi ca preoţi ai Care-

iului Alexandru Gera, Ioan Lobonţ şi
Vasile Terdic.

Vicarul foraneu Alexandru Gera
era născut la data de 15 martie 1859 în
localitatea Leta Mare şi hirotonit preot
la data de 2 noiembrie 1881. Şematis-
mul Veneratului Clar al Diecezei Gre-
co-Catolice de Oradea din 1909 ne ofe-
ră date despre preotul Alexandru Gera<
„În perioada 1881-1891 era capelan în
Macău”, apoi până în 1900 a ocupat di-
ferite funcţii atât cu administrarea bu-
nurilor episcopale, cât şi la Internatul
Pavelian de pe lângă Liceul „Samuil
Vulcan”, ocupând şi funcţii de rector şi
apoi director al domeniului episcopal.

Odată cu interzicerea Bisericii Gre-
co-Catolice începând cu anul 1948,
protopopiatul şi vicariatul foraneu al
Careiului încetează a funcţiona legal.
În această perioadă de clandestinitate,
protopopiatul Careiului a fost condus
o perioadă de pr. Egri, fost preot şi la
Căuaş în anul 1948. Pr. Egreanu (Egri)
Augustin a fost născut în 1907, la Hrip
(SM), fiind preot celib, hirotonit în
1934. După hirotonie, slujeşte la Fiziş
(BH) şi Căuaş (SM).

În anul 1950 este coopat în condu-
cerea clandestină a diecezei de episco-
pul dr. Iuliu Hirţe. În această perioad[
este vicar foraneu al Careiului, activând
clandestin în jurul Sătmarului şi lo-
cuind o perioadă în Viile Ardului. A
murit în 1988 la Satu Mare.

După anul 1989, Biserica Greco-
Catolică a fost recunoscută oficială de
către statul român.
Preot Eugen Radu Sava

***
Continuare `n num[rul urm[tor

"Întrunit în şedinţă de lucru, la
Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în
ziua de 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române a aprobat în spe-
cial îndemnul pastoral privind alegerile
europarlamentare din 25 mai 2014 şi rei-
terează hotărârea de neutralitate politică
în conformitate cu Sfintele Canoane ale
Bisericii Ortodoxe Universale (6 Apostolic,
7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII
Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina).
Aceste canoane interzic arhiereului, preo-
tului, diaconului şi monahului să facă po-
litică partinică, să fie membru al unui par-
tid politic, să participe la campanii electo-
rale, să candideze şi să ocupe funcţii în ad-
ministraţia publică.

Neutră din punct de vedere politic, dar
nu indiferentă faţă de problemele societăţii
româneşti, Biserica Ortodoxă Română va
continua să se implice în politica generală
a ţării, contribuind – prin mijloace speci-
fice – la apărarea credinţei în Dumnezeu,
a libertăţii, democraţiei, independenţei,
integrităţii, prosperităţii spirituale şi ma-
teriale a Ţării şi poporului român, respin-
gând orice formă de ideologie atee, precum
şi orice formă de extremism. În perspectiva
alegerilor europarlamentare din România
din ziua de 25 mai 2014, Biserica Ortodoxă
Română recomandă clerului şi credin-
cioşilor ortodocşi ca, în calitate de cetăţeni
europeni, să participe la alegerile europar-
lamentare şi să susţină pe acei candidaţi
care fac dovada că pot apăra şi promova
valorile creştine, în special familia tradiţio-
nală, viaţa şi demnitatea umană" - turează
catholica.ro, citând comunicatul Biroului
de presă al Patriarhiei Române.

Biserica Ortodox[
Rom]n[ îndeamn[
popula\ia la vot, 
dar r[mâne
neutr[ politic

Martha Heizer şi soţul ei au fost exco-
municați de Dieceza de Innsbruck din
Austria pentru celebrarea liturghiilor fără
prezența unui preot. Celebrarea Euharistiei
de o persoană care nu a fost hirotonit[ este
o abatere gravă de la legile bisericeşti, atră-
gând după sine excomunicarea automată.
Martha Heizer este preşedinta mişcării re-
formatoare catolice austriece “Wir sind
Kirche” (Noi suntem Biserica), fondată în
anii 1990, în contextul scandalurilor pro-
vocate de abuzurile sexuale. Mişcarea este
cunoscută în special pentru atitudinea de
susţinere a hirotonirii femeilor şi pentru
apelul la o mai mare atenţie acordată lai-
cilor.

Contrar unor declaraţii din presă, Papa
Francisc şi Congregaţia pentru Doctrina
Credinţei nu au intervenit în această pro-
blemă, care ţine de Episcopul locului. Mai
mult, penalitatea nu se aplică mişcării re-
formatoare ci persoanelor care se află în
spatele actului considerat de Biserică a fi
deosebit de grav - titrează site-ul oficial al
Bisericii Catolice în România. Excomuni-
carea a venit după un reportaj care arăta
cuplul amintit celebrând Euharistia în casa
lor, fără preot. Episcopul de Innsbruck şi-
a exprimat părerea de rău că nu a reuşit să
îi convingă pe soţii Heizer să renunţe la
aceste celebrări, care ar fi evitat astfel ex-
comunicarea. De ei ține acum să creeze
condiţiile pentru ridicarea excomunicării.

Cuplul Heizer
excomunicat pentru
celebrarea liturghiei
f[r[ preot

Biserica transilvăneană, odată unită cu Roma, a avut posibilitatea constituirii într-o instituţie
temeinică generatoare de moralitate şi cultură. Faptul că, pentru români, s-au înfiinţat primele
şcoli înalte, şi aici amintim Blajul şi Beiuşul este un efect al unirii cu Roma papală.

Trebuie să menţionăm însă că şi în localitatea Carei, situată la graniţa de vest a ţării, respectiv
comunitarea românească de aici a jucat un rol important în istoria noastră naţională. Şematismele
sau actele oficiale ale eparhiilor greco-catolice ne oferă suficiente date despre organizarea bisericii
de aici.

Marchi; Romul a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional Român din comitatul Sătmarului şi delegat la Adunarea
Naţională de la Alba Iulia

Dup[ 1909, senatorul Romul Marchi;
a ocupat func\ia de vicar fonareu al Careiului

~n perioada de clandestinitate, dup[ 1948, Districtul Protopopesc Greco-Catolic Carei a fost
condus de preotul Egreanu Augustin
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Oamenii de ştiinţă au evidenţiat existenţa unui oraş vechi unde unii

cercetători mai neortodoc;i cred că dovezile arată o explozie atomică
datând din antichitate. Ea ar fi distrus cea mai mare parte din clădiri şi,
probabil, populaţia oraşului. Un cercet[tor estimează că bomba nucleară
folosită a fost cam de mărimea celor folosite în Japonia în 1945.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În mai multe rânduri s-a vor-
bit despre bateria de la Bagdad, o
baterie antică care demonstrează
că babilonienii cuno;teau deja cu-
rentul electric, altfel nu ne-am pu-
tea explica cum au putut ei să con-
struiască grădinile suspendate ale
reginei reptilince Semiramida, fi-
indu-i dăruite de regele reptilian
Nabucodonosor al II-lea. 

“Un singur proiectil încărcat cu
toată puterea din univers… O coloană
incandescentă de fum şi foc, străluci-
toare cât 10.000 de sori, s-a ridicat în
toată splendoarea sa… Era o armă ne-
cunoscută, un trăsnet de fier, un me-
sager gigantic al morţii care a trans-
format în cenuşă o întreagă rasă.” „în-
spăimântaţi, oamenii abia puteau res-
pira> vântul rău îi chircea, nu le mai
lăsa încă o zi… gurile le erau înecate
în sânge, capetele inundate de sânge,
chipurile au devenit palide din cauza
vântului rău.”

Sau< „A pustiit oraşele, casele şi
grajdurile> animalele au dispărut. Apele
Sumerului erau otrăvite> câmpurile
erau pline de buruieni, iar păşunile us-
cate.”

Ora; distrus acum câteva mii
de ani de o bombă atomică?

Oamenii de ştiinţă au evidenţiat
existenţa unui oraş vechi unde unii cer-
cetători mai neortodoc;i cred că do-
vezile arată o explozie atomică datând
din antichitate. Ea ar fi distrus cea mai
mare parte din clădiri şi, probabil, po-
pulaţia oraşului. Un cercet[tor esti-
mează că bomba nucleară folosită a
fost cam de mărimea celor folosite în
Japonia în 1945.

Arheologul Francis Taylor spune
că în unele temple din apropiere, el a
reuşit să traducă unele gravuri, ce su-
gerează că ei s-au rugat să fie feriţi de
marea lumină care a fost atunci când
oraşul a fost ruinat.

“Este aşa şocant să-\i imaginezi că
unele civilizaţii au avut tehnologie nu-
cleară, înainte de noi. Cenuşa radioac-
tivă adaugă credibilitate vechilor
scrieri indiene care descriu războaie

atomice”.
Faptul că existența curentului elec-

tric ar fi fost descoperit[ de Thomas
Alva Edison în urm[ cu 100 de ani
este o prosteală. Curentul electric este
cunoscut din vechime, deoarece oa-
menii de atunci erau mult mai avansați
tehnologic decât cei de ast[zi, exemplu
piramidele egiptene, greu de reprodus
astăzi ce au f[cut ni;te “oameni evo-
luați din maimuțe”.

Iată un basorelief egiptean, desco-
perit în subsolul templului Dendera
dedicat zeiței Hathor, în care se vede
clar un bec cu filament în interior ;i
cablu de alimentare ce duce la o baterie,
posibil baterie pe pilă electrică. 

Într-un articol publicat pe site-ul
efemeride.ro se pune logica întrebare
“cum iluminau egiptenii piramidele?”,

având în vedere c[ în interiorul lor nu
s-a descoperit funingine sau orice al-
tceva care să determine faptul c[ s-ar
fi folosit făclii< “În templul lui Hathor
din cadrul complexului Dendera,
Egipt, se regăsesc mai multe basorelie-
furi în piatră care au stârnit numeroase
controverse în rândul arheologilor. În-
trebarea la care s-a încercat să se răs-
pundă a fost dacă vechii egipteni deți-
neau secretul iluminatului sau nu? Be-
curile de la Dendera este termenul uti-
lizat şi acceptat de întreaga lume ştiin-
țifică pentru a caracteriza basoreliefu-
rile pe care egiptenii antici le-au des-
enat în piramide. Lucrurile par destul
de clare la prima vedere şi chiar dacă
aceste becuri au existat într-o formă
sau alta, mai mulți oameni de ştiință
au contestat existența lor.Pe de cealaltă

parte, lumina eternă, aşa cum a fost
numită în antichitate se pare că a existat
nu doar în Egipt, dar şi în Roma. Mai
multe morminte romane conțineau
aceste becuri, dar şi modalitatea de ex-
tragere a electricității.În Egipt, secretul
electricității era cunoscut de toată lu-
mea, iar desenele o arată cel mai bine.
Becul, de dimensiuni foarte mari era
conectat la un stâlp numit Djed. 

Becurile de la Dendera sunt toate
sprijinite de zeități, ceea ce semnifică
şi proveniența luminii eterne. Mai mult
de atât, se pare că stâlpii care alimentau
becurile luau energia electrică din at-
mosferă fără ca niciun proces chimic
sau termic să se producă. Nu putem
decât să ne gândim fie că egiptenii fo-
loseau energia liberă, sau pe cea solară. 

Iată un basorelief egiptean, descoperit în subsolul templului Dendera dedicat zeiței Hathor, în care se vede clar un bec
cu filament în interior ;i cablu de alimentare ce duce la o baterie, posibil baterie pe pilă electrică
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Ficatul este organul principal
de detoxifiere ;i digerare a grăsi-
milor. 

Fiecare moleculă de grăsime pe care
o mănânci trece mai întâi prin ficat, dar
dacă acesta este împovărat de cele peste
500 alte activități esențiale pe care le face,
acesta devine cople;it. 

Ficatul poate fi stimulat

1. Pentru c[ ficatul are nevoie de mari
cantități de vitamine ;i minerale pentru
a î;i putea realiza toate funcțiile, dieta
trebuie să conțină mari cantități de fruc-
te, legume ;i alimente bogate în nutrienți.

3. Ar trebui cu desăvâr;ire evitată

margarina, grăsimea, uleiul comercial
(alege uleiul nerafinat presat la rece) Evită
de asemenea să mănânci grăsimi animale
;i alimente prăjite.

4. Bea între 8 ;i 10 pahare de apă pură
;i filtrată pe zi. Aceasta este una dintre
principalele modalități prin care ficatul
poate să elimine toxinele din corp.

5.  :i mai bine, începe ziua cu un pa-
har mare de apă cu jumătate de lămâie
stoarsă sau cu un pic de sare de mare ori
Himalaya. Lămâia ajută ficatul la deto-
xifiere.

6. Mănâncă multe alimente care te
ajută să îți refaci ficatul< morcovi, sfeclă,
verde\uri ;i alte legume verzi.

7. Consumă mult usturoi, ceapă ;i
broccoli pentru că acestea conțin mult
sulf ;i măresc capacitatea ficatului de de-

toxifiere.
8. Detoxifierea din ficat are nevoie

de o cantitate considerabilă de nutrienți
pentru a funcționa corespunzător a;a că
ai grijă să iei suplimente naturale de bună
calitate ;i să consumi superalimente.
Chiar ;i o singură deficiență de nutrienți
poate să întrerupă procesul natural de
detoxifiere.

9. În timp ce stai întins pe spate, ma-
sează u;or ficatul/zona vezicii biliare, ca-
re este localizată de-a lungul zonei coastei
de jos,  pe partea dreaptă a corpului.
Acest lucru ajută circulația din zona res-
pectivă.

Consultă mereu un profesionist în
sănătate înainte de a face o schimbare
în dietă sau de a lua suplimente nutri-
ționale.

Fiecare moleculă de grăsime pe care o
mănânci trece mai întâi prin ficat

Egiptenii antici foloseau 
curentul electric?

Riscul de apariţie a cancerului şi de
deces creşte în rândul persoanelor care
consumă în mod frecvent carne şi
brânzeturi la vârsta mijlocie, proble-
mele de sănătate fiind asemănătoare
ca cele provocate de fumat. Un studiu
realizat în SUA pe 6.400 de bărbaţi şi
femei cu vârsta de peste 50 de ani, ur-
măriţi timp de 18 ani, a arătat că, la
persoanele de vârstă mijlocie (50-65
de ani), consumul de cantităţi mari de
proteine animale provenite din carne
şi brânzeturi era asociat cu o creştere
de 4 ori a riscului de a muri de cancer
– cifră comparabilă cu cea asociată fu-
matului -, cu un risc sporit de deces
din cauza diabetului şi cu un risc dublu
de a muri de timpuriu (din orice cau-
ze), comparativ cu cele care consumau
mai puţin din aceste alimente. Un con-
sum ridicat de proteine animale în-
seamnă că o cincime din numărul zil-
nic de calorii provenea din aceste surse,
scrie descopera.ro. Proteinele animale
sunt considerate vinovate pentru favo-
rizarea creşterii tumorilor şi responsa-
bile pentru îmbătrânirea celulară, dar
şi apariţia diabetului. Cercetătorii care
au întreprins studiul recomandă redu-
cerea cantităţii de brânzeturi şi produse
din carne, iar necesarul de proteine,
care este de circa 60 de grame pe zi
pentru o persoană de 75 kg, din surse
precum peştele sau leguminoase.

Negustorul britanic Peter Durand
a produs un adevărat impact în indus-
tria alimentară prin inventarea cutiei
de conserve, în 1810. În 1813, John
Hall şi Bryan Dorkin au deschis prima
fabrică comercială de conservare a ali-
mentelor în Anglia. În 1846, Henry
Evans a inventat un dispozitiv care poa-
te produce 60 de cutii de conserve pe
oră.

Primele cutii erau atât de groase în-
cât nu puteau fi desfăcute decât cu cio-
canul. Pe măsură ce au fost făcute mai

subţiri, a fost posibilă crearea unor apa-
rate de desfacere mai simple. În 1858,
Ezra Warner din Waterbury, Connec-
ticut, a brevetat primul desfăcător, care
a fost folosit de soldaţii americani în
timpul Războiului Civil. În 1866, J. Os-
terhoudt a brevetat desfăcătorul cu
cheiţă, pe care îl întâlnim şi astăzi la
unele conserve de peşte.

Inventatorul desfăcătorului de uz
casnic a fost William Lyman, care a pa-
tentat modelul în 1870. Compania Star
Can Company din San Francisco a îm-
bunătăţit modelul lui William Lyman
în 1925, adăugând o lamă dinţată. Va-
rianta electrică a aceluiaşi tip de des-
făcător a fost vândută pentru prima da-
tă în decembrie 1931.

La 24 ianuarie 1935, compania
Kruger Brewing Company din Ri-
chmond a scos spre vânzare prima cu-
tie de bere. (Agenţia Naţională de Presă
AGERPRES)

Dou[ tipuri de 
alimente, la fel de 

nocive precum fumatul

Cutia de conserve

Modalit[\i simple de a-\i activa ficatul
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Ultima dat[ c]nd a ap[rut pe
coperta unei reviste, `n edi\ia de
octombrie/noiembrie “Fit Preg-
nancy” din 2013, era `ns[rcinat[
cu b[ie\elul ei. La doar patru luni
dup[ na;tere, Ivanka a ap[rut din
nou ̀ n fa\a camerelor de fotogra-
fiat, ar[t]nd de parc[ nici nu fu-
sese `ns[rcinat[.

Pentru a-\i rec[p[ta silueta at]t de
repede dup[ na;tere este nevoie de mult
efort ;i voin\[, f[r[ doar ;i poate. Dar
fiica mogulului imobiliarelor Donald
Trump ;i a fostei schioare cehe Ivana nu
este str[in[ de munc[, `n ciuda situa\iei
familiale privilegiate. Aceast[ mo;teni-
toare s-a n[scut `ntr-o familie bogat[,
dar educa\ia strict[ a p[rin\ilor a ̀ nv[\at-
o c[ ;i ea trebuie s[ munceasc[.

N[scut[ ;i crescut[ `n New York,
Ivanka a fost o elev[ de nota zece. P[rin\ii
i-au pl[tit studiile, dar pentru a avea bani
de cheltuial[ a trebuit s[ munceasc[,
acesta fiind unul dintre motivele pentru
care s-a apucat de modelling la 16 ani.
~nc[ din perioada adolescen\ei ;i-a ma-
nifestat interesul ;i pentru afacerile fa-
miliei, ea vizit]nd adesea ;antierele
al[turi de tat[l ei, precum ;i cazinouri
sau hoteluri al[turi de mama ei, care a
de\inut o func\ie de conducere `n com-
panie. Dup[ ce a absolvit summa cum
laude Wharton School, cu o licen\[ `n
economie, Ivanka a muncit timp de un
an de zile la alte companii, `nainte de a
se al[tura tat[lui ei `n 2005. „De c]nd
m[ ;tiu, aceasta e ceea ce mi-am dorit s[
fac”, spune cea care este acum

vicepre;edinte executiv ̀ n cadrul depar-
tamentului de dezvoltare ;i achizi\ii al
The Trump Organization. „Probabil c[
nu a; fi avut aceea;i p[rere despre lumea
imobiliarelor dac[ p[rin\ii mei ar fi venit
acas[ sup[ra\i. Dar am]ndoi erau
`nc]nta\i de proiectele lor. Tata ne vorbea
despre cl[dirile pe care le proiecta `n lo-
ca\ii exotice. A fost destul de greu s[ nu
simt aceea;i pasiune c]nd el o tr[ia cu
at]ta intensitate.”

Nou[ ani mai t]rziu, unica fiic[ a lui
Donald Trump ;i-a ad[ugat multe alte
proiecte `n CV-ul ei. Pe l]ng[ locul de
jurat `n emisiunea “The Celebrity Ap-
prentice”, reality show-ul care l-a f[cut ;i
mai cunoscut pe „The Donald” `n 2008,
Ivanka conduce compania de succes pe
care a fondat-o ;i care-i poart[ numele.

Ceea ce a ̀ nceput ca o colec\ie de bi-
juterii fine, s-a extins ̀ ntr-o multitudine
de produse, de la parfum, ̀ mbr[c[minte,
`nc[l\[minte ;i gen\i, la ochelari, articole
sportive, pantofi pentru copii ;i accesorii
pentru cas[. “Am vrut s[ creez o linie
care se potrive;te femeii moderne. Ea nu
e doar cineva cu un loc de munc[ - ea
este so\ia ;i mama care se simte ̀ mplinit[
prin ceea ce face.” Oare nu e aceasta des-
crierea propriei persoane ? “Sunt, cu si-
guran\[, un exemplu al acestei persoane.
Sunt foarte norocoas[ s[ fac parte din
genera\ia care beneficiaz[ de pe urma
muncii mamei mele ;i a altora ca ea. Azi
nu suntem doar profesioni;ti sau p[rin\i
– putem fi ambele.”

G[sirea echilibrului

~n 2009, Ivanka a f[cut o fuzionare
de o alt[ natur[, c]nd s-a c[s[torit cu Ja-

red Kushner, director general al Kushner
Companies ;i pre;edintele Observer Me-
dia Group. Am]ndoi ni;te firi depen-
dente de munc[, a fost ̀ n mod evident o
“asociere” perfect[. De;i au un program
extrem de ocupat, cei doi sunt ferici\ii
p[rin\i a doi copii minuna\i – Arabella,
care `mpline;te 3 ani `n iulie, ;i b[ie\elul
`n v]rst[ de 7 luni, Joseph.

~nainte de cele dou[ sarcini, dieta
Ivank[i a fost una plin[ de bun[t[\i.
“M]ncam ca o adolescent[, recunosc.
Carbohidra\i de trei ori pe zi, de obicei
sub form[ de pizza sau paste. Dar ̀ n timp
ce am fost ̀ ns[rcinat[ cu Arabella, atitu-
dinea mea fa\[ de m]ncare s-a schimbat.
Am `nceput s[ m[ g]ndesc la nutri\ie
`ntr-o cu totul alt[ manier[. M-am
str[duit s[ m[n]nc mai mult pui ;i so-
mon. ~ncetul cu `ncetul am ajuns s[
t]njesc dup[ aceste feluri s[n[toase. Ali-
menta\ia s[n[toas[ este acum `n prim
plan pentru mine, ̀ n special la micul de-
jun ;i la pr]nz.” Cu toate acestea, nu re-
nun\[ la momentele de r[sf[\. Acele
„ocazii” sunt uneori ie;irile la cin[ cu Ja-
red, dar acas[ r[m]ne la pe;te, salate ;i
sup[. „~mi place s[ g[tesc supe de legu-
me, maz[re ;i broccoli. Au un con\inut
sc[zut de calorii ;i sunt incredibil de gus-
toase.”

Tocmai datorit[ acestor alegeri
s[n[toase Ivanka nu a fost nevoit[ s[ re-
curg[ la o diet[ drastic[ pentru a pierde
surplusul de 18 kilograme din timpul
sarcinii cu Arabella sau cele 14 kilograme
de la a doua sarcin[. „Eu nu am ̀ ncredere
`n mofturile legate de alimenta\ie. Am
`ncercat o detoxifiere cu sucuri ;i a fost
un dezastru. ~n timpul celor 8 ore c]t am
rezistat eu, m-am sim\it groaznic de ̀ nfo-

metat[. ~n cazul meu, totul \ine de a face
alegerile corecte.”

Activ[ acas[ ;i la locul 
de munc[

Condi\ia fizic[ e important[ `n fa-
milia Trump. P[rin\ii ei au f[cut parte
din lumea sportului – Donald era pe cale
s[ devin[ juc[tor profesionist de baseball,
iar mama ei a f[cut schi de performan\[
- implic]nd-o ;i pe fiica lor `n activit[\i
sportive. „~n copil[rie am schiat mult”,
spune Ivanka, ea duc]nd-o ;i pe fiica ei
anul acesta la munte. „Iar vara aceasta o
ducem ;i pe terenul de golf. Probabil va
ajunge doar s[ str]ng[ mingile de golf ;i
s[ le arunce cu m]nu\ele, dar este grozav
;i acest lucru. De fapt, e perfect!”

Cu trei locuri de munc[, doi copii ;i
un so\, Ivanka se lupt[ s[-;i g[seasc[ timp
pentru fitness. „La 20 de ani m[ sim\eam
vinovat[ dac[ nu f[ceam mi;care. Acum
m[ simt vinovat[ dac[ o fac. Chiar ;i
dac[ e vorba doar de o or[, acela e timpul
pe care l-a; putea petrece cu familia mea.
A;a c[ `n loc s[-mi par[ r[u, `ncerc s[
g[sesc activit[\i pe care s[ le facem
`mpreun[.” ~mpreun[ cu so\ul ei trans-
form[ fitness-ul `ntr-o `nt]lnire pe tere-
nul de tenis sau cel de golf. 

C]nd ̀ ;i acord[ ;i ei pu\in timp, Ivan-
ka prefer[ s[ mearg[ la cursuri de spin-
ning, s[ lucreze ̀ mpreun[ cu antrenoarea
ei Rhonda sau s[ fac[ yoga, activitate ce
se transform[ deseori `n joac[ cu Ara-
bella. „~;i ia o saltelu\[, o a;az[ l]ng[ mi-
ne ;i `mi arat[ pozi\iile ei de yoga. E at]t
de dulce!”

Unul dintre trucurile preferate ale

Ivank[i pentru a c];tiga timp este ceva
ce putem ̀ ncerca ;i noi. „~ncerc s[ intro-
duc pu\in[ mi;care oriunde pot. Merg
pe sc[ri `n loc s[ iau liftul, c]nd vorbesc
la telefon m[ plimb prin ̀ nc[pere sau fac
genuflexiuni.” Pentru a o ajuta s[ ;tie c]t[
mi;care a f[cut, se folose;te de un pedo-
metru. „A fost extrem de eficace. Toate
mi;c[rile mele pot s[ ajung[ la 5 mile ;i
astfel simt c[ am f[cut suficient[ mi;care
`n acea zi. Suntem femei moderne! Tre-
buie s[ ne d[m seama cum s[ facem ca
totul s[ func\ioneze, nu-i a;a ?”

Desigur c[ exist[ ;i momente c]nd
nu func\ioneaz[ totul a;a cum ne
pl[nuim. Iar ̀ n acele zile, Ivanka ̀ ncearc[
s[ nu fie prea aspr[ cu ea `ns[;i. „So\ul
meu `mi aminte;te tot timpul c[ via\a e
un maraton, nu un sprint.” Pentru a o
ajuta s[ p[streze o perspectiv[ echilibrat[
asupra lucrurilor, Ivanka se g]nde;te `n
fiecare sear[ la modul `n care ;i-a petre-
cut fiecare zi, ̀ ntreb]ndu-se dac[ ;i-a fo-
losit timpul `ntr-un mod chibzuit. „M[
g]ndesc la priorit[\ile mele ;i m[ asigur
c[ sunt `n concordan\[ cu felul `n care
doresc s[-mi tr[iesc via\a. ~mi place mult
c[minul ;i munca mea. Sper ca mai t]rziu
copiii mei s[ m[ admire ;i s[ fie ̀ mp[ca\i
cu alegerile pe care le-am f[cut.”

P]n[ atunci, Ivanka a g[sit o solu\ie
minunat[ de a fuziona ;i aceste dou[
lumi – c[minul ;i locul de munc[. ~n fie-
care miercuri, Arabella vine la mama ei
la birou pentru ca cele dou[ s[ ia pr]nzul
`mpreun[. Ivanka \ine o p[pu;[ ̀ n birou,
care li se al[tur[ la pr]nz. „Sunt convins[
c[ Arabella crede c[ munca ̀ nseamn[ s[
se uite la «Cenu;[reasa» pe laptopul
meu.” Dar aceasta pare s[ fie o decizie cu
care am]ndou[ sunt de acord.

Ivanka Trump a `nv[\at c[ via\a 
e un maraton, nu un sprint


