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S`n`tate Frumuse]e&
Maria Stuart a lansat moda gulerelor
`nalte pentru a-;i masca g]tul lung

Tratament homeopat adjuvant
în poliartrita reumatoid[
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Solsti\iul de var[ are loc în
fiecare an în jurul datei de 21
iunie. Anul acesta, 2014, are loc
chiar pe 21 iunie, sâmbătă, la ora
13.51. Sâmbătă va fi, deci, cea
mai lungă zi din acest an, iar
noaptea de sâmbătă, cea mai
scurtă. Este momentul ce
marchează începutul verii
astronomice.  În jurul datei de
21 iunie, longitudinea
astronomică a Soarelui este de
90°.  După momentul solstițiului
de vară, durata zilei va începe s[
scadă, iar a nopții să crească,
timp de 6 luni, până la 21
decembrie, momentul
solstițiului de iarnă. Evident, în
emisfera sudică a Pământului
fenomenul se derulează în sens
invers. Solstițiul reprezintă cele
dou[ momente ale anului când
Soarele se află la cea mai mare
sau cea mai mică în[lțime față
de Ecuator.

Pentru Liviu Borlan, Satu Mare ră-
mâne “ora;ul vârstei de aur” când „mo-
dus vivendi” al s[u era exuberanţa tine-
reţii. Acum totul este emoţie şi entu-
ziasm. Toate experienţele esenţiale ale
adolescenţei aici îi împlinesc viaţa. Tră-
ieşte cu frenezie, urmându-şi destinul şi

limpezirile definitive, ale idealurilor, pen-
tru întreaga viaţă.  De aici, i se desluşesc
cele mai vaste orizonturi ale perspectivei
pe care şi-o visează tot mai clar. Aici pri-
mesc formă cele mai intime aspiraţii in-
telectuale şi afective.

       Fostă ziaristă de televiziune, născută într-o familie
din clasa de mijloc, noua regină a Spaniei, Letizia, a
introdus propriul ei stil, modern și strălucitor, în familia
regală, fără să reușească totuși să îi câștige pe spanioli,
care îi reproșează impasibilitatea. Ea a împrospătat
totuși imaginea familiei regale. "Dona Letizia (născută
pe 15 septembrie 1972 la Oviedo) i-a deschis spiritul
lui Don Felipe", declara un membru al familiei sale.
       Letizia era divorțată când l-a întâlnit pe Felipe,
moștenitorul coroanei și prinț de Asturias, în 2002.
Relația dintre cei doi a început în primăvara lui 2003,
fiind ținută secretă până la anunțul oficial al logodnei,
în luna noiembrie a aceluiași an.
       Observată îndeaproape de presa mondenă, Letizia
reușește cu greu să câștige inimile spaniolilor, care îi
reproșează că este prea distantă, prea impasibilă. Unii
acceptă greu că o ”femeie din popor” se bucură de
iubirea prințului. 

Un profesor
s[tm[rean de voca\ie<

dr. Paul Atyim

Na;terea Sfântului Ioan Botez[torul
`n con;tiin\a poporului român

       CIA a dezvăluit că a luat în
considerare la un moment dat
posibilitatea de a crea şi utiliza
un tip de armă foarte aparte în
lupta împotriva terorismului.
Este vorba despre o păpuşă care
să-l înfăţişeze pe fostul lider Al-
Qaida, Osama bin Laden într-o
ipostază diabolică. Agenţia
americană de spionaj a început
să lucreze la acest proiect în 2005.
Planul CIA era să producă aceste
păpuşi cu faţa roşie şi nişte ochi
înspăimântători, verzi, şi să le
dea copiilor din Afganistan cu
speranţa să-i întoarcă împotriva
fostului lider Al-Qaida.

       O garnitură de mobilier de
birou din lemn de paltin şi un
set de instrumente de scris Cross,
placate cu aur, care au aparţinut
fostului dictator Nicolae
Ceauşescu, vor fi scoase la
vânzare pe 25 iunie, la o licitaţie
organizat[ `n Capital[.
       Licitaţia pentru garnitura de
mobilier de birou din lemn de
paltin, un cadou pentru a 72-a
aniversare a liderului comunist
Nicolae Ceauşescu, va porni de
la preţul de 10.000 de euro. Din
categoria de instrumente de scris
de colecţie, pasionaţii vor putea
alege vedeta licitaţiei - un stilou
Montblanc, model Pope Julius
II, din aur, decorat cu diamante
şi rubine (preţ de pornire< 10.000
de euro). Un alt stilou scos la
licitaţie este cel marca Tibaldi,
din argint şi aur.PAGINA 10

Sărbătoarea se mai numeşte «Sânziene» în sud-vestul, nordul şi centrul României
şi «Drăgaica» în Moldova de Sud, Dobrogea şi Muntenia PAGINA 4
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P[pu;a malefic[ 
Bin Laden, arma 
secret[ a CIA

Letizia Ortiz, noua regin[ a Spaniei, 
fost[ ziarist[ ;i amatoare de rock

Liviu Borlan - amintirea compozitorului ;i a muzicii 
sale pe plaiurile natale dup[ 20 de ani (II)

Biroul lui Ceau;escu 
este scos la licita\ie

1924-2014 
90 de ani de la 

discursul primului 
primar rom]n 

de Satu Mare dedicat
eliber[rii ora;ului 

Solsti\iul de var[ 
marcheaz[ 
începutul verii 
astronomice 
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O `nghe\at[ are
calorii c]t trei
hamburgeri mari
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~n 19 aprilie 1924, la cinci ani dup[
eliberarea ora;elor Satu Mare ;i Carei,
primul primar rom]n al municipiului
de pe Some;, Augustin Feren\iu a rostit
un discurs `n care elogiaz[ trupele Ar-
matei Rom]ne. 

“INTRAREA TRIUMFAL{ A 
ARMATEI ROM}NE ~N S{TMAR

LA 19 APRILIE 1919

Mi s-a dat de c[tre Casa Cultural[
Rom]n[ pl[cuta `ns[rcinare, ca s[ v[ is-
torisesc evenimentele, cari s-au petrecut
`n ora;ul nostru `n ziua de 19 aprilie
1919.

Reamintirea acestor evenimente is-
torice ;i ast[zi ne face via impresie a
de;tept[rii noastre din somnul cel de
moarte - la realitatea fericit[.

~nt]mpl[rile zilei de 19 aprilie 1919
`ns[ a;a cum se prezint[, izolate pe scena
ce se nume;te ora;ul Satu-Mare, nu se
pot `n\elege ;i aprecia dintr-o scurt[ re-
censiune a manifest[rilor locale f[r[ cu-
no;tin\a raporturilor ce era `ntre aceste
evenimente locale ;i acela generic de
mult mai mare importan\[. 

Deci avem s[ mergem pu\in `nainte.
~n octombrie 1918 r[zboiul mondial

se apropiase de sf]r;it. Ultimele faze au
fost ruperea ;i pr[bu;irea frontierei aus-
tro-ungare `n Italia, urmat[ de eveni-
mentele politice detronarea dinastiei
Habsburgice ;i proclamarea republicei
ungure;ti `n 31 octombrie 1918.

Sub regimul republican ̀ n p[r\ile ar-
delene locuite de rom]ni, dup[ putin\[
s-au validitat principiile lui Wilson.

~n \inuturile noastre,
c[pitanul Oancea a 
organizat g[rzile na\ionale

A contribuit mult la aceast[ vizit[ ge-
neralul Berthelot, care a cutreierat acele
regiuni a fostei monarhii austro-ungare,
ce era populate de na\ionalit[\i. Regimul
republican maghiar a admis adunarea
na\ional[ roman[ de la 1 Decembrie
1918 la Alba Julia, `n care s-a declarat
unirea Ardealului cu patria mum[. S-a
tolerat organizarea g[rzilor na\ionale cu
at]t mai mult, c[ guvernul republican,
nu a fost `n m[sur[ s[ asigure ordinea ;i
lini;tea \[rii. Aici `n \inuturile noastre
c[pitanul Oancea a organizat g[rzile
na\ionale care a avut rol important chiar
la intrarea armatei rom]ne. Un gardist
din comuna vecin[ Jidani de exemplu a
fost decorat pentru concursul ce l-a dat
trupelor asediante. ~n specie `n ora;ul
Satu Mare, nu s-a `nfiin\at gard[ na\io-
nal[ rom]n[ din cauza c[ eram foarte
pu\ini rom]ni `n acest ora;. Deci s-a or-
ganizat gard[ civil[, la care ;i noi rom]nii,
c]\i eram am f[cut parte. S-a `nfiin\at
`ns[ sfatul na\ional rom]n ;i `n ora;ul
nostru.

~n 21 Martie 1919 guvernul republi-
can maghiar terorizat de sociali;ti a
sc[pat din m]n[ puterea d]nd loc sovie-
telor comuniste. Cu data aceasta s-a
r[sturnat tot ce se nume;te ordine ;i le-
galitatea ̀ n \ar[ ;i a ̀ nceput s[ domneasc[
teroarea bol;evic[.

S-a constituit ;i `n ora;ul 
Satu-Mare sfatul bol;evic
ce se numea “Directoriu”

La ̀ nceputul lunei Aprilie 1919 ̀ ntr-
o zi a plutit asupra ora;ului nostru un
avion rom]n, din care s-a aruncat mii de
afi;e, prin cari ne ̀ mb[rb[ta fra\ii de din-
colo de frontier[, ca s[ nu disper[m, s[
nu credem minciunelor ;i s[ fim ̀ nc[ cu
pu\in[ r[bdare, c[ `n scurt timp vom fi
sc[pa\i de sub jugul str[in.

Sub regimul comunist s-a constituit

;i `n ora;ul Satu-Mare sfatul bol;evic ce
se numea "Directoriu". S-a instalat la
Prim[rie ;i la re;edin\a episcopeasc[.
Acest Directoriu a preluat ;i
administra\ia comunal[. Spre norocul
nostru `ns[ mai mult s-a ocupat de pro-
pagand[ politic[ ;i social[ dec]t de ad-
ministra\ie.

Activitatea directorului `n ceea ce
prive;te administra\ia comunal[ s-a
m[rginit la diferite recens[minte, cari
erau foarte jignitoare popula\iei, la sta-
tistica de locuin\e pun]ndu-se ̀ n vederea
tuturor, c[ locuin\ele confortabile se vor
ocupa de proletari, cari a stat destul `n
locuin\e proaste.

S-a mai estins activitatea directorului
asupra sechestr[rii de bijuterii, haine, ru-
fe, alimente, etc.

S-a comunizat toate averile particu-
lare ̀ n institu\iunile publice, ;coli, inter-
nate, teatru, m[n[stirile c[lug[rilor ;i su-
rorilor de caritate, c[lug[rilor, preo\ilor
;i c[lug[ri\elor li s-a impus ca s[-;i lepede
hainele c[lug[re;ti ;i s[ `mbrace haine
civile.

A f[cut mari servicii ora;ului 
Dl. Revizor :colar Dariu Pop 

De frica armatei rom]ne, directoriul
a transportat la Budapesta efectele
afl[toare `n casieria ora;ului `n valoare
de 5.000.000 Coroane. 

(Aceste valori le-am transportat
acas[ f[r[ sc[dere gra\ie D-lui Colonel
R[dulescu, fost comandant de brigad[,
care ne-a mijlocit ca s[ putem c[l[tori
cu tren militar la Budapesta ̀ ndat[ dup[
intrarea trupelor rom]ne ̀ n capitala Un-
gariei, ;i gra\ie D-lui General M[rd[res-
cu, care ne-a dat voie s[ transport[m va-
lorile din Budapesta. Cu aceast[ ocaziune
a f[cut mari servicii ora;ului Dl. Revizor
:colar Dariu Pop fost locotenent de
V]n[tori de Munte prin concursul
pre\ios ce l-a dat delega\ilor ora;ului< pri-
marului ;i ;efului contabilit[\ii pe care
i-a `nso\it la cererea consiliului comu-
nal.)

~n Satu Mare era `n timpul bol;evis-
mului un deta;ament s[cuiesc. Directo-
riul comunist `ns[ nu avea `ncredere la
ace;ti solda\i. A fost trimis din centru
un delegat politic pe l]ng[ acest coman-
dament, numitul Fridirich Karikas mun-
citor de fier. Divizia s[cuiasc[ a fost l[sat[
`n rezerv[, numai o mic[ por\iune din
frontier[ a fost p[zit[ de s[cui, la comuna
Ilba. La frontiera de-a st]nga Some;ului,
la comuna Tamaia-Pomi Borle;ti-Ardu-
sat erau trupe ro;ii bol;evice.

Trupele rom]ne `n 1918 pe la
Cr[ciun au ̀ naintat p]n[ la Baia Mare ;i
au stat ̀ n fa\a trupelor comuniste pe fron-
tiera men\ionat[ p]n[ `n S]mb[ta Pati-
milor, c]nd deodat[ cu trupele romane
dela frontiera din Bihor ;i S[laj a ̀ naintat
spre Tisa.

Pe frontiera Ilba-Tamaia mereu a fost
lupte mai mici, `n aceste lupte a c[zut
prizonieri la bol;evici 6 ofi\eri rom]ni,
un confesor ai 60 solda\i cari era interna\i
aici ̀ n Cazarma Regina Maria ;i era da\i
consiliului de r[sboiu bol;evic.

Tot ̀ n aceast[ cazarm[ era de\inu\i 4
ofi\eri s[cui cari au fost aresta\i ca ante-
revolu\ionari pentru faptul c[ s-a dat o
granat[ peste un delegat din centru, nu-
mit Molnar care a fost trimis pentru or-
ganizarea trupelor ro;ii dela frontier[.
Atentatul nu a reu;it, ̀ ns[ ofi\erii  au fost
tra;i la r[spundere ;i da\i judec[\ii. ~n
18 aprilie 1918 era s[ se ̀ ntruneasc[ Con-
siliul de R[sboiu bol;evic s[-i judece, ̀ ns[
`n urma informa\iunilor sosite dela fron-
tier[ s-a am]nat. ~n aceia; zi seara
sf]r;indu-se domnirea comunist[, ̀ n 19
Aprilie 1919 au fost elibera\i.

S[ \inem ̀ ns[ r]nd de istorisirea eve-
nimentelor.

16 aprilie 1919 - fostul
Ministru de Interne Dr. Vincze
Nagy intermediaz[ o ̀ n\elegere
`ntre rom]ni ;i secui

~n 16 Aprilie 1919. D. Dr. Ilie C. Bar-
bul advocat, dr. Andrei Dobosi advocat
;i Dr. Silviu Pop primprocuror la invita\ia
fostului Ministru de Interne ̀ n guvernul
republican maghiar, Dr. Vincze Nagy fac
parte la o consf[tuire, ce a avut loc `n
casa numitului ex-ministru ̀ n Satu Mare.
Colonelul Cratohwil comandantul De-
ta;amentului S[cuiesc ̀ nc[ se afla la casa
d-lui Dr. Vincze Nagy, ̀ ns[ sta ̀ ntr-o alt[
camer[. Dl. Vincze Nagy mijloce;te
`n\elegerea ̀ ntre cele dou[ p[r\i. La tele-
fon s-a anun\at, c[ dinspre Debre\in so-
sesc la Satu Mare 4 companii de teroare
din armata ro;ie. D-nii Dr. I.C. Barbul ;i
Dr. Silviu Pop au fost ruga\i c[ la orele 4
p.m s[ plece cu automobilul Deta;amen-
tului, s[ treac[ peste frontier[ p]n[ la
trupele rom]ne cer]nd muni\ie pentru
s[cui ca ace;tia s[ poat[ rezista trupelor
de teroare ;i s[ poat[ sus\inea ordinea
p]n[ la intrarea trupelor rom]ne.

La ora 4 D-nii numi\i s-au prezentat.
Li se spune `ns[ c[ automobil nu st[ la
dispozi\ie, s[ pofteasc[ tr[sura.

V[z]nd lipsa seriozit[\ii din partea

celor cari au cerut concursul lor, a re-
nun\at la ori ;i ce interven\ie.

S-a mai f[cut ̀ nc[ o ̀ ncercare ̀ n ace-
ia; zi tot de c[tre Dl. Vincze Nagy, c[
prin intelectuali rom]ni din localitate s[
ia contact cu trupele r[m]ne dela fron-
tier[. ~n acest scop a fost ruga\i D-nii Dr.
Mihai Pop advocat ;i Dr. Andrei Dobosi
advocat, c[ anume `n alt[ zi la orele 2
p.m. s[ plece peste frontier[ ;i s[ cear[
comandamentului trupelor rom]ne li-
ber[ retragere pentru Deta;amentul
S[cuiesc. Locul de ̀ nt]lnire a fost fixat la
cimitirul romano-catolic. D-nii dela Di-
vizie nici de ast[ dat[ nu s-au prezentat
cu automobilul. Dl. Dr. Mihai Pop a f[cut
repro;uri D-lui Vincze Nagy pentru
b[taia de joc ;i cu toate c[ D-nul Vincze
Nagy a mai insistat pe l]ng[ el ar[t]nd
c[ nu el este vina ci situa\ia extraordinar[,
a refuzat cu des[v]r;ire, ca s[ mai fac[
`ncerc[ri de interven\ie cu at]t mai mult,
c[ se svonise deja, c[ trupele rom]ne a
rupt frontiera armatei ro;ii ;i sunt `n
`naintare spre Satu-Mare.

17 aprilie 1919 - membrii 
Directoriului au predat
1.250.000 Coroane

Joi `n 17 Aprilie 1919. Seara, Direc-
toriul comunist s-a desfiin\at. Consiliul
or[;enesc numaidec]t s-a `ntrunit ;i a
preluat administra\ia, lu]nd m[surile ne-
cesare pentru paza ora;ului. Toat[ noap-
tea a stat `n permanen\[ \in]nd contact
cu comandamentul s[cuilor. Comendui-
rea pie\ei `n aceast[ noapte precum ;i `n
ziua urm[toare a fost \inut[ de c[tre Lo-
cotenent Colonelul Cseko.

Dl. Dr. :tefan Lenard fost ajutor de
primar cu concursul Locotenent Colo-
nelului Cseko ;i altor ofi\eri a dat peste
membrii Directoriului, cari era gata de
plecare ;i provoc]ndu-i ca s[ predea va-
lorile ora;ului afl[toare la ei, ace;tia s-a
declarat c[ sunt dispu;i la aceasta, dac[
li se va asigura libera plecare ;i paz[ `n
contra eventualelor insulte. Aceasta li s-
a promis ;i ei au predat 1.250.000 Co-
roane. ~n noaptea zilei de 17 Aprilie 1919
cu pre\iosul concurs al jandarmilor rurali
au fost sco;i din `nchisoarea Consiliului
de R[sboiu bol;evic acei 6 ofi\eri rom]ni
prizonieri ;i acel confesor care erau ares-
ta\i ̀ n Cazarma Regina Maria/atunci ca-
zarma honvezilor/ au fost transporta\i
apoi la tribunal s[ fie scuti\i de ori ;i ce
primejdie.

Vineri `n 18 aprilie 1919. ~nainte de
mas[ fo;tii membri ai Directoriului co-
munist s-au adunat `n curtea Casei 
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Una dintre femeile celebre din perioa-
da interbelică a fost o româncă< Regina
Maria, prima regină a României Mari reîn-
tregită la 1 decembrie 1918 la Marea Adu-
nare Națională de la Alba Iulia. De fapt,
este vorba de o româncă prin adopție însă
care și-a iubit țara în care a dominat cu
pasiune și cu dărurire. 

Practic, Regina Maria a României a
fost cea care l-a sprijinit pe Regele Ferdi-
nand I cel Loial să intre în Primul Război
Mondial de partea Antantei în anul 1916,
nu de partea Puterilor Centrale, Germania,
Austro-Ungaria, Turcia, Bulgaria. Așa cum
cereau rudele de sânge ale regelui român,
membrii familiei imperiale germane în
timpul Primului Război Mondial, Regina
Maria a fost supranumită regină soldat
pentru că a îndrăznit de multe ori să mear-
gă până pe linia frontului. Mai mult, suve-
rana României a organizat un serviciu sa-
nitar eficient, destinat răniților. Multe zile
ea a muncit ca infirmieră în spitalele de
companie. Nepoată a Reginei Victoria a
Marii Britanii și verișoară a țarului Nicolae
al II-lea al tuturor rușilor, asasinat în 1918
de către bolșevici la ordinul lui Lenin. Re-
gina Maria părea să fie destinată unei vieți
de basm. Ea însă a cunoscut ororile răz-
boiului, refugiul familiei regale și a guver-
nului condus de I. C. Brătianu la Iași, greu-
tățile din spitale de campanie și și-a asumat
și misiuni diplomatice. Regina diplomat,
a fost de o importanță deosebită, delegația
britanică a fost impresionată de această
nepoată a Reginei Victoria, iar președintele
francez, George Clemenceau a fost pur și
simplu copleșit de personalitatea reginei
României. 

Însă, prin Pacea separată de la Buftea
- București, pe care Regele Ferdinand I nu
a semnat-o niciodată, existau resentimen-
tele generate de faptul că România, trădată
de Rusia - sovietizată, ieșise temporar din
război fără acordul aliaților occidentali.
Însă, în cele din urmă, românii au avut
câștig de cauză numai datorită sprijinului
oferit de Franța și Marea Britanie. Mulți
dintre diplomații americani nu simpatizau
deloc cu cauza României Mari, iar mulți
dintre ei ar fi vrut să ofere Transilvania
Ungariei (atenție la lobby-ul maghiar din
SUA). Regina Maria și-a dat seama cât de
important este să schimbe percepția ame-
ricanilor despre România. Așa că familia
Regală  și autoritățile de la București au
început să invite jurnaliști americani în
România care să scrie despre situația ade-
vărată din Transilvania. 

În curând voi scrie un articol în legă-
tură cu participarea Regelui Ferdinand I
și a Reginei Maria la campania din Ungaria
a anului 1919 pentru înlăturarea guver-
nului bolșevic al lui Kun Bela.

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

Mureşan Traian

Cum i-a fermecat
Regina Maria
pe americani?

ISTORIE
~n Satu Mare era `n timpul bol;evismului un deta;ament s[cuiesc. Directoriul comunist

`ns[ nu avea `ncredere la ace;ti solda\i. A fost trimis din centru un delegat politic pe l]ng[
acest comandament, numitul Fridirich Karikas muncitor de fier. Divizia s[cuiasc[ a fost
l[sat[ `n rezerv[, numai o mic[ por\iune din frontier[ a fost p[zit[ de s[cui, la comuna Ilba.
La frontiera de-a st]nga Some;ului, la comuna Tamaia-Pomi Borle;ti-Ardusat erau trupe
ro;ii bol;evice.

Pictorul Aurel Popp a participat la Primul R[zboi Mondial. St]nd la mas[ cu mai mul\i camarazi de arme printre care ;i
sculptorul Sidlo Fer ;i pictorul Marton Ferenc

Primarul Feren\iu ;i-a rostit discursul 

Director editor< Ilie S[lceanu
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ISTORIE
La vestea sosirii armatei s-a aglomerat mult[ lume `n pia\a ora;ului. Era la orele 12 c]nd

garda civil[ a ̀ mpr[;tiat lumea, necumva s[ aib[ aspectul unei demonstra\iuni. P]n[ c]nd noi
eram pleca\i spre `nt]mpinarea armatei Dr. I.C. Barbul a plecat cu o tr[sur[ de a prim[riei la
podul Some;ului av]nd drapel mare alb cu sine. ~n acele momente a sosit ;i prima patrul[ de
cavalerie la pod cu care ne `nt]lniser[m mai `nainte.

Cercuale de unde sub paza solda\ilor
s[cui a plecat la gar[. S-a dat sus ̀ ntr-un
vagon special, trenul apoi a plecat cu ei
la orele 9 la Debre\in spre Mateszalka
fiindc[ linia dreapt[ spre Careii Mari
era deja amenin\at[ de trupele rom]ne.

18 aprilie 1919 - `n curtea 
Liceului Reformat are loc
o adunare la care particip[
5000 de cet[\eni

Vineri, `n aceast[ zi dup[ mas[ Dl.
Ludovic Belteki reformat conchiam[ o
adunare poporal[ `n curtea liceului re-
format, la care ia parte cel pu\in 5000
cet[\eni. Adunarea este deschis[ ;i pre-
sidiat[ de Dl. Dr. :tefan Lenard ajutor
de primar. El d[ seama despre m[surile
luate `n urma desfiin\[rii Directoriului
comunist apoi provoac[ pe cet[\eni ca
s[ se prezinte la garda civil[ pentru
men\inerea ordinei dup[ retragerea tru-
pelor s[cuie;ti. Domnul Belteki `n con-
ferin\a sa spune c[ comunismul bazat
pe teroare a dat faliment. Func\ionarii
;i-au ocupat posturile. Valorile seches-
trate se vor reda proprietarilor justifica\i
;i se va aplica legea excep\ional[ a sta-
tariului.

Dup[ mai multe discursuri adunarea
declar[ c[ pentru ora;ul Satu-Mare s-a
sf]r;it regimul comunist, se restabile;te
libertatea presei, se vor reda tuturor lu-
crurile reachizi\ionate ;i sechestrate de
Directoriu. Delega\ii bol;evice de pe
l]ng[ autorit[\i numai dec]t se vor da
afar[. Func\ionarii se vor reintegra `n
posturi ;i se va organiza garda civil[.

Dup[ adunarea poporal[, iar[ s-a
`ntrunit consiliul or[;enesc ;i a conti-
nuat serviciul permanent toat[ noaptea
`n biroul ;efului poli\iei ;i la oficiul de
aprovizionare ̀ n cabinetul fostului con-
silier Dr. Octavian Pop. Deoarece la
Prim[rie se f[cea o cur[\ire general[ ;i
restabilirea situa\iei anterioare. La
Prim[rie toate erau r[sturnate, birourile
schimbate, mobilierul transportat, care
`ncotro. Sala mare a prim[riei era com-
plectamente murd[rit[ de garda ro;ie.
Altfel daune mai sim\itoare nu s-au
f[cut, dec]t c[ s-a furat 9 ma;ini de scris.
Disear[ ̀ ns[ nici urm[ nu s-a mai v[zut
a gospod[riei comuniste afar[ de 2 -3
fire rupte de telefoane ce a fost instalate
de comuni;ti.

~n aceste zile de ̀ ns[mn[tate istoric[
membrii consiliului or[;enesc era Dr.
:tefan Lenard, primar ajutor, primarul
titular `n novembrie 1918 sa retras `n
pensie - Dr. Octavian Pap, Dr. Zoltan
Pap, Andrei Szekely consilier, Dr. Ernest
Pirkler consilier nu era `n Satu-Mare, a
fost greu bolnav ;i operat la clinica din
Budapesta, Dr. Alexandru Antal prim
juristconsult, Adalbert Figus ;eful con-
tabilit[\ii ;i eu care atunci eram consilier.
Am s[ constat, c[ a f[cut servicii pre\ioa-
se ora;ului Dnii Dr. Mihai Pap, Dr. An-
drei Dobosi, Dr. I.C. Barbul advoca\i,
Dr. Josif Nagy fost ;ef de poli\ie ;i Carol
Hajdu func\ionar, precum ;i D-nii Jonel
Cloaje ast[zi maior `n armat[ ;i Rudolf
Bartl fo;ti c[pitani `n armata austriac[,
cari al[turi cu consiliul or[;enesc a stat
`n permanen\[ 3 zile ;i 3 nop\i.

~n noaptea zilei de 18 aprilie 1919
Dl. Dr. Mihai Pap, Dr. Andrei Dobosi,
Dr. Augustin Silva;i cu mine `mpreun[
a intervenit la primul procuror pentru
eliberarea ofi\elor rom]ni transporta\i
la tribunal `n noaptea anterioar[.

Dl. primprocuror Dr. Silviu Pop i-a
pus numai dec]t `n libertate.

Apoi a urmat o emula\ie nobil[ ̀ ntre
noi b[;tina;ii s[tm[reni care pe care
anume dintre ofi\eri s[-l g[zduiasc[.

Dup[ce i-am plasat la c[;ile noastre
ne-am `ntors la poli\ie. Era noaptea la
orele 12.00, c]nd am primit cel dint]iu
aviz telefonic ̀ mbucur[tor c[ anume tru-

pele rom]ne de fapt sunt `n `naintare.
~ntre comuna Jidani ;i Moftin s-a t[iat
s]rmele telegrafice ;i patrule de cavalerie
a transversat linia ferat[ `ntre Jidani ;i
Ghilvaci. Nedurmi\i dar `ntr-o fericit[
a;teptare am privit primele raze a soa-
relui `n diminea\a zilei de s]mb[t[ 19
aprilie 1919.

Era s]mb[ta patimilor ;i noi eram
`n a;teptarea `nvierii dar nu numai a
r[scump[r[torului domnul nostru Isus
Christos, ci ;i a ̀ nvierii neamului nostru
rom]nesc.

Era o zi senin[ dulce de prim[var[.
Deta;amentul s[cuilor `n zori de zi

a `nceput s[ se retrag[, - `nt]iu a plecat
unit[\ile retrase dela frontier[ apoi re-
servele, cari era plasate `n ora;. La orele
10 `nanite de mas[ a plecat artileria ;i
pe urm[ trenul cu bagaje.

Popula\ia a;tepta `nfrico;at[ retra-
gerea dela frontier[ a trupelor ro;ii.
Aceast[ retragere `ns[ nu a urmat, fi-
indc[ trupele bol;evice neorganizate
parte a fost `mpr[;tiate de trupele
rom]ne `naint]nd spre S[tmar, parte a
fost desarmate de trupele de cavalerie
cari `n mar; for\at dela Hodod/S[laj/ a
sosit mai nainte la barierele ora;ului
dec]t bol;evicii fug[ri\i de la frontiera
Tamaia- Ardusat.

~n diminea\a zilei de 
19 aprilie 1919 consiliul
or[;enesc era preg[tit pentru
primirea trupelor rom]ne 

~n 19 aprilie diminea\a a fost sco;i
din prinsoare ;i acei 60 solda\i rom]ni,
cari ca prisonieri era interna\i ̀ n casarma
honvezilor. Le-am dat arme `n m]n[ ;i
i-am pus paz[ ora;ului sub conducerea
Dlui fost c[pitan Jonel Cloaje ;i a fo;tilor
ofi\eri ai armatei austro-ungare. Cu to\ii
era b[ie\i cinsti\i ;i de `ncredere, cari
sub domnirea comunismului s-a retras
dela ori ;i ce serviciu militar.

Sfatul na\ional rom]n ;i consiliul
or[;enesc st[ gata pentru primirea tru-
pelor rom]ne.

~nainte de 9 ore cu ceva `mpreun[
cu Dnii a plecat `ntro tr[sur[ `mpreun[
cu dnii Dr. Mihai Pap, Dr. Andrei Do-
bo;i, Adalbert Figus ;i Gavril Pau;an lo-
cotenent ̀ n armata rom]n[ care era unul
dintre ofi\erii prinsonieri elibera\i de
noi. Am luat direc\ia spre P[ule;ti ̀ n fer-
ma convingere, c[ primele trupe rom]ne
numai pe ;osea dela Valea Vinului spre
P[ule;ti pot s[ soseasc[ dinspre frontiera
liber[ Tamaia. Aveam pe l]ng[ noi doi
plutonieri de jandarmi c[lare, dintre cari
mai ales Antoniu Mitagor, b[iat brav,

merit[ s[ nu fie dat uit[rii numele lui.
Ace;tii a plecat ̀ nainte p]n[ la locul un-
de a dat de trupele ro;ii. ~ntorc]ndu-se
ne-a raportat, c[ trupele ro;ii sunt `n li-
nia comunei C[r[;eu retr[g]ndu-se `n
complect[ disordine.

~n acela;i timp `nt]lniser[m volun-
tarii s[cui ;i o baterie cu 4 tunuri `n re-
tragere. Deci ne-am `ntors cu at]t mai
mult, c[ oprindu-se la moara cu aburi
ni sa spus la telefon, c[ pe alt[ cale se
apropie trupe rom]ne ;i anume dinspre
comuna Doba, cari au s[ soseasc[ mai
nainte dec]t cele dela frontiera Ilba-Ta-
maia. ~ntorc]ndune consiliul or[;enesc
a hot[r`t ca s[ plec ̀ nso\it de Dl. Adalbert
Figus fost ;ef al contabilit[\ii spre
`nt]mpinarea trupelor rom]ne lu]ndu-
ne drumul pe ;osea transversal[ spre co-
muna Doba. 

Am plecat la orele 11. Abia am trecut
peste bariera dela podul Some;ului ne-
am ̀ nt]lnit cu o patrul[ de cavalerie con-
st[t[toare dintr-un ofi\er ;i 6 ro;iori.

Ne-a oprit. Am spus ofi\erului, c[
plec[m spre ̀ nt]mpinarea trupelor. Ne-
am legitimat, apoi d]ndu-ne un soldat
pe l]ng[ noi ne-a dat drumul. 

Am plecat mai departe ;i cam pe la
c]rciuma din Veti;, ne-am `nt]lnit cu
avantgarda diviziei de cavalerie, care
`nainta din spre Hodod/jude\ul S[laj/la
Satmar, Comandatul avantgardei era co-
lonelul de ro;iori Ressel.

M[rturisesc, c[ eram mult emo\io-
nat. ~n c]teva cuvinte l-am rugat pe Dl.
Colonel s[ cru\e ora;ul Satu-Mare de jaf
;i bombardament. L-am asigurat c[ `n
ora; nu mai sunt trupe inamice ;i prin
urmare trupele rom]ne pot s[ intre f[r[
nici o resisten\[.

Dl. Colonel Ressel a spus c[ s[ ne
`ntoarcem numai dec]t ;i s[ public[m
`n `ntreg cuprinsul ora;ului, ca p]n[ la
orele 3 dup[ mas[ toate armele s[ se adu-
ne la prim[rie, popula\ia s[ se poarte
lini;tit, pentru trupe s[ se ̀ ngrijeasc[ de
ap[ ;i pe la orele 3 s[ se adune la prim[rie
30 cet[\eni frunta;i. La 3 ore va sosi Dl.
General Davidoglu ̀ n localitate ;i va lua
m[surile cuvenite.

Noi ne-am repezit spre S[tmar ;i am
esecutat ordinile primite.

La vestea sosirii armatei s-a aglome-
rat mult[ lume `n pia\a ora;ului. Era la
orele 12 c]nd garda civil[ a `mpr[;tiat
lumea, necumva s[ aib[ aspectul unei
demonstra\iuni. P]n[ c]nd noi eram
pleca\i spre `nt]mpinarea armatei Dr.
I.C. Barbul a plecat cu o tr[sur[ de a
prim[riei la podul Some;ului av]nd dra-
pel mare alb cu sine. ~n acele momente
a sosit ;i prima patrul[ de cavalerie la
pod cu care ne ̀ nt]lniser[m mai ̀ nainte.

Solda\ii ;i caii era acoperi\i cu prav. A
stat pu\in p]n[ c]nd s-a aranjat ;i apoi
a plecat `nainte pe calea Drago; Vod[,
Bulevardul Ferdinand, Strada Regina
Maria, ;i f[r[ de a se opri ̀ n pia\[, a mers
mai departe pe Str. Lucaciu, Str. Mihai
Viteazul, Str. :tefan cel Mare, Str. Gene-
ral Berthelot ;i Bulevardul Unirii (S[
`n\[lege c[ atunci str[zile avea alte nu-
miri. Aceste sunt numiri noi) urm[rind
Deta;amentul s[cuiesc.

19 aprilie 1919 - la orele 13.45
a sosit dinspre Str. Cet[\ii `n
Pia\[ colonelul Ressel `nso\it
de ofi\eri ;i de o baterie

Era la 12 ;i 35, c]nd patrula a tra-
versat pia\a. La un ceas f[r[ un sfert a
sosit dinspre Str. Cet[\ii `n Pia\[ colo-
nelul Ressel `nso\it de ofi\eri ;i de o ba-
terie, care numaidec]t a fost plasat[ `n
fa\a hotelului Dacia. Colonelul Ressel a
mers c[lare p]n[ la prim[rie, unde a fost
bineventat de Dr. :tefan Lenard.

Colonelul pe scurt a repetat ceia-ce
a spus delega\ilor c[ p]n[ la orele 3 sunt
de a se aduna toate armele la prim[rie ;i
c[ la orele 3 ;i 20 tot la prim[rie s[ fie
`ntruni\i 30 cet[\eni frunta;i `mpreun[
cu consiliul or[;enesc pentru primirea
generalului Davidoglu.

Colonelul apoi a plecat cu suita sa la
mas[ la hotelul Dacia. ~ntre aceste divizia
de cavalerie cu `ncetul a sosit pe Str.
Cet[\ii `n pia\[. ~nainte vinea o trup[ de
bicicli;ti, apoi cavaleria, 8 solda\i cu fan-
fare `n frunte cu un tambur, dup[ ei iar[
cavalerie, pe urm[ mitraliere ;i artilerie.

Trupele s-a plasat `n careu `n mijlo-
cul pie\ii.

V[z]nd atitudinea pa;nic[ a armatei
s-a adunat din nou mult[ lume `n pia\[
admir]nd trupele rom]ne, cari s-a pre-
sentat admirabil. Solda\ii bine ̀ mbr[ca\i,
bine echipa\i, caii frumo;i, ;i peste tot
s-a manifestat o disciplin[ complect[.
Era un tablou impun[tor mai cu seam[,
ca pe aici era vestea c[ trupele rom]ne
sunt prost echipate, armament inferior,
solda\ii descul\i, etc.

La orele 3 sa `ntrunit `n sala
prim[riei consiliul or[;enesc ;i nu nu-
mai 30, ci peste 100 de cet[\eni de c[pe-
tenie.

Generalul Davidoglu a sosit exact la
3 ;i 20. ~n pia\[ `n fa\a prim[riei a fost
salutat la sosire de Dl. advocat Dr. A.
Dobo;i. ~n sala prim[riei to\i a stat sus
c]nd a intrat Dl. general ;i a fost primit
cu aclama\iuni "Tr[iasc[".

Dl. general a mul\umit salut[rile ;i
sa plasat l]ng[ scaunul presidial. St]nd

`n picioare a ascultat felicitarea ajutoru-
lui de primar Dr. Lenard, ce a fost
t[lm[cit[, pe rom]ne;te de fostul c[pitan
Jonel Cloaje.

"Nu ;tim" -spuse Dl. Dr. Lenard -`n
c]t se va respecta de imperiul rom]n
limba matern[ a popula\iei maghiare ;i
autonomia ora;ului, dar ;tim c[ fa\[ de
stupiditatea bol;evismului Dv aduce\i
cultura occidentului civilizat. Pentru
sus\inerea ordinei publice v[ oferim ser-
viciile noastre. V[ salut `n numele po-
pula\iei acestui ora;."

Generalul Davidoglu
;i-a rostit discursul cu pauze
ca s[ poat[ fi tradus
;i `n maghiar[

Dl. General Davidoglu a r[spuns
urm[toarele< 

Nu ca inamici am venit ci ca fra\i
porni\i la ordinul Antantei, ca s[ ase-
diem linia demarca\ional[. Respect[m
toat[ lumea cinstit[, numai a bol;evis-
mului adversari suntem.

Cu sosirea armatei rom]ne se va res-
tabili ordinea dinaintea revolu\iei.
Func\ionarii f[r[ deosebire pot s[-;i
ocupe posturile ;i autorit[\ile vor con-
tinua activitatea lor conform ordinilor
ce se vor publica.

Cu ̀ ncredere a;tept[m deciderea an-
tantei, ori ce s[ fie aceasta".

Popula\ia are s[ fie lini;tit[. Cet[\enii
cinsti\i se vor l[sa `n pace. Ora;ul este
scutit de jaf, fiindc[ ;i-a deschis por\ile
benevol `naintea armatei rom]ne. Ni-
mene nu va fi internat.

Trupele pleac[ mai departe, numai
at]ta armat[ va r[m]ne ̀ n ora; c]t[ este
indispensabil[ pentru sus\inerea ordinei.
Dac[ va fi lini;te `n ora; nimeni nu-i va
face nici o nedreptate. De ast[zi `nainte
`ns[ s[ nu mai fie nici amintire de
bol;evism.

Discursul a fost des `ntrerupt de
aplause. C[ s[ fie ̀ n\[les ;i de lumea un-
gureasc[, Dl. general a \inut pauz[ dup[
fiecare proposi\iune ;i a l[sat s[ se tra-
duc[ pe ungure;te de c[pitanul Cloaje.

Dup[ adunare Dl. general sa retras
`n cabinetul primarului `mpreun[ cu
ofi\erii superiori ;i a stat pu\in cu mem-
brii sfatului na\ional rom]n ;i cu consi-
lierii or[;ene;ti.

Seara la 8 a fost un mare banchet
oferit de prim[rie. Cu aceast[ ocasiune
`mpreun[ cu ofi\erii trupelor asediante
500 persoane a luat parte la masa orga-
nizat[ `n hotelul Dacia.

Toat[ lumea era `nc]ntat[ ;i
mul\umit[. Sa rostit multe toasturi chiar
;i din partea ungurilor.

~n 20 aprilie 1919 `n zorii de zi s-a
terminat banchetul. Trupele, afar[ de
acele cari a fost destinate pentru paza
ora;ului, a plecat mai departe.

~nainte de plecare `n 20 aprilie 1919
am v[zut un gest energic din partea co-
mandamentului trupelor rom]ne. Anu-
me la ordinul comandamentului a fost
esecuta\i `n curtea cas[rmii honvezilor
un plutoner din armata ro;ie numit Ra-
polti ;i `nc[ doi solda\i bol;evici, cari
era deja judeca\i la `nchisoare de consi-
liul de r[sboiu comunist pentru furturi,
jafuri ;i complicitate la omorul p[rinte-
lui Izidor Silaghi, fost preot rom]n `n
comuna Bic[u.

~n 20 aprilie 1919 dup[ mas[ la orele
3 a sosit `n localitate statul major al di-
visiei 2 de cavalerie `n frunte cu Dl. ge-
neral Constantinidi. ~n sala prim[riei a
fost salutat de Dl. advocat Dr. A. Dobo;i.

Dup[ aceasta Dl. General a luat `n
primire ora;ul Satu-Mare...;i noi am fost
desrobi\i.”

Mul\umim Arhivelor Na\ionale 
Satu Mare pentru colaborare

Monumentul Eroului Necunoscut a fost ridicat ̀ n Centrul Vechi din Satu Mare ̀ n anul 1922 ;i a disp[rut f[r[ urm[ ̀ n 1940

dedicat eliber[rii ora;ului Satu Mare `n anul 1924
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TRADI}II
Această sărbătoare reprezintă un moment important în viaţa românilor din acest spaţiu etnografic.

Cu o seară înainte, fetele fecioare şi pruncele se duc să culeagă sânzâiene, organizându-se din timp
grupuri de culegătoare. Copilele împletesc cununiţe în trei şi în patru, punându-le apoi pe cap. Tinerele
dornice de măritiş culeg braţe întregi de sânzâiene, pe care le duc acasă şi acolo le împletesc cântând.
Prima cununiţă făcută se pune pe gard, ca oricine intră în gospodărie să aibă noroc şi sănătate. A doua
cununiţă se aruncă pe casă pentru a alunga duhurile cele rele> tradiţia spune că dacă această cunună
cade peste casă, fata nu se va mai mărita în acea toamnă sau că cineva din familie se va îmbolnăvi,
putând chiar să moară.

Ultimul profet al Vechiului Tes-
tament şi primul profet al Noului
Testament, Ioan Botezătorul, a fost
fiul preotului Zaharia şi al Elisa-
betei.

Elisabeta era stearpă şi datorită faptului
ca îşi doreau foarte mult un copil, Dum-
nezeu a ascultat rugăciunea lor şi le-a vestit
prin înger că Elisabeta va naşte un copil
care va fi cel mai mare prooroc al tuturor
timpurilor născut dintr-o femeie şi se va
chema Ioan.

Semnificaţia religioasă
a sărbătorii

Pentru că Zaharia nu a dat crezare spu-
selor îngerului a fost mut până în ziua a
opta după naşterea copilului, când a fost
tăiat împrejur. Familia a dorit să-i pună
numele copilului «Zaharia», dar preotul
s-a opus. A cerut o tăbliţă şi a scris pe ea<
«Ioan este numele lui» şi limba i s-a dez-
legat. Ioan a stat în pustiu până în ziua ară-
tării lui către popor, pregătind calea Dom-
nului (episodul naşterii Sfântului Ioan Bo-
tezătorul este relatat pe larg în Sfânta Evan-
ghelie după Luca, cap. I).

Sânzâienele – mit şi realitate 

Potrivit tradiţiei, în această zi (24 iu-
nie), anual, se serbează «Sânzâienele».
Această sărbătoare se numeşte «Sânzâie-
ne» în sud-vestul, nordul şi centrul Ro-
mâniei şi «Drăgaica» în Moldova de Sud,
Dobrogea şi Muntenia. Ion Ghinoiu con-
sideră că Sânzâienele sunt reprezentări
fantastice în alaiul Sânzâienei sau Drăgai-
cei, zeiţa agrară celebrată în solstiţiul de
vară, când se împârguiesc lanurile de grâu
şi înfloreşte planta ce-i poartă numele< sân-
ziana sau drăgaica. Sânzienele sunt divi-
nităţi nocturne care apar numai în cete,
de obicei în număr fără soţ. Ele ar fi zâne
sfinte sau fecioare frumoase răpite de zmei
şi ţinute în palate ferecate. În noaptea de
Sânziene (23-24 iunie), în timp ce umblă
pe pământ sau plutesc în aer, cântă şi dan-
sează, împart rod holdelor şi femeilor că-
sătorite, înmulţesc păsările şi animalele,
stropesc florile cu leac şi miros, tămăduiesc
bolile şi suferinţele oamenilor, apără se-
mănăturile de grindină şi vijelii. Spre de-
osebire de Iele şi Rusalii care sunt «Zâne
rele», Sânzâienele sunt «Zâne bune».

În sud-estul României, în ritual, Sân-
zâienele sau Drăgaicele sunt fete necăsă-
torite care împlinesc ceremonialul nupţial
al zilei agrare, cunoscut sub numele de
«Dansul Drăgaicei». În situaţii speciale,
când oamenii le nesocotesc ziua, Sânzâie-
nele pot deveni forţe distructive< stârnesc
din senin furtuni, aduc grindina, ridică în
vârtej pe cei păcătoşi lovindu-i cu boala
numită «luatul de Drăgaică», lasă câmpu-
rile fără rod şi florile fără leac. Sânzâienele
sunt atestate atât ca divinităţi fitomorfe
(planta care înfloreşte de ziua lor, sânzâ-
iana), cât şi ca divinităţi antropomorfe
(ceata feminină ce formează anturajul în
care se desfată zeiţa agrară), în Oltenia,
Banat, Transilvania, Maramureş, Bucovi-
na, Moldova de Nord. Local, în acest areal
extins, apare şi sinonimul sudic al acestor
reprezentări mitice, Drăgaicele (a se vedea
Ion Ghinoiu, «Obiceiuri populare de peste
an. Dicţionar», Editura Fundaţiei Cultu-
rale Române, Bucureşti, 1997, pp. 178-
179).  Sărbătoarea Sânzâienelor este cu
dată fixă (24 iunie), fiind dedicată Sânzâ-
ienei, protectoare a lanurilor de grâu şi orz
aflate în pârg. Este una dintre cele mai în-
drăgite sărbători ale verii, care adună lao-
laltă un mare număr de obiceiuri< efectua-
rea observaţiilor astronomice şi meteoro-

logice, în special la răsăritul Găinuşei sau
Cloştei cu Pui, în raport cu care se calcu-
lează apoi timpul favorabil culegerii grâu-
lui de toamnă> culegerea plantelor de leac
şi a picăturilor de rouă pentru cosmetica
populară (cele mai de seamă plante de leac
care se culeg în această zi sunt< sânzâiana
– care este bună pentru roada grădinilor
şi a câmpului, pentru pepeni şi curechi>
usturoiul – întrebuinţat pentru diferite lea-
curi> cicoarea – pentru dureri de şale>
cimbrişorul – împotriva pârlelii> aceste
plante vor fi bune de leac dacă se vor sfinţi
la biserică)> scalda rituală a fetelor şi ne-
vestelor tinere în ape curgătoare sau tăvă-
lirea lor prin pajiştile înrourate pentru a fi
frumoase şi îndrăgite în cursul anului> spă-
larea părului de către fete cu iarbă mare
pentru a fi plăcute feciorilor> aflarea ursitei
prin împletirea cununiţelor de sânzâiene
şi aruncarea acestora pe acoperişul casei
sau şurii. În această perioadă a anului cucul
încetează a cânta> el cântă numai de la Bu-
na Vestire până la Sânzâiene, când se înea-
că cu orz sau cireşe şi răguşeşte. Muţirea
cucului reprezintă un semn că a sosit vre-
mea cosirii fâneţelor. Se crede că dacă şi
după Sânzâiene cântă cucul, timpurile vor
fi rele, aducând foamete mare, războaie şi
nenorociri. Alţii consideră că după această
zi, cucul se preface în uliu şi începe iarăşi
a cânta. 

Acum se organizează vestitele târguri
de Sânzâiene, iar momentul cel mai im-
portant al sărbătorii îl constituie umblatul
cu făclia, ceremonial la care participă în-
treaga suflare a localităţilor (vezi Ion Ghi-
noiu, «Vârstele timpului», Editura Miner-
va, Bucureşti, 1988, p. 266). Făcliile, lucrate
din lemn de molid uscat, se rotesc în sensul
mersului soarelui, rotocoalele de foc având
un pronunţat caracter al cultului solar, care
ar putea simboliza bucuria victoriei lumi-
nii asupra întunericului. Tudor Pamfile
afirmă că în Moldova, de Sânzâiene, se
face «descântecul de întors inima cuiva»,
pentru a alunga ura dintre două persoane.
Conform acestui ritual, se scot nouă căr-
buni aprinşi din vatra focului şi peste ei se
pune cu gura în jos o ulcică> deasupra ul-
cicăi se pun iarăşi trei cărbuni aprinşi, după

care se descântă astfel< «Eu voi întoarce
ulcica asta/Şi ulcica întoarce vatra/Şi vatra
întoarce soba/Şi soba întoarce grinzile cu
horna/Şi grinzile întorc podelele,/Leaturile
şi şindrilele,/Şindrilele întorc crângurile/Şi
crângurile întorc pe Sfântul Spiridon/Şi pe
Sânzâiene/Şi pe Maica Domnului/Să în-
toarcă inimile celor împricinaţi/Unul asu-
pra altuia/Cu cugetele/Şi cu dragostea/Să
se împăciuiască!» Cărbunii de pe fundul
ulcelei care s-au stins sau au prins cenuşă
în timpul cât s-a rostit de trei ori descân-
tecul, se udă cu apă neîncepută.

Din apa aceea, cei învrăjbiţi beau o
parte, iar cu ceea ce rămâne se spală pe
faţă şi-şi stropesc hainele. Cărbunii de sub
ulcică închipuie duşmanii şi duhurile rele,
care învrăjbesc oamenii> de aceea se iau şi
se pun jos lângă uşă, se calcă în picioare şi
apoi se aruncă în gunoi (Tudor Pamfile,
«Sărbătorile la români», Editura Saeculum
I.O., Bucureşti, 1997, ediţie şi introducere
de Iordan Datcu, p. 69). În Banat, de Sân-
zâiene, cei care sunt cu dare de mână dau
de pomană pentru sufletele morţilor câte
un colac cu jordilene (caise şi pere)> acest
obicei constituie «Moşii de Sâmzenii»
(Otilia Hedeşan, «Lecţii despre calendar
(curs de folclor », Universitatea de Vest
Timişoara, 1998, p. 196). Poporul român
a mai legat de Sânzâiene şi numele Sfân-
tului Ioan cel Nou, ale cărui sfinte moaşte,
făcătoare de minuni, se găsesc la Suceava,
în mănăstirea care-i poartă numele, unde
anual, în 24 iunie, numeroşi pelerini vin
în procesiune pentru a se închina.

Sânzâienele în Sătmar

Această sărbătoare reprezintă un mo-
ment important în viaţa românilor din
acest spaţiu etnografic. Cu o seară înainte,
fetele fecioare şi pruncele se duc să culeagă
sânzâiene, organizându-se din timp gru-
puri de culegătoare. Copilele împletesc cu-
nuniţe în trei şi în patru, punându-le apoi
pe cap. Tinerele dornice de măritiş culeg
braţe întregi de sânzâiene, pe care le duc
acasă şi acolo le împletesc cântând. Prima
cununiţă făcută se pune pe gard, ca oricine
intră în gospodărie să aibă noroc şi sănă-

tate. A doua cununiţă se aruncă pe casă
pentru a alunga duhurile cele rele> tradiţia
spune că dacă această cunună cade peste
casă, fata nu se va mai mărita în acea toam-
nă sau că cineva din familie se va îmbol-
năvi, putând chiar să moară. A treia cu-
nuniţă se aşază în poiată (grajd) pentru
îndepărtarea lucrărilor vicleanului diavol,
ca să nu «li se ia laptele la vaci» şi ca toate
animalele să fie ferite de boli şi de moarte
năpraznică.

În Ţara Oaşului se aruncă pe case câte
o cununiţă pentru fiecare membru al fa-
miliei, ceea ce simbolizează unitatea, ar-
monia, pacea şi înţelegerea care trebuie să
troneze în toate căminele. Când grupurile
de culegătoare se întorc de la culesul sân-
zâienelor, la fiecare încrucişare de drumuri,
la cruci, se pune câte o cununiţă, precum
şi la biserică, pentru ca Dumnezeu să ocro-
tească întreaga comunitate de orice rău,
aducând belşug şi spor în toate casele de
gospodari. Tocmai de aceea, se mai pun
cununi în casă la meşter-grindă, se aruncă
în holde sau pe coşurile de mălai, aceste
cununiţe fiind o prevestire şi a secerişului
care se apropie. În caz de furtună, ploaie
cu grindină, când se trag clopotele în sat
pentru a împrăştia norii, boreasa ia
mâţişoare sfinţite la Florii, o coajă de ou
de la Paşti şi o floare de sânzâiene, pe care
le aruncă în foc pentru stabilirea echili-
brului între forţele naturii, iar părinţii îşi
pun copiii în genunchi să se roage. De Sân-
zâiene nu se lucrează nimic, ci toată sufla-
rea pleacă la biserică.

Poporul român a ştiut întotdeauna ce
rol are Dumnezeu în viaţa cotidiană, a se-
sizat influenţa Acestuia prin diferite
acţiuni, atât în domeniul public, cât şi în
cel privat, acordându-I cinstea cuvenită.
Alături de acest cult, fiecare zonă etno-
folclorică şi-a format o serie de tradiţii re-
feritoare la sărbători în paralel cu datele
furnizate de Biserică. Acestea nu au avut
însă rolul înstrăinării de Dumnezeu, ci
dimpotrivă, mărirea respectului faţă de di-
vinitate, ca fiind singura forţă supremă ce
poate învinge puterea răului şi conduce
omenirea pe calea cea bună.

Preot dr. Cristian Boloş

Sărbătoarea se mai numește «Sânzâiene» în sud-vestul, nordul și centrul României și «Drăgaica» în Moldova de Sud,
Dobrogea și Muntenia

Actele de corupţie a celor aflați la pu-
tere ajung, în cele din urmă, să fie plătite
de cei săraci, care din cauza lăcomiei ce-
lorlalţi sunt lipsiţi de cele necesare şi la
care au dreptul, a spus Papa Francisc în
predica sa rostită la Sfânta Liturghie ce-
lebrată luni, 16 iunie, la Casa Sfânta Mar-
ta, la Vatican - titrează catholica.ro, citând
site-ul Radio Vatican. "Singura cale" de
străbătut pentru a învinge "păcatul co-
rupţiei" este slujirea celorlalţi, care ne pu-
rifică inima. Pornind de la lectura biblică
din Cartea întâi a Regilor, în care se vor-
beşte despre regele Ahab şi via lui Nabot,
Pontiful a remarcat că la baza tristei ne-
dreptăţi înfăptuite de rege şi regină se
află corupţia.

Aceeaşi dramă se repetă în continuu
între cei care deţin puterea materială, po-
litică sau spirituală. Pontiful s-a întrebat<
"cine plăteşte corupţia? Cel care îţi aduce
mită? Nu, acesta este doar un interme-
diar". În realitate, corupţia o plăteşte cel
sărac. "Dacă vorbim de corupţii din po-
litică sau economie, cine plăteşte aceasta?
Plătesc spitalele fără medicamente, bol-
navii care nu mai primesc îngrijiri, copiii
care nu mai primesc educaţie. Ei sunt
modernii Nabot care plătesc corupţia ce-
lor mari. Şi cine plăteşte corupţia unui
prelat? O plătesc copiii, cei care nu ştiu
să-şi facă semnul crucii, care nu sunt for-
maţi prin cateheză, care nu sunt îngrijiţi.
O plătesc bolnavii care nu sunt vizitaţi,
o plătesc cei din penitenciare care nu mai
primesc asistenţă spirituală. Cei săraci
plătesc… Corupţia este plătită de cei să-
raci< de săracii materiali şi de săracii spi-
rituali".

Singura cale de a ieşi din corupţie, -
afirmă Sfântul Părinte - de a învinge ispita
şi păcatul corupţiei, este slujirea. "Co-
rupţia provine din mândrie, din orgoliu,
iar slujirea te ajută să te înjoseşti> este ca-
ritatea umilă prin care îi ajuţi pe ceilalţi"
- arată sursa citată. 

Papa Francisc a
afirmat c[ pagubele
f[cute de cei corup\i

le pl[tesc s[racii

Întâlnirea diecezană a ministranți-
lor, care a avut loc la sfârșitul săptămânii
trecute, a fost găzduită de parohia Sfân-
tul Spirit - Satu Mare. Peste 250 de copii
și tineri din județele Satu Mare și Ma-
ramureș, de pe raza întregii Episcopii
Romano-Catolice au participat la acest
eveniment. 

Motto-ul întâlnirii, de data aceasta
a fost "Viața cu Isus" și de această te-
matică s-au legat și probele întrecerii.
În acest concurs au fost punctate pre-
zentările tematice ale echipelor, capa-
citățile, cunoștințele teoretice, perspi-
cacitatea și nu în ultimul rând și spiritul
de echipă. Câștigătorii au fost premiați.
Pe primul loc au terminat reprezentan-
ții parohiei Sfântul Mihai - Foieni, care
au câștigat o excursie, locul II a revenit
parohiei Sfântul Iosif de Calasantiu -
Carei, ei vor servi un mic dejun în com-
pania Excelenței Sale episcopul Eugen
Schönberger, iar locul III a câștigat pa-
rohia Sfântul Carol de Borromeo - Si-
ghetu Marmației, care anul viitor nu
vor plăti participarea la întâlnire. Slujba
de încheiere a evenimentului a fost ofi-
ciată de PSSa episcopul Schönberger,
iar predica a fost rostită de părintele
Harsányi László, protopopul de Ardud.

Eva Laczko

Întrecerea
ministran\ilor a fost
c];tigat[ de echipa
parohiei din Foieni

Na;terea Sfântului Ioan Botez[torul 
`n con;tiin\a poporului român
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S~N~TATE
Extractul din muguri de Coacăz negru este de fapt cortizonul natural, stimulează

secreţia corticosuprarenalelor şi are efect antiinflamator.
Extractul din muguri de Jneapăn este un antiinflamator al cartilagiilor articulare

şi regenerator al ţesutului osos.
Extractul din mlădiţe de Viţă de vie sălbatică este un excelent antiinflamator,

analgezic şi cicatrizant în formele de reumatism hiper algic cu evoluţie spre deformări
articulare şi sclerozare a ligamentelor.

Este o plant[ cu flori galbene,
mici ;i dese cu parfum dulce ;i
gust puternic amar. S]nzienele
sunt un simbol al verii, deoarece
perioda lor de maxim[ `nflorire
este identic[ cu perioada de ma-
xim[ str[lucire a soarelui.

~n tradi\ia popular[ este cunoscut[
mai mult ca o plant[ magic[. La s[rb[toa-
rea S]nzienelor (24 iunie), fetele adun[
flori de s]nziene `n buchete, `mpletesc
cununi ;i le pun la por\ile caselor, la u;i
;i la ferestre pentru a feri gospod[ria de
for\ele malefice.

Efecte benefice ;i terapii

Studii recente au demonstrat c[ flo-
rile de s]nziene sunt un remediu pentru
un num[r impresionant de afec\iuni, fi-
ind folosite de altfel de sute de ani ̀ n tra-
tamentul bolilor de ficat, al reumatismu-
lui, al bolilor tiroidiene, renale ;i ner-
voase.

~ns[ misterul acestei plante care
`nflore;te `n preajma celei mai lungi zile
a anului nu a putut fi p[truns deocam-

dat[ de ;tiin\[.
Structura chimic[ nu justific[ dec]t

`ntr-o mic[ m[sur[ efectele terapeutice
observate experimental. Gustul amar fa-
ce utile florile de s]nziene ̀ n tratarea bo-
lilor digestive ;i ale ficatului. Iridoidele
din compozi\ie au ac\iune antiinflama-
toare, analgezic[ ;i sedativ[, iar prezen\a
taninurilor determin[ ca efectul cicatri-
zant s[ fie foarte pronun\at.

Ceaiul de flori de s]nziene este un
leac eficient pentru bolile de rinichi pre-
cum ;i pentru afec\iunile localizate la ni-
velul ficatului, pancreasului ;i splinei. 

~n tratamentul acestor afec\iuni se
recomand[ infuzia combinat[ din flori,
care se prepar[ astfel< se pun 2 linguri\e
de pulbere la `nmuiat de seara p]n[ di-
minea\a, ̀ ntr-o jum[tate de can[ cu ap[.
Diminea\a se filtreaz[, iar pulberea
r[mas[ se op[re;te `ntr-o jum[tate de
can[ cu ap[ fierbinte. Se las[ la infuzat
15 minute, iar dup[ ce se r[ce;te se ames-
tec[ cele dou[ extracte. Se consum[ 3
c[ni pe zi, `nainte de mas[. Tratamentul
este de dou[ luni, apoi se poate relua
dup[ 30 de zile.

~n tratamentul tiroidei, a laringitei,
faringitei ;i afec\iunile corzilor vocale se
face gargar[ cu infuzie concentrat[ de

flori de s]nziene. Aceasta se prepar[ din
3 linguri\e de plant[ uscat[ ;i  250 ml
ap[ clocotit[. Zilnic se face gargar[ cu
c]te 3 c[ni de infuzie.

Tratamentul cu maceratul la rece s-
a dovedit benefic ̀ n bolile sistemului ner-
vos(epilepsie, Parkinson, Alzheimer) ;i
`n cazul tulbur[rilor cauzate de meno-
pauz[. Pentru prepararea extractului se
folose;te o lingur[ de flori uscate care se
macereaz[ 8-10 ore `ntr-o can[ cu ap[
rece. Se strecoar[ ;i se `nc[lze;te pu\in
`nainte de consum.

Uzul extern

Unguentul cu flori de s]nziene este
eficient `mpotriva bolilor de piele, ale
glandei tiroide, ulcera\iilor canceroase,
cicatricelor vechi, inestetice.
De asemenea, s]nzienele sunt printre
cele mai bune plante pentru uzul cos-
metic. Cel mai important efect este cel
de cur[\are a pielii de pete, de micile
semne r[mase ̀ n urma arsurilor, a acneei,
a irita\iilor. Cremele de s]nziene se pot
folosi ̀ ns[ numai pentru ̀ ngrijirea tenu-
lui uscat sau normal.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Ideea acestui material a por-
nit de la cazul unei doamne de
76 de ani, mama unei cunoştin\e
dragi, care suferă de o boală
cumplită şi anume poliartrita
reumatoidă. Nu voi intra în de-
taliile acestei boli.

Important este că doamna se afla
de câţiva ani sub tratament cortizonic
(un tratament agresiv şi cu multe efec-
te secundare) şi acuza dureri intense
la nivelul articulaţiilor degetelor de la
mâini în special, dureri ce se accen-
tuează la vreme rece şi umedă, dureri
mai intense dimineaţa şi care se ame-
liorează uşor cu mişcarea.

Nu trebuie neapărat ca cineva să
aibă poliartrită reumatoidă pentru a
prezenta dureri de genul celei descrise
mai sus. Dureri articulare, agravate
de vreme rece şi umedă, care se ame-
liorează la mişcare, articulaţii umflate,
noduroase, poate deformate…sunt
simptome cu care “convieţuiesc” mul-
te persoane. În ajutorul lor, putem
chema NATURA, cu forţa ei vinde-
cătoare “miraculoasă’’.

Pentru început, avem la dispoziţie
un preparat gemoterapic (adică din
muguri de plante) POLYGEMMA 14
- articulaţii - detoxifiere, o combinaţie
de extracte gemoterapice din muguri
de Frasin, muguri de Jneapăn, seva de
Mesteacăn şi scoarţa de Salcie. Are o
bună acţiune depurativă la nivel arti-
cular şi antiinflamator. Se va admi-
nistra o cură de 1-2 luni de zile.

Apoi putem alcătui scheme gemo-
terapice prin combinarea unor extrac-
te din muguri de Coacăz negru, mu-
guri de Jneapăn, mlădiţe de Viţă de
vie sălbatică, mlădiţe de Buxus şi
scoarţă de Salcie.

Cortizon natural - extractul
din muguri de coac[z negru

Extractul din muguri de Coacăz
negru este de fapt cortizonul natural,
stimulează secreţia corticosuprarena-
lelor şi are efect antiinflamator.

Extractul din muguri de Jneapăn

este un antiinflamator al cartilagiilor
articulare şi regenerator al ţesutului
osos.

Extractul din mlădiţe de Viţă de
vie sălbatică este un excelent antiin-
flamator, analgezic şi cicatrizant în
formele de reumatism hiper algic cu
evoluţie spre deformări articulare şi

sclerozare a ligamentelor.
Extractul din scoarţă de Salcie este

de fapt aspirina naturală, care se ad-
ministrează ca şi adjuvant în orice pa-
tologie ce necesită tratament antiin-
flamator de durată, fără a avea efectele
secundare ale antiinflamatoarelor de
sinteză. Homeopatia ne oferă posibi-

litatea jonglării cu câteva remedii cu
tropism pentru articulaţii, în funcţie
de zona preponderent afectată, în
funcţie de caracterul durerii, de
condiţii de ameliorare sau de agravare
şi alte caracteristici pe care le caută
medicul homeopat la consultaţie. Cele
mai des folosite remedii sunt< Rhus-
toxicodendron, Dulcamara, Bryonia,
Natrum-sulfuricum, remedii ce tre-
buie prescrise de medicul homeopat
în funcţie de constituţia fiecărui pa-
cient în parte. Există şi o asociere de
remedii gândite pentru articulaţiile
mici în special a degetelor de la mâini,
şi anume Formula 12.

Fitoterapia influenţează durerile
prin administrarea unor preparate de
tipul Articulaţii sănătoase, împreună
cu ceaiul Articulaţii sănătoase.

Pe lângă tratamentele interne, se
pot face şi  aplicaţii externe cu gel Bio-
mobil sau gel cu Ghiara diavolului şi
untul pământului. Nu vreau să închei
cu un şablon şi anume importanţa sti-
lului de viaţă sănătos. Dar trebuie să
spun că recomandarea medicilor este
consumul unor alimente cu efect anal-
gezic şi antiinflamator şi anume< fructe
şi mai ales citrice, oleaginoase (nuci,
ulei de măsline, ulei de cânepă) legume
(varză, suc de cartofi crud, hrean, grâu
încolţit. Se evită apa rece, frigul ume-
zeala, infecţiile. Se recomandă băi fier-
binţi (în funcţie de toleranţă), saună,
masaj. De asemenea, mişcarea efectua-
tă sub coordonarea unui specialist ki-
netoterapeut poate aduce reale îmbu-
nătăţiri motricităţii articulare.

Şi nu în ultimul rând, răbdarea,
credinţa şi rugăciunea constituie tri-
ada care stă la baza oricărei vindecări.

Dr. Szatmari Anamaria
Medic homeopat

Clinica Sf]ntul Anton

Tratamentul pentru poliartrit[ reumatoid[ poate provoca dureri intense la nivelul articulaţiilor degetelor de la mâini în
special, dureri ce se accentuează la vreme rece și umedă, dureri mai intense dimineaţa dar care se ameliorează ușor cu
mișcarea

Studii recente au demonstrat c[ florile de s]nziene sunt un remediu pentru un
num[r impresionant de afec\iuni, fiind folosite de altfel de sute de ani ̀ n tratamentul
bolilor de ficat, al reumatismului, al bolilor tiroidiene, renale ;i nervoase

S]nzienele, florile verii pentru s[n[tatea noastr[

Tratament homeopat adjuvant
în poliartrita reumatoid[
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Suc energizant de goji 

Fasole verde sc[zut[, cu
carne de porc la cuptor

Mod de preparare< Ghimbirul ras,
mierea, fructele goji, siropul de cătină și
o jumătate de pahar de apă se mixeaz[
bine în vasul înalt al robotului de bucă-
tărie, până când se obține o pastă omo-
genă. Sucurile de citrice se amestecă în-
tr-o carafă, se adaugă pasta obținută an-

terior și se amestecă bine, apoi se dizolvă
cu restul de apă. În caz de nevoie se mai
poate îndulci cu puțină miere, după gust.
Se obține o băutură puternic energizantă
și antioxidantă, recomandată în perioa-
dele de convalescență, de efort intelec-
tual, stres, epuizare fizică, în perioada
sesiunii de examene, sau pentru femei,
în stare de indispoziție în perioada ci-
clului menstrual. Se servește rece, even-
tual cu câteva cubulețe de gheață. Se poa-
te păstra la frigider, dar nu mai mult de
2-3 zile, deoarece, chiar dacă nu se strică,
dar își pierde calitățile.

Ave\i nevoie< 

O bucățică de circa 2-3 cm
de ghimbir care se răzuiește
(nu se folosește ghimbir uscat),
zeama unei lămâi, 50 gr goji,
zeama proaspătă a unei porto-
cale și a unui grapefruit, 2 lin-
guri de miere, o linguriță de si-
rop de cătină, 2 pahare de apă

plată

Mod de preparare< Carnea se spală și
fie se feliază, fie se prepară într-o bucată.
Se face un amestec de condimente din sare,
piper, usturoiul pisat și circa jumătatea le-
găturii de mărar tocat mărunt, amestecat
cu circa 2 linguri de ulei, până când se ob-
ține o pastă, cu care se unge carnea. Se lasă
la frigider cel puțin 2 ore, dar se poate și
până a doua zi, apoi într-o tavă antiade-

rentă, acoperită, se dă la cuptorul preîn-
călzit. După circa 30 minute se descoperă
și se mai lasă în cuptor până când se ru-
menește. Păstăile se curăță și se rup în bu-
căți de circa 3 cm. Se spală și se pun la fiert
în apă ușor sărată, cât să le acopere bine,
împreună cu mărarul rămas. Dacă vă pla-
ce, se pot adăuga și c]teva frunze de pă-
trunjel. Între timp se prepară un rântaș
ușurel, cu, sau fără boia. Când păstăile s-
au fiert se adaugă rântașul, apoi și smân-
tâna se mai fierbe puțin și se mai condi-
mentează, dacă este nevoie. Carnea, dacă
s-a prăjit într-o bucată, se servește cu mân-
carea de fasole verde.

Ave\i nevoie<

1 kg de păstăi albe, alese cu
atenție să nu fie ațoase, o legătură
de mărar verde, 200 g de smân-
tână, 3 linguri de făină, circa 50
ml de ulei, puțină boia de ardei
roșu (nu în mod obligatoriu), cir-
ca 600 g carne de porc cu cât mai
puțină grăsime, 2 căței de ustu-
roi, sare, piper, delicat de casă.

Pr[jitur[ cu l[mâie

Mod de preparare< Separăm albu-
șurile de ouă de gălbenuș. Albușul, cu
puțină sare se bate spumă tare. Într-
un alt vas, gălbenușul se amestecă cu
zahărul, până când capătă o culoare al-
bicioasă. La acest amestec se adaugă
treptat coaja de lămâie, zeama, untul

topit și făina amestecată cu praful de
copt. Apoi, cu mișcări fine adăugăm și
spuma de albuș, iar aluatul astfel obți-
nut `l turnăm într-o formă unsă în
prealabil cu unt și presărată cu făină.
Se pune în cuptorul preîncălzit și la
180 grade C, se coace circa 20 minute.
Se poate servi presărat cu zahăr pudră,
cu firicele de ciocolată topită, sau even-
tual cu puțin gem ușor acrișor.

Ave\i nevoie< 

4 ouă, 130 g zahăr, 80 g unt
topit, 120 g făină albă, fină, un
plic de praf de copt, coaja rasă
și zeama de la o lămâie, zahăr
pudră, ciocolat[ sau gem pen-

tru ornat

Sup[ de chimin
cu zdren\e

Mod de preparare< Se încinge uleiul
și se prăjește puțin chimenul. Se adaugă
făina și se prăjește foarte puțin, ca pentru
un rântaș obișnuit. Se adaugă boiaua, apoi
treptat și apa, amestecând continuu pentru
omogenizare, cu grijă să nu rămână coco-
loașe. Se condimentează cu sare și se lasă

la fiert circa 5 minute, după care se stre-
coară de semințe printr-o strecurătoare
metalică folosită și la supa limpede de car-
ne. Se pune din nou la fiert, se adaugă
smântâna, iar ouăle se amestecă cu cele 3
linguri de făină și eventual cu puțină apă,
până când se obține o pastă mai moale de-
cât pentru g[luște, iar când supa clocotește
se toarnă în ea, amestecând în continuu,
apoi se mai fierbe câteva minute. Supa se
servește fierbinte, eventual cu ardei iute
murat.

Ave\i nevoie< 

2 linguri de chimen, 4 - 5 lin-
guri de ulei, 2 linguri cu vârf de
făină, 1 litru de apă, sare, o lin-
guriță de boia de ardei dulce, 4-
5 linguri de smântână, 3 ouă și

încă 3 linguri de făină.

Turiţa mare se mai cunoaşte sub nu-
mele de turicioară, scai mărunt sau leuştea-
nul muntelui. Ea are tulpina roşiatică, ri-
gidă, neramificată, acoperită cu peri moi,
la fel ca şi frunzele mari, alcătuite din
frunzişoare mai mici crescute pe margini. 

De la turiţa mare se folosesc doar
părţile aeriene, în special frunzele şi inflo-
rescenţele culese în timpul înfloririi. Are
un miros slab, gust amărui, astringent, pro-
prietăţi astringente datorită taninurilor.
Este indicată la afecţiuni cronice stomacale
şi ca eupeptic amar, cu acţiune antidiareică.
Principiile active ale plantei stimulează eli-
minarea bilei în intestin, favorizând se-
creţia bilei de către celulele hepatice. Ceaiul
din turiţă mare stimulează contracţia ve-
zicii biliare, descompune calculii biliari şi
reface celulele hepatice distruse de ciroză.
Este recomandat pentru vindecarea litiazei
biliare, decongestionarea ficatului şi a ve-
zicii biliare şi tratarea cirozei hepatice. 

Planta este folosită în tratamentul co-
lecistopatiilor cronice şi congestiilor he-
patice, în hipoaciditate gastrică, enterite
catarale, la calculozele renale şi biliare, dia-
teză urică, împotriva reumatismului cronic
muscular şi articular, la gută, alergii, lipsa
poftei de mâncare, gingivite, stomatite, in-
flamaţii ale cavit[\ii bucale şi ale faringelui,
ulcer varicos, tumori, răni, contuzii, boli
de piele, chiar la muşcături de şarpe sau
de către insecte. Este un bun regenerator
vascular datorită conţinutului său în cate-
chine, având rezultate în tratamentul ul-
cerelor varicoase, în timp ce extractul al-
coolic are proprietăţi antivirale.

La inflamaţie şi la ulcerul cavităţii bu-
cale se face gargară (de cinci-şase ori/zi)
cu decoct din 100 g plantă la un litru de
apă. 

Medicina populară recomandă această
plantă ca un foarte bun remediu în tratarea
tuberculozei pulmonare. Ceaiul de turiţă
mare este contraindicat, celor care suferă
de ulcer gastric.

Ceai (infuzie)< o linguriţă de plantă,
uscată şi măcinată, se pune la o cană cu
apă clocotită, se lasă un minut, se strecoară
şi se beau zilnic câte două-trei căni de ceai.

Băi de plante< trei pumni de turiţă mare
se pun într-un vas de patru litri cu apă clo-
cotită, se lasă câteva minute, se strecoară
şi se adaugă în apa pentru baie. Durata
băii este de 15-20 de minute, iar după baie
corpul nu se usucă, ci se îmbracă un halat
gros şi se intră în pat pentru a se transpira
abundent.

Alifie< într-un vas emailat se pun 150
g untură curată de porc, se pune la foc, iar
când s-a încins se presară doi pumni de
turiţă mare. Se lasă până ce se transformă
într-o spumă şi se amestecă bine cu o lin-
gură de lemn, după care se ia de pe foc şi
se lasă până a doua zi, când se încălzeşte
din nou până când amestecul devine fluid.
Se strecoară prin tifon şi alifia obţinută se
păstrează în cutiuţe închise, fiind reco-
mandată la varice şi ulceraţiile gambei, fi-
ind de un real folos în tratarea rănilor care
se vindecă greu. 

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Turi\a mare este
un remediu eficient

în bolile de ficat

De la turiţa mare se folosesc doar părţile aeriene, în special frunzele şi inflorescenţele
culese în timpul înfloririi. Are un miros slab, gust amărui, astringent, proprietăţi astringente
datorită taninurilor. Este indicată la afecţiuni cronice stomacale şi ca eupeptic amar, cu
acţiune antidiareică.
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MOD~
Moda gulerelor înalte, în stilul ”Maria Stuart” a fost lansată de soția regelui Franței,

Filip al III-lea ( 1270- 1285), care avea gâtul deosebit de lung. Peruca, folosită încă din
antichitate, a fost relansată în Evul Mediu de regele francez Ludovic al XIV- lea (1643-
1715), pentru a-şi acoperi nodulii pe care-i avea pe cap. Celebra dansatoare Cleo de
Merode, pentru a-şi ascunde lipsa pavilionului urechii stângi, a lansat moda coafurilor
cu părul lins ca să îşi acopere urechile.

Moda s-a schimbat mereu, acest
lucru nu este nou, însă cum s-au
creat anumite piese vestimentare și
pentru ce anume au fost purtate
sunt adevărate enigme pentru ma-
joritatea. Se spune că moda a apărut
prima dată în Egiptul Antic, odată
cu apariția luxului și eleganței ves-
timentare de la curtea faraonilor.

Moda gulerelor înalte, în stilul ”Maria
Stuart” a fost lansată de soția regelui Franței,
Filip al III-lea ( 1270- 1285), care avea gâtul
deosebit de lung.

Peruca, folosită încă din antichitate, a
fost relansată în Evul Mediu de regele fran-
cez Ludovic al XIV- lea (1643-1715), pentru
a-și acoperi nodulii pe care-i avea pe cap.

Celebra dansatoare Cleo de Merode,
pentru a-și ascunde lipsa pavilionului ure-
chii stângi, a lansat moda coafurilor cu pă-
rul lins ca să își acopere urechile.

Fiicele lui Ludovic al XI-lea, rege al
Franței între 1461-1483, au pus în circulație
rochiile lungi cu trenă, pentru a nu li se ve-
dea picioarele foarte groase.

Caterina de Medici (1519-1589), fiica
lui Lorenzo II de Medici și soția lui Henric
al II-lea, regele Franței, care s-a născut cu
o deviere a umerilor, a lansat moda mâne-
cilor bufante.

Moda manșetelor la pantaloni a fost
lansată, fără să vrea, de către lordul Eden,
om politic conservator englez ( 1897- 1977),
cunoscut drept un arbitru al eleganței, care,
într-o zi, participând la o cursă de cai, pen-
tru că a început să plouă, printr-un gest re-
flex, și-a îndoit partea de jos a pantalonilor,
intrând astfel în istoria modei.

Moda dungilor de la pantaloni a fost
”inventată” de prințul Galles, care ținân-
du-i într-o valiză aceștia și-au format o dun-
gă. Fiind chemat la o recepție, prințul a îm-
brăcat pantalonii așa cum erau, iar cei care
l-au văzut, au crezut că este o nouă modă
și au căutat s-o imite.

Batista a avut diferite forme, cea care a
impus moda batistelor pătrate a fost regina
Franței, Maria Antoaneta (1755-1793), care
s-a gândit că forma pătrat[ este mai comodă

și mai ușor de folosit, iar regele Ludovic al
XVI-lea, dorind să-i facă pe plac soției sale,
a dat un ordin care stabilea că de atunci în-
ainte, în regatul francez, să se confecționeze

doar batiste a căror lungime să fie egală cu
lățimea.

Spenterul, un fel de haină scurtă, ca o
vestă, purtat de țărani, își trage numele de
la lordul Spencer, care, în timp ce se încălzea
în fața căminului, s-a apropiat prea mult
de foc și și-a ars coada redingotei. Acest in-
cident a lansat o modă care a fost folosită
ulterior de ambele sexe. Pentru femei, spen-
terul a fost în vogă în anii 1790-1830, de-
oarece finețea excesivă a țesăturilor și in-
suficiența lenjeriei de corp impunea un veș-
mânt de exterior mai călduros.

Moda ciorapilor de mătase a fost im-
pusă în Europa apuseană de Elisabeta I a
Angliei (1558-16030), care a primit, drept
cadou, cu prilejul sărbătorilor de Anul Nou,
o asemenea pereche, de culoare neagră.
Pentru suverană, care până atunci purtase
ciorapi împletiți din bumbac, cadoul era
extrem de valoros, ciorapii de mătase fiind
foarte rari în acea vreme.

Reginei i-au plăcut foarte mult, astfel
că, până la sfârșitul vieții, a purtat numai
ciorapi de mătase, aduși cu mare cheltuială
din Italia.

Pantofii brogue au fost 
inventați de țăranii irlandezi

Deși astăzi sunt purtați de cei mai im-
portanti bărbați din lume, la origine
acești pantofi bărbătești nu erau altceva de-
cât niște încălțări purtate de țăranii irlandezi
și scoțieni. Spre sfârșitul secolului al XIX-
lea, bărbații care mergeau să muncească
pământul își protejau picioarele cu încălțări
incomode, care permiteau absorbția apei.
Pentru ca apa să se evapore mai repede, ei
au făcut câteva perforații în material.

Pălăria era interzisă
Spre sfârșitul anilor 1700, domnii bri-

tanici idolatrizau pălăriile și nu concepeau
să iasă în public fără acest accesoriu high
fashion. Doar că Guvernul le-a încurcat
puțin planurile în momentul în care a in-
trodus taxa pe pălărie. Fiecare bărbat care

voia să poarte pălărie trebuia să aibă cusut
pe accesoriu o pecete care să ateste că a fost
cumpărată legal, altfel plătea o amendă des-
tul de usturătoare.

Nasturii aplicați pe manșete
Te-ai întrebat vreodată de unde a apărut

moda decorării manșetelor cămășilor și sa-
courilor cu nasturi? Totul a pornit de la
Napoleon Bonaparte, care, sătul să vadă
cum soldații săi își ștergeau nasul de man-
șete, le-a ordonat croitorilor să aplice pe
mâneci câțiva nasturi. Desigur, pe atunci
nasturii nu îndeplineau un rol decorativ,
deci nu aveau un design menit să `nfru-
musețeze haina.

Există peste 170.000 de moduri
de a face nod la cravată

Unii bărbați abia reușesc să facă un ba-
nal nod la cravată, dar știai că există nu
mai puțin de 177.147 de moduri de a în-
noda o cravată? O demonstrează o echipă
de cercetători suedezi, care a folosit câteva
formule matematice și a descoperit că se
pot obține noduri dintre cele mai variate
dintr-un număr maxim de 11 mișcări.

Prin ce se deosebesc hainele retro de
vintage? Hainele create în perioada anilor
1920-1960 se consideră în stil vintage, iar
cele create din anii 60 intră în categoria re-
tro. Istoria modei pentru copii are 200 de
ani. În vremurile de mai demult, îmbrăcă-
mintea pentru copii se diferenţia de cea a
adulţilor doar după mărime.

Până în secolul al XIX-lea în lumea
modei nu exista conceptul de "model", ast-
fel încât designerii erau nevoiţi să foloseas-
că păpușile mici, pentru a-şi demonstra
creațiile.

Timp de 2 milenii China a păstrat în
secret  tehnologia de producere a ţesăturii
de mătase. Încercările de a face contraban-
dă cu mătase sau încercările de a dezvălui
secretul de producție a mătăsii peste hota-
rele Chinei, se pedepsea cu moartea.

Denisa Terțan

Unii bărbați au în dulap anu-
mite articole vestimentare de care
abuzează pe timpul verii, deşi lo-
cul lor ar trebui să fie la gunoi. Pe
deasupra din dorința de a com-
bate căldura, bărbaţii au început
să fie din ce în ce mai predispuşi
la a-şi compromite aspectul ţin-
utei.

Suntem conștienți că temperaturile
ridicate sunt greu de suportat, dar cre-
de-ne că imaginea cu tine încălţat cu
o pereche de şlapi nu e tocmai potri-
vit[. Aşadar, pregăteşte-te să iei notiţe,
pentru că în continuare îţi vom spune
care sunt cele mai comune greşeli ves-
timentare pe care trebuie să le eviţi va-
ra asta.

Maioul
Primul articol vestimentar care ar

trebui interzis este maioul. Există un
motiv pentru care bunicul tău purta
maioul pe sub cămaşă, iar acesta este
mult mai simplu decât ai putea crede.
Maioul purtat la vedere în orice alt loc
decât o sală de sport atentează la simţul
estetic. Pe lângă faptul că maioul scoate
în evidență silueta, care de cele mai

multe ori nu este bine lucrată, nici nu
se poate asorta la ținutele de zi cu zi. 

Şlapii de cauciuc
Nu ştim cine a fost primul om care

s-a gândit, că această încălțăminte se
poate purta pe stradă, când de fapt se
poartă doar la plajă sau în baie, dar îl
urâm sincer. Aşadar, dacă vrei ca pi-
cioarele tale să respire fără ca tu să arăţi
ca unul care a naufragiat în mijlocul
oraşului, alege o pereche de sandale.
De preferat din piele şi, evident, poar-
tă-le fără şosete. Nu mai ai 5 ani să
porți sandale cu șosete.

Şosetele
Șosetele nu se poartă vara. Picioa-

rele tale au fost încorsetate destul, timp
de nouă luni, a venit momentul să le
oferi ceva mai multă libertate. Dacă
chiar nu te simţi confortabil fără şosete,
încearcă unele “invizibile”.

Pantalonii de surf
Pantalonii de surf au fost creați

pentru a fi purtați atunci când eşti pe
placă. Aşadar, nu îi mai purta prin oraş
şi nici măcar ca o alternativă la costu-
mul de baie, având în vedere că sunt

atâtea modele din care poţi alege.

Pantalonii scurţi cargo
Dintr-o comoditate excesivă, băr-

baţii preferă să nu mai “care” după ei o
geantă în care să îşi ţină portofelul,
cheile, telefonul, pachetul de ţigări sau
orice altceva de care ar putea avea ne-
voie. Astfel, cea mai la îndemână va-
riantă pare purtarea unor pantaloni cu
nenumărate buzunare. Pe lângă faptul
că vei arăta de parcă tocmai ai furat
ceva dintr-un supermarket, greutatea
excesivă pe care o cari în buzunare îţi
va face pantalonii să atârne dizgraţios. 

Parfumurile tari
Parfumurile tari se poartă doar sea-

ra sau în sezonul rece. 
În special vara, oamenii sunt ne-

voiţi să suporte mireasma fluidelor eli-
minate de corpurile altora, aşa că ai
milă de ei şi nu adăuga la asta şi un
miros puternic de parfum. Pentru vară,
alege parfumuri fresh şi discrete, cu
note citrice sau acvatice. Aplică-le dis-
cret, fără să laşi impresia că te-ai fi scăl-
dat într-un cazan plin cu parfum. Dacă
se poate, renunță de tot la parfum în
favoarea unui spray de corp. 

D. T.

Articole vestimentare care ar trebui interzise vara

Maria Stuart a lansat moda gulerelor
`nalte pentru a-;i masca g]tul lung
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Căldura ne împinge să consu-
măm alimente care să ne răcoreas-
că, iar printre cele mai iubite se află
înghețata. Însă, înghețata este și
plină de calorii.

O îngheţată medie de vanilie, cu toping
şi bucăţi de ciocolată are la fel de multe
calorii cât trei hamburgeri mari. Medicii
explică cum se poate totuşi cumpăra sau
prepara o îngheţată cu puţine calorii.

Iaurtul îngheţat preparat acasă sau luat
de la gelaterie, îngheţata ambalată sau ser-
vită la restaurant, sorbetul sau ice-pop-
urile,toate sunt deserturi apetisante şi ră-
coroase de vară. În ciuda satisfacţiilor de
moment, ele pot avea efecte nocive pe ter-
men lung.

Înghețata, ca orice alt desert, conține
calorii, deci atenţie pentru cei care au sur-
plus ponderal sau dereglări metabolice de
tipul diabetului. Este important să contro-
lați cantitatea consumată de către copilul
dumneavoastră, deoarece riscă să se în-
grașe, din cauza caloriilor în exces.

Alegeţi topinguri naturale

Înghețatele asortate, cu diverse topin-
guri pot fi adevărate bombe calorice. Cu
toate acestea, cele la glob sunt recomandate
în locul celor ambalate. Acestea din urmă
conţin o cantitate mare de conservanţi no-
civi pentru organism. Numărul de calorii
îl puteți reduce prin comandarea a mai
puține globuri și prin alegerea toppingu-
rilor naturale. Specialiştii vă recomandă
să optaţi pentru topinguri cu fructe proas-
pete sau nuci. Fructele conţin vitamine şi
fibre, iar nucile proteine.
 O înghețată cu o aromă specială este
mai nesănătoasă decât un toping cu aceeaşi
aromă. De exemplu, o cupă de îngheţată
cu ciocolată şi alune are mai multe calorii
şi glucide decât o porţie de iaurt îngheţat
de ciocolată cu toping de unt de arahide.
Atât în cazul îngheţatei, cât şi în cel al to-
pingului, trebuie să dăm atenţie însă cu-
lorii. O culoare intensă înseamnă o canti-
tate mare de aditivi alimentari. Încercați
să alegeți aromele mai puțin colorate.

Pe piață a apărut și înghețata light, care
este recomandată persoanelor care au pro-
bleme cu greutatea sau care suferă de boli

ce nu le permit să consume zahăr. Astfel
de îngheţate ar trebui să conţină cu 50%
mai puţine grăsimi sau cu 33% mai puţine
calorii decât îngheţata obişnuită. 
Cu toate acestea, orice produs light, este
mult mai periculos. Există însă şi situaţii
în care caloriile unei îngheţate light le de-
păşesc pe cele ale unei îngheţate obişnuite,
deşi au mai puţine grăsimi.

Alternative, înghețata de iaurt

Ice-pop-urile nu au grăsimi deloc, în
schimb au foarte mult zahăr și cantităţi
mari de colorant. Cele mai multe  astfel de
deserturi sunt realizate din apă colorată
cu zahăr. Înainte de a le cumpăra, citiţi cu
atenţie etichetele. Căutaţi printre ingre-
dient fructe şi fibre şi respingeţi produsele
cu `ndulcitori aditivi, ne îndrumă spe-
cialiştii.

Încercați iaurtul înghețat, care are mai
puține grăsimi decât îngheţata, dar poate
avea mai mult zahăr, dacă se alege un iaurt
cu fructe. Ca alternativă sănătoasă,
nutriţioniştii recomandă să cumpăraţi un
iaurt ce conţine o cantitate redusă de glu-
cide şi lipide şi să îl lăsaţi la îngheţat în
congelator. 

Dietă cu îngheţată
Persoanele care doresc să slăbească

puţin, pot opta pentru o dietă cu îngheţată.
Dacă cuvântul "dietă" te pune pe fugă, află
că există şi metode mai plăcute prin care
să pierzi kilogramele nedorite. Un exemplu
ar fi secretul italienilor< regimul pe bază
de îngheţată.

Îngheţata este un aliment care înlocu-
ieşte cu brio o masă uşoară. Având în ve-
dere că are drept ingrediente lapte şi zahăr,
uneori şi cremă sau ouă, aceasta are un
aport destul de semnificativ de proteine,
zaharuri simple, fosfor şi calciu. Aromele
fructate nu au lapte, însă au zahăr şi pulpe
de fructe, adică fibre şi vitamine.

Un cornet cu două cupe de îngheţată
de fructe are un aport de 120 de calorii,
dacă este cu ciocolată are 190 de calorii.
Dacă elimini cornetul, îţi diminuezi apor-
tul caloric cu 15%.

Acest regim italian îţi aduce un aport
de 1300 de calorii pe zi şi îţi permite să
mănânci îngheţată fie ca pe o gustare, la
amiază, fie ca desert, după masă sau seara.
Meniurile care o însoţesc trebuie să fie
foarte bogate în legume şi fructe. 

Persoanele care vor să slăbească între
2 şi 4 kilograme, trebuie să ţină această
dietă timp de 7 zile consecutiv, după care
să continue cu o alimentaţie mai bogată
în calorii, dar echilibrată. Nu depăşi cele 7
zile, fără să vorbeşti mai întâi cu medicul
tău de familie.

Iată o listă de calorii, care îţi va fi de
folos în alegerea îngheţatei care ţi se po-
triveşte cel mai bine în acest regim. 
- Un bol de îngheţată cu cremă< 60g = 72
cal.
- Un bol de îngheţată cu ciocolată şi lapte<
80 g = 188 cal.
- Un cornet cu 3 cupe de ciocolată, vanilie
şi căpşuni< 110 g= 255 cal.
- Un cornet cu 3 cupe de< lămâie - 140 cal,
afine - 151cal, căpşuni - 153 cal, pepene -
160 cal, fistic - 211 cal, vanilie - 219 cal,
ciocolată - 291 cal, nutella - 326 cal.

În afară de îngheţată poţi consuma<
lapte, cereale integrale, salate, ton, carne
de pui sau de vită în cantităţi mici  (100 g),
paste şi în rest, multe fructe şi legume. 

Acest regim este ideal pentru sezonul
cald. Cât timp alegi arome simple, fără to-
pinguri speciale poţi fi sigură că silueta ta
nu este pusă în pericol.

DenisaTerţan

Vremea de afară parcă ne împinge 
să ieşim la terase şi să luăm cu asalt bău-
turile răcoritoare. Cafeaua este o băutură
cu atât de multe beneficii, iar multe
doamne aleg să se răsfeţe şi să îşi poto-
lească setea cu gustul delicios, dar atât
de nesănătos, al celor mai frumoase pre-
parate ce includ cofeină.

Cafeaua este considerat[ un super-
aliment, însă în momentul în care adău-
găm îndulcitorii, aromele şi laptele cu
multe procente de grăsime, aceasta se
transformă într-o bombă calorică ce va
fi imediat sesizată la curea. Iată un top al
celor mai păcătoase frappe-uri şi cafele
ce şi-au pierdut de mult din efectul be-
nefic asupra sănătăţii şi care pot fi găsite
în multe meniuri autohtone.

Mocha Latte
Un pahar poate conţine 270 de calorii

şi aproape 37 de grame de zahăr, cantitate
ce depăşeşte cu mult doza zilnică reco-

mandată pentru o femeie. Asta dacă se
poate spune că există o doză zilnică re-
comandată de zahăr. Majoritatea
nutriţioniştilor sunt de părere că orga-
nismul nici măcar nu are nevoie de zahăr,
acesta este mai degrabă o dependenţă
decât o necesitate.

Coffee Coolata
Are 540 de calorii şi 102 grame de

zahăr.Te mai miri de ce te ridici de la
masă cu sentimentul că tocmai ai servit
o cină copioasă? La asemenea cantităţi
de zahăr să nu te suprindă faptul că gli-
cemia ta o ia razna adeseori iar la un mo-
ment dat vei primi diagnosticul de dia-
bet.

Coffee Frappuccino
Are aproape 330 de calorii şi 69 de

grame de zahăr. Un alt minus al acestei
băuturi este că sunt folosite sortimente

de lapte foarte gras, care este cu greu di-
gerat şi care predispune la stări de obo-
seală, moleşeală şi somn, exact ca după
o masă grea.

Iced Mocha
Cu cele 480 de calorii şi 62 de grame

de zahăr pe care le conţine această bău-
tură, drumul către kilogramele în plus
va fi mai mult ca sigur o certitudine şi o
realitate cruntă cu care te vei confrunta
la un moment dat.

Un Caffe Frappe cu de toate (frișcă,
topping ciocolată, îngheţată) poate ajun-
ge până la 500 kcal.

Pentru un dublu efect – răcorire şi
energizare, este recomandată cafeaua
simplă, neîndulcită, poate puţină
scorţişoară pentru un gust mai pro-
nunţat, 2 linguriţe de lapte degresat şi
câteva cuburi de gheaţă. Este delicioasă,
îi simţi aroma naturală, te pune pe pi-
cioare din nou şi nici nu îngraşă.

Cafele de var[ care nu \in la silueta ta

Cu toții ne dorim să avem o si-
luetă perfectă. Curele de slăbire
drastice, ne pot da însă mari bătăi
de cap. Din cauza faptului că sunt
foarte stricte, puțini le pot duce
până la capăt, să nu vorbim despre
faptul că nu garantează rezulta-
tele mult visate.

Curele de slăbire rapidă nu sunt in-
dicate, deoarece alimentația permisă este
de cele mai multe ori periculoasă. Nu
oferă necesarul de proteine organismului
și pot slăbi organismul. Din aceste motive
am întocmit o listă cu cele mai frecvente
greșeli care îți pot anula toate eforturile. 

Dieta restrictivă
Această dietă îți va interzice complet

din meniu mâncărurile preferate și în
scurt timp se va transforma în cel mai
mare coșmar. În momentul în care ceva
este interzis, tentația devine mai mare.
De aceea vei ajunge să nu te poți abține
de la micile gustări. În final te vei simți
vinovată, iar parcursul dietei se va da
peste cap. Dietele restrictive sunt peri-
culoase în ceea ce privește psihicul. Un
mic sfat este să-ți permiți din când în
când câte un mic răsfăț, dar fără să exa-
gerezi. Pentru a-ți potoli o poftă nu este
nevoie să mănânci mult, poftele nu au
nicio treabă cu foamea. 

Aşteptări prea mari
Chiar dacă cura este rapidă trebuie

să apelezi și la raționament. Slăbirea ra-
pidă nu este sănătoasă. Specialiștii în nu-
triție sunt de părere că nu ar trebui să te
aștepți să slăbești mai mult de 1 kilogram
pe săptămână. Dacă visezi să slăbești mai
mult și nu se întâmplă, vei fi dezamăgită
și descurajată. Soluția este să fii înțelegă-
toare cu tine și cu corpul tău și să nu re-
nunți la lupta împotriva kilogramelor în
plus.  

Prea puțină mâncare
Hrana este importantă. Dacă nu mă-

nânci metabolismul încetinește, deoarece
conservă energie și nu mai arde calorii.
Dacă ești tentată să mănânci mai puțin
sau chiar să sari peste mese, mai gândeș-
te-te o dată! Nu vei face decât să-ți pui
singură bețe în roate. Încearcă să nu re-

duci limita caloriilor mai jos de 1200,
pentru a-ți ajuta metabolismul să func-
ționeze normal.

Extreme periculoase
Eliminarea totală a carbohidraților,

grăsimilor sau a proteinelor cauzează pe
termen lung probleme de sănătate. Într-
un final slăbirea se produce, însă reîn-
toarcerea la un mod normal de alimen-
tație te poate îngrășa chiar mai mult, apa-
re efectul yoyo. Carbohidrații, grăsimile
și proteinele sunt macronutrienți impor-
tanți de care corpul tău are nevoie tot
timpul, în cantități mari. Sfatul nostru
este să nu le excluzi în totalitate.

Slăbirea şi sportul
De cele mai multe ori persoanele care

fac mult sport au impresia că au nevoie să
mănânce mai consistent. Deși sportul și
dieta merg mână în mână, când încerci
să slăbești secretul este să crești efortul fi-
zic. După o oră de sport intens este indicat
să consumi doar o sticlă mare de apă.

Denisa Terțan

Cura de sl[bire
rapid[ `\i va face mai
mult r[u dec]t bine

Înghețatele asortate, cu diverse topinguri pot fi adevărate bombe calorice. Cu toate
acestea, cele la glob sunt recomandate în locul celor ambalate. Acestea din urmă conţin
o cantitate mare de conservanţi nocivi pentru organism. Numărul de calorii îl puteți
reduce prin comandarea a mai puține globuri şi prin alegerea toppingurilor naturale.
Specialiştii vă recomandă să optaţi pentru topinguri cu fructe proaspete sau nuci. Fructele
conţin vitamine şi fibre, iar nucile proteine şi grăsimine saturate.

O `nghe\at[ are calorii
c]t trei hamburgeri mari
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Recentul bilanţ al Cercului de chimie aplicată “Cunoaştere şi adevăr”, fondat de pro-
fesorul dr. Paul Atyim în 1977, ne-a readus în atenţie realizările unui cercetător contem-
poran cu noi. Desigur, toate acestea, inclusiv denumirea cam pretenţioasă a cercului, sunt
un rezultat al pasiunii sale pentru chimie, dar şi a dragostei sale faţă de noile generaţii de
tineri care aspiră să-şi clădească o carieră în domeniu.

Cu puţin timp în urm[, am
fost onorat cu prezenţa într-o
emisiune la Informaţia TV a dr.
Paul Atyim, profesor de chimie la
Colegiul Naţional Ioan Slavici din
Satu Mare. 

Deşi a ajuns acum la ceea ce înde-
obşte numim vârsta a treia, profesorul
este în deplină putere creatoare. Predă
zilnic la clasă, conduce un cerc ştiinţific
de chimie, participă frecvent la simpo-
zioane şi emisiuni televizate, acordă in-
terviuri, scrie cărţi şi articole ştiinţifice,
inventează, inovează, cercetează… În
afară de asta, dr. Paul Atyim este
preşedintele Filialei Satu Mare a Societăţii
de Chimie din România, membru în Fo-
rumul Inventatorilor Români (FIR), or-
ganizatorul principal şi vicepreşedintele
Concursului Internaţional de Chimie
“CHIMEXPERT”. În funcţia de inspector
de specialitate, a coordonat activitatea
profesorilor de chimie din unităţile şco-
lare din judeţ. Ca realizări în literatura
de specialitate, Paul Atyim este autor şi
coautor a patru tratatate de specialitate
din domeniul chimiei şi biochimiei.

Un demers academic< cercul
de chimie aplicată

Recentul bilanţ al Cercului de chimie
aplicată “Cunoaştere şi adevăr”, fondat
de profesorul dr. Paul Atyim în 1977, ne-
a readus în atenţie realizările unui cer-
cetător contemporan cu noi. Desigur,
toate aceastea, inclusiv denumirea cam
pretenţioasă a cercului, sunt un rezultat
al pasiunii sale pentru chimie, dar şi a
dragostei sale faţă de noile generaţii de
tineri care aspiră să-şi clădească o carieră
în domeniu.

Ceea ce ne-a rămas întipărit în me-
morie din discuţia purtată în faţa came-
relor de filmat este remarca sa potrivit
căreia profesiunea de dascăl diferă de
multe altele în care e suficient să te pre-
zinţi la serviciu şi să lucrezi un număr
de ore fie chiar şi cu conştiinciozitate. În
opinia sa, adevăratul profesor este cel cu
vocaţie, cel care este şi un model pentru
tineri, este dedicat trup şi suflet muncii
de călăuzire a noilor generaţii de elevi.

Povestea unor albume

În cadrul cercului s-a dezvoltat un
spirit de colegialitate, iar la propunerea
fostului elev Ştefan Leiti, grupul a instituit
în primii ani de organizare un Album de
onoare al Cercului. Începând cu pro-
moţia 1980-1981, albumul cuprinde po-
zele celor mai merituoşi elevi, membri
ai cercului, care au avut rezultate de va-
loare naţională. Membrii cercului sunt
prezenţi la prestigioasele manifestări şti-
inţifice organizate pe plan naţional în
domeniul chimiei, începând din anul
1980.

Şirul elevilor participanţi la Cercul
de chimie aplicată "Cunoaştere şi adevăr"
este lung. În cadrul Colegiului Naţional
"Ioan Slavici" Satu Mare, aşa cum am ară-
tat, a devenit o tradiţie inserarea pozelor
celor mai merituoşi elevi ai cercului în
Albumul de onoare, fotografii pe care
profesorul le prezintă, alături de câteva
date biografice, cu ocazia şedinţei festive
de bilanţ de la sfârşitul fiecărui an şcolar. 

Un bilanţ al performanţei

Cu prilejul bilanţului de care amin-

team mai sus, am remarcat faptul că pro-
fesorul ţine şi la etichetă, probabil un
gest de a conferi valoare muncii sale şi a
elevilor, de a imprima activit[ţii o ţinută
academică, dar şi valenţe etice activităţii
în care a antrenat mai mulţi elevi. Cu
toţii participă la activităţile cercului de
bunăvoie, deoarece "dragoste cu sila nu
se poate", cum a ţinut profesorul să su-
blinieze.

Într-o atmosferă sobră, manifestării
i s-a conferit şi o notă sărbătorească prin
intonarea cântecului academic Gaudea-
mus igitur, urmată de predarea şi pre-
luarea ştafetei cercului de la generaţia
aflată în pragul absolvirii, la următoarea,
generaţii reprezentate de elevi perfor-
manţi în domeniu. Simbolul ştafetei au
fost un set de albume cuprinzând foto-
grafiile-portret ale membrilor cercului,
care s-au perindat de-a lungul anilor.

Evocarea biografiei 
participanţilor la cerc

În continuare, Paul Atyim a răsfoit
rând pe rând paginile albumelor şi a evo-
cat, la fiecare pagină cu portrete, mo-
mente din activitatea elevilor şi destinul
lor. Aşa am aflat că elevii săi, premiaţi în
urma unor rezultate deosebite în cerce-
tare, s-au remarcat în cariere de succes
ca medici, ingineri, dascăli în învăţămân-
tul preuniversitar şi universitar din ţară
şi din străinătate (în Germania şi Noua

Zeelandă), precum şi în alte profe-
sii.

Profesorul Paul Atyim ţine legă-
tura cu toţi, face schimb de scrisori,
îi monitorizează, aşa cum se spune
astăzi. În acest fel, el le oferă gene-
raţiilor actuale modele concrete de
reuşită în viaţă prin muncă temeinică
şi onestă.

Realizările Cercului 
de chimie aplicată

După doar doi ani de activitate încep
să apară primele rezultate mai notabile
ale muncii de investigaţie. Astfel elevii
Gheorghe Muncean şi Gabor Bozola cla-
sifică judeţul printre primele locuri pri-
vind susţinerea unor referate ştiinţifice
şi concursul pe meserii faza naţională.
În 1980, la Sesiunea de referate şi comu-
nicări ştiinţifice ale elevilor -  faza naţio-
nală - Sibiu (1980), lucrarea elevilor Şte-
fan Leiti şi Anna Lozer se clasează pe lo-
cul al II-lea pe ţară, iar Comisia naţională
de apreciere a lucrărilor o propune spre
brevetare la OSIM.

Urmează şirul elevelor Domniţa
Lungu, Daniela Popa, Rodica Ilc, pre-
miate la Sesiunea de referate şi comuni-
cări ştiinţifice ale elevilor, etapa naţio-
nală. Apoi elevii Mircea Pop, Sergiu Mar-
cel Dan, Cristian Raţiu au fost premiaţi
la Simpozionul naţional de creaţie teh-
nico-ştiinţifică a tineretului, Bucureşti

1982.
În 1983 se înaintează prima cerere

de brevet de invenţie a grupului profe-
sor-elevi cercetători către OSIM. Anul
şcolar 1983/1984 înseamnă de asemenea
un succes în activitatea cercului, lucrarea
Cerneluri colorate PABE - iniţialele de
la Paul Atyim, Betty Selmenţi, şi Eva Iudit
Radu - cu aderenţă universală pe folie
de retroproiector, staniol, sticlă, porţelan,
hârtie etc., este înaintată pentru brevetare
la OSIM.

Anul 1985 devine unul de cotitură şi
orientare definitivă în activitatea cercu-
lui. Pentru lucrarea "Material cu proprie-
tăţi de antifricţiune cu ungere intrinsecă
şi procedeu de obţinere a acestuia" - au-
tori< Atyim Paul, Leiti Ştefan Vasile, Mik-
los Sebastian, Diczig Iosif, Lozer Anna -
se acordă Brevetul de invenţie nr. 87521.

Peste doar câteva săptămâni, soseşte
cel de-al doilea Brevet de invenţie nr.
87550, acordat grupului de cercetători
profesor-elevi< Atyim Paul, Radu Iudit
Eva, Selmenti Elisabeta cu titlul "Cerne-
luri colorate şi procedeu de obţinere a
acestora". În noiembrie 1985 Brevetul de
invenţie nr. 87550 participă la Expoziţia
internaţională a tinerilor inventatori din
Plovdiv - Bulgaria, unde este apreciat în
mod deosebit, fiind pusă în discuţie rea-
lizarea unui contract bilateral româno-
bulgar în sensul realizării unei producţii
industriale a acestor cer-
neluri.

Şirul lung al lucrărilor
prezentate la sesiunile naţionale de refe-
rate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor
şi saloane de invenţii, începând cu anul
1986 la Baia Mare, Braşov, Câmpulung
Moldovenesc, Bucureşti etc. determină
caracterul relevant de cerc de inventică
liceală a Cercului de chimie aplicată "Cu-
noaştere şi adevăr". Câţiva elevi din şirul
discipolilor maestrului sunt< Stănescu
Sorin, Fodor Marta, Rusu Cristian, Buboi
Mircea, Mitraşca Constantin, Zolceac
Ştefan, Panaite Sorin, Herţa Horia, Hol-
czer Silvia, Goga Nicolae, Reiz Bela, Ar-
delean Claudiu, Alec Sergiu, Sipos Marta
etc.

Peste 50 de articole în ziare locale şi
naţionale, interviuri cu conducătorul cer-

cului la Televiziunea Română şi Radio,
colocvii pedagogice stau mărturie a ac-
tivităţii ştiinţifice a cercului.

După 1989 activitatea cercului se di-
versifică conform posibilităţilor noi de
cercetare în domeniul chimiei. Se conti-
nuă activitatea de cercetare în domeniul
chimiei aplicate. Lucrarea "Compoziţie
pe baza de poliolefine cu proprietăţi lu-
brifiante îmbunătăţite ;i procedeu de
obţinere a acesteia" va deveni Brevet de
invenţie RO nr. 105081. Inventatorii sunt
Atyim Paul, Leiti Ştefan Vasile, Rak Eme-
se, Marin Dan. Titularul brevetului de
invenţie este Întreprinderea de Piese de
Schimb şi Utilaje pentru Industria Chi-
mică Satu Mare, din 01.07.1995.

Lucrarea intitulată "Compoziţie de
unsoare şi procedeu de obţinere a aces-
teia" de la grupul de autori< Atyim Paul,
Leiti Ştefan Vasile, Hatvani Alpar, Pop
Ovidiu are data publicării Brevetului de
invenţie RO nr. 114344, anul 2000.

Coordonata etică a muncii 

Profesorului Paul Atyim nu îi este
indiferentă ţinuta morală a dascălului,
modelul pe care acesta îl propune gene-
raţiei tinere. Coordonata etică a muncii
a fost subliniată cu asupră de măsură cu
prilejul lansării cărţii unui coleg al său,
profesorul de matematică Kiss Sandor.
Atunci, Paul Atyim a pus un diagnostic
argumentat al sănătăţii morale a socie-
tăţii actuale în contrast cu temele tratate
de autor a cărui carte a fost lansată şi care
totodată a oferit soluţii. "Kiss Sandor scrie
despre personalităţi ale prezentului. De
ce recurge el la personalităţi din contem-
poraneitate?, se întreba atunci Paul
Atyim şi tot el răspundea. Fiindcă medi-
tează şi vede că în jur domneşte o atmos-
feră imorală, de linguşire. În această at-
mosferă, el caută valori, personalităţi me-
nite să fie un exemplu în faţa tinerei ge-
neraţii şi ţine sus stindardul veritabilelor
valori din societate. Gradul de dezvoltare
a unei societăţi se poate măsura prin
modul în care apreciază adevăratele sale
valori. Dacă nu le apreciază, asistăm la
o răsturnare a valorilor din acea socie-
tate", a adăugat Paul Atyim.

Recunoaştere la nivel 
naţional

Între timp la aniversarea a 25 de
ani de existenţă a cercului, inspec-
torul de specialitate, profesoara
Doina Bâclea din Ministerul Edu-
caţiei şi Cercetării le-a trimis tine-
rilor cercetători sătmăreni "Diplo-
ma de argint" recunoscând că du-
pă toate sondajele efectuate la ni-
velul ministerului de resort, Cer-

cul de chimie aplicată "Cunoaştere şi ade-
văr" din Satu Mare este primul cerc de
Inventică Liceală din România. Acelaşi
lucru îl afirmă şi preşedintele "Forumului
Inventatorilor Români" (FIR)
prof.univ.dr. Ion Sandu din Iaşi, organi-
zaţie din care face parte de altfel şi con-
ducătorul Cercului autentificat prin cer-
tificat de membru nr. 11 din 20.01.2004.

* * *

Nu ne rămâne decât să sperăm că
monografia, actualmente în curs de edi-
tare, a Colegiului Naţional Ioan Slavici
va cuprinde integral şi realizările profe-
sorului dr. Paul Atyim, alături de cele ale
Cercului de chimie aplicată "Cunoaştere
şi adevăr".

V. Nechita

Paul Atyim este autor şi coautor a patru tratatate de specialitate din do-
meniul chimiei şi biochimiei

EDUCA}IE

Un profesor s[tm[rean de voca\ie<
dr. Paul Atyim
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Urmare din num[rul anterior

Destinul îi deschide între timp
oportun, în Satu Mare o portiţă
prin care îşi urmează geniala vo-
caţie, frecventând cursurile Con-
servatorului de Muzică şi Artă
Dramatică din oraş, concomitent
cu liceul. A fost întotdeauna un
elev strălucit, cu o permanentă se-
te de cunoaştere. Citea enorm. 

La şcoală îşi folosea cu eficienţă  edu-
cată timpul « din bancă » pentru învăţare.
Atent, receptiv, implicat activ, câştigă sti-
ma şi simpatia profesorilor care repede îi
remarcă curiozitatea intelectuală şi stră-
lucita inteligenţă. „Avea un singur caiet
pentru toate materiile” dar memoria pro-
digioasă îl servea fenomenal... era întru-
chiparea elevului ideal „ care-şi învaţă la
;coal[”... Avea o puternică motivaţie, pen-
tru a putea fi apoi, „stăpânul timpului”
dedicat muzicii. 

Satu Mare rămâne în devenirea sa
„ora;ul vârstei de aur” când „modus vi-
vendi” al s[u era exuberanţa tinereţii.
Acum totul este emoţie şi entuziasm. Toa-
te experienţele esenţiale ale adolescenţei
aici îi împlinesc viaţa. Trăieşte cu frenezie,
urmându-şi destinul şi limpezirile defi-
nitive, ale idealurilor, pentru întreaga
viaţă. 

De aici, i se desluşesc, cele mai vaste
orizonturi ale perspectivei pe care şi-o
visează tot mai clar. Aici primesc formă
cele mai intime aspiraţii intelectuale şi
afective. Un băiat gentil, cu educaţie alea-
să, cuceritor prin inteligenţă, strălucitor
prin talentul muzical,  „o vedetă” în lumea
adolescenţilor, inevitabil va declanşa in-
teresul „frumoaselor”. Dragoste la prima
vedere, întâlniri la „ceasul electric”, plim-
bări romantice pe „Corso”, peregrinări pe
sub răcoroase şi primitoare arcade, vrăjite
oaze ale fericirii, şi, câte alte trăiri, toate,
numai în Satu Mare! 

Fascinantele „lumini ale ora;ului” la
Satu Mare îl cheamă, îl acaparează, îl sub-
jugă printr-o diversitate de oferte şi ten-
taţii. 

Pasiunea muzicii, liceul şi  conserva-
torul în orice împrejurare însă ocupau
primul loc, apoi atracţiile unui oraş cu o
civilizaţie remarcabilă, cu o bogată ofertă
de spectacole,  ca cele ale filarmonicii,
cele de estradă sau folclorice cu renumite
trupe în principal ale vedetelor naţionale
din capitală. Teatrul şi cinematograful ră-
mân alte pasiuni captivante.

Era peste tot unde r[suna
muzica

Adolescentul Borlan apărea peste tot,
unde răsuna muzica, inclusiv în restau-
rante sau grădini de vară din centru sau
de la periferii, unde se auzea muzică lău-
tărească de originală sorginte folclorică. 

Între timp îşi achiziţionase un acor-
deon de înaltă calitate acustică cu un tim-
bru fin şi sensibil « Weltmesiter », asta şi
pentru că începuse, să fie descoperit şi
apreciat, de cele mai bune orchestre din
Satu Mare sau Carei şi solicitat să cânte
cu ei. 

Clientela rafinată ajunsese să frecven-
teze localurile „dup[ ureche”! Pasionaţii,
împătimiţi ai dansului şi ai muzicii, frec-
ventau restaurantele atenţi la acorduri.

Ştiau imediat unde cânta « Puiu Bor-
lan» după « tonusul » special al orchestrei
care « era acordată » şi « strunită » de ri-
goarea şi acurateţea acordeonului pe post

de « vioara întâi ».  Viorile cedau întăie-
tatea urmând cu sfinţenie acordeonul vră-
jit al celui mai talentat dintre toţi.

O muzică de mare frumuseţe şi lim-
pezime, izvora de sub degetele lungi de
pianist ale acestui sclipitor talent, iluzio-
nist al clapelor. Ringul de dans se dovedea
neîncăpător, muzica se revărsa şuvoi prin
potpuriuri nesfârşite, când melancolică
şi sentimentală pentru perechile înlănţui-
te de fiorii dragostei, când alertă în rit-
muri ameţitoare cu îndelungi momente
de uimitoare improvizaţii fantastice, încât
lumea conectată la emoţiile unice ale unui
talent debordând de inspiraţie, dorea pre-
lungirea programului la... infinit, deoa-
rece spectacolul era al unui show-man
cu adevărat cuceritor.

Germenii viitoarelor compoziţii de
muzică uşoară acum prindeau contur în
imaginaţia celui despre care mai târziu
se va scrie « dacă acest gen ar fi abordat
de compozitori cu o bună pregătire mu-
zicală din toate punctele de vedere, cum
e cazul lui Liviu Borlan, muzica uşoară
ar ieşi din impasul în care se află”. (Miron
Raţiu prim-dirijor.)

Orchestrele `l disputau
tot mai des

Succesele de răsunet, determinau or-
chestrele să şi-l dispute tot mai des. Trăia
un soi de viaţă boemă, dar în spatele aces-
tor „escapade muzicale”, de sfârşit de săp-
tămână, era vorba şi despre bani, care
deja uşurau grija zilei de mâine ajungând
în mâinile mamei. 

Despre Satu Mare şi influenţa hotă-
râtoare asupra evoluţiei viitoare a lui Liviu
Borlan, aflăm din faptul că, la Conserva-
torul „Gheorghe Dima” din Cluj... am-
prenta „;colii muzicale sătmărene a re-
numi\ilor profesori ai vremii, mai ales în
domeniul pianului, teoriei muzicale şi
solfegiului” l-a făcut imediat preferat
atentei şi exigentei îndrumări, a marilor
maeştri ai componisticii şi dirijoratului,
a fascinantelor spirite< Sigismund Toduţă,
Tudor Jarda, Dorin Pop şi a celorlalte per-

sonalităţi ale şcolii muzicale clujene.
Noi trepte de afirmare, acumulări şi îm-
pliniri de idealuri îl mânau pe Liviu mai
departe şi mai departe…

A compus “Imnul dascălilor
sătmăreni”

Până să ajungă însă student la „mu-
zică” în viaţa lui Liviu Borlan se mai de-
rulează nişte secvenţe pe care merită să
ni le aducem aminte pentru a-i întregi
profilul.
Aptitudinile muzicale i-au fost cultivate
cu multă dragoste şi pricepere de către
mama sa, care era profesoară de pian, du-
pă cum am mai amintit. Liviu era născut
şi dedicat muzicii, colegii şi-l amintesc în
permanenţă la „unison” cu ei. În orice
împrejurare, îi delecta cu dezinvoltură
cântând la pian, acordeon sau muzicuţă,
îl suplinea cu succes pe profesorul de mu-
zică la repetiţiile ansamblului coral din
liceu. Pe de altă parte colegii şi-l amintesc
şi ca pe iniţiatorul multor şotii, cu care
îşi şicanau uneori profesorii, situaţii în
care tăinuirea făptaşului era fără cusur,
Liviu ieşind „basma curată” din toate. La
absolvire în vara anului 1954, a compus
cântecul de adio „Rămâneţi cu bine”, care
a ajuns imnul absolvenţilor din multe li-
cee< după cum mărturiseşte fostul său co-
leg, prof.Nicu Codreanu. De asemenea
la scurt timp student fiind a compus „Im-
nul dascălilor sătmăreni”, semn că Săt-
marul, împreună cu şcoala sa de mare
calitate i-au rămas mereu în inimă.

Spre surprinderea aceluiaşi coleg, du-
pă liceu, Liviu a urmat Facultatea de
Drept din Cluj, iar nu Conservatorul,
mărturisind cu un prilej „după o tăcere
destul de lungă cu câteva mărgele de la-
crimi în ochi, mi-a spus că tatăl său, fost
avocat, când era pe patul de moarte l-a
rugat să urmeze facultatea de drept. L-a
ascultat şi a obţinut licenţa în drept la Fa-
cultatea din Cluj” – superb caracter! De
altfel fair play-ul şi inteligenţa caracterială
i-au fost atuuri în cursul vieţii.

Odată legământul în memoria tatălui,

îndeplinit, s-a simţit eliberat urmându-
şi vocaţia cu mărturisirea “nu am încetat
niciodată să scriu, să cânt şi să gândesc
muzical”, şi a adăugat “niciodată nu am
mai deschis Codul penal, dar logica lui
de fier mă ajută şi azi... în muzică şi în
viaţă”.

În perioada studenţiei la Conservator
“Liviu Borlan... cuprins de ispita creaţiei”,
la Casa de Cultură a Studenţilor devine
“membru în formaţii instrumentale, co-
repetitor şi dirijor al orchestrei de muzică
uşoară” prilej cu care îşi lansează creaţiile
de muzică uşoară devenite apreciate şla-
găre ani de zile, dintre ele cunoscătorii
vor recunoaşte melodiile “Nu mai sunt
copil”, interpretate I. Sântu, “Un cântec
rătăcit”, versuri şi interpretare Mihai
Dumbravă, “Ceas târziu” interpretare Ste-
la Enache.

Vorbind despre cele două arii de ac-
tivitate, dirijatul şi compoziţia se exprimă
astfel “Cum se conjugă dirijatul cu com-
poziţia, am să răspund astfel< ca două su-
rori bune. Se deranjează reciproc, dar se
ajută nemijlocit. Compoziţia este o ca-
rieră pe viaţă, dirijatul o profesiune”.

Iată idealul său, compoziţia!
De aici încolo cariera şi gloria sa se

vor desăvârşi în Maramureş, la Baia Ma-
re... “timp de peste 30 de ani în nord-ves-
tul României (mai exact în Maramureş)
marele maestru, Liviu Borlan a fost şi
vreau să cred, a rămas o legendă muzicală
vie. Şase muzicieni într-unul< om cu o
personalitate şi cultură distinsă, profesor
eminent, compozitor, dirijor inegalabil şi
acordeonist, violonist, instrumentist de
mare talent (prof. Gheorghe Gh. Pop).

“Artistul era piatră de temelie a cân-
tecului din Nord. Trăia după partiturile
muzicale, mergea în funcţie de notele mu-
zicale ce-l inspirau în permanenţă. Liviu
Borlan era efectul lui Grieg din Ţările
Nordice. Un spaţiu fabulos, ancestral se
regăseşte în creaţiile sale... dominante şi
copleşitoare rămîn statura de muzician
complet şi intelectual de factură enciclo-
pedică.” (Nicoară Mihali scriitor).

“Păstrez şi astăzi caietul de estetică...
nu exista manual. Regretam că trebuie să

stau mai mult cu ochii pe caiet, decât să
asist la spectacolul fascinant al celui care
ne preda estetica. Avea o carismă unică.
Îi sorbeai fiecare cuvânt, fiecare idee. Era
prototipul eroului boem şi romantic. Fi-
gura lui era memorabilă. Mai ales atunci
când ̀ şi interpreta la pian propriile com-
poziţii. Era un fel de vrăjitor majestuos.
Te fermeca at]t ceea ce cânta, cât şi modul
în care cânta.” (Sorin Ilieşiu, regizor de
film).

“În specialităţi ca armonie, contra-
punct, pian (improviza orice temă fan-
tastic) nu te puteai depărta de explicaţiile
lui competente. Era jazzman, dar şi mare
iubitor şi cunoscător al muzicii clasice.
Pornea de la două-trei sunete, un punct
muzical şi făcea o călătorie lungă - în far-
mecul sunetelor, al acordurilor măiestrit
aranjate – de la armonia clasică la cea
modernă… era omul potrivit la locul po-
trivit şi în orice Conservator din lume s-
ar fi remarcat” (prof. Gheorghe Gh Pop).

Concentrarea atenţiei acum spre
această personalitate, Liviu Borlan, este
determinată de un moment semnificativ
din viaţa culturală a oraşului Baia Mare,
care este proiectat ca un eveniment cu
adânci semnificaţii şi care se pare că scapă
sătmărenilor< comemorarea a 20 de ani
de la trecerea sa în eternitate pentru că
„multă lume s-a adăpat de la acea fântână
arteziană de cultură care a fost” şi care
„Pe spaţiul acesta de Nord îşi merită gloria
şi lauda”!

Aceste enunţuri îi onorează pe băi-
măreni, incontestabil, pe când în Satu
Mare versurile marelui Eminescu din
“Cântecul lăutarului”  ar fi mai aproape
de oglinda realităţii încă<
„Ca povestea cea sărmană,
Care nimeni n-o-a-nţeles
Trec prin vremea tristă vană,
Ca prin secoli un eres 
………………………
Doar atunci când prin lumine
M-oi sui la Dumnezeu, 
Veţi gândi şi voi la mine
Cum am fost în lume eu.

“Cel mai mare dintre compozitorii
maramureşeni din toate timpurile” dar
şi dintre sătmăreni, Liviu Borlan, ne-a lă-
sat moştenire lucrări din următoarele ge-
nuri< muzică simfonică, muzică de came-
ră, muzică de fanfară, muzică vocal-in-
strumentală, muzică corală-laică şi reli-
gioasă, cântece pentru copii, muzică
uşoară, orchestraţii pentru formaţii in-
strumentale şi ansambluri vocal-instru-
mentale. Iată de unde sătmărenii care
sunt mari iubitori de  cultură, suntemi
siguri că se vor inspira pentru o come-
morare apropriată de 4 octombrie când
se împlinesc cei 20 de ani de la trecerea
în eternitate.

Sanislăuanilor oriunde s-ar afla în sa-
tul de baştină, sau în lumea largă, numele
lui Liviu Borlan le evocă, pe cel care a
purtat cu nedisimulată nobleţe ştampila
apartenenţei sale la acest spaţiu de civili-
zaţie aparte, de o admirabilă structură in-
telectuală şi morală, caracterizată printr-
o mare dragoste şi respect pentru locurile
natale, pentru cultură, civilizaţie, politeţe
şi complezenţă, o atentă consideraţie pen-
tru opiniile altora, onoarea cuvântului
dat, preţuire pentru realizările celorlalţi,
deschidere şi receptivitate la nou şi pentru
valoare.

De aceea ei sunt cei care la 21 iunie
orele 20 vor fi gazde, la Castelul Karolyi
din Carei, Sala Cavalerilor, ale spectaco-
lului omagial  „Liviu Borlan după 20 de
ani „

Profesor Gheorghe Fechete

Cel mai mare dintre compozitorii maramureşeni din toate timpurile, dar şi dintre
sătmăreni, Liviu Borlan, ne-a lăsat moştenire lucrări din următoarele genuri< muzică
simfonică, muzică de cameră, muzică de fanfară, muzică vocal-instrumentală, muzică
corală-laică şi religioasă, cântece pentru copii, muzică uşoară, orchestraţii pentru formaţii
instrumentale şi ansambluri vocal-instrumentale.

Pentru Liviu Borlan, Satu Mare rămâne “ora;ul vârstei de aur” când „modus vivendi” al s[u era exuberanţa tinereţii

Liviu Borlan - amintirea compozitorului ;i a muzicii
sale pe plaiurile natale dup[ 20 de ani (II)

S]mb[t[, 21 iunie, la Castelul Karolyi din Carei, Sala Cavalerilor se va pune ̀ n scen[ un spectacol dedicat marelui muzician
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În momentul în care scapi de starea acidă (acidoza) şi toxicitate internă,

în momentul în care corpul devine alcalin şi îmbogățit în oxigen prin
adoptarea unei diete crude vegale şi a sucurilor verzi bogate în clorofilă,
bogate în calciul bun şi minerale, deci în momentul în care corpul tău
ajunge la alcalinitate, atunci cancerul este stopat. Poate dura câteva zile
sau câteva săptămâni, dar acesta va fi oprit. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Leonard Coldwell este un me-
dic cunoscut pentru succesele lui
în vindecarea cancerului, a sin-
dromului de oboseală cronică și
a altor afecțiuni legate de stres.

În ziua de azi, cancerul este una din
principalele probleme de sănătate ale
omenirii. De aceea, este bine de știut că
există multe căi de prevenire și vindecare
a acestei boli. Doctorul Leonard Coldwell
explică cele mai recente metode și trata-
mente care ajută la prevenirea, tratarea
și vindecarea cancerului. Iată ce spune
el în interviul difuzat în data de 18 ia-
nuarie, 2013.

În momentul în care
corpul ajunge la alcalinitate, 
cancerul este stopat

Reporter< Domnule dr. Coldwell, am
văzut în câteva dintre înregistrările dv.
video, unde spuneți că boala cancer se
poate vindeca și între 2 și 16 săptămâni.

Dr. Leonard Coldwell< Din expe-
rien\a mea, orice cancer se poate vindeca
între 2 și 16 săptămâni. Dar la fel de
adev[rat este și faptul că orice doctor cu
o experienț[ de peste 20 de ani, știe că
această bolală se poate vindeca și instan-
taneu, fenomen cunoscut ca vindecare
spontană. Există chiar și o carte scrisă
de un autor pe care nu-l agreez, care pre-
zint[ mai multe cazuri de vindecare
spontană. Aceasta înseamnă că este po-
sibil, iar noi doar trebuie să găsim o cale
să accesăm acest lucru. De asemenea,
vindecări se întâmplă și în așa zisele lo-
cații sfinte, gen Lourdes, dar nu este ne-
apărat din cauza locului ci a așteptărilor
și convingerilor pacienților.

În momentul în care scapi de starea
acidă (acidoza) și toxicitate internă, în
momentul în care corpul devine alcalin
și îmbogățit în oxigen prin adoptarea
unei diete crude vegale și a sucurilor verzi
bogate în clorofilă, bogate în calciul bun
și minerale, deci în momentul în care
corpul tău ajunge la alcalinitate, atunci

cancerul este stopat. Poate dura câteva
zile sau câteva săptămâni, dar acesta va
fi oprit. Aduci corpul la un pH vindecă-
tor, pH-ul sângelui sănătos trebuie să fie
ușor alcalin, la valoarea de 7,36 dar în
faza de vindecare, el trebuie să fie mai
alcalin, în jur de 7,5. Dr. Martin din Ger-
mania, folosește o metod[ de oxigenare
a sângelui, unde se scoate tot sângele din
corp (este negru) se oxigenează (devine
roz) și dup[ 12 astfel de ședin\e ai un
sânge ca de nou născut, iar lipsa oxige-
nului este ușor eliminată. Este ca și cum
ar fi un dopaj, dar legal.

Unii medici din Europa folosesc in-
jecții (intravenoase) cu Vitamina C. În
jur de 100cc (100 ml) de trei ori pe săp-
tămân[, iar în unele cazuri mai des. Și
din experiența mea, cancerul sau tumo-

rile au dispărut chiar și în două zile. Vi-
tamina C este un puternic vindecător și
ajută și în majoritatea afecțiunilor inimii,
dar din păcate, vitamina C va începe să
fie un remediu dat numai pe rețetă și de
formă sintetică, la fel ca și vitamina E.
Vitamina E, foarte ușor și eficient rezolvă
toate problemele legate de tensiune ar-
terială> dar s-au f[cut studii cu Vitamina
E de formă sintetică, iar concluziile au
fost că nu este eficientă. Bineînțeles, for-
ma sintetică nu este eficientă, ci doar cea
naturală.

Dacă natura creează o problemă, na-
tura creează și soluția. Dac[ ceva nu a
existat acum 100 de ani, înseamnă că nu
ai nevoie de ea astăzi (referitor la medi-
camente și remedii de sinteză). Când do-
rești să ajuți pe cineva și să-l informezi

mai bine cum își poate elimina cancerul
foarte repede, i-aș recomanda în primul
rând să treacă instantaneu la o dietă ve-
gano – crudivoră. Sunt cărți, sunt deja
bucătari care te pot înv[\a despre acest
gen de hrană, sunt materiale video despre
acest subiect. De asemenea, dacă nu exis-
tă afecțiuni ale rinichilor, aș recomanda
să se bea aproape 4 litri de ap[ pe zi, la
care se adaugă jumătate de linguriț[ de
sare de mare. Avem nevoie de sare pentru
orice fel de func\ii ale corpului. Avem
nevoie de electricitate, iar această elec-
tricitate poate fi produsă într-un mediu
cu suficientă sare. Deci dacă ai lipsă sau
carență de sare, ai și o problem[ de ten-
siune.

Reporter< Vedeți dar recomandarea
este să nu prea consumi sare, în special
dacă ai probleme de tensiune.

Dr. Lenard Coldwell< Ok, este de fapt
exact invers. Problema este că ei fac re-
ferire la sarea de mas[ care, de cele mai
multe ori are următoarea compoziție< 1/3
sticlă, 1/3 nisip și 1/3 sare. Deci sticla sau
nisipul, zgârie arterele și vasele de sânge
și acestea încep să sângereze, iar în aceste
cazuri, colesterolul merge acolo și începe
să repare problemele ca să oprească sân-
gerarea internă, până la deces. Acum, de-
odată, colesterolul este cauza tensiunii
pentru că subțiaz[ vasele sanguine în în-
cercarea de a acoperi diversele zgârieturi
din vasele sanguine. Și acest lucru este
absurd. Nu se moare din prea mult co-
lesterol, ci din prea puțin. Sunt mulți oa-
meni cu colesterol 600 și sunt foarte să-
nătoși și făra nicio problem[ de sănătate.
Oricine din secția de arsuri grave știe că
persoanelor cu arsuri li se dă în fiecare
zi să mănânce între 20 și 25 de ouă fierte
tari. Pentru că ei știu că numai coleste-
rolul poate reconstrui și genera celule
foarte sănătoase într-un timp foarte
scurt. 80% din celule sunt compuse din
colesterol. Deci de unde pot veni noi ce-
lule sănătoase dac[ nu există suficient
colesterol? Fiecare va trebui să aibe ni-
velul de colesterol măcar la 250. Și apoi
ți se spune LDL și HDL sunt colesterol
rău și bun. Nici măcar nu este colesterol,
ci este o proteină care transportă coles-
terolul.

~n momentul în care corpul devine alcalin și îmbogățit în oxigen prin adoptarea
unei diete crude vegale și a sucurilor verzi bogate în clorofilă, atunci cancerul
este stopat
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Solu\ie alternativ[
pentru cianuri

Eviți să le cumperi sau îți plac
la nebunie bananele cu coaja ne-
agră? Crezi că sunt deteriorate ;i
că ți-ar putea face rău, sau le preferi
în locul bananelor “verzi”? 

Specialisții japonezi ne aduc ve;ti ui-
mitoare despre bananele cu coaja neagră.
Potrivit kudika.ro, bananele foarte coapte,
cu coaja moale, cu pete maronii sau chiar
cu coaja neagră, conțin unele substanțe
excepționale pentru sănătatea noastră,
aceste substante active găsindu-se doar în
bananele ajunse la maturitate. 

Bananele au efect ;i asupra 
altor boli

Bananele foarte coapte conțin TNF
(Tumour Necrosis Factor) – o substanță
foarte activă asupra celulelor tumorale, pe
care le atacă ;i le ucide. TNF este folosit în
oncologie pentru a trata pacienții cu can-
cer, iar bananele coapte conțin un TNF
natural foarte puternic. Un grup de cerce-

tători japonezi de la Universitatea din To-
kyo, condu;i de profesorul Senji, au studiat
efectele mai multor alimente asupra ani-
malelor de laborator, după descoperirea
conținutului ridicat în factori anticance-
rigeni pe care bananele coapte îl prezintă.
Ace;tia au descoperit că cele mai puternice

efecte asupra sistemului imunitar l-au avut
bananele, animalele hrănite cu banane
coapte prezentând un sistem imunitar
foarte puternic, rezistență la stres ;i un nu-
măr mai mare de globule albe în s]nge –
globule implicate în procesele imunitare.
Alte alimente studiate pentru efectul lor

au fost< merele, strugurii, pepenele ro;u,
perele ;i curmalul japonez. Mai mult, ba-
nanele coapte prezintă un conținut ridicat
în antioxidanți. Antioxidanții sunt sub-
stanțe care pot anula efectele nocive ale
radicalilor liberi. Ace;ti radicali liberi pot
rezulta în urma metabolismului ;i pot afec-
ta integritatea celulelor, producând ceea
ce numim stres oxidativ. Radicalii liberi
sunt încriminați ca fiind implicați în for-
marea cancerului.

Alte beneficii ale bananelor< *Sunt
ideale în dietele de slăbire> *Bananele cresc
imunitatea> *Bananele sunt alimente ener-
gizante, indicate în perioadele de supra-
solicitare fizică ;i intelectuală. Bogate în
carbohidrați, bananele ajută creierul în
procesele de memorare> *Prin antioxidan-
ții conținuți, bananele mențin tinerețea ;i
fac pielea mai frumoasă> *Banana este un
bun diuretic natural, scăzând edemele ;i
tensiunea arterială> *Bananele previn os-
teoporoza, fiind indicate cu precădere în
alimentația femeilor> *Bananele reglează
tranzitul intestinal ;i ameliorează durerile
de stomac. Surs[ A.M.PRESS

Cercetătorii români de la Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pen-
tru Inginerie Electrică (ICPE-CA) din
București dezvoltă o soluție ingenioasă
pentru extragerea aurului de la Roșia
Montană printr-o tehnologie ecologi-
că, prietenoasă cu mediul, care nu im-
plică în niciun fel utilizarea cianuri-
lor.

În cadrul Institutului se studiază
și se experimentează o tehnologie re-
lativ nouă pe plan mondial pentru ex-
tragerea componentelor din mine-
reuri, tehnologie care nu implică „cia-
nurarea”. Această tehnologie alterna-
tivă, cu elemente de noutate aparți-
nând cercetătorilor români, poate fi
aplicată cu succes și în cazul extracții-
lor de aur de la Roșia Montană. Teh-
nologia permite extragerea tuturor
componentelor din minereuri/conglo-
merate prin procesul de fragmentare
selectivă a rocilor cu impulsuri de în-
altă tensiune și mare putere. Metodele
studiate și propuse de ICPE-CA sunt
absolut ecologice, bazându-se pe elec-
trotehnologii și lichide magnetice ce
acționează pe principiul diferenței de
densitate a componentelor, respectiv
separarea electrodinamică prin dife-
rența de conductibilitate electrică a
metalelor sau a altor componente. 

Față de aceste aspecte semnalate,
ICPE-CA poate să se implice în vede-
rea soluționării acestei probleme atât
de delicate, prin oferirea unor soluții
viabile și, cel mai important, perfect
ecologice.

Cercetarea privind fragmentarea
selectivă a rocilor cu impulsuri de în-
altă tensiune și mare putere a început
la Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Inginerie Electrică
în urmă cu trei ani, după ce patru oa-
meni de știință români entuziaști, spe-
cialiști în laboratorul de înaltă tensiu-
ne, coordonați de Mihai Badic, au des-
coperit noi informații și studii în legă-
tură cu diversele tendințe de dezvoltare
pe plan internațional.

Interesant la fragmentarea selecti-
vă propusă de ICPE-CA este faptul că,
spre deosebire de cianurare, păstrează
toate metalele rare, folosite în diverse
tehnologii – iar conform Institutului
Geologic al României, pe buletinele
de analiză de la Roșia Montană se poa-
te observa că o parte a acestor metale
rare și foarte valoroase se găsesc în
procentaje chiar mai ridicate decât au-
rul. Fiecare dintre aceste metale rare
se poate extrage separat, astfel nimic
nu se pierde.

Fragmentarea selectivă are o vastă
arie de aplicabilitate care depășește mi-
neritul. În țările avansate, cu ajutorul
acestei tehnologii se recuperează toate
metalele din deșeuri (aur, zirconiu,
wolfram – provenite de la componen-
tele diverselor obiecte electrocasnice<
becuri, radiouri, calculatoare etc).

Bananele coapte prezintă un conținut ridicat în antioxidanți

Apa cu cianuri de la Ro;ia Montană

Bananele foarte coapte con\in TNF (Tumour Necrosis Factor) 

Orice cancer se poate vindeca
între 2 ;i 16 s[pt[mâni
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Al[turi de nou[zeci de prie-
teni apropia\i ;i familiile lor, ̀ ntr-
un cadru natural deosebit oferit
de peisajele din Montana, actri\a
Kate Bosworth s-a c[s[torit cu re-
gizorul Michael Polish `ntr-o ce-
lebrare de patru zile cu iz cine-
matografic.

Cei doi s-au `nt]lnit `n martie
2011, c]nd Michael a sunat-o pe Kate
pentru a-i oferi un rol ̀ n pelicula “Big
Sur”, o adaptare cinematografică a ro-
manului omonim al lui Jack Kerouac,
pe care urma s[ o regizeze. Cu toate
c[ `nainte nu avusese niciodat[ o
rela\ie cu o actri\[, dup[ ce a v[zut-o
prima dat[ pe platourile de filmare, s-
a `ntors spre asistentul s[u ;i i-a spus
c[ se va c[s[tori cu acea fat[. Din acel
moment, rela\ia artist-muz[ s-a dez-
voltat rapid ;i semnificativ. Cu toate
acestea Michael nu a cerut-o ̀ n c[s[to-
rie, ci pur ;i simplu a informat-o< „M[
voi c[s[tori cu tine.” R[spunsul lui Ka-
te ? „I-am luat ;apca ;i am pus-o pe
capul meu.”

Actri\a simte c[ soarta i-a adus
`mpreun[, de parc[ s-ar cunoa;te de-
o via\[ `ntreag[, de;i Michael este cu
12 ani mai ̀ n v]rst[ dec]t ea. „Simt ca
;i cum ar fi fost al[turi de mine tot
timpul. Iar din punct de vedere artistic,
este un mentor minunat.”

De;i au discutat despre c[s[torie
de la ̀ nceputul rela\iei lor, Kate spune
c[ a trebuit s[ a;tepte ca to\i apropia\ii
s[ poat[ \ine pasul cu ei. Doar un an
mai t]rziu i-a cerut oficial Michael
acordul tat[lui ei, ̀ n timp ce urm[reau

un meci de baseball la televizorul din
casa p[rin\ilor lui Kate.

Dup[ acordul p[rin\ilor ;i a fiicei
de 16 ani a lui Michael, cei doi au decis
c[ doreau s[ se c[s[toreasc[ `n Mon-
tana, unde familia lui Michael tr[ise
de genera\ii ;i unde au ;i ei o cas[.
„C[l[resc `nc[ din copil[rie ;i am fost
`ntotdeauna atras[ de spa\iile `ntinse
sub un cer senin”, spune Kate. C[ut]nd
o loca\ie care s[ poat[ g[zdui 90 de
invita\i de-a lungul unui weekend pre-
lungit, actri\a a g[sit proprietatea The
Ranch at Rock Creek din Montana,
un loc minunat ̀ ntins pe 2.600 de hec-
tare cu dealuri, mun\i, paji;ti, flori de
c]mp ;i, cel mai important, f[r[ sem-
nal la telefoanele mobile. Michael ;i
Kate au ales The Ranch pentru inti-
mitatea ;i ;armul rustic.

Imediat ce au rezervat loca\ia ;i au
trimis invita\iile (imprimate cu con-
turul h[r\ii Montanei), mai mul\i an-
gaja\i ai „Martha Stewart Weddings”
au ̀ nceput colaborarea cu viitorii miri
pentru detaliile care urmau s[ trans-
forme nunta lor `ntr-o celebrare de-
osebit[.

Viziunea celor doi a fost inspirat[
din atmosfera filmului “Days of Hea-
ven” a lui Terrence Malick, un eveni-
ment cu o atmosfer[ victorian[ com-
binat[ cu westernul. Cu ajutorul ma-
nagerilor The Ranch, organizatorii au
creat un plan pentru cele patru zile de
petreceri de la sf]r;itul verii trecute,
fiecare dintre ele cu specificul ei in-
spirat din stilul cuplului. Invita\ii au
profitat de facilit[\ile de la ferm[ pen-
tru a c[l[ri, a pescui, a merge `n dru-
me\ii ;i a-;i testa abilit[\ile de arca;i.

S[rb[toarea a `nceput joi seara cu
o fiesta mexican[ pentru a onora ori-
ginea mamei lui Michael. Invita\ii au
avut ocazia s[ serveasc[ tacos ;i mar-
garitas pe fundalul unor decoruri cu
inspira\ie mexican[. Vineri a avut loc
o petrecere western unde au c]ntat
arti;tii country prefera\i ai cuplului ;i
s-a servit friptur[ de porc. Invita\ii s-
au ̀ ndreptat spre casele lor cu z]mbe-
tul pe buze dup[ pr]nzul t]rziu de du-
minic[. Punctul culminant al weeken-
dului a fost, f[r[ `ndoial[, ceremonia
din v]rful muntelui, de pe 31 august,
c]nd Kate a fost adus[ `ntr-o calea;c[
tras[ de doi cai. Voalul de o lungime
considerabil[ ;i trena de aproape 5
metri a rochiei Oscar de la Renta au
urmat-o pe altarul special construit ;i
`nconjurat de flori de c]mp. C]nd a
p[;it spre Michael, Kate a fost acom-
paniat[ de un cvartet de la Universi-
tatea din Montana, care au interpretat
piesa lor preferat[, „Deborah’s Theme”
din filmul „Once Upon a Time in
America”. „V[z]nd-o pe Kate ;i auzind
melodia am avut impresia c[ era cel
mai bun film din care am putut face ;i
eu parte”, a spus Michael.

Bine a\i venit `n Montana

La petrecerea de deschidere ce a
avut loc joi seara, Kate a purtat o ro-
chie creat[ special de casa Proenza
Schouler ;i sandale Jimmy Choo. Oas-
pe\ii au fost `nt]mpina\i cu b[uturi,
sucuri proaspete ;i m]ncare mexican[.
„De la primii pa;i pe proprietate toat[
lumea ;i-a p[strat z]mbetul pe buze
;i buna dispozi\ie”, `;i aminte;te Mi-

chael.
Av]nd `n vedere c[ ;i-au dorit ca

lumea s[ experimenteze tot ce avea de
oferit Montana ;i The Ranch, nu a
existat un itinerariu prestabilit. La so-
sire, invita\ii au primit plase-cadou
din p]nz[ de sac pline cu produsele
preferate ale mirilor printre care suc
de afine de produc\ie local[, spray or-
ganic pentru insecte, ciocolat[ mexi-
can[ ;i lum]n[ri parfumate Diptique,
precum ;i un mesaj scris de m]n[ de
c[tre cei doi.

Mirele a creat o monogram[ din
ini\ialele lor – C (de la Catherine) ;i
M – care a ap[rut pe mai multe obiecte
de decor de-a lungul celor patru zile.
Un exemplu este banner-ul imprimat
cu titlul „Love is …” pe care invita\ii
l-au umplut cu pozele lor f[cute cu
aparatele Polaroid care le-au fost puse
la dispozi\ie.

Cina premerg[toare nun\ii

~n seara de vineri, viitoarea mi-
reas[ ;i mirele, `mpreun[ cu invita\ii
lor, i-au ascultat pe arti;tii country
Kelly Willis ;i Bruce Robinson. Pe rin-
gul de dans a ap[rut Kate ̀ ntr-o rochie
vintage Chloé al[turi de Michael, care
era `mbr[cat `n denim. 

Echipa de organizatori ;i buc[tarul
de la ferm[ au creat un meniu perfect
pentru invita\i, care a inclus specia-
lit[\i locale ca hamburgeri cu bizon ;i
porc la frigare, fasole la gr[tar ;i mai
multe feluri la desert. Tot cei de la Mar-
tha Stewart au creat meniul ;i l-au im-
primat pe o bucat[ mare de p]nz[ al-
bastr[ pentru a fi vizibil tuturor invi-

ta\ilor. Fiecare mas[ de picnic a fost
acoperit[ cu ;tergare \esute din bum-
bac, farfurii sm[l\uite, bandane-;er-
vete cu potcoave pe post de inele,
lum]n[ri votive albe ;i felinare vechi.
Colec\ia de ;erve\ele personalizate a
`nfrumuse\at mesele la toate cele patru
petreceri.

Ceremonia

Programul ceremoniei a fost im-
primat pe evantaie ovale de h]rtie,
`mpreun[ cu membrii familiilor, un
citat al fiicei lui Michael ;i altul al ac-
torului Walton Goggings, oficiantul
c[s[toriei. Ambii au luat cuv]ntul la
ceremonie. O c[ru\[ tras[ de cai a
adus-o pe mireas[ la altarul de pe
munte ;i i-a purtat ca proaspe\i
c[s[tori\i `napoi la ferm[. 

Recep\ia

~nainte de petrecere, mireasa s-a
schimbat `ntr-o a doua rochie Oscar
de la Renta brodat[ cu cristale ;i perle.
„M-am `ndr[gostit de ambele rochii”,
spune Kate. De aceea a hot[r]t s[ le
p[streze `ntr-un mediu protejat at]t
rochiile, c]t ;i costumul lui Michael.
Voalul a fost fixat `n p[r cu o superb[
diadem[, asem[n[toare dantelei din
epoca victorian[. Granite Lodge, sala
unde toat[ lumea a luat micul dejun
`n fiecare diminea\[, a fost transfor-
mat[ cu ajutorul lum]n[rilor votive
ag[\ate din tavan de tulpini din vi\[
de vie, lui Michael p[r]ndu-i-se totul
ca un decor din „Visul unei nop\i de
var[”. 

Kate Bosworth ;i Michael Polish –
a fost odat[ o nunt[ `n Montana


