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Cum se alege
m[rimea potrivit[
pentru un sutien?

Regimul dietetic, un
tratament al bolnavilor

52 de medici î;i desf[;oar[ 
activitatea la Clinica Sfântul Anton 
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Cancelarul german Angela
Merkel rămâne cea mai puternică
femeie din lume şi este urmată de
preşedinta Băncii centrale ameri-
cane (Fed) Janet Yellen, potrivit
clasamentului anual întocmit de
Forbes şi publicat miercuri.

Este a patra oară consecutiv
când Merkel se impune pe primul
loc în clasamentul celor mai pu-
ternice femei din lume şi a noua
oară în decurs de 11 ani.

Filantroapa şi femeia de afa-
ceri americană Melinda Gates se
află pe locul trei, ca anul trecut,
preşedinta braziliană Dilma Rous-
seff coboară de pe poziţia a doua
pe poziţia a patra, iar franceza
Christine Lagarde, directoarea
Fondului Monetar Internaţional
(FMI), urcă două locuri, de pe lo-
cul şapte pe locul cinci.

Hillary Clinton se află pe locul
şase în clasamentul din acest an,
în care 18 femei, inclusiv Janet Yel-
len, sunt prezente prentru prima
dată.

Mary Barra de la General Mo-

tors este a şaptea, iar Michelle
Obama a opta.

Pe listă se află nouă şefe de
stat, care reprezintă 641 de mi-
lioane de persoane, 28 de
preşedinte-directoare generale şi
13 miliardare.

Cea mai tânără este, în conti-
nuare, cântăreaţa excentrică Lady
Gaga, în vârstă de 28 de ani, care
se află pe locul 67, iar cea mai în
vârstă este regina Elizabeth, în vâr-
stă de 88 de ani, pe locul 35.

Conform tradi\iei populare, luna iunie este
Cire;ar sau "luna cire;elor"
Ziua Copilului se s[rb[tore;te din 1954

Corneliu Popp ;i Augustin Egreanu,
dou[ personalit[\i ale Hripului

Papa Francisc şi premierul is-
raelian Benjamin Netanyahu s-au
întâlnit luni la Ierusalim şi au avut
un mic dezacord în legătură cu
limba vorbită de Iisus, în urmă cu
peste două milenii.

"Iisus a fost aici, pe acest pă-
mânt. A vorbit ebraică", i-a spus
Benjamin Netanyahu papei Fran-
cisc, în timpul unei întâlniri pu-
blice, la Ierusalim, unde premierul
israelian a vorbit despre legătura
puternică dintre iudaism şi creşti-
nism.

"Aramaică", l-a corectat ime-
diat papa Francisc, care a efectuat
o vizită de trei zile în Israel.

"Vorbea aramaică, dar cu-
noştea limba ebraică", a răspuns

Netanyahu.
La fel ca multe lucruri din

Orientul Mijlociu, discuţiile mo-
derne despre Iisus sunt complicate
şi adeseori politizate.

Evreu fiind, Iisus s-a născut în
Betleem, în Iudeea, o regiune pe
atunci administrată de romani, în
prezent Cisiordania.

A crescut în Nazaret şi a pro-
povăduit în Galileea, ambele aflate
în Israelul de astăzi, şi a murit în
Ierusalim, un oraş venerat de evrei,
creştini şi musulmani, revendicat
în prezent atât de israelieni, cât şi
de palestinieni.

Palestinienii spun uneori că Ii-
sus era palestinian. Israelienii ne-
agă cu tărie această afirmaţie.
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După anul 1989, Biserica
Greco-Catolică a fost recunos-
cută ca biseric[ oficială de către
statul român, putându-se astfel
organiza. Una din măsurile luate
de către noii episopi a fost aceea
de a reorganiza protopopiatele
care existau în anul 1948. 

Ca protopop al Careiului a
fost numit, în anul 1997, pr. Radu
Filip, el însuşi fiind fiu al acestei
localităţi. Absolvent al Universi-
tăţii „Babeş-Bolyai”, Secţia Fa-
cultăţii Teologice Greco-Catolice
de la Oradea, a fost hirotonit pre-
ot la data de 15 mai 1994, pe sea-
ma comunităţilor greco-catolice
române din Căpleni şi Urziceni
Pădure. Aici a activat până la nu-
mirea sa ca protopop, când a fost
numit şi paroh I al Careiului. 

O perioadă slujbele la Carei
s-au ţinut fie la Castelul Karolyi,
fie la Clubul 9 Mai.

Vicariatul Foraneu 
al Careiului a fost 
reînfiin\at în 2010

Papa Francisc ;i Netanyahu s-au contrazis
în leg[tur[ cu limba vorbit[ de Iisus

Angela Merkel r[mâne cea mai puternic[
femeie din lume

O dată de referință a evreimii sătmăre-
ne rămâne 4 aprilie 1944.

În litera legii, din această zi, fiecare per-
soană socotită evreu era obligată să poarte
pe pieptul stâng, deasupra inimii, o stea
galbenă.

Steaua trebuia să fie în șase colțuri, cu
diametrul de zece centimetri, de culoare
galben-portocalie, bine cusută pe rochie
sau haină. Femeie sau b[rbat, indiferent,
evreul care s-ar fi încumetat să iasă pe stra-
dă fără să fi purtat steaua galbenă n-avea

să se aștepte decât la ceea ce era mai rău.
Ieșeau pe stradă doar cei cărora le era ab-
solut necesar. Pe cât posibil, toată lumea
rămânea acasă. Polițiștii îi căutau efectiv
cu lumânarea pe evreii care nu ar
fi purtat steaua galbenă. (...)

70 de ani de la deportarea evreilor 
s[tm[reni `n lag[rele mor\ii

Evreii din compania de apărare civilă 110/6F din Satu Mare. Mulți dintre ace;tia au murit la gară, în timpul bombardamentelor
din septembrie 1944

PAGINA 2

PAGINA 4



2 Informa\ia de Duminic[/1 iunie 2014

Cu ocazia comemorării de
miercuri a celor șapte decenii de
la deportarea evreilor sătmăreni
în lagărele de la Auschwitz-Bir-
kenau, Asociația SAVO (Scrieri
ale vechiului oraș) a lansat o co-
lecție bilingvă de mărturii ale su-
praviețuitorilor Holocaustului,
sub titlul ȘOAH SATU MARE
1944, documentele fiind tradu-
se, din maghiară, de ing. Ovidiu
Mica.

Intenționăm să vă prezentăm câteva
dintre aceste mărturii, unele de-a drep-
tul șocante, privind disprețul la adresa
vieții umane arătat în acele timpuri. În-
cepem cu destăinuirea lui Naftali Stern,
care are darul de a sintetiza evenimen-
tele din primăvara anului 1944 în Satu
Mare.

Nimicnicirea existenței 
evreiești

Al nu mai țin minte câtelea paragraf
al legii antievreiești prevedea că cel so-
cotit evreu nu poate fi proprietar de fa-
brică, bancă sau uzină, și nici de prăvă-
lie, atelier sau întreprindere mai mare.
Fiecare astfel de proprietar sau director
era obligat ca în termenul fixat să co-
opteze în întreprinderea sa un copro-
prietar creștin arian maghiar.

Legea prevedea ca prezumtivul co-
proprietar să fie de specialitate, dispo-
ziție care nu era greu de urmat, deoa-
rece în cele mai multe întreprinderi se
găseau angajați care să nu fi fost evrei.
Astfel, în cele mai multe cazuri, pre-
zumtivul coproprietar devenea proprie-
tarul propriului său loc de muncă, fără
să fi investit ceva în afacere. (...)

Au fost cazuri rare când noul șef s
-a comportat respectuos cu cel vechi,
străduindu-se să-l lini;tească și să-i so-
licite sfaturile. Dar, în cele mai multe
situații, s-a purtat atât de obraznic cu
fostul său șef încât acestuia nu-i mai
rămânea decât să iasă din propria-i afa-
cere, pe care el a înființat-o și pe care a
făcut-o sä înflorească. (...)

Tragicomic poate fi etichetat și fap-
tul că, pe firma măcelăriei cușer a co-
munității evreiești, figura numele co-
proprietarului creștin.

S-a întâmplat și ca noul coproprie-
tar să-l scoată în stradă, de la o clipă la
alta, pe fostul său șef, director, pe cel
care i-a dat pâine. Care, cel mult, putea
să se plângă soției sau mamei sale.

Stigmat batjocoritor

O dată de referință a evreimii săt-
mărene rămâne 4 aprilie 1944.

În litera legii, din această zi, fiecare
persoană socotită evreu era obligată să
poarte pe pieptul stâng, deasupra ini-
mii, o stea galbenă.

Steaua trebuia să fie în șase colțuri,
cu diametrul de zece centimetri, de cu-
loare galben-portocalie, bine cusută pe
rochie sau haină. Femeie sau b[rbat,
indiferent, evreul care s-ar fi încumetat
să iasă pe stradă fără să fi purtat steaua
galbenă n-avea să se aștepte decât la
ceea ce era mai rău.

Ieșeau pe stradă doar cei cărora le
era absolut necesar. Pe cât posibil, toată
lumea rămânea acasă. Polițiștii îi căutau
efectiv cu lumânarea pe evreii care nu
ar fi purtat steaua galbenă. (...)

Obligativitatea purtării stelei galbe-

ne a decis și soarta mai multor evrei,
întâlnindu-se și cazuri în care salvarea
a fost căutată prin sinucidere.

Ghetoul

Ordinul privind înființarea ghetou-
lui a fost emis în primele zile ale lui mai
1944. Până atunci, cuvântul ghetou ne
era cunoscut doar din auzite sau din
cărți. Ceea ce însemna în realitate am
aflat numai în timpul hitlerismului, dar
și atunci, doar din auzite sau din ziare.
Practic, l-am cunoscut abia în 6 mai
1944. (...)

În componența ghetoului intrau
străzile mai jos enumerate.

Rândul de case cu numere impare
al străzii Petofi, de la Karolyi-koz (str.
Kogălniceanu azi - n.r.) până la cazar-
mă, și cel cu numere pare, de la strada
Farkas Antal (Păstrăvului - n.r.) până
la cazarmă.

Rândul de case cu numere impare
al străzii Tompa (Petru Bran - n.r.), de
la strada Farkas Antal până la strada
Jozsef-foherceg (Bujorului - n.r.).

Ambele rânduri de case ale străzii
Zrinyi (Retezatului - n.r.), de la Karo-
lyi- koz până la cazarmă.

Ambele rânduri de case ale străzii
Bathory (Martirilor Deportați - n.r.) ,
de la Karolyi-koz până la strada Jozsef-
foherceg.

Ambele rânduri de case ale străzii
Toltes (Nicolae Golescu - n.r.), de la
fundătură până la strada Jozsef-foher-
ceg.

Ambele rânduri de case ale străzii
Kert (B.P. Hasdeu - n.r.), de la fundătură
până la strada Jozsef-foherceg.

Străzile transversale.
Rândul de case cu numere pare al

străzii Karolyi-koz, până la capăt.
Ambele rânduri de case ale străzii

Bem (Ham Janos - n.r.), de la strada Pe-
tofi până la strada Bathory.

Ambele rânduri de case ale străzii
Koto (legătură între Martirilor Depor-
tați și Golescu - n.r.), de la strada Bat-

hory până la strada Kert.
Rândul de case cu numere impare

al străzii Jozsef-foherceg, de la strada
Tompa până la strada Kert.

Față de cele din Baia Mare, Oradea,
Cluj ș.c.l. ghetoul sătmărean era relativ
suportabil. Încăperile frumoase ale im-
obilelor bine întreținute, deși arhipline,
ne protejau de soare, vânt și ploaie.

Consiliul Evreiesc și poliția își aveau
sediul în grădinița de pe strada Batho-
ry.

Ca Templu mare a servit Machzi-
ke-Tora de pe strada Bern, iar biroul
Chevra kadisha era pe strada Petofi, în
spațiul alocat magazinului din casa lui
Biro Lajos. Bucătăria publică era pe
strada Zrinyi, în casa lui Freund To-
bias.

Ghetoizarea sătmărean[ a durat cir-
ca douăzeci de zile.

Începutul sfâșietorului 
sfârșit

A început deportarea. Primul trans-
port a pornit în 17 mai și a ajuns la Aus-
chwitz în 28 Yiar.

Al doilea transport a pornit în 21
mai ;i a sosit la Auschwitz în 2 Sivan.

Al treilea transport a pornit în 25
mai și a sosit la Auschwitz în 6 Sivan,
în prima zi de Șavuot.

Al patrulea transport a pornit în 28
mai și a sosit la Auschwitz în 9 Sivan.

Al cincilea transport a pornit în 29
mai și a ajuns la Auschwitz în 10 Sivan.

Transportul al șaselea, în același
timp și ultimul, a pornit în 31 mai și a
ajuns la Auschwitz în 12 Sivan.

Când în ghetou s-a răspândit vestea
formării primului transport, primii vi-
zați fiind cei din strada Petofi, s-a iscat
o mare vânzoleală între aceasta și înve-
cinata stradă Bathory, fiecare căutând
să fie `mpreună cu rudele sale.

Transporturile s-au format pe stra-
da Bathory, de unde au luat-o spre ca-
zarmă, apoi, peste strada Jozsef-foher-
ceg, până la podul de peste Someș.

De-acolo, peste strada Banyai (B-
dul Henri Coandă - n.r.), până la cimi-
tirul Status quo, după care, luând-o spre
stânga, până la rampa de încărcare din-
tre cimitirul românesc și gard. Acolo
aștepta o garnitură lungă alcătuită din
vagoane de animale. În fiecare vagon
au fost înghesuiți 80-100 de oameni, cu
puțină apă și ceva alimente. Aglomera-
ția și căldura erau îngrozitoare. Drumul
a durat patru zile și trei nopți. În va-
goane s-au produs și cazuri de deces,
morții fiind evacuați la Kassa (Kosice -
n.r.).

Stația terminus< Auschwitz-Birke-
nau. (...)

Am înmormântat și în prima zi de
Șavuot. Coloana transportului acelei zi-
le am ajuns-o din urmă în apropierea
podului de peste Someș. Pe străzi ză-
ceau, împrăștiate, pachete enorme, pe
care nenorociții n-au mai răzbit să le
care, motiv pentru care le-au abando-
nat.

Deodată, mă pomenesc că o voce
de femeie mă strigă pe nume. Era Frai-
de, fiica lui Burech Reiss, care nu de
multă vreme a devenit văduvă. Cu ul-
timele sforțări ale puterilor, purta șase
copii mititei. Stern! — strigă înspre mi-
ne, rugându-se, frângându-și mâinile
— Ia-mi copiii, îngroapă-i dumneata,
numai să n-ajungă să mi-i îngroape Hit-
ler!

Eu am plecat cu transportul al șa-
selea, și ultimul în același timp, împreu-
nă cu soția și cei patru copii ai mei, de
care m-au rupt, la coborârea din vagon,
pe rampa din Birkenau. Nu i-am revă-
zut niciodată.

Restul este deja cunoscut. Mengele<
la stânga, la dreapta. Aproximativ, un
an de muncă în lagăr. Eliberarea de că-
tre ruși. Un drum de 17 zile până acasă.
În Sătmar am găsit ceea ce a găsit aproa-
pe fiecare supraviețuitor reîntors... NI-
MIC!
(Stern Naftali, Bnei Brak, Israel, anul
1981) 
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Tratatul de la Trianon a fost semnat la
data de 4 iunie 1920 între puterile aliate
învingătoare în Primul Război Mondial și
Ungaria, în calitate de stat succesor al Im-
periului Austro-Ungar stat învins în Pri-
mul Război Mondial. Tratatul a fost semnat
în Palatul Marele Trianon de la Versailles
de către 16 state aliate, inclusiv România
pe de o parte și de Ungaria de altă parte.

Tratatul a fost semnat pentru a stabili
frontierele noului stat Ungaria cu vecinii
săi. Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor
(stat devenit ulterior Iugoslavia), România
și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a
făcut parte din seria tratatelor înclinate la
finalul Primului Război Mondial, celelalte
fiind tratate de pace încheiate de Puterile
Aliate cu Germania (La Saint Germain en
Laye, în 10 septembrie 1919) Bulgaria la
Neuilly în 27 noiembrie și cu Turcia la Se-
vres semnat la 4 iunie 1920 și repudiat apoi
fiind înlocuit cu Tratatul de la Lausanne. 

Tratatul este divizat în patru părți. Pri-
ma parte include Pactul Ligii Națiunilor
(actualmente organizația ONU) parte co-
mună pentru toate tratatele de pace înche-
iate după Primul Război Mondial. Partea
a doua (articolele 27-35) definește fron-
tierele Ungariei cu statele vecine. În prin-
cipiu, acestea sunt actualele frontiere ale
Ungariei. Frontiera Rom]no-Ungar[ este
descrisă în secțiunea a doua a articolului
27 (traseul actualei frontiere între România
și Ungaria). 

Partea a treia (articolele 36-78), inti-
tulată "Clauze politice pentru Europa",
conținea o serie de clauze privind, pe de o
parte, cadrul bilateral al relațiilor dintre
Ungaria și statele vecine, recunoașterea
unor clauze politice privind anumite state
din Europa (Belgia, Luxemburg), dispoziții
referitoare la cetățenie, protecția minori-
tăților naționale.

Partea a patra (articolele 79-101), in-
titulată "Interesele Ungariei în afara Euro-
pei", conținea prevederi referitoare la re-
nunțarea de către Ungaria la tratatele în-
cheiate de către Dubla Monarhie cu Maroc,
Egipt, Thailanda și China. Tratatul de la
Trianon a consfințit trecerea către statele
succesoare sau vecine a 71% din teritoriul
Transleithaniei (partea ungară a Dublei
Monarhii) și a 63% din populație, aceasta
din urmă, în majoritatea ei, alcătuită din
etnici ne-maghiari. Frontierele de la Tri-
anon au fost consfințite din nou în anul
1947, prin Tratatul de Pace de la Paris (10
februarie 1947), încheiat între Puterile
Aliate și Ungaria. În parte, personal îm-
părtășesc durerea statului vecin, și a ma-
ghiarimii, dar Tratatele trebuie respectate.

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

Mureşan Traian

În 4 iunie se 
împlinesc 94 de 
ani de la Tratatul 

de la Trianon

EVENIMENT
Ordinul privind înființarea ghetoului a fost emis în pri-

mele zile ale lui mai 1944. Până atunci, cuvântul ghetou
ne era cunoscut doar din auzite sau din cărți. Ceea ce în-
semna în realitate am aflat numai în timpul hitlerismului,
dar și atunci, doar din auzite sau din ziare. 

Comunitatea evreilor a organizat miercuri un mar; prin municipiul Satu Mare

Director editor< Ilie S[lceanu

70 de ani de la deportarea evreilor 
s[tm[reni `n lag[rele mor\ii

Al ;aselea ;i ultimul transport cu evrei a pornit din Gara Satu Mare `n 31 mai 1944
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ISTORIENeîndoios, la Hrip sunt oameni cu suflet mare, lucru dovedit şi anul trecut, când
a fost dezvelită o placă memorială în cinstea ctitorului bisericii greco-catolice din
localitate, vrednicul de pomenire părinte canonic onorar, Gheorghe Mureşanu. 

Hripul nu este una dintre lo-
calităţile mari ale judeţului nos-
tru. Atestat documentar în anul
1370, peste câţiva ani satul acesta
va împlini 650 de ani. 

Neîndoios, la Hrip sunt oameni cu
suflet mare, lucru dovedit şi anul trecut,
când a fost dezvelită o placă memorială
în cinstea ctitorului bisericii greco-cato-
lice din localitate, vrednicul de pomenire
părinte canonic onorar, Gheorghe Mu-
reşanu. 

De-a lungul anilor, din Hrip s-au ri-
dicat oameni de valoare, aparţinând am-
belor naţii care trăiesc aici în bună înţele-
gere de veacuri. Şi îi vom aminti aici doar
pe istoricul maghiar Ladányi Gedeon
(1824-1886, fiul pastorului reformat din
localitate) şi pe învăţătorul Alexandru
Anderco (1859-1945, care a făcut istorie
cu corul şi cu comunitatea românilor din
Ardusat). În cele ce urmează dorim să
completăm galeria oamenilor de valoare
care, născuţi ori cu activitate la Hrip, au
onorat destinul acestei localităţi.

Vom vorbi despre un învăţător, Cor-
neliu Octavian Popp, şi un preot greco-
catolic, Augustin Egreanu, acesta din ur-
mă învăţăcel al primului. Destinele lor
s-au împletit, în mod fericit – îndrăznim
a spune, chiar dacă „teroarea istoriei” le-
a deturnat în bună măsură traseul vieţii.

Din Prisaca Beiuşului

Corneliu Octavian Popp s-a născut
la 12 octombrie 1880 în localitatea Pri-
saca (jud. Bihor). Tatăl lui, Petru Popp
(1847-1900), a fost paroh greco-catolic
în mai multe localităţi bihorene, iar ma-
ma sa, Ana Milian (decedată în 1903 la
Hrip), făcea parte dintr-o veche familie
românească, fratele ei Simion (1840-
1914) fiind din 1889 până la repausare
paroh greco-catolic în Chegea. Bunicul
lui Corneliu Popp din partea tatălui, Mi-

trofan, absolvise teologia ortodoxă la
Arad, dar a trecut cu enoriaşii din paro-
hia Beznea la Biserica Greco-Catolică.

Corneliu Popp a urmat clasele gim-
naziale şi liceale la Liceul Premonstratens
din Oradea. În prima clasă gimnazială i-
a avut colegi pe viitorii preoţi greco-ca-
tolici Teodor Lazin, Augustin Maghiar,
Alexandru Mihuţiu şi Mihail Silágyi. În
clasa a II-a de liceu a beneficiat de o bursă
din partea Fundaţiei Darabanthiana.

A trecut apoi să studieze la Prepa-
randia (Şcoala Normală) din acelaşi oraş,
absolvind în anul 1900. A fost coleg de
clasă cu învăţători vestiţi ai părţilor săt-
mărene precum Mihail Szilágyi (ajuns
ulterior preot şi profesor), Ioan Maghiar
sau Ioan Raţiu. 

A fost ales de cantor-învăţător în
Hrip chiar din anul absolvirii. Venea pe
locul cantorului-învăţător Vasile Vágó
(născut la 1843 în Terebeşti), care
funcţionase mai bine de un deceniu la
Hrip, după ce mai mulţi ani avusese ace-
leaşi funcţii în localitatea natală.

Ctitor de şcoală nouă

La Hrip, Corneliu Popp a trecut la
treabă imediat, întrucât documentele
atestă faptul că în anul 1901 a fost ridicată
casa cantorală şi şcoala din „material so-
lid”. Ar trebui să amintim faptul că până
în anul 1904 s-a bucurat de sprijinul pa-
rohului de Ruşeni, nimeni altul decât
Gheorghe Mureşan, care asigura slujirea
şi în filia Hrip. Va menţine o frumoasă
legătură cu acest vestit preot-patriot al
ţinuturilor sătmărene, lucru dovedit şi
de felicitarea pe care dascălul din Hrip o
primeşte cu ocazia Anului Nou 1905.

A colaborat bine şi cu parohii care i-
au urmat întru slujire în Hrip părintelui
Mureşan< George Selăgian (1904-1908),
Petru Herzegh (1909-1911), Ioan Clintoc
jun. (1911-1917), Nicolae Câmpian
(1918-1932) şi Alexandru Găvruş (1934-
1938).

Iubirea de la şcoala de stat

În 1905 se deschid numeroase şcoli
de stat pe teritoriul comitatului Sătmar,
printre care şi la Hrip. În anul următor,
adică în 1906, vine învăţătoare în locali-
tate Maria Meder, fiica profesorului de
muzică Meder Mihály (1856-1907, com-
pozitor care a pus pe note muzicale mai
multe liturghii – mise romano-catolice). 

Îndrăgostit de învăţătoarea nou ve-
nită în sat, deşi maghiară şi romano-ca-
tolică, peste doi ani Corneliu avea să se
căsătorească cu aleasa inimii sale, deşi
medicul îi atrăsese atenţia că Maria era
grav bolnavă. Răspunsul tânărului în-
văţător la aflarea acelei veşti a fost foarte
hotărât< „Mă cunun cu ea chiar dacă ar
fi să fim împreună doar două săptă-
mâni!”. Cununia celor doi a avut loc la
15 august 1908. La 20 octombrie 1909 s-
a născut singurul lor copil, fiica Melania.
În anul 1915 Maria s-a stins din viaţă,
după o suferinţă de doi ani provocată de
tuberculoză. Rămânând văduv, Corneliu
Popp nu a fost mobilizat, documentele
atestând prezenţa lui la catedră în anul
1917. Un mare sprijin a avut în sora lui,
Irina, care după decesul Mariei a hotărât
să nu se căsătorească, ea veghind ca o
adevărată mamă la creşterea micuţei or-
fane. Corneliu Popp rămâne în această
localitate până în anul 1938, deci şi după
ce în anul 1924 statul român desfiinţase
şcolile confesionale. În perioada inter-
belică a legat o strânsă prietenie cu Dariu
Pop, mulţi ani aflat în fruntea Revizora-
tului Şcolar Satu Mare. Corneliu Popp a
decedat în anul 1964 şi a fost înmormân-
tat în satul unde şi-a trăit cea mai mare
parte din viaţă, Hrip. Memoria dascălului
Corneliu Popp este încă vie la Hrip, măr-
turiile înţelepţilor satului stând dovad[.

Învăţăcelul Augustin Egreanu

Unul dintre cei mai vrednici ucenici

ai dascălului Corneliu Octavian Popp a
fost Augustin Egreanu. S-a născut în
1907 la Hrip, în familia ţăranilor Andrei
şi Ema Egri. Studiile primare le-a urmat
în comuna natală, sub observarea can-
torului-învăţător Cornel Popp, după cum
am precizat, care i-a insuflat setea de în-
văţătură, dragostea pentru semeni şi mai
ales o puternică credinţă.

Liceul l-a urmat la „Mihai Eminescu”
din Satu Mare, absolvind în anul 1929,
când a obţinut şi bacalaureatul. Diriginţi
i-au fost, de-a lungul anilor petrecuţi aici
profesorii< Adrian Demian, Aurel Ghitta,
Horia Bottea, Francisc Groza, Paul Sabin
şi Aurel Şorobetea. 

În anuarele liceului printre colegii săi
am remarcat numele unor viitoare per-
sonalităţi precum Ioan Borişteac, Adrian
Boşca, Adrian Bandiciu, Vasile Bor-
leştean, Mircea Brâncovean, Petre Nistor,
Sever şi Liviu Doroş. A activat în cadrul
societăţii de lectură, iar în anul 1927 a
fost prezent alături de un grup de colegi
îndrumaţi de profesorul Teodor Chirilă
la serbările de la Blaj.

Teologia la Oradea

S-a înscris apoi la Seminarul Teologic
diecezan din Oradea. A fost coleg, printre
alţii, cu viitorii preoţi greco-catolici săt-
măreni< Andrei Blaga, Petru Bontea,
Gheorghe Mădăras, Iuliu Robotin, Co-
loman Seucan şi Vasile Fernea, dar şi cu
scriitorul Eugen Potoran.  A fost hiroto-
nit ca preot celib de către P. S. Episcop
Valeriu Traian Frenţiu. Probabil că prima
parohie în care a slujit a fost Fizişul, lo-
calitate aflată în împrejurimile Beiuşului.
Şi-a schimbat (românizat) numele de fa-
milie în Egreanu.

Se pare că a slujit în parohia Căuaş
începând din anul 1935. S-a implicat
foarte intens în activitatea de cateheză, a
condus cu pricepere corul din localitate,
amintirea slujirii sale la Căuaş fiind şi
astăzi vie în memoria celor care i-au fost

credincioşi. Frumoasa slujire a încetat în
anul 1948, odată cu desfiinţarea Bisericii
Române Unite a părăsit parohia, fiind
nevoit ca o perioadă să se ascundă de Se-
curitate. Vreme de patru luni a stat as-
cuns la preotul reformat Ştefan Sentesi.

Sfânta Liturghie la casa din
Viile Ardudului

A locuit apoi în Viile Ardudului, un-
de şi-a cumpărat o casă în care săvârşea
Sfânta Liturghie, străduindu-se să păs-
treze vie credinţa greco-catolică. A locuit
cu părinţii săi, aceştia fiind de altfel în-
mormântaţi în mica localitate. Cele ale
trupului şi le-a asigurat din pomicultură,
adeseori el venind cu fructe la Piaţa din
Satu Mare.

După arestarea din anul 1952 a epis-
copului Iuliu Hirţe, până la eliberarea
din 1964, eparhia greco-catolică de Ora-
dea a fost condusă pe rând de către
preoţii Coriolan Tămâian şi Augustin
Egreanu, care a deţinut funcţia de pro-
vicar.

A repausat în septembrie 1989, tra-
casat de numeroasele convocări la Secu-
ritate. A fost înmormântat în cimitirul
greco-catolic de la Gara Satu Mare, ofi-
ciile fiind săvârşite de preotul romano-
catolic Reini, asistat de un numeros grup
de preoţi greco-catolici de la Oradea, în-
tre care şi părintele Coriolan Tămâian,
ordinarul Diecezei Române Unite de
Oradea.

Locuitorii de astăzi ai satului Hrip se
pot mândri cu viaţa şi activitatea acestor
doi oameni de seamă care au făcut ori au
pornit să facă istorie din sânul localităţii
de la poalele Codrului. 

Mulţumim în încheiere domnului
profesor Vasile Părău, locuitor în Viile
Satu Mare, care ne-a furnizat majoritatea
materialului documentar precum şi fo-
tografiile care însoţesc articolul.        

Dr. Viorel Câmpean

Corneliu Popp ;i Augustin Egreanu,
dou[ personalit[\i ale Hripului
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RELIGIE În această perioadă de 20 de ani de activitate în cadrul Protopopiatului
din Carei a pr. Radu Filip, s-au organizat simpozioane, s-au tipărit cărţi,
s-au reorganizat unele parohii şi s-au construit noi capele şi biserici.

~n raport cu for\a talentului scriitorul
;i poetul Teodor Curpa; nu se rezum[
s[ scrie din c]nd `n c]nd ci creeaz[ `n
fluxul impus de prea plinul con;tiin\ei
sale, de valoarea care-l caracterizeaz[.
Cu ajutorul poetului Teodor Curpa;
c[l[torim ̀ n timp, ̀ n copil[rie, avem sen-
za\ia sublimului, mirificului, prin poe-
ziile sale pune mare st[p]nire pe noi ci-
titorii. “M[ laud mereu cu satul meu/:i
m[ simt at]t de sus c]t clan\a u;ii/Mi se
p[reau ferestrele c[ duc `n cer/:i-n jur,
z[u… parc[ era mister/Copacii din
gr[din[ erau parc[ plini de stele/:i-mi
pl[cea s[ le privesc r[t[cind printre ele”
(Amintiri ;i… sat)

:tiin\a p[str[rii bunului sim\, corec-
titudinii, sincerit[\ii, dragostei fa\[ de
om, de \ar[ este o radiografie a poetului
ce ofer[ la tot pasul un fel de credin\[, a
apropiere, o duio;ie.

“Cred c[ printr-o `nt]mplare a;tep-
tat[/Am ajuns `n ora;ul dincolo de
ocean/Mi-am dat seama cobor]nd din
avion/V[z]nd c[ totul a fost o eroare/Cu
bilet pe timp nelimitat” (E destin?)

O sensibilitate ;i o afinitate poetic[
r[zbate din fiecare vers, prin libertatea

g]ndului tinde spre descoperirea uman[,
o libertate de a contempla frumuse\ea
naturii, frumuse\ea sufletului omenesc.
~nt]mpl[rile c]t de mici ar fi ele trezesc
un g]nd pe care `l pune `n vers.

“Se vede dup[ ploaie un fream[t de
culori/Poate-i reflexul t]rziu al stelei de
ap[,/St[m seara ;i admir[m, din locul
nostru,/~nser[rile bl]nde sau norii de
dup[ ploaie” (Culori).

~n tot ce scrie, autorul prinde pulsa\ia
vie\ii ;i fluxul con;tiin\ei, o perspectiv[
epic[ mai accentuat[, o `nt]mplare ru-
ral[, elemente de realism, tr[iri l[untrice,
realism, dar ;i fic\iune.

~n poeziile poetului T. Curpa;, epicul,
lirismul puncteaz[ poeziile sale ̀ ns[ ana-
liza meticuloas[ ;i reflec\ia estetic[ face
legea. “Am adunat at]\ia ani `n marea
Europ[/:i vecinul din sat se zbate prin
noroaie/B[tr]na aduce lemne c[tre
cas[…/De ei Europei nici nu-i pas[!” (O,
Europ[).

O aur[ de noble\e spore;te armonia
cuv]ntului ̀ n modul cel mai firesc ;i sin-
cer, o afinitate poetic[ r[zbate din fiecare
vers. D[ o mare valoare fiec[rui vers.
Coarda poetic[ simbolizeaz[ talentul ;i

se graveaz[ pe un fond armonios ;i fa-
milial, un univers cu func\ii magice ;i
poetice.

Modul poetului de a sensibiliza `n
versurile c[r\ii “S[rut pe suflet” se tra-
duce adesea prin felul de a transmite
emo\ii. Originalitatea nu este for\at[, to-
tul e introdus ̀ n liric[. Din scrierile aces-
tei c[r\i ne aliment[m cu g]nduri ;i
emo\ii care vin din armonia l[untric[ a
versurilor.

Vraja poeziei vine din florile teiului
culese, din picurii de rou[, din drumurile
dorurilor, din tot ce a tr[it ;i a iubit. Poe-
tul Teodor Curpa; str[bate universul co-
pil[riei, ̀ n poeziile sale intr[ ̀ n elanurile
bunului bunic, `n tot ceea ce scrie tinde
spre universalitate. Prive;te copil[ria ;i
adolescen\a cu un ochi senin ca lacrima
unui izvor ;i atunci soarele z]mbe;te pe
cer precum nepo\ii.

“Sufletul ;i dorul meu n-au ano-
timp/:i nu m[ ap[r cu parul ;i
securea./De;i cunosc mai bine izvorul ;i
p[durea./Bunicul n-a sf]rtecat pe nimeni
`n verigi” (F[r[ anotimp).

~n poeziile profesorului Teodor Cur-
pa; apare ;i tema mor\ii, atunci dorim

s[ lu[m cu noi tot universul, s[-l lu[m
cu noi `n cer. Dar speran\a `n via\[ vine
de la Cel de Sus c[ruia peotul i-a dedicat
mai multe mul\umiri prin vers. Divini-
tatea este mereu sim\it[ `n poeziile sale.
“Tat[l meu – rege ceresc,/Eu ;tiu at]t c[
te iubesc/Multele lacrimi ce-au curs cu
anii/Mi-au f[cut sufletul precum bolo-
vanii” (Din bucurii).

Sunt sigur[ c[ filele acestei c[r\i
“S[rut pe suflet” se vor deschide larg pen-
tru c[ patriotismul poetului e un unghi
clocotitor ce apare aproape `n fiecare
poezie deschis `n moduri diferite, subtil
cu un mare reflex poetic< “Sunt ;i r[m]n
acela;i cet[\ean,/Stau `n locuri unde fi-
in\a mea tresare,/Tr[iesc al[turi de pri-
virile altora ;i ale mele,/Nu m[ ascund
de nimeni ;i n-am de ce” (Eu).

Universul profesorului Teodor Cur-
pa; este poezia n[scut[ din realitatea co-
tidian[. Iat[ o inim[ p[m]ntean[ f[cut[
s[ bat[ prin vers. Nestinse ecouri urc[
spre lumin[, o poezie care va r[m]ne cu
urm[ri pe planul crea\iei literare bazate
pe realitate, pe un discurs liric profund.

Poezia poetului e un ;uier de ceteni
ce d[ o mare m[sur[ valorilor artistice.

Vibra\ii ale t[cerii te cuprind citind ver-
surile poetului, e o stare a sensibilit[\ii
neb[nuite, trepte ce te urc[ spre neant
aduc]nd ̀ n expresie o not[ de sobrietate.
Trecut-au anii ;i atunci ies la suprafa\[
din prenumbrele sufletului, `ndoielile,
taine nostalgii. Via\a poeziei e ca un
c]ntec din picurii de ploaie `n ceas de
sear[ `mpletit[ `n versuri cu o mare
m[iestrie. Profesorul Teodor Curpa; se
define;te ca un om cu sentimente puter-
nice ;i tainice, aici amintim poezia de
dragoste ce fascineaz[ ;i emo\ioneaz[ ci-
titorul, dragoste de familie, copii, so\ie
;i dragoste de mam[ care `\i d[ mari
emo\ii.  Am s[ ̀ nchei cu o poezie care pe
mine m-a emo\ionat p]n[ la lacrimi. “Nu
s-au stins aromele-n delir/Pe crucea ma-
mei dragi `n cimitir,/Nici c]nd galbenul
de frunze popose;te/R[t[cite pe cuvinte
;i ruga ce-o rostesc!/~;i fac un loc g]ndu-
rile ;i… cuminte/Stau l]ng[ morm]nt
;i-mi aduc aminte…/Cor[bii r[t[cite pe
morminte…/Pe-o banc[ l]ng[ mama
r[posat[/Aud prin vis o voce resem-
nat[</Fii om `n ultima instan\[!” (Ma-
mei).

Ana Vacarciuc

(Urmare din numărul anterior)

După anul 1989, Biserica Greco-Ca-
tolică a fost recunoscută oficială de către
statul român, putându-se astfel organiza.
Una din măsurile luate de către noii epis-
copi a fost aceea de a reorganiza proto-
popiatele care existau în anul 1948. 

Ca protopop al Careiului a fost nu-
mit, în anul 1997, pr. Radu Filip, el însuşi
fiind fiu al acestei localităţi. Absolvent al
Universităţii „Babeş-Bolyai”, Secţia Fa-
cultăţii Teologice Greco-Catolice de la
Oradea, a fost hirotonit preot la data de
15 mai 1994, pe seama comunităţilor gre-
co-catolice române din Căpleni şi Urzi-
ceni Pădure. Aici a activat până la numi-
rea sa ca protopop, când a fost numit şi
paroh I al Careiului. În acea perioadă
grea pentru Biserica Greco-Catolică, de-
oarece nu se restituise nimic din vechile
proprietăţi - biserici, case parohiale, ci-
mitire, terenuri agricole – acestea fiind
deţinute de Biserica Ortodoxă şi de statul
român. O perioadă slujbele la Carei s-au
ţinut fie la Castelul Karolyi, fie la Clubul
9 Mai, cum este cunoscută clădirea care
apoi a fost retrocedată parohiei romano-
catolice. 

Edificarea bisericii 
„Sf. Apostol Andrei”

Activitatea bogată din cadrul Proto-
popiatului Greco-Catolic Carei şi, impli-
cit, a protopopului Radu Filip merită
scoasă în evidenţă şi recunoscută. Una
din preocupările noului protopop al Ca-
reiului, Radu Filip, a fost edificarea unei
noi biserici române greco-catolice, ab-
solut necesară desfăşurării activităţilor
religioase. Astfel, construcţia noii bise-
rici, care a durat ceva timp, a fost sfinţită
la data de 12 septembrie 2010, cu hramul
„Sf. Apostol Andrei”, de către mai mulţi
prelaţi, alături de păstorul Eparhiei Gre-
co-Catolice a Oradiei, P.S.Sa Dr. Virgil
Bercea. Cu această ocazie, P.S.Sa Virgil
Bercea a reînfiinţat Vicariatul Foraneu

al Careiului, numindu-l pe protopopul
Radu Filip în funcţia de vicar foraneu.
Menționăm că funcția de vicar nu este
onorifică. Vicarul foraneu este o persoa-
nă căreia episcopul îi cedează din puteri
pe un anumit teritoriu mai îndepărtat de
centrul eparhial.

În această perioadă de 20 de ani de
activitate în cadrul Protopopiatului din
Carei a pr. Radu Filip, s-au organizat sim-
pozioane, s-au tipărit cărţi, s-au reorga-
nizat unele parohii şi s-au construit noi
capele şi biserici.

Așezarea bustului istoricului
Francisc Pall

Un astfel de eveniment cultural, care
merită amintit, chiar şi succint, în acest
material, a fost cel legat de activitatea
marelui istoric Francisc Pall, născut la

Carei în anul 1911. Cu această ocazie s-
a tipărit o carte semnată de prof. Ioan
Ciarnău – „100 de ani de la naşterea ma-
relui istoric român Francisc Pall (1911-
1992)” s-a aşezat un bust în curtea noii
biserici greco-catolice, şi s-a montat o
placă memorială pe frontisipiciul casei
de pe str. Albinei, unde s-a născut Fran-
cisc Pall. Toate aceste cheltuieli s-au făcut
din fonduri proprii, respectiv din oste-
neala vicarului foraneu. La acest eveni-
ment au fost prezenţi câţiva academicieni
şi profesori universitari, cărora Francisc
Pall le-a fost profesor cândva la Cluj, el
fiind titularul catedrei de istorie Medie
Universală şi Bizantinologie, din cadrul
Universităţii „Babeş-Bolyai”, şi membru
al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Istorice
din România. Cu această ocazie a fost
prezent şi domnul prof. univ. dr. Ioan
Pop, actualul rector al universităţii clu-
jene. O altă lucrare importantă, care a

apărut sub auspiciile vicariatului foraneu
al Careiului, a fost aceea a pr. prof. dr.
Ioan M. Bota< „Municipiul Carei, judeţul
Satu Mare, prezentare monografică”, apă-
rută în anul 2010.

Investiții în biserici ;i case
parohiale

Odată cu reorganizarea unor parohii
s-au cumpărat în aceste localităţi şi case
parohiale, cum ar fi în Craidorolţ, Pişcolt,
Moftinu Mic, Carei, unele fiind locuinţe
pentru preoţi, iar cea de la Carei fiind
rezidită şi transformată în capelă şi con-
vent pentru călugării franciscani. Tot în
aceast[ perioadă s-a construit o biserică
nouă în localitatea Lucăceni, cu hramul
„Sf. Gheorghe”, pe un teren cumpărat tot
din fondurile vicariatului foraneu al Ca-
reiului. S-au făcut apoi reparaţii la bise-

ricile recuperate din Urziceni Pădure,
Căpleni, Domăneşti, Ghenci şi reparaţii
la alte case parohiale retrocedate. O astfel
de lucrare complexă se efectuează şi azi
la Biserica Greco-Catolică Ruteană din
Carei, unde de asemeni s-a zidit şi o nouă
casă parohială, alături de cea veche trans-
formată în centru social şi grădiniţă pen-
tru copii. 

O altă activitate desfăşurată aici a fost
cea legată de venirea unor călugăriţe din
străinătate şi cumpărarea unei case unde
se desfăşoară activităţi educative pentru
copii şi tineri. În perioada anilor 1997-
2007, spre exemplu, au frecventat casa
surorilor peste 200 de copii, fiind instruiţi
în spirit creştin de cele trei călugăriţe, iar
sufletul animator a fost sora Agnes Ma-
ria, repatriată azi în Austria. 

Am amintit aici câteva din activităţile
bisericii noastre, din dorinţa de a face
cunoscut cititorilor că Biserica Greco-
Catolică Română este vie şi că perspec-
tivele ei sunt mari în perioada în care va
urma. 

Tot la Carei au apărut câteva numere
ale publicaţiei „Credinţa”, revistă cultu-
ral-creştină, aflată sub egida Protopopia-
tului Greco-Catolic. Printre susţinătorii
acesteia îi amintim cu recunoştinţă pe
distinşii profesori trecuţi în eternitate
Nae Antonescu de la Terebeşti şi Corne-
liu Leontin Balla. 

Aşadar, activitatea bogată ce se des-
făşoară la Carei în cadrul Bisericii Gre-
co-Catolice merită susţinută atât mate-
rial, cât şi spiritual, fiind un centru pro-
motor al valorilor şi principiilor creştine
şi româneşti pe plan local, şi cu un po-
tenţial important de extindere şi în alte
parohii cum ar fi, de pildă, la Sanislău şi
Dindeşti. 

La ceas aniversar, când pr. Radu Filip,
vicar foraneu, îşi sărbătoreşte două de-
cenii de la hirotonirea sa ca preot, cre-
dincioşii şi preoţii din vicariat îi doresc
să aibă o activitate prosperă, în conti-
nuare, fiind siguri că Biserica Greco-Ca-
tolică Română reprezintă adevărata mo-
ralitate a naţiunii româneşti. 

Pr. Eugen Radu Sava

Un “s[rut pe suflet” al profesorului Teodor Curpa;

Imagine de la slujba oficiat[ `n 20 noiembrie 2011 la Biserica “Sf]ntul Apostol Andrei” `nainte de sfin\irea bustului
istoricului Francisc Pall

Vicariatul Foraneu al Careiului 
a fost reînfiin\at în anul 2010
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S~N~TATENoul punct de lucru este situat `n vecin[tatea Spitalului
Jude\ean de Urgen\[ Satu Mare. Centrul dispune de un spa\iu
modern utilat, extrem de primitor, ce urmeaz[ s[ fie dotat cu
aparatur[ de ultim[ genera\ie. 

Zeolitul este un mineral, un alumi-
nosilicat, format cu milioane de ani `n
urm[ din interac\iunea dintre lava fier-
binte emis[ de vulcani ;i apa de mare.

Mecanismele de ac\iune

Folosirea zeolitului `n terapie are o
vechime de mii de ani, acest mineral fi-
ind un remediu important `n medicina
tradi\ional[ indian[, chinez[ ;i medici-
na popular[ ruseasc[. Ac\iunile sale te-
rapeutice se datoreaz[ structurii crista-
line. Zeolitul are ̀ n structura sa minerale
`nc[rcate negativ din punct de vedere
electric. 

Aceast[ proprietate rar[ `i permite
s[ capteze particule pozitive din mediul
`nconjur[tor f[r[ a-;i pierde structura
chimic[.

Zeolitul are deci structura chimic[
unic[ care-i permite s[ capteze radicali
liberi, substan\e poten\ial cancerigene,
chiar particule virale pe care le izoleaz[
;i le elimin[ din organismul uman.

Efecte terapeutice

1. Zeolitul reduce riscul apari\iei
cancerului. De;i nu s-au f[cut studii cli-
nice pe scar[ larg[, rezultatele sunt de-
a dreptul spectaculoase.
Tratamentul cu zeolit a dus la remisia
total[ `n 78% din cazuri la bolnavii de

cancer afla\i `n stadiul 4 al bolii.
2.Acest mineral atrage ;i neutrali-

zeaz[ nitrozaminele aflate ̀ n tractul di-
gestiv, aceste ac\iuni fiind de mare im-
portan\[ pentru s[n[tatea organismu-
lui.

Azotatul de sodiu ;i nitrozaminele se
g[sesc `n carnea procesat[, iar aceste
substan\e chimice sunt poten\iali agen\i
cancerigeni considera\i responsabili
pentru cre;terea num[rului de bolnavi
de cancer de pancreas, de colon etc.
De asemenea, nitrozaminele cauzeaz[
diabetul de tip 2. Oamenii consum[ ni-
trozamine zilnic prin intermediul c[rnii
afumate, al pizzei, supelor din conserve
;i altor alimente procesate.
Zeolitul capteaz[, izoleaz[ ;i elimin[
compu;ii nitrozaminici din corp, pre-
venind ac\iunea lor toxic[, destabiliza-
toare.

3. Chelateaz[, adic[ leag[ ;i
`ndep[rteaz[ metalele grele din corp. Se
cunoa;te c[ zeolitul detoxific[ organis-
mul de metale grele cum sunt< mercurul,
cadmiumul sau plumbul. Aceste metale
sunt corelate cu diverse tulbur[ri ne-
urologice< autism, boala Alzheimer, de-
men\a senil[.

4. Zeolitul are ac\iune imunomodu-
latoare. Aceasta `nseamn[ c[ ajut[ sis-
temul imunitar al organismului s[
func\ioneze corespunz[tor, ceea ce

`nseamn[ protec\ie ̀ mpotriva bolilor de
tot felul.

5. Acest mineral ac\ioneaz[ ca un
agent antiviral cu spectru larg de ac\iu-
ne.
Este o arm[ eficient[ ̀ mpotriva bolilor
infec\ioase, chiar ̀ mpotriva pandemiilor
de genul gripei aviare. Aceasta nu
`nseamn[ c[ zeolitul trateaz[ gripa
aviar[ sau alt[ boal[, ci ajut[ la reducerea
`nc[rc[turii virale `n conjunc\ie cu tra-
tamentele aferente.

6. Zeolitul men\ine Ph-ul organis-
mului `n limite normale. Foarte mult[
lume sufer[ azi de hiperaciditate dato-
rat[ alimenta\iei gre;ite ;i nediversifi-
cate.
Acest mineral restabile;te echilibrul Ph-
ului din corp, astfel `nc]t acesta s[
func\ioneze `n parametri normali.

7. Ajut[ organismul s[ absoarb[ mai
bine nutrien\ii.  Malabsorb\ia
nutrien\ilor ;i deficien\ele nutri\ionale
duc dup[ cum se ;tie la boli cronice, `n
special la persoanele v]rstnice.

Ing. chimist Georgescu Mircea
tel. 0721202752

Clinica Sf]ntul Anton se afl[
pe ultima sut[ de metri  p]n[ la
deschiderea unui centru ̀ n Micro
15 care urmeaz[ s[ deserveasc[
popula\ia pe mai multe specia-
lit[\i medicale. 

Fondat[ ̀ n anul 2005 de c[tre medi-
cul stomatolog Cosmin Ra\iu, clinica ;i-
a `nceput activitatea un an mai t]rziu,
respectiv `n 2006 cu un num[r de 4-5
medici. ~n prezent `n cadrul clinicii `;i
desf[;oar[ activitatea ̀ n jur de 52 de me-
dici pe diferite specialit[\i. A fost prima
clinic[ privat[ sub aceast[ form[ de or-
ganizare ̀ n Satu Mare, ea pornind ca un
proiect pilot pe aceast[ marj[ de servicii
medicale iar `n prezent este una dintre
cele mai bine cotate ;i cunoscute clinici
medicale din Ardeal. Activitatea medi-
cal[ a clinicii este ̀ ntr-o perpetu[ cre;te-
re at]t datorit[ medicilor speciali;ti ;i
primari care ̀ ;i desf[;oar[ activitatea ̀ n
cadrul clinicii c]t ;i datorit[ aprecierii
;i adresabilit[\ii pacien\ilor c[tre servi-
ciile oferite de personalul unit[\ii.

12 specialit[\i medicale 
la punctul din Micro 15

Noul punct de lucru este situat `n
vecin[tatea Spitalului Jude\ean de Ur-
gen\[ Satu Mare. Centrul dispune de un
spa\iu modern utilat, extrem de primi-
tor, ce urmeaz[ s[ fie dotat cu aparatur[
de ultim[ genera\ie. Dup[ cum am aflat
de la managerul clinicii, dr. Cosmin
Ra\iu, diversificarea ariei de specialit[\i
medicale reprezint[ un r[spuns la ne-
voile pacien\ilor s[tm[reni. De altfel cli-
nica a dezvoltat un concept prin care s[
aduc[ serviciile medicale c]t mai aproa-
pe de pacient. Eficien\[ ;i calitate sunt
dou[ din atributele ce stau la baza acti-
vit[\ii societ[\ii medicale Sf]ntul Anton.
Ca servicii de specialitate ̀ n noua loca\ie
vor func\iona urm[toarele specializ[ri
medicale< ginecologie, ecografie gene-

ral[, neurologie, psihiatrie, medicin[ de
familie, stomatologie, ORL, cardiologie,
endocrinologie, radiologie dentar[, me-
dicin[ intern[, laborator de analize me-
dicale - Med Life.

De la managerul clinicii dr. Cosmin
Ra\iu afl[m c[ `n cadrul laboratorului
de analize se ofer[ un pachet promo\io-
nal, respectiv la 8 analize efectuate, cinci
sunt gratuite ;i trei sunt cu plat[. Centrul
medical va fi utilat cu aparatur[ de ul-
tim[ genera\ie, printre care ;i un ecograf
Eco Doppler 3D/4D cu ajutorul c[ruia
medicii speciali;ti ginecologi, cardiologi,
interni;ti, endocrinologi vor face inves-
tiga\ii de mare precizie.

Reducere de 70% la un exa-
men complet de ginecologie

~n privin\a serviciilor de ginecologie,
clinica a lansat un pachet cu compensare
de 70%, care vine `n completarea pro-
gramului na\ional de screening pentru
depistarea cancerului de col uterin.

Noul pachet de servicii ginecologice
se adreseaz[ tuturor femeilor, indiferent
de v]rst[. |in]nd cont de faptul c[ pro-
gramul na\ional de screening se adre-
seaz[ femeilor cu v]rsta cuprins[ `ntre
25 ;i 64 de ani, ;i implic[ strict efectuarea
testului Babe; Papanicolau, care nu au

un diagnostic de cancer de col uterin
sau cele pentru care nu a fost f[cut[ o
histerectomie total[ sau subtotal[, cli-
nica dore;te s[ vin[ ;i ̀ n sprijinul femei-
lor care nu se `ncadreaz[ `n acest pro-
gram. Concret, obiectivul este de a mo-
nitoriza ;i pacientele cu v]rsta `ntre 20
;i 25 de ani sau cele care sunt diagnos-
ticate cu cancer de col uterin, dar ;i restul
pacientelor.

Prin acest pachet, clinica dore;te s[
ofere pacientelor un examen ginecologic
complet ce va consta ̀ n< consulta\ie, eco-
grafie,  videocolposcopie ;i testul Babe;
Papanicolau. Clinica va compensa 70%
din valoarea investiga\iilor amintite, pa-

cientele urm]nd s[ pl[teasc[ suma de
100 de lei. Speciali;tii clinicii au \inut s[
precizeze c[ depistarea unor leziuni `n
faz[ incipient[, care nu trebuie s[ fie ne-
ap[rat cancer de col uterin, pot fi tratate,
f[r[ a fi necesare  interven\ii chirurgica-
le.

Servicii stomatologice

~n cadrul departamentului de sto-
matologie, medicii societ[\ii ofer[
`ntreaga gam[ de servicii dentare. "O
cre;tere semnificativ[ `n cadrul servi-
ciilor stomatologice o are implantologia,
ramur[ chirurgical[ care este din ce `n
ce mai solicitat[ `n terapia implanto -
protetic[. Acest domeniu stomatologic
vine ̀ n sprijinul  pacien\ilor a c[ror pro-
bleme dentare nu pot fi solu\ionate prin
metode clasice de tratament. Cei mai fa-
cilita\i pacien\i sunt cei care au edenta\ii
dentare extinse sau cei care au edenta\ii
dentare intercalate `ntre din\ii s[n[to;i
;i nu doresc s[ se ating[ de din\ii naturali
pentru a-;i completa lipsurile", a mai
spus medicul stomatolog Cosmin Ra\iu,
managerul clinicii Sf]ntul Anton.

Comisie medical[ pentru 
vizele medicale necesare 
;oferilor

Tot ca o noutate, relativ recent ̀ n ca-
drul cl[dirii Centrului Medical Sf]ntul
Anton de pe str. Aurel Vlaicu nr. 8,
func\ioneaz[ zilnic `ntre orele 12<30 -
15.00, Comisia medical[ pentru elibe-
rarea vizelor medicale pentru ;colile au-
to, pentru preschimbarea permiselor au-
to, pentru ob\inerea permisului port
arm[ (v]n[tori sau agen\i de paz[). Re-
zultatele se dau pe loc.

~n urm[toarea perioad[ de timp pro-
iectul spitalului privat Sf]ntul Anton se
apropie de final, lucr[rile fiind ̀ n stadiul
de preg[tire a blocului operator.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Centrul medical din Micro 15 va fi utilat cu aparatur[ de ultim[ genera\ie, printre care ;i un ecograf Eco Doppler 3D/4D

Ac\iunile terapeutice ale zeolitului se datoreaz[ structurii cristaline

52 de medici î;i desf[;oar[ activitatea 
în cadrul Clinicii Sfântul Anton 

Zeolitul reduce riscul apari\iei cancerului
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Sirop de soc

Mâncare de maz[re
uscat[ cu cârna\i pr[ji\i

Mod de preparare<

Florile de soc se scutură bine de in-
secte şi alte impurităţi, se spală în apă
rece, şi se lasă să se scurgă. Zahărul cu
apa se pun la fiert într-o oală mai mare.
Se lasă pe foc până când zahărul se to-
peşte (nu trebuie să fiarbă), apoi se lasă
să se răcească. Se stoarce zeama de la
4 lămâi în siropul de apă şi zahăr, iar
două lămâi bine spălate se feliază. Flo-

rile de soc și lămâile feliate se adaugă
în sirop, și tot aici se adaugă și fie ghim-
birul, fie cuișoarele. Oala se acoperă
cu un capac, iar după ce s-a răcit bine,
se dă la frigider pentru a se macera
timp de 4-5 zile. Cel mai repede în cea
de a 5-a zi siropul se strecoară, se pune
în sticle sterilizate și se închid ermetic.
Ținut în loc răcoros, fără umezeală, si-
ropul astfel obținut se poate păstra luni
de zile, fără adaos de conservanți. La
servire siropul de soc se poate dilua cu
apă plată sau apă minerală carboga-
zoasă, cu cuburi de gheaţă, ornat cu
frunze de mentă sau lămâie. 

Ave\i nevoie<
Circa 40 - 45 de bucăți de flori de
soc, 6 lămâi de mărime medie, netra-
tate chimic (pe cât posibil), 2 litri de
apă plată, 2 kg de zahăr, eventual, dacă
vă place 3-4 rondele de ghimbir sau
2-3 cui;oare, dar nu ambele în aceeași

compoziție.

Mod de preparare<

Mazărea, curățată, spălată și înmu-
iată în prealabil se pune la fiert într-un
litru de apă cu sare și se fierbe până
când se înmoaie. Dacă apa scade mult,
se mai adaugă apă fierbinte, încât ma-
zărea să rămână permanent acoperită.
Din făină și ulei se prepară un rântaș

slab, la care apoi se adaugă o linguriță
de boia de ardei. Aceasta se adaugă la
mazărea fiartă și se mai fierbe până se
îngroașă bine. După ce se ia de pe foc
se adaugă usturoiul pisat. Cârnații se
prăjesc în ulei, fie bucăți mai mari sau
rondele, ori se prepară la grătar, după
preferință. La servire se poate presăra
cu pătrunjel verde, iar în loc de cârnați,
mazărea se poate servi cu slănină afu-
mată și prăjită, sau cu ceapă prăjită.  

Ave\i nevoie< 
250 g mazăre galbenă, uscată, 2-3 că-
ței de usturoi (eventual și mai mult,
după gust), 2 linguri de făină, ulei, 3-
400 g de cârnați, sare, piper, boia de

ardei.

Maffin cu fr[gu\e 
sau c[p;uni

Mod de preparare<

Se amestecă ingredientele, mai pu-
țin fructele, până când se obține o pastă
perfect omogenă, apoi se mai bate cu
mixerul, până  se face spumoasă, pu-
foasă. Fructele spălate în prealabil se

lasă să se scurgă, apoi se întind pe un
șervețel, sau pe un prosop de bucătărie
și se sugativează, fin, pentru a nu se
zdrobi. Dacă se vor folosi căpșuni, aces-
tea se taie în bucățele, de mărimea unor
frăguțe mai mari. Se adaugă la aluat și
se amestecă fin. Se împarte în 12 coșu-
lețe și se pun în cuptorul preîncălzit.
Se coace la 170 grade C, circa 20 mi-
nute. Prăjiturelele se servesc ornate cu
zahăr pudră, frișcă, ciocolată topită,
sau fructe proaspete.

Ave\i nevoie<
150 g de făină, 2 ouă, 150 g de unt,
150 g de zahăr, 3 linguri gem de căp-
șuni, un pachet de praf de copt, 2 pli-
culețe de zahăr vanilat, 100-150 g de
frăguțe sau căpșuni, cât se poate de

dulci.

Guia; de vi\el 
la ceaun

Mod de preparare

Ceapa tăiată mărunt se călește în
untură sau ulei, se adaugă carnea tăiată
cubulețe și oasele, se călesc mai departe
așa împreună până când începe să

prindă o crustă albicioasă. Se adaugă
o linguriță de boia dulce și puțină boia
iute, după gust. Se toarnă apă și se fier-
be circa o oră, până când carnea începe
să se înmoaie. Se adaugă zarzavaturile
tăiate cuburi sau rondele, sare și piper
după gust, pătrunjelul verde și ardeiul
tăiat în 4. Când carnea și zarzavaturile
sunt aproape fierte se adaugă și cartofii
tăiați cuburi, apoi tăițeii sau zdrențele
(acestea din urmă nu în mod obligato-
riu). Se fierbe la foc potrivit, până când
toate ingredientele se înmoaie. Con-
sistența guiașului se stabilește după
gust.

Ave\i nevoie< 
1 kg de carne mânzat, minim 1/2 kg
oase de vită, o ceapă mai mare, un kg
de zarzavaturi (morcovi, pătrunjei,
gulii, țelină, eventual și altele), 1-1,5
kg cartofi, 200 g tăiței răzuiți sau
zdrențe, 100 g untură de porc sau ulei,
o legătură de pătrunjel verde, un ardei
gras, boia de ardei dulce, boia iute,

sare, piper.

Teii sunt în floare. Ei oferă nenumă-
rate produse farmaceutice naturale. Pu-
terile vindecătoare ale teiului stau în
frunze, coajă, sevă şi flori. Ele au fost des-
coperite din cele mai vechi timpuri. Co-
pacul însuşi este sursă de sănătate. 

Iată câteva din afecţiunile în care teiul
sub diverse forme este recomandat< cear-
căne, cazuri de copii hiperactivi, tuse
convulsivă, are efect calmant şi îmbie la
somn, se utilizează cu succes la îndepăr-
tarea petelor maronii de pe piele, în an-
xietate şi nervozitate, dureri de cap, colici
abdominale, febră musculară, afecţiuni
psihice, cardiovasculare, hepatice şi bi-
liare.

Principii active
Mireasma florilor de tei calmează.

Florile lui conţin colinina, acetilcolina,
flavonoide şi saponine, dar şi ulei volatil,
cel care le conferă mirosul îmbătător. Flo-
rile cu un conţinut mai mare de tanin şi
unul mai mic de mucilagii produc un
ceai mai aromat. Acest ceai este recunos-
cut drept cel mai eficient calmant natural.
De aceea, ceaiul de flori de tei este bun
în insomnie, stări de anxietate şi nervo-
zitate. 

Sfaturi ale specialiştilor
Extern, florile de tei sunt excelente

adăugate la baie. Liniştesc copiii hipe-
ractivi şi bolnavii de tuse convulsivă. Pen-
tru baie terapeutică, se face o infuzie din
600 g de flori uscate la 3,5 litri de apă
clocotită. După strecurare, lichidul re-
zultat se amestecă în apa de baie care tre-
buie să aibă temperatura de 36 grade C.
Se stă în cadă 20-25 minute. De regul[,
băile se fac seara, deoarece teiul are efect
calmant şi îmbie la somn. În cosmetică,
florile de tei sunt ingrediente valoroase.
Compresele cu infuzie, preparată din 5 g
de flori de tei la o cană de apă, sunt ex-
celente pentru `ndepărtarea petelor ma-
ronii de pe piele şi pentru tratarea tenului
uscat. Compresele cu infuzie de flori de
tei în amestec cu flori de albăstrele sunt
recomandate în cazul cearc[nelor. Este
recomandat şi pentru spălarea feţei după
demachiere. Pentru ten iritat, se fierb do-
uă linguriţe de flori de tei şi o linguriţă
de flori de muşeţel într-un pahar cu lapte,
vreme de un minut, apoi se lasă la răcit.
Decoctul din flori de tei este o loţiune
tonică, redând prospeţimea obrazului şi
estompează ridurile.

Ceaiuri şi extracte
Ceaiul din flori de tei nu trebuie să

lipsească niciunui bolnav de gripă şi ră-
ceală. Stimulează transpiraţia, face să sca-
dă febra şi ajută în expectoraţie. Florile
de tei intră în compoziţia ceaiului împo-
triva tulburărilor cardiace. Asociate cu
muşeţel şi mentă, florile de tei uşurează
digestia şi tonifică mucoasa gastrică. Cea-
iul este un remediu eficient în dureri de
cap, colici abdominale şi febră musculară.
Se poate folosi şi pentru calmarea sim-
ptomelor menstruale. Acţiunea flavonoi-
delor asupra arterelor fac din florile de
tei un remediu util pentru reducerea pre-
siunii sângelui şi a arterosclerozei. Este
un remediu util în tratamentul palpitaţii-
lor. O infuzie caldă de tei are şi efecte
diuretice, ajutând la eliminarea toxinelor
din organism pe cale urinară. Ceaiul de
flori de tei, la care se adaug[ bicarbonat
de sodiu, este utilizat sub formă de gar-
gară în inflamaţii ale amigdalelor. Pentru
tratarea hepatitelor cu posibilă evoluţie
spre ciroză se recomandă 2-3 căni de in-
fuzie de tei pe zi, în cure de patru săptă-
mâni, urmate de alte patru săptămâni de
pauză. Ceaiul din florile teiului cu frunze
în form[ de inim[ are efecte de inhibare
a multiplicării celulelor tumorale.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Ceaiul din flori 
de tei inhib[ 
multiplicarea 

celulelor tumorale

Extern, florile de tei sunt excelente adăugate la baie. Liniştesc
copiii hiperactivi şi bolnavii de tuse convulsivă. Pentru baie tera-
peutică, se face o infuzie din 600 g de flori uscate la 3,5 litri de apă
clocotită. 
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Cum se alege m[rimea potrivit[
pentru un sutien?

Un sutien nepotrivit poate duce la deformarea sânilor, la apariția
durerilor de spate și chiar la alte probleme. Sunt foarte multe femei
care fac greșeala de a cumpăra un sutien total neadecvat pentru
sânii lor atât ca mărime, cât și formă. Ca să știi cum îți alegi corect
sutienul este nevoie să cunoști exact ce mărime de sutien porți și să
urmezi câteva indicații. 

Studiile spun că majoritatea fe-
meilor poartă sutiene nepotri-
vite, mai exact, 9 femei din 10
îl aleg prost. Sănătatea sânilor
depinde în mare măsură de su-

tienul ales.

Este
foarte im-

portant să știi ce
mărime porți la su-
tien. 

Un sutien nepotrivit
poate duce la deforma-
rea sânilor, la apariția

durerilor de spate și chiar
la alte probleme. Sunt
foarte multe femei care
fac greșeala de a cumpăra

un sutien total neadecvat
pentru sânii lor atât ca mărime,

cât și formă. Ca să știi cum îți alegi
corect sutienul este nevoie să cunoști
exact ce mărime de sutien porți și să
urmezi câteva indicații. Un sutien bun
îți susține sânii, îți păstrează o ținută
dreaptă și corectă. Dacă te doare spa-
tele, sutienul ți se ridică sau îți lasă
dungi inestetice pe piele, cu sigu-
ranță nu ești pe drumul cel bun. 

Nu purta sutiene inconfortabile,
`mpiedică circulația sângelui în
această zonă sensibilă și creează un
teren favorabil pentru instalarea
unor boli.

Cum să alegi mărimea 
potrivită

Orice sutien are două măsuri< a

cupei și a benzii. Și ambele trebuie să ți
se potrivească perfect. În practică, este
greu să te încadrezi fix în dimensiunile
standard, de aceea experții recomandă
încercarea cât mai multor mărimi și cât
mai multor tipuri de sutiene. Dar pentru
a ști unde te încadrezi cu aproximație,
trebuie să te măsori. Pentru a afla dimen-
siunea benzii, măsoară-te de jur-împre-
jurul cutiei toracice, sub sâni. Cifra ob-
ținută reprezintă numărul din măsura
sutienului, de exemplu< 86B.

În ceea ce privește mărimea cupei,
aceasta se măsoară în litere< A, B, C, D,
etc (unde A este cea mai mică). Ca să afli
care este, trebuie să măsori sânii în partea
cea mai voluminoasă. Transformă și re-
zultatul de la prima măsurătoare și pe
aceasta, în inch (împarte la 2,5), scade
primul număr din al doilea și vei obține
mărimea cupei< dacă diferența este 1,
atunci porți cupa A> dacă diferența este
2 porți B> dacă este 3, porți C și tot așa.
Când faci alegerea, ține cont că sutienul
ar trebui să aibă un efect de lifting, adică
să-ți ridice sânii, astfel încât aceștia să
fie poziționați la mijlocul distanței dintre
cot și umăr. Nu este bine ca sânii să iasă
din sutien, dar nici să rămână spațiu între
sutien și sâni. Experții recomandă să re-
faci măsurătorile la fiecare șase luni.

Efectele negative asupra 
sănătății

Specialiștii sunt de părere că un su-
tien nepotrivit anatomiei tale, fie că este
mai mic, fie că este mai mare, te va face
să te simți inconfortabil, iar țesutul ma-
mar și coloana vertebrală vor avea de su-
ferit. Pentru a putea alege sutienul po-
trivit trebuie să ai în vedere< mărimea
cupelor (dacă sunt prea mici, vor încor-
seta sânul și vor produce leziuni la nivelul
ligamentelor) și materialul (se recoman-
dă sutienul din bumbac, deoarece per-
mite pielii să respire și nu provoacă aler-
gie sau iritații). Trebuie evitate sutienele
cu sârmă, deoarece afectează sânii, pro-
vocând rănirea acestora, precum și apa-
riția unor nodule și mocrotraumatisme.

Știind că un sfert dintre durerile de sâni
și de spate sunt cauzate de sutienele prea
mici pentru mărimea bustului, îți reco-
mand să acorzi o mai mare atenție în ale-
gerea sutienului potrivit. Mărimea ne-
potrivită poate cauza< dureri de spate și
de gât și deformarea sânilor.

Cum îți dai seama dacă 
sutienul nu ți se potrivește?

Nu cumpăra niciodată un sutien fară
să-l probezi. Doar atunci îți poți da seama
cu adevărat dacă este bun pentru tine
sau nu. Pune-ți următoarele întrebări și
dacă răspunzi la ele cu da, atunci sutienul
nu este potrivit pentru tine<
- Sutienul îți lasă urme roșii pe umeri,
pe sâni sau sub sâni?
- Bretelele alunecă în jos dacă nu le ajus-
tezi în mod constant?
- Sutienul îți trage umerii în față?
- În timpul purtării sutienul \i se ridică
la spate sau în față?
- Cupa sutienului îți face o umflă-
tură inestetică în partea de sus a
sânului dacă te uiți din lateral?

Dacă da, atunci ai nevoie de
altă mărime sau altă formă de
sutien. Aceste probleme arată
că banda sutienului ori este
prea mică, ori prea mare, ori
cupa sutienului este o mărime
mai mică sau mai mare decât
îți trebuie ție.

Sfaturi utile

Dacă bustul tău este foarte
mare, trebuie să-ți alegi un sutien
cu bretele mari pentru un suport
ferm. Este indicat să alegi sutiene
ce au cupa întreagă, deoarece ele îți
vor modela și susține sânii așa cum
trebuie.

Alege sutiene de calitate. Mai bine să
ai mai puține sutiene, dar care îți păs-
trează sănătatea sânilor, decât multe și
de slabă calitate, ce îți pot deforma în
timp sânii și nu oferă confortul necesar.

Gândește-te că sutienul îl porți cel puțin
10 ore pe zi, așa că trebuie să te facă să
te simți foarte bine atunci când îl porți,
fără să deranjeze în nici un fel.

Sutienele sunt o armă de seducție,
dar și un aliat de nădejde pentru sănăta-
tea și confortul sânilor tăi. Să știi cum îți
alegi corect sutienul îți oferă multe avan-
taje atât fizice, pentru că sânii tăi vor fi
modelați corespunzător și scoși în evi-
dență așa cum trebuie, dar și psihice, în-
trucât purtând un sutien potrivit îți oferă
încredere în sine și o senzație de relaxare.
Ce să-ți dorești mai mult?

Denisa Terțan

Sunt zile în care parcă nu simți
nevoia să te îmbraci foarte sofis-
ticat, dar totuși vrei să fii remar-
cată. Soluția este la îndemână< pu-
ne accent pe machiajul ochilor și
atrage atenția asupra decolteului
cu ajutorul unor coliere statement
suprapuse.

Nicio ținută nu este completă fără
accesoriul potrivit. Colierele statement
au devenit tot mai populare în rândul iu-
bitoarelor de modă, întrucât un astfel de
accesoriu are puterea de a transforma in-
stant o ținută într-una spectaculoasă.

Iată câteva modele de coliere și oca-
ziile potrivite pentru fiecare tip de co-
lier.

Coliere cu perle și talismane

Secretul combinațiilor inedite stă în
creativitatea cu care combini piese ce par
din filme diferite. Împreună pot da foarte

bine. Tot ce ai de făcut este să alegi stilul
în care ți-ai dori să încadrezi ansamblul.
Colierele statement elegante vor com-
pleta de minune un outfit de seară. Aces-
tea vor da o notă de prețiozitate ținutelor
all black, transformându-te într-o ade-
vărată Audrey Hepburn.  

Glam și punk

O idee rebelă despre cum poți să-i
dai o nouă viață eternului colier cu pietre
și cristale colorate< combină-l cu un lanț
cu detalii punk-rock. 

Nonconformistelor le sunt recoman-
date colierele statement cu ținte, țepi sau
alte motive de inspirație punk. Un astfel
de accesoriu este binevenit chiar și în ca-
zul unei ținute super-girlie, un colier sta-
tement auriu cu țepi echilibrând perfect
un look mult prea romantic. Sparge mo-
notonia unei ținute all-black cu ajutorul
unui colier cu ținte aurii sau scoate-ți la
iveală latura rebelă cu ajutorul unui ac-
cesoriu cu țepi, franjuri sau zale masive.

Mix strălucitor

O combinație de coliere statement
pentru cele care vor să facă o declarație
de stil< pune accent pe opulență. Deși
mixurile între lanțuri aurii și argintii sunt
în trend, atunci când ai o piesă supradi-
mensionată, care atrage atenția, păstrează
restul colierelor de la gât în același ton
metalizat.
Când vorbim de coliere statement opu-
lente, ne gândim la acele accesorii cu
adevărat masive, ce conferă un aer cu
adevărat regal. Un colier statement opu-
lent, care se continuă chiar și până la
umeri, și acoperă o bună parte din de-
colteu, este destinat femeilor extravagan-
te. 

Acest accesoriu arată perfect alături
de o rochie de seară fără umeri, putând
fi de asemenea inclus cu ușurință într-
un outfit casual. Poartă o bluz[ uni, la
baza gâtului, accesorizând-o cu ajutorul
unui colier opulent prețios, o pereche de
jeanși cu aspect uzat și o pereche de bo-
tine, iar look-ul tău va căpăta instant un

aer glam.

Coliere colorate

Un colier statement într-o culoare
vibrantă, împodobit cu perle sau diverse
broderii, reprezintă acea pată de culoare
de care un outfit monocromatic are ne-
voie. De asemenea, îl poți purta cu piese
vestimentare cât mai colorate, pentru a
susține efectul de color-blocking. Colie-
rele statement în nuanțe pastelate, păs-
trează-le pentru ținutele office sau pentru
o rochie elegantă de seară.

Coliere handmade

Ești atrasă de obiectele cu adevărat
originale? Atunci orientează-te către co-
lierele statement handmade, puse la dis-
poziție de cei mai talentați artiști. Avan-
tajul unui astfel de accesoriu este că poate
fi făcut și la comandă, îl poți personaliza
după bunul plac.

Denisa Terțan

Colierele statement au devenit tot mai
populare în rândul iubitoarelor de modă

Colierele statement `ntregesc o \inut[ spectaculoas[
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DIET~

Regimul dietetic este un regim
alimentar, factor important în
tratamentul bolnavilor. Regimu-
rile dietetice sunt variate, în func-
ție de calitatea și cantitatea ali-
mentelor pe care le conțin. Pe ba-
za criteriilor cantitative, ele pot fi
hipocalorice sau hipercalorice.

Regimurile hipocalorice sunt reco-
mandate în tratamentul obezității, hi-
pertensiunii arteriale. Regimurile hi-
percalorice se aplică celor slăbiți sau
acolo unde necesitățile organismului
sunt crescute (boala Basedow, tuber-
culoza).

Noțiuni despre alimentație

La baza vie\ii stau prefaceri biochi-
mice multiple care necesită nevoia im-
perioasă de a încorpora anumite sub-
stanțe din mediul extern. Aceste sub-
stanțe se găsesc în diferite produse na-
turale sau industriale care formează
hrana omului și poartă denumirea ge-
nerală de alimente.

Alimentele îndeplinesc trei roluri<
energetic, plastic și catalitic.

Rolul energetic constă în furnizarea
energiei care rezultă din transformarea
substanțelor alimentare, iar energia eli-
berată prin arderea acestora în orga-
nism se exprimă în calorii.

Rolul plastic constă în aportul unor
substanțe alimentare la refacerea țesu-
turilor uzate sau distruse, precum și la
formarea țesuturilor noi, în special la
vârsta creșterii.

Rolul catalitic se exercită prin ac-
țiunea unor compuși chimici aflați în
alimente și care intervin direct în asi-
milarea și dezasimilarea substanțelor
aduse de alimente.

Principalele substanțe alimentare

sunt< proteinele, glucidele, grăsimile,
vitaminele și sărurile minerale. Primele
trei au valoare energetică, însă princi-
palele furnizoare de energie sunt glu-
cidele și grăsimile.

Proteinele sunt extrem de impor-
tante prin funcția lor plastică și de sti-
mulare a unor funcții vitale, iar ele nu
trebuie să lipsească din alimentație.

Rol plastic mai au și grăsimile, care
pot forma depozite sub piele sau în di-
verse organe, precum și sărurile mi-
nerale (calciul în formarea oaselor, fie-
rul în sinteza hemoglobinei).
Rolul catalitic îl îndeplinesc în primul
rând vitaminele, a căror prezență este
indispensabilă desfășurării armonioase

a tuturor proceselor metabolice.

Tipuri de regimuri

Pe bază de criterii calitative se cu-
nosc nenumărate și foarte variate re-
gimuri dietetice care își găsesc aplicare
pentru fiecare boală în parte.

Chiar la aceeași boală, regimurile
pot fi diferite, în funcție de stadiul, ori
gravitatea ei, de preferințele bolnavului
și de posibilitățile locale de aprovizio-
nare. După compoziția lor, regimurile
pot fi< regim hidric (numai cu apă), re-
gim hidrozaharat (lichide îndulcite),
lactat, făinos, vegetarian, de crudități,

mixt sau complet.
Regimurile dietetice se mai împart

și după conținutul lor în săruri mine-
rale< regim desodat (fără sare), hiper-
potasic (crudități, legume și fructe us-
cate), acidifiant (carne, ouă, cereale,
făinoase) și alcalinizant (fructe, zarza-
vaturi, lapte).

Ce este alimentația dietetică?

În tratamentul multor boli, alimen-
tația joacă un rol extrem de important.
Uneori, regimul alimentar întrece ca
importanță, medicamentul.

Principalele indicații pentru ca ali-
mentația dietetică să dea un rezultat
cât mai bun sunt următoarele. 

Regimul alimentar trebuie să fie cât
mai bine cunoscut și în special să fie
cunoscute amănuntele regimului legate
de particularitățile individuale ale bol-
navului> să se cunoască care sunt ali-
mentele interzise și cele permise, dar
și modul în care pot fi preparate. Feluri
de mâncare cât mai variate și apetisante
(altfel, regimul poate deveni monoton,
plictisitor, expunând fie la denutriție,
fie la părăsirea lui). 

Trebuie să cunoască foarte bine ali-
mentele, astfel va putea identifica care
sunt cele mai prețioase, așa-numitele
alimente „necesare", care intervin di-
rect și activ în procesul de vindecare
(exemplu de aliment necesar< brânza
de vaci în dieta după hepatita epide-
mică).

Să fie cunoscute și respectate precis
anumite indicații speciale privind sa-
rea, consumul de lichide, băuturile al-
coolice, ceaiul și cafeaua. Regimul tre-
buie să fie respectat fără nicio abatere
pe întreaga durată prescrisă, fiind știut
că abandonarea lui `nainte de vreme
poate duce la compromiterea rezulta-
telor întregului tratament.

Regimul dietetic, un tratament 
al bolnavilor

Mierea și scorțișoara sunt recunos-
cute pentru beneficiile aduse sănătății,
datorită valorilor nutriționale. Au apărut
tot felul de discuții despre dieta cu miere
și scorțișoară, unele persoane susținând
că nu au sesizat nicio schimbare după ce
au urmat această dietă, în timp ce altele
o recomandă cu entuziasm pentru pier-
derea în greutate.

În realitate, cu toate că mierea și scor-
țișoara sunt două produse extrem de cu-
noscute, dieta nou născută prin combi-
narea acestora este una din cele mai re-
cent apărute.

Mod de pregătire

Rețeta de mare ajutor în lupta cu ki-
logramele în plus este foarte simplu de
preparat> aveți nevoie numai de miere,
scorțișoară și apă fierbinte.

Pasul 1. O linguriță cu miere și 1/2
linguriță cu scorțișoară se amestecă în-
tr-un recipient, după care se pune apă
(aproximativ o cană).

Pasul 2. Amestecul se pune la fiert,
iar după ce a dat în clocot se împarte în
2 porții egale.

Pasul 3. Una dintre aceste porții va fi

consumată dimineața, pe stomacul gol,
iar cea de-a doua seara, înainte de culca-
re.

Pasul 4. În cazul persoanelor care su-
feră de alergii sezoniere, folosind mierea
în această combinație ajută la atenuarea
simptomelor alergice.

Mierea conține polen din plante și
flori folosite de albine la fabricarea aces-

teia. Prin ingerare, mierea va acționa ca
un rapel imunitar, reducând astfel aler-
giile la flori și plante.

Pasul 5. Pentru mai mult gust și sa-
voare se recomandă achiziționarea de
scorțișoară proaspătă> odată gustată scor-
țișoara proaspătă veți uita de cea din co-
merț, care are gust de carton.
Partizanii acestei diete recomandă adău-

garea unei lingurițe de miere în amestec,
chiar înainte de a fi consumat, pentru a
beneficia de substanțele nutritive conți-
nute. Se estimează că această dietă ajută
la pierderea a 2 kilograme săptămânal,
fără alte modificări ale dietei.

Efecte asupra organismului

Principalul efect al amestecului de
miere și scorțișoară este eliminarea de-
pozitelor de grăsime. Totodată, datorită
mierii care este un bun antioxidant,
această combinație curativă de miere și
scorțișoară ajută la prevenirea canceru-
lui, afecțiunilor pulmonare și reglează
funcțiile sistemului digestiv. Scorțișoara
are și ea efectele sale individuale, aceasta
acționând asupra zahărului din sânge
contribuind la eliminarea lui înainte de
a fi transformat în grăsime. Dieta cu mie-
re și scorțișoară acționează mai ales asu-
pra grăsimii abdominale.

Această mixtură se prepară numai
din miere și scorțișoară, fără nimic al-
tceva (lămâie, lime, oțet). Nu este necesar
să consumați acest amestec de mai multe
ori pe zi, dimineața și seara este suficient.

Denisa Terțan

Dieta cu miere ;i scor\i;oar[

La baza vie\ii stau prefaceri biochimice multiple care necesită
nevoia imperioasă de a încorpora anumite substanțe din mediul
extern. Aceste substanțe se găsesc în diferite produse naturale sau
industriale care formează hrana omului și poartă denumirea ge-
nerală de alimente.

Detoxifiere ;i savoare
cu sup[ crem[ de

sfecl[ ro;ie
Nu trebuie să ne ferim de o cură de

detoxifiere din când în când. Aceste
cure sunt indicate mai ales în momen-
tul în care corpul tău îți trimite diferite
semnale, aici ne referim la oboseală,

lipsa bunei dispoziții sau senzații de
balonare. Noi îți propunem să te răsfeți
cu o supă cremă de sfeclă roșie, cu efect
detoxifiant, dacă încerci să-ți “cureți”
dieta și să mănânci mai natural.

O supă cremă de sfeclă roșie îți poa-
te înveseli meniul într-o cură detox, fă-
ră să-ți pună în primejdie alimentația.
Însăși sfecla roșie este o legum[ cu pro-
prietăți detoxifiante fiindcă stimulează
ficatul să elimine toxinele.
Poți savura însă această supă cremă
chiar dacă nu urmezi o detoxifiere. Re-
țeta este foarte sănătoasă, iar un motiv
în plus pentru care ar trebui să o adori
este că usturoiul și ceapa nu trebuie că-
lite.

În plus, supă se face cu puțin ulei
de cocos, care este mult mai sănătos
decât variantele clasice de ulei. Iată câ-
teva motive pentru care ar trebui să gă-
tești mai des folosind uleiul de cocos.
Și că tot vorbim de cocos, supa aceasta
conține și câteva linguri de fulgi de co-
cos. Sună exotic și delicios.

Ingrediente (4-6 porții)<
2 sfecle roșii mari
1 morcov
4 cești de apă
1/2 ceașcă de ceapă tocată
1/4 ceașcă de pătrunjel tocat
1 cățel de usturoi
3 linguri de nucă de cocos neîndulcită
1/2 lingură de ulei de cocos
sare și piper

Preparare<

Spală foare bine sfecla roșie și, fără
să o cureți de coajă, tai-o în bucăți. Pu-
ne-o împreună cu morcovul, ceapa, pă-
trunjelul, usturoiul, fulgii de cocos, ule-
iul de cocos și apa într-o oală. Dă supa
în fiert, iar apoi redu focul și mai gă-
tește-o încă 25-30 de minute (până
când sfecla se înmoaie bine).

Transferă totul într-un blender și
pulsează până când obții o cremă fină.
Adaugă sare și piper după gust. Poți
servi supa cremă de sfeclă roșie caldă
sau o poți savura și rece (ține-o la fri-
gider cel puțin o oră-două). Garnisește
cu pătrunjel și fulgi de cocos, după
gust.

Când ai nevoie de inspirație în bu-
cătărie, iată alte două idei de supe pe
care le poți pune în aplicare cu succes<
supa cremă de ciuperci după rețeta lui
Jamie Oliver sau supa cremă de broc-
coli.
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C]nd fulger[ ;i tun[ mult `n luna iunie, atunci vara are s[ fie
nouroas[. Iunie mai uscat dec]t umed umple bu\ile cu vin. Iunie
umed ;i rece stric[ `ntreg anul. C[l[toria furnicilor veste;te an
bun. Omidele multe sunt semn de vin ;i gr]u mult. S[ritul pe;tilor
veste;te furtun[.

Ziua de 1 iunie este marea
s[rb[toare a copiilor, c]nd de la
princhindei ;i p]n[ la cei din
r]ndul m[riceilor se bucur[ din
plin de mirajul copil[riei. 

F[r[ `ndoial[, 1 iunie, ofer[ an de
an, bucuria unei `nt]lniri `ntre
genera\ii, a celor mari cu cei mici, nu
numai prin intermediul unor cadouri,
ci ;i prin implicarea comun[ la ac\iuni
;i evenimente inedite, care reamintesc
celor mari momentele magice ale co-
pil[riei, iar pe cei mici ̀ i aduc ̀ n culmea
fericirii. Ziua copilului este un prilej
de a s[rb[tori copil[ria, de a oferi spri-
jin copiilor, de a inspira comunitatea
;i familia, de a aprecia ;i iubi. ~n general
se preg[tesc o multitudine de activit[\i
cu caracter festiv, petreceri, concursuri
;i jocuri astfel `nc]t fiecare copil s[ se
simt[ cu adev[rat special.

Ziua copilului s[rb[torit[ ̀ n fiecare
an la data de 1 iunie a fost men\ionat[
pentru prima dat[ la Geneva la Con-
ferin\a Mondial[ pentru Protejarea ;i
Bun[starea Copiilor ̀ n august 1925, la
care 54 de reprezentan\i din diferite

\[ri au adoptat Declara\ia pentru Pro-
tec\ia Copilului. ~n anul 1954, Fondul
Interna\ional pentru Urgen\e ale Co-
piilor al Na\iunilor Unite (UNICEF) a
emis o recomandare care prevedea fap-

tul c[ fiecare Stat s[ dispun[ de o zi la
a;a-numita "Ziua copilului". Dup[
conferin\a de la Geneva multe guverne
au introdus "Ziua copilului". 

Data zilei copilului variaz[ `n

func\ie de \[ri. Rom]nia, dar ;i \[ri
precum Bulgaria, Polonia, Germania
sau Republica Moldova s[rb[toresc Zi-
ua copilului la data de 1 iunie. ~n Ar-
gentina se s[rb[tore;te `n a doua du-
minic[ din luna august, ̀ n Australia ̀ n
prima duminic[ din luna iulie, ̀ n Tur-
cia, la 23 aprilie, `n Ungaria, `n ultima
duminic[ a lunii mai, ̀ n Japonia la data
de 5 mai, iar `n India la 14 noiembrie.

Priviri nostalgice `n trecut

"~mi aduc aminte cum doamna
`nv[\[toare intra `n clas[ cu catalogul
sub bra\, cu po;eta pe um[r, iar `n
m]n[ \inea o plas[ din material textil
din care mai apoi scotea o pung[ mare
cu bomboane pe care o punea pe col\ul
catedrei. Ne aducea mereu de 1 iunie
c]te o pung[ cu bomboane la kilogram,
pe care ni le `mp[r\ea apoi la fiecare.
Erau bomboane fructate, caramele moi
cu lapte sau bomboane trase `n pudr[
de cacao cu crem[ de caramel. Avea
grij[ s[ ajung[ la fiecare, chiar ;i por\ie
dubl[ pentru cei mai pofticio;i dintre
noi. Era mereu o atmosfer[ cald[, o zi

lini;tit[ ;i vesel[ c]nd toat[ energia ne-
o consumam desen]nd pe asfalt, la
;coal[, `n Gr[dina Romei sau pe unde
se mai organizau concursuri de des-
enat.  "Copiii doresc pacea", "1 Iunie -
Ziua Copilului" erau c]teva din temele
concursurilor `n care noi ne `ncercam
dup[ cum ne pricepeam fiecare s[ des-
en[m ceva frumos, sugestiv pentru
aceast[ zi. Erau ;i concursurile de bi-
ciclet[, trotinet[, `ntreceri sportive ;i
multe altele" ne poveste;te o coleg[.

Oamenii mari, cum spun copiii, ̀ ;i
aduc aminte cu nostalgie de astfel de
momente, de concursurile de desenat
pe astfalt, de mersul cu bicicletele, chiar
;i construitul p[s[rilor uria;e pe care
se str[duiau s[ le ridice p]n[ ̀ n ̀ naltul
cerului (a zmeielor), mereu admirate
de prieteni ;i vecini, de s[ritul corzii,
a jocului ;otron ;i multe alte activit[\i
p[strate, inventate ;i reinventate care
le-au colorat copil[ria ;i `i fac s[-;i
aduc[ aminte cu nostalgie de ele.

Fie ca ;i acest 1 Iunie s[ aduc[
mult[ lumin[ ;i bucurie tuturor copii-
lor, dar ;i celor mari care au grij[ de ei.

Mihaela G.

Vara `ncepe cu Sf]ntul Timo-
tei ( 10 iunie) ;i dureaz[ p]n[ la
Sf]nt[ Maria Mic[, 8 septembrie.
Este o perioad[ marcat[ prin
s[rb[tori ;i obiceiuri populare
p[strate din mo;i-str[mo;i. 

~n Zilele Sfin\ilor M[run\i (10 - 14
iunie) este S[rb[torea Gr]ului. B[tr]nii
spun c[ acum gr]ul `ncepe s[ se coac[,
iar porumbul cre;te ca smuls din p[m]nt.
Acest semn de recolt[ este anun\at pe
Cer, prin r[s[ritul G[inu;ei cu pui (Ple-
iadele), pe care ciobanii \in foarte mult
s[ o vad[, av]nd `ncrederea c[ astfel le
va merge bine oilor. ~n trecut aceste zile
aveau o importan\[ foarte mare, prin
atribu\iile vechi ale sfin\ilor, de a b[ga
boabele ̀ n spicele de gr]u ;i de a fertiliza
holdele. ~n timp, importan\a lor pentru
calendarul agrar s-a diminuat, `ns[ nu
au disp[rut din credin\a popular[. Ei ar
fi responsabili cu grindina, vijeliile, fur-
tunile, furtunile ;i ploile toren\iale, drept
pedeaps[ pentru oamenii care nu i-au
cinstit.  S[rb[torile legate de recolt[ con-
tinu[ p]n[ ̀ n 19 iunie, fiind aminti\i mai
mul\i sfin\i care au sarcina de a fertiliza
holdele sem[nate.

De pild[, despre Sf]ntul Elisei sau
Aliseiul gr]ului, se spune c[ e servitorul
Sf]ntului Ilie ;i al lui Dumnezeu. Dac[
nu este s[rb[torit, Elisei se va sup[ra ;i
va porni v]ntul, care va scutura floare
de gr]u, iar lanurile nu vor mai rodi sau
vor avea spicul sec. 

Tot despre var[ se spune c[ nu este
bine s[ se m[n]nce din poame p]n[ c]nd
nu se `mparte din ele, "ca s[ m[n]nce
mor\ii ;i apoi viii". De asemenea, avem
o multitudine de prevestiri de timp spe-
cifice acestui anotimp. Se spune c[ atunci
c]nd `n timpul verii se fac v]rtejuri `n
aer va urma secet[, iar nucile ;i alunele
multe prevestesc o iarn[ grea. Tot a;a se
crede c[ atunci c]nd ciorile se culc[ `n
v]rful stejarilor va fi iarn[ grea, la fel ;i

c]nd cucul st[ cu o s[pt[m]n[ `nainte
de Sf]ntul Petru. Dac[ pleac[ mai `n
urm[ cu o s[pt[m]n[, are s[ fie iarn[
mai u;oar[.

Iunie, luna cire;elor

Luna iunie este prima lun[ de var[.
Conform tradi\iei populare rom]ne;ti
mai este cunoscut[ ;i sub numele de Ci-
re;ar sau "luna cire;elor", deoarece acum
se coc aceste delicioase fructe. Este a
;asea lun[ a anului ̀ n calendarul Grego-
rian ;i una dintre cele patru luni cu o
durat[ de 30 de zile. Numele lunii iunie,
provine de la zei\a "Iuno", so\ia lui Jupiter

;i protectoarea femeilor m[ritate. Nu
`nt]mpl[tor se spune c[ luna iunie este
propice nun\ilor deoarece `n decursul
acestei perioade se vor lega cele mai trai-
nice c[snicii.

Prevestiri de timp

Vegeta\ia ;i timpul calendaristic
ajung la maturitate ̀ n prima lun[ a verii,
c]nd ziua este cea mai lung[ de peste an.
~n func\ie de starea vremii, se ;tia cum
vor fi recoltele. Orice vijelie sau ploaie
toren\ial[ sunt distrug[toare pentru la-
nurile de gr]u, porumb, livezi, vi\[ de
vie sau gr[dinile de zarzavat. Prevestirile

de timp cunoscute de cei v]rstnici spun
c[ atunci c]nd tun[ ;i fulger[ mult ̀ n lu-
na iunie, vara va fi noroas[, iar dac[ Ci-
re;ar este ploios atunci  de Cr[ciun vom
avea parte de bel;ug. C]nd v]ntul bate
de la miaz[noapte atunci gr]ul va avea
rod bogat.

"C]nd fulger[ ;i tun[ mult `n luna
iunie, atunci vara are s[ fie nouroas[. Iu-
nie mai uscat dec]t umed umple bu\ile
cu vin. Iunie umed ;i rece stric[ `ntreg
anul. C[l[toria furnicilor veste;te an bun.
Omidele multe sunt semn de vin ;i gr]u
mult. S[ritul pe;tilor veste;te furtun[.
De sunt mul\i bure\i iu\i, iarna viitoare
are s[ fie u;oar[. Prea mult[ ploaie ̀ n iu-
nie este stric[cioas[ vi\eilor ;i stupilor.

V]nt de road[, v]nt de poame. Dac[ bate
`n iunie v]ntul de miaz[noapte, atunci
rode;te gr]u mult. Dac[ plou[ `n iunie,
va fi gr]u, dar nu va fi m[lai" (Antoaneta
Olteanu, Calendarele poporului rom]n,
Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001, 2009)

R[sfoind c]teva publica\ii ale vremii
cum ar fi "Calendarul agricol" g[sim ;i
c]teva sfaturi generale pentru `ngrijirea
animalelor, dar ;i a activit[\ilor propice
din gr[din[ pentru luna iunie.

"C]nd e z[duf, scute;te vitele,
ad[postindu-le la umbr[. Oculeaz[
p[dure\ii mai bine dup[ ploaie ;i cu de-
osebire seara ;i diminea\a. Seam[n[ ri-
dichi de toamn[. C]nd iarba e mai `n
floare, cose;te-o. De p[timesc porcii de
grumazi, din cauza c[ldurii, d[-le leacuri
pentru stomac. Astfel, este `n apotec[
pulberea de Helleborus albus. La cei mari
le dai c]t \ine v]rful cu\itului, la cei mici
pe jum[tate. Sap[ viile a doua oar[ ̀ nain-
te ori dup[ `nflorire. De umbl[ furnicile
la co;ni\e, `nchide-le calea, ung]nd cu
petroleu sc]ndura pe unde se urc[. Usc[
cire;e, vi;ine ;i strugurei pentru iarn[.
Seam[n[ rapi\[.”

S[rb[tori importante 
`n luna iunie

La 2 iunie este pr[znuit Sf]ntul Ioan
cel Nou de la Suceava, la  8 iunie avem
Pogor]rea Sf]ntului Duh, Cincizecimea
sau Rusaliile cum mai este cunoscut[ `n
popor aceast[ s[rb[toare, Sf]ntul Var-
tolomeu, pe data de 11 iunie, Sf]ntul
Onufrie, pe data de 12 iunie, Na;terea
Sf]ntului Ioan Botez[torul sau S]nzie-
nele - Dr[gaica, la 24 iunie ;i se `ncheie
cu s[rb[toarea Sf]ntului Petru ;i Pavel,
pe 29 iunie.

Pe l]ng[ supersti\ii, luna iunie este
`nconjurat[ ;i de multe obiceiuri, cele
mai multe `n data de 24 ;i 29 ale lunii,
c]nd se s[rb[tore;te Dr[gaica, respectiv
S]npetrul de Var[.

A consemnat :tefania Cri;an

Ziua Copilului `n lume se s[rb[tore;te din 1954

Numele lunii iunie provine de la zei\a "Iuno", so\ia lui Jupiter ;i protectoarea femeilor m[ritate

Desene pe asfalt de Ziua Copilului

În luna iunie se leag[ cele mai
trainice c[snicii

TRADI}II
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Legendarul chitarist Carlos
Santana a vorbit în revista „The
Rolling Stone“ despre cel mai nou
album al său, „Corazon“ , la care
a colaborat cu Gloria Estefan, Jua-
nes şi Pit Bull, despre trecutul său
tumultuos afectat de droguri, dar
şi despre revenirea la Woodstock
după 45 de ani. 

La 40 de ani de la cel mai de succes
album în limba spaniolă din istoria Bil-
lboard, „Oye Como Va“, Carlos Santana
revine în forţă, la 66 de ani, cu cel de-
al 21-lea album de studio şi plănuieşte
să urce din nou pe scena de la Wood-
stock, însoţit de nu mai puţin celebrul
cântăreţ britanic Rod Stewart.

„Sper că vom putea celebra aceleaşi
principii ca acum 45 de ani< iubire, pace
şu muzică bună. Dar sper ca drogurile
să fie totuşi mai bune anul acesta“, a
glumit chitaristul de origine mexica-
nă.

Mesajul peren al muzicii

Întrebat de „The Rolling Stone“
despre experienţa pe care a trăit-o la
înregistrări alături de rapperul ameri-
can Pit Bull, artistul mexican a spus<
„A fost fanstastic, a fost (Pit Bull - n.r.)
foarte sincer şi autentic. Este genul de
tip care poate să facă orice melodie să
sune precum «Will Will Rock You» a
celor de la Queen“.

Artistul a mărturisit că se identifică
în totalitate cu foştii lui colegi de brea-
slă - Bob Marley, Michael Jackson, Jim-
my Hendrix şi John Lennon - pentru
că mesajul pe care el vrea să-l transmită
lumii este acelaşi< să invingă frica prin
iubire şi lumină.

Artistul nu crede în noroc, ci con-
sideră că unii oameni aleg să se auto-
distrugă făcând alegeri greşite< „Dacă
ceva din ce fac mi-ar putea face rău
mie sau celor din jurul meu, mă opresc
imediat“, a comentat el.

Întrebat câte droguri a consumat
înainte de celebrul concert de la Wood-
stock din 1969, Santana a mărturisit
că, uitându-se înapoi, ce a făcut a fost
la limita prostiei< „Imaginează-ţi cum
este să cânţi acolo drogat cu LSD. Nici
măcar nu mi-am putut aminti concer-
tul până când nu am văzut înregistra-
rea“.

Carlos Santana a mărturisit că a
trecut peste multe graţie ajutorului di-
vin, cu toate c[ nu se declară adeptul
unei anumite religii. „Religia mea ar fi
dorinţă sfântă, încredere divină, per-
cepţie perfectă, siguranţă sacră, cu-
noaştere spirituală, conştientizare ce-
rească, o stare de graţie şi o gândire lu-
minoasă. Nu ar trebui să te temi de
Dumnezeu, pentru că el înseamnă iu-
birea! Despre asta vorbea Bob Marley“,
a spus muzicianul.

Noul album ;i `nt]lnirea
cu Barack Obama

Revenind la muzică, artistul a măr-
turisit că s-a reunit cu trupa originală
Santana şi că lucrează la albumul „San-
tana IV“ tocmai pentru că nu au ter-
minat „Santana III“. Ideea i-a venit, de
fapt, în 2013, chitaristului Neal Schon

care l-a bătut la cap pe Carlos Santana
până când acesta a acceptat o „împă-
care“. Următorul pas a fost, firesc, să-i
contacteze pe Gregg Rolie, Michael
Shrieve şi Michael Carabellor, alături
de care Santana speră să plece într-un
turneu, anul viitor. I

Totodată, chitaristul mexican l-a
convocat şi pe percuţionistul Marcus
Malone, care, pentru o bună bucată de
vreme, a trăit pe străzile oraşului ame-
rican Oakland, într-un tomberon, du-
pă cum a povestit Santana. „Tot ce poţi
face pentru cineva este să-i oferi o şan-
să, apoi totul depinde numai de el, dacă
doreşte într-adevăr o schimbare. Din
fericire, Marcus este bine acum şi, cu
siguranţă, nu este o victimă, ba chiar
se poate declara un învingător“.

Cât despre întâlnirea cu preşedin-
tele Statelor Unite, Barack Obama, de
la premiile Kennedy Center Honors,
chitaristul a declarat că a trebuit să pro-
mită familiei sale, înainte de întâlnire,
că se va purta frumos. „Obama este
preşedinte pentru că în campaniile sale
electorale a promis că va pune capăt
războaielor şi că va investi mai mulţi
bani în educaţie. Este o promisiune pe
care Obama încă trebuie să o îndepli-
nească“, este de părere acesta.

La gala respectivă, artistul a avut
încă o dată parte de recunoaşterea pu-
blicului. „M-am simţit atât de bine
când toată lumea s-a ridicat în picioare
şi a început să cânte muzica mea. Stiţi
de ce se întâmplă asta? Pentru că este
muzică de negri cântată pentru albi“,
le-a mai spus el lui Barack şi Michelle

Obama, după cum a mărturisit.

Santana `;i scrie memoriile

Muzicianul Carlos Santana a decis
să relateze o serie de întâmplări care i-
au marcat viaţa şi cariera, într-un vo-
lum de memorii ce va fi lansat pe piaţă
în anul 2014, au anunţat reprezentanţii
editurii Little, Brown and Co.

Volumul, care nu are deocamdată
un titlu, va fi lansat de editura Little,
Brown and Co., o divizie a Hachette
Book Group, informează Billboard.

Potrivit site-ului billboard.com,
muzicianul de origine mexicană, în
vârstă de 65 de ani, va povesti în această
carte şi câteva întâmplări despre unii
dintre bunii lui prieteni Miles Davis,
Eric Clapton şi Herbie Hancock.

Editura Little, Brown and Co. are
o tradiţie îndelungată în aceea ce pri-
veşte publicarea memoriilor unor sta-
ruri rock. Astfel, această editură a pu-
blicat în urmă cu doi ani volumul de
memorii "Life", scris de rockerul bri-
tanic Keith Richards.

Virtuosul chitarist născut în Mexic,
autorul hiturilor din anii '70 "Black
Magic Woman" şi "Oye Como Va", dar
şi al unor piese mai recente devenite
celebre - "Smooth/ Dame Tu Amor" şi
"Maria Maria" -, a vândut peste 90 de
milioane de albume de-a lungul unei
cariere de peste 40 de ani. Carlos San-
tana a câştigat zece premii Grammy,
din care majoritatea i-au fost decernate
pentru albumul său "Supernatural" din

1999, extrem de bine primit şi de pu-
blic.

Carlos Santana a concertat la Bu-
cureşti în 2009, în cadrul festivalului
B'estfest.

Woodstock 1969, apogeul

Santana s-a n[scut ̀ n ora;ul mexi-
can Autlan de Navarro `n data de 20
iulie 1847. Provenind dintr-o familie
cu trecut muzical, ;i-a dezvoltat de mic
interesul pentru muzic[, c]nt]nd la
vioar[ de la v]rsta de 5 ani. Atrac\ia
fa\[ de chitar[ `ncepe c]\iva ani mai
t]rziu, c]nd familia sa se mut[ `n Ti-
juana. Printre idolii s[i se aflau John
Lee Hooker, T. Bone Walker ;i B.B.
King. In 1961, Santana se mut[ `n San
Francisco.  Ajut[ la ̀ ntre\inerea familiei
lucr]nd ca sp[l[tor de vase, f[r[ a re-
nun\a la dragostea fa\[ de muzic[.

La sf]r;itul anului 1966, chitaristul
Tom Frazier formeaz[ o trup[ rock ca-
re `i includea pe Santana (chitar[/vo-
calist). Mike Carabello (percu\ie), Rod
Harper (tobe), Gus Rodriguez (chitar[
bass) ;i Gregg Rolie (solist). Trupa se
va numi Santana Blues Band, mai apoi
simplu< Santana.

Bill Graham convinge organizatorii
festivalului Woodstock Music and Art
Festival 1969 s[ accepte apari\ia for-
ma\iei pe scen[ chiar dac[ ̀ nc[ nu lan-
sase vreun album. Impresia creat[ a
fost una extraordinar[. Presta\ia lor a
devenit celebr[, iar cele 11 minute de
instrumental “Soul Sacrifice” din fil-
mul Woodstock le-au asigurat o de-
osebit[ popularitate.

Anul 1970 va fi v]rful comercial al
celor de la Santana prin apari\ia celui
de al doilea album, “Abraxas” - prima
pozi\ie ̀ n topurile americane ;i v]nz[ri
de peste 4 milioane copii.

Albumul “Caravanserai” s-a bucu-
rat de critici deosebit de favorabile, pri-
mind ;i distinc\ia de platin[.

Anii ’70 – ’80 vor fi marca\i de mul-
te apari\ii discografice semnate Santa-
na (Shango, Havana Moon, Beyond
Appearances etc.) dar ;i de nenum[rate
schimb[ri `n componen\a trupei. Cel
mai de succes produs Santana al anilor
’90 a fost “Supernatural” (1999), venit
dup[ o lung[ pauz[, pe care apar cola-
bor[ri cu Rob Thomas de la Matchbox
20, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef
Jean, Mana, Dave Matthews, KC Porter
;i al\ii. Nu mai pu\in de 9 premii Gram-
my au fost atribuite albumului.

De fapt, acesta a fost ̀ nceputul unor
colabor[ri de succes cu nume mari din
lumea muzical[ contemporan[ pre-
cum Michael Jackson, P.O.D., Seal, Mi-
chelle Branch, Chad Kroeger, Alex
Band, Shakira, Placido Domingo, Ste-
ven Tyler, Dido ;i mul\i al\ii.

Albumul “All That I Am” (2005)
`nregistreaz[ ;i el un succes enorm, cel
mai cunoscut single al materialului fi-
ind piesa “Cry Baby Cry” al[turi de
Sean Paul.

Timp de mai bine de patru decenii,
Carlos Santana a evitat cu succes înca-
drarea într-un anumit gen muzical, a
depăşit bariere culturale şi geografice
şi a transformat încărcătura pasională
a chitarei sale într-una dintre cele mai
renumite ;i inconfundabile "semnă-
turi" muzicale din istorie.

A consemnat V. A.

Actorul britanic Christopher Lee,
care a interpretat personajul Dracula
de peste zece ori pe marele ecran, a
anunțat marți, `n ziua când a `mplinit
92 de ani, lansarea unui nou album
heavy metal, intitulat 'Metal Knight',
relatează AFP.

Christopher Lee a înregistrat deja
câteva albume heavy metal, stil muzical
potrivit cu universul filmelor horror
în care a jucat. 'Asociez stilul heavy
metal cu fantasticul pentru că muzica
are o putere formidabilă', a spus Lee,
cunoscut pentru vocea lui puternică.

La ediția din 2010 a Globurilor de
Aur, chitaristul grupului Black Sabbath,
Tony Iommi, i-a înmânat vedetei din
'Stăpânul inelelor' premiul 'Spirit of
Metal' pentru serviciile aduse acestui
stil muzical. În decembrie 2013, Chris-
topher Lee a fost cel mai vârstnic artist
care a figurat în clasamentul american
al pieselor single, cu 'Jingle Hell'.

'Metal Knight', albumul care va fi
lansat lunea viitoare, cuprinde șapte
piese, din care trei reluări. Două me-
lodii sunt extrase din 'Omul de la Man-
cha', renumitul music-hall american,
iar celelalte două titluri, 'The Toreador
March' din 'Carmen' de Bizet, și 'My
Way', celebru în interpretarea lui Frank
Sinatra, sunt cântate în limba franceză.
'Don Quijote este cel mai metal perso-
naj de ficțiune pe care îl știu', a spus
actorul cântăreț. 

Christopher Lee a avut mai ales ro-
luri negative, printre care Dracula, dar
și Scaramanga, dușmanul lui James
Bond în 'The Man with the Golden
Gun'. Se numără printre actorii prefe-
rați de regizorul Tim Burton ('Sleepy
Hollow', 'Alice in Wonderland', 'Char-
lie and the Chocolate Factory'). 

Christopher Lee
scoate un album
metal la 92 de ani

Brian May, chitaristul trupei
Queen, pregăteşte un nou album al for-
maţiei, pe care vor apărea cântece ine-
dite, interpretate de Freddie Mercury,
decedat în 1991, un proiect muzical si-
milar cu albumul "Xscape", ce conţine
melodii cântate de Michael Jackson.

"Am descoperit câteva piese cântate
de Freddie şi noi îl acompaniem, iar
cântecele sunt foarte frumoase. Este o
compilaţie, dar (albumul, n.r.) va
conţine acest material pe care nu l-a
auzit nimeni, niciodată. Cred că oa-
menilor le va plăcea foarte mult. Me-
lodiile sunt din anii '80, când eram în
plină ascensiune. Sunt cântece pline de
emoţie şi un sunet de neuitat. (...) A
trebuit să începem de la zero, deoarece
nu aveam decât fragmente. Dar ştiind
cum ar fi sunat melodiile, dacă le-am
fi terminat, pot să mă apuc de lucru şi
să dau o formă cântecelor cu ajutorul
tehnologiei moderne", a spus Brian
May. El  a anunţat că plănuieşte o "co-
laborare" între Freddie Mercury şi Mi-
chael Jackson, dar nu se ştie dacă aceste
cântece vor apărea pe noul album in-
titulat provizoriu "Queen Forever". În
vara acestui an, trupa Queen va susţine
un turneu american de 19 concerte,
avându-l ca solist pe Adam Lambert.

Brian May lanseaz[
un album Queen
cu piese inedite
;i Freddie Mercury

Virtuosul chitarist născut în Mexic, autorul hiturilor din anii
'70 "Black Magic Woman" şi "Oye Como Va", dar şi al unor piese
mai recente devenite celebre - "Smooth/ Dame Tu Amor" şi "Maria
Maria" -, a vândut peste 90 de milioane de albume de-a lungul
unei cariere de peste 40 de ani. 

Carlos Santana, un muzician inconfundabil care combin[ influen\e rock, blues
;i sonorit[\i latino

Carlos Santana revine la
Woodstock dup[ 45 de ani
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De câteva decenii pâinea se coace cu drojdie termofilă, inventată de

om. Tehnologia ei de pregătire este antinaturală. Producerea drojdiei
de panificaţie se bazează pe creşterea ei în substanţe lichide hrănitoare.
Melasa este diluată cu apă, tratată cu clorură de var şi acidificată cu
acidul sulfuric, etc.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Oamenii au uitat gustul pâinii
adevărate. Mai ales nu-şi amintesc
că pe vremuri pâinea se cocea în-
totdeauna prin dospire. Toate
componentele de fermentare au
fost exclusiv de origine vegetală.
Aluatul celebru, ţărănesc (aluat
fermentat cu hamei şi stafide,
miere sau zahăr natural, malţ alb
şi roşu) se prepara din făină de
secară, orz şi grâu.

Aceşti fermenţi îmbogăţeau orga-
nismul cu vitamine, enzime, biostimu-
lente şi, mai presus de toate, îl săturau
cu oxigen. Datorită acestui fapt, corpul
uman devenea mai energic, mai efi-
cient, mai rezistent la răceli şi alte ma-
ladii.

De câteva decenii pâinea se coace
cu drojdie termofilă, inventată de om.
Tehnologia ei de pregătire este antina-
turală. Producerea drojdiei de panifi-
caţie se bazează pe creşterea ei în sub-
stanţe lichide hrănitoare. Melasa este
diluată cu apă, tratată cu clorură de var
şi acidificată cu acidul sulfuric, etc.

Oamenii de ştiinţă din întreaga lu-
me au bătut alarma. Sunt descoperite
mecanismele impactului negativ ale
drojdei termofile asupra organismu-
lui.

De la mijlocul anilor ‘40 
s-a trecut de la hamei la drojdie

Drojdie Saccharomyces (drojdie
termofilă), speciile care sunt utilizate
în industria de alcool, bere şi panifi-
caţie, în natură nu apar. Celulele Sac-
charomyces, din păcate, sunt mai re-
zistente, decât celulele ţesutului. Ele nu
se distrug, fie în timpul de gătit sau cu
salivă în organismul uman. Celulele de
drojdie ucid celulele sensibile umane,
mai puţin protejate în organism, prin

emanarea substanţelor dăunătoare cu
greutate moleculară mică.

Ciupercile termofile nu dispar, de-
oarece sunt capabile să reziste şi la 500
de grade şi, nimerind în organism, se
înmulţesc şi atacă flora intestinală, dis-
trugând-o.

Drojdia transmite această proprie-
tate prin pâine (într-un centimetru cub
de aluat gata sunt prezente 120 de mi-
lioane de celule de drojdie), în sânge,
şi începe a se fermenta. Gazul fuzel
format vine, în primul rând, la creier,
perturbând funcţiile sale.

Se deteriorează brusc memoria, ca-
pacitatea de gândire logică, de muncă

creativă. Acţionând la nivelul celular,
drojdia duce la formarea în organism
a tumorilor benigne şi canceroase. Se
produce o influenţă asupra celulelor,
privându-le de posibilitatea de a se îm-
părţi, deci a produce celule sănătoase.

Nu este întâmplător că încă la al
doilea Congres Mondial de medicină
pe bază de plante, la Praga, în 1990,
profesorul Larbert a vorbit despre efec-
tele negative asupra sănătăţii umane a
pâinii albe, rafinate, preparate în bază
de drojdie. Ingestia prelungită a acestei
pâini duce la o serie de încălcări des-
crise de către Larbert şi numite ghe-
mogliaz. Această maladie se manifestă

prin dureri de cap, somnolenţă, irita-
bilitate, probleme digestive, încetinirea
gândirii, scăderea activităţii sexuale,
creşterea vâscozităţii sângelui.

Proteinele toxice acţionează asupra
membranei plasmatice, mărind per-
meabilitatea ei la agenţii patogeni şi vi-
ruşi. Celulele de drojdie nimeresc în
tractul digestiv, iar apoi în sânge. Droj-
diile termofile se multiplică în orga-
nism într-o progresie geometrică şi
permit microflorei patogene să trăiască
în mod activ şi să se multiplice, inhi-
bând microflora normală, care în in-
testin, cu o alimentaţie corectă, poate
genera vitamine B, aminoacizi esenţiali
şi acizi. Se încalcă grosolan activitatea
tuturor organelor digestive< stomacu-
lui, pancreasului, vezicii biliare, fica-
tului, intestinelor.

Stomacul din interior este acoperit
cu o membrană mucoasă specială, re-
zistentă la acid. Totuşi, dacă omul abu-
zează de produse din drojdie şi alimen-
te acide, stomacul nu poate rezista mult
timp la aceasta. Arsura va duce la for-
marea ulcerului, durerilor de cap şi la
formarea unui simptom comun, cum
ar fi arsuri la stomac.

Utilizarea produselor alimentare,
preparate pe bază de drojdie termofilă,
promovează formarea cheagurilor de
nisip, iar apoi pietrelor în vezica biliară,
ficat, pancreas, constipaţie şi formarea
tumorilor. În intestin cresc procesele
de degradare, se dezvoltă microflora
patogenă. Se încetineşte evacuarea ma-
selor toxice din organism, se formează
buzunare de gaz, în care stagnează pie-
trele fecale.

Treptat, ele cresc în membranele
mucoase şi straturi submucoase ale in-
testinului. Sistemul digestiv îşi pierde
funcţia sa de protecţie şi se reduce ca-
pacitatea de digestie. Vitaminele se di-
gerează insuficient şi se sintetizează,
nu sunt digerate în plină măsură oli-
goelementele şi cel mai important din
ele – calciul.
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NASA confirm[ existen\a
"g[urilor de vierme"

Nevoia omului de a exploata
zăcămintele de minereuri, alături
de construirea de tuneluri cât mai
mari, mai sigure și mai complexe
a dus la construirea unor utilaje
de forare din ce în ce mai perfor-
mante și mai mari. 

Se pare că la ora actuală, apogeul a
fost atins prin construirea și darea în
folosinţă a lui Bertha, cel mai mare uti-
laj minier de forare din întreaga lume. 

A început să funcționeze în
iulie 2013

Primul lucru care șochează la acest
gigantic dispozitiv de foraj este, evi-
dent, dimensiunea incredibilă. Bertha
are o lungime de 93 metri, o lăţime de
17,5 metri și o greutate de peste 7.000
tone. Și-a primit numele în onoarea
Berthei Knight Landes, prima și sin-
gura femeie primar din Seattle, aleasă
în anul 1926.

După ani și ani de planuri și cerce-
tări, cea mai mare mașină de foraj din
lume și-a început activitatea pe data
de 25 iulie 2013. Rolul său este acela
de a crea un tunel uriaș care să fie mai
apoi o rută alternativă pentru autos-

trada 99 din Statele Unite.
Bertha a costat numai puţin de 80

milioane $ și face de fapt parte dintr-
un proiect de mare anvergură, care a
costat 3,1 miliarde $ și are ca scop în-
locuirea Alaskan Way Viaduct.

Specialiștii estimează că dispoziti-
vului de forare Bertha îi va lua aproxi-
mativ 14 luni pentru a termina tunelul
în lungime de 3, 2 kilometri. 

Cel mai izbitor aspect al utilajului
gigantic de forare este dispozitivul de
tăiere și măcinare. Acesta are același
diametru cu corpul întreg al utilajului
și este prevăzut cu 260 de „dinţi tăie-
tori”. Fiecare dintre aceștia are un rol
important și pot fi ușor înlocuiţi în caz
că se rup sau se uzează.

Unii dinţi au rolul de a măcina stra-
turile de sol moale și friabil, alţii co-
lectează solul măcinat și îl transportă
în interiorul dispozitivului pentru a fi
evacuat afară, în timp ce alţii pot mă-
cina ușor bolovanii uriași sau straturile
de roci dure.

Bertha consumă circa 18.600 kilo-

waţi zilnic pentru a avansa 10 metri în
același interval de timp. Cu toate că
sistemul este în mare parte automat,
este nevoie ca o echipă de 25 oameni
care să lucreze la el.

Operaţiunea de săpare nu constă
doar în măcinarea solului și avansarea
prin tunelul nou creat. Lucrările au în
vedere și extragerea solului măcinat fă-
ră ca tunelul să se prăbușească sau să
se inunde. Bertha reușește acest lucru
prin injectarea continuă de apă și alte
substanţe chimice în solul extras până
când acesta este transformat într-o pas-
tă care este colectată în spatele capului
tăietor.

În spatele capului tăietor este scu-
tul. Acesta este de fapt un imens cilin-
dru de oţel care susţine părţile laterale
ale tunelului și protejează motorul și
muncitorii de noroi și apă. Scutul se
poate mișca independent de capul tă-
ietor cu ajutorul unor pompe hidrau-
lice. Este de altfel echipat și cu o serie
de pompe și prese hidraulice laterale
care îl aliniază și stabilizează. 

Bertha, cel mai mare utilaj minier de forare din lume

Drojdiile termofile din pâine,
arm[ de distrugere în mas[

Tema favorită a filmelor sau cărţilor
SF este aceea a portalului – o “gaură”
în spaţiu sau timp care teleportează că-
lătorii în trecut sau viitor. Un portal
bun este o “scurtătură”, un ghid, o ușă
către necunoscut. Existenţa portaluri-
lor a fost mult timp pusă la îndoială,
dar au rămas o certitudine în orice SF
care se respectă. Iată însă că cercetăto-
rul de la Universitatea Iowa și-a dat
însă seama cum să le găsească și să do-
vedească faptul că acestea există cu ade-
vărat. “Le numim puncte X. Sunt locuri
unde câmpul magnetic al Pământului
interferează cu cel al Soarelui, creând
o cale neîntreruptă care duce de la pla-
neta noastră până la atmosfera solară,
la o distanţă de aproape 150 de milioa-
ne de kilometri depărtare”, explică fi-
zicianul Jack Scudder. Observaţiile fă-
cute de sonda spaţial[ THEMIS a NA-
SA îi confirmă teoriile. În prezent, NA-
SA plănuiește o misiune care va fi lan-
sată în 2014, pentru a studia fenome-
nul. Patru staţii spaţiale vor ajunge în
magnetosfera P[m]ntului și vor încon-
jura aceste portaluri, pentru a observa
modul ̀ n care ele funcţionează. Singura
problemă constă în găsirea lor. Porta-
lurile sunt invizibile, instabile și se des-
chid și se închid fără niciun avertis-
ment.

În Kamceatka au fost
descoperite piesele
unei ma;ini vechi de
400 milioane de ani
Pentru cei care nu ;tiu, Kamceatka

este o peninsulă situată în zona de est
a Rusiei, făcând parte din Orientul În-
departat Rus. Dovezile arheologice care
atestă faptul că cei din vechime pose-
dau tehnologii net superioare nouă nu
se lasă a;teptate ;i avem de-a face cu o
avalan;[ de astfel de dovezi, cum sunt
cele din Kamceatka, a;a cum relatează
site-ul rus romanian.ruvr.ru.

Arheologii din Petersburg au des-
coperit în Kamceatka fosile care s-au
dovedit a fi piese auto. Arheologii ruși
au împărtășit rezultatele descoperirii
colegilor americani, iar ei au confirmat
că într-adevăr fosilele sunt piese de
mașină.

Specialiștii consideră că mecanis-
mul a putut să se păstreze un timp atât
de îndelungat (în jur de 400 de milioa-
ne de ani), de exemplu, în mlaștină.
Această posibilitate este atestată de fap-
tul că obiectele s-au transformat în fo-
sile în decursul unei perioade scurte
de timp, din punct de vedere geologic.
Savanţii au presupus că mecanismul
descoperit poate avea o provenienţă
extraterestră.

Are o lungime de 93 metri, o lăţime
de 17,5 metri și  peste 7.000 tone

Ciupercile termofile nu dispar, deoarece sunt capabile să reziste şi la 500 de grade
şi, nimerind în organism, se înmulţesc şi atacă flora intestinală, distrugând-o
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Fiecare cas[ are povestea ei, iar `n
Los Cabos, la extremitatea sudic[ a pe-
ninsulei mexicane Baja, o pereche de case
de vacan\[ a;ezate una l]ng[ alta sunt
dovada unei prietenii remarcabile dintre
actorul George Clooney, antreprenorul
Randy Gerber ;i so\ia lui, topmodelul
Cindy Crawford.

Numele acestui complex, Casamigos
– Casa prietenilor – spune totul. „Ne pe-
trecem timpul liber `mpreun[ de peste
20 de ani”, spune Gerber, un investitor
`n cluburi de lux, care se concentreaz[
`n prezent pe compania lui de tequila ;i
rom, Gerber Spirits. „Obi;nuiam s[
c[l[torim tot timpul `n Baja `mpreun[
cu mult timp ̀ nainte de a construi casele,
caz]ndu-ne la diferite hoteluri.”

Ideea de a de\ine o proprietate ̀ n Los
Cabos le-a venit cu mai mul\i ani `n
urm[, c]nd George ;i Rande erau acolo
`n vacan\[ cu ni;te prieteni. „Am v[zut
aceast[ bucat[ de p[m]nt pe malul ocea-
nului ;i ne-am g]ndit c[ ar fi potrivit[
pentru a construi ceva acolo”, `;i
aminte;te Gerber. Ideea venea din do-
rin\a de a avea un loc unde familia ;i
prietenii se puteau `nt]lni ;i-;i puteau
petrece timpul `mpreun[ `ntr-un mod
confortabil. „Dup[ ce s-au n[scut copiii,
obi;nuiam s[ mergem acolo de Cr[ciun”,
spune Cindy. „Dar trebuia s[ rezerv[m
camere la hotel cu un an `nainte ;i dup[

ce ajungeam acolo, nu pot s[ spun c[ era
totul a;a cum ne a;teptam.” ~n plus, Los
Cabos este la mic[ distan\[ de Los An-
geles, devenind astfel o destina\ie con-
venabil[ at]t pentru Clooney, a c[rui cas[
era `n Studio City, c]t ;i pentru Cindy ;i
Rande, care locuiesc `ntr-o vil[ pe plaja
din Malibu cu fiul ;i fiica lor.

Ini\ial, cei trei s-au g]ndit s[ proiec-
teze o cas[ suficient de mare pentru a
cuprinde pe toat[ lumea, dar acel concept
a fost anulat p]n[ la urm[ `n favoarea a
dou[ structuri independente. „Este foarte
pl[cut ca la sf]r;itul unei zile de vacan\[
s[ ai casa ta unde s[ revii”, declar[ Gerber.
Chiar ;i `n acest fel, cele dou[ case sunt
practic folosite ca una singur[, mesele ;i
alte activit[\i desf[;ur]ndu-se ̀ n ambele
p[r\i pe r]nd. “Vie\ile noastre acolo se
mut[ dintr-o parte `n alta. Servim coc-
teilurile la noi ;i cina la George, apoi vice
versa”, spune Cindy.

Cele dou[ re;edin\e au fost proiectate
;i construite `n tandem, iar Clooney le-
a ̀ ncredin\at celor doi so\i ;i construc\ia
casei lui, ;tiind c[ poate avea `ncredere
`n gusturile lor. „Rande are un ochi mi-
nunat pentru case ;i diferite stiluri de in-
terioare”, spune actorul, care a fost, cu
toate acestea, o prezen\[ regulat[ la
`nt]lnirile cu arhitec\ii ;i a c[l[torit la
fa\a locului o dat[ la c]teva s[pt[m]ni
pentru a observa mersul lucr[rilor. „Am

vrut ceva care s[ fie ̀ n armonie cu mediul
`nconjur[tor”, recunoa;te George.

O alt[ prioritate, asupra c[reia au
c[zut de acord `nc[ de la `nceput, a fost
s[ evite vila tipic[ `n stilul mo;iei mexi-
cane, comun[ de-a lungul coastei de sud
a Californiei ;i s[ se `ndrepte spre ceva
distinct. Cei trei au decis s[ colaboreze
cu firma lui Ricardo Legorreta, unul din-
tre arhitec\ii importan\i ai Mexicului, ;i
fiul s[u, Victor, la fel de talentat. „Un
prieten de-al nostru colaborase cu Ri-
cardo ̀ n California ;i-i pl[cuse s[ lucreze
cu el,” spune Gerber. Cindy a fost extrem
de `nc]ntat[, sim\ind c[ aceasta era pri-
ma cas[ modern[ `n care putea locui cu
familia ei. La fel ca mentorul s[u celebru
Luis Barragán, b[tr]nul Legorreta era
cunoscut pentru volumele sale geome-
trice unde interac\iunea dintre lumin[
;i umbr[ este creat[ cu ajutorul ferestre-
lor ;i intr[rilor largi, precum ;i cur\i in-
terioare ̀ n aer liber. Toate aceste elemente
sunt prezente `n cele dou[ re;edin\e, pe
care arhitec\ii le-au proiectat pentru a se
potrivi cu stilul de via\[ relaxat al celor
trei proprietari. „Ei ;i-au dorit case ele-
gante, asem[n[toare unor opere de art[,
dar `n care s[ te sim\i confortabil
merg]nd descul\ sau ̀ n costum de baie.”

Fiecare structur[ are intrarea urmat[
de un culoar lung ce curge gra\ios `ntr-
o curte interioar[ central[ cu o `n[l\ime

dubl[, care este punctul de leg[tur[ spre
mai multe locuri gen living, de luat masa,
o buc[t[rie deschis[ ;i, desigur, un bar.
~n cazul lui Clooney, acesta este unul mai
spa\ios, unde prietenii se str]ng la un
pahar sau s[ urm[reasc[ evenimente
sportive la un televizor cu diagonal[ ma-
re. Re;edin\ele au fiecare c]te o piscin[
mare cu vedere spre plaj[ ;i ocean, cu te-
ras[. Pentru a atenua ;i contrasta cu su-
prafe\ele de ciment ;i piatr[, multe dintre
spa\ii au plafoane ;i grinzi din lemn ;i
storuri uria;e. „Utilizarea materialului
lemnos a fost cerin\a noastr[. Arhitec\ii
no;tri nu sunt recunoscu\i pentru asta,
dar noi ne-am dorit c[ldura oferit[ de
lemn”, a declarat Cindy.

Dosite ̀ n coridoarele largi de la etajul
al doilea, dormitoarele cu suprafe\e ge-
neroase sunt `n num[r suficient pentru
a g[zdui numero;ii invita\i. „Nu e nimic
mai deprimant dec]t s[ fii singur `ntr-o
cas[ mare”, remarc[ George. „O vrei plin[
de prieteni ;i familie, pentru c[ asta
`nseamn[ s[ ai un c[min.” Vegeta\ia care
`nconjoar[ terasa asigur[ intimitatea at]t
de c[utat[ de celebrit[\i.

Tonurile re;edin\ei lui Clooney sunt
pu\in mai ̀ nchise, curtea interioar[ ̀ nalt[
fiind acoperit[ cu storuri. Casa Craw-
ford-Gerber este mai deschis[ gra\ie pie-
trei de var spaniole ;i cur\ii interioare
neacoperite. De;i casele au aceea;i form[

;i estetic[, fiecare are propriile elemente
care-i dau unicitatea. Dup[ cum spune
;i Cindy, “nu sunt gemene, mai mult su-
rori sau veri;oare.”

Multe piese de mobilier sunt integra-
te `n ansamblu, acesta fiind modul `n
care au fost proiectate de arhitec\i. Mesele
;i spa\iile de ;ezut din exterior sunt f[cute
din aceea;i piatr[ ca zidurile ;i podeaua.
Dulapurile din dormitoare, cele din ;ifo-
nier ;i mesele sunt f[cute din lemn local
de parota. Pentru celelalte piese, Craw-
ford ;i Gerber nu au ezitat s[ caute sfatul
decoratorilor de interioare pe care-i cu-
nosc. „Din fericire, avem mul\i prieteni
minuna\i ̀ n lumea designului. Pur ;i sim-
plu i-am sunat ;i i-am rugat s[ ne ajute
s[ umplem spa\iile cu piese potrivite sti-
lului ales.” Unele provin din Statele Unite,
iar altele sunt f[cute de me;terii locali,
inclusiv masa de cocktail din living-ul
lui George ;i masa din sufragerie.

Ca un fel de concluzie la proiectul
lor, Clooney, Gerber ;i un alt prieten de-
al lor au lansat `n 2012 un brand de te-
quila pe care au numit-o Casamigos,
b[utura c];tig]nd deja c]teva premii.
“Cel mai bine e c]nd camerele sunt pline
de oaspe\i ;i toat[ lumea st[ la piscin[
cu c]te o Casamigos `n m]n[”, spune
Rande. E o imagine care capteaz[ perfect
spiritul ospitalier ;i degajat al celor dou[
re;edin\e de vacan\[.

Cindy Crawford, Rande Gerber 
;i George Clooney – prieteni ;i vecini `n Mexic


