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Istoria ascunde multe secrete, chiar ;i `ntr-un ora; relativ
mic precum Satu Mare. De fapt, secretele zac `n arhive. Dup[
documentarul "Vasile Lucaciu la Satu Mare", continu[m seria
descoperirilor senza\ionale despre marile personalit[\i s[tm[re-
ne. Aurel Popp, cel mai important artist care a tr[it la Satu
Mare, a fost unul dintre admiratorii marelui Lucaciu. ~n pe-
rioada interbelic[, ̀ mpreun[ cu Octavian Goga, a ini\iat o serie

de ac\iuni menite s[ p[streze vie memoria lui Vasile Lucaciu.
Ca artist, pictor ;i sculptor, `n primul r]nd s-a g]ndit la un
proiect monumental. A realizat c]teva machete, pe care le pre-
zent[m `n aceste pagini. Nu i s-a acordat ;ansa de a realiza o
lucrare artistic[ ce ar fi devenit, f[r[ `ndoial[, o capodoper[. 

Continuare `n paginile 6-7

O statuie necunoscut[ de peste 
10 metri a lui Lucaciu, nerealizat[

(Sursa foto< 
Arhivele 
Na\ionale 
Satu Mare)

       Papa Francisc nu exclude
posibilitatea de a demisiona la un
moment dat, ca predecesorul său
Benedict al XVI-lea, a declarat el într-
un interviu publicat vineri, subliniind
că îi va "cere Domnului să-l lumineze
atunci când va veni momentul".
       Papa, în vârstă de 77 de ani,
apreciază că Joseph Ratzinger "nu a
încălcat tradiţia" renunţând la papalitate
pe 11 februarie 2011.
       "Papa Benedict a făcut un gest
însemnat, a deschis o poartă. Benedict
nu a încălcat tradiţia. De fapt el a creat
o instituţie a unor eventuali papi emeriţi
(...). Aş face acelaşi lucru ca el. I-aş cere
Domnului să mă luminze când va veni
momentul şi să-mi spună ce trebuie să
fac. Şi sunt sigur că o va face!", a declarat
Francisc.
       Papa nu spune care va fi decizia pe
care o va lua dacă ar fi nevoit să-şi pună
problema sănătăţii sau capacităţilor în
declin. Dar nu îndepărtează posibilitatea
unei demisii, exprimându-şi
mulţumirea faţă de această nouă
"instituţie" a unor "eventuali papi
emeriţi".

       Liderul spiritual exilat al budismului
tibetan Dalai Lama, a declarat vineri,
într-un interviu, că succesorul său ar
putea fi, în premieră, o femeie. Dar a
adăugat că aceasta ar trebui să fie "foarte,
foarte plăcută" și cu "o față frumoasă".
       "Desigur, spun de ani de zile că, dacă
circumstanțele vor fi adecvate, o femeie
Dalai Lama ar putea fi mai utilă slujirii
lui Buddha Dharma", a spus actualul
purtător al titlului de Dalai Lama, în
vârstă de 78 de ani, aflat în vizită în
Toscana din 10 iunie.
       "O femeie Dalai Lama cu o față urâtă
nu ar servi prea mult acestui scop", a
comentat Dalai Lama.

       Fostul președinte american George
H.W. Bush (George Bush sr.) ;i-a marcat
joi a 90-a aniversare efectuând un salt
cu parașuta la Kennebunkport (statul
Maine), alături de un grup de veterani
din Armata SUA.
       ''Este o zi minunată în Maine — de
fapt, suficient de bună pentru un salt cu
parașuta'', a spus al 41-lea președinte al
SUA, care a sărit pentru prima dată cu
parașuta în urmă cu aproape 70 de ani,
în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, după ce avionul militar în care
se afla fusese doborât de inamici în
Pacific.
       Bush sr., tatăl celui de-al 43-lea
președinte al SUA, George W. Bush,
obișnuiește să își sărbătorească ocazional
zilele de naștere (precum atunci când a
împlinit 75 de ani sau 80 de ani) făcând
sărituri cu parașuta de la mare înălțime.

Papa Francisc nu exclude
o posibil[ demisie

Dalai Lama crede
c[ succesorul s[u
ar putea fi o femeie

Fostul pre;edinte SUA,
George Bush, a ̀ mplinit
90 de ani

Epoca interbelică a ridicat în părţile
sătmărene o pleiadă de dascăli care au făcut
cinste învăţământului românesc. Mai mult
decât atât, o seamă de învăţători din satele
noastre, pe lângă apostolatul de la catedră
s-au remarcat şi prin apariţii editoriale şi
publicistice importante. Căderea Cortinei
de Fier le-a frânt destinul. Şi totuşi, în po-
fida potrivniciei vremurilor în care au trăit,
aceşti oameni au lăsat pe seama comuni-
tăţilor în care şi-au desfăşurat activitatea
opere nepieritoare şi, mai ales exemplari-
tatea modelului lor de viaţă. Astfel că, după
ce evenimentele au permis-o, recuperarea
acestor personalităţi a fost posibilă. Un
exemplu edificator în acest sens este Ioan
Ardeleanu-Senior. Obligat să stea departe
de catedră după câţiva ani de închisoare,
el nu a putut fi oprit să-şi continue cerce-
tările asupra istoriei locurilor şi oamenilor
în mijlocul cărora se născuse. 

40 de ani de la trecerea
la cele ve;nice
a c[rturarului
Ioan Ardeleanu-Senior

Liviu Borlan, personalitate cultural[
de anvergur[ na\ional[, s-a n[scut la Sa-
nisl[u. La trei ani şi jumătate începuse stu-
diul pianului împreună cu mama sa (care
profesa ca pianist şi pedagog). Familiei îi
era tot mai evident[ excepţionala chemare
a fiului, spre lumea sunetelor, spre muzică,
şi, erau tot mai hotărâţi să i se dedice vo-
caţiei sale, urmând, să-l încredinţeze celor
mai renumiţi interpreţi sau compozitori
ai vremii, din ţar[ sau de peste hotare,
luând în considerare chiar şi Italia, ţara de
descenden\ă a tatălui.

Liviu Borlan - 
amintirea
compozitorului
;i a muzicii sale
pe plaiurile s[tm[rene

În faţa Colegiului Na\ional Ioan Slavici,
foştii absolvenţi, purtând la rever insigne
cu inscripţia 60, şi-au făcut o poză de grup.
Apoi, avându-l în faţă pe Gavril Cavaşi,
fostul lor diriginte (la vârsta de peste 84 de
ani), au intrat în clădire. În hol, cu toţii au
fost întâmpinaţi cu sunet prelung de clo-
poţel şi cu aplauzele a numeroşi elevi, fapt
de natură a le stârni seniorilor emoţii până
la lacrimi.

Pe tabla din sala amfiteatru scria "Bine
aţi venit! 1954-2014", iar, la fel ca în anul
1954, la catedră s-a aşezat fostul diriginte
Gavril Cavaşi.

Or[ de dirigen\ie
cu absolven\i în
vârst[ de 75 de ani
la Eminescu

Alexandru Darida 
a expus portrete 
de rom]ni celebri 
la New York
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~nva\[ cum s[ alegi
`ntotdeauna haine
de bun[ calitate
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Secolul XX, definit de una dintre
cele mai luminate minţi româneşti
drept un veac în care „teroarea istoriei”
s-a manifestat deplin, a frânt aripile
multor intelectuali care în condiţii
normale ar fi dat o altfel de măsură
harului şi devotamentului cu care şi-
au umplut viaţa. 

Epoca interbelică a ridicat în părţile
sătmărene o pleiadă de dascăli care au făcut
cinste învăţământului românesc. Mai mult
decât atât, o seamă de învăţători din satele
noastre, pe lângă apostolatul de la catedră
s-au remarcat şi prin apariţii editoriale şi
publicistice importante. Căderea Cortinei
de Fier le-a frânt destinul. Şi totuşi, în po-
fida potrivniciei vremurilor în care au trăit,
aceşti oameni au lăsat pe seama comuni-
tăţilor în care şi-au desfăşurat activitatea
opere nepieritoare şi, mai ales exemplari-
tatea modelului lor de viaţă. Astfel că, după
ce evenimentele au permis-o, recuperarea
acestor personalităţi a fost posibilă. Un
exemplu edificator în acest sens este Ioan
Ardeleanu-Senior. Obligat să stea departe
de catedră după câţiva ani de închisoare,
el nu a putut fi oprit să-şi continue cerce-
tările asupra istoriei locurilor şi oamenilor
în mijlocul cărora se născuse. După 1989
cei care l-au cunoscut şi preţuit i-au cinstit
memoria prin ridicarea unui bust care stră-
juieşte casa cărturarului. În 13 iunie s-au
împlinit 40 de ani de la trecerea sa la cele
veşnice, prilej pe care îl considerăm bine-
venit pentru readucerea personalităţii sale
în actualitate.

Moţii din Supur

Ioan Ardeleanu-Senior a văzut lumina
zilei la 28 octombrie 1908 în localitatea
Supuru de Sus, pe atunci în judeţul Sălaj,
din părinţii Vasile Ardeleanu şi Floarea
Farcău. Strămoşii dinspre tată erau origi-
nari din Munţii Apuseni şi au venit în Su-
puru de Sus prin 1785, după evenimentele
care au umplut de sânge şi tristeţe locurile
lor de baştină. Din Munţi au venit Endreica
şi fiul său Ionaş, care a avut pe Ştefan, bu-
nicul lui Ioan Ardeleanu Senior> Ştefan a
avut pe Vasile, tatăl cărturarului. Încă de
pe băncile şcolii primare a fost remarcat
de către avocatul Andrei Cosma, mare pro-
prietar în Supuru de Jos şi un admirabil
patriot. Rămâne orfan de mic căci tatăl
său avea să moară pe frontul din Galiţia. 

Un dascăl exemplar

În anul 1924 începe să studieze la Şcoa-
la Normală din Zalău. După studii strălu-
cite, la 20 de ani neîmpliniţi, era învăţător
cu diplomă (examen de capacitate). 1 sep-
tembrie 1928 a fost ziua în care Ioan Ar-
deleanu-Senior şi-a început apostolatul
dăscălesc. Ca învăţător a trudit în Sighetul
Silvaniei, Crişeni, Eriu-Sâncrai, Siciu, Să-
răuad, Tăşnad şi Supuru de Jos, toate lo-
calităţi din judeţele Sălaj şi Satu Mare.

În luna decembrie a anului 1932 şi-a
susţinut examenele de definitivat, obţin-
ând cele mai mari calificative, fapt care
confirmă râvna sa de continuă pregătire
prin studiu individual. 

Activează începând din acest an cu
asiduitate în cadrul „Astrei”. În anul 1935
îşi uneşte destinul cu cel al dăscăliţei Sofia
Mazilu (1912-2008), originară din părţile
Muscelului. Jumătatea vieţii îi semăna în-
tru devotamentul pentru învăţăcei, astfel
că vor reuşi să îşi constituie o frumoasă
familie românească, un ardelean şi o mus-
celeancă, încununată cu naşterea a cinci
băieţi.

Istoriograful Ardeleanu-Senior

O dată cu trecerea la eternitate a ulti-
melor generaţii de elevi pe care le-a avut
un dascăl, amintirea acestuia, în cele mai
multe cazuri, se pierde în negura timpului.
Aidoma atâtor intelectuali crescuţi din
punct de vedere cultural în perioada in-
terbelică, Ioan Ardeleanu-Senior nu s-a
mărginit să se preocupe doar de menirea
de dascăl. Îndrăgostit de tânăr de cercetare
şi cu o dragoste neţărmurită pentru ţinutul
natal, el avea să dăruiască spaţiului nostru
două cărţi de căpătâi, atât de folositoare
pentru memoria culturală şi în zilele noas-
tre. Mai întâi, în anul 1936 a scris Istoria
învăţământului românesc din Sălaj, pentru
ca peste doi ani să apară volumul Oameni
din Sălaj. Momente din luptele naţionale
ale românilor sălăjeni, ambele cărţi fiind
apărute la Zalău.

Activitatea publicistică i-a fost de ase-
menea foarte rodnică. Enumerăm aici câ-
teva publicaţii care i-au găzduit semnătura<
„Transilvania” (Sibiu), „Gazeta Sălajului”
(Zalău), „Gazeta de Vest” (Oradea), „So-
lidaritatea”, „Unirea” (ambele au apărut la
Carei). Osârdia sa pe acest tărâm s-a ma-
nifestat în special la publicaţia învăţători-
mii din judeţul Sălaj, „Şcoala noastră” din
Zalău, al cărei redactor a fost vreme de
mai mulţi ani.

Refugiul

Tragedia românească din sfârşitul verii
anului 1940 l-a obligat să-şi părăsească lo-
curile atât de dragi lui> devotamentul său
pentru neamul românesc îi adusese
duşmani în Tăşnadul unde avea catedră.
Cu mare greutate rudele au reuşit să recu-
pereze biblioteca imensă pe care reuşise
să o agonisească. De notat ar fi faptul că el
deţinea pe atunci funcţia de secretar ge-
neral al Despărţământului „Astra” din pla-
sa Tăşnad. Împreună cu cel dintâi copil al
lor, Inocenţiu-Ioan, soţii Ardeleanu au
mâncat pâinea amară a refugiului. A fost
însă bine primit în cetatea de cultură a Bla-
jului, ocupând concomitent mai multe
funcţii< institutor al şcolii de aplicaţie de
pe lângă şcoala normală de învăţători ro-
mână-unită din Blaj, secretar general al
Asociaţiei refugiaţilor şi expulzaţilor ar-
deleni din Blaj şi judeţul Târnava Mică,

director al Cooperativei „Ardealul” a re-
fugiaţilor şi expulzaţilor ardeleni din Blaj.
În anul 1944, la funcţiile pe care le deţinea
s-a ad[ugat încă una, cea mai dragă, aceea
de cercetător în Biblioteca Centrală din
Blaj, pentru o lucrare ce i s-a încredinţat
de Ministerul Învăţământului, cu detaşare
completă de la catedră. 

Întoarcerea acasă

În toamna anului 1944, după recupe-
rarea Ardealului de Nord, Ministerul În-
văţământului de comun acord cu Comi-
sariatul pentru organizarea Ardealului eli-
berat şi în baza unor propuneri făcute de
Inspectoratul şcolar din Alba Iulia, singu-
rul for şcolar mai însemnat din întreg Su-
dul Transilvaniei, îl numeşte pe Ioan Ar-
deleanu-Senior inspector şcolar judeţean
şef al judeţului Sălaj. La 3 noiembrie 1944
a sosit în Zalău cu întreg aparatul admi-
nistrativ al judeţului. La începutul anului
1945 Ioan Ardeleanu-Senior, cu câteva va-
goane de manuale şi fonduri băneşti până
la Cluj, începe reorganizarea învăţămân-
tului în Sălaj. În condiţiile grele de atunci,
aproape excepţionale, s-a conformat, dar
de data aceasta cu propria sa jertfire. În
aprilie 1945 a fost înaintat la gradul de în-
văţător superior.

Prigoana

Vremurile erau însă în schimbare. La
15 august 1952 a fost arestat, fiind deţinut
fără mandat şi fără a fi judecat, o practică
obişnuită în obsedantul deceniu. La Văcă-
reşti se întâlneşte cu Corneliu Coposu, prie-
ten din tinereţe. A fost eliberat la 1 iulie
1954. Cariera lui didactică luase însă sfârşit
în vara lui 1952, căci niciodată nu i s-a per-
mis să-şi exercite menirea pentru care se
pregătise cu asiduitate. Astfel a fost scos
din activitatea dăscălească un învăţător mo-
del, a fost stopat un apostolat în cel mai au-
tentic sens al cuvântului. De ce oare?

Silit de împrejurări, s-a angajat contabil
la Exploatarea minieră „Sălajul” din Săr-
măşag. După anul 1968 semnătura lui o
regăsim în cotidienele care apăreau în ju-
deţele cărora şi-a consacrat viaţa, Satu Ma-
re – „Cronica sătmăreană” şi Sălaj – „Nă-
zuinţa”. A fost invitat la câteva simpozioa-
ne. Erau însă alte timpuri, publicistica nu

mai semăna cu cea din interbelic. Aripile
de cercetător nu i-au putut fi smulse însă
niciodată. A continuat să scrie – pentru
sertar – până aproape de obştescul sfârşit
pe care avea să şi-l dea la 13 iunie 1974.

Bucuria centenarului naşterii

Schimbările politice din decembrie
1989 au permis reabilitarea cărturarului
din Supuru de Jos. Cei ce au rămas în urma
lui au reuşit să îi ridice în curtea casei în
care a locuit un bust care aminteşte trecă-
torilor dintre Sătmar şi Sălaj că acolo a
trăit un dascăl pentru elevi dar şi pentru
toţi fiii neamului. În anul 2008 se poate
afirma faptul că memoria lui Ioan Arde-
leanu-Senior a intrat într-o zodie şi mai
favorabilă, a reabilitării şi din punct de ve-
dere editorial. La Supuru de Sus a fost săr-
bătorit cu fastul cuvenit centenarul naşterii
cărturarului. S-au făcut atunci promisiuni
de editare a unor manuscrise. Gândul bun
de la momentul aniversar s-a întrupat, ast-
fel că în anul următor au văzut lumina ti-
parului o lucrare monografică dedicată lo-
calităţii natale, Monografia satului Supuru
de Sus, finalizată în 1969, precum şi volu-
mul Contribuţiuni la Revoluţia din 1848
în Sălaj cu mai multe documente inedite
în text cu anexe. Ambele volume au fost
tipărite la editura sătmăreană „Citadela”.

Pe piatra de mormânt a lui Ioan Ar-
deleanu-Senior sunt săpate câteva cuvinte
care înfăţişează crezul său de viaţă< „Nimic
pentru tine, Totul pentru toţi”. Prin grija
fiilor rămaşi în viaţă, îndeosebi distingân-
du-se prin osteneală Titus, suntem siguri
că viitorul va lucra în continuare pentru
memoria lui Ioan Ardeleanu-Senior. Ma-
nuscrisele, articolele şi studiile risipite prin
presa vremilor prin care a trecut îşi aşteaptă
îngrijitorii pentru a putea vedea lumina
tiparului.

Întotdeauna am avut încredinţarea că
Dumnezeu vede şi răsplăteşte. Suntem si-
guri că noi, cei de azi, ori cei de mâine,
care vor fi cu siguranţă mai vrednici decât
noi, vor reuşi să dăruiască  tuturor celor
care vor fi interesaţi de tot ce e românesc
în aceste părţi ale ţării, o carte despre Ioan
Ardeleanu-Senior. Acea carte este necesară
pentru a arăta generaţiilor de azi şi îndeo-
sebi celor de mâine că se poate trăi cu un
astfel de crez în viaţă. 

Dr. Viorel Câmpean
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Cu puțin timp în urmă a fost o zi im-
portantă pentru cetățenii din Republica
Moldova. Ba chiar o zi istorică așa cum
o caracteriza premierul Iurie Leancă< a
fost prima zi în care au putut circula fără
vize în statele Uniunii Europene. Regle-
mentările permit doar călătorii în scop
personal, pentru o perioadă de cel mult
trei luni. 

Am fi tentați să comparăm acest mo-
ment cu cel de la începutul anului 2002,
când și noi românii am obținut dreptul
de a circula liber în UE pe bază de pașa-
port simplu. Paralela între situația Ro-
mâniei din 2002 și cea a Moldovei de as-
tăzi poate fi valabilă dar numai până la
un moment dat. Pentru cetățenii Româ-
niei, liberalizarea vizelor a însemnat mo-
mentul mult așteptat al unei recunoașteri
în fapte nu în vorbe, a apartenenței la
Europa. Evident că românii aveau puter-
nica dorință de integrare în NATO și în
Uniunea Europeană. Sondajele dădeau
cifre uluitoare care nu se mai întâlneau
în celelalte state candidate. În același
timp, românii trăiau frustrarea de a se
vedea respinși tocmai de lumea în care
doreau să se integreze după prăbușirea
comunismului. Regimul de vize era văzut
ca stigmat.

Cu Republica Moldova lucrurile nu
stau chiar așa. În lungii ani de izolare,
mă refer de la ocuparea Republicii Mol-
dova de către Imperiul Țarist în anul
1812, cetățenii Moldovei care au vrut să
treacă această nouă cortină de catifea, s-
au descurcat cumva luându-și pașapoarte
românești sau apelând la alte soluții. Po-
trivit Barometrului de opinie publicat în
capitala Moldovei cu câteva zile înainte
de liberalizarea vizelor, mai bine de ju-
mătate dintre frații noștri de peste Prut
nu credeau că vor merge mai des în Eu-
ropa după liberalizarea vizelor. Vorbim
despre moldovenii plecați la muncă în
Europa, dar numărul celor care s-au dus
să lucreze în Rusia sau Ucraina este cam
același. Mai mult, liberalizarea vizelor
spre Vest, alimentează temerile celor le-
gați de Est. Dacă Moldova o va lua hotărât
spre Uniunea Europeană măsura de răs-
puns a Rusiei ar putea fi tocmai introdu-
cerea de vize pentru moldoveni. Deja în
Republica Moldova se lansează tot felul
de zvonuri, cum că odată semnat Acordul
de asociere și liber schimb țăranii nu vor
putea vinde produsele în piețe. 

Paradoxal tocmai moldoveni-ruso-
foni, care nu au avut cum să-și ia pașa-
poarte românești, ar putea ieși acum cei
mai avantajați din povestea liberalizării
vizelor. Ei trăiesc mai mult în orașe și
mulți dintre ei dispun de bani necesari
pentru a vizita statele din UE.

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

Mureşan Traian 

Liber la vize pentru
Republica Moldova.

Cine c];tig[?

IN MEMORIAM
Pe piatra de mormânt a lui Ioan Ardeleanu-Senior sunt săpate

câteva cuvinte care înfăţişează crezul său de viaţă< „Nimic pentru
tine, Totul pentru toţi”. Prin grija fiilor rămaşi în viaţă, îndeosebi
distingându-se prin osteneală Titus, suntem siguri că viitorul va
lucra în continuare pentru memoria lui Ioan Ardeleanu-Senior.

Director editor< Ilie S[lceanu

40 de ani de la trecerea la cele ve;nice 
a c[rturarului Ioan Ardeleanu-Senior
Manuscrisele, articolele şi studiile risipite prin presa vremilor prin care a trecut îşi aşteaptă îngrijitorii pentru a
putea vedea lumina tiparului

S[r[uad, prima genera\ie de elevi ai dasc[lului Ioan Ardeleanu-Senior
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ISTORIE
Observând curgerea timpului, aflăm despre acest copil al muzicii că la

„trei ani şi jumătate începuse(m) studiul pianului” împreună cu mama sa
(care profesa ca pianist şi pedagog). Familiei îi era tot mai evidenţa excepţio-
nală chemare a fiului, spre lumea sunetelor, spre muzică, şi, erau tot mai ho-
tărâţi să i se dedice vocaţiei sale. 

Apariţia şi afirmarea unui ar-
tist rămâne un fel de „terra in-
cognito” pentru opinia generală,
cât şi pentru cei mai bine
inten\ionați admiratori, dacă
aceasta se încearcă a fi explicată,
doar prin evenimente fără a se în-
cerca şi descifrarea mecanismelor
şi proceselor care au favorizat cele
mai diverse determinări ale vieţii
acestuia. 

Descoperirea şi educarea cât mai
timpurie a înzestrării native ieşită din
tiparele obişnuitului este o circumstanţă
favorizant[, pentru evoluţie şi afirmare,
chiar şi atunci când hazardul îşi rezervă
fasta sau nefasta sa intervenţie. 

Din ce se concretizează elementele
favorizante, câte din ele sunt aportul me-
diului familial, al civilizaţiei locului, a
mentalităţii societăţii timpului în care a
văzut lumina zilei şi a trăit, câte sunt un
dat genetic şi care sunt determinantele
cardinale ale acumulărilor copilăriei şi
adolescenţei în devenirea sa artistică?! 

Sunt întrebări al căror răspuns, pre-
supune cunoaştere profundă şi nuanţată
a elementelor concurent favorizante. 
Structura creativităţii artistice, a perso-
nalităţii accentuate îşi are origini iden-
tificabile chiar şi în amprenta emoţională
care i s-a întipărit de timpuriu, la vârstă
aparent insesizabil[, după cum remarcă
şi ilustrul nostru contemporan acade-
micianul Virgil Enătescu în studiile
domniei sale. 

Emoţiile sunt legate de gânduri. Am-
bele apar practic în acelaşi moment. Vor-
bim şi despre memoria mental-emoţio-
nală genetică, a tuturor strămoşilor, pre-
cum şi de memoria influenţelor mediu-
lui în care trăieşte cineva. 

Matricea creativităţii, este cristaliza-
rea efectelor unor stimuli speciali< eve-
nimente, întâmplări, fapte, informaţii,
decizii, trăiri, sentimente şi inspiraţii,
care interferează, se combină şi izvodesc
unicitatea, inefabilul creaţiei, ca viziune
artistică, care se constituie, apoi , în car-
tea de vizită a artistului, purtătoare a ori-
ginalităţii. 

Toate energiile creative sunt armo-
nizate de măiestria talentului, într-un
tulburător rezultat printr-o viziune. O
viziune a lumii prin intermediul muzicii.
O sărbătoare a spiritului înzestrat cu har. 

Această stare de graţie a spiritului,
inspiraţia în muzică, recompune origi-
nal, lumea sunetelor, printr-un mesaj
elevat al inteligenţei către auditoriu prin
puterea harului care naşte feebackul de
aceeaşi valoare şi intensitate. Într-un cu-
vânt inspiraţia dăruieşte arta muzicii,
sufletului şi minţii, împlinind menirea
compozitorului în lumea artelor. 

Dacă ştim că perioadele timpurii au
în  ele germenii descoperirii de şine, a
conştientizării talentului artistic ca vo-
caţie creativă, atunci şi spre aceste pe-
rioade este obligatorie concentrarea cer-
cetării în descifrarea dezvoltării perso-
nalităţii unui artist, pentru că fără a se
încerca descifrarea mecanismelor şi pro-
ceselor care au favorizat conştientizarea
vocaţiei excepţionale, nu putem avea sa-
tisfacţia unei cunoaşteri apropiate de
adevărul dorit. Fac această digresiune,
meditând asupra parcursului vieţii unei
personalităţi culturale de anvergură
naţională născută la Sanisl[u, compozi-
torul Liviu Borlan. 

Pornind de la aceasta şi de la semni-
ficaţia genericului „Liviu Borlan - amin-
tirea compozitorului şi a muzicii sale pe

plaiurile natale după 20 de ani” stau în
faţă acestei coli de hârtie, gândindu-mă
prin ce aş putea reuşi să-i fac cunoscuţi
s[tm[renilor pe cei mai importanţi pro-
motori ai posterităţii numelui şi operei,
ilustrului nostru conjudeţean şi cum să
declanşez şi în Satu Mare o generoasă
emulaţie privind cinstirea şi cultivarea
exemplară a unei moşteniri culturale de
prim[ mărime cum este viaţă şi opera
celui despre care vorbim. 

Festivalul Coral 
Internaţional Liviu Borlan 
a ajuns la a patra ediție

Cei la care fac referire ca cei mai im-
portanţi promotori ai posterităţii nume-
lui şi operei lui Liviu Borlan, prin respect
desăvârşit, deosebită acurateţe, dedi-
caţie, pasiune şi entuziasm sunt « Corala
Armonia », dirijor Mihaela Bob Zăicea-
nu şi « Asociaţia Prietenii Armoniei »
din Baia Mare, director executiv Ale-
xandru Nicolici. 

Însufleţiţi de dragostea pentru mu-
zică, aceşti  înzestraţi artişti, cultivă arta
corală a genialului nostru compozitor,
în Baia Mare, în ţar[ precum şi în lume,
prin numeroase concerte sporindu-i fai-
ma şi prestigiul din România până în
Suedia, China, Brazilia sau Israel, iar că
o încununare a admirabilului demers,
ei au reuşit să determine o coagulare a
emoţiei estetice şi într-o emoţie de ordin
moral cu profit pentru întregul Mara-
mureş, cât şi pentru cultură naţională,
prin lansarea „Festivalului Coral Inter-
naţional Liviu Borlan”, care devine tot
mai strălucitor pe firmamentul muzicii
internaţionale, fiind anul acesta la a IV-
a ediţie. Aceşti oameni au chemare pen-
tru ceea ce fac şi focul sacru care îi mână
ne face să vedem deocamdată doar cu
ochii minţii cum din entuziasmul lor se
conturează un monument, pe care stră-
luceşte statuia celui care afirma „Am în-
cercat să aduc cât mai multe din perlele
obiceiurilor strămoşeşti, să disting prea-
frumosul de frumos şi să caut să le pun
în lumină prin mijloacele tehnicii culte„. 

De ce nu este considerat 
sătmărean Liviu Borlan?

Care ar putea fi argumentele?! Pen-
tru a sensibiliza, a entuziasma, a infor-
ma, a convinge, că acest Liviu Borlan
este tot atât de sătmărean, pe cât este
ştiut doar de băimărean?! După cum se
şi vede dacă ne aplecăm asupra „Calen-
darului istoric şi cultural 2014” propus
de Centrul pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Satu Mare
unde nu este menţionat? De ce nu este
considerat şi sătmărean când s-a născut
la 7 iulie 1936 la Sanisl[u, chiar dacă
atunci domiciliul părinţilor săi era Be-
iușul?! 

Iată cum s-a întâmplat acest lucru<
la Sanisl[u locuiau bunicii Vasile şi Iu-
liana Cosma, părinţii mamei Ana Bor-
lan. Fiica era deci, firesc să dorească
apropierea mamei sale în momentul
naşterii, mai ales că pe lângă ambientul
ocrotitor al casei bunicilor, vatra neui-
tatelor bucurii ale copilăriei şi tinereţii
mamei, străvechea aşezare întrunea şi
celelalte condiţii ale unei naşteri fără
griji cu asistentă medicală calificată, me-
dic, „moa;a comunal[”, legătură prin ca-
lea ferată cu marile centre medicale în
caz de urgenţă cât şi cu Beiu;ul de unde
tatăl rămas să practice avocatura, putea
sosi în orice clipă cu trenul. 

Deci la sorocul potrivit, zânele bune
i-au urat la Sanisl[u viitorul, care urma
să fie scăldat în „sunetul muzicii”. Bote-
zul, în mod firesc a avut loc la Sanisl[u
la 14 iulie  în impunătoarea „catedrală”
a numeroasei comunităţi româneşti gre-
co-catolică, reşedinţa protopopială cu
mânăstire. Precizez amănuntul, pentru
că, mediul spiritual în care s-a dezvoltat
copilul era greco-catolic, prin aceasta fi-
ind din cea mai fragedă pruncie legat
prin toate firele de acea parte a societii
româneşti, occidentalizată de aproape
două sute cincizeci de ani, pe atunci. 

Arta şi cultura religioasă, în care se
născuse, i se sedimentează firesc, în ma-
tricea personalităţii accentuate, care ve-
nise pe lume în această credinţă. Aici,
de pe zidurile catedralei din minunatele
fresce bisericeşti în stil renascentist îl
vegheau cu căldură ochii expresivi ai
sfinţilor zugrăviţi cu mare artă. 

Catapeteasma de proporţii, cu icoa-
ne în culori calde, monumentalele statui
de sfinţi , vitraliile cu bogate reflexe mul-

ticolore completau cu alte scene biblice
înălţătoarea atmosferă, de sfântă recu-
legere şi meditaţie creştină, care îşi cer-
nea influenţa binefăcătoare asupra pu-
terii de înţelegere şi imaginaţie a vlăsta-
rului dăruit de soartă fixându-i-se pen-
tru veşnicie în  suflet şi minte această
ambianţă înnobilată prin mâini vrăjite
de mari artişti. 

Sacra muzică transpunea în extaz,
virtuoase inimi şi credincioase suflete
în comuniune cu Dumnezeu,  cu o cul-
minaţie ce se împletea în grave şi pro-
funde tonuri de grele sunete de  clopote
în dangăt, ce compuneau o uluitoare şi
fantastică apoteoză când enoriaşii
simţeau efectiv, cum aerul vibrează,
groasele ziduri rezonează, pământul sub
tălpi se zguduie, până în hăurile iadului,
care tremură de frica Creatorului, iar
bolţile cerului se deschid şi primesc ru-
găciunile tuturor. De atunci pe măsură
ce creştea şi înţelegea, tot mai complex
lumea înconjurătoare, în memoria afec-
tivă, în clipele de linişte şi singurătate
de multe ori  îi reînviau imagini şi sono-
rităţi ale sfintelor slujbe, care îl predis-
puneau la stări de  meditaţie religioasă,
până ce imaginaţia creatoare şi puterea
talentului componistic îl conduseră spre
conceptualizarea impresiilor, în creaţii
corale bisericeşti, care azi sunt bijuterii
muzicale româneşti în repertoriul mul-
tor coruri laice sau bisericeşti greco-ca-
tolice sau ortodoxe culminând poate cu
capodopera „Sfinte Dumnezeule”. Ma-
joritatea, dacă nu toate compoziţiile, au
statut de permanenţă în repertoriul „Co-
ralei Armonia”, care a încântat până la
exaltare întreagă suflare „sanislăuană”,
atunci când  adunată de pe întinsul ţării,
dar şi „din cele patru zări a lumii”, de pe
unde i-a împrăştiat soarta, la cea mai
importantă aniversare de până acum a
bisericii lor „Jubileu 100”, coriştii băi-
măreni şi-au făcut un titlu de onoare din
participarea la sărbătoare ca un omagiu
în memoria lui Liviu Borlan şi au acom-
paniat  cu răspunsurile musicale, slujba
arhierească oficiată cu acest prilej. Arta
lor interpretativ[ s-a situat la un nivel
de expresivitate subliniat cu impresio-
nante superlative< „voci de aur”, „un har
desăvârşit” „o muzică îngereasc[”, „o
senzaţie mirifică de `nălţare spiritual[”,

„o înc]ntare înduioşătoare până la la-
crimi”,” o descătuşare a sufletului prin
beatitudinea muzicii”. Iată darul lor de
nepreţuit cu durabile ecouri de neşterse
emoţii de povestit şi de repovestit gene-
raţiilor. Apoi tot ei au oferit o magnifică
gală corală la căminul cultural, prin con-
certul omagial Liviu Borlan  alcătuit din
compoziţii  laice, muzică cultă şi de in-
spiraţie folclorică, de asemenea primit,
cu maximă satisfacţie, prin aplauze de
neoprit ale recunoştinţei entuziaste. 
Sărbătoarea bisericii de botez, din satul
natal a lui Liviu Borlan, a fost întregită
şi de participarea, « Ansamblului Flo-
cloric Naţional Transilvania » şi acesta
din Baia Mare, care, de asemenea, şi-a
făcut un titlu de glorie, să onoreze printr-
un spectacol de elită, memoria celui care
i-a ridicat prin talentul s[u de dirijor,
orchestrator şi compozitor, pe culmile
celebrităţii naţionale şi internaţionale pe
care se menţin şi azi, după atâţia ani. 

Studiază pianul de la trei ani
;i jumătate

Observând curgerea timpului, aflăm
despre acest copil al muzicii că la „trei
ani şi jumătate începuse(m) studiul pia-
nului” împreună cu mama sa (care pro-
fesa ca pianist şi pedagog). Familiei îi
era tot mai evident[ excepţionala che-
mare a fiului, spre lumea sunetelor, spre
muzică, şi, erau tot mai hotărâţi să i se
dedice vocaţiei sale, urmând, să-l încre-
dinţeze celor mai renumiţi interpreţi sau
compozitori ai vremii, din ţar[ sau de
peste hotare, luând în considerare chiar
şi Italia, ţara de descenden\ă a tatălui. 

Hazardul intervine însă, oprind pu-
nerea în aplicare a proiectului urzit. Ros-
turile familiei sunt profund tulburate de
mersul istoriei, prin impunerea ocupării
nord-vestului României şi spulberarea
normalităţii în perioada 1940-1944,
când Sanislăul a rămas în teritoriul Un-
gariei, iar Beiu;ul aparţinea Regatului
României. În zadar Ana Borlan aşteptase
momentul posibilităţii, prezentării co-
pilului, opiniei marelui Bela Bartok, pe
care ea îl însoţise în campanii de culegere
de folclor bihorean.....realizarea dorinţei
se dovedea dificilă, iar apoi prin emi-
grarea maestrului Bartok în SUA, im-
posibilă! 

Casa bunicilor, leagănul celor mai
tandre alintări ale nepoţelului începea
să-i lipsească ca loc al deplinei fericiri,
unde se afla pianul mamei şi pe care era
liber să- şi exerseze la nesfârşit dexteri-
tăţile care începeau să se transforme în
tot mai dese improvizaţii originale ale
unui viitor mare virtuoz, care se des-
ăvârşea aici. Puteau veni „acas[” de
acum de la Beiuş, doar cu paşaport. 

Războiul, boala tatălui şi apoi dece-
sul acestuia în decembrie 1947 au adus
insurmontabile privaţiuni familiei, iar
copilului obturarea perspectivelor spre
o eclatanta carieră muzicală. În pofida
acestora, mai târziu, Borlan poate
menţiona totuşi, că „la unsprezece ani
începeam să compun... la paispreze con-
duceam o orchestr[”. Punţile cu muzica
nu erau, deci suspendate ci, doar presă-
rate cu obstacole. De la Beiuş, după în-
cheierea clasei a V-a, mama se întoarce
la obârşii, Liviu ajunge elev la Sanisl[u,
apoi la Liceul Eminescu din Satu Mare,
fapt imortalizat după plecarea lui din
viaţă, de foştii colegi cu o placă come-
morativă aşezată pe zidurile prestigio-
sului liceu sătmărean. 
(Continuare în numărul următor)

Profesor Gheorghe Fechete

Cu Prietenii Muzicii la Debrecen, Ungaria, 1980

Liviu Borlan - amintirea compozitorului 
;i a muzicii sale pe plaiurile natale 



La auzul numelui, seniorii s-au ridicat în picioare aşa cum
face un elev disciplinat în faţa dascălului. Rând pe rând au relatat
despre preocupările din ultimii zece ani trecuţi de la precedenta
întâlnire şi i-au mulţumit dirigintelui că i-au onorat cu prezenţa. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean
anunţă programul-orar al înscrie-
rilor în vederea selecției cadrelor
didactice pentru constituirea cor-
pului național de experți în mana-
gement educațional, seria a 6-a.

Candidații declarați admiși după
etapa de selecție online pot depune la
Inspectoratul Școlar Județean Satu Ma-
re portofoliile cu documentele prevă-
zute la art. 7 din Metodologia privind
organizarea și desfășurarea concursu-
lui de selecție a cadrelor didactice pen-
tru constituirea corpului național de
experți în management educațional. 

Depunerea portofoliilor va avea loc
în perioada prevăzută în Calendarul
desfășurării concursului de selecție a
cadrelor didactice pentru constituirea
corpului național de experți în mana-

gement educațional, seria a 6-a, în pe-
rioada 19 -20 iunie 2014, între orele 9
şi 15, la compartimentul management.

Numărul de locuri scoase la con-
curs pentru această sesiune este de 206.

Site-ul pentru înregistrare online
este disponibil în perioada 10-18 iunie
2014 la adresa< http<//cneme.edu.ro/in-
scriere/

Lista candidaților declarați admiși
în urma selecției online va fi afișată la
sediul ISJ Satu Mare și pe site-ul insti-
tuției în data de 18 iunie 2014.

Calendarul desfăşurării 
concursului de selecţie 

10 iunie - Afişarea programului
orar al înscrierilor, a nr. de locuri scoa-
se la concurs şi a metodologiei de con-
curs, la sediul inspectoratului şcolar şi

pe site-ul propriu> 
10-18 iunie - Completarea formu-

larului de selecţie online, în aplicaţia
informatică> 

18 iunie - Afişarea listelor cuprin-
zând candidaţii admişi în această etapă,
în urma introducerii informaţiilor în
formularul de selecţie online> 

19-20 iunie - Depunerea portofo-
liului cu documentele prevăzute la art.
7 din Metodologia privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de selecţie
a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului naţional de experţi în mana-
gement educaţional aprobată prin
OMECTS nr. 5549/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, la in-
spectoratul şcolar, de către candidaţii
declaraţi admişi după etapa de selecţie
online, conform programului afișat> 

23 iunie - Inspectoratele școlare
transmit la MEN lista candidaților de-

claraţi admişi după etapa de selecţie
online, care la data înscrierii la selecție
ocupă o funcție de conducere sau de
îndrumare și control din inspectoratul
școlar, precum și dosarele acestora> 

24-26 iunie - Evaluarea portofolii-
lor candidaţilor de către comisiile de
evaluare constituite la nivelul inspec-
toratului școlar, respectiv la nivelul
MEN> 

27 iunie - Validarea rezultatelor se-
lecţiei de către consiliul de adminis-
traţie al inspectoratului şcolar şi
afişarea rezultatelor evaluării, în ordi-
nea descrescătoare a punctajelor> 

27 iunie - Transmiterea către in-
spectoratele școlare a rezultatelor se-
lecției făcute de comisia de evaluare
constituită la nivelul MEN, în vederea
afișării acestora la sediul inspectora-
tului școlar>

30 iunie - 4 iulie - Depunerea con-

testațiilor la inspectoratul școlar, res-
pectiv la MEN>

7 - 8 iulie - Soluționarea contesta-
țiilor>

8 iulie - Transmiterea de către MEN
a rezultatelor contestațiilor la inspec-
toratul școlar> 

9 - 10 iulie - Întocmirea, de către
inspectoratele şcolare, a listelor cuprin-
zând candidaţii promovaţi şi înaintarea
acestor liste la Ministerul Educaţiei Na-
ționale>

11 iulie - Emiterea ordinului de mi-
nistru privind înscrierea cadrelor di-
dactice declarate promovate în Regis-
trul naţional al experţilor în manage-
ment educaţional.

Metodologii ;i instrucţiuni se afl[
pe site-ul satmar.ro/web/
document.php?id=239

A consemnat V.N. Deleanu

Joi, 5 iunie 2014, în amfitea-
trul Colegiului Naţional Mihai
Eminescu Satu Mare, a avut loc
întâlnirea de 60 de ani a pro-
moţiei 1954 a liceului.

În faţa instituţiei, foştii absolvenţi,
purtând la rever insigne cu inscripţia
60, şi-au făcut o poză de grup. Apoi,
avându-l în faţă pe Gavril Cavaşi, fos-
tul lor diriginte (la vârsta de peste 84
de ani), au intrat în clădire. În hol, cu
toţii au fost întâmpinaţi cu sunet pre-
lung de clopoţel şi cu aplauzele a nu-
meroşi elevi, fapt de natură a le stârni
seniorilor emoţii până la lacrimi.

Discursul directorului
Ioan Pop

Pe tabla din sala amfiteatru scria
"Bine aţi venit! 1954-2014", iar, la fel
ca în anul 1954, la catedră s-a aşezat
fostul diriginte Gavril Cavaşi.

Însă, înainte de ora de dirigenţie,
Ioan Pop, directorul colegiului, le-a
adresat celor de faţă urări de bun ve-
nit şi felicitări. Apoi a continuat prin
a prezenta instituţia, un scurt istoric,
tradiţiile acesteia, dotările actuale, re-
centele lucrări de renovare. A enu-
merat profilurile de studii, baza fiind
matematica, dar şi engleza, motivată
de faptul că mulţi absolvenţi studiază
în Anglia. El s-a referit şi la cele 836
de activităţi competiţionale ale elevi-
lor, apreciindu-i cu calificativul "ex-
traordinari". Apoi a caracterizat cor-
pul profesoral, arătând că mai mulţi
dintre dascăli deţin titlul ştiinţific de
doctor în matematică, filologie, bio-
logie şi chiar în sport, însă unii ur-
mează să plece în curând din viaţa
activă. "Liceul a dat personalităţi de
renume atât la nivel naţional, cât şi
internaţional. În pofida degradării
din sistem, vom face faţă", a fost me-
sajul optimist dat de director".

Ora de dirigenţie 

După cuvintele protocolare care se
rostesc îndeobşte în astfel de împre-
jurări, dirigintele Gavril Cavaşi a în-
ceput prin a remarca faptul că "rân-
durile noastre se răresc din ce în ce
mai mult odată cu înaintarea în vâr-
stă". Într-adevăr, pe pliantul aniversar,
circa 50% dintre absolvenţi aveau
marcat semnul crucii în dreptul nu-
melui.

"S-au întâmplat multe în aceşti
şaizeci de ani. A fost acea reformă din
1948,  care de fapt a distrus în-
văţământul românesc. Ciclul gimna-
zial era de şapte clase, iar cel liceal de
zece clase. Cam în acea perioadă s-a

trecut la 11 clase".
Apoi, făcând o legătură cu preo-

cupările specifice vârstei, într-un dis-
curs de o rigoare şi coerenţă excepţio-
nale, Gavril Cavaşi a stabilit un diag-
nostic cât se poate de laconic şi exact
al relaţiei dintre generaţii prin prisma
dialogurilor dintre bunici şi nepoţi.
"Bunicule, tu la câte concursuri ai
participat?". 

"Atunci nu erau concursuri, în
timp ce acuma sunt atâţia olimpici...
Dar nu trebuie să vă consideraţi mai
prejos de generaţia actuală. Voi v-aţi
ridicat la nivelul generaţiei în care aţi
trăit. La fel vor spune şi nepoţii voştri
peste şaizeci de ani", au fost aprecie-

rile lui Gavril Cavaşi.

Prima lecţie despre tuburi
electronice 

A rememorat prima lecţie despre
tuburi electronice care nu era prevă-
zută în programă, fiind o noutate în
acea vreme, apreciind că schimbările
din aceşti ultimi 60 de ani au fost ului-
toare. "Voi aţi învăţat rusă, vrând-ne-
vrând, dar nu aţi reuşit să vă însuşiţi
limba, deşi aţi învăţat atâţia ani. Acu-
ma tinerii stăpânesc bine engleza".

Tradiţii ignorate

Cu tristeţe în glas, Gavril Cavaşi
a remarcat faptul că tabloul absol-
venţilor, pe care l-au văzut la prece-
denta întâlnire, de astă dată lipsea.
"Noi, românii, suntem puţin legaţi de
tradiţii şi de viaţa culturală. Nu sun-
tem suficient de ataşaţi, nu scoatem
în evidenţă realităţile în care am trăit.
Tabloul nostru era reuşit şi aş fi vrut
să vi-l prezint, dar a fost tăiat de cei
care nu respectă valorile şi tradiţiile.

“Fiecare zi este un dar”

La strigarea catalogului, Gavril
Cavaşi a remarcat că este "ultimul
mohican" care a participat în calitate
de fost diriginte la recentele întâlniri
de 35 şi de 40 de ani de la absolvire.
De astă dată nu toţi au răspuns pre-
zent, unii aflându-se departe, în Ger-
mania, Bucureşti, Timişoara, Turnu
Severin..., alţii fiind bolnavi, în timp
ce mulţi au plecat pe drumul stră-
moşilor. La auzul numelui, seniorii
s-au ridicat în picioare aşa cum face
un elev disciplinat în faţa dascălului.
Rând pe rând au relatat despre preo-
cupările din ultimii zece ani trecuţi
de la precedenta întâlnire şi i-au
mulţumit dirigintelui că i-au onorat
cu prezenţa. Cei mai mulţi au vorbit
despre nepoţi, care acuma sunt stu-
denţi unii, iar alţii absolvenţi de fa-
cultăţi. Cel mai sprinten dintre ei, şi
organizatorul întâlnirii - Octavian
Corodan - a spus că a mai lucrat încă
15 ani după pensionare. Cu toţii şi-
au exprimat dorinţa de a se întâlni
peste 5 şi chiar peste 10 ani. "De acum
încolo, fiecare zi este un dar pentru
noi", a spus Alexandru Benea, de cu-
rând întors din Australia, unde şi-a
vizitat nepoţii. Horia Cîrlan a spus că
peste 5 ani promite să fie prezent, dar
peste 10 încă nu şi-a completat agen-
da. În grup, i-am identificat şi pe Va-
sile Cristea, fost inspector şcolar, şi
Valer Zaha, fost director al Uzinei
Unio.

V. Nechita

Programul înscrierilor pentru corpul de exper\i în management educa\ional

În faţa instituţiei, foștii absolvenţi, purtând la rever insigne cu inscripţia 60, și-au făcut o poză de grup

Or[ de dirigen\ie cu absolven\i 
în vârst[ de 75 de ani la Eminescu
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Costul total al catastrofelor naturale
din lume s-a ridicat în 2013 la impresio-
nanta sum[ de circa 125 de miliarde de
dolari (92 de miliarde de euro), o sumă
moderată `n raport cu anii preceden\i,
potrivit unui studiu al companiei de asi-
gurări germane Munich Re.

În ultimii zece ani, catastrofele natu-
rale au provocat în medie pagube anuale
cu o valoare totală de 184 de miliarde de
dolari la nivel mondial. 

Pentru 2013, suma ce trebuie acope-
rită de sectorul de asigurări reprezintă
aproape 31 de miliarde de dolari, fiind la
rândul său mai modestă decât media de
56 de miliarde înregistrată pe parcursul
ultimilor zece ani. Anul trecut, "catas-
trofele naturale cele mai costisitoare în
termeni economici au fost inunda\iile
din sudul ;i estul Germaniei, precum ;i
din \ările limitrofe" în cursul lunii iunie,
a detaliat Munich Re. Acestea au cauzat
pagube cu o valoare totală de 11,7 mi-
liarde de euro, dintre care 2,3 miliarde
de euro asigurate. 

Pentru sectorul de asigurări, căderile
de grindină din Germania din cursul lu-
nilor iulie ;i august s-au dovedit a fi cele
mai costisitoare. Aceste intemperii au
provocat pagube cu o valoare totală de
3,9 miliarde de euro, dintre care 3,1 mi-
liarde acoperite de către asiguratori. 

Din punct de vedere uman, cea mai
gravă catastrofă a fost taifunul Haiyan
din sudul Filipinelor de la începutul lui
noiembrie, ce a provocat moartea a 6.000
de persoane ;i a lăsat alte câteva milioane
fără un acoperi; deasupra capului. 

În total, cele 880 de catastrofe natu-
rale înregistrate în 2013 au provocat de-
cesul a 20.000 de persoane, adică mai
mult decât în 2012, dar mult mai pu\ine
decât media ultimilor zece ani (106.000),
conform cifrelor din raport.

Pagin[ realizat[ de Cristina Bursuc

Ultimele date ;tiin\ifice ne ara-
tă că globul pământesc se încăl-
ze;te, clima noastră se modifică,
iar oamenii sunt responsabilii
principali pentru emisiile de gaze
cu efect de seră. 

Oamenii de ;tiin\ă au arătat că, de;i
la nivel global se reduce nivelul acestor
emisii, ne îndreptăm spre o cre;tere a
temperaturii medii la nivel global către
un nivel periculos, cu consecin\e severe
pentru societatea ;i economiile noas-
tre.

Semne ale schimb[rilor 
climatice

Vedem deja semnele acestor schim-
bări climatice, cum ar fi cre;terea tem-
peraturilor medii la nivel global, cre;te-
rea nivelului mării ;i mic;orarea calotei
glaciare sau cre;terea evidentă a frec-
ven\ei fenomenelor meteorologice ex-
treme.

În acelea;i timp, potrivit datelor
f[cute cunoscute de Ministerul Me-
diului ;i Schimb[rilor Climatice, stu-
diile arată că aceste costuri datorate
schimbărilor climatice ar putea ajunge
pentru fiecare locuitor al globului la
un nivel de circa 14% din consumul
mediu.

Schimbările climatice au ajuns să
fie considerate amenin\area principală
pentru stabilitatea ;i securitatea globală
de către mul\i exper\i în domeniu.

În Europa, se poate observa deja o
cre;tere a nivelului ;i intensită\ii pre-
cipita\iilor, valuri de căldură cu o frec-
ven\ă ;i durată din ce în ce mai mare
;i acutizarea fenomenului de secetă în
sudul Europei. În centrul ;i nordul Eu-
ropei se pot observa cre;teri la nivelul
precipita\iilor, care conduc la inunda\ii
intense pe cursurile de apă ;i în zona
costieră. Evenimentele meteorologice
extreme sunt legate din ce în ce mai
frecvent de schimbările climatice.

Beneficiile economice

;i strategice ale măsurilor 
de combatere a schimbărilor
climatice

Adi\ional beneficiilor evidente, de
evitare a instabilită\ii, insecurită\ii ;i a
cre;terii costurilor cu schimbările cli-
matice, sunt ;i beneficii economice ;i
strategice, dar ;i beneficii sociale ma-
jore, care pot decurge din măsuri
ambi\ioase de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră.

Pia\a globală pentru bunuri ;i ser-
vicii verzi ;i cu emisii scăzute de carbon
a ajuns la peste 4.000 miliarde euro ;i
este într-o cre;tere continuă cu peste
4% pe an. Aceste aspecte o transformă
într-una dintre cele mai dinamice ;i

prospere sectoare la nivel global. Prin
urmare, reprezintă o oportunitate
enormă pentru aceste sectoare deja
moderne ;i inovative, să crească ;i mai
mult ;i să ajute la crearea de noi locuri
de muncă verzi. Măsurile ambi\ioase
în domeniul schimbărilor climatice pot
asigura un loc de frunte Europei în
ceea ce prive;te beneficiile ob\inute din
această cre;tere a cererii de bunuri ;i
servicii verzi ;i cu con\inut scăzut de
dioxid de carbon, la nivel global.

De asemenea, vor asigura un avan-
taj Europei în ceea ce prive;te inovarea
;i dezvoltarea tehnologiilor de vârf,
men\inând astfel competitivitatea in-
dustriei ;i mediului de afaceri. Acest
lucru poate fi realizat prin punerea pe
pia\ă a celor mai performante tehno-

logii cu emisii scăzute de carbon la ni-
vel mondial.

Stabilirea unor măsuri clare ;i tim-
purii în ceea ce prive;te politicile de
schimbări climatice, va pune capăt in-
certitudinii actuale care întârzie in-
vesti\iile din sectorul energetic de care
avem nevoie urgentă ;i vor ajuta la
cre;terea economiilor noastre, precum
;i la dezvoltarea unei infrastructuri cu
emisii scăzute de carbon moderne ;i
competitive.

Măsuri ambi\ioase în domeniul
schimbărilor climatice sunt necesare
;i pentru a întări securitatea energetică.
Se poate observa o descre;tere a resur-
selor de combustibili fosili la nivelul
Europei, aspect care ne transformă în-
tr-una dintre cele mai dependente zone
de importurile acestor combustibili. 

În prezent, Europa importă peste
80% din necesarul de petrol ;i peste
60% din necesarul de gaze naturale.
Prognozele Agen\iei Interna\ionale
pentru Energie arată că până în 2035
acestea vor cre;te până la 95% pentru
petrol ;i 80% pentru gaze naturale. Mai
mult, cererea la nivel global în ceea ce
prive;te necesarul de energie este în
continuă cre;tere, aspect care ar lăsa
Europa expusă la o evolu\ie volatilă ;i
crescătoare a pre\ului energiei datorită
instabilită\ii unor zone de pe Glob. Prin
politicile privind schimbări climatice
putem dezvolta surse de energie curată
la nivel intern ;i putem utiliza această
energie mult mai eficient, crescând ast-
fel securitatea energetică ;i noi locuri
de muncă.

Există ;i alte beneficii indirecte ale
acestor măsuri de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră, cum ar fi< prin
reducerea utilizării combustibililor fo-
sili putem asigura ;i o reducere a po-
luării aerului ;i costurile în domeniul
sănătă\ii, putem scădea facturile la
energie a popula\iei prin cre;terea efi-
cien\ei energetice a locuin\elor. Toto-
dat[, putem cre;te gradul de conser-
vare a biodiversită\ii, prin protejarea
;i men\inerea principalelor rezervoare
de carbon, cum sunt pădurile.

În Europa, se poate observa deja o cre;tere a nivelului ;i intensită\ii precipita\iilor,
valuri de căldură ;i acutizarea fenomenului de secetă în sudul Europei

Concentra\iile lunare de dioxid de
carbon (CO2) din atmosferă, respon-
sabil pentru încălzirea climei, au
depă;it pentru prima oară, în aprilie,
pragul de 400 ppm (păr\i pe milion)
în emisfera nordică, a anun\at Orga-
niza\ia Meteorologică Mondială
(OMM), citat[ de Mediafax.

Agen\ia afiliat[ ONU a ar[tat c[
acest prag este considerat cu "o încăr-
cătură simbolică extrem de mare în
plan ;tiin\ific, iar faptul că a fost atins
demonstrează, încă o dată, că exploa-
tarea combustibililor fosili este respon-
sabilă, pe lângă alte activită\i umane,
pentru cre;terea continuă a
concentra\iilor de gaze cu efect de seră
care ne încălzesc planeta".

Toate sta\iile de supraveghere din
emisfera nordică au semnalat concen-
traţii record de dioxid de carbon în at-
mosferă, în timpul vârfului de sezon
de la începutul primăverii boreale, în-

ainte de absorbirea acestui gaz de ve-
geta\ia în cre;tere.

La scară globală, concentra\ia de
CO2, ca medie anuală, ar trebui să atin-
gă acest prag simbolic în 2015 ;i 2016,
potrivit OMM.

"Dacă dorim să păstrăm planeta
pentru genera\iile viitoare, trebuie să
ac\ionăm de urgen\ă pentru reducerea
emisiilor acestor gaze, care re\in căl-
dura", a declarat Michel Jarraud, se-
cretarul general al OMM.

CO2 persistă în atmosferă sute de
ani, iar durata sa de via\ă în profunzi-
mea oceanelor este ;i mai lungă, fiind
principalul gaz cu efect de seră emis
de activită\ile umane.

Conform Buletinului OMM refe-
ritor la emisia gazelor cu efect de seră,
concentra\ia de CO2 din atmosferă a
atins 393,1 păr\i pe milion în 2012,
ceea ce înseamnă o cre;tere cu 141%
fa\ă de epoca preindustrială (278 păr\i
pe milion).

Din 2012, toate sta\iile de suprave-
ghere instalate în regiunea arctică au
indicat în timpul primăverii concen-
tra\ii de CO2 superioare valorii de 400
ppm, în medie lunară, conform datelor

furnizate de sta\iile supravegherii at-
mosferei globale, situate în Canada,
Statele Unite, Norvegia ;i Finlanda. În
prezent, această tendin\ă a fost consta-
tată ;i la latitudini mai joase< suprave-
gherea atmosferei globale din Germa-
nia, Capul Verde, Spania (Tenerife), Ir-
landa, Japonia ;i Elve\ia a semnalat
concentra\ii medii lunare superioare
valorii de 400 ppm pentru lunile martie
;i aprilie.

În aprilie, concentra\ia de CO2 din
atmosferă, ca medie lunară, a depă;it
401,3 ppm la Mauna Loa (Hawaii), în
timp ce, în 2013, această maximă nu a
fost atinsă decât două zile. Datând din
1958, Mauna Loa este cea mai veche
sta\ie de măsurare a dioxidului de car-
bon din lume.

Concentra\iile medii lunare sunt
calculate pornind de la măsurători con-
tinue. În toată lumea, există aproxima-
tiv 130 de sta\ii de măsurare a CO2.

Catastrofele naturale
au produs pagube 
de 125 de miliarde

dolari în 2013

Două echipe de oameni de ;tiin\ă au
făcut un anun\ epocal< a început colapsul
unor bucă\i masive din calota glaciară
din Antarctica de Vest, eveniment de ne-
oprit ;i care este accelerat de încălzirea
globală.

De mai bine de câteva decenii, oa-
menii de ;tiin\ă se temeau de acest mo-
ment istoric. Descoperirea înseamnă că
o cre;tere a nivelului oceanului planetar
cu cel pu\in 3 metri ar putea fi inevitabilă,
relateaz[ descopera.ro. Cre;terea nivelu-
lui mării va continua să fie lentă în acest
secol, notează oamenii de ;tiin\ă, însă
după acesta se va accelera brusc ;i va pro-
duce o criză.

„Chiar se întâmplă”, a declarat Tho-
mas P. Wagner, specialistul ce coordo-
nează programele NASA asupra calotei
glaciare polare ;i care a contribuit la
această cercetare. „Acum, nimic nu o mai
poate opri. Singura limită este cea dată
de legile fizicii, ce stabilesc cât de repede
poate curge ghea\a”, a mai spus Wagner.

Cele două studii publicate în jurna-
lele Science ;i Geophysical Research Let-
ters încearcă să explice o scurgere acce-
lerată observată în ultimele decenii la
ghe\arii din anumite zone ale Antarcticii
de Vest. Ambele cercetări au concluzio-
nat că apa caldă ce urcă din adâncurile
oceanelor a provocat o instabilitate care
face calota glaciară din Antarctica de Vest
vulnerabilă la un colaps cu încetinitorul. 

Calota glaciar[ din 
Antarctica de Vest a 
`nceput s[ se topeasc[
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MEDIUSchimbările climatice au ajuns să fie considerate amenin\area
principală pentru stabilitatea ;i securitatea globală de către mul\i
exper\i în domeniu.

CO2 persistă în atmosferă sute de ani

Schimb[rile climatice duc
la fenomene meteo extreme

Emisiile de dioxid de carbon au atins concentra\ii record în emisfera nordic[
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O statuie necunoscut[ a lui Vasile Lucaciu realizat[ de Aurel Popp
Artistul s[tm[rean a realizat dou[ machete `nc[ din anul 1927. S-a prezentat la concursul din anul 1935, dar a pierdut `n favoarea sculptorului C. Medrea din Bucure;ti
(Urmare din pagina 1)

Politicienii de ieri nu erau mai
buni ;i mai cinsti\i dec]t cei de azi.
Mai-marii zilei, de care nimeni nu-
;i mai aduc aminte, i-au z[d[rnicit
planurile, ;i-au b[tut joc de munca
;i talentul s[u. Ne facem o datorie
de onoare de a scoate la iveal[  un
cr]mpei din via\a celui mai impor-
tant pictor s[tm[rean apreciat la
nivel na\ional. Opera acestui om,
donat[ Muzeului Jude\ean Satu
Mare, nu este pus[ nici azi `n va-
loare, a;a cum merit[. Dar asupra
acestui aspect vom mai reveni. De-
ocamdat[, v[ prezent[m un episod
din lupta artistului cu
administra\ia opac[ a ora;ului Satu
Mare din perioada interbelic[. S[
vedem a;adar care a fost firul eve-
nimentelor.

La 1 octombrie 1926 primarul ora;ului
Satu Mare Augustin Feren\iu ̀ i trimite pic-
torului Aurel Popp o scrisoare din care
afl[m c[ autorit[\ile au vrut s[ amplaseze
`n parcul central al ora;ului, pe atunci Pia\a
I. C. Br[tianu un  monument ̀ nchinat ma-
relui lupt[tor al neamului Vasile Lucaciu.

S-au luat m[suri pentru str]ngerea fon-
durilor necesare< sumele urmau s[ fie
prev[zute `n bugetul jude\ului din anul
1927. Autorit[\ile inten\ionau s[ cear[ ;i
un ajutor de la stat `n acest sens.

Artistul s[tm[rean a fost desemnat s[
`ntocmeasc[ planul, devizele ;i trebuia s[
execute lucrarea. "~ntruc]t Dv. sunte\i dis-
pus de a intreprinde aceste lucr[ri nu ar fi
niciun motiv ca s[ se publice concurs
;i am putea duce mai aproape la
`ndeplinire aceast[ frumoas[
idee."

~n data de 27 noiembrie
1926 - Aurel Popp `i scrie lui
Epaminonda prin intermediul
c[reia `i cere c]teva fotografii
cu tat[l s[u. Din scrisoare
afl[m c[ statuia lui Vasile Lu-
caciu se va ridica la Satu Mare
din dorin\a lui Octavian Goga,
pe atunci ministru de interne.

Dup[ finalizarea machete-
lor cu propunerile pentru mo-
nument, Aurel Popp `i face o
vizit[ ministrului Goga. Ma-
chetele au fost `nso\ite de o
descriere am[nun\it[. 

Figura principal[ repre-
zentat[ de Dr. Vasile Lucaciu

urma s[ aib[ ̀ n[l\imea de 830 cm, iar pos-
tamentul  200-210 cm. Deci ̀ n total statuia
ar fi avut peste 10 metri `n[l\ime. "Figura
st[t[toar[ din bronz cu bra\e `ntinse, cu
mi;care n[v[litoar[ hot[r]t[, `n expresia
fe\ei durere ;i suferin\[. Pe piatra ce
serve;te de dosul statuei e relieful crucii,
care alegorizeaz[ suferin\ele suportate de
el pentru desrobirea neamului. ~n m]na
lui st]ng[ manuscrisul Memorandumului,
iar m]na lui dreapt[ este str]ns[ `n pumn
de emo\iunile interioare. (...) Figura late-
ral[, din dreapta, simbolul neamului
rom]n subjugat de st[p]nirea str[in[ se
`nchin[ la picioarele lui Vasile Lucaciu”.
(vezi foto pag. 1).

Basorelieful descris `n fotografia de
mai jos "de dimensiuni 355,5 cm /387,5
cm amplasat pe postament din granit
gri sau negru care ar alegoriza propa-
ganda f[cut[ de Dr. V. Lucaciu `n rea-
lizarea ideei na\ionale rom]n[. ~n
mijloc e figura lui V. Lucaciu `n
pozi\iune de orator. ~n jurul lui st[
mul\imea ̀ nsufl[\it[ de ideea na\ional[
`nf[\[;]nd impresia oratoriei a lui V.
Lucaciu la toate p[turile na\iunei
rom]ne. Grupurile reliefului
alegorizeaz[ propaganda
ideei na\ionale dela pri-
mele mi;c[ri suflete;ti
p]n[ la lupta  desro-
birei Ardealului
s[v]r;it[ la
1919."

~n anul 1927 s-a `nfiin\at o 
societate pentru ridicarea 
Monumentului Vasile Lucaciu

Prin intermediul presei s[tm[rene, pre-
fectul Jude\ului Ilie  Carol Barbul a lansat
un apel c[tre to\i rom]nii din Satu Mare
pe care i-a invitat "la adunarea comitetului
pentru ridicarea Monumentului Vasile Lu-
caciu" \inut[ ̀ n 16 mai 1927 orele 16.00, ̀ n
sala restaurantului Dacia. ~n calitate de
pre;edinte de onoare al comitetului a fost
invitat ̀ nsu;i ministrul de interne Octavian
Goga . "Vasile Lucaciu merit[ toat[ lauda
;i concursul tuturor acelor ce simt
rom]ne;te". Apelul a fost publicat ̀ n edi\ia
special[ de Duminic[ 15 mai 1927 din zia-

rul "Voin\a Poporului".
Cei 38 de participan\i

la adunare au hot[r]t consti-
tuirea unei societ[\i "ad hoc"
sub denumirea "Monumen-
tul Vasile Lucaciu".  Semna-
tarii au fost< Dr. Ilie Carol
Barbul prefectul jude\ului Sa-
tu Mare> Ioan Andreicu\ - ;ef

de serviciu la administra\ia
financiar[> Ioan Bolchi;

- ;eful oficiului po;tal,
telefon ;i telegraf>

Dr. Liviu Calefariu
- medic, colonel>
Dr. Emil Cocone\ -
;ef de serviciu la
Prefectura
jude\ului> Nic G.
Cristofir - redacto-
rul ziarului "Voin\a
Poporului"> Anton
Davidescu - redac-
torul ziarului "Sa-
tu Mare"> Teofil

Demeter - ;ef
de serviciu la
Prim[ria Satu
Mare> Dr. An-

drei Dobo;i -
avocat> Dr. Teofil

Dosa - secretarul
ora;ului Satu Mare>
Aurel Drago; - paroh
protopop> George Dra-
go; - directorul ;colii co-
merciale> Alexandru Do-
ro; - avocat, consilier
municipal> Dr. Traian Er-

delyi -
;ef de
servi-

ciu la Prim[ria Satu Mare> Francisc Erdos
- pre;edintele Tribunalului> Augustin Fe-
ren\iu - primarul ora;ului Satu Mare> Ioan
Florea - deputat> Ioan Florian - ;eful v[mii
interioare> Mathia Goschi - inginerul ;ef
al ora;ului Satu Mare> Ion Grigorescu -
;eful sta\iei Satu Mare> Francisc Groza -
profesor de liceu> Dumitru Huzum - ma-
gistrat> Traian Kava;i - "procurist la fabrica
de vagoane Unio"> Ion L[z[rescu - inginer>
Dr. Ludovic Pop - subprefect> Aurel Pop -
artist, pictor> Dr. Octavian Pop - directorul
b[ncii "Casa Noastr[" ;i consilier munici-
pal> Dr. Sighismund Pop, medicul ;ef al ju-
de\ului> Augustin Popan - directorul b[ncii
"Banca Rom]n["> Dr. Augustin Silva;i - ju-
ristul ora;ului Satu Mare"> Dumitru Stavrat
- administrator financiar> Dr. Ioan Steer -
medic, director al laboratorului bacterio-
logic> Flore Zimveliu - "subrevizor ;colar">
Doamna St. Chihaia - so\ia directorului de
la Banca Rom]neasc[> Doamna Gt. Kava;i,
so\ia lui Traian Kava;i> Sandr. Dr. Pop -
so\ia avocatului b[ncii Casa Noastr[> Lili
Popan - so\ia directorului b[ncii "Banca
Rom]n[."

Scopul societ[\ii a;a cum se arat[ `n
statut a fost ridicarea "unui monument
grandios `n ora;ul Satu Mare, consacrat
memoriei marelui lupt[tor al neamului ;i
fiu al jude\ului Vasile Lucaciu, care ̀ n acest
ora; a ̀ nceput activitatea sa rodnic[ pentru
desrobirea neamului ;i `n acest ora; a fost
condamnat ;i a suferit ̀ n ̀ nchisoare prima
oare."

Pre;edintele de onoare
;i patronul societ[\ii a fost 
Octavian Goga

Dup[ terminarea monumentului ;i
predarea acestuia Prim[riei ora;ului Satu
Mare, societatea urma s[ fie lichidat[.
Eventualele sume necheltuite urmau a fi
predate la casieria ora;ului Satu Mare ;i
folosite pentru `ntre\inerea monumentu-
lui.

Pe l]ng[ dona\ii, societatea ;i-a propus
s[ cear[ bani de la prim[riile din jude\ul
Satu Mare ;i de la guvern. La prima
adunare general[ a societ[\ii au fost ale;i
membrii conducerii dup[ cum urmeaz[<
Patronul Societ[\ii ;i Pre;edinte de onoare
a fost ales Ministrul Octavian Goga.
Pre;edintele Societ[\ii - Excelen\a Sa Iuliu
Hossu - Episcop de Gherla> Vicepre;edinte
- Dr. Ilie Carol Barbul - prefectul jude\ului>
Secretar - Augustin Feren\iu - primarul
ora;ului Satu Mare.

Dr. Ilie Carol Barbul - prefectul
jude\ului, Augustin Feren\iu - primarul

ora;ului Satu Mare, Vasilie Dumitrescu
directorul "B[ncii Na\ionale", Dr. Oc-
tavian Pop, directorul b[ncii "Casa
Noastr[", Dr. Eugen Sele; - directorul
"Liceului Eminescu", Dr. Epaminon-
da Lucaciu - preot, Matea Goschi -
inginer ;ef, au fost ale;i membrii
comisiei administrative. Pre;edin-

tele comisiei administrative a fost
Dr. Ilie Carol Barbul, iar vice-

pre;edinte, Dr. Octavian Pop.
Membrii comisiei executive au fost

ale;i< Dr. Ilie C. Barbul, Augustin Feren\iu
;i Dr. Octavian Pop.

~n cadrul adun[rii generale s-au apre-
ciat calit[\ile superioare ale artistului Aurel
Popp ale c[rui opere au fost expuse ;i pre-
miate la Paris. Astfel c[ membrii adun[rii
au fost convin;i c[ munca artistului va sa-
tisface toate cerin\ele. Afl[m c[ `nsu;i mi-
nistrul Octavian Goga al[turi de al\i arti;ti
celebri din capitala \[rii au fost mul\umi\i
de propunerile f[cute de artistul s[tm[rean.
A;adar "comisiunea executiv[ va lua m[su-
rile cuvenite, ca s[ se precizeze condi\iunile

`ns[rcin[rii Dlui artist Aurel Pop referitor
la executarea lucr[rilor de arte ;i s[ se
`ncheie un contract cu Dl. artist."

Tot `n cadrul adun[rii generale a fost
analizat devizul informativ ̀ ntocmit de Au-
rel Popp. Lucr[rile cu materialele necesare
;i cu cheltuielile de administra\ie au fost
estimate la 12-13 milioane lei. "Cheltuielile
`ns[ se pot reduce cu 2.403.000 lei dac[
Ministerul de r[sboiu va pune la dispozi\ie
9.000 kilograme de bronz, Ministerul Do-
meniilor va da gratis lemnele de
construc\ie necesare la modelaj ;i la con-
struirea schelilor, precum ;i lemnele de foc
necesare la arderea c[r[mizilor necesare

la fundamentare ;i dac[ afar[ de aceste se
vor mai da ;i alte avantage de c[tre jude\
;i ora;."

Afl[m astfel de gestul frumos al
ora;ului Ploie;ti care contribuise deja cu
suma de 200.000 lei, bani care st[teau la
dispozi\ie `n contul Ministerului de Inter-
ne, jude\ul Satu Mare cu 100.000 lei, ora;ul
Satu Mare cu 400.000 lei, senatorul Romul
Buzil[ cu 800 lei. Din suma total[ de
700.800 lei s-au cheltuit 43.600 lei dup[
cum urmeaz[< 38.000 lei cu plata artistului
pentru machetele monumentului ;i 5.600
cu transportul.

~n anul 1935 s-a organizat
un concurs pentru realizarea 
monumentului

Anii au trecut, conduc[torii s-au
schimbat ;i se pare c[ proiectul a fost dat
uit[rii. ~n 10 iulie 1935, Aurel Popp `i tri-
mite prefectului de atunci Octavian Arde-
lean o scrisoare<

"Domnule prefect, Drag[ Octavian,

Citesc din ziarele "Valahul" ;i "Frontul"
despre ini\iativa Ta de a se ridica un mo-
nument Marelui lupt[tor na\ionalist P[rin-
tele  Vasile Lucaciu.

~n 1927, la ini\iativa Dlui dr. I. C. Bar-
bul, deja am f[cut ;i macheta pentru acest
monument, care machet[ a fost predat[
Dlui Octavian Goga, fost Ministru de In-
terne de atunci. Cum s-a `nt]mplat totu;i,
c[ nimica nu s-a f[cut mai departe - nu
;tiu. Planul meu i-a pl[cut la toat[ lume,
ba chiar a fost primit din partea Dlui Goga
cu entuziasm ;i cu f[g[duiala serioas[, c[
acest plan s[ se execute ;i s[ se ridice `n
mijlocul pia\ei I. C. Br[tianu din Satu Mare.

Dup[ cum ;tiu eu, s-au ;i f[cut dona\ii
din mai multe p[r\i, anume chiar Dl. Goga
mi-a amintit odat[ despre dona\ia ora;ului
Ploie;ti, `n suma de 200.000 lei. Ce sume
s-a colectat din alte p[r\i, nu ;tiu, dar Dl.
I. C. Barbul probabil va ;ti spune. Domnule
Prefect, la noi fiecare om rum]n, sunt ferm
convins, dore;te din suflet, s[ se execute
ceva - dup[ 15 ani - pentru memoria
lupt[torilor no;tri na\ionali;ti, ;i mai cu
seam[ cred, c[ toat[ lumea este de acord
cu Tine, s[ fie `n primul r]nd ridicat aici
`n jude\ul nostru monumentul P[rintelui
Dr. Vasile Lucaciu.

Nu din interes propriu `\i scriu Drag[
Octavian. ~\i scriu c[ te cunosc de om cu
voin\[ serioas[ ̀ n privin\a aceasta, ;i te cu-
nosc de om cu suflet ;i vreau s[-\i stau de
ajutor. P]n'acum am f[cut dou[ monu-
mente pt. ora;ul Timi;oara, a lui Vichentie
Babe; ;i a lui I.G. Duca, care nu peste mult[
vreme a fi desv[lit. Deci ;tiu, c]t cost[ ma-
terialul, ;tiu s[-\i spun - aproximativ - chel-
tuielile.

~\i anexez dou[ fotografii despre ma-
cheta lui Lucaciu. dac[ ideea despre care
am citit ̀ n ziare e serioas[, te rog avizeaz[-
m[, c]nd s[ m[ prezint la tine, de a discuta
mai departe chestiunea.

Te salut cu deosebit[ simpatie< Aurel
Popp"

~n ziarul Frontul din 8 septembrie 1935
se public[ un apel "c[tre to\ii rom]nii de
bine din ora;ul ;i jud. Satu Mare" adresat
de prefectul Octavian Ardelean s[ contri-
buie la fondul pentru ridicarea statuii ma-
relui lupt[tor na\ionalist dr. Vasile Luca-
ciu.

Afl[m c[ doar `n c]teva zile de la lan-
sarea apelului s-au str]ns urm[toarele su-
me< 1.893 lei din partea Soc. DAC S.A.R,
Industria textil[ Ardelean[ 1.066 lei. Fa-
brica tricotage S.A. 1.480 lei, Chaim Freud
S.A 1.183 lei, Reiter ;i Fiul  573 lei, Fra\ii
Princz, 5.000 lei.

Realizarea statuii s-a scos de aceast[
dat[ la concurs. Machetele ;i fotogra-
fiile cu propunerile urmau s[ fie de-
puse la Prefectura jude\ului Satu Ma-
re. 

~n concurs au intrat urm[to-
rii arti;ti< Aurel Pop - Satu Ma-
re - care a f[cut dou[ propu-
neri,  Oscar Spethe - Bucure;ti,
Manu ;i Servatius - Baia Mare,
V. Dimitriu Leorda -
Bucure;ti, Dimitri B]rlad - Bu-
cure;ti, Mihai Onofrei - Bucu-
re;ti, C. Medrea - Bucure;ti.

Ziarul "Frontul" de miercuri 2 octom-
brie 1935 `ntr-un articol ap[rut pe prima
pagin[ cu titlul "Ce trebue s[ reprezinte
statuia Dr. V. Lucaciu" analizeaz[ propu-
nerile intrate `n concurs. ~n opinia auto-
rului, toate sunt nereu;ite. M. Rogojanu `l
caracterizeaz[ pe Aurel Popp astfel< "este
un artist de interpretare umanitarist[, so-
cialist[. Lucr[rile lui nici nu prea sunt
`n\elese aici, cu toate c[ subiectele lui sunt
de cea mai pur[ emana\ie spiritual[, iar
execu\ia lor perfect[ ;i foarte personal[.
Tocmai de aceea, Aurel Popp nu va putea
creia un Lucaciu, erou na\ional, c[ci sen-
timentul na\ionalist ;i socialist se exclud".

Cinci zile mai t]rziu, `n data de 7 oc-
tombrie 1935 Comitetul de ini\iativ[ pen-
tru ridicarea monumentului dr. Vasile Lu-
caciu, dup[ ce a examinat ofertele "at]t din
punct de vedere artistic, c]t ;i a costului,
cu unanimitate prime;te oferta dlui scul-
ptor C. Medrea din Bucure;ti."

Din comitet au f[cut parte< Dr. :tefan
Chereche;, Simion :tef[nescu, Dariu Pop,
M. Buia, G. G[vrila;, M. Sorecu, pre;edin-
tele fiind Dr. Octavian Ardelean, prefectul
jude\ului.

Din comisia care l-a desemnat
c];tig[tor pe sculptorul 
C. Medrea nu  a f[cut 
parte niciun artist

Reac\ia artistului Aurel Popp nu s-a
l[sat mult a;teptat[. Ziarul Satu Mare din
data de 20 octombrie 1935 public[ un "Apel
c[tre Pre;edintele Comisiei Interi-
mare a Municipiului Satu-Mare `n
chestiuni artistice" ce poart[
semn[tura artistului s[tm[rean.

Acum `n\elegem de ce pictorul nu
;i-a finalizat tabloul "Apotheoza P[rin-
telui Vasile Lucaciu", subiect pe care l-
am abordat `n num[rul din s[pt[m]na
trecut[.

Mai ̀ nt]i Aurel Popp explic[< "lucrarea
mea cu 500.000 lei ar fi mai ieftin[ dec]t
cea primit[ cu 350.000 lei deoarece a mea
e socotit[ cu postamentul ;i cu de trei ori
mai mult bronz dec]t cea favorizat[ de Co-
misie. Iar de alt[ parte ;i din punct de ve-
dere artistic e chiar `n contra! Eu m[ refer
- cu tot dreptul - la exper\ii arti;ti, cari ni-
ciodat[ nu au dorit s[ li se dea importan\[
de a se putea declara `n chestiuni artistice,
totu;i c[ ar fi ceva natural, s[ fie asculta\i
`n chestiuni artistice tot la fel cum `n che-
stiuni juridice nu se adreseaz[ omul - s[
zicem - la un administrator de spital (care
poate fi un bun expert `n pre\urile zarza-
vatelor ;i leacurilor) dar ce califica\ie ar
avea el ̀ n ;tiin\ele de drept? (...) Dac[
nu sunt capabil `n sculptur[
cum s[ fiu capabil ̀ n pictur[,
`ntreb eu? (...) dejaba `mi
pun eu sufletul pe palm[
dac[ neexper\ii, semidoc\ii
sau chiar analfabe\ii `n art[
`mi nimicesc toat[ credin\a
bun[ (...). Deci, Domnule
Pre;edinte, `mi trag conse-
cin\ele ;i ne vr]nd a fi ;i mai
mult denun\at ̀ n calit[\ile me-
le modeste, f[c]ndu-mi prin
acest apel ultim datoria mea
fa\[ de art[ ;i de ora;ul nos-
tru< abzic de la executarea
tabloului "V. Lucaciu". (...)
Cu onoare v[ retrimit azi
prin banc[ suma pri-
mit[, adec[ suma de
13.223 lei `n plus cu
cele 5% de la data de
18 Febr. 1933 p]n[
azi ̀ n suma de 1.774
lei restituindu-
v[ `n to-
tal

suma de 14.997 lei "
Artistul `i trimite o scrisoare deschis[

;i primarului Municipiului Satu Mare :te-
fan Chereche; pe care `l `ntreab[ revoltat<
"V[ pute\i ̀ nchipui o asemenea comisiune,
printre a c[rei membri componen\i s[ nu
figureze nici un artist sau vre-un critic se-
rios de art[?" 

Aurel Popp concluzioneaz[< "este o sis-
tem[ ca arti;tii s[tm[reni, de toate catego-
riile, s[ fie ̀ nl[tura\i de la manifest[rile se-
rioase de art[ ;i dac[ este posibil s[ fie ex-
ploata\i `n mod cu totul gratuit. Revolta
mea sufleteasc[ - provocat[ de jignirea care
mi s'a adus moralului meu artistic prin
hot[r]rea acestei comisiuni - `mi dicteaz[
s[ renun\ de a mai colabora sub orice form[
la manifest[rile artistice ale acestui ora;."

Statuia lui 
Vasile Lucaciu  
a fost dezvelit[ 
`n anul 1936,
la  25 octombrie

Inaugurarea monu-
mentului a avut loc ̀ n data
de 25 octombrie 1936. Pen-
tru organizarea serb[rilor
Prefectura Jude\ului Sa-
tu Mare a constituit o
"comisie artistic[ ;i
decorativ[". La
;edin\a care a avut
loc `n 2  octom-
brie 1936 Aurel
Popp a fost des-
emnat

pre;edinte. R[spunsul artistului nu se las[
a;teptat. La 7 Octombrie 1936, Aurel Popp
scrie hot[r]t< "cum a\i putut decide atunci
f[r[ arti;ti, tot la fel trebue s[ ;ti\i aranja ;i
desv[lirea monumentului - f[r[ mine. De
alt[ parte - e incontestabil, c[ eternizarea
meritelor patriotice a lui Vasile Lucaciu
numai ;i numai prin un monument pur
artistic ;i de calitate superioar[ ar fi fost
permis s[ se fac[! Aici la noi ̀ ns[, mai ales
DVstre, a\i trecut cu vederea peste acest
principiu ;i la concurs a\i salvat diletantis-
mul, `mpotriva c[ruia eu lupt cu toate pu-
terile. Deci nu pot primi "numirea" DVstre
;i v[ rog s[ m[ l[sa\i deoparte din acest joc
(...)"

Prin intermediul ziarului Satu Mare
din 11 octombrie 1936, la manifest[ri au
fost invita\i to\i rom]nii din toate col\urile
jude\ului. "Veni\i s[ ascult[m ce ordin ne
trimite prin v[zduh sufletul marelui erou.
Veni\i la desvelirea acelui "Bronz" care va
vesti de acum ̀ nainte ̀ n fa\a lumii revizio-
niste c[ aici la Satu Mare a tr[it ;i s-a luptat
`ntre ;i pentru neamul s[u Dr. Vasile Lu-
caciu."

A consemnat Adriana Zaharia

*****
Fotografiile ;i 

documentele citate `n
articolul de mai sus
pot fi consultate la

Arhivele Na\ionale,
Biroul Jude\ean 

Satu Mare, 
Fondul 

Popp S. Aurel

Scrisoarea pe care Aurel Popp a trimis-o ministrului Octavian Goga< “Binevoi\i
a me aviza telegrafic c]nd m'a; putea prezenta la Dv cu macheta 
monumentului Vasilie Lucaciu”

Schi\[ pentru monumentul Vasile Lucaciu cu care artistul inten\iona s[ se prezinte
la concursul organizat `n anul 1935. Aurel Popp a cerut `n data de 7 septembrie
1935 o ofert[ de pre\ de la turn[toria de bronz a lui Gh. Guran  din Bucure;ti. ~n
cererea de ofert[ se specific[ faptul c[ figura central[ a lui Vasile Lucaciu ar avea
`n[l\imea de 3 metri, leul ar fi de 1,60 metri `n[l\ime, creanga de laur de 2,20
metri lungime, ̀ mpreun[ cu emblema \[rii. Lungimea leului ar fi de aproximativ
2,30-2,40 metri.
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PERSONALIT~}I
Născut la Satu Mare, Alexandru Darida a absolvit Institutul

de Arte Frumoase din Cluj în 1978. Pentru a scăpa de tirania
regimului comunist, în 1985 a evadat în Italia, unde a urmat
cursurile Academiei libere de artă Benedetti din Roma. În 1987
artistul a imigrat în SUA, stabilindu-se la Chicago, unde şi-a
continuat studiile la American Academy of Art.

Vestea bolii cu care se lupt[ re-
numitul actor Radu Botar, unul
dintre cei mai importan\i membri
ai trupei Teatrului de Nord ̀ n anii
din urm[, a f[cut `nconjurul lu-
mii (prin Internet) ;i a produs un
reconfortant val de solidaritate.

Evenimentele caritabile organizate
`n beneficiul artistului au `nceput de
vineri sear[ cu o licita\ie de art[ plastic[
;i vor continua pe tot parcursul
s[pt[m]nii care `ncepe luni.

Pe l]ng[ rolurile sale memorabile
de pe scen[, Radu este activ ;i `n blo-
gosfer[, iar ̀ n perioada agitat[ din apri-
lie a publicat pe blogul s[u personal
dou[ texte din  care ne lu[m libertatea
s[ cit[m aici, `ntruc]t ne permit o pri-
vire `n sufletul unui artist aflat fa\[ `n
fa\[ cu suferin\a.

“Doar o secund[!...” (4 aprilie)
“În singurătatea unei dimineți în-

sorite care ar trebui, nu-i așa, să rever-
se-n suflete optimism, îmi sorb cafeaua
amăruie și mult prea caldă (ca întot-
deauna!), înțelegând, în apăsarea tăce-
rii din jur, că trecerea noastră prin viață
ține foarte mult de întâlniri la răscruce
de drumuri. Întâlniri care marchează
destinul, îl schimbă dacă e de schim-
bat... Trăiesc din plin schimbarea,
schimbările, ca ploaia-n dimineață,
soarele-n amiază și frigul din seară. Iar
faptul că, ieri probabil, eram mai opti-
mist ca și alaltăieri, visând încă la idea-
luri, azi înțeleg că și Moartea poate să-
ți chinuie Viața cu insistența ei sâcâi-
toare că ea există. Chiar dacă Viață fără
de Moarte, concret, n-o-ntâlnești decât
în basme, Viața după Moarte e posibilă,
rămâne. Singurul inconvenient este
cum? Căci, dacă rămâne cu dorul de
Moarte atunci aia nu mai e Viață... Cel
mult o pre-Moarte. Complicat. Între a
fi și a nu mai fi e doar o secundă! Ce
lași în urmă? Cum lași în urmă? Și-
atunci?... Mă revoltă tot atât de tare du-

pă cum mă și întristează...”

“Ast[zi!” (10 aprilie)
“Astăzi, când am aflat de câte afec-

țiuni e în stare un om să se "molipseas-
că",

Astăzi, când am aflat că trebuie
reînvățată rostirea răspicată a negației

"NU",
Astăzi, când am aflat că acum ești,

iar peste un minut, o secundă, nu> ca
și cum...

apoi de mâine devii o amintire tot
mai îndepărtată,

Astăzi, când am realizat cât de efe-
mer este tot ce ne dorim,

și nu realizăm cât de important este
ceea ce avem,

Astăzi, când am înțeles sintagma<
"Să nu-ți dea Dumnezeu cât poți du-
ce",

Astăzi, când am înțeles că mai im-
portant este să stai cu fața la Soare și
cu sufletul în Lumină,

Astăzi, când am reînțeles că totul e
trecător iar important este cum și ce
rămâne după tine,

Astăzi, când am înțeles că sănătatea
este comoara cea mai de preț a Omu-
lui...

Și cea mai des lăsată uitării...
Astăzi, când am înțeles că Apoca-

lipsa nu-i azi, nici mâine și nici după

ce nu vei mai fi,
Astăzi, când am simțit, din două

vorbe, că fericirea și iubirea rămân cel
mai puternic leac, unicul tămăduitor,

Astăzi, când am înțeles că nopțile
vin după zile,

iar ziua de mâine e înaintea nopții
ce vine

pentru ziua următoare...
Astăzi, când am înțeles că ăsta-i

rostul Vieții...
Ufff!... Păi, am întorso-n drumul

meu,  spre regăsirea-n Bucurie.
Bucuria de a trăi în Lumină!
Ceea ce urmează de acum încolo -

astăzi am reînțeles! - este doar în firea
lucrurilor și nimic mai mult.

Și, iată, parcă încep să mă simt mai
bine>

să mă vindec, parcă...
Tocmai când furtunile sunt pe cale

să se dezlănțuie... Cât de ciudat, cât de
interesant!...

Ce stare!... Ce stare!... 
Lumină!!”

Sub titlul “Extraordinary Peo-
ple - Extraordinary Portraits”, în
6 iunie 2014, ICR New York a or-
ganizat vernisajul expoziţiei per-
sonale de pictură Alexandru Da-
rida, lansarea celui mai recent ca-
talog al artistului n[scut la Satu
Mare şi recitalul susţinut de so-
prana Mariana Darida.

În sediul ICR New York  au fost ex-
puse aproximativ 30 de lucrări semnate
de cunoscutul pictor de origine româ-
nă Alexandru Darida, stabilit actual-
mente la Chicago, unde are atât pro-
priul atelier, cât şi o galerie de artă. În
acord cu titlul evenimentului, nucleul
expoziţiei este constituit din seria de
cinci portrete supradimensionate, exe-
cutate în ulei pe pânză, ale unor per-
sonalităţi marcante ale culturii şi şti-
inţei româneşti< Mihai Eminescu, Eu-
gen Ionescu, Constantin Brâncuşi, Ge-
orge Enescu și Henri Coandă. Acestora
li se adaugă un număr de șase portrete
alegorice< “Meditaţie”, “Muza”, “Vis”,
“Miraj”, “Introspecţie” și “Enigma”, care
apar ca o contrapondere feminină a
primei serii de portrete masculine. În
expoziție figurează și seriile “Rapsodia
română”, “Energia cuantică” și “Schim-
barea globală a climei”, executate într-
un stil care merge către abstracţie şi
minimalism.

În acest fel, expoziţia stă sub sem-
nul binomului clasic figură umană-
peisaj şi, în particular, corespunde fi-
losofiei artistului, care concepe exis-
tenţa umană raportată organic la me-
diul înconjurător. Dincolo de aparenta
diversitate tematică, lucrările formează
un ansamblu coerent şi datorită ma-
nieriei originale a pictorului, care fo-
loseşte o tehnică proprie, bazată pe o
paletă spectrală, împăstări ale materiei
picturale în constrast cu zone de cu-
loare diluată, fluidă şi pe obţinerea
unor aparente “cracluri” care formează

compoziţional o reţea unificatoare.
Cu prilejul vernisajului, au luat cu-

vântul dr. Doina Uricariu, scriitor, di-
rector al ICR New York, şi dr. Eduard
Andrei, critic de artă, coordonator de
programe la ICR New York, care au
purtat un dialog colocvial despre ope-
rele expuse, în care au fost antrenați
atât autorul picturilor, cât și publicul.
Totodată, artistul a făcut confesiuni
despre propria creație și și-a lansat ca-
talogul intitulat “Alexandru Darida<
Master of Color” (ediţia a II-a), cu ope-
rele cele mai reprezentative ale carierei
sale. Vernisajul expoziţiei a fost urmat
de un recital Puccini, susţinut de so-
prana lirică Mariana Darida.

Expoziţia va rămâne deschisă la se-
diul ICR New York până la sfârşitul lu-
nii iunie, putând fi vizitată prin pro-
gramare telefonică, ;i i se va adăuga o
amplă retrospectivă a artistului, cu un
număr sporit de lucrări pe tema “Re-
sursele de energie regenerabile (Ener-
gia solară și Dezechilibrul ecologic)”,
găzduită în spațiul generos al Caltech
Campus /  California Institute of Te-
chnology din Pasadena, CA, cu ocazia
celei de-a  38-a ediții a Congresului
Anual al ARA / American Romanian
Academy of Arts and Sciences, prezi-
dat de prof. univ. Dr. Ruxandra Vidu,
care va avea loc în intervalul 23-27 iulie
2014.

Biografie artistic[

Născut la Satu Mare, Alexandru
Darida a absolvit Institutul de Arte
Frumoase din Cluj în 1978. Pentru a
scăpa de tirania regimului comunist,
în 1985 a evadat în Italia, unde a urmat
cursurile Academiei libere de artă Be-
nedetti din Roma. În 1987 artistul a
imigrat în SUA, stabilindu-se la Chi-
cago, unde şi-a continuat studiile la
American Academy of Art, fiind mar-
cat de Irving Shapiro.

Considerând arta drept “sufletul
oamenilor” şi că “dacă arta atinge ini-
ma privitorilor, atunci ea va dăinui me-

reu”, Alexandru Darida şi-a constituit
de-a lungul anilor un stil propriu, por-
nind de la tehnica renascentistă a clar-
obscurului, transmisă apoi perioadei
baroce şi romantice. Criticul de art[
Claudia Moscovici scrie despre Darida,
pe care îl califică drept post-romantic<
“Personajele feminine ale lui Darida
sunt fantasme alegorice care populează
visele noastre din copilărie. Modul în
care aplică materia picturală este în
acelaşi timp delicat şi frust> jocul sen-
sibil de lumini şi umbre accentuează
strălucirea aurului. Totodată, vitalitatea
pastei de culoare, grele şi agitate, apli-
cate cu cuţitul de paletă, conferă pic-
turilor sale un sentiment modern.” Cu
timpul, artistul şi-a îmbogăţit modali-
tăţile de expresie, încorporând în lu-
crările sale – cele cu instrumente mu-
zicale, de pildă – obiecte naturale sau
artefacte, ca parte a ceea ce a devenit
cunoscut ca “expresie vibrantă”, şi a fă-
cut astfel pasul către sculptură. Sarah
Seamark, redactor-şef la “Art World”
scria în 2008< “Darida utilizează obiecte
găsite care îmbină elemente abstracte
şi forme sculpturale ce reprezintă o re-
conciliere cu sinele şi mediul nostru
înconjurător. Utilizarea lor, în combi-
naţie cu tehnica picturală clasică a lui
Darida, este menită să creeze un stil
distinct, de perspectivă.”

Datorită pasiunii sale pentru mu-
zică şi filosofie, ca şi a temperamentului
său neobosit în căutarea unui ideal de
puritate, subiectele sale sunt într-un
flux continuu. De la abordarea iniţială
a relaţiei omului cu natura sau a mu-
zicii în raport cu forţele cosmice, ar-
tistul îşi extinde aria de investigaţie
asupra unor subiecte actuale.

Lucrări ale artistului se află, între
altele, în colecţiile unor prestigioase
instituţii, precum Powerhouse Mu-
seum şi Sydney Opera House, şi au fost
expuse la galerii din Rom]nia, la Smit-
hsonian Museum, la Illinois State Mu-
seum şi la MNAR din Bucure;ti.

Actorul Radu Botar se dest[inuie pe blogul personal

Alexandru Darida (`n dreapta) al[turi de so\ia sa ;i invita\ii de seam[ ai vernisajului de la ICR New York

Alexandru Darida a expus portrete
de rom]ni celebri la New York
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S~N~TATE
C[l[toriile cu avionul pot declan;a dureri de din\i, chiar dac[, recent, persoana

care c[l[tore;te nu a avut probleme stomatologice.
"Din cauza schimb[rilor de altitudine, mici «pungi» cu aer se acumuleaz[ `n

interiorul plombelor sau ̀ n carii. Acest aer are o presiune diferit[ de cea a cabinei
avionului, ceea ce provoac[ durere", a explicat Luke Cascarini, chirurg oral la
BMI The Sloane Hospital

Num[rul bolnavilor de cancer
cre;te alarmant, de;i ;tiin\a me-
dical[ face eforturi serioase pen-
tru descoperirea unor medica-
mente eficiente pentru tratament.

Deocamdat[ cea mai bun[ form[
de lupt[ contra acestui flagel r[m]ne
preven\ia.

Diviziunea celular[ anormal[

Cancerul se declan;eaz[ c]nd ce-
lulele din organismul uman `ncep s[
se divid[ haotic, form]nd celule noi,
anormale.

Acest lucru se petrece atunci c]nd
genele unor viru;i care provoac[ can-
cerul sunt activate. Activarea acestor
gene depinde de factori favorizan\i, ca-
re sunt ̀ n propor\ie de 70% carcinogeni
chimici, iar restul de 30% factori ge-
netici.

Exemple de carcinogeni chimici
sunt< hidrocarburile aromatice care se
g[sesc `n fumul de \igar[, nitrozami-
nele care se formeaz[ din nitri\ii
ad[uga\i ̀ n alimente pentru conserva-
re, unele metale sub form[ ionic[ cum
sunt plumbul ;i nichelul.

Celulele canceroase prolifereaz[
mult mai repede dec]t celulele normale
;i invadeaz[ organismul. Aceste celule
ader[ unele la altele ;i continu[ s[ se
divid[ `n zona compact[.

Deoarerce sistemul limfatic ;i cel
venos au \esuturi fine, celulele cance-
roase invadeaz[ aceste \esuturi ;i se
produc metastazele. Interesant este c[
metastazele se produc la distan\[ de
organul afectat `n prima faz[.

Spre exemplu, cancerul de s]n pro-

duce metastaze `n oase, iar cancerul
pulmonar produce metastaze la glanda
suprarenal[.

~n cele mai multe cazuri, c]nd can-
cerul este detectat, metastazele sunt
deja ini\iate. De aceea preven\ia ;i des-
coperirea precoce sunt cruciale pentru

supravie\uire.

Ciuperca binef[c[toare

Agaricus Blazei Murill este o ciu-
perc[ care cre;te spontan `n sud-estul
Brazilei, unde este cunoscut[ sub de-

numirea de "Ciuperca lui Dumnezeu".
Experimentele efectuate au de-

monstrat c[ aceast[ ciuperc[ prezint[
efecte antitumorale `n toate compo-
nentele sale izolate chimic, o caracte-
ristic[ neobservat[ la alte ciuperci te-
rapeutice.

Tratarea cancerului cu medica-
mentele existente la ora actual[
`nseamn[ distrugerea tuturor celulelor,
a celor cancerigene ;i a celor s[n[toase
deopotriv[. Deoarece polizaharidele
existente `n ciuperca Agaricus ac\io-
neaz[ ca agen\i imuno-terapeutici,
acestea permit corpului s[ recunoasc[
celulele tumorale ;i s[ le elimine prin
activarea mecanismelor protectoare.
Speciali;tii japonezi recomand[ celor
predispu;i din punct de vedere genetic
la cancer s[-;i administreze periodic,
cu scop preventiv capsule con\in]nd
ciuperca Agaricus.

S[ nu uit[m c[ factorii favorizan\i
ai bolii se g[sesc `n via\a noastr[ de zi
cu zi< `n aerul poluat, `n conservan\ii
;i reziduurile chimice din m]ncare,
obiceiurile proaste, nu ̀ n ultimul r]nd
`n ritmul stresant cotidian.
Ceea ce putem face pentru binele nos-
tru este s[ ne detoxifiem organismul
din c]nd ̀ n c]nd (de exemplu cu zeolit)
;i s[ ne `nt[rim sistemul imunitar pe-
riodic cu ciuperci terapeutice, `n spe-
cial Agaricus.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Vacan\a de var[ se apropie cu
pa;i repezi ;i cu singuran\[  v-a\i
f[cut deja c]teva planuri pentru
petrecerea concediului.
Speciali;tii recomand[ precau\ie
`n privin\a st[rii de s[n[tate, de-
oarece, explic[ ei, organismul
reac\ioneaz[ ̀ n moduri diferite la
schimb[rile de rutin[.

Astfel, plecarea ̀ n vacan\[, ca orice
rupere de ritm, poate declan;a anumite
afec\iuni u;oare, care `ns[ trebuie tra-
tate la timp, potrivit dailymail.co.uk,
citat de Mediafax.

C[l[toriile cu avionul
pot provoca dureri de din\i

C[l[toriile cu avionul pot declan;a
dureri de din\i, chiar dac[, recent, per-
soana care c[l[tore;te nu a avut pro-
bleme stomatologice.

"Din cauza schimb[rilor de altitu-
dine, mici «pungi» cu aer se acumu-
leaz[ ̀ n interiorul plombelor sau ̀ n ca-
rii. Acest aer are o presiune diferit[ de
cea a cabinei avionului, ceea ce pro-
voac[ durere", a explicat Luke Casca-
rini, chirurg oral la BMI The Sloane
Hospital.

Cei care pleac[ `n vacan\[ sunt
sf[tui\i s[ fac[ un control stomatologic
`nainte, pentru a vedea dac[ nu au ne-
voie de plombe. De;i durerea ar trebui
s[ dispar[ la c]teva ore dup[ aterizare,
consulta\i de urgen\[ un stomatolog
dac[ durerea persist[.

Constipa\ia
Zborurile lungi ̀ ncetinesc tranzitul

intestinal, iar acest fenomen, asociat
cu deshidratarea din timpul c[l[toriei,
duce la constipa\ie. Pentru prevenirea
constipa\iei, m]nca\i moderat ;i, de
preferat, alimente care con\in fibre,

fructe ;i legume, evita\i consumul de
alcool ;i hidrata\i-v[ corespunz[tor.

Cre;te vulnerabilitatea
la virusuri

Cercet[torii olandezi au descoperit
c[ aproximativ o persoan[ din 30 se

`mboln[ve;te, sub o form[ sau alta,
imediat ce ̀ nceteaz[ s[ mai munceasc[
;i `ncepe s[ se relaxeze, fenomen cu-
noscut sub denumirea de "boal[ a tim-
pului liber". Una dintre explica\ii este
aceea c[, ̀ n timp ce lucr[m, organismul
nostru produce constant hormoni ai

stresului, cum ar fi adrenalina, care
combate infec\iile ̀ n perioadele de ac-
tivitate intens[ - ca reac\ie de tipul
"lupt[ sau fugi" la situa\ii stresante. ~ns[
`n momentul ̀ n care ̀ ncepem s[ ne re-
lax[m, devenim vulnerabili la virusu-
rile ;i bacteriile din mediul
`nconjur[tor.

C[ldura scade nivelul
zah[rului din s]nge
;i provoac[ migrene

Temperaturile ridicate expun dia-
beticii dependen\i de insulin[ unui risc
mai crescut de hipoglicemie - provo-
cat[ de sc[derea nivelului de zah[r din
s]nge -, proces cauzat de dilatarea va-
selor de s]nge `n timp ce organismul
`ncearc[ s[ regleze temperatura. Me-
dicii recomand[ persoanelor diabetice
care pleac[ `n vacan\[ s[ `;i monitori-
zeze regulat glicemia, dac[ tempera-
tura dep[;e;te 25 de grade Celsius.

Una dintre explica\iile acestui fe-
nomen este c[ presiunea crescut[ aso-
ciat[ cu temperaturile mari deregleaz[
hipotalamusul, acea regiune a creieru-
lui care ac\ioneaz[ ca un termostat na-
tural al organismului. Migrenele pot fi
cauzate, de asemenea, ;i de r[ul de
c[l[torie. 

Ca m[suri de prevenire, a;eza\i-v[,
pe c]t posibil, ̀ n partea cea mai stabil[
a avionului, adic[ `n zona unde sunt
situate aripile, rezerva\i locuri `n mij-
locul vaporului ;i sta\i pe locul din fa\[
al ma;inii.

A consemnat :tefania Cri;an

Cercet[torii olandezi au descoperit c[ aproximativ o persoan[ din 30 se `mboln[ve;te, sub o form[ sau alta, imediat ce
`nceteaz[ s[ mai munceasc[ ;i `ncepe s[ se relaxeze, fenomen cunoscut sub denumirea de "boal[ a timpului liber"

Experimentele efectuate au demonstrat c[ aceast[ ciuperc[ prezint[ efecte antitumorale `n toate componentele sale
izolate chimic, o caracteristic[ neobservat[ la alte ciuperci terapeutice

Probleme de s[n[tate frecvente
care pot ap[rea `n vacan\[

Agaricus, ciuperca ideal[ pentru prevenirea cancerului



10 Informa\ia de Duminic[/15 iunie 2014

DIET~

Persoanele care își doresc un
corp de invidiat își petrec multe
ore la sala de antrenament, dar în
același timp acordă atenție și ali-
mentației zilnice. Un sportiv de
talie mondială trebuie să aibă gri-
jă ca alimentația să fie corectă.

Chiar dacă nu crește în mod direct
forța sau rezistența, dieta unui atlet tre-
buie să respecte anumite reguli. 

Alimentația corectă este la fel de
importantă pentru un atlet ca și antre-
namentul corect. Dieta echilibrată re-
comandată de medic pentru orice per-
soană are cea mai mare contribuție și
în alimentația atleților. Pentru antre-
namente sau competiții sportive ce im-
plică un efort mai ridicat există unele
precizări suplimentare ce contribuie la
obținerea unor rezultate maxime.

Cu siguranță mulți dintre voi v-ați
întrebat ce anume mănâncă de fapt un
sportiv, pentru a fi mereu în formă. 

Carbohidrați
Carbohidrații sunt necesari pentru

toate procesele care au loc în corp. Ace-
știa trebuie să constituie o mare parte
din dieta unui sportiv. Transformați de
corp în glucoză, stoca\i apoi în mușchi
sub formă de glicogen, carbohidrații
sunt cel mai important element din
nutriția corectă a unui atlet. În funcție
de intensitatea efortului fizic, mulți
consumă o dietă bogată în carbohidrați
înainte de o competiție. 

Carbohidrații trebuie să formeze
aproximativ 40-65% din dietă. Produ-
sele care se includ în această categorie
sunt< cereale integrale, ovăz, orez brun,
fructe proaspete sau uscate. O alimen-
tație bogată în pâine, paste și fructe
bogate în fibre asigură consumul sufi-
cient de carbohidrați. Atenție însă la
carbohidrații din zahăr și făină, deoa-
rece aceștia se transformă mai repede

în energie și pot contribui la deshidra-
tare, nefiind indicați înainte de un efort
fizic intens. 

Proteinele
Sportivii de performanță au nevoie

de mai multe proteine decât un om

normal, deoarece sunt necesare pentru
refacerea musculaturii. Aceeași regulă
se aplică și în cazul persoanelor care
au un stil de viață mai activ.  În timp
ce în dieta obișnuită proteinele consti-
tuie 10-15%, în dieta unui atlet trebuie
să formeze 30%. Maximul de proteine
necesare este de aproximativ 1,7g de
proteine pentru fiecare kilogram, iar
sursa cea mai bună este laptele. Absor-
bția rapidă a proteinelor din lapte, con-
tribuie activ la menținerea în formă a
țesuturilor musculare. Cazeina din lap-
te asigură resurse pentru mușchi pe
termen lung. 

Alimente bogate în proteine sunt
pui, pește, ouă, lactate, mușchi de vită
sau de porc și legume. Nimic nu trebuie
prăjit, doar fiert, copt sau făcut la grill.
Atleții sunt sfătuiți să evite suplimen-
tele alimentare proteice, deoarece aces-
tea pot afecta funcția renală. 

Grăsimile
Nu toate grăsimile sunt dăunătoare.

Grăsimea este recomandată doar în
cantități moderate în dieta unui atlet.
De obicei este folosită pentru a com-
pensa  energia oferită de carbohidrați.
Sportivii trebuie să le includă în dieta
lor pentru că sunt o sursă bogată de
energie. Cu toate acestea specialiștii
recomandă moderație. Cele mai bune
grăsimi din dieta unui sportiv sunt cele
nesaturate, din uleiuri vegetale, în spe-
cial uleiul de măsline și din pește gras
cum ar fi somonul sau tonul. Nucile,
alunele și avocado sunt alte surse bune
de grăsimi monosaturate, dar consu-
mul de grăsimi nu este recomandat în
zilele în care te aștepți la un efort fizic
intens. 

Consumul de lichide
Deshidratatrea va afecta rapid per-

fomanța unui sportiv care consumă li-
chide doar atunci când îi este sete.
Când corpul este solicitat puternic, se

recomandă un minim de 250 ml de li-
chide băută la fiecare 15 minute. 

Băuturile la temperaturi scăzute
sunt absorbite de corp mult mai repede
și contribuie la răcirea lui. Fie că apelezi
la băuturi speciale sau la sucuri de fruc-
te, asigură-te că le ai la îndemână me-
reu când te pregătești pentru antrena-
mente. 

Vitamine
Sursa de energie a atleţilor nu sunt

vitaminele, dar acestea nu ar trebui să
lipsească din dietă. Din cauza antre-
namentelor, se pot forma anumiţi com-
puşi numiţi radicali liberi, care dău-
nează celulelor. Vitaminele A, C şi E
sunt antioxidanţi care îi neutralizează.
Este de preferat să ne luăm vitaminele
necesare din alimente, nu suplimente>
nu s-a demonstrate că sănătatea sau
performanţele atleţilor pot fi îmbună-
tăţite de suplimentele alimentare.

Minerale
O dietă bogată în calciu este

esenţială pentru prevenirea osteopo-
rozei şi fracturilor. Poţi obţine necesa-
rul zilnic din lactate degresate, sucuri
cu calciu, fasole şi ouă.Cantitatea re-
comandată de specialişti este de 1.000
– 1.300 mg pezi.

Fierul este esenţial pentru oxige-
narea celulelor. Dacă nu consumi des-
tul fier, te vei simţi slăbit şi obosit, în
special atunci când alergi. Bărbaţii au
nevoie de 8 mg de fier pe zi, iar femeile
de 18 mg zilnic.Printre sursele naturale
de fier se numără carnea slabă, legu-
mele cu frunze verzi, nucile, creveţii şi
scoicile.

După un antrenament greu se poa-
te întâmpla să ți se facă foame, în aceste
moment poți consuma covrigei sărați.
De cele mai multe ori persoanele care
au pofte de ceva sărat au o deficiență
de sodiu în organism. 

Denisa Terțan

Reguli de urmat `n dieta
unui sportiv de performan\[

Dieta de îngrășare este foarte
asemănătoare celei de slăbire.
Temelia alimentației o reprezin-
tă alimentele sănătoase, nutriti-
ve, o alimentație cât mai diversă
și multă activitate fizică.

Se bazează pe două reguli. Prima
este creșterea aportului de calorii, a do-
ua se referă la consumul de alimente
variate și sănătoase. Dieta de îngrășare
presupune suplimentarea aportului ca-
loric zilnic cu circa 500-600 de calorii,
iar surplusul caloric trebuie să provină
dintr-o foarte variată gamă de alimen-
te.

Cura de îngrășare
Cele mai potrivite alimente sunt ce-

le cu un număr ridicat de calorii. Alege
avocado care are circa 300 de calorii și
aduce și 17 grame de grăsimi monone-
saturate și 11,8 grame de fibre. Nucile,
alunele, migdalele, semințe de dovleac
au multe calorii, aproximativ 200 în fie-
care porție, împreună cu proteine, mi-
nerale și acizi grași esențiali. Lactatele

trebuie și ele incluse în dietă. Laptele,
iaurtul dar și brânzeturile și untul sunt
alimente pe care, cel aflat la cura de în-
grășare, trebuie să le consume. Alter-
native bune sunt untul de arahide și
mierea care oferă multe calorii, dar și

nutrienți.

Alimente care ajută
În cadrul unei diete echilibrate se

consumă între 1.700 și 2.000 de calorii
pe zi.

American Heart Association reco-
mandă ca acest consum să nu scadă sub
1200 de calorii în cursul unei diete care
urmărește scăderea în greutate, iar pen-
tru o dietă de îngrășare aportul de ca-
lorii trebuie să ajungă de la 2.300 la
3.500 de calorii. În cazul în care se face
efort fizic susținut aportul caloric tre-
buie să compenseze și poate ajunge pâ-
nă la 4.000 de calorii.

Dieta de îngrășare nu trebuie să se
bazeze pe alimente de sinteză supraca-
lorice și nici pe cele foarte bogate în
grăsimi.

Plan alimentar
Micul dejun trebuie să conțină mie-

re, fulgi de ovăz combinat cu banane,
nuci și lapte degresat, până la un aport
caloric de 600 - 800 de calorii. Gustarea
de dimineață poate să conțină un mil-
kshake și două prăjituri cu fulgi de ovăz
până la 500 de calorii. 

Masa de prânz poate să conțină do-
uă felii mari de pizza acoperite cu le-
gume, măsline, un fruct și o sursă bo-
gată de proteine și poate ajunge până la
800 de calorii. 

Gustarea de după-amiază poate să
fie format[ dintr-o felie de pâine din
cereale integrale cu unt de arahide și
gem, plus un pahar de lapte și o bucățică
de ciocolată și poate aduce 600 la 700
de calorii.

Cina trebuie să fie consistentă. O
variantă o reprezintă pastele, o salată,
fructe uscate și un desert de casă (fără
exces de zahăr) care să aducă un aport
caloric de 600 la 700 de calorii. Însu-
mate, toate înseamnă un aport caloric
zilnic de 3.400 la 4.200 de calorii.

Sport
Mișcarea fizică nu trebuie să lip-

sească din nici o dietă. Dacă reducerea
numărului de calorii este dificilă, nici
creșterea aportului caloric nu este la în-
demână. Trebuie însă să mănânci re-
gulat, și mereu un pic mai mult decât
ai nevoie. În aceste condiții exercițiile
fizice și odihna sunt incluse în dieta de
îngrășare.

Aceste reguli simple, urmate cu
strictețe timp de două luni, garantează
o luare în greutate mare.

D. T.

Cura de `ngr[;are nu trebuie s[ con\in[ alimente foarte bogate `n gr[simi

Carbohidrații sunt necesari pentru toate procesele care au loc în corp. Aceștia trebuie să con-
stituie o mare parte din dieta unui sportiv. Transformați de corp în glucoză, stocate apoi în
mușchi sub formă de glicogen, carbohidrații sunt cel mai important element din nutriția corectă
a unui atlet. În funcție de intensitatea efortului fizic, mulți consumă o dietă bogată în carbohidrați
înainte de o competiție.



15 iunie 2014/Informa\ia de Duminic[ 11

MOD~
Cea mai mare atenție trebuie să o acorzi brandurilor din clasa medie, acestea

fiind cunoscute pentru faptul că fac lucruri de mântuială. Apelează la țesături de ca-
litate inferioară, redimensionează tiparele, renunță la al doilea rând de tigheluri –
pentru a crește profitul per produs. Lucrurile acestea se văd cel mai pregnant în
cazurile colaborărilor dintre designeri și mass retaileri< cum altfel să obții un com-
promis între design exclusiv și prețuri pentru toată lumea?

Calitatea hainelor nu depinde
mereu de preț, de cele mai multe
ori detaliile fac diferența. Mai ales
în sezonul marilor reduceri nu-ți
poți da seama care articol vesti-
mentar își merită într-adevăr pre-
țul și care nu. În domeniul hainelor,
“mai scump” nu înseamnă în mod
necesar “mai bun”, și viceversa.

Cea mai mare atenție trebuie să o
acorzi brandurilor din clasa medie, acestea
fiind cunoscute pentru faptul că fac lucruri
de mântuială. Apelează la țesături de cali-
tate inferioară, redimensionează tiparele,
renunță la al doilea rând de tigheluri –
pentru a crește profitul per produs. Lu-
crurile acestea se văd cel mai pregnant în
cazurile colaborărilor dintre designeri și
mass retaileri< cum altfel să obții un com-
promis între design exclusiv și prețuri pen-
tru toată lumea?

Chiar dacă îți cumperi hainele doar
din magazine cu piese originale, nu fi si-
gură că se vor păstra bine, că vor rezista
timpului doar datorită prețului și statu-
tului atașat etichetei. Acesta este motivul
pentru care ochiul trebuie antrenat pentru
calitate.

Pe de altă parte, nu trebuie să consi-
derați că un produs ieftin, nu este de ca-
litate. Vestea proastă este că, din păcate,
doar prin încercări repetate și probe mul-
tiple, de-a lungul timpului, îți poți da sea-
ma dacă un brand produce haine și acce-
sorii de calitate. Există totuși niște teste
de calitate, legate de rezistența cusăturilor,
acuratețea finisajelor etc.

Deși este nevoie de mult timp până
reușești să devii un expert, în timp, te
educi pentru a observa o construcție co-
rectă sau proastă a unei croieli, să identifici
un material de calitate, să faci alegeri in-
formate. Iată câteva sfaturi care îți pot
veni în ajutor.

Cusăturile
Nu este nevoie să fii croitoreasă sau să

fi ținut măcar o dată în viață un ac de cusut
în mână pentru a vizualiza niște cusături
bine sau prost făcute. Tighelurile trebuie
să fie drepte (simple sau duble), tivurile să
nu fie nici întrerupte, nici să nu aibă ațe,
butonierele să fie perfect cusute. O mai
mare densitate de tigheluri per centimetru
lungime (adică o cusătură mai strânsă)
este unul din indiciile unei haine de calitate

superioară, iar cusăturile în sine ar trebui
să fie fixe pe material, nu lejere. De ase-
menea, cusăturile rochiilor elegante, a blu-
zelor de seară, a fustelor din materiale fine
nu trebuie să fie clar observabile, ci să se
“confunde” cu materialul. Cu alte cuvinte
dacă un articol vestimentar se încadrează
în stilul formal, nu trebuie să se vadă cu-
săturile.

Întărituri și căptușeala
La unele haine sunt mai greu de ob-

servat întăriturile, dar pot fi pipăite. În ca-
zul sacourilor și pantalonilor, de pildă, pi-
păiți materialul în zona fermoarelor, re-
verelor, nasturilor, a cusăturilor verticale,
la clapetele buzunarelor și bineînțeles de-
a lungul beteliei. Acestea sunt zonele cu
“trafic greu”, cele pe care în timpul purtării
le atingem cel mai des, cele de care tragem,
cele care suportă întinderi.
În cazul căptușelii, calitatea înseamnă jupa
unei fuste, furoul (atașat sau nu) al unei

rochii, căptușeala mânecilor, buzunarelor,
părții din față și a celei din spate unui sa-
cou, dublura pantalonilor până mai jos de
genunchi (ca să nu se deformeze în timp
sau în cazurile în care materialul este trans-
parent sau este într-o nuanță foarte des-
chisă). Majoritatea pantalonilor bărbătești
de costum de calitate ar trebui să aibă ace-
lași tip de căptușeală. Căptușeala ajută ca
piesa de îmbrăcăminte s[ cad[ mai bine
pe corp și suportă altfel suprapunerile.

Dimensiunea tiparului
Tiparul nu se referă nici la “stilul” hai-

nei (clasică, boemă, minimalistă, avangar-
distă), nici la “croiala” ei (dreaptă, evazată,
plisată). Este vorba de generozitatea cu
care este tăiat și construit un tipar, adică
suplimentul de țesătură pe care un pro-
ducător, un designer, o marcă de modă îl
va introduce în fiecare piesă vestimentară
ce îi iese din atelier sau din fabrică.
Acest detaliu devine evident atunci când

compari tiparul unei haine ieftine cu cel
al uneia mai scumpe. Cu cât o linie vesti-
mentară aparține mai mult segmentului
mass-market, cu atât fiecare centimetru
de material costă – adunat la volumele im-
presionante de producție – mai mult, iar
producătorul va eficientiza costurile prin
folosirea unui minimum de material per
bucată. Hainele de calitate vor avea răs-
croielile mânecilor mai ample, tivurile și
manșetele mai late, buzunare mai adânci,
gaici mai multe pe o betelie, cămășile și
bluzele vor fi mai lungi.

Țesătura în sine
Fiecare persoană are preferințe perso-

nale, în timp ce unii preferă hainele din
țesături naturale, alții le preferă pe cele sin-
tetice, artificiale. În ultimii ani, materialele
din fibre artificiale (vâscoză, amestecuri
de poliester) au devenit la fel de fine și lu-
xoase și greu de diferențiat de cele naturale
(mătase, șifon, stofă de lână, in, cașmir) și,

de fapt, procesele tehnologice complexe
sunt cele care le conferă costul mai ridicat.
Pe de altă parte, finețea, densitatea și du-
rabilitatea unei țesături artificiale inova-
toare sunt motivele pentru care unele bran-
duri apelează la ele.

Grosimea
Unele bluze vaporoase din mătase

conferă o senzație similar cu cea a unei
atingeri tandre. În mod similar, textura și
grosimea unui sacou din stofă 100% îi vor
da o greutate palpabilă. Un sacou care cân-
tărește mai nimic înseamnă că nu are în-
tărituri, nu are căptușeală sau este croit
dintr-o stofă de grosime îndoielnică. Bum-
bacul mai dens îmbătrânește mai bine, du-
rează mai mult și se scămoșează mai greu,
inul de calitate nu se rărește și nu este trans-
parent, stofa de calitate nu se “lasă” după
100 de purtări, materialele cu lycra de ca-
litate sunt mai puțin lucioase, tricotajele
nu se deformează.

Imprimeurile
Indiferent ce fel de piesă vestimentară

este, verifică felul în care sunt unite im-
primeurile și părțile tiparului. O bluză de
calitate va ține cont de continuitatea im-
primeului și va avea grijă ca partea din
față și cea din spate să fie aliniate, iar în
cazul unei rochii cu cusătură în talie, im-
primeul jumătății de sus să fie continuat
de cel din partea inferioară. Același lucru
în cazul bluzelor cu dungi orizontale, a
pantalonilor cu carouri, a sacourilor din
tweed sau cu imprimeu Prince of Wales.

Alte detalii
Un sacou de calitate superioară va avea

o pensă în captușeala spatelui, pentru a-ți
permite anumite mișcări. O cămașă de ca-
litate fantastică va avea două cusături pa-
ralele de-a lungul plătcii umerilor, nu doar
una singură. Tivurile fustelor și rochiilor
bine croite vor fi drepte, impecabile. Ti-
vurile pantalonilor potriviți pantofilor fără
toc vor fi cu cca 1.5 – 2 cm mai scurți în
față și puțin mai lungi în spate, pentru a
nu crea cute pe pantofi. Materialele de ca-
litate proastă se scămoșează și se șifonează
mai repede. Toate hainele cu nasturi tre-
buie să aibă nasturi de rezervă. Ața folosită
trebuie să fie în aceeași culoare sau într-o
nuanță cât mai apropiată de cea a mate-
rialului, nu într-o culoare contrastantă.

Denisa Terțan

Fiecare femeie trebuie să aibă
în dulap cel puțin o rochie de vară.
Cele care abia au început să caute
prin magazine rochia perfectă se
pot ghida după sfaturile care vi le
oferim în acest articol.

Astfel se face că, la începutul verii
venim în ajutorul femeilor de pretu-
tindeni și le oferim câteva reguli simple
ce pot fi urmate atunci când își doresc
să achiziționeze o rochie maxi, vapo-
roasă, perfectă pentru sezonul estival.
Prima regulă este special dedicată fe-
telor micuțe de înălțime. Un mic secret
pentru minione< o fustă sau o rochie
prea lungă, până în pământ, nu face
altceva decât să vă facă și mai scunde.

Lungimea ideală trebuie să se oprească
până deasupra gleznei. Dacă totuși ești
o fană a rochiilor lungi, îți poți cum-
păra o rochie cu o mărime mai mare
și să o porți cu o pereche de pantofi cu
un toc mai înalt. Datorită faptului că
vei ascunde tocul prin lungimea ro-
chiei sau a fustei, vei crea o iluzie optică
și vei părea mult mai înaltă.

Evidențiați-vă talia!

Acest lucru este posibil prin folo-
sirea unei curele, poziționată chiar sub
torace. În acest fel, vei avea o formă
clepsidrică și vei oferi iluzia unor pi-
cioare mai lungi. Atenție însă la partea
de sus. Nu purta tricouri sau maieuri
mult prea strâmte, acestea nu vor face

altceva decât să te incomodeze. Alege
materiale fine și ușor transparente.

Cuvântul de bază este natural. Re-
nunță la rochiile sau fustele strâmte,
din materiale sintetice.Vara pielea tre-
buie să respire și astfel este bine să ale-
geți materiale cu fibră naturală, cum
ar fi bumbacul sau mătasea. Croiala
trebuie să fie cât mai lejeră. Nu alege
modele foarte încărcate, cu paiete,
dungi, buline.

Atenție la picioare!

Nu vă fie teamă să purtați rochii
sau fuste maxi cu una sau chiar două
despicături. Atât timp cât rochia este
îndeajuns de amplă, nu veți ajunge în
postura mai puțin plăcută prin care a

trecut Angelina Jolie la Oscar 2012!
Poate nu sunte\i genul de om care

să poarte o simplă rochie de vară cu o
pereche de sandale. Există însă diferite
combinații îndrăznețe la care puteți
apela. Dacă rochia este simplă, vapo-
roasă, puteți asorta o pereche de teniși
într-o culoare puternică și să purtați o
pălărie sau chiar o eșarfă în cap. Dacă
aveți o fustă lungă până în păm]nt pu-
teți purta un tricou mai larg cu un me-
saj haios și o pereche de sandale simple
și să accesorizați ținuta cu o geantă co-
lorată și o brățară maxi. 

Cel mai important este să combi-
nați stiluri diferite, dar nu mai mult de
două. Și să nu uităm de atitudinea și
de starea de spirit pozitivă. 

D. T.

~nva\[ cum s[ alegi `ntotdeauna
haine de bun[ calitate

Rochia de var[, un atu pentru minione
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RE}ETE

Tort cu ciocolat[

Sup[ dulce de ro;ii
cu t[i\ei

Mod de preparare<

Blatul< Separăm ouăle, iar albușu-
rile și zahărul se bat spumă tare. Se
adaugă gălbenușurile și se amestecă
fin. Se amestecă și făina cu cacaua, cu
praful de copt și cu zahărul vanilat,
apoi se adaugă treptat la spuma de ouă.

Se `mparte în 4 părți egale și se coc 4
blaturi. Între timp se prepară crema.
Se împarte laptele în două, jumătatea
se pune la fiert la foc mic, iar restul se
amestecă cu făina și cu budincă, apoi
se adaugă la laptele încalzit și se ames-
tecă continuu, până se ingroașă. Se ia
de pe foc și se amestecă cu zahărul, du-
pă răcirea completă se amestecă cu un-
tul, iar cu mixerul se bate spumă. Se
adaugă cacaua, cu grijă să nu facă no-
duri și se mai mixează puțin. Crema se
împarte în 3 părți egale și se umpe bla-
turile. Ciocolata se topește pe aburi,
sau se prepară glazura după rețetă și se
toarnă peste tort. Partea laterală se poa-
te netezi mai usor cu cremă. Se ornează
după imaginație.

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 7 ouă, 120 g de zahăr, 140
g de făină, 40 g de cacao, un praf de
copt, un zăhar vanilat.

Pentru cremă< un praf de budincă
de ciocolată, 400 g de zahăr, 500 ml de
lapte, 100 g de făină, 500 g de unt, 50 g
de cacao, o glazură de ciocolată, sau o
ciocolată fină (100 g), stafide după gust.

Mod de preparare<

Făina se prăjește foarte puțin în
ulei, se adaugă boiaua, iar acest rântaș
slab se dizolvă treptat cu bulionul, sau
pasta de tomate dizolvată în prealabil
în circa 3-400 ml de apă, iar apoi se

adaugă și laptele. Se mai poate adăga
puțină apă, până când se ajunge la con-
sistența dorită. Se pune sare, zahărul,
și zahărul vanilat (dacă folosiți). Toată
compoziția se mai fierbe câteva minu-
te, amestecând continuu, apoi se ia de
pe foc. Tăițeii se fierb separat, în apă
ușor sărată, se strecoară, și se pun în
supă. Se servește caldă sau rece, după
gust, ornat cu frunză de mentă, frișcă,
sau înghețată cu vanilie.

Ave\i nevoie<

200 g pastă de tomate (sau 500 g bu-
lion), 500 g lapte, 100 g tăiței cu formă
măruntă (cubulețe, pătrățele, litere etc.),
o lingură cu vârf de făină, 2-3 linguri
de ulei, 2 linguri de zahăr, o linguriță
mică de boia de ardei dulce, puțină sare,
eventual și un plic de zahăr vanilat, du-

pă gust.

Compot de cire;e

Mod de preparare<

Cireșele se curăță de codițe și se
lasă câteva ore în apă rece. Se strecoară,
se limpezesc și se așează în borcane. În
fiecare borcan se adaugă câte 2-3 lin-
guri de zahăr, după gust. Se toarnă apa
fiartă și răcită, apoi se adaugă conser-
vantul după prescripțiile de pe plic. Nu
puneți mai mult conservant decât can-

titatea prescrisă. Nu conservă mai bine,
dar dăunează sănătății! Borcanele se
acoperă cu celofan și se leagă cu elastic.
Într-o tavă mai adâncă sau o cratiță
mai mare se pune un prosop de bucă-
tărie, se așează borcanele și se toarnă
apă în tavă, cel mult până la jumătatea
borcanului. Se acoperă cu un alt prosop
umezit și se dă la cuptor, până când
apa din vas începe să clocotească. Se
stinge focul și se mai lasă o oră bună
în cuptorul cald, apoi se scot și se pun
capacele la borcane. Se lasă să se ră-
cească încet, bine acoperite cu pături.
Se păstrează în loc uscat, ferit de lumi-
nă.

Ave\i nevoie< 

2 kg cireșe (bine înroșite, dar nu prea
moi), 12-20 de linguri de zahăr, apă fiar-
tă și răcită, 6-7 borcane de 4-500 ml, cu
capac, dezinfectate în prealabil prin fier-

bere, conservant, o folie de celofan.

Orez cu ciuperci,
la cuptor

Mod de preparare<

Ceapa și ardeiul se taie mărunt (sau
se răzuiește), se călește în ulei, se adau-
gă ciupercile tăiate și se călesc și acestea
în continuare. Când toată compoziția
capătă o nuanță sticloasă, se adaugă

boiaua, puțină apă, apoi și celelalte con-
dimente, orezul, apa, se amestecă și se
pune în cuptorul preîncălzit. Lăsăm să
fiarbă fără să amestecăm, până când
orezul absoarbe toată apa. Dacă vă pla-
ce orezul fiert mai moale, puteți folosi
până la 3 căni de apă. Când se scoate
de la cuptor, până când mai e fierbinte
se adaugă pătrunjelul tăiat, sau dacă
eventual mai e nevoie de condimente.
Cu ajutorul unui polonic uns cu ulei,
se pot forma globuri, care se ornează
cu frunzulițe verzi, sau cu salată. Se
servește, fie ca garnitură, fie ca mâncare
de sine stătătoare, cu salate sau mură-
turi.

Ave\i nevoie< 

250 g de ciuperci curățate și tăiate (se
pot folosi ciuperci proaspete, sau din
conservă), o ceapă de mărimea unui ou,
o jumătate de ardei gras sau o linguriță
de pastă de ardei, o cană de orez, 4-5
linguri de ulei, sare, piper, boia de ardei
dulce, bază pentru mâncăruri (delicat
de casă, dacă se poate), eventual un vârf
de cuțit de oregano (nu în mod obliga-
toriu), câteva frunze de pătrunjel verde

mărunțite, 2,5 - 3 căni de apă

Zmeurul (Rubus idaeus), cunoscut
şi sub numele de rubus sau de rug de
munte, este un arbust stufos, ce face mici
fructe delicioase, apreciate de mulţi din-
tre noi, dar nu doar pentru gustul mi-
nunat, ci şi pentru virtuţile terapeutice.
Zmeura este un nesecat izvor de sănă-
tate.

Iată câteva din virtuţile sale terapeu-
tice< dezinfectant natural, previne hi-
pertensiunea arterială, reglează glice-
mia, uşurează respiraţia, este remediu
pentru afecţiuni faringiene, reduce aci-
ditatea gastrică, previne apariţia cariilor,
previne dizenteria, ameliorează simpto-
mele menopauzei, contribuie la distru-
gerea chisturilor ovariene sau a noduli-
lor mamari ş.a.

Acest fruct reuşeşte să acopere ne-
cesităţile nutritive ale organismului
uman, datorită conţinutului mare de vi-
tamine, minerale, pectine şi substanţe
de natură flavonoidică. Zmeura, consu-
mată proaspătă, conţine şi un nivel ri-
dicat de vitamina C, reuşind astfel să
acopere o mare parte din necesarul zil-
nic din această vitamină. În plus, fructul
este un dezinfectant natural de mare
preţ, reducând totodată şi nivelul acidi-
tăţii din stomac. Mai mult, zmeura
conţine o substanţă numită xiliton (în-
dulcitor natural), fiind folosită pentru
prevenirea şi pentru tratarea cariilor.

Previne hipertensiunea
arterială

Câte un bol cu zmeură proaspătă
mâncată în fiecare zi vă ţine departe de
multe boli. Rugul de munte vine în aju-
torul persoanelor care au febră, dar are
efect şi în cazul convalescenţilor. De ase-
menea, zmeura previne hipertensiunea
arterială şi îmbunătăţeşte digestia. De-
coctul din muguri de zmeură este un
tonic astringent şi previne dizenteria. Se
iau două linguri cu muguri de zmeură
şi se fierb în 200 ml de apă, timp de zece
minute. Se bea acest decoct de trei ori
pe zi, pe stomacul gol. În plus, ajută în
vindecarea erupţiilor cutanate, arsurilor,
sângerărilor şi leucoreei.

Reglează glicemia

Preţioşii muguri sunt utilizaţi cu
succes în ameliorarea simptomelor cau-
zate de menopauză şi în tratarea afecţiu-
nilor ovariene. Zmeura contribuie la dis-
trugerea chisturilor ovariene sau a no-
dulilor mamari. Pentru afecţiuni gine-
cologice faceţi spălături vaginale cu in-
fuzie din muguri de zmeur. Fierbeţi timp
de cinci minute trei linguri cu plantă în
200 ml de apă şi lăsaţi să se răcească
până la o temperatură optimă spălătu-
rilor.

Dacă zmeurul este binefăcător fe-
meilor, trebuie să ştiţi că acesta este o
adevărată mană cerească şi pentru bol-
navii de diabet. Fructele delicioase, dar
şi ceaiurile din această plantă sunt indi-
cate acestor suferinzi, deoarece reglează
indicele glicemic şi previn îmbătrânirea.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Câte un bol cu zmeură proaspătă mâncată în fiecare zi vă ţine departe de multe boli. Rugul
de munte vine în ajutorul persoanelor care au febră, dar are efect şi în cazul convalescenţilor.
De asemenea, zmeura previne hipertensiunea arterială şi îmbunătăţeşte digestia. Decoctul
din muguri de zmeură este un tonic astringent şi previne dizenteria. Se iau două linguri cu
muguri de zmeură şi se fierb în 200 ml de apă, timp de zece minute. Se bea acest decoct de trei
ori pe zi, pe stomacul gol.

Zmeura este
un nesecat izvor

de s[n[tate


