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S`n`tate Frumuse]e&

“Ceea ce te şochează în primul
rând în Canada este impresia de ordine
şi disciplină. Şi nu este doar o impresie,
ci chiar e ordine şi disciplină. 

Ca organizare, se observă că, în
cartierele rezidenţiale, nu există niciun
fel de magazine, pentru ca
aprovizionarea acestora să nu conturbe
liniştea locatarilor. De aceea,
canadianul merge să cumpere la
superstore şi-şi ticseşte frigiderul cu
mâncare o dată pe săptămână.

Există legi pentru cele mai mărunte
probleme şi ele sunt aplicate cu stricteţe
de organele represive, pe principiul „Te
crezi şmecher? Hai să vedem dacă-ţi
rentează!”. De exemplu, dacă arunci o
hârtie pe jos şi te vede poliţistul, te
căptuşeşte cu o amendă de vorbeşti
singur vreo două săptămâni, cât
trebuie să lucrezi ca s-o poţi plăti.
Dacă-ţi maltratezi câinele sau pisica,
te pasc şase luni de puşcărie”,
poveste;te sătmăreanul Marius
Chinde, inginer de profesie.

"Fasnetul" sătmărean e parte inte-
grantă a complexului mai vast "Car-
naval-fărșang" cu multe din elementele
acestuia. "F[rșangul" se termină cu în-
ceperea Postului Mare de Paști, în
miercurea cenușei, dar unele elemente
se prelungesc și în perioada următoare.
Acestea sunt duminica focului viu, în
prima duminică a Postului Mare și mij-
locul Postului. Obiceiurile legate de fo-
cul viu, mai ales în sud-vestul Germa-
niei, la începutul Postului Mare sunt
în legătură cu Focurile vii de Paști, de
Sânziene și de Martin, care se sărbăto-
rește pe 11 noiembrie.

:vabii s[tm[reni ;i-au 
p[strat neschimbate 
obiceiurile ;i tradi\iile

Valoarea unui profesor se reflectă
şi în performanţele elevilor săi. Carol
Erdos pregăteşte elevi care ajung atât
la facultăţile de teatru din România,
cât şi la cele din străinătate, cu precă-
dere Marea Britanie. Însă cu toate
acestea, cuvântul care îl caracterizea-
ză pe deplin este modestia. El nu se
laudă.

Elevii-actori ai lui
Carol Erdos mul\umesc 
maestrului lor

Mii de rom]ni ;i evrei, maltrata\i
`n tabere de munc[ for\at[
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Canada v[zut[
de s[tm[reanul
Marius Chinde

Forbes a f[cut topul celor mai bogaţi
europeni în 2014. Pe locul 1 se află Aman-
cio Ortega, din Spania, care are o avere de
64 miliarde de dolari. Toţi aceşti bani s-au
strâns din afacerea Inditex, din care face
parte şi Zara. La nivel mondial, este pe lo-
cul 3. Amancio Ortega are 78 de ani şi şi-
a început cariera "în domeniu” la numai
13 ani, când era comis-voiajeur pentru un
producător de cămăşi de lux.

Pe locul 2 se află Liliane Bettencourt
şi familia sa. Ei au făcut o avere de 34,5
miliarde de dolari din afacerea L’Oreal, în
Franţa. În 2013, Bettencourt a fost decla-
rată a doua cea mai bogată din lume.

Pe locul 3 se află Stefan Persson, din
Suedia, care are o avere de 34,4 miliarde
de dolari. Şi el şi-a construit imperiul tot
în industria modei, fiind fondatorul H&M.
El este şi cel mai bogat om din Suedia.

Pe locul 4 este Bernard Arnault, cu o
avere de 26,5 miliarde de dolari. Italianul
a ajuns la această cifră datorită LVMH, un
important brand de lux din Franţa. Impe-
riul său conţine brand-uri precum Dom
Perignon, Bulgari, Louis Vuitton sau Fendi.

Locul 5 este ocupat de Michele Ferrero
şi familia sa. Ei deţin o avere de 26,5 mi-
liarde de dolari, strânşi în urma afacerilor
cu ciocolată, în Italia. Locul 6 aparţine lui
Karl Albrecht, germanul care a făcut o afa-
cere de 25 de miliarde de dolari din retail.
Are 94 de ani şi deţine 4900 de magazine
în 9 ţări. Pe locul 7 se află Dieter Schwarz,
din Germania, care are o avere de 21,1 mi-
liarde de dolari. Pe locul 8 este Theo Al-
brecht Jr, alături de familia sa, împreună
având o avere de 19,3 miliarde de dolari.
Pe locul 9 este Leonardo Del Vecchio, cu
o avere de 19,2 miliarde de dolari. Pe locul
10 este Alisher Usmanov, rusul care are
afaceri în industria metalurgică.

Spaniolul Amancio 
Ortega este cel mai 
bogat european

       Preşedintele Barack Obama, care se
confruntă cu un al doilea mandat dificil,
se află în fruntea listei celor mai slabi
lideri americani de la cel de-al doilea
Război Mondial, potrivit unui sondaj.
       Aproape 33% dintre persoanele
intervievate consideră că preşedintele
democrat, ales în 2008 şi reales în 2012,
este cel mai slab lider din ultimii 70 de
ani. Aproape 28% dintre participanţii la
sondaj l-au indicat mai degrabă pe
predecesorul său, republicanul George
W. Bush, care s-a aflat la Casa Albă în
perioada 2001-2009, arată sondajul. În
schimb, 35% dintre cei intervievaţi au
apreciat că republicanul Ronald Reagan,
care s-a aflat la Casa Albă din 1981 până
în 1989, a fost cel mai bun lider pe care
l-au avut Statele Unite din 1945, în timp
ce 18% au optat pentru Bill Clinton şi
15% pentru preşedintele asasinat John
F. Kennedy.
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Obama, cel mai slab 
pre;edinte al SUA

Pantofii cu aplica\ii pre\ioase
te scot mereu
din încurc[tur[!
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În România se păstrează peste
1400 de biserici de lemn construite
înainte de anul 1918. Valoarea lor
în ansamblu este inestimabilă pen-
tru cultura românească. În zona de
nord-vest a ţării, mai precis în ju-
deţul Satu Mare au existat 12 bise-
rici de lemn, dintre care doar şase
mai pot fi vizitate, doar una dintre
ele nefigurând pe lista monumen-
telor istorice. Acestea reprezintă o
parte integrantă şi definitorie din
identitatea noastră naţională.

Până la începutul secolului 20 românii
au creat şi s-au manifestat preponderent
într-o civilizaţie a lemnului, de o bogăţie,
o varietate şi un rafinament remarcabil, în
care bisericile de lemn au atins vârful ei
maxim de expresie. În acestea s-au înfiripat
comunităţile creştine din sate şi târguri şi
în jurul lor au luat fiinţă primele aşeză-
minte monahale, singurele noastre centre
culturale în decursul multor veacuri.

Tradiţii, obiceiuri şi particula-
rităţi româneşti, transmise
generaţiilor următoare
prin construcţii şi pictură

Peste tot la români, în toate săliştile,
târgurile şi aşezămintele monahale, pri-
mele lăcaşe de cult au fost ridicate mai
mult sau mai puţin din lemn. Marile ca-
tedrale, biserici, mănăstiri, vechile noastre
vetre de spiritualitate şi cultură, au mai
toate o bisericuţă de lemn la începutul des-
tinului lor. Această întâietate a lemnului
în arhitectura noastră sacrală se datorează
atât bogăţiei naturale, în codrii altădată
nesfârşiţi, cât şi unei puternice tradiţii în
arta lemnarilor.

Din punct de vedere constructiv bise-
ricile de lemn din România se pot împărţi
în câteva grupe principale< cu structură în
cheotori, în căţei, în furci şi bordeie.

~n bisericile de lemn se conservă o
adevărată colecţie de rezolvări tehnice cu
rădăcini din epoci preistorice şi îmbună-
tăţiri de-a lungul timpului, constituind
adevărate izvoare de cercetare ale evoluţiei
adăposturilor umane. Aici se întâlnesc so-
luţii comune bisericilor de lemn de pe arii
largi ale continentului, caracteristice unor
zone şi particulare.

Ridicarea bisericilor de lemn a fost re-
zervată exclusiv meşterilor de biserici spe-
cializaţi.

Imaginea Ierusalimului ceresc este
punctul principal de plecare în arhitectura
bisericile de lemn româneşti. Întreaga con-
strucţie este structurată simbolic şi fizic
în jurul acestei imagini.

Bisericile de lemn au fost îmbrăcate,
îndeosebi în secolele XVII, XVIII şi XIX,
în veşmântul subţire şi viu colorat al pic-
turilor murale. Rostul picturilor murale a
fost de a oferi pagini deschise în Biblie, cu
imagini simbolice, adeseori lămurite în
texte, pentru amărâţii satelor şi crângurilor
româneşti, cei mai mulţi analfabeţi. Pictura
murală a prins un deosebit avânt în Tran-
silvania, în secolul 18, unde arta picturii a
contribuit la educarea şi emanciparea io-
bagilor români. 

În Transilvania se mai păstrează apro-
ximativ 600 de biserici de lemn, jumătate
din numărul celor existente după primul
război mondial. Numărul mare de biserici
de lemn împrăştiate prin văile şi pe dealu-
rile din această regiune a ţării noastre au
pus şi pun în continuare la grea încercare
cercetarea românească.

Prima iniţiativă de a înregistra bise-
ricile de lemn vechi ale românilor ardeleni

a fost luată de Comisia Centrală a Monu-
mentelor Istorice de la Viena care a cerut
ierarhilor şi preoţilor români în anul 1857
să trimită date despre valoarea istorică a
bisericilor în care slujeau. De atunci şi până
în prezent au existat mulţi cercetători pres-
tigioşi care şi-au arătat interesul şi care au
cercetat aceste frumoase lăcaşuri de cult
din ţara noastră.

Şase biserici din 12 au rămas
nedistruse de trecerea anilor,
în judeţul Satu Mare 

În judeţul Satu Mare s-au păstrat până
în momentul de faţă 12 biserici de lemn,
acestea fiind conservate prin sprijinul oa-
menilor evlavioşi care au înţeles impor-
tanţa lor pentru neamul românesc. 

Biserica din localitatea Bolda, datează
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi a
fost adusă aici în secolul al XIX-lea din sa-
tul vecin, Socond, mutarea bisericilor de
lemn fiind o practică des întâlnită. Pe par-
tea vestică a bisericii se află intrarea. Prispa
are patru stâlpi de susţinere şi o piatră de
moară sub partea de nord, slujind aceluiaşi
scop. Deasupra galeriei clopotelor, cu câte
două ferestre pe fiecare parte, se află coiful
cu baza octogonală, iar din mijlocul aces-
tuia se înalţă fleşa. De-o parte şi de alta a
turnului se află două turnuleţe mici pe
marginile bisericii, spre apus. Deosebită
este masa sfântului altar, cu piciorul cioplit
în bardă şi cu o bază decorată cu motivul
funiei şi linii orizontale. Pictura iconosta-
sului, bine păstrată, este executată în ma-
nieră bizantină tradiţională, datând din
secolul al XVIII-lea. Uşile împărăteşti, mai

noi, sunt pictate în maniera apuseană de
la începutul secolului trecut şi ni-i în-
făţişează pe arhanghelii Mihail şi Gavril,
sărbătoarea acestora fiind, probabil, fostul
hram al bisericii. Toaca mecanică este încă
una din mândriile bisericii, care are însă
nevoie de restaurare pentru a nu se pierde
această fărâmă de simplitate şi credinţă. 

Biserica de lemn din Livada Mică , ju-
deţul Satu Mare a fost demolată după ce
locul ei a fost luat de o biserică de zid.
Construită fiind de de un meşter local dar
sub îndrumarea unui arhitect, această bi-
serică, prin proporţiile sale se îndepărtează
de formele consacrate ale vechilor biserici
de lemn, semănând mai repede cu o bise-
rică de zid. Cu toate acestea, cazul bisericii
de lemn din Livada Mică este relevant pen-
tru modul în care se construiau bisericile
de lemn noi între cele două războaie mon-
diale.A fost folosită până în 1990. 

Biserica de lemn din Corund, comuna
Bogdand, judeţul Satu Mare, datează din
anul 1723. Are hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, aceasta aflându-se pe
noua listă a monumentelor istorice. 

Biserica de lemn din Cidreag, aflată
în localitata omonimă din comuna Po-
rumbeşti, judeţul Satu Mare a existat până
la începutul secolului XX când a fost în-
locuită de noua biserică de zid. Folosită
de comunitatea românească greco-catoli-
că, biserica se afla în apropierea scolii ro-
mâneşti. De la vechea biserică de lemn,
comunitatea a păstrat iconostasul, acesta
fiind mutat şi adaptat pentru a putea fi fo-
losit şi în noua biserică de zid. Iconostasul
vechi a fost pictat în prima parte a secolului
XIX în stil baroc târziu iar ca model folosit
de pictor se presupune a fi iconostasul ca-

tedralei din Ujgorod. 
Biserica de lemn din Lechinţa, oraşul

Negreşti Oaş, datează din prima jumătate
a secolului al XVII-lea şi se găseste ampla-
sată în secţia în aer liber a Muzeului Ţării
Oaşului.

Biserica de lemn din Lelei, comuna
Hodod, datează din anul 1780. Are hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Bi-
serica se află pe noua listă a monumentelor
istorice.

Biserica de lemn din Roşiori s-a aflat
în localitate şi după informaţiile de epocă,
a fost ridicată în anul 1769. Biserica de
lemn a funcţionat ca biserică parohială
până în anul 1879, când a fost înlocuită de
o nouă biserică de zid. Aceasta este cu-
noscută datorită unui destin aparte, ce o
detaşează din mulţimea de biserici de lemn
de odinioară dispărute fără urme. Imagi-
nea ei a fost surprinsă de cercetătorul săt-
mărean Franz Schulcz în studiul său din
1866 primul de acest fel de pe meleagurile
Transilvaniei. Înainte de dispariţia ei de-
finitivă, biserica a fost surprinsă încă o
dată într-o imagine de epocă, publicată de
Franz Kiesslinger în periodicul ilustrat ger-
man de largă circulaţie din Stuttgart, în
anul 1893. Imaginea reprezentând con-
strucţia dinspre nord-vest, deşi nu aduce
nimic nou, confirmă totuşi trăsăturile
principale surprinse cu câteva decenii mai
devreme.

Biserica de lemn din Soconzel, comu-
na Socond era datată relativ din anul 1777
şi avea hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”. Aceasta a ars pe data de 3 oc-
tombrie 2009. Se păstrează ruinele carbo-
nizate, fiind trecute pe noua listă a monu-
mentelor istorice.

Biserica de lemn din Stâna, comuna
Socond datează din secolul al XVIII-lea.
Are hramul „Intrarea Maicii Domnului în
Biserică”. Biserica se află pe noua listă a
monumentelor istorice.

Biserica de lemn din Tarna Mare a fost
surprinsă într-o fotografie publicată la în-
ceputul secolului XX, biserica a fost înlo-
cuită de noua biserică de zid în anul 1898.
Iniţial, noua biserică a preluat hramul bi-
sericii vechi, acesta fiind "Adormirea Mai-
cii Domnului" dar ulterior acesta a fost
schimbat cu hramul "Sfântul Ioan Bote-
zătorul". În anul 1890 a fost momentul
când vechea bisericuţă, aflată în stare
proastă şi neîncăpătoare a fost demolată.

Biserica de lemn din Valea Seacă, din
satul cu acelaşi nume ce aparţine de co-
muna Tarna Mare, cu hramul „Sfinţii Ar-
hangheli”, a fost demolată probabil la
sfârşitul secolului XIX. Ea rămâne cunos-
cută din izvoare istorice şi din o rară foto-
grafie de epocă. Imaginea publicată în mo-
nografia şcolară a comitatului Ugocea, pre-
zintă o biserică de lemn de dimensiuni
medii. Intrarea în biserică se făcea în axul
bisericii, pe latura de vest. Prispa ce adă-
postea intrarea se sprijinea pe patru stâlpi.
Turnul clopotniţă era plasat deasupra pro-
naosului şi avea o galerie deschisă.

Biserica de lemn din Lazuri, comuna
Lazuri, judeţul Satu Mare este cea mai no-
uă din datele pe care le-am obţinut , fiind
construită în anul 1933. Lăcaşul are hramul
„Sfântul Apostol Toma” şi nu figurează pe
noua listă a monumentelor istorice.

În Ardeal încă din secolul 18, iar după
1848 ierarhii ardeleni au cerut ţăranilor
să-şi înlocuiască vechile biserici de lemn,
identificate cu iobăgia, cu altele moderne
de zid, care să exprime un nou statut social.
În secolul XIX şi XX procesul de înlocuire
a vechilor biserici de lemn cu cele de zid
a luat amploare în toată ţara. În jumătatea
de secol de comunism procesul a fost mult
frânat însă a explodat şi mai puternic după
1989.

A consemnat Sergiu Podină
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Creștinii ortodocși prăznuiesc pe 2 iu-
lie pe drept credinciosul Voievod Ștefan
cel Mare (1457-1504) purtător de biruință
și mare apărător al creștinătății. Din 1992
Biserica îl pomenește în rândul sfinților
pe marele Voievod Ștefan cel Mare pe care
poporul l-a numit de veacuri sfânt și bun,
după cum menționează și cronicarul Gri-
gore Ureche. Marele Voievod Ștefan a fost
fiul binecredinciosului Voievod Bogdan
al II-lea și al doamnei Maria Oltea, care i-
a insuflat din pruncie dragostea pentru
țară și pentru credința ortodoxă. A domnit
47 de ani, la fel cât a domnit și primul Rege
al României, Carol I. Marele Voievod a
luptat neînfricat pentru apărarea hotarelor
țării și a creștinătății, făcând milostenie,
ctitorind numeroase biserici și mănăstiri,
nu numai în Moldova și Transilvania, pre-
cum și la Sfântul Munte Athos unde peri-
colul otoman amenința în acei ani orto-
doxia, mărturisind astfel conștiința unității
de credință și de neam. A ctitorit mai bine
de 40 de biserici și mănăstiri printre care
Putna, Suceava, Neamț, Bistrița, Vaslui,
Tazlău, Pătrăuți, Baia, Voroneț, Hîrlău, Po-
păuți, Dobrovăț, Volovăț, Reușeni etc., dar
și pe teritoriul actualei Republici Moldova,
de unde voi aminti doar mănăstirea Că-
priana, pe care le-a înzestrat cu odoare de
mare preț cu evanghelii ferecate în aur și
cu moșii Mănăstirii Zogravu de la Sfântul
Munte Athos. I-a făcut numeroase danii
fiind unul din cei mai importanți ctitori
ulterior al sfântului lăcaș. Sfântul Ștefan îi
ruga pe monahii de la Muntele Athos la
Proscomedie pe el, pe soția sa și pe copii
și să-i cânte sâmbăta seara un paraclis și în
ziua de marți o Liturghie și să-l pomeneas-
că până va fi în viață, iar după mutarea la
cele veșnice să-i facă în anul întâi pome-
nirile obișnuite, apoi să-i facă într-o zi din
an seara parastas iar dimineața Sfânta Li-
turghie.

Înainte de bătăliile în care i-a înfruntat
pe dușmanii dreptei credințe și ai neamului
și precum și după biruință, Sfântul Voievod
Ștefan cel Mare postea sau construia o bi-
serică. Până în cel din urmă ceas al vieții
sale a purtat în suflet grija pentru binele
țării și al credinței, al apărării Bisericii. 

Ultimele cerințe rostite înainte de a se
muta la cele veșnice sunt de o mare încăr-
cătură emoțională ca o veritabilă rugăciu-
ne. Măritul Voievod Ștefan cel Mare s-a
mutat la Domnul în 2 iulie 1504. A fost în-
mormântat în biserica Mănăstirii Putna,
județul Suceava, unde lumina de pe mor-
mântul său nu se stinge niciodată. Întregul
popor a fost îndoliat cuprins de tristețe
profundă, după cum arăta Grigore Ureche
în "Letopisețul Țării Moldovei." A purtat
în timpul domniei sale peste 42 de războaie
cu dușmani ai Moldovei, otomani, tătari
polonezi etc.

S.A.R. Mihai
Secretar Ag. :ef  Principal (R)

Mureşan Traian 

Sfântul Voievod
:tefan cel Mare

ISTORIE
În Transilvania se mai păstrează aproximativ 600 de biserici de lemn,

jumătate din numărul celor existente după primul război mondial. Numărul
mare de biserici de lemn împrăştiate prin văile şi pe dealurile din această
regiune a ţării noastre au pus şi pun în continuare la grea încercare cercetarea
românească.

L[ca;ul de cult din Soconzel era datat relativ ̀ n anul 1777 şi avea hramul “Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Acesta a ars pe data de 3 octombrie 2009. Se păs-
trează ruinele carbonizate, fiind trecute pe lista monumentelor istorice

~n jude\ mai sunt 12 biserici de lemn
construite `nainte de 1918

Imaginea Ierusalimului ceresc este punctul de plecare în arhitectura l[ca;elor de lemn din Rom]nia

Director editor< Ilie S[lceanu
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TRADI}II
Începând cu anii 1970 "Scânteia" se arunca doar simbolic întrucât combustibilul era

asigurat de CAP. Pentru a minimiza pericolul focului în comune, locul desfășurării era
mereu un deal sau o pantă, ca la Șandra și Homorodu de Jos. Dacă în perimetrul comunei
nu existau dealuri cum e cazul la Ghilvaci, Căpleni sau Ciumești, se ridica o claie de paie
pe pășunea satului. Flăcăii aprindeau un singur foc, dar în comune mai mari cum e Moftinu
Mare sau Ardud, flăcăii se organizau după străzi sau cartiere.

~n duminica a IV-a dup[ Ru-
salii se face pomenirea Sf]ntului
Cuvios Sisoe cel Mare.A urmat
pe M]ntuitorul nostru Iisus
Hristos, stabilindu-se `nc[ din
tinere\e ̀ n de;ertul Scetei (egipt)
sub ascultarea sihastrului Hor.

Din Vie\ile Sfin\ilor af l[m c[
Sf]ntul Sisoe a fost de neam egiptean
;i ucenic al Sf]ntului Antonie cel Mare.

Dup[ moartea sf]ntului s[u
pov[\uitor, Sf]ntul Sisoe s-a dus ;i s-
a s[l[;luit ̀ ntr-un munte pustiu, numit
al lui Antonie, unde vie\uise mai ̀ nain-
te vreme ̀ ntru aspre nevoin\e acel ma-
re dasc[l al pustiei. Lu]nd asupra lui
nevoin\e peste nevoin\e, Sf`ntul Sisoe
a ajuns la  m[suri  mari,  c[ci  cu
`nfr]n[rile cele aspre el s-a f[cut bl]nd
;i nevinovat ca un mielu;el. Pentru
aceasta Dumnezeu a turnat peste ne-

voitorul lui har peste har, a;a `nc]t
Sf]ntul Sisoe vindeca bolnavii, scotea
afar[ duhurile rele ;i `nvia mor\ii.

~ntr-o zi un om a plecat cu fiul s[u
spre sih[stria Cuviosului Sisoe din
muntele Sf]ntului Antonie, dorind s[
ia binecuv]ntare de la el. Pe drum, co-
pilul s-a `mboln[vit subit ;i a murit.
Tat[l lui nu s-a `ntors acas[, ci a mers
mai departe ;i duc]ndu-l la cuvios, `n
lipsa acestuia, l-a a;ezat pe fiul lui cu
fa\a ̀ n jos ca ;i cum ar fi stat la rug[ciu-
ne. Dup[ ce tat[l a primit binecuv]nta-
rea, tat[l copilului a ie;it afar[. Cuvio-
sul Sisoe consider]nd c[ fiul b[rbatului
`nc[ se ruga, i-a spus s[ se ridice ;i s[
se duc[ la tat[l lui. ~n acel moment co-
pilul a `nviat ;i s-a dus dup[ tat[l s[u.
V[z]nd omul pe fiul s[u viu, s-a ̀ ntors
la cuvios ̀ nchin]ndu-se ;i mul\umind.
Cuviosul ;i-a dat seama de minunea
ce s-a s[v]r;it prin el ;i `ntrist]ndu-

se, deoarece nu vroia s[ fie f[c[tor de
minuni, i-a cerut omului acela s[ nu
spun[ nimic despre ce se `nt]mplase.

Sf`ntul Sisoe a vie\uit ̀ n acel munte
pustiu timp de ;aizeci de ani. El a fost
izvor al `n\elepciunii vie\ii celei vii
pentru to\i monahii ;i mirenii care
alergau la el ̀ n necazuri. ~naintea sfin-
tei lui adormiri fa\a lui a str[lucit ca
soarele. Monahii cei str`n;i ̀ n jurul lui
st[teau uimi\i de aceasta. Iar c`nd
sf]ntul ;i-a dat sufletul, toat[ ̀ nc[perea
s-a umplut de miros de bun[mireasm[.
Sf`ntul Sisoe a trecut la Ceruri fiind
foarte b[tr]n de zile, la anul 429. 

Vorbind despre ispitele care vin
asupra oamenilor, Sf ]ntul Sisoe `i
`nv[\a pe monahi astfel<«Din orice di-
rec\ie ar veni ispita asupra omului, el
trebuie s[-;i pun[ singura n[dejde `n
Dumnezeu ;i s[ se supun[ deplin voii
Lui, ;i s[ recunoasc[ ispita care a venit
asupra lui ca plat[ a p[catelor sale. Iar

dac[ ceva bun i se `nt]mpl[ omului,
atunci el trebuie s[ recunoasc[ c[ aceea
a fost din pricina marii milostiviri ;i
Purt[rii de Grij[ a lui Dumnezeu".

Dob]ndirea smereniei

Odat[ un monah l-a `ntrebat pe
Sf ]ntul Sisoe cum poate s[ se fac[
pl[cut lui Dumnezeu ;i ce s[ fac[ pen-
tru a-;i m]ntui sufletul. Iar sf]ntul cu-
vios  i-a zis<"Dac[ voie;ti s[ placi lui
Dumnezeu, p[r[se;te lumea, rupe-te
de p[m`nt, las[ la o parte zidirea, apro-
pie-te de Ziditorul cu lacrimi ;i cu
rug[ciune, ;i a;a vei afla odihn[ ;i `n
veacul acesta ;i `n cel ce va s[ vie".

C]t despre modul prin care poate
fi dob]ndit[ smerenia, Sisoe spunea
c[ "Atunci c`nd omul `i vede pe to\i
ceilal\i ca fiind mai buni dec]t sine,
atunci a dob]ndit smerenia."

Obiceiurile din decursul unui
an al șvabilor sătmăreni continuă
tradiția sărbătorilor vechi din ți-
nutul de baștină, Suabia superioa-
ră și se orientează după anul bi-
sericesc și ciclul agrar.

"Fasnetul" sătmărean e parte inte-
grantă a complexului mai vast "Carna-
val-fărșang" cu multe din elementele
acestuia. "Farșangul" se termină cu înce-
perea Postului Mare de Paști, în miercu-
rea cenușei, dar unele elemente se pre-
lungesc și în perioada următoare. Acestea
sunt duminica focului viu, în prima du-
minică a Postului Mare și mijlocul Pos-
tului. Obiceiurile legate de focul viu, mai
ales în sud-vestul Germaniei la începutul
Postului Mare sunt în legătură cu Focu-
rile vii de Paști, de Sânziene și de Martin
care se sărbătorește pe 11 noiembrie.

Se presupune că raza de acțiune a
Focului viu din Postul Mare ar fi în legă-
tură cu vechea colonie romană, marcată
de limesul roman. Focul viu se practică
de regulă, în prima duminică a Postului
Mare (Invocavit), mai rar în marțea de
carnaval, în miercurea cenușei sau în a
IV-a duminică din Postul Mare (dumi-
nica Laetare).

Cu această ocazie tineretul adună
lemne, paie, dar și bani pentru pregătirea
focului. În concepția populară, un mare
număr de făclii și răspândirea largă a
scânteilor garantează o recoltă bună pen-
tru anul în curs.

Focul viu avea menirea de
a spori fertilitatea ogoarelor

În regiunile colonizate ale șvabilor,
Focul sacru în Postul Mare respectiv Du-
minica scânteilor, a fost răspândit și în
Transdanubia. De obicei se ardea o pă-
pușă de paie în mod simbolic pe ogoare.

La Himeshaza păpușa din paie era
legată de o prăjină, iar la Marok se ros-
togoleau discuri încinse la vale.

Și în unele comune locuite de șvabii
sătmăreni cum ar fi Ardudul, era obiceiul
să se ridice o prăjină înaltă de 7-8 metri
învelită cu paie. În alte comune șvăbești,
în duminica Invocavit, o păpușă din paie
cu păr împletit și o basma roșie, denu-

mită vrăjitoare se purta în alai sau pe o
căruță trasă de patru cai prin comună,
fiind pe urmă arsă pe ogoare. Acest obicei
s-a practicat și în Foieni până în 1957.

Cu tot progresul tehnic din ziua de
azi oamenii care locuiesc la țară și se ocu-
pă de agricultură depind de capriciile
vremii, de aceea încearcă să influențeze
pozitiv soarta recoltei prin procesiuni pe
ogoare, Foc viu și discuri încinse în ajun
de primăvară.

De aceea în comunele rurale șvăbești
se aprind coceni de porumb, paie, vreas-
curi și mai nou anvelope de camioane și
tractoare. Focul viu trebuia să lumineze
ogoarele și să le sporească fertilitatea.

Începând cu anii 1970 "Scânteia" se
arunca doar simbolic întrucât combus-
tibilul era asigurat de CAP. Pentru a mi-
nimiza pericolul focului în comune, locul
desfășurării era mereu un deal sau o pan-
tă, ca la Șandra și Homorodu de Jos. 

Prima iesle cu pruncul
Iisus atestată istoric datează
din 1223

Dacă în perimetrul comunei nu exis-
tau dealuri cum e cazul la Ghilvaci, Că-
pleni sau Ciumești, se ridica o claie de
paie pe pășunea satului.

Flăcăii aprindeau un singur foc, dar
în comune mai mari cum e Moftinu Ma-
re sau Ardud, flăcăii se organizau după
străzi sau cartiere.

Modul de desfășurare a sărbătorii era
asemănător la toți șvabii sătmăreni. Pră-
jina se împletea cu paie, iar uneori se pu-
nea o păpușă. În apropierea locului se
așeza oblic o scândură sau o ușă pe un
butoi. De această scândură se lovea discul
de lemn aprins pentru a zbura cât mai
departe la vale. La sărbătoare participa
toată comunitatea.

Ciclul obiceiurilor de Crăciun înce-
pea cu Postul de Advent, cu 4 săptămâni
înainte de Crăciun, post care pregătește
sărbătoarea Nașterii Domnului.

În tradițiile acestui interval acționea-
ză diverse figuri religioase și laice care se
concentrează pe data de 6 decembrie, zi-
ua episcopului de Myra, Sfântul Nicolae,
Moș Nicolae sau Mikulas.

În evoluția obiceiului sfântul este în-
soțit de un slujnic, un personaj negativ,
care pedepsește copiii răi. La originea
obiceiurilor de Crăciun stau nu doar tra-
dițiile creștine ci și reminiscențe romane
sau chiar orientale. Întâlnirea personală
cu Sfântul Nicolae provine de la școlile
mănăstirești.

În toate regiunile gemane precum și
în Ungaria, Italia și Franța de sud se în-
tâlnește pomul de Crăciun însoțit de ie-
slea copilului sfânt Hristos. Cea mai ve-

che iesle atestată documentar este cea
inițiată de Sfântul Francisc din Assisi,
din localitatea Greccia datând din anul
1223.

Primele iesle cu copilul Hristos au
fost aduse în Germania în secolul XVII,
ele fiind aduse din Italia prin Tirol și erau
realizate de artiști populari.

Colindătorii primeau drept
recompensă felii de mere
sau pere uscate

Din jocurile de Crăciun bazate pe le-
gănatul copilului, datate în Salzburg din
secolul X se dezvoltau cântecele specifice
de Crăciun. 

Acestea erau cântate mai întâi de co-
rurile de copii ale școlilor mănăstirești
în limba latină. La șvabii sătmăreni se
întâlnește atât practicarea cântecelor de
Crăciun cât și redarea scenică a jocului
Bethlehemului.

În ajunul Crăciunului copiii și tine-
retul din comunitățile de șvabi se grupau,
se așezau în fața ferestrelor iluminate ale
caselor și își cereau voie pentru a-și cânta
repertoriul, iar după ce terminau de cân-
tat gospodina le mulțumea cu felii de
mere sau pere uscate, nuci sau dulciuri.

Șvabii sătmăreni și-au păstrat obice-
iurile și tradițiile aproape neschimbate,
dar cu toate acestea au împrumutat unele
elemente din obiceiuri străine cum ar fi
obiceiul de iarnă denumit et Niklaschen
(Nicușorul) din Dudeștii Noi în Banat.

În această comună ca și în multe al-
tele copiii se așteptau ca în noaptea de 6
decembrie un personaj supraomenesc să
le umple farfuriile și pantofii curați așe-
zați în ferestre cu mere, nuci, prune us-
cate și dulciuri.

Capra românească corespunde cu
Țapul de Iarnă din Scandinavia și Capra
din Austria alpină. Țapul cu fălci zornăi-
toare apare simultan în zone geografice
îndepărtate (Scandinavia, Alpi, Carpați)
la mijlocul iernii, adică de Crăciun și de
Anul Nou.

Informațiile au fost preluate din vo-
lumul Satu Mare "Studii și Comunicări,
seria Istorie, Etnografie, Artă", Editura
Muzeului Sătmărean.

Bogdan Mihalca

Și în unele comune locuite de șvabii sătmăreni cum ar fi Ardudul, era obiceiul să se ridice o prăjină înaltă de 7-8 metri
învelită cu paie

:vabii s[tm[reni ;i-au p[strat 
neschimbate obiceiurile ;i tradi\iile

Sf`ntul Sisoe a vie\uit `ntr-un munte
pustiu timp de ;aizeci de ani

Dumnezeu a turnat har peste har asupra Sf]ntului Cuvios Sisoe cel Mare
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TEATRU “Este un om ce poart[ `n suflet kilograme `ntregi de bun[tate, iar asta m[ face s[ `mi
p[strez calmul ;i speran\a. De ce? Fiindc[ ;tiu cu siguran\[ c[, at]ta timp c]t mai exist[
pe acest P[m]nt secat de valori oameni de factura domnului Erdos, mai exist[ o ;ans[.”
(Mircea B[lu\[, student la teatrologie ;i actorie la Londra)

Trupa de teatru Thalia a
:colii de Arte a ob\inut ̀ n aceast[
prim[var[ o mul\ime de premii
la festivaluri ale elevilor, la Cluj,
Bra;ov ;i Satu Mare. ~nt]lnindu-
m[ de c]teva ori cu membrii dis-
tribu\iei spectacolului “Patima
Ro;ie”, la ideea Corinei Achim, s-
a pus la cale aceast[ pagin[, ̀ n ca-
re Corina ;i colegii ei \in s[-i fac[
o surpriz[ maestrului lor, profe-
sorul ;i actorul Carol Erdos.

Acesta pred[ arta actoriei nu doar
de foarte mult timp, ci ;i cu foarte bune
rezultate, anul trecut mai mul\i elevi
ai s[i f[c]nd pasul spre facult[\i de pro-
fil. Corina citeaz[ de altfel `n textul ei
- premiat la Concursul “Iosif |iproc”
- articolul nostru ̀ n care relatam despre
acest succes. Le d[m cuv]ntul elevilor,
din prezent ;i din trecut.

Corina Achim despre
`nt]lnirea cu Carol

“Era 13... 13 aprilie 2011. Mă pregă-
team cu mari emoţii să evoluez ̀ n cadrul
festivalului Rotaract cu monologul So-
niei din ,,Unchiul Vania" de Cehov.
Eram pur şi simplu o copiliţă care iubea
teatrul...

Țin minte că eram clasa a VIII-a (nu
eram `ncă stabilită în la Satu Mare), re-
prezentam Școala Generală Nr.1 Carei
şi cam atât...

~nainte de a intra `n scenă, am zărit
`n uşa cabinei un domn  cu chip de înger
care mi-a zâmbit şi mi-a urat succes. I-
am mulţumit (...) nu ştiam cine este,  dar
m-am bucurat de susţinerea lui.

După ce s-a terminat monologul,
,,omul  cu chip de înger”, a apărut din
nou `n culise şi mi-a vorbit... parcă ne
cunoşteam de o viaţă. M-a impresionat
dialogul cu dânsul, părea că ştie totul
despre mine...

~n toamna aceluiaşi an l-am z[rit
din nou pe  ,,omul cu chip de înger"  `n
calitate de profesor. Astă dată, la Școala
de Arte, i-am devenit elevă... şi mă bucur
că până şi astăzi `i sunt.

Nu am scris aceste rânduri ca să im-
presionez (dacă e nevoie `ncerc să fac
lucrul acesta pe scenă), dar le-am scris
să ştie omul meu cu chip de `nger că eu
`i sunt alături şi că nu am să uit niciodată
câte m-a `nvăţat şi câte a făcut pentru
mine. V[ iubesc, domnule Carol Er-
dos!!!”

A vrut s[ fie dasc[l

Spicuim ̀ n continuare din textul Co-
rinei Achim.

“Deseori cunoscuţii îmi adresează
întrebarea< ,,cum e Carol Erdos profe-
sorul?". Răspunsul e unul cât se poate
de simplu> un profesor minunat, care te
fascinează cu totul de cum îl vezi.

Lecţiile de teatru sunt de-a dreptul
fabuloase deoarece tot ce înseamnă teo-
rie este învăţat prin practică, şi nu eşti
speriat de teroarea răspunsului oră de
oră sau de carnetul de note dependent
de catalog. Totul se învaţă prin teatru,
totul este artă.

Printre orele de teatru ne mai po-
vesteşte câteva din experienţele sale de
viaţă sau de pe scenă. Ţin minte mo-
mentul când i-am spus că sunt elevă la
profil  pedagogic, dânsul  s-a dovedit cu

adevărat surprins, mărturisindu-mi că
şi dânsul şi-ar fi dorit să devină dascăl,
însă în anul în care ar  fi trebuit să susţină
examenul de admitere, la Liceul Peda-
gogic de la Deva, acesta s-a desfiinţat, el
urmând astfel un liceu teoretic.

Carol Erdos este profesorul veşnic
tânăr într-o mulţime de elevi tineri, ado-
lescenţi în toată regula, încercând să-şi
caute modelul potrivit, visând că vor
ajunge şi ei oarecând mari actori.

Câte un festival de teatru încununat
cu premii e pulsul necesar declanşării
dorinţei, visului  de a păşi pe celebrele
covoare roşii. Niciodată nu a lăsat im-
presia de imposibil, ne-a ajutat pe toţi,
ne-a încurajat. (...)

Trebuie să recunoaştem că nu sun-
tem experţi şi trebuie să învăţăm, avem
nevoie şi de atenţionări şi de critici care
vin din partea maestrului, constructive
şi niciodată dure.

A  îndepărta omul din viaţa de zi cu
zi nu este uşor, mai ales acum în perioa-
da adolescenţei, însă profesionalismul
dânsului aici se dovedeşte cu adevărat.
Încearcă să pătrundă cât se poate de
adânc în psihologia personajului.

Tot dânsul ne-a învăţat că ,,Teatrul
este templul tuturor artelor" care nu cu-
noaşte diferenţe.

Valoarea unui profesor se reflectă şi
în performanţele elevilor săi, Carol Er-
dos pregăteşte elevi care ajung atât la fa-
cultăţile de teatru din România cât şi la
cele din străinătate, cu precădere Marea
Britanie. Însă cu toate acestea, cuvântul
care îl caracterizează pe deplin este mo-
destia. El nu se laudă.

Acum apropiindu-mă cu paşi repezi
şi eu de finalul cursurilor de teatru de
la Şcoala de Arte doresc a-i  mulţumi
tot acestui om minunat, Carol Erdos,
care mi-a îndrumat paşii.

A mai trecut un an.. am învăţat mai
multe... am repetat mai mult.. am fost

mai implicaţi... am fost din nou pe sce-
nă... am c]ştigat!”

Ce scriam anul trecut?

“Anul 2013 ar putea deveni unul de
referinţă în mişcarea teatrală sătmărea-
nă. Mai rar se întâmplă ca oraşul nostru
să trimită un contingent atât de numeros
şi talentat spre studiile superioare tea-
trale ca în acest an, când cinci tineri ab-
solvenţi de liceu din Satu Mare au reuşit
să treacă dificilul examen de admitere
la Facultatea de Teatru şi Televiziune a
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Na-
poca. (...) Se pregătesc să intre în arena
teatrului mare Eranio Petruska şi Mircea
Băluţă, foşti elevi ai lui Carol Erdos, ac-
tualmente studenţi la Bucureşti, respec-
tiv Londra. De Asta pe lângă absolvenţii
anului 2013 (Alexandra Sotirov, Bianco
Erdei, Diana Cr[ciun dintre elevii lui
Carol - n. red.) despre care v-am povestit
mai sus.

Există, aşadar, potenţialul unei ge-
neraţii de aur a sătmărenilor în teatru.
Care e secretul? Carol Erdos, care a pre-
gătit foarte mulţi dintre eroii acestui ar-
ticol, spune că e vorba în primul rând
de pasiunea şi puterea de muncă a tine-
rilor. Am adăuga că au fost norocoşi să
aibă un profesor de foarte bună calitate,
ca şi o platformă excelentă de exprimare
şi afirmare prin Festivalul Rotaract, o
manifestare care, iată, îşi dovedeşte pe
deplin utilitatea şi valoarea.” (Informaţia
Zilei, 30 iulie 2013)

Alte m[rturii

“Carol Erdos pentru mine ̀ nseamn[
un om care m-a `nv[\at rezisten\a, per-
severen\a ;i iubirea artei.” (Bianca Dor-
gai, actual[ elev[ a :colii de Arte)

“Mi s-a cerut să scriu câteva cuvinte
despre profesorul Carol Erdos. Am tre-

sărit. Carol Erdos< vinovatul pentru tot
ce se întâmplă azi cu mine. Și nu se face
vinovat doar pentru sămânța meseriei
pe care a sădit-o, ci și sămânța dragostei
pentru meserie. Martirul care a îndurat
toate confruntările și greutățile mele de
mic artist, ale mele și ale altor generații
întregi. El e Profesorul!” (Alexandra So-
tirov, student[ la Actorie la Cluj)

"Picasem `n dragoste cu teatrul
`nainte s[ apelez la `ndrum[rile dom-
nului profesor Carol Erdos, `ns[ odat[
ce am luat hot[r]rea de a o face, teatrul
a trecut de la stadiul de hobby la o po-
sibil[ carier[. Pot spune cu m]ndrie c[
datorit[ domnului Carol, p]n[ `n
aceast[ sf]nt[ zi de Duminic[ (22 iunie
2014) ;i sper eu pentru mult timp de
acum ̀ ncolo, profesez meseria insuflat[
de dumnealui. D]nsul, prin bl]nde\ea
;i priceperea sa nem[rginit[, a reu;it s[
`mi "arate calea", o formulare cli;eic[,
`ns[ plin[ de adev[r. Este un om ce
poart[ `n suflet kilograme `ntregi de
bun[tate, iar asta m[ face s[ ̀ mi p[strez
calmul ;i speran\a. De ce? Fiindc[ ;tiu
ca siguran\[ c[, at]ta timp c]t mai exist[
pe acest P[m]nt secat de valori oameni
de factura domnului Erdos, mai exist[
o ;ans[.” (Mircea B[lu\[, student la tea-
trologie ;i actorie la Londra)

* * *

Am avut bucuria s[ asist la o
repeti\ie cu “Patima ro;ie”, `naintea ul-
timei reprezenta\ii. A fost un spectacol
`n sine, mai ales prin spontaneitatea ;i
umorul ideilor regizorale imprimate de
Carol ̀ ntr-un spa\iu neconven\ional. De
altfel, dup[ ce a biruit cancerul, domnia
sa se preg[te;te s[ biruie ;i iner\iile ;i
ne preg[te;te pentru la toamn[ o sur-
priz[. V[ vom povesti mai multe la mo-
mentul oportun.

Vasile A.

Elevii-actori ai lui Carol Erdos
mul\umesc maestrului lor

Carol Erdos ;i promo\ia 2013 a elevilor-liceeni care au f[cut pasul spre studiile teatrale superioare

Scriitorul şi criticul de teatru Ge-
orge Banu este primul laureat de origine
română al Marelui Premiu al Franco-
foniei, distincţie acordată anual de Aca-
demia Franceză.

Cu această ocazie, François Saint-
Paul, ambasadorul Franţei în România,
i-a adresat un mesaj de felicitare lui Ge-
orge Banu< "Îmi face o deosebită plăcere
să îi adresez domnului George Banu
cele mai calde felicitări şi să îi urez suc-
ces pe viitor. Cred că George Banu, ase-
meni altor nume celebre, dintre care îi
voi cita pe Cioran, Eliade şi Brâncuşi,
pune în evidenţă frumoasele relaţii
franco-române, precum şi împletirea a
două culturi care nu au încetat nicio-
dată să se îmbogăţească reciproc. De
curând, domnul Banu ne-a împărtăşit
tuturor, prin scrierile sale, imaginea Pa-
risului său intim, adăugând o nouă di-
mensiune poetică acestui spaţiu în care
mulţi români celebri şi-au regăsit sau
şi-au împlinit destinele".

George Banu este, totodată, Ofiţer
al Ordinului Artelor şi Literelor şi Ca-
valer al Ordinului Naţional al Meritului,
distincţii primite din partea Republicii
Franceze. Tot în Franţa, George Banu
a primit, de trei ori, premiul criticii
(Prix de la Critique) pentru cea mai bu-
nă carte de teatru.

Institutul Francez din Bucureşti a
găzduit, în luna aprilie a acestui an, lan-
sarea celui mai recent volum semnat de
George Banu,"Parisul personal. Auto-
biografie urbană", în care scrierile au-
torului beneficiază de suportul vizual
al fotografei Mihaela Marin, o carte care
se plasează între mărturia subiectivă şi
descrierea obiectivă, între promenada
personală şi mitologia "oraşului lumi-
nilor".

George Banu a primit
Marele Premiu
al Francofoniei

Richard al III-lea nu era cocoşat,
afirmă cercetătorii britanici, contra-
zicând astfel descrierea făcută de
William Shakespeare acestui rege en-
glez, în piesa de teatru omonimă, în
care ultimul suveran din dinastia
Plantageneţilor era descris ca un
monstru. Shakespeare a scris că Ri-
chard al III-lea, decedat în urmă cu
peste 500 de ani, era "un broscoi în-
veninat şi ghebos", cu un fizic "di-
form şi neterminat", a cărui cocoaşă
"era atât de urâtă încât câinii înce-
peau să latre când îl vedeau".

Analizând rămăşiţele pământeşti
ale fostului suveran englez şi reali-
zând o reconstrucţie în 3D a coloanei
sale vertebrale, s-a ajuns la concluzia
că Richard al III-lea nu era cocoşat,
ci suferea de scolioză, o deformare
laterală a coloanei vertebrale. "Este
un caz tipic de scolioză declanşată
în adolescenţă", a declarat Bruno
Morgan, expert în radiologie legală
la Universitatea Leicester.

Coloana vertebrală a regelui bri-
tanic prezintă o curbură pronunţată,
cuprinsă între 65 şi 85 de grade, care
determină o formă în spirală. O astfel
de persoană ar fi cel mai probabil
operată în zilele noastre pentru a co-
rect această diformitate. Umărul
drept al suveranului era mai ridicat
decât cel stâng, iar torsul său era re-
lativ scurt.

Shakespeare a
exagerat< Richard al
III-lea nu era coco;at
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S~N~TATE
Transplantul de celule stem hematopoietice reprezint[ poate singura ;ans[

pentru mii de copii ;i adul\i diagnostica\i cu leucemie sau alte boli grave ale
\esutului sanguin sau ale sistemului imunitar, care netratate sunt mortale. Iar
transplantul de la o persoan[ ne`nrudit[ le poate salva via\a.

Sun[toarea cre;te mai ales la
marginea p[durilor, sau `n locuri
umbrite ;i necultivate. 

Florile galbene grupate `n in-
florescen\e apar din mai p]n[
toamna t]rziu. Recoltarea lor se
face c]nd inflorescen\ele sunt des-
chise complet, mai ales dup[
s[rb[toarea S]nzienelor.

Din vremuri imemoriale sun[toarea
a fost folosit[ pentru tratarea bolilor ner-
voase, digestive ;i respiratorii, a st[rilor
de indispozi\ie ;i a r[nilor.

Studii ;tiin\ifice au confirmat aceste
calit[\i terapeutice, aceast[ plant[ fiind
considerat[ la ora actual[ un bun remediu
`n peste 80 de afec\iuni.

Cea mai puternic[ form[ de admi-
nistrare este extractul uscat care se ob\ine
din tinctura ob\inut[ din p[r\ile aeriene
ale sun[toarei, din care se evapor[ com-
plet alcoolul, r[m]n]nd o pulbere fin[
brun-ro;ietic[.

Aceast[ pulbere are un gust am[rui
astringent ;i con\ine de 5-6 ori mai multe
principii active dec]t simpla pulbere de
sun[toare.

Mai mult, aceste principii active din
extract sunt asimilate practic integral de
organism ;i nu doar `n propor\ie de ma-
ximum 25%, ca `n cazul simplei pulberi

de sun[toare.

Sun[toarea ;i depresia

Estim[ri oficiale arat[ c[ ̀ n urm[toa-
rele decenii mai mult de 50% din
popula\ia planetei va suferi de depresie.
Este deja cea mai r[sp]ndit[ maladie din
lume, fiind considerat[ o oportunitate
pentru ob\inerea unor profituri uria;e cu
ajutorul substan\elor chimice cu efect an-
tidepresiv. ~ns[ modesta sun[toare a stri-
cat toate calculele industriei farmaceutice.
~n prezent produsele naturale pe baz[ de
sun[toare sunt cele mai prescrise antide-
presive din Uniunea European[. Este o
situa\ie f[r[ precedent `n ultima sut[ de
ani, c]nd o plant[ medicinal[ este accep-
tat[ ;i folosit[ `n lumea medical[ pe o
scar[ at]t de larg[. Dar p]n[ s[ se ajung[
aici s-au f[cut numeroase studii, apogeul
lor fiind un experiment gigant, realizat
pe 3250 de pacien\i suferinzi de depresie.

Tineri de 20 de ani ;i v]rstnici de 80
de ani, to\i au luat extract de sun[toare
timp de patru s[pt[m]ni, rezultatele
dep[;ind a;tept[rile.

Peste 80% dintre participan\i au ob-
servat ̀ mbun[t[\iri semnificative ale st[rii
psihice, sub 2% s-au confruntat cu efecte
adverse, un procent foarte mic compara-
tiv cu reac\iile adverse care se manifest[
`n cazul medicamentelor alopate(31%).

Multe alte cercet[ri confirm[ faptul

c[ sun[toarea este extrem de eficient[ `n
lupta cu diferitele forme ale depresiei,
precum ;i cu complica\iile sale psiho-
emo\ionale.

Extractul de sun[toare determin[
scoar\a cerebral[ s[ elibereze anumi\i ne-
urotransmi\[tori, adic[ substan\e natu-
rale care ne induc anumite st[ri emo\io-
nale, care ̀ n acest caz sunt< optimism, en-
tuziasm, tonus ridicat.

Apoi, aceast[ plant[ atenueaz[ prin
mecanisme neurologice par\ial cunoscute
sentimentele de pesimism, de gol interior,
de vinov[\ie paralizant[. Deja dup[ dou[
s[pt[m]ni de administare, mul\i pacien\i
dep[;eau starea de astenie, c[p[tau ̀ ncre-
dere `n for\ele proprii, `ncep]nd s[ re-
nun\e la acea autoevaluare negativ[, care
este una dintre caracteristicile acestei
afec\iuni.

Tratamentul cu extract de sun[toare
este de 4-6 s[pt[m]ni, cu doza zilnic[ de
600-1200 mg, administrat ̀ n trei reprize.
Pe timpul tratamentului va exista o sen-
sibilitate excesiv[ a organismului la lu-
mina solar[, motiv pentru care pacien\ii
nu trebuie s[ se expun[ la soare ̀ ntre orele
11 ;i 18.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Cu siguran\[ v[ ve\i ̀ ntreba ce
sunt celulele stem hematopoietice
;i la ce ajut[ ele. Celulele stem he-
matopoietice, dup[ cum ne ex-
plic[ speciali;tii, sunt considerate
componentele de baz[ ale vie\ii,
stau la baza form[rii oric[rui tip
de celul[ din organism ;i se g[sesc
`n m[duva osoas[.

Celulele stem hematopoietice se re-
colteaz[ de la adul\i din s]nge periferic
sau din m[duva osoas[ sau la na;tere
c]nd se pot recolta din s]ngele cordo-
nului ombilical. Ele sunt folosite ̀ n tra-
tarea ;i vindecarea unor afec\iuni pre-
cum leucemia sau a altor cancere ale
s]ngelui, boli autoimune sau boli me-
tabolice ereditare.

Transplantul de celule stem hema-
topoietice reprezint[ poate singura
;ans[ pentru mii de copii ;i adul\i diag-
nostica\i cu leucemie sau alte boli grave
ale \esutului sanguin sau ale sistemului
imunitar, care netratate sunt mortale.
Iar transplantul de la o persoan[
ne`nrudit[ le poate salva via\a.

Deoarece este mai probabil[ g[si-
rea unei persoane compatibile ̀ n grupa
popula\ional[ sau ̀ n regiunea geogra-
fic[ unde `;i are originea pacientul/a,
majoritatea \[rilor, printre care ;i
Rom]nia ;i-au creat registre de dona-
tori voluntari de celule stem hemato-
poietice. ~n prezent, la nivel mondial
sunt ̀ nregistra\i ̀ n diverse registre pes-
te 22 milioane de donatori voluntari
de celule stem hematopoietice.

Cum se doneaz[ celule
stem hematopoietice

~nainte de a dona, ve\i putea discuta
cu un medic specialist despre fiecare

modalitate de donare `n parte, iar `n
final, dumneavoastr[ ve\i decide ce
metod[ prefera\i< donarea din celule
stem din s]nge periferic sau donarea
de celule stem din m[duva osoas[. ~n
Satu Mare func\ioneaz[ un astfel de
cabinet de consiliere ̀ n vederea don[rii
de celule stem hematopoietice `n ca-
drul Centrului de Transfuzie Sanguin[
Satu Mare. P]n[ `n prezent la nivel de
jude\, dup[ cum a precizat dr. Doini\a
Cri;an, managera centrului s-au ̀ nscris
aproximativ 300 de persoane ̀ n Regis-

trul Na\ional al Donatorilor Voluntari
de Celule Stem Hematopoietice.

Persoanele eligibile pentru donarea
de celule stem trebuie s[ aib[ v]rsta
`ntre 18 ;i 45 de ani ;i o stare de s[n[ta-
te general[ bun[. Cei ̀ nscri;i ̀ n Regis-
trul Na\ional al Donatorilor de Celule
Stem Hematopoietice pot dona p]n[
la v]rsta de 60 de ani.

Avantajul unui registru Na\ional al
Donatorilor Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice este acela c[, odat[
acreditat de Asocia\ia Mondial[ a Do-

natorilor de M[duv[, se afl[ ̀ n leg[tur[
cu registre similare din `ntreaga lume
;i poate apela la serviciile lor de c[uta-
re, iar baza de poten\iali donatori de-
vine incomparabil mai mare.

:ansa de a g[si donatori compatibili
depinde, `n primul r]nd, de profilul
genetic al pacientului/ei. Pentru per-
soanele care au gene HLA relativ co-
mune, ;ansa de a g[si o persoan[ com-
patibilil[ este `n medie de 1 la 200.000
p]n[ la 500.000.

Compatibilitatea se determin[ prin

compararea unui num[r de 6 p]n[ la
12 markeri genetici, numi\i markeri
HLA sau profil HLA(Antigen Uman
Leucocitar) care se afl[ la suprafa\a
globulelor albe (leucocitele). Rezultatul
favorabil al transplantului de celule
stem hematopoietice cre;te odat[ cu
num[rul de markeri identici dintre do-
nator/oare ;i pacient/[.

Ce se `nt]mpl[ la `nscrierea
`n Registru?

~nscrierea `n Registru presupune
informarea ̀ n prealabil asupra don[rii
de celule stem hematopoietice. Ve\i sta
de vorb[ cu persoane specializate care
v[ vor r[spunde la toate ̀ ntreb[rile des-
pre activitatea Registrului, procedurile
privind donarea ;i transplantul de ce-
lule stem hematopoietice sau securi-
zarea datelor.

Vi se cere s[ completa\i un chestio-
nar medical de autoevaluare ;i ve\i
semna un formular de consim\[m]nt
prin care v[ da\i acordul s[ fi\i ̀ nscris/[
`n baza de date ;i s[ vi se `nregistreze
datele personale ;i rezultatele analize-
lor `mpreun[ cu profilul HLA.

Dup[ aceea, vi se vor recolta 15 ml
de s]nge pentru analize care includ<
determinarea grupei sanguine ;i RH,
testarea unor boli infec\ioase transmi-
sibile ;i determinarea profilului HLA.
O prob[ de s]nge va fi p[strat[ pentru
teste suplimentare de confirmare.

~nscrierea ̀ n Registru nu este egal[
cu donarea. Speciali;tii spun c[ pot tre-
ce luni sau ani p]n[ c]nd o persoan[
`nscris[ ̀ n baza de date ar putea fi che-
mat[ s[ doneze celule stem hemato-
poietice. Exist[ situa\ii `n care o per-
soan[ `nscris[ ca donator voluntar nu
va ajunge s[ doneze niciodat[.

A consemnat Mihaela Ghi\[

~nainte de a dona, ve\i putea discuta cu un medic specialist despre fiecare modalitate de donare ̀ n parte, iar ̀ n final, dum-
neavoastr[ ve\i decide ce metod[ prefera\i< donarea de celule stem din s]nge periferic sau donarea de celule stem din
m[duva osoas[

Modesta sun[toare a stricat toate calculele industriei farmaceutice. ~n prezent
produsele naturale pe baz[ de sun[toare sunt cele mai prescrise antidepresive
din Uniunea European[

Cum s[ devii donator de celule
stem hematopoietice

Sun[toarea, un ajutor extraordinar pentru reechilibrarea psiho-emo\ional[
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Spum[ de zmeur[

Sup[ de conopid[ 
cu smântân[

Mod de preparare<

Fructele se sfărâmă bine și se ames-
tecă cu jumătatea zahărului și cu vani-
lia, până la obținerea unei paste omo-
gene. Albușurile de ouă, cu restul za-
hărului, într-un bol mai mare, cu mi-

xerul la turație mare se bat spumă tare,
apoi se amestecă cu pasta de fructe.
Paharele, sau bolurile în care se va servi
spuma se pun în prealabil la frigider,
sau și mai bine, la congelator, timp de
o oră-două. Spuma se așează în pahare
și se ornează cu bucăți de fructe, even-
tual cu un topping de ciocolată, sau
unul obținut din gălbenușurile de ouă
frecate cu alte 4 linguri de zahăr pudră.
Se consumă proaspăt, sau răcit la fri-
gider.

Ave\i nevoie< 
250 g fructe de zmeură, cât mai bine
coapt[ și proaspăt culeas[, 4 albușuri
de ouă (la temperatura camerei), 4-6
linguri de zahăr pudră, un pliculeț

zahăr vanilat

Mod de preparare<

Zarzavaturile se curăţă şi se taie
mărunt, iar conopida se desface în bu-
chete. Se încinge puțin ulei într-o oală
în care se va prepara mâncarea şi se
călesc zarzavaturile, cu excepţia con-
opidei. Se poate presăra și cu puțină

boia. Se stinge cu circa 1,5 l de apă şi,
după ce legumele încep să fiarbă, se
adaugă conopida şi se fierbe totul la
foc mic, până se înmoaie toate ingre-
dientele, apoi se adaugă zeamă de lă-
mâie (sau oțetul), după gust, sare, piper,
un vârf de cuţit de nucşoară. Într-un
bol se amestecă smântâna cu făina şi,
apoi, cu acest amestec se dresează supa
și se mai lasă puțin la fiert. După ce se
ia de pe foc, se lasă puțin să se răcească.
Gălbenușul se freacă bine, apoi se
adaugă treptat, una câte una, câteva
linguri de supă caldă, iar compoziția
se toarnă în oală. La servire se presar[
deasupra pătrunjelul mărunțit.

Ave\i nevoie< 
O conopidă de aproximativ 6-800 g,
o ceapă mică, doi morcovi, un pă-
trunjel, circa 100 g de ţelină, un cartof,
frunze de pătrunjel, gălbenuşul unui
ou, 200 ml smântână, o lingură de făi-
nă, o lingură-două de ulei, câteva pi-
cături de zeamă de lămâie (sau oțet),
sare, piper, nucşoară, eventual puțin

delicat (preparat acasă).

Castrave\i mura\i 
de var[

Mod de preparare< 

Într-un borcan de 3 l, se așează mai
mult de jumătatea crenguțelor de mă-
rar, circa jumătatea hreanului curățat,
tăiat în lung și bine spălat în prealabil,
precum și foile de dafin. Castraveții se
spală și se taie capetele, apoi se cres-
tează în 4, în formă de cruce, adică
dintr-un capăt se taie în două, dar nu
complet, apoi la fel și din capătul opus,

dar perpendicular pe prima tăietură.
Castraveții se așează în borcan, pe cât
posibil vertical, aspectuos, se adaugă
sarea, iar între castraveți se așează us-
turoiul curățat, ardeii iuți crestați puțin
în lungime și restul de hrean. Mărarul
rămas se pune deasupra castraveților.
Se adaugă apa puțin călduță și deasupra
se pune feliuta de pâine. Borcanul se
pune la soare, acoperit cu un capac
(eventual o farfurie mică), timp de 2-
3 zile, până când se acrește. C]nd cas-
traveții sunt suficient de murați, pâinea
se aruncă, iar borcanul se pune într-
un loc mai răcoros.

Ave\i nevoie< 
2 kg de castraveți mijlocii, o legătură
mai mare, sau 8-10 crenguțe de mărar
verde, 3 linguri cu vârf de sare, 3-5
căței de usturoi, 2-3 ardei iuți, 2-3 ră-
dăcini de hrean, 6-8 bucăți de foi de
dafin, o felie de pâine și un borcan.

Ciolan afumat
cu varz[ la cuptor

Mod de preparare<

Ciolanul afumat se lasă circa o oră
în apă rece, apoi în altă apă se pune la
fiert timp de 50 de minute - o oră, până
ce se înmoaie. Baconul se taie felii sub-
țiri, sau cubulețe mărunte și se prăjește
puțin într-o tigaie. Varza se sărează,
apoi, după ce stă puțin se stoarce bine-
bine, se amestecă cu baconul și se con-
dimentează cu piper și cu mărar, după

gust. O tavă antiaderentă se unge cu
un pic de ulei de măsline, apoi se pune
varza în tavă. Ciolanul se scoate din
apă, iar zeama ce rămâne se poate folosi
pentru prepararea unor supe sau cior-
be. Ciolanul se taie în 3-4 bucăți și se
așează pe varză, în așa fel încât să fie
puțin îngropate în varză. Se toarnă su-
pa peste varză și peste ciolan, se aco-
peră cu o folie de aluminiu sau cu o
altă tavă și se pune la cuptorul preîn-
călzit. După 40 de minute se descoperă
și se stropește totul cu ulei de măsline,
apoi se mai dă la cuptor până când cio-
lanul se rumenește bine. La servire se
poate orna cu smântână, ori cu feliuțe
de roșii sau ardei.

Ave\i nevoie< 
un ciolan afumat mai mărișor de cir-
ca 1 kg, o căpățână de varză, 200 g
bacon, piper, mărar verde tocat, ulei
de măsline, 200 ml supă de carne sau
de zarzavaturi (se poate prepara și din
cubuleț de supă), circa 200 g de smân-

tână.

Cicoarea este cunoscută încă din
antichitate ca leac pentru ficat şi pentru
digestie, dar şi ca remediu puternic îm-
potriva otrăvurilor.

Este o plant[ înaltă, aproape lipsită
de frunze, cu flori albastre. 

Rădăcina, de obicei se recoltează în
octombrie, este bogată în vitaminele
A, B, C, E şi K, dar şi ̀ n potasiu, calciu,
fosfor, cupru, zinc şi magneziu.

Are în compoziţia ei şi inulina, o
substanţă care scade riscul apariţiei
cancerului de colon şi men\ine oasele
s[n[toase.

În scop terapeutic, cicoarea se ad-
ministrează sub formă de pulbere, tinc-
tur[ şi infuzie. Pulberea se obţine din
rădăcina de cicoare bine uscată şi
m[runţită care se macină în râşniţa de
cafea. Din pulberea obţinută se ia câte
o linguriţă de dou[-trei ori pe zi, în caz
de răceli şi alte infecţii.

Tinctura se poate achiziţiona de la
plafar sau magazinele de produse na-
turiste, dar se poate prepara foarte sim-
plu şi acas[. Peste 20 de linguri de pul-
bere de rădăcină, puse într-un borcan,
se toarnă alcool alimentar de 50 de gra-
de sau votcă, amestecând continuu.

Când pulberea a fost acoperită, şi
deasupra are un strat de alcool de două
degete, borcanul se închide ermetic.
Conţinutul se lasă la macerat timp de
12 zile, după care se strecoară şi se de-
pozitează în recipiente mici, de culoare
închisă. Se păstrează la rece maximum
doi ani de la recoltarea rădăcinii. Se
administreaz[ c]te o linguri\[ de patru
ori pe zi, în cure de până la trei luni.

Infuzia este recomandată pentru fi-
cat şi bilă. Ea se prepară din două lin-
guriţe de plantă uscată. Amestecul se
fierbe cinci minute, se infuzează 15 mi-
nute şi se bea după mesele principale.
Infuzia are efect hipoglicemiant şi sca-
de colesterolul din sânge.

Cicoarea stimulează metabolismul
şi scade pofta de mâncare. Dimineaţa,
pe stomacul gol, beţi una-două căni cu
infuzie de cicoare. Scăpaţi de consti-
paţie.

Datorit[ principiilor amare se re-
comandă în hepatită acută sau cronică,
dischinezie biliară sau colici biliare.
Poate să refacă mucoasa intestinală
afectată de ulcer. Poate fi un remediu
contra calculilor renali.
Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Cicoarea reduce
riscul apari\iei

cancerului de colon

Cicoarea este cunoscută încă din antichitate ca leac pentru ficat şi pentru di-
gestie, dar şi ca remediu puternic împotriva otrăvurilor. Este o planta înaltă,
aproape lipsită de frunze, cu flori albastre. 
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Vara asta `ndr[zne;te s[ por\i 
alb din cap p]n[ `n picioare

Cămășile din denim sunt în vogă în acest an, ele putând fi purtate în cadrul ținutelor
casual, dar și al celor office. În cazul în care vrei să porți o asemenea cămașă alături de o
pereche de pantaloni albi, nu vei avea prea multe bătăi de cap, pentru că cele două sunt
ușor de asortat. Pentru un plus de stil, adaugă și un colier sau un clutch cu un design
simplu, dar modern.

Vara trebuie să purtăm ma-
teriale cât mai vaporoase, în cu-
lori deschise. Când vine vorba
despre culoarea cea mai iubită
în sezonul cald, albul rămâne în-
totdeauna în prim plan.

Deci o pereche de pantaloni în
această culoare nu trebuie să îți lip-
sească din dulap, mai ales că ei sunt
versatili. Dacă ți se pare că nu este
tocmai ușor să pui cap la cap un outfit
pornind de la un asemenea element,
noi venim cu câteva idei care te vor
inspira. 

Pantalonii albi în combinație 
cu o cămașă din denim

Cămășile din denim sunt în vogă
în acest an, ele putând fi purtate în
cadrul ținutelor casual, dar și al celor
office.

În cazul în care vrei să porți o ase-
menea cămașă alături de o pereche
de pantaloni albi, nu vei avea prea
multe bătăi de cap, pentru că cele do-
uă sunt ușor de asortat. Pentru un
plus de stil, adaugă și un colier sau
un clutch cu un design simplu, dar
modern. 

Pantalonii albi în ținute
romantice

Te pregătești pentru o întâlnire la
o cafenea sau la o terasă și nu știi ce
ținută să alegi? Apelează la versatilii

pantaloni albi! Dacă îi vei combina
cu un tricou cu detalii volumetrice,
cum ar fi volănașele, și cu un cardi-
gan, ținuta ta va fi gata imediat. 

Outfitul de inspirație marinăreas-
că nu se va demoda niciodată. O pe-
reche de pantaloni albi trei sferturi ,
cu o manșetă deasupra gleznei, în
combinație cu un sacou uni și cu un
tricou cu imprimeu orizontal repre-
zintă alegerea perfectă pentru o zi de
weekend.

O ținută smart casual, care poate
fi purtată atât ziua, la serviciu, cât și
seara, în cadrul unui eveniment! Este
vorba despre un outfit compus din
aceiași pantaloni albi trei sferturi, de
data aceasta combinați cu o cămașă,
cu un sacou și cu o pereche de sandale
cu toc . Mai pe scurt, eleganță și leje-
ritate. Dacă vrei să obții un efect de-
osebit, încearcă să combini culori
contrastante sau numai nonculori.

Alb și pastel

Încă o dată, pantalonii albi trei
sferturi sunt în centrul atenției. De
această dată, ei sunt purtați cu o că-
mașă fără mâneci în culori pastel. Vei
simți că este cu adevărat vară și te vei
bucura de o ținută comodă și la modă
în același timp. 

Inspirația urbană

Dacă ești îndrăzneață și vrei să îți
faci simțit curajul în materie de fas-
hion, încearcă să combini o pereche

de pantaloni albi cu un sacou asortat
și cu o bluză într-o culoare contras-
tantă. Dacă vei adăuga și câteva ac-
cesorii, vei obține un outfit de inspi-
rație urbană care va atrage priviri asu-
pra ta. 

Pantalonii albi, în varianta lor
scurtă, pot fi combinați cu un sacou
în aceeași culoare. Clutchul și sanda-
lele cu toc nu trebuie să lipsească. O
astfel de ținută este, în același timp,
elegantă și tinerească. 

Pantaloni albi în zilele
răcoroase

Chiar dacă vremea nu ține cu tine
mereu, nu înseamnă că nu poți îm-
brăca acest tip de pantaloni. Combi-
nă-i cu un pulover și vei ieși în evi-
dență grație bunului gust pe care îl
ai! Se știe că albul poate fi purtat îm-
preună cu orice culoare, așa că fii în-
drăzneață și folosește culori primare.
Dacă te vei rezuma la două dintre
acestea, cum ar fi galbenul și roșu,
vei avea parte de un look sofisticat.

O ținută all white este minunată
într-o zi caniculară de vară. Încearc-
o și tu și vei reuși să îți pui în evidență
atât simțul estetic, cât și bronzul că-
pătat în concediu. 

Pantalonii albi se pot purta ori-
când, indiferent de momentul zilei
sau de vremea de afară. Noi te sfătuim
să îți cumperi cel puțin două perechi,
de lungimi diferite, cu ajutorul cărora
vei putea creea ținute frumoase.

Denisa T.

Deși ploile din ultima vreme ne-au
forțat să purtăm din nou ghete și cizme,
nu înseamnă că nu trebuie să avem și
încălțămintea de vară pregătită. Maga-
zinele sunt pline de modele frumoase
și feminine. Iată ce nu trebuie sub nicio
formă să îți lipsească din garderobă în
sezonul cald.  
Culori stridente

Îndrăznește să porți încălțăminte
colorată! Această tendință este întâlnită
la pantofii cu toc, dar și la încălțămintea
cu talpă plată. Atunci când încalți o ast-
fel de pereche de pantofi, trebuie să ai
grijă ca ținuta să nu fie încărcată. Dacă
ai o pereche de sandale în culori aprinse,
atunci trebuie să iasă cel mai mult în
evidență, așa că este recomandat să îm-
braci o rochie uni, într-o nuanță paste-
lată sau în nonculori. Dacă alegi o pe-
reche de balerini pastelați, atunci poți
opta pentru încă o pată de culoare, dar
și aceasta ar trebui să fie pastelată. Invită
vara în garderoba ta și poartă cât mai
multă culoare. De asemenea nu purta
haine mult prea scurte care să lase la
vedere prea mult, dacă mărimea tocu-
rilor este cam mare. 
Pantofii cu ținte

Pantofii cu ținte au rămas fără în-
doială unul dintre cele mai emblematice
modele de pantofi ale tuturor timpuri-
lor. Având puterea de a transforma în
câteva secunde o ținută banală, într-una
cu adevărat spectaculoasă, pantofii cu
ținte se clasează în continuare în topul

preferințelor iubitoarelor de modă.
De unde a început această manie a

pantofilor cu ținte? Responsabil pentru
declanșarea acestui trend, căruia nu i-a
trebuit mult timp până să capete o am-
ploare extrem de mare, este Christian
Louboutin. La sfârșitul anului 2010, des-
ignerul lansa colecția de primăvară-va-
ră, care aducea în prim-plan modelele
de pantofi cu ținte metalice.
Stiletto cu ținte 

Startul trendului pantofilor cu \inte
a fost dat de Christian Louboutin în mo-
mentul în care tot mai multe vedete au
început să poarte obsesiv modelul Pi-
galle. Linia minimalistă și elegantă pe
care o păstrează acești pantofi stiletto,
combinată cu un vârf ascuțit și ținte pe
toată suprafața, au adus modelului Pi-
galle popularitate, dar și titlul de "cei
mai sexy pantofi din lume", în anul
2012, de către Footwear News și repre-
zentanții brandului Saks Fifth Avenue. 
Sandale cu baretă pe gleznă 

Sandalele ale căror baretă susțin per-
fect piciorul, exprimă eleganță și sunt
extrem de versatile. În funcție de model,
sandalele cu baretă pe gleznă pot fi pur-
tate atât la ținutele casual, cât și la out-
fituri elegante. Păstrează piesele meta-
lizate sau cu aplicații prețioase pentru
seară, și integrează sandalele colorate,
cu un design cât mai simplu, în ținutele
tale de zi. Nu uita< nu purta încălțăminte
cu baretă pe gleznă dacă picioarele tale
nu sunt suficient de lungi și tonifiate.

Dacă ești mignonă, încearcă să alegi
modelele cu barete cât mai subțiri sau
chiar nude, astfel încât să nu îți taie din
înălțime. 
Încălțăminte cu kitten heels

Pantofii cu tocuri mini, care nu mă-
soară mai mult de 5 cm, au acaparat po-
diumurile de modă sezonul acesta. Pan-
tofii kitten heels aduc o ușoară influență
retro întregului tău look, sunt ideali
pentru ținutele de zi. De asemenea, în-
călțămintea cu tocuri minuscule avan-
tajează în special femeile înalte, care de
multe ori, se simt stânjenite atunci când
încalță niște pantofi cu tocuri de 10
cm.    
Pantofi nude

Orice femeie ar trebui să aibă în gar-
derobă cel puțin o pereche de pantofi
nude, cu vârful ascuțit, atât de versatili
și feminini. Pe lângă faptul că aceștia se
potrivesc oricărei ținute, indiferent de
anotimp sau eveniment, atunci când cu-
loarea lor este cât mai apropiată de
nuanța pielii tale, pantofii nude îți alun-
gesc picioarele. Combină-i cu o pereche
de boyfriend jeans pentru un strop de
feminitate, iar la birou, asortează-i cu o
fustă tip creion. Seara poartă-i cu o ro-
chie uni, într-o culoare neon. 
Pantofi cap toe

Pantofii cap-toe (cu vârful eviden-
țiat printr-un alt material) au cucerit
catwalk-urile încă din toamna anului
2012. Grație eleganței pe care o denotă,
pantofii cu vârf metalizat au rămas pre-

ferații femeilor care vor să emane un
rafinament aparte în orice moment din
zi. Optează fie pentru modelele cap-toe
nude, sau îndrăznește să ieși din zona
ta de confort purtând pantofi cu vârf
metalizat, în nuanțe vibrante. 
Pantofi sport

Un trend care a căpătat tot mai mul-
tă popularitate primăvara aceasta este
redat de pantofii sport. Designerii au
decis să readucă în peisajul modei aerul
relaxat și lejer al anilor '90, creând cele
mai spectaculoase modele de pantofi
sport. Astfel, adidașii au devenit acum
piesele de rezistență ale sezonului cald.
Pantofi cu aspect prețios 

Pantofii cu aplicații prețioase te scot
mereu din încurcătură atunci când vrei
să obții cea mai elegantă ținută de seară.
Mizează pe niște pantofi complet aco-
periți de aplicații prețioase, pentru a
conferi un plus de strălucire unei ținute
all-black. Desigur, există opțiuni și pen-
tru iubitoarele unui stil clasic. Poți opta
cu ușurință pentru pantofii cu ținte
discr
|inte și platformă

Un alt model celebru de pantofi cu
ținte aparține bineînțeles, tot lui Lou-
boutin. Din dorința de a satisface gus-
turile tuturor femeilor în materie de
pantofi, creatorul a realizat modelul La-
dy Peep Spikes, cu vârf decupat și plat-
formă. 

La fel ca și modelul Pigalle, pantofii
cu ținte și platformă și-au găsit destul

de repede locul în garderoba vedetelor,
care nici acum nu încetează să poartă
acest tip de pantofi nonconformiști, cu
tocuri amețitoare. Pe lângă populară pe-
reche de pantofi negri cu platformă și
ținte argintii, Louboutin a creat diverse
variante< de la pantofi aurii cu ținte roz,
până la clasicul model cu ținte mono-
crome. Acești pantofi fetiș își demons-
trează puterea de seducție, fără a depăși
bariera dintre vulgaritate și senzualita-
te. 
Botinele cu ținte pe toc
Jeffrey Campbell

Ne îndreptăm atenția către contro-
versatele botine cu țepi marca Jeffrey
Campbell. În anul 2012, Jeffrey Cam-
pbell lansa pe piață botinele Lita cu ținte
și țepi pe toc, "o adevărată armă albă
pentru femei". 
Paradoxal, deși au fost declarate de către
DailyMail ca fiind cele mai urâte încăl-
țări create vreodată, botinele cu ținte
marca Jerffrey Campbell au reușit într-
un fel sau altul să capete tot mai multă
popularitate în rândul iubitoarelor de
modă nonconformiste. Asemănate  de
către experții în modă cu niște pantofi
de stripteuză sau de travestit, din pricina
aspectului ușor vulgar conferit de tocul
gros și înalt, combinat cu o platformă
masivă și bineînțeles, țepi și ținte cât cu-
prinde pe toc, botinele Lita și-au găsit
totuși loc în garderoba femeilor de pre-
tutindeni.

Denisa Terțan

Pantofii cu aplica\ii pre\ioase te scot mereu din încurc[tur[!
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DIET~

A apărut cea mai nouă și ciu-
dată dietă de care am auzit până
acum. Este vorba despre un plan
alimentar numit “Dieta cu ghea-
ță” care implică, logic, consumul
de gheață. Este cunoscut faptul că
vedetele ar face orice pentru si-
lueta mult visată, iar dieta
cu gheață, la care apelează și spor-
tivii de marcă, este cel mai bun
exemplu în acest sens.

Una dintre cele mai bizare diete din
ultima perioadă are drept element central
consumul de gheață, multă gheață, pen-
tru a fi mai precisă. Da, ai citit bine, se
pare că, pentru a slăbi, trebuie să începi
să vezi cuburile de gheață cu alți ochi și
să nu le folosești doar pentru a-ți răcori
cocktail-urile.

Dieta cu gheață pornește de la faptul
că organismul consumă foarte multe ca-
lorii pentru a încălzi mâncarea din sto-
mac, în timpul procesului de digestie.
Fostul campion mondial Leonard Do-
roftei a divulgat că o parte din strategia
alimentară pusă la cale de Interbox îm-
preună cu antrenorul și nutriționistul lui
se baza pe gheață. "Patru zile înaintea
meciurilor mă transformam în urs polar.
Stăteam cu un prosop rece pe cap și mân-
cam gheață", a declarat acesta.

Noul regim este cunoscut drept “The
Ice – Diet” și a fost creat de un doctor
gastroenterolog din Statele Unite ale
Americii, Brian Weber. BrianWeiner,
fondatorul dietei, susține că  îngerarea
unei cantități mari de gheață îți obligă
corpul să ardă mai multe calorii pentru
a aduce totul la temperatura organismu-
lui. Weiner susține că un litru de gheață
pe zi va arde 160 de calorii în plus. Dacă
acest lucru se întâmplă zilnic, poți slăbi
o jumătate de kilogram pe lună, fără să-
ți schimbi obiceiurile alimentare.
Cu toate acestea, nu toți medicii sunt de

acord cu această nouă dietă. Într-adevăr,
este posibil să slăbești, însă în momentul
în care renunți la gheață te vei îngrășa
din nou. În plus, gheața îți va face rău
dinților. 
Un avantaj al acestei diete este faptul că
ai începe să consumi mai multă apă ca
de obicei.

Cum funcționează

Ideea pe care se bazează acest plan
de slăbit, cel puțin surprinzător, este fap-
tul că gheața va impune organismului să
consume un număr mai mare de calorii,
deoarece trebuie să reușească să aducă
aceste lucruri înghețate până la nivelul
de temperatură al corpului uman.
Principiul din spatele dietei  este foarte
simplu. Căldura este egală cu caloriile.
Energia este consumată în scopul de a
produce căldură. Astfel, expus la o tem-

peratură scăzută, organismul uman va
începe arderea grăsimilor, în scopul de a
obține energia necesară încălzirii.
Ingerarea pe zi, a unui litru de gheață,
însemnând aproximativ patru căni de
cuburi de gheață, ar putea să te ajute să
arzi cu 160 de calorii mai mult. Astfel,
timp de o lună ai putea pierde jumătate
de kilogram, fără a introduce schimbări
în rutina alimentară sau în cea a activi-
tăților fizice.
Gastroenterologul menționează pe pa-
gina de Internet dedicată dietei cu gheață
că principiul pe care se bazează regimul
creat de el a fost inventat într-o perioadă
în care, din dorința de a slăbi, acesta a
înlocuit înghețata cu gheață.

Părerea experților

Nu ar trebui însă să jubilăm, unii ex-
perți afirmă că gheața, de fapt, nu prea

ajută organismul uman să piardă kilo-
gramele în plus. Elisa Zied, nutri\ionistă
și autoarea cărții “Yonger Next Week”, a
declarat că greutatea de care vei reuși să
scapi în timpul regimului cu gheață, se
va pune la loc cel mai probabil, imediat
ce vei renunța la gustarea rece. De ase-
menea, gheața ar putea avea un efect ne-
gativ asupra dinților, deoarece, după cum
prea bine știm, mâncărurile reci nu fac
bine acestora.

Patricia Meredith, profesor în cadrul
Colegiului de Stomatologie al Universi-
tății din Iowa, afirmă că gheața poate dis-
truge emailul și dentina, elemente im-
portante ale dinților, ce îi protejează de
apariția cariilor.

Același expert în domeniul nutriției,
Elisa Zied, consideră drept unic avantaj
al “The Ice Diet” consumul sporit de apă,
ce are loc implicit. Acesta este un aspect
benefic, deoarece ar putea preveni su-
praalimentarea datorată de multe ori
confuziei dintre senzațiile de foame și
sete.

Așadar, înainte de a te aproviziona
cu pungi de gheață și de a-ți face promi-
siunea că vei respecta cu sfințenie acest
regim, poate ar fi mai potrivit să te do-
cumentezi în legatură cu alte diete ce ar
putea să îți ofere silueta dorită cu adevă-
rat.

Cum se ține dieta

O dietă care promite să te transforme
într-o perioadă scurtă de timp, într-un
model cum ar fi celebra Kate Moss, asta
este dieta cu gheață. Astfel, se porneşte
de la faptul că organismul consumă mul-
te calorii pentru a încălzi mâncarea în
stomac, în timpul procesului digestiv. 

Acesta este motivul pentru care, în
conformitate cu această dietă, după cele
trei mese principale trebuie să consumi
cuburi de gheaţă . În timpul micului de-
jun un pahar, după masa de prânz ,trei
cuburi și după cină o jumătate de cub de

gheaţă. Dieta durează trei zile, timp în
care se recomandă să faci sport. 
Dacă apar simptome ca ameţeli, somno-
lenţă, bătăi de inimă sau atacuri de apo-
plexie de alertă, cantitatea ar trebui să
fie redusă la un cub după fiecare masă.
Pentru a obţine rezultate corecte, repetaţi
dieta o dată la fiecare săptămână, până
când ajungeți la greutatea dorită.

Sfaturi

Pentru a vă expune corpul la tempe-
raturi mai reci puteți roti termostatul,
astfel forțându-l să lucreze mai mult, în
scopul menținerii unei temperaturi in-
terne normale. Nu este necesar să vă îm-
brăcați suplimentar deoarece nu veți ob-
ține nici un rezultat, întrucât vă veți men-
ține corpul cald fără a-l forța să lucreze
suplimentar.

Acesta este un sfat de top ce trebuie
urmat în dieta termică. Când consumați
apă cu gheață, organismul dumneavoas-
tră va arde cu siguranță caloriile supli-
mentare, în scopul de a încălzi apa la
temperatura normală a corpului. Studiile
au arătat că 500 de ml de apă cu gheață
pot arde până la 20 de calorii suplimen-
tare. Folosind acest sfat în dieta termică
cel puțin o dată pe zi, vă ajută să ardeți
aproximativ 150 de calorii pe săptămână
doar bând apă. Evident, pentru a obține
rezultate importante este nevoie să com-
binați mai multe reguli ale dietei termi-
ce.

Acesta este cel mai extrem sfat al unei
diete termice. Efectuarea unei băi reci,
cu gheață, pentru pierderea kilogramelor,
nu este deloc un lucru ușor, dar cu sigu-
ranță este un lucru foarte eficient. În apă,
corpurile noastre se răcesc cel mai repe-
de. Pierderea de căldură este extremă iar
corpul trebuie să lucreze mai mult pentru
a-și păstra căldura. 

Vă puteți testa rezistența cu băi de
apă rece și dacă vă simțiți capabili puteți
ridica miza la băi cu gheață.

Vedetele ;i sportivii de performan\[
sl[besc prin cura cu ghea\[

De fiecare dată când ai început
o dietă a trebuit să gătești de două
ori mai mult. O dată pentru fami-
lie, iar mai apoi un meniu special
pentru tine. Vestea bună este că
acum se poate să stați toți la aceeași
masă, să alcătuiți un meniu unic și
să vă bucurați de companie reci-
procă, indiferent de obiectivele le-
gate de greutate pe care le are fie-
care.

Va trebui să alegi câteva alimente pe
care prietenii tăi le evită, însă în linii mari,
ceea ce mănânci nu diferă foarte mult de
ceea ce mănâncă ceilalți. 

Indiferent care este motivul pentru ca-
re dorești să te îngrași cu câteva kilograme,
cheia succesului este să adaugi calorii die-
tei. Maniera sănătoasă în care poți face
asta, nu implică nici pe departe alimentația
de tip fast-food> aceste produse nu oferă
suficienți nutrienți, în timp ce aportul de
grăsimi saturate, dăunătoare, și zahăr este
neobișnuit de crescut. De aceea, se reco-
mandă consumul de pește și de semințe

pe tot parcursul săptămânii, nu doar pen-
tru acizii grași pe care ți-i oferă, ci și pentru
caloriile conținute. Carnea roșie nu trebuie
consumată de mai mult de două ori pe
săptămână, din cauza conținutului ridicat
de grăsimi saturate.

Fasolea albă, neagră, lintea și soia re-
prezintă și ele surse foarte bune de proteine
și calorii. Poți obține un soi de mâncare
delicios, sănătos și rapid de preparat, așe-
zând boabe de fasole și brânză degresată
pe o foaie de tortilla (se găsesc în magazi-

nele mari). Rulează tortilla și las-o în cup-
torul cu microunde până se încălzește. 

O altă modalitate prin care puteți ob-
ține calorii este adăugarea de lapte praf în
supe, sosuri sau shake-uri. Dacă vrei să te
îngrași, încearcă să înlocuiești uleiul din
floarea-soarelui cu cel de măsline. Pe lângă
aportul de calorii, uleiul de măsline îți va
proteja sistemul cardiovascular și te va
menține în formă. Dacă ai preparat salată
și nu știi ce sos să îi adaugi, optează pentru
o maioneză ușoară, eventual vegetală. 

Pentru nutrienți suplimentari, consu-
mă cât mai multe legume, fructe și cereale
integrale! Fibrele furnizează calorii, iar
proteinele te energizează pe parcursul zilei
și te mențin în formă. Și, că tot am vorbit
despre legume, trebuie să știi că cele vâs-
coase, cum ar fi cartoful și porumbul, aduc
un aport caloric substanțial crescut în com-
parație cu celelalte. În plus, și legumele
verzi sunt recomandate, mai ales că sunt
foarte sănătoase. Le poți servi cu un vârf
de sare și ulei de măsline.

Înlocuiește sucurile acidulate și dulci
cu fructe (care conțin fitonutriente, calorii,
substanțe nutritive și multe altele), pentru

a-ți hidrata corespunzător dieta!
Ia-ți în fiecare zi suplimentele alimentare
recomandate de medic, pentru că acestea
reprezintă o sursă foarte bună de echili-
brare a dietei cu proteine, calorii, carbo-
hidrați și minerale!

Alege ciocolata cu un con\inut 
ridicat de cacao

În ceea ce privește dulciurile, nu este
cazul să-ți refuzi ciocolata, care, se știe,
tentează pe oricine> optează însă pentru
un sortiment cu conținut ridicat de cacao,
pentru că ciocolata neagră are un aport
însemnat de antioxidanți, substanțe care
nu se regăsesc în celelalte dulciuri.

Există studii care arată că persoanele
care servesc alimentele împreună cu prie-
tenii, au tendința să mănânce mai mult>
același lucru se întâmplă și în cazul în care
oamenii cu care stau la masă consumă mai
multe alimente decât ceilalți. De aceea, so-
cializarea ar putea fi cheia către acumula-
rea de kilograme. Așadar, te simți bine cu
amicii, mănânci sănătos și ajungi la greu-
tatea dorită, fără stres și bătăi de cap.

Carnea ro;ie nu trebuie consumat[ mai mult de dou[ ori
pe s[pt[m]n[ `n dieta de `ngr[;are

Una dintre cele mai bizare diete din ultima perioadă are drept element central
consumul de gheață, multă gheață, pentru a fi mai precisă. Da, ai citit bine, se
pare că, pentru a slăbi, trebuie să începi să vezi cuburile de gheață cu alți ochi și
să nu le folosești doar pentru a-ți răcori cocktail-urile.
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~n perioada 1940-1943 au fost `nfiin\ate 32 de tabere de munc[ for\at[ `n care
au fost `ncadra\i zeci de mii de rom]ni, evrei ;i \igani din Ardealul de Nord. ~n de-
cembrie 1942 Consulatul Rom]niei la Oradea trimitea la Bucure;ti ministrului
Mihai Antonescu un raport - p[strat `n Arhiva Ministerului Ap[r[rii Na\ionale -
`n care erau amintite 21 de asemenea tabere, cu preciz[ri referitoare la fiecare
dintre acestea.

Municipiul Cluj-Napoca a
găzduit, la mijlocul lunii trecute,
conferinţa „Holocaustul evreilor
din Transilvania de Nord – 70 de
ani”, dedicată comemorării de-
portărilor în masă a populaţiei
evreieşti în lagărele naziste de
concentrare şi exterminare, efec-
tuate în primăvara şi vara anului
1944, de către administraţia hor-
thystă.

Manifestarea a fost organizată de
Institutul de Istorie „George Bariţiu”
Cluj-Napoca şi de Filiala Cluj a Aca-
demiei Române. Din delega\ia
s[tm[rean[ au f[cut parte av. Vasile
Moi;, av. Nicolae Decsei ;i autorii mo-
nografiei “Evreii s[tm[reni, istorie ;i
destin” - Ioan Corneanu ;i Lacrima
Teocan (actualmente director al Biblio-
tecii Jude\ene).

Din comunicarea prezentat[ de
profesorul Ioan Corneanu re\inem un
capitol care nu prea a fost discutat c]nd
se vorbe;te despre istoria Holocaustu-
lui ;i ocupa\iei din anii ‘40< taberele de
munc[ for\at[.

Raportul Consulatului
Rom]niei la Oradea

~n perioada 1940-1943 au fost ̀ nfi-
in\ate 32 de tabere de munc[ for\at[ ̀ n
care au fost `ncadra\i zeci de mii de
rom]ni, evrei ;i \igani din Ardealul de
Nord. ~n decembrie 1942 Consulatul
Rom]niei la Oradea trimitea la Bucu-
re;ti ministrului Mihai Antonescu un
raport - p[strat ̀ n Arhiva Ministerului
Ap[r[rii Na\ionale - ̀ n care erau amin-
tite 21 de asemenea tabere, cu preciz[ri
referitoare la fiecare dintre acestea<

“- Tab[ra de munc[ for\at[ nr.
1012, ̀ nfiin\at[ ̀ n toamna anului 1940,
din rom]ni, evrei ;i \igani, cuprinz]nd
1440 de persoane, `n localitatea Rahe,
apoi dup[ trei luni a fost mutat[ l]ng[
localitatea Szeget, apoi `n localitatea
Elsokozpont, pentru o perioad[ de ;ase
luni, au o stare jalnic[. Tr[iesc `n cea
mai groaznic[ mizerie, sunt ̀ mbr[ca\i
`n zdren\e ;i sunt caza\i `n bar[ci
d[r[p[nate, f[r[ u;i ;i ferestre, dorm
doar pe paie>

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la Li-
ter, jude\ul Veszprem, cuprinde peste
1400 de persoane, rom]ni ;i evrei. Ea
a fost ̀ nfiin\at[ ̀ n iunie 1941. Lucreaz[
la un terasament de cale ferat[. Sunt
zdren\ui\i. ~n tab[r[ nu au primit hai-
ne. Ei purtau hainele cu care au venit
`n tab[r[. Dorm tot `n bar[ci. Nu au
nici u;i ;i nici ferestre. Pe jos sunt a;ter-
nute paie ca pentru animale. Nu au pri-
mit p[turi sau alte lucruri. Nu au ap[
potabil[. Nu au s[pun. Tr[iesc `ntr-o
stare groaznic[. Sunt plini de p[duchi
;i cu scabie. Hrana este foarte slab[ ;i
insuficient[. Zilnic merg pe jos c]te 6-
7 km p]n[ la locul de munc[. Sunt
b[tu\i ;i `njura\i `n fiecare zi>

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1015
este a;ezat[ `n localitatea Mesztegany,
jude\ul Somogy. A fost ̀ nfiin\at[ ̀ n fe-
bruarie 1941, cu un efectiv de 1381 de
rom]ni ;i evrei. Lucreaz[ de cinci luni
la exploatare forestier[. Au o stare de-
plorabil[. Dorm ̀ n bar[ci. Zilnic se de-
plaseaz[ pe jos 5-6 km p]n[ la locul de

munc[. Nu au nici un fel de asisten\[
medical[. Datorit[ faptului c[ lucreaz[
`n frig, mul\i dintre ei sunt bolnavi ;i
nu au medicamente. Exist[ un singur
medic evreu, nu are medicamente pen-
tru a trata bolnavii. Sunt plini de
p[duchi ;i cu scabie>

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1060,
cuprinde peste 1400 de rom]ni ;i evrei.
A luat fiin\[ `n august 1942. Lucreaz[
la Kardiskut, jude\ul Csongrad. Ca
obiect de activitate este canalizarea.
To\i sunt ̀ n zdren\e. ~n trei luni au pri-
mit o singur[ dat[ s[pun. Sunt caza\i
`n mai multe grajduri, iar ca a;ternut
sunt paie de gr]u. Sunt tot timpul
b[tu\i ;i `njura\i pentru c[ nu-;i reali-
zeaz[ norma de lucru>

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1045.
Func\ioneaz[ de ;ase luni la Petfurda,
cu un nr. de peste 1250 de rom]ni, evrei
;i \igani. Nu au cu ce s[ se `mbrace.
Sufer[ enorm din cauza frigului.
M]ncarea este foarte slab[. Mul\i din-
tre ei sunt bolnavi. Sunt plini de
p[duchi ;i de scabie. Muncesc c]te 14
ore pe zi, inclusiv duminica. Acele per-
soane care decedeaz[ sunt
`nmorm]ntate `n locuri necunoscute.
Nu sunt anun\ate nici familiile celor
deceda\i>

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1013
cu un efectiv de 1351 de rom]ni ;i
evrei, func\ioneaz[ de patru luni, iar
tab[ra 1019 func\ioneaz[ de 4 luni. Ele
au fost `mpreunate ;i lucreaz[ tot la
Veszprem>

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1056,
cu sediul la Kelesa, cuprinde peste 1200
de rom]ni ;i evrei. Condi\iile de munc[
;i via\[ sunt identice ca ;i la celelalte
tabere>

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Oroshaza, cuprinde 1972 de rom]ni ;i
evrei din jude\ele Satu Mare, Bihor,
S[laj, Bistri\a, `mp[r\i\i `n patru com-
panii. Lucreaz[ la continuarea unor ca-
nale. :i ei sunt zdren\ui\i, bolnavi, f[r[
medicamente, plini de parazi\i,
fl[m]nzi ;i istovi\i. B[taia ;i injuriile
sunt la ordinea zilei>

- Tab[ra de munc[ for\at[ de l]ng[
localitatea Nagyszolos, cuprinde 1582

de rom]ni, evrei ;i \igani din N[s[ud.
Condi\iile de munc[ ;i via\[ sunt la fel
ca ;i la celelalte tabere.

Tabere la Odoreu,
Cic]rl[u ;i Marghita

- Tab[ra de munc[ for\at[ din Odo-
reu, jude\ul Satu Mare, cuprinde peste
1450 de persoane. Ei lucreaz[ `n
condi\ii foarte grele la terasamentul de
cale ferat[. Hrana foarte slab[. To\i sunt
`mbr[ca\i ̀ n haine zdren\uite. Masa de
pr]nz const[ `ntr-o sup[ de cartofi ;i
120 gr. de p]ine.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la Fa-
brica de Sticl[ din Miskolcz. Efectivul
rom]nilor ;i a evreilor provin din |ara
Oa;ului. Ei lucreaz[ ca salahori `n in-
cinta fabricii c]t ;i la alte lucr[ri din
Miskolcz. Cazarea este ingrat[, tot `n
bar[ci insalubre cu paie pe podea ;i cu
hran[ insuficient[. Sunt plini de pa-
razi\i ;i scabie. Nu au ap[ potabil[ ;i
nici medicamente. Acele persoane care
se pl]ng de condi\ii inumane sunt
b[tute ;i `njurate `n fiecare zi.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Cic]rl[u, jude\ul Satu Mare. cu un efec-
tiv de peste 1500 de rom]ni ;i evrei,
lucreaz[ la terasamentul de cale ferat[.
Au o via\[ extrem de grea. B[t[ile ;i
jignirile sunt la ordinea zilei.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la Sur-
duc, jude\ul S[laj, cuprinde peste 1500
de rom]ni ;i evrei. ~n taberele de la Lo-
kohaza si Piskoladani au fost ̀ ncadra\i
numai rom]ni, care dup[ 40 de zile au
fost `mbarca\i `n trenuri de marf[ ;i
apoi alunga\i peste frontier[ `n
Rom]nia. Evreii ;i rom]nii din tab[ra
de la Surduc lucreaz[ la terasament de
cale ferat[. To\i cei interna\i `n tabere
au o via\[ foarte grea. B[t[ile ;i injuriile
sunt la ordinea zilei f[r[ nici o
remu;care.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la fa-
brica Phonix din Baia Mare este for-
mat[ din 1500 de rom]ni ;i evrei. Sunt
caza\i `n cl[diri p[r[site f[r[ u;i ;i fe-
restre, `n care se men\in otr[vuri ex-
trem de periculoase pentru oameni.

Mul\i dintre cei interna\i sunt grav bol-
navi ;i nu au asisten\[ medical[ ;i nici
medicamente.

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1046
de la Budapesta, strada Moglodi nr. 17
la Polgary Sorgyar. ~n tab[r[ sunt ̀ nca-
dra\i peste 1300 de rom]ni ;i evrei. Ei
lucreaz[ munci de salahori `n incinta
fabricii c]t ;i la alte obiective de peste
;ase luni. Nu li se permite s[ p[r[seasc[
tab[ra. Cei care nu se prezint[ la apel
sunt da\i dezertori, iar cei ce revin sunt
b[tu\i `ntr-un mod barbar. Lucreaz[
c]te 12-14 ore pe zi inclusiv duminic[.
Sunt caza\i ̀ n spa\ii insalubre, f[r[ pa-
turi, ;i dorm pe jos ca vitele pe paie.

Unele tabere au fost formate
  doar din s[tm[reni

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Miskolcz are un efectiv de aproape
1300 de rom]ni, evrei ;i \igani. La ̀ nfi-
in\area taberei fiecare rom]n ;i evreu
a venit cu haine proprii. To\i cei din
tab[r[ sunt din jude\ul Satu Mare. Hai-
nele sunt zdren\uite, iar ̀ nc[l\[mintele
s-au distrus `n totalitate, fapt pentru
care umbl[ descul\i. Tab[ra func\io-
neaz[ de peste ;ase luni. Cei `ncadra\i
`n tab[r[ sunt obliga\i s[ lucreze c]te
12-14 ore pe zi, inclusiv duminicile.
Nu se ;tie exact num[rul mor\ilor din
cauza gravelor `mboln[viri. Ei sunt
`nmorm]nta\i `n locuri necunoscute.
Nici familiile nu sunt anun\ate.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Abrusfalva Csongrad cuprinde peste
3500 de rom]ni ;i evrei. De ;apte luni
lucreaz[ la un canal pentru prevenirea
inunda\iilor. Modul de via\[ ;i de
munc[ sunt la fel ca ;i `n celelalte ta-
bere. Rom]nii ;i evreii sunt considera\i
ca du;mani ai ungurilor.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Diosgyor func\ioneaz[ de peste ;ase
luni, cu un efectiv de peste 1800 de
rom]ni, evrei ;i \igani din jude\ul Satu
Mare. Ei lucreaz[ la o exploatare fore-
stier[. Cei care lucreaz[ la `nc[rcarea
lemnelor ̀ n vagoane lucreaz[ de la ore-
le 7 p]n[ la 10 seara. Cazarea, masa ;i

asisten\a medical[ sunt la fel ca `n ce-
lelalte tabere.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Marghita, jude\ul Bihor, cu un efectiv
de peste 1300 de rom]ni, evrei ;i \igani
din jude\ele Some;, Satu Mare, S[laj,
Cluj ;i N[s[ud. Ei lucreaz[ la tronsonul
de cale ferat[. Plutonierul Csed Jozef
aplic[ un tratament mai r[u dec]t la
animale, b[t]ndu-i ;i `njur]ndu-i `n
fiecare zi, adres]ndu-le cuvinte ca<
rom]ni ;i evrei puturo;i. Nu au medi-
camente ;i nici asisten\[ medical[. Este
un singur medic evreu. El nu are me-
dicamente ;i nici s[ dea certificate me-
dicale.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la Be-
renyfalva s-a `nfiin\at `n 1942. Au fost
`ncadra\i aproape 2000 de rom]ni ;i
evrei cu v]rste `ntre 20-40 ani. Ei au
fost `mp[r\i\i `n companii de munc[
cu numerele< 1993, 2000, 2001, 2005.
~n tab[r[ au mai fost adu;i 1200 de
rom]ni ;i evrei din Maramure;. Nu au
primit ̀ mbr[c[minte. Ei sufer[ enorm
din cauza frigului. To\i comandan\ii
de companii sunt unguri. Fiecare com-
panie avea c]te un medic evreu, dar
nu aveau medicamente. Cazarea s-a
f[cut tot ̀ n bar[ci insalubre. Nu au pri-
mit nici m[car c]te o p[tur[. ~n loc de
paturi s-au a;ternut paie, care din cauza
vremii s-au transformat `n pleve. Cei
ce nu aveau locuri `n bar[ci dormeau
sub cerul liber.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la Ay-
ka Vesprem cuprinde peste 1300 de
rom]ni ;i evrei. S-a ̀ nfiin\at la 1 august
1941 pentru jude\ele Satu Mare, Cluj,
Bihor, Some;, S[laj. Lucreaz[ la o min[
de c[rbuni. |inuta ;i modul de via\[ ;i
de munc[, ca ;i `n alte tabere.

- Tab[ra de munc[ for\at[ de la
Oregesato cuprinde peste 1200 de
rom]ni, evrei ;i \igani. A luat fiin\[ `n
1942. Lucreaz[ la un mare canal pentru
evacuarea apei pluviale. Au un regim
de lucru ;i de via\[ ca ;i la celelalte ta-
bere. Sunt plini de p[duchi ;i scabie.
~n tab[ra de munc[, `n timpul nop\ii
`;i fac apari\ia numero;i ;obolani. Zil-
nic parcurg peste 5 km p]n[ la locul
de munc[. Din cauza muncii grele au
o `nf[\i;are trist[.

- Tab[ra de munc[ for\at[ nr. 1001,
1002, 1003 ;i 1004, `mp[r\i\i `n com-
panii de munc[ `nsumeaz[ peste 1700
de persoane. Tab[ra a fost ̀ nfiin\at[ ̀ n
septembrie 1942 `n localitatea Zsam-
bor din rom]ni, evrei ;i \igani. Ei lu-
creaz[ la construirea unui aeroport
`ntre localit[\ile Zsambor ;i Bekesen-
tivany. Sunt caza\i `n bar[ci insalubre.
Zilnic se deplaseaz[ ;ase km p]n[ la
locul de munc[. Nu au paturi, dorm
pe paie, noaptea se adun[ at]\ia ;obo-
lani, mul\i dintre oameni au fost
mu;ca\i ̀ n timpul somnului. ~n fiecare
zi sunt b[tu\i ;i `njura\i.”

* * *

~n ciuda caracterului oarecum re-
petitiv al textului, detaliile sunt
tulbur[toare ;i te pun pe g]nduri, mai
ales `ntr-un an `n care filmul “12 ani
de sclavie” - s[ nu ne ferim de cuvinte
tari! - a c];tigat Premiul Oscar. Despre
cariera academic[ a profesorului Cor-
neanu g[si\i am[nunte pe pagina web
a ziarului nostru.

A consemnat Vasile A.

Scen[ dintr-o tab[r[ de munc[ for\at[ de pe teritoriul Ungariei, `n 1942

Mii de rom]ni ;i evrei, maltrata\i
`n tabere de munc[ for\at[

HOLOCAUST
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Sătmăreanul Marius Chinde,
inginer de profesie, este actual-
mente liber profesionist. A lucrat
o vreme şi în publicistică, fapt ce
i-a marcat pozitiv calitatea scri-
sului, după cum se poate vedea şi
din textul pe care îl publicăm mai
jos. 

Este vorba de experienţa sa, dobân-
dită în cursul unei şederi de două săptă-
mâni în Canada, experienţă plină de va-
loroase învăţăminte pentru noi, româ-
nii.

Aterizarea în Saskatoon

„Ladies and gentleman, this is your
captain speaking> in about five minutes
we will arrive in Saskatoon Sk!” – aud în
difuzoare vocea căpitanului Boeing-ului
„Air Canada”, care îi anunţa pe pasageri
sosirea la destinaţie< oraşul Saskatoon,
din statul Saskatchewan, Canada. După
o călătorie de 32 de ore, din care 16 efec-
tive de zbor, iar restul o alergătură de la
un terminal la altul prin aeroporturile
din Bruxelles, Montreal şi Toronto, timp
în care, zburând spre vest, nu s-a făcut
deloc seară, mă simţeam ca după o par-
tidă de 12 reprize în compania lui Lucian
Bute. Avionul a aterizat lin, scrâşnindu-
şi frânele, în aplauzele pasagerilor. Obo-
seala mi s-a risipit pe dată când, în aero-
port, i-am văzut aşteptându-mă pe so-
ră-mea cu şogoru’, pe nepotu-meu şi vii-
toarea lui soţie – o creolă din Chile, de
toată frumuseţea – care o aduseseră şi
pe micuţa lor fiică, de doar şapte luni,
iar seara s-a terminat cu poveşti şi amin-
tiri de familie.

Libertate, lege şi ordine

Ceea ce te şochează în primul rând
în Canada este impresia de ordine şi dis-
ciplină. Şi nu este doar o impresie, ci
chiar e ordine şi disciplină. 

Ca organizare, se observă că, în car-
tierele rezidenţiale, nu există niciun fel
de magazine, pentru ca aprovizionarea
acestora să nu conturbe liniştea locata-
rilor. De aceea, canadianul merge să
cumpere la superstore şi-şi ticseşte frigi-
derul cu mâncare o dată pe săptămână.
Există legi pentru cele mai mărunte pro-
bleme şi ele sunt aplicate cu stricteţe de
organele represive, pe principiul „Te crezi
şmecher? Hai să vedem dacă-ţi rentea-
ză!”. De exemplu, dacă arunci o hârtie
pe jos şi te vede poliţistul, te căptuşeşte
cu o amendă de vorbeşti singur vreo do-
uă săptămâni, cât trebuie să lucrezi ca s-
o poţi plăti. Dacă-ţi maltratezi câinele
sau pisica, te pasc şase luni de puşcărie,
nemaivorbind dacă-ţi baţi soţia sau co-
pilul şi aceştia te reclamă la poliţie, te
trezeşti urgent într-un „deep shit”. 

Legea este foarte dură cu privire la
ofensele aduse persoanei, lucru ce naşte,
de multe ori, situaţii incredibile. Am vă-
zut o cucoană care s-a oprit în mijlocul
drumului şi a început să facă inventarul
poşetei, în timp ce automobilele s-au
oprit, iar şoferii au aşteptat răbdători şi
fără s-o claxoneze, până ce a terminat ea
de căutat în geantă şi a catadicsit să-şi
mişte posterioru’ pe trotuar. Pe şosele
circulă, cu 20 km/oră, moşi de o sută de
ani, care încurcă circulaţia şi ar trebui
amendaţi că umblă neîmbălsămaţi pe
stradă, iar când coboară, trag după ei bu-
telia cu oxigen, fără de care nu pot res-
pira, dar nu le ia nimeni permisul, con-
siderându-se că – vezi Doamne – li s-ar

încălca drepturile cetăţeneşti.
O altă problemă de care legislaţia ca-

nadiană s-a ocupat în mod deosebit este
aceea a viciilor. Fumatul este strict in-
terzis în toate spaţiile închise iar ţigările
nu se află la vedere în magazine, ci se
vând de sub tejghea. În afară de baruri şi
restaurante, consumul de alcool este in-
terzis în locurile publice (de exemplu, la
picnic sau la alte serbări publice în aer
liber).

În acest cadru legislativ, canadianul
se simte confortabil, iar puhoiul de emi-
granţi este disciplinat de îndată, fiind in-
tegrat fără probleme. Şi încă ceva< nu
există corupţie. Funcţionarii îşi fac treaba
cu amabilitate, vrednicie şi profesiona-
lism, fără a aştepta ceva de la cetăţean.
În schimb, ei sunt relativ bine plătiţi (dar
mai slab decât în economia privată) şi
beneficiază, pe lângă o anumită consi-
deraţie din partea celorlalţi membri ai
societăţii, şi de alte avantaje (de exemplu,
primesc mai uşor decât ceilalţi cetăţeni
un credit de la bancă).

Statul ştie să „facă bani”

În Canada, nu se poate să nu fii im-
presionat de infrastructură< autostrăzi de
calitate, străzi, poduri, clădiri publice im-
pozante. Şi văzându-le, se naşte în mod
natural întrebarea< cu ce bani? Nicio tea-
mă, la ei statul ştie să facă bani. Ca şi în
alte state din Canada, în statul Saskat-
chewan, alcoolul este monopol de stat.
Adică, el nu se vinde nici în superstore-
uri şi nici în alte magazine, ci exclusiv în
aşa-numitele „liquer stores”, magazine
care sunt de stat. De aici cumpără atât
populaţia, cât şi localurile, iar adaosul
comercial şi accizele intră toate la bugetul
de stat.

Monopol de stat sunt şi asigurările.
În statul Saskatchewan există o singură
firmă de asigurări, aparţinând statului,
SGI – Saskatchewan General Insurence,
care încheie toate tipurile de asigurări,
atât pentru persoane fizice cât şi pentru
cele juridice. Anul trecut, SGI a avut un
profit de 10 milioane de dolari canadieni.
Am văzut pe viu cum lucrează SGI. Şogo-

ru’ i-a dat telefon surorii mele că şi-a
lovit maşina (un van Chrysler) în oraş<
pusese o frână, cel din spate nu a obser-
vat, l-a lovit şi l-a proiectat în maşina din
faţă. Dacă nu s-a accidentat nicio per-
soană, nici măcar nu se deranjează poliţia
să vină la locul faptei, totul se rezolvă cu
societatea de asigurări, care îţi plăteşte
daunele, fără să facă nazuri şi fără să-ţi
caute nod în papură, aşa cum se întâmplă
în România. Dacă reparaţia costă mai
mult decât valoarea maşinii, evaluată de
ei, SGI ţi-o cumpără< ei îţi dau banii, tu
le dai cheile şi te duci să-ţi cumperi alta.

Cine-a spus că românii
sunt neintegrabili?

În ultima vreme, comentatori de do-
uă parale susţin că românii sunt neinte-
grabili într-o societate civilizată. „N-au
mentalitate, dom’le!” – plescăie cu dispreţ
din buze sus-numiţii tăietori de frunze
la câini. Vorbiţi aiurea, băi, papagalilor,
iar dovada vie o constituie tocmai româ-
nii (mă refer la cetăţenii români, indife-
rent de etnie, mai puţin la bruneţii plecaţi
la cerşit & ciordit) care s-au integrat foar-
te bine în ţările occidentale, unde trăiesc
onest, din munca lor, şi nu au probleme
cu autorităţile. Problema românilor este
însă că, în România, nu au un partener
de dialog, într-un stat corupt, condus de
incapabili şi cu instituţii neputincioase.

Românii din Canada nu fac excepţie,
s-au integrat de minune în societate şi
sunt respectaţi. Nu se plâng, ca nişte ba-
be, la orice hop, şi muncesc din greu.
Când vorbesc între ei, folosesc puzderie
de englezisme, pe care le „întorc” pe ro-
mâneşte< ei rent-uiesc săli de nunţi sau
maşini (to rent – a închiria), book-uiesc
bilete de avion sau camere de hotel (to
book – a rezerva), vorbesc cu owner – ul
(owner – proprietar), se duc după corner,
să fumeze o ţigară, sau „lucrează la ulei”
(adică, la extracţiile de petrol – oil). Acest
limbaj nu vine din snobism, ci mai de-
grabă fiindcă, obligaţi de împrejurări să
folosească mai tot timpul engleza, la
muncă şi în societate, şi-au format în
minte nişte expresii prefabricate, care le

vin la îndemână chiar şi atunci când vor-
besc româneşte.

„Aici, am pornit iarăşi, de la lingură
şi furculiţă” – mi-a spus Sandu, econo-
mist de meserie, copatron al unei firme
de izolaţii în construcţii. „Până acum a
mers, partea mea din firmă a ajuns la
vreo 250 de mii de dolari> dacă nu va mai
merge, mă voi ocupa de altceva, deja am
nişte idei.” Cu toate că este foarte ocupat,
Sandu nu şi-a uitat pasiunea pentru po-
rumbei, creşte vreo două sute – în special
poştaşi şi tippleri – iar pe lângă casă şi-
a pus nişte ceapă, porodici şi câteva tufe
de fasole, că „alt gust au păstăile din cur-
tea ta”. Între timp, a ajuns şi bunic. „Mă,
pruncii ăştia nu cred că cea mai mare
plăcere a noastră din copilărie era când
ne cumpăram de mâncare un borcan cu
gem de măceşe şi nişte cornuri, după care
vorbeam cu portarul şcolii să ne lase în
clasă şi făceam concurs de geografie pe
hartă!”.

Dorina lucrează în domeniul asis-
tenţei sociale, organizând activităţi so-
cial-culturale pentru vârstnici. Expe-
rienţa de educatoare, dar şi felul ei de-a
fi i-au adus succes în aceste activităţi.
„Nu te zdrobeşti cu munca, iar dacă-ţi şi
place ceea ce faci, vei fi mulţumit de re-
zultate!” – spune ea.

Doamna Florica a fost bucătar şef la
unul dintre restaurantele de marcă din
Satu Mare. „Am venit în Canada când
aveam 52 de ani şi nu ştiam o boabă de
engleză. Recunosc că mi-a fost greu la
început, am şi plâns, dar am trecut peste
toate astea. Aici nu e greu să ai chiar două
job-uri, fiindcă nu-i stres, eşti lăsat în
pace să lucrezi, nu trebuie să rezolvi alte
probleme în plus!”. Acum, doamna Flo-
rica se ocupă cu organizarea de eveni-
mente festive şi n-are taine cu engleza,
pe care o ştie la nivel de public relations.

Jimmy are o firmă mică, de finisaje
interioare. Locuieşte în provincia vecină,
Alberta, dar îşi vizitează adesea prietenii
din Saskatoon, mai stă cu ei la o bere sau
merg la pescuit. „Măi, câteodată trebuie
să ştii când să te opreşti din făcut bani,
să-ţi mai tragi sufletul şi să nu fii lacom,
că mai mult păgubeşti. De exemplu, eu
am refuzat de curând o lucrare impor-
tantă, fiindcă trebuiau montate nişte plăci
mari de gresie, care sunt grele şi mi-a
fost teamă să nu-mi forţez încheietura
mâinii drepte, la care sunt accidentat, şi
să mă trezesc cu ea la operaţie” – mi-a
spus el.

Aceştia sunt doar câţiva dintre ro-
mânii stabiliţi în Canada cu care am stat
de vorbă. Fiecare a reuşit, după puteri,
să-şi croiască o viaţă nouă. Cu toate că
nu de bine au plecat din România, nu-i
auzi vorbind-o de rău. Le pasă ce se în-
tâmplă în ţară şi, dacă le spui că n-ar tre-
bui să aibă drept de vot, fiindcă nu trăiesc
în România, se supără foc. Le place şi
abia aşteaptă să vină în vizită, dar niciu-
nul nu s-ar întoarce definitiv... Trist...

Criza? Care criză?!

De-l întrebi pe vreun cetăţean din
Saskatoon dacă pe la ei este criză, va ri-
dica din sprâncene a mirare< „Criză? Care
criză?!”. Într-adevăr, prin zona francofo-
nă, caracterizată prin tendinţe autono-
miste, criza economică se manifestă
printr-o rată ridicată a şomajului – aviz
amatorilor de segregaţionism de pe la
noi! – dar în zona Saskatchewan, econo-
mia merge normal. Locuri de muncă
există, preţurile din magazine sunt ac-
ceptabile, încât poţi să cumperi, de exem-
plu, un tricou cu 2 dolari, sau o pereche

de blugi, cu 15 dolari. Benzina costa 0,98
dolari pe galon, adică, pentru un dolar
(= 3 lei), puteai cumpăra un galon de
benzină (3,785 litri), ceea ce înseamnă
80 de bani pe litru. Păi, cum să nu-ţi
permiţi să circuli cu track-uri şi van-uri?!
În statul vecin, Alberta (bogat în petrol),
situaţia stă şi mai „prost”< anul trecut, în
decembrie, fiecare cetăţean – de’ ăl echi-
pat în scutec, până la ăla plictisit de pen-
sie – a primit câte 800 de dolari înapoi
de la stat, fiindcă s-a depăşit planul la
impozite şi taxe. Totuşi, Canada se
confruntă cu un anume fel de criză, pro-
dusă de societatea de consum. Mult prea
des, vezi oameni incredibil de obezi. Ma-
ma, de 0,10 tone, şi fiica, atârnând 0,12
tone, se aşează la masă în fast food şi ba-
gă-n ele mai ceva ca-n spitalul de urgenţă.
Grupuri de fete tinere, fiecare atârnând
peste suta de kile, se înfundă cu produse
fast food şi se mai şi fotografiază între
ele, încântate, în procesul furajării. 
..................................................................

Am fost la nuntă-n Saskatoon

În Canada, nunţile sunt foarte de-
osebite faţă de cele de pe la noi, unele
dintre ele ajungând un fel de party-uri,
doar cu băuturi şi sandwich-uri. Rudele
mele au modificat puţin obiceiul, aşa că
şogoru’ a tăiat un porc, pe care l-a trans-
format în cotlete şi cârnaţi, iar soră-mea
a făcut 20 de umpluturi şi 600 de sarmale,
ca să aibă ce mânca cei 180 de invitaţi.

La biserică, am observat că naşii lip-
seau cu desăvârşire (stil american), dar
tânăra şi frumoasa pereche – el blond cu
ochi albaştri, ea creolă – a fost încadrată
de doi cavaleri de onoare, unul din Satu
Mare şi celălalt din Târşolţ, şi de două
domnişoare de onoare, una din Chile şi
alta din... Brazilia, evidenţiindu-se încă
o dată, (dacă mai era nevoie), caracterul
absolut exotic al acestei ceremonii. 

M-am aşezat la locul meu, dar sur-
priză< pe masă erau doar aperitivele şi
două sticle cu vin. „Da’ de băut nu este
nimic?” – îl întreb eu, jumătate revoltat,
jumătate uimit, pe şogoru’, care-mi răs-
punde, scărpinându-se-n creştet< „Măi,
aşa a vrut mireasa, să organizăm un bar,
la care băutura să se vândă cu 1 dolar
„shot”-ul (duşca, adică – n.t.). A zis că,
dacă băutura se va da la liber, se vor îm-
băta nuntaşii, mai-mai să plângă. Cu
chiu, cu vai, am convins-o să ne lase să
punem măcar două sticle de vin pe fie-
care masă, că aşa-i obiceiul la români. 

La orele două noaptea, nunta s-a ter-
minat brusc, până atunci fiind „rentuită”
(to rent – a închiria engl.) sala, iar a doua
zi, seara, cuscrii, rudele şi prietenii s-au
adunat din nou, pentru a despacheta ca-
dourile de nuntă, majoritatea simbolice,
inclusiv sume mici de bani. De exemplu,
un prieten al lui şogoru’, care are vreo 80
de milioane de dolari în bancă şi o co-
lecţie serioasă de maşini de epocă, le-a
trimis tinerilor căsătoriţi un cec de... 100
de dolari (!).

* * *

După două săptămâni, încă aiurit de
atâtea noutăţi care m-au năpădit de-oda-
tă, a trebuit să fac cale întoarsă, spre Eu-
ropa, pe ruta Calgary-Frankfurt-Buda-
pesta, de acolo continuându-mi călătoria
cu o maşină. Obosit de drum, am aţipit
niţel când, brusc, m-am trezit la o scu-
turătură a maşinii, care dăduse într-o
groapă. Ajunsesem... acasă!", îşi încheie
Marius Chide povestirea.

A consemnat V. Nechita

„Ladies and gentleman, this is your captain speaking> in about five minutes we
will arrive in Saskatoon Sk!” – aud în difuzoare vocea căpitanului Boeing-ului
„Air Canada”, care îi anunţa pe pasageri sosirea la destinaţie< oraşul Saskatoon,
din statul Saskatchewan, Canada.

Sătmăreanul Marius Chinde, inginer de profesie, este actualmente liber 
profesionist

Canada v[zut[ de s[tm[reanul 
Marius Chinde
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Dacă în cazul unui om cu capacități extrasenzoriale, acesta poate să leviteze, să mi;te obiecte

prin puterea telekineziei, să se decorporalizeze folosind tehnica remote-view, când vorbim despre
trecerea prin zid, nu mai este a;a de simplu. Cele trei tehnici enunțate anterior au fost demonstrate
;i probate pe tot felul de subiecți, a;a că ele nu mai reprezintă o enigmă, poate numai pentru cei
care n-au studiat, dar în ceea ce prive;te acest fenomen, pe care îl discutăm aici, el încă reprezintă
o doz[ puternică de mister.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Imaginați-vă că o persoană
poate trece printr-un zid, fără ca
acel zid să se spargă în urma tre-
cerii. Vedeți în continuare, deja
există ample cercetări ;tiințifice
în cadrul parapsihologiei, dar ;i
al fizicii cuantice cu privire la
acest subiect. 

În esență, fizica cuantică ;tie despre
ce e vorba ca ;i fenomen, numai că pen-
tru asta trebuie o persoană bine antrenată
pentru a;a ceva.

Relatări despre astfel
de oameni

Dacă în cazul unui om cu capacități
extrasenzoriale, acesta poate să leviteze,
să mi;te obiecte prin puterea telekineziei,
să se decorporalizeze folosind tehnica
remote-view, când vorbim despre trece-
rea prin zid, nu mai este a;a de simplu.
Cele trei tehnici enunțate anterior au fost
demonstrate ;i probate pe tot felul de su-
biecți, a;a că ele nu mai reprezintă o enig-
mă, poate numai pentru cei care n-au
studiat, dar în ceea ce prive;te acest fe-
nomen, pe care îl discutăm aici, el încă
reprezintă o doz[ puternică de mister.

Într-o nuvel[ numită “Trecere prin
pereți” (Le Passe-muraille, 1943), scrisă
de Marcel Aymé ;i publicată în 1943 se
vorbe;te despre un om cu capacități ex-
transenzoriale numit Dutilleul, care s-a
născut cu un dar special ;i anume acela
de a trece prin pereți, la propriu. Acest
om purta ochelari, avea barba neagră de-
venind un mister pentru mulți prin a sa
prezență. 

Dutilleul a început să folosească
aceast[ tehnică pentru a jefui b[nci ;i
magazine de bijuterii. Acesta se semna
cu pseudonimul “vârcolac”, însă ;tim ;i
noi ce înseamnă “vârcolac”, în termenii
moderni (reptilian). Încercând să-;i de-
monstreze puterile în fața tuturor, chiar
;i in fața oamenilor legii, acesta se lasă
prins în flagrant. El a fost dus în `nchi-
soare, dar a folosit capacitatea sa de a
evada, trecând astfel printre gratiile în-
chisorii. Acesta visa, să meargă în Egipt
;i să încerce să treacă prin puternicii pe-
reți ai piramidelor. Într-o dimineață, Du-
tilleul a avut o durere teribilă de cap ;i a
luat dou[ pastile pe care le-a găsit într-
un sertar, pentru a-;i potoli durerea, dar

mai târziu, când a încercat să părăsească
camera persoanei unde se ducea pe as-
cuns, a observat c[ începea să-;i piardă
capacitatea de a mai trece prin zid, din
cauza acelor pastile.

În timp ce trecea prin peretele exte-
rior al proprietății unde se afla, el a simțit
c[ nu mai era capabil să se deplaseze în
continuare. A realizat gre;eala ce a fă-
cut-o prea târziu ;i acesta a rămas prins
în perete. 

De pe site-ul almeea.com, aflăm des-
pre o altă poveste, despre un călugar
daoist, care avea această capacitate de a
trece prin zid<

“Într-o povestire chinezească, se vor-
be;te despre un om care a petrecut câțiva
ani într-o m[n[stire daoistă, unde stare-
țul cuno;tea me;te;ugul de a trece prin
zid fără să se rănească. Atunci când a fost
să părăsească mănăstirea, omul, pe nume
Wang, l-a rugat să-l învețe ;i pe el acest
me;te;ug.

Călugărul s-a învoit ;i l-a învățat pe
Wang câteva vorbe tainice, i-a spus să le
rosteasc[ ;i să se repeadă în zid. Wang s-
a dat înapoi c]țiva pa;i, a rostit vorbele,
a lăsat capul în jos ;i s-a repezit, fără
;ovăire. Zidul a părut că se tope;te di-
naintea lui, iar Wang s-a trezit afară din
`nc[pere, nevătămat ;i nebun de bucurie.
Nici n-a ajuns bine acasă, că s-a apucat
să-i spun[ nevestei lui că deprinsese
me;te;ugul de a trece prin zid. Femeia,
bine`nțeles, nu i-a dat crezare. Atunci,
urmând cu stră;nicie sfaturile c[lugăru-
lui, Wang a făcut câțiva pa;i înapoi, a
rostit vorbele tainice, a lăsat capul în jos
;i s-a repezit într-unul din peretii casei.
De data aceasta, izbitura a fost destul de
zdravănă. Năucit, Wang s-a prăbu;it la
pământ, iar nevasta lui a izbucnit în râs.

Călugărul l-a învățat peWang, o teh-
nică doar spunându-i câteva “vorbe tai-
nice”. Ce înseamnă “vorbe tainice”? Man-
tra-ele reprezintă utilizarea unui sunet

păstrând intensitatea acestuia. Japonezii
au acel strig[t de lupt[ Kiai, are oscilează
pe o frecvență de 2-3 cicli pe secundă,
ceea ce face ca sângele s[ “înghețe” în ve-
ne, paralizând astfel persoana care îl au-
de. Sunetele au capacitatea de a modifica
forma obiectelor, acționând asupra struc-
turii lor atomice. La fel ;i “vorbele taini-
ce”, pe care i le-a spus călugărul, rostite
cu o anume rezonanță au făcut ca atomii
acelui zid să vibreze, iar persoana să se
“strecoare” printre ei, fără să-i deranje-
ze.

Trecerea prin zid se nume;te
“comportament tunelar”

Acest comportament neobişnuit, nu-
mit tunelar, este echivalentul la nivelul
particulelor al capacităţii unei persoane
de a trece direct printr-un munte, în loc
să îl parcurgă pe deasupra.

Fizicianul Gleb Finkelstein şi cola-
boratorii lui manipulau electronii tune-
lari folosind fire electrice şi nanotuburi
de carbon, până când au descoperit în
mod neaşteptat că pot crea o fază de
tranziţie cuantică, o schimbare abruptă
în starea cuantică a sistemului. “Există
foarte puţine exemple unde puteţi ob-
serva tranziţii de faze cuantice într-un
mod direct, controlabil. Asta este inte-
resant aici”, a declarat fizicianul Harold
Baranger.

Fazele cuantice sunt asemănătoare
fazelor prin care trece materia zi de zi,
cum ar fi gheaţa – o fază a apei. Însă, fa-
zele cuantice se produc la o temperatură
aproape de zero grade, şi de obicei se în-
tâmplă atunci când grupuri mari de elec-
troni şi alte particule îşi schimb[ carac-
teristicile în mod colectiv. Tranziţiile de
fază cuantice sunt omniprezente în fizica
modernă, dar sunt greu de studiat. Tu-
nelarea este ca şi când ai sări peste un
râu”, au adăugat cercetătorii, adăugând
că tunelarea de rezonanţă apare acolo
unde “ai o insulă mică, nivelul de rezo-
nanţă din interiorul nanotubului, pe care
să îţi aşezi un pic piciorul”. Dacă “insula”
de rezonanţă este poziţionată corect între
cele două “maluri”, atunci electronii pot
sări cu uşurinţă între acestea. Dar, dacă
insula este mai aproape de unul din ma-
luri, electronii vor sta legaţi de unul din
cele două ţărmuri. Această diferenţă de
comportament, care a fost neaşteptată,
semnalează o tranziţie de fază cuantică.
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Cum va fi prima întâlnire
cu extratere;trii?

În luna februarie a anului 2012,
o echipă româno-canadiană de
geologi urmărea rămășiţele filo-
nului de aur la una dintre galeriile
săpate de agatârși în urmă cu 5.500
de ani la Roșia Montană. 

Atunci, echipa a făcut aparent din în-
tâmplare o descoperire colosală, ce ar pu-
tea modifica istoria omenirii dacă s-ar
face publică.

În mina de la Ro;ia Montană
s-a descoperit o lespede 
misterioasă

Ceea ce ;ocheaz[ ;i mai tare este locul
unde a fost făcută această uluitoare des-

coperire. Lespedea a fost g[sită în Galeria
Hiperboreană, aflată pe Valea Cornei, sub

satul Corna de la Ro;ia Montană. Acest
loc a fost cercetat în urm[ cu 36 de ani,
iar datorită uluitoarelor descoperi arheo-
logice ;i antropologice practic de necon-
ceput pentru acea vreme, ea a fost închisă
;i apoi sigilată la comanda Securității. 

Geologii români și canadieni au des-
coperit la baza galeriei capătul dreptun-
ghiular al unei lespezi aurii, care nu părea
a fi o rocă naturală. 

După prelevarea unei mostre, rezul-
tatele de laborator au arătat că era vorba
despre o piatră compozită, obţinută după
o tehnologie imposibil de reprodus în
condiţiile știinţei actuale, compusă din
15% praf de granit, 30% wolfram și 55%
pulbere de aur de 50 de karate, scrie efe-
meride.ro. În timpul discuțiilor, canadienii
au cerut ca această descoperire să nu fie
făcută publică iar galeria să fie închisă ur-

gent. 
Măsurătorile au stabilit faptul că les-

pedea, perfect șlefuită, cântărea aproxi-
mativ 1.700 de tone (cu 100 de tone mai
mult decât cea de la Baalbek, în Liban),
avea o lungime de 12 metri, o lățime de 6
metri și o înălțime de 3 metri, iar aurul
din ea reprezenta 935 de tone, de 150 de
ori mai mult decât tot aurul extras la Roșia
Montană de daci, romani, austro-ungari
și români la un loc. Într-un final, lespedea
a fost segmentată în 80 de calupuri egale,
încărcată în containere și transportată
noaptea, sub escortă militară, spre o des-
tinație necunoscută. Din anumite infor-
mații reiese că fragmentele au ajuns la
Combinatul Siderurgic din Galați, unde
au fost topite și transformate în lingouri
de aur și wolfram, despre care nu se știe
unde au fost depozitate.

Secretul de la Ro;ia Montan[ care schimb[ istoria noastr[

Capacitatea de a trece prin
zid se nume;te “tunelare”

Oamenii de știință de la NASA s-
au alăturat campaniei la nivel global
pentru conștientizarea populației în
conformitate cu existența extratereș-
trilor, dar și cu o posibilă invazie a aces-
tora. 

Atât Vaticanul, cât și alte entități
sociale sau politice din întreaga lume
au pus la cale un plan secret prin care
să transmită întregii omeniri ideea că
în viitor va exista o întâlnire cu extra-
tereștri și aceasta poate fi de un impact
violent.

Un raport elaborat încă din 2011,
de către o echipă de specialiști de la
NASA, arată că există posibilitatea ca
extratereștrii să invadeze omenirea. În
acest fel, NASA recunoaște existența
lor în apropierea planetei noastre, fapt
observat de milioane de oameni de pe
întregul mapamond.

Inițial s-au vehiculat trei ipostaze
ale unei viitoare întâlniri. S-a crezut că
este posibil ca extratereștrii să intre în
contact cu omenirea într-un mod paș-
nic, în care colaborarea, dar și schimbul
tehnologic să fie scopul principal al ac-
țiunii. 

Pentru că diferența de nivel tehno-
logic poate să fie una imensă între oa-
meni și extratereștri s-a renunţat brusc
la această ipostază și s-a analizat cea
neutră. De această dată, specialiștii au
susținut că extratereștrii observă de la
distanță dezvoltarea societății umane
și nu intervin decât în cazul producerii
unei catastrofe.

Această catastrofă dacă este produ-
să de cauze naturale, atunci interesul
extraterestru este unul crescut pentru
a interveni, dar dacă este produsă de
mâna omului atunci se trece la ipostaza
următoare, care este invazia.

Oamenii de știinţă, Seth Baum și
Jacob Haqq-Misra de la Universitatea
din Pennsylvania, împreună cu astro-
biologul de la NAȘA, Shawn Doma-
gal-Goldman, au publicat un raport ca-
re a zguduit întreaga planetă. În mass-
media, titlurile abundă de avertismente
serioase care par science-fiction, dar
nu sunt așa, acestea sunt complet ade-
vărate.

Studiul demonstrează că imediat
după detonarea primei bombe atomice
activitatea OZN a început să ia am-
ploare. 

Se pare că extratereștrii au devenit
brusc interesați despre oameni și su-
pravegherea a crescut considerabil.
Există numeroase speculații cu privire
la cel de-al treilea război mondial, care
nu poate fi declanșat pentru că atunci
s-ar grăbi invazia despre care averti-
zează NASA. 

Mai mult de atât, poluarea este un
alt lucru care atrage speciile extrate-
restre în jurul Terrei. 

Din moment ce omul nu este ca-
pabil să-și gestioneze singur casa, adică
planta pe care trăiește, atunci cu sigu-
ranță că este nevoie de o intervenție în
forţă, pentru schimbarea comporta-
mentului acestuia sau chiar pentru ex-
terminarea sa.

A;a numiții “omuleți gri”, una din 
speciile despre care se vorbe;te mult

Aur nativ extras la Ro;ia Montană

Acest comportament neobişnuit, numit tunelar, este echivalentul la nivelul par-
ticulelor al capacităţii unei persoane de a trece direct printr-un munte, în loc să
îl parcurgă pe deasupra
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Chiar dac[ `mpreun[ cu Brad
Pitt au ajuns la statutul de cel mai
faimos cuplu de vedete, actri\a ̀ n
v]rst[ de 39 de ani (`mplini\i pe 4
iunie) nu se las[ impresionat[ de
acest lucru. S-a obi;nuit cu foto-
grafii care o urm[resc tot timpul
oriunde ar merge ;i a ajuns s[ tra-
teze aceast[ aten\ie ca pe ceva nor-
mal, posed]nd o voin\[ de fier ;i
o claritate a scopului rar ̀ nt]lnit[.

Mam[ a ;ase copii, dintre care trei
adopta\i, Angelina insist[ ca to\i s[ i se
al[ture at]t ei, c]t ;i logodicului ei, `n
c[l[toriile lor din jurul lumii. Pe l]ng[
re;edin\a din Los Angeles, ei petrec c]te-
va luni `n fiecare an pe imensa lor pro-
prietate Château Miraval din sudul
Fran\ei. Acolo pot s[-;i petreac[ timpul
departe de ochii lumii ;i ai presei ;i, se
pare, e locul unde va fi mult-a;teptata
lor nunt[. 

Noua produc\ie Disney „Maleficent”,
`n care interpreteaz[ rolul principal, a
adus-o din nou pe marile ecrane dup[
patru ani de la cele mai recente apari\ii
din „The Tourist” ;i „Salt”. Aflat[ `n plin
turneu de promovare, Angelina ̀ ncearc[
s[ `mpace pe toat[ lumea – copiii ei ca-
re-i sunt al[turi ;i reporterii dornici de
interviuri. Ziua pentru ea `ncepe devre-
me, `nt]lnirile legate de filmul pe care-l
regizeaz[ au loc diminea\a, dup[ care ur-
meaz[ alc[tuirea programului pentru co-
pii, av]nd ̀ n vedere c[ sunt la New York.
„Tocmai am f[cut pe agentul de voiaj
pentru ;ase turi;ti tineri ;i i-am ̀ mp[r\it
pe grupe. O parte merg la Statuia Li-
bert[\ii. Zahara vrea s[ mearg[ la coafor.
Maddox vrea s[-;i cumpere CD-uri ;i

apoi s[ se plimbe `n parc. Toat[ lumea e
pe drum spre destina\ia fiec[ruia.”

Pentru familia de opt membri – Jolie
de 38 de ani, Brad de 50 de ani, ;i copiii
lor Maddox de 12, Pax de 10, Zahara de
9, Shiloh de 7 ;i gemenii Knox ;i Vivien-
ne de 5 ani – c[l[toria lor `n via\[ a evo-
luat `ntr-un mod surprinz[tor. ~ntr-un
interviu acordat presei de peste Ocean,
vedeta a vorbit despre s[n[tatea ei la un
an de la dubla mastectomie, despre rolul
copiilor s[i `n produc\ia „Maleficent”,
precum ;i despre viziunea cuplului legat[
de viitoarea lor nunt[. Privind `napoi ;i
`nainte, Jolie spune c[ este mul\umit[ de
via\a ei. „Facem alegeri `ndr[zne\e, dar
;i gre;eli. Toate aceste lucruri contribuie
la dezvoltarea ta ca om.”

De Ziua Mamei

Brad este foarte creativ cu copiii, a;a
c[ i-au f[cut mai multe surprize adora-
bile. Knox a desenat-o pe Maleficent, im-
agine pe care Brad a transformat-o `ntr-
un inel. Micu\a Vivi i-a d[ruit pernu\e ;i
articole de papet[rie pentru biroul ei.
„Au fost at]t de dr[gu\i ;i ferici\i s[-mi
fac[ toate acele surprize! C]nd am fost
mic[, mi-a pl[cut mult de Goofy, a;a c[
Pax mi-a d[ruit un tricou pe care l-a des-
enat pe Goofy. L-am purtat accesorizat
cu o coroni\[ g[sit[ de Vivienne printre
lucrurile ei.”

Via\a al[turi de Brad

De-a lungul celor nou[ ani de c]nd
sunt `mpreun[, Angelina ;i Brad au tre-
cut prin multe `ncerc[ri, devenind mult
mai apropia\i. „Cred c[ e ceva ce se
`nt]mpl[ ̀ n mod natural c]nd ai o fami-

lie. Ai o istorie comun[, ai amintiri care
sunt bazate pe timpul petrecut ̀ mpreun[,
f[r[ prea multe experien\e separate. Ai
aceast[ persoan[ care tr[ie;te cu tine, ca-
re te cunoa;te cu adev[rat ;i pe care tu o
cuno;ti at]t de bine. Nu suntem doar
iubi\i, ci suntem o familie.”

Despre s[n[tatea ei dup[ 
opera\ia de anul trecut

„M[ simt foarte bine”, spune actri\a
care a suferit o dubl[ mastectomie pro-
filactic[ `n februarie 2013 ;i a f[cut pu-
blic[ op\iunea ei medical[ prin interme-
diul unei scrisori deschise publicat[ `n
„The New York Times”. Este mul\umit[
de alegerile pe care le-a f[cut ;i se simte
mult mai apropiat[ de public, mai ales
de alte femei. Mama Angelinei, actri\a
Marcheline Bertrand, a murit ̀ n 2007 de
cancer mamar ;i ovarian.

Multe femei o abordeaz[ pe strad[
sau la evenimentele publice ori `i scriu
scrisori, dar nu numai. „Aproape zilnic
vorbesc cu b[rba\i despre so\iile lor. A
`nsemnat foarte mult pentru mine. Nu
am anticipat tot sprijinul ;i toat[ `n\ele-
gerea din partea publicului. Sunt
obi;nuit[ cu articolele negative. Am cre-
zut c[ alegerea mea va fi ̀ ntoars[ pe toate
p[r\ile ;i va deveni ceva ce m[ va pune
`ntr-o pozi\ie nepl[cut[. Cu toate acestea,
am sim\it c[ trebuie s[ risc ;i am fost ex-
trem de surprins[.” Urm[torul pas este
opera\ia de extirpare a ovarelor. „Voi cere
sfaturi de la to\i ace;ti oameni minuna\i
cu care am vorbit deja, pentru a putea să
trec cu bine de următoarea opera\ie.”

„Maleficent”, prima apari\ie
pe marile ecrane dup[ „The

Tourist” (2010)

A avut mari emo\ii pentru acest film,
dar dup[ ce au `nceput film[rile ;i-a dat
seama c[ nu mai e cale de `ntoarcere.
„Aveam 2,30 metri `n[l\ime, pe cap `mi
erau lipite ni;te coarne, din\ii `mi erau
ascu\i\i, purtam lentile de contact ;i o
cap[ mare neagr[, iar copiii c]nd m[ ve-
deau se apucau de pl]ns. Mi-am spus c[
singura modalitate de a face acest film
este s[ suport tot ce aveam de f[cut ;i s[
m[ ;i distrez `ntre timp.”

Fiind vorba de un personaj interesant
dintr-un basm, Angelina a ;tiut c[ nu
putea s[ se ia prea `n serios. P]n[ la acel
moment nu prea a avut parte de roluri
care-i permiteau s[ se distreze at]t ea,
c]t ;i spectatorii. Iar „Maleficent” i-a ofe-
rit aceast[ ocazie.

Alături de actri\[, în film apar trei
dintre copiii ei – Vivienne, care o inter-
pretează pe prin\esa Aurora copil, iar Pax
;i Zahara au apari\ii speciale `n scena
botezului de la castel. „Nu doresc s[-i fac
actori pe copiii no;tri. Dar dup[ audi\iile
cu alte feti\e de 4-5 ani, ne-am dat seama
c[ va fi greu s[ g[sim pe cineva c[reia s[
nu-i fie fric[ c]nd m[ vedea costumat[.
Iar Vivienne este ca umbra mea, fiindc[
m[ urmeaz[ oriunde m[ duc.” Dup[ o
discu\ie lung[ cu Brad legat[ de alegerea
de a o expune mai mult publicului pe
micu\a ce avea pe atunci 4 ani, s-au
g]ndit la avantajul de a petrece mai mult
timp cu mama ei pe platourile de filmare.
„Prezen\a copiilor mei ̀ n film a fost arma
mea secret[ ;i m-au f[cut s[ m[ simt
mult mai juc[u;[.”

Schimb[rile aduse de 
prezen\a copiilor `n via\a ei

Apari\ia copiilor a fost o schimbare
extraordinar[ `n via\a vedetei. „Ador s[
fiu mam[ ;i-mi iubesc enorm familia. E
amuzant s[-i urm[resc cum cresc ;i cum
se schimb[. Sunt at]t de diferi\i. Am citit
un articol despre surori ;i fra\i ;i modul
`n care au mai mare influen\[ unul asupra
altuia dec]t p[rin\ii.” Actri\a are ocazia
s[ vad[ acest lucru zi de zi ;i chiar seara,
c]nd `i aude `n dormitor. „Cei mai mai
mari le explic[ celor mai mici. Eu ;i Brad
ne distr[m c]nd `i auzim.”

C]nd vine vorba despre teme, mai
ales la matematic[, Angelina nu mai este
at]t de s[ritoare, aceasta fiind una dintre
glumele preferate cu mama. „M[ anun\[
c[ au multe teme de f[cut, iar eu m[ a;ez
la mas[ ca s[-i ajut. Apoi m[ anun\[ c[
e vorba de matematic[. Prefer orice al-
tceva, englez[, istorie, dar nu matema-
tic[!”

Planurile de nunt[

Toat[ pres[ public[, deseori, zvonuri
despre nunta iminent[ a cuplului, dar
nimic nu pare s[ fie stabilit ;i nici nu este
vreo grab[, dup[ spusele lor – a;teapt[
doar momentul potrivit pentru copii ;i
finalizarea proiectelor. „Vorbim, ocazio-
nal, despre nunt[. La fel fac ;i copiii. Am
`nceput s[ ne g]ndim cam cum am dori
s[ fie, dar nu am stabilit ceva concret.
Copiii ne spun, ;i ei, cum ̀ ;i imagineaz[
nunta noastr[, ;i cred c[ ei vor fi orga-
nizatorii p]n[ la urm[. Unii dintre ei vor
ceva `n gen Disney, al\ii vor paintball.
Avem personalit[\i diferite `n casa
noastr[, care ;tiu exact ce vor. Va fi dis-
tractiv, acesta e cel mai important aspect.
C]nd o vom face, va fi o zi deosebit[ pen-
tru familia noastr[.”

Angelina Jolie< “~n via\[ facem
alegeri `ndr[zne\e, dar ;i gre;eli”


