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       Militarii batalionului 52 Geniu Tisa din Satu Mare au
`ndeplinit misiuni în teatrul de operațiuni din Afganistan.
Plutonierul adjutant Ovidiu Hreamătă a stat 6 luni în
Afganistan. El a fost dislocat în zona Qalat, în bazele Langman
și CP13. În baza de la Langman erau detașați și soldați
americani, dar CP13 era ocupat în întregime de români, cu
excepția a 50 de polițiști din Poliția Națională Afgană.

Majoritatea militarilor
români din Afganistan au operat
în regiunea Zabul

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un
încearcă să convingă China să oprească
difuzarea unui filmuleț satiric, în care - prin
intermediul unor tehnici digitale - este înfățișat
dansând, fugind, lovit în partea dorsală de o
rachetă sau primind o palmă de la președintele
american, Barack Obama, scrie luni
Huffington Post.

Clipul, care are o muzică antrenantă, este
disponibil pe Youtube și a fost creat de un
chinez pe nume Zhang din orașul Suzhou.

Oficialii nord-coreeni susțin că materialul
video "compromite grav demnitatea și
autoritatea lui Kim", a indicat ziarul sud-
coreean Chosun Ilbun.

În mod evident, comentează publicația
britanică, China nu îl poate ajuta, deoarece
odată ce un material ajunge pe internet, el va
rămâne on-line pentru totdeauna. De
asemenea, adaugă Huffington Post, Kim nu
pare la curent cu una din regulile de aur ale
internetului, conform căreia, "cu cât urăști mai
mult ceva, cu atât acel ceva devine mai
puternic".

Filmulețul nu este însă singurul care a atras
mânia Phenianului. Nord-coreenii au
amenințat recent cu un "răspuns ferm și fără
milă" la viitorul film al lui Seth Rogan și James
Franco, «Interviul» pe care l-au calificat drept
“act flagrant de terorism”.

Kim Jong-Un, ironizat
pe internet

Prinţul Harry ocupă primul loc în topul
vedetelor cu care femeile britanice şi-ar dori
cel mai mult să plece în vacanţă, potrivit unui
sondaj realizat de compania British Airways
Holidays. În topul preferinţelor femeilor bri-
tanice, locurile următoare sunt ocupate, în
ordine, de George Clooney, Stephen Fry, David
Beckham şi Robbie Williams.

În ceea ce priveşte preferinţele bărbaţilor
britanici, primul loc este ocupat de actriţa şi
prezentatoarea TV Holly Willoughby. Pe lo-
curile următoare se află Cameron Diaz, Jennifer
Aniston, Jeremy Clarkson şi Abbey Clancy.

Ducesa de Cambridge se numără printre
preferinţele ambelor sexe şi ocupă locul al 10-
lea în topul feminin şi locul al şaptelea în
topul masculin. În schimb, soţul ei, prinţul
William, nu se bucură de o cotă de simpatie
la fel de înaltă. Dintr-o listă de 57 de celebrităţi,
ducele de Cambridge se află pe locul al 26-lea
în topul masculin şi pe locul al 15-lea în topul
feminin. În ceea ce îi priveşte pe copiii britanici,
aceştia par să prefere vedetele din showbiz.
Băieţii cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani o
preferă pe Rihanna, iar fetiţele din aceeaşi ca-
tegorie de vârstă îl preferă pe cântăreţul Harry
Styles. Brooklyn Beckham, fiul cel mare al
soţilor David şi Victoria Beckham, este popular
în ambele topuri şi ocup[ locul al doilea atât
în topul băieţilor, cât şi în cel al fetiţelor.

Preşedintele rus Vladimir Putin, acuzat
de implicare în prăbuşirea avionului malaysian
în estul Ucrainei, are angajat cu normă întreagă
un degustător profesionist, pentru a se asigura
că mâncarea sa nu este otrăvită.

Informaţia a fost dezvăluită în urma reu-
niunii de săptămâna aceasta, de la Londra, a
Clubului Chefs des Chefs, ai cărui membri
pregătesc mesele unor lideri mondiali, inclusiv
şefi de state, relatează presa britanic[.

Această profesie a fost populară de-a lungul
secolelor, de la faraonii egipteni până la
împăraţii romani şi chinezi, dar continuă să
fie şi în prezent. Mâncarea lui Adolf Hitler
era degustată în fiecare dimineaţă de o femeie
pe nume Margot Woelk, iar fostul preşedinte
irakian Saddam Hussein avea mai mulţi de-
gustători angajaţi.

În 1978, fostul dictator român Nicolae
Ceauşescu a adus un degustător în vizita de
stat pe care a efectuat-o la Palatul Buckingham,
precizează The Independent.

Conform lui Joseph Petro, un fost agent

Secret Service în perioada preşedinţiei lui
George W. Bush şi autorul cărţii Standing
Next to History, fostul preşedinte american
nu mânca nimic ce nu era gătit de bucătarii
săi şi era servit de un angajat al Casei Albe în
costum de chelner. Atunci când participa la
un summit, personalul lui George W. Bush
afla din timp ce este în meniu şi aducea in-
gredientele de la Washington.

Pe de alt[ parte, tot în urma prăbuşirii
avionului malaysian în Ucraina, doborât pro-
babil de o rachetă a rebelilor proruşi, primarul
oraşului olandez Hilversum a cerut expulzarea
fiicei lui Vladimir Putin, Maria, care locuieşte
la Haga alături de partenerul ei olandez.

Maria Putin, în vârstă de 28 de ani, ar trăi
în Olanda de câţiva ani, alături de Jorrit
Faassen, în vârstă de 34 de ani, care deţine un
post de conducere la o firmă de consultanţă
rusească. Acesta deţine un penthouse într-o
clădire de lux din Voorschoten. Cuplul s-ar fi
căsătorit în 2009, dar nu există documente
oficiale care să confirme această informaţie.
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În acest articol vom continua
relatarea despre misiunile îndepli-
nite de militarii batalionului 52 Ge-
niu Tisa din Satu Mare în teatrul
de operațiuni din Afganistan.

Plutonierul adjutant Ovidiu Hreamătă
a stat 6 luni în Afganistan, din iulie 2010
până în februarie 2011.

El a fost dislocat în zona Qalat, în ba-
zele Langman și CP13. În baza de la Lang-
man erau detașați și soldați americani, dar
CP13 era ocupat în întregime de români,
cu excepția a 50 de polițiști din ANP (Po-
liția Națională Afgană).

Ovidiu Hreamătă a fost comandant
de grupă și locțiitorul comandantului de
pluton. Pe parcursul șederii în Afganistan
a efectuat patrule, a asigurat siguranța des-
fășurării traficului pe Autostrada 1 (High-
way 1), a condus plutonul în patrule apro-
piate de bază, iar în cadrul grupei, pe toată
lungimea autostrăzii care era în raza lor
de acțiune.

Militarii români erau responsabili de
12 puncte de control aflate pe Autostrada
1 în zona lor de responsabilitate. Acestea
erau amplasate la 5-6 kilometri unul de
altul.

Cel puțin o dată pe săptămână, grupa
pe care o comanda Ovidiu Hreamătă avea
contact cu localnicii, în cursul misiunilor
de patrulare. Localnicii erau foarte ospi-
talieri de fiecare dată când militarii intrau
în sate și pe durata celor 6 luni nu au fost
incidente directe.

"Eram primiți de șeful satului care pu-
nea covorul jos, ne servea cu nelipsitul ceai
și cu o combinație de tot felul de semințe
specifice zonei. Cei care ziua vorbeau fru-
mos și erau ospitalieri, noaptea se schim-
bau în totalitate. Ziua erau oameni buni,
iar noaptea erau prinși cu arme sau dro-
guri", a declarat Ovidiu Hreamătă.

Deși militarii români primeau infor-
mații foarte exacte privind transporturile
de droguri, inclusiv numărul de înmatri-
culare, niciodată camionul nu a trecut prin
locul indicat de informator.

Localnicii trăiau în bordeie de lut, cu
pat de lut, singurul loc unde lemnul era
folosit fiind la acoperiș. Pentru a face foc
foloseau rădăcina unor scai care creșteau
în aceea zonă, aceasta având o putere ca-
lorică foarte mare și astfel putea întreține
focul.

Circulația pe drumurile
din Afganistan era haotică, fără
respectarea vreunei reguli

Ovidiu Hreamătă povestește că auto-
carele care treceau pe Autostrada 1 erau
ori pline cu oameni, ori cu animale. Trans-
portau oi și capre în spate, pasagerii în față,
iar pe autocar erau transportate mașini.

Încăpeau între 7 și 8 mașini mici, mai
ales Toyota pe un autocar, iar datorită pre-
siunii și a greutății majoritatea autocarelor
nu aveau geamuri. Autocarul era parcat
lângă o stâncă, iar mașinile veneau pe
drum și erau urcate pe autocar pe o rampă,
iar la destinație erau date jos folosind
aceeași metodă inedită.

Deși era numită autostradă, era de fapt
echivalentul unui drum național de la noi,
dar pe care nu se respecta absolut nicio
regulă de circulație, fiecare depășea când
și cum putea, pe principiul mașinii mai
mari și al claxonului mai puternic.

Colaborarea cu americanii a fost una
foarte bună, militarii primind de la parte-

nerii de coaliție absolut orice aveau nevoie.
Soldații americani au apreciat mult mili-
tarii noștrii, unii dintre ei fiind de părere
că dacă noi am avea tehnica lor militară
am fi la fel de buni ca ei, dacă nu chiar mai
buni.

Nu o dată au fost cazuri când soldații
afgani i-au protejat pe militarii români.
Când primeau informații că se pregătește
un atac cu un IED, afganii îi anunțau pe
români sau chiar le recomandau să nu iasă
din bază, pentru a evita unele incidente.

Plutonierul major Dan Acălfoaie a
avut 2 misiuni în Afganistan, pe  o perioa-
dă totală de 1 an și 2 luni, iar pe lângă aces-
tea a fost detașat 7 luni în Irak.

El a fost atât în provincia Zabul, cât și
în baza de la Kandahar, ca asistent medical. 

Unii localnici au refuzat
ajutorul medical oferit 
de doctorii militari ai Coaliției

"Ei trăiesc în anul 1400 și acolo și sunt
ca nivel de gândire și concepție de viață.
Unii dintre localnici susțineau forțele coa-
liției, alții nu. A fost un caz, unde un copil
avea nevoie de o operație de apendicită,
dar părinții nu au vrut să-l aducă să fie
operat în baza noastră și au preferat să-l
lase să moară", a povestit Dan Acălfoaie,
descriind astfel mentalitatea unora dintre
localnici.

Un alt caz relatat de plutonierul major
a fost cel al unui copil care locuia lângă
bază și care a călcat accidental pe un pro-
iectil neexplodat. Acesta a fost dus în baz[
pentru a i se acorda îngrijiri medicale de
urgență, dar din păcate a murit din cauza
rănilor grave. Și mai grav e că părinții, care
locuiau foarte aproape de bază, au întrebat
despre copilul lor abia la 2 luni după ce
acesta a dispărut.

Pe cât a fost posibil, s-a acordat ajutor
medical civililor, li s-au dat pansamente și
medicamente. Atitudinea populației locale
față de trupe era împărțită. Unii erau prie-
tenoși și acceptau tratamentele și ajutorul
medical, dar alții erau ostili.

"Odată am dus medicamente și diferite
ajutoare medicale la un spital. Când am
ieșit noi afară afganii le-au dat foc", a relatat
plutonierul major.

Din punct de vedere al dotărilor me-
dicale doctorii din Afganistan stăteau foar-
te prost. Chirurgii erau nevoiți să se des-
curce cu câteva pense și un bisturiu, iar
medicul stomatolog cu un clește, asta fiind
la spitalul regional.

Condițiile din spitale erau inexistente.
Pe jos era pământ, clădirile erau dărăpă-
nate și era o lipsă acută atât de medica-
mente, cât și de personal calificat. Dan
Acălfoaie a spus că românii erau mult mai
bine văzuți decât militarii americani, care
nu prea erau iubiți în Afganistan.

Când localnicii se îmbolnăveau sau
aveau dureri apelau la metode foarte ine-
dite de vindecare. "Am văzut un soldat din
armata afgană care era vopsit pe cot. L-
am întrebat de ce e vopsit, iar el ne-a zis că
dacă se vopsește cu aceea substanță îi va
trece durerea de cot. Și nu era un caz sin-
gular. Am văzut o grămadă de oameni
vopsiți care erau ferm convinși că în așa
fel vor scăpa de dureri", a povestit Dan
Acălfoaie.

Un alt lucru care ar părea mai mult
decât ciudat pentru occidentali este faptul
că afganii nu numărau copiii de sex femi-
nin când erau întrebați de numărul copii-
lor pe care îl au. Asta din cauză că fetele
erau vândute altei familii pentru căsăto-
rie.

Se organizau târguri de mirese, unde
familiile cu băieți de vârsta căsătoriei mer-
geau și le căutau soții. Dacă bărbatul era
căsătorit și dorea încă o nevastă, lucru per-
mis de religia islamică, atunci prima ne-
vastă mergea s[ îi aleagă următoarea soție.
Dar doar persoanele bogate își permiteau
să-și cumpere o soție, în contextul în care
o nevastă putea costa chiar și 10.000 de
dolari.

O altă problemă majoră erau minele.
În timpul războiului afgano-sovietic rușii
au plantat aproximativ 3.7 milioane de mi-
ne, iar când s-au retras au luat hărțile cu
ei. Apoi și americanii au plantat mine, mai
ales în jurul Kandaharului. Din această
cauză multe terenuri care ar putea fi folo-
site pentru agricultură nu sunt folosite, da-
torită pericolului mortal la care s-ar ex-
pune cei care ar dori să le cultive.

Insurgenții foloseau orice 
pentru a crea dispozitive 

explozive, inclusiv 
îngrășământ

Pe lângă alte activități se făceau și cam-
panii de colectare de armament de la po-
pulația locală. Se stabilea un preț pentru
fiecare armă, iar suma era înmânată pro-
prietarului. Au fost cazuri când dintr-un
sat foarte mic s-au strâns chiar și 2 ca-
mioane de arme, începând de la flinte din
anii 1800 până la lansatoare de grenade și
alte arme moderne.

Căpitanul Marcel Șandor a stat 6 luni
în regiunea Zabul aflată în sudul Afganis-
tanului, zona cu cei mai mulți militari ro-
mâni. Zabul era o provincie, echivalentul
aproximativ al unui județ din țara noastră,
iar capitala provinciei era Qalat, un oraș
cam de mărimea Ardudului, dar foarte
slab dezvoltat. 

Activitatea principală a unității din ca-
re făcea parte căpitanul Șandor a fost spri-
jinul de geniu. Au asigurat amenajarea ba-
zelor, inspecția podurilor din aria de res-
ponsabilitate și executarea lucrărilor de
reparații unde era nevoie.

Insurgenții erau foarte pricepuți la
crearea diferitelor dispozitive explozive
din orice material aveau la dispoziție, în-
cepând de la îngrășământ chimic, care în
mod normal este folosit în agricultură și
până la folosirea explozivilor recuperați
din obuze sau bombe neexplodate. De-a
lungul timpului au avut ocazia să experi-
menteze tot felul de metode, devenind
foarte pricepuți.

Marcel Șandor a spus că relațiile cu
localnicii erau bune, de multe ori unele
lucrări fiind contractate populației locale,
nu neapărat din lipsă de mână de lucru, ci
pentru că era mult mai bine ca și ei să fie
implicați în unele activități.

Mâncarea era furnizată de americani
și consta în carne de pui, vită sau curcan.
Militarii români au denumit pulpele de
pui pulpe copy-paste, pentru că fiecare era
perfect identică cu cealaltă, nu era niciun
fel de diferență de formă și normal, nu
aveau niciun gust.

Pentru toți militarii cu care am discu-
tat, experiența afgană a fost una inedită și
toți au declarat că după ce au văzut acea
țară apreciază mai mult ce au acasă.

Bogdan Mihalca
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Dinastia Romanovilor a început odată
cu alegerea ca țar a lui Mihail Romanov în
1613. |arul Petru cel Mare a putut conduce
imperiul spre modernizare în toate dome-
niile. Succesorii săi au continuat acest pro-
ces mai ales sub domnia Ecaterinei cea
Mare, care a dus politici de expansiune
agresivă în special împotriva Poloniei și a
Imperiului Otoman. Ecaterina a domnit
ca unul dintre cei mai puternici monarhi
ai secolului XVII. Țarul Mihai I a încheiat
tratate de pace cu Suedia și Polonia (1617-
1618), fapt ce a permis alipirea Novgoro-
dului la Rusia. Alexei, fiul lui Mihai a redus
drepturile aristocrației și mai ales ale Bi-
sericii. Rusia a câștigat părți din Ucraina
împreună cu Kievul, vechea capitală, între
1654-1667, ceea ce a dus la conflicte cu
Poarta otomană și hanii din Crimeea.

Sofia a încercat să păstreze conducerea
și să se debaraseze de acesta. Totuși, Petru
a rezistat și a preluat puterea printr-o lo-
vitură de stat în 1689, exilând-o pe Sofia
la mănăstirea Novodevici. Reformele ini-
țiate de Petru cel Mare au modernizat Ru-
sia, transformând-o într-o mare putere eu-
ropeană. Succesorii, în special Ecaterina
cea Mare, au continuat expansiunea im-
periului. Petru cel Mare a modernizat ar-
mata și flota militară, apoi în războiul Nor-
dului a cucerit teritoriile suedeze, din sudul
și vestul Finlandei și din regiunea baltică,
deschizând astfel accesul Rusiei la Marea
Baltică. Aici, în estuarul râului Neva și-a
întemeiat marea capitală, Sankt-Petersburg
cu denumirea de Leningrad în perioada
1917-1990, proiectată după modelul eu-
ropean. Fiindcă Petru își omorâse fiul, vă-
duva lui Ecaterina I i-a succedat la tron în
1725. În 1741 fiica lui cea mică, Elisabeta,
a ajuns la domnie. Aceasta s-a aliat în 1756
cu Maria Terezia a Austriei în războiul de
7 ani împotriva Prusiei, forțele lor aducând
Prusia la marginea colapsului în 1762. La
putere ajunge Ecaterina a II-a, în 1770 a
distrus flota turcă, cucerind nordul Cau-
cazului și asigurând accesul la mult râvnita
Marea Neagră. Crimeea a fost anexată Ru-
siei. Proiectul cu Napoleon încheiat prin
tratatul de la Tilsit din 1807 oferă țarului
Alexandru I posibilitatea să-și extindă im-
periul. Rusia câștigă în 1809 insulele Aland
și Finlanda după războiul ruso-turc din
1806-1812. În 1813 cucerește Daghestanul
după un război cu Persia, țarul Pavel I cu-
cerește Georgia. După 1820 Rusia devine
jandarm al Europei stând la pândă și in-
tervenind în sprijinul regimurilor care erau
amenințate de răscoale populare. Pe plan
extern, a continuat direcția expansionistă.
În 1928, Persia a fost obligată să cedeze te-
ritoriile din Armenia și suzeranitatea Ru-
siei în Caucaz și protectoratul asupra Țării
Românești și Moldovei prin Tratatul de la
Adrianopol din 14 septembrie 1829. Ar-
mata țarului Nicolae I avea scopul de a
prelua controlul Dardanelelor și controlul
Mării Mediteraniene. (Va urma)

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

Mureşan Traian

Ascensiunea Rusiei
ca mare putere

EVENIMENT
"Ei trăiesc în anul 1400 și acolo și sunt ca nivel de gândire și concepție de viață. Unii

dintre localnici susțineau forțele coaliției, alții nu. A fost un caz, unde un copil avea
nevoie de o operație de apendicită, dar părinții nu au vrut să-l aducă să fie operat în
baza noastră și au preferat să-l lase să moară", a povestit Dan Acălfoaie, descriind astfel
mentalitatea unora dintre localnici.

Nu o dată au fost cazuri când soldații afgani i-au protejat pe militarii români. Când primeau informații că se pregătește un
atac cu un IED, afganii îi anunțau pe români sau chiar le recomandau să nu iasă din bază, pentru a evita unele incidente

Majoritatea militarilor români din
Afganistan au operat în regiunea Zabul

Cel puțin o dată pe săptămână, grupa pe care o comanda Ovidiu Hreamătă avea contact
cu localnicii, în cursul misiunilor de patrula re

Director editor< Ilie S[lceanu
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ISTORIE
În gara din Acâș se mai pot găsi echipamente care datează de la `nceputul secolului XX. Există

2 coloane hidraulice din perioada anilor 1900, cam de pe vremea Primului Război Mondial.
Aceste coloane erau folosite pentru alimentarea cu apă a locomotivelor cu aburi.

Sub fiecare coloană era un rezervor cu apă, iar când locomotiva ajungea în dreptul ei, coloana
pivota și cu ajutorul unei pompe hidraulice se alimenta boilerul locomotivei cu apă.

De-a lungul secolului al XIX-
lea, în orașul Satu Mare, ideea unei
planificări urbanistice conștiente,
inclusiv amenajarea unor locuri
publice moderne, a început să se
impună.

Orașul construit pe terenul dintre cele
două brațe ale Someșului s-a mutat în ur-
ma reglării cursului râului Someș din se-
colul al XVIII-lea pe malul drept.

La începutul secolului al XIX-lea, în
partea de est a albiei s-a construit strada
Arpad (azi bulevardul Vasile Lucaciu),
străzile Hunyady (Corvinilor), Teleki
(Avram Iancu) ;i Attila (bulevardul I.C.
Brătianu, respectiv Traian).

Aceste străzi au fost menționate sub
numele de Orașul Nou. Printre primele
parcuri publice ale orașului Satu Mare se
poate aminti grădina botanică înființată
de canonicul Jozsef Pelikan, numita gră-
dina Pelikan de pe strada Vorosmarty
(Marsilia).

Teritoriul aflat la estul străzilor din
Orașul Nou nu a putut fi asimilat prea re-
pede de către expansiunea urbană. Acesta
fusese folosit drept cărămidărie, iar asa-
narea terenului mlăștinos s-a dovedit o
sarcină complexă.

Dreptul de folosință asupra terenului
de la est de strada Teleki a fost donat în
1846 de Consiliul Orășenesc societății
practicanților de tir.

Acest teren, care a fost denumit Gră-
dina de Tir, corespunde colțului de sud-
est al Grădinii Kossuth de mai târziu.

Prin anii 1890 popularitatea societății

de tir s-a diminuat, iar la adunările gene-
rale anuale începuseră să ia parte din ce
în ce mai puține persoane.

În 1895, odată cu găsirea unei noi
funcții, Grădina de Tir a renăscut prin
amenajarea a două terenuri de tenis. Pri-
mul pas ̀ n direcția realizării Grădinii Kos-
suth a fost efectuat de către Consiliul Oră-
șenesc în anul 1896, prin rezoluția adop-
tată în vederea achiziționării unui teren
aflat în proprietate privată, situat între
grădina populară și cea de tir.

Totodată a fost alocată suma de 40.000
de forinți pentru amenajarea noii grădini
unitare, Grădina Kossuth. Pe lângă rolul
de parc de distracții și loc pentru plimbare,
Grădina Kossuth a fost și sta\iune balnea-
ră. A existat o baie publică, care era folosită
de locuitorii orașului din acea vreme.

După Primul Război Mondial, noua
conducere a orașului a redenumit parcul
Grădina Romei. Denumirea veche și cea
nouă au fost folosite un timp în paralel,
dar începând cu anii 1930 parcul avea să
fie amintit doar sub noua denumire.

Grădina Romei a avut
mai multe denumiri

Deoarece conducerea orașului nu a
investit bani în întreținerea corespunză-
toare a parcului, această grădină nu și-a
mai putut recâștiga splendoarea de altă-
dată. După cel de al doilea Dictat de la
Viena, grădina și-a recâștigat vechea de-
numire de Kossuth, însă odată cu înche-
ierea războiului, numele original, cel de
parc popular, a părut mai potrivit.

În 1976 grădina a primit un alt nume,

fiind rebotezată cu numele de Parcul Pio-
nierilor. Schimbarea de nume a fost mo-
tivată de schimbarea scopului în care era
folosită grădina. De la terminarea războ-
iului și până în 1964 a devenit o parte in-
tegrantă a ceremoniilor comuniste.

După 1989 parcul a devenit din nou
Grădina Romei și respectiv Grădina Kos-
suth, conform inscripției bilingve de pe
piatra de la intrare instalată în 2004.

Componentă a organismului urban,
Grădina Romei este azi un loc de odihnă

și recreație. 
Informațiile au fost preluate din lu-

crarea "Satu Mare, Studii și Comunicări
seria Istorie, Etnografie, Artă", Editura
Muzeului Sătmărean, 2007.

Alexandru M.

Gara din Acâş datează de la
sfarşitul secolului al XIX-lea ;i re-
prezintă o categorie aparte de mo-
nument industrial. 

Pe l]ngă clădirea propriu-zisă, se mai
păstrează casa şefului de gară, locuinţele
pentru lucrătorii din gară, precum şi biroul
de mişcare în care există un aparat de di-
rijare a macazelor şi barierelor, numit apa-
rat de manevră, montat în anii 1940 de că-
tre germani şi care se află încă în stare de
funcţionare.

În gara din Acâș se mai pot găsi echi-
pamente care datează de la `nceputul se-
colului XX. Există 2 coloane hidraulice
din perioada anilor 1900, cam de pe vre-
mea Primului Război Mondial. Aceste co-
loane erau folosite pentru alimentarea cu
apă a locomotivelor cu aburi.

Sub fiecare coloană era un rezervor cu
apă, iar când locomotiva ajungea în dreptul
ei, coloana pivota și cu ajutorul unei pom-
pe hidraulice se alimenta boilerul loco-
motivei cu apă.

În clădirea principală a gării se află un
aparat, numit aparat de comandă care a
fost produs de Fabrica de Telefoane de la
Budapesta în anii 1940 sub licență nem-
țească.

Acest aparat, numit aparat centralizat
electro-magnetic (CEM), asigură verifi-
carea traseelor pentru trenuri și circulația
acestora în condiții de siguranță.

Aparatul de comandă
funcționează pe bază
de inducție electromagnetică

Deși este un aparat care datează din
Al Doilea Război Mondial, este un aparat
foarte fiabil, care funcționează fără pro-
bleme. Principiul de bază de funcționare
al aparatului este de inducție electro-mag-
netică și este susținut de baterii de 6V ali-
mentate de la rețeaua de energie electrică.

În cazul întreruperii alimentării cu cu-
rent electric bateriile pot funcționa pentru
că au o anumită autonomie. Deși această
instalație este una simplă, angajații gării
de la Acâș susțin că este mult mai exactă
și mai fiabilă decât cele moderne.

În cabina de lângă bariere se poate găsi
aparatul de manevră. Acest aparat a fost
montat odată cu aparatul de comandă, for-
mând un sistem integrat. Și acest aparat a
fost construit sub licență germană de Fa-
brica de Telefoane de la Budapesta în anii
1940.

Deși sistemul are peste
70 de ani, încă funcționează 
fără probleme

Inițial schimbarea macazului se făcea
cu ajutorul unei capre, un dispozitiv ac-
ționat manual care schimba macazul, dar
acum această schimbare se face din cabină
cu ajutorul unor manete atașate aparatului
de manevră.

Schimbarea se face printr-un sistem
cu lanț care, în funcție de manivelele trase,
duce la schimbarea macazului.

Și barierele se ridică tot din cabină cu
ajutorul unei manivele, care este legată
prin lanț de sistemul de ridicare și coborâre
a barierelor.

La fel ca și în cazul aparatului de co-

mandă, și această instalație, deși are o vârs-
tă considerabilă, funcționează și la ora ac-
tuală, de-a lungul timpului fiind schimbate
doar lanțurile care conectează diferitele
elemente ale mecanismului.

O parte din vechea instalație mai poate
fi văzută. Stâlpul pe care era montată so-

neria care avertiza trecătorii de apropierea
trenului este vizibil, dar odată cu trecerea
anilor acesta a ruginit și nu a mai rămas
decât cadrul.

Mai pot fi văzute cele două socluri pe
care au fost montate barierele originale.

În timpul celui de Al Doilea Război

Mondial, această linie ferată era o magis-
trală importantă pentru efortul de război
german. Punctul de plecare era Mátészal-
ka, în Ungaria, apoi trenurile treceau prin
Carei, punctul terminus fiind municipiul
Zalău.

Bogdan Mihalca

Primul pas pentru înfiin\area Gr[dinii Romei a fost f[cut în 1896

Această linie ferată era o magistrală importantă pentru efortul de război german. Punctul de plecare era Mátészalka, în
Ungaria, apoi trenurile treceau prin Carei, punctul terminus fiind municipiul Zalău

Sistemele de control de la gara din Ac];
rezist[ din Al Doilea R[zboi Mondial

Pe lângă rolul de parc de distracții și loc pentru plimbare, Grădina Kossuth a fost și sta\iune balneară. A existat o baie
publică, folosită de locuitorii orașului din acea vreme
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IN MEMORIAM
În anul 1949, părintele Munteanu a fost condamnat la doi ani de închisoare

corecţională şi trei ani interdicţie corecţională pentru delictul de uneltire contra
ordinii sociale, prin sentinţa nr. 649 din 30 martie 1949, hotărâre a Tribunalului
Militar Cluj din dosarul nr. 417/1949, secţia I, Tribunalul Cluj. Adevăratul
motiv al condamnării sale este azi cunoscut de toată lumea, fiind unul singur<
refuzul de a trece la ortodoxie, religie agreată de comunişti.

Unul dintre cunoscu\ii scrii-
tori romantici ru;i, Mihail Ler-
montov, venea pe lume `n oc-
tombrie 1814 ;i avea s[ mearg[
la Ceruri `ntr-o zi de var[, `n 27
iulie 1841.

~ntreaga sa oper[ este un aspru
rechizitoriu la adresa celor care, pro-
fit]nd de puterea pe care o aveau,
de\ineau controlul ;i erau deasupra
legii. 

Scriitorul romantic rus a tr[it
pu\in, dar chiar ;i a;a a fost, pe par-
cursul vie\ii sale, un du;man declarat
al \arismului.

Lermontov era `mpotriva ne-
drept[\ii, `mpotriva asupririi, iar ati-
tudinea sa a reflectat-o cel mai bine
prin peni\[. Versuri de fier care lo-
veau cu putere `n nedrept[\ile so-
ciet[\ii contemporane au fost scrise
`n volumele pe care le-a oferit citito-
ri lor.  Prin tot  ceea ce scria
propov[duia adev[r ;i iubire. 

Rolul ;i locul poetului

;i al poeziei

Scriitorul rus ;i-a expus prin ope-
ra sa concep\ia pe care o avea legat
de rolul poetului ;i al poeziei. Nu a
avut o via\[ u;oar[, mai ales pentru
faptul c[ punea negru pe alb toate
sentimentele, ideile lui.

A satirizat pentru f[r[delegile lor
multe persoane ;i reac\iile nu au
`nt]rziat s[ apar[.

|arul a dat ordin ca Mihail Ler-
montov s[ fie exilat, ordinul a fost
executat, iar Lermontov a ajuns `n
exil `n Caucaz. Cei care au citit ver-
surile poetului au sim\it din plin exi-
lul prin ochii celui care a ;tiut s[ pri-
veasc[ dincolo de tot  ceea ce
`nseamn[ un exil.

Mihail Lermontov admira peisa-
jul s[lbatic al naturii caucaziene, pei-
saj care se reg[se;te ̀ n poemele "Mt`ri
;i Demonul", `n romanul "Un erou al
timpului nostru". 

Merg]nd pu\in la opera semnat[
de Mihail Lermontov, ne oprim la
poezia "Poetul" din 1838, crea\ie care
transmite mesajul major al artistului

- cet[\ean ce `nainte `ndruma prin
vorba sa osta;ii la lupt[ ;i mai apoi
era poetul pasiv ce ̀ ;i uitase menirea. 

Ultimii doi ani din via\a
scriitorului Mihail
Lermontov

~n ultimii ani de via\[, adic[ `n
1840 ;i 1841, Mihail Lermontov duce
o adev[rat[ lupt[, conflictul dintre
acesta ;i despotismul \arist ating]nd
cote maxime. ~;i g[se;te moartea `n
al doilea surghiun `ntr-un duel con-
siderat absurd. 

Opera sa are rezonan\e bogate.
Poetul rus ;i-a ̀ nchinat multe versuri
patriei pe care a iubit-o din toat[ ini-
ma sa. Prezent[m mai jos opera lui
Mihail Lermontov< 1830 - "Poetul" ;i
"Nu te încrede în tine însu\i", 1835 -
"Bal mascat", 1837 - "Borodino",
"Moartea poetului" ,  1839 -
"Medita\ie", "Trei palmieri", 1840 -
"Un erou al timpului nostru", iar `n
1841 scrie "Demonul".

A consemnat Ioana V.

Despre preotul român greco-
catolic Dumitru (Şaitoş) Muntea-
nu nu cred că s-a scris nimic în pre-
să până acum. Face parte din
preoţii români greco-catolici
aparţinând Episcopiei Greco-Ca-
tolice a Oradiei, mărturisitor al cre-
dinţei datorită condamnării sale şi
a trecerii prin infernul închisorilor
comuniste.

Din datele sale biografice pe care le
cunoaştem despre viaţa şi activitatea sa s-
ar putea scrie destul de mult. Poate o lu-
crare de licenţă, deoarece dosarele de ur-
mărire penală scot în evidenţă calităţile pe
care le-a avut acest fiu distins al Bisericii
Greco-Catolice Române, aşa cum am ară-
tat – mărturisitor al credinţei catolice.

Dacă ne uităm cu atenţie la poza pu-
blicată alături de acest material, făcută cu
mulţi ani în urmă, în anii 30, în faţa Cate-
dralei “Sf. Nicolae” din Oradea, putem dis-
tinge faţa unui om blând, bun şi cu o ca-
rismă extraordinară. 

Acestea au fost poate şi unele din ca-
lităţile sale dovedite în faţa organelor de
securitate şi a acelora care l-au anchetat,
apoi cei care l-au condamnat, persecutat
şi urmărit până la sfârşit. Aceste calităţi,
desigur, amintite pe scurt, reies din dosa-
rele de urmărire penală pe care le-am stu-
diat ca cercetător al istoriei eclesiei româ-
neşti. 

Preotul greco-catolic Dumitru Mun-
teanu s-a născut la data de 7 iunie 1901 în
localitatea fruntaşă Sanislău din judeţul
Satu Mare, fiind fiul lui Ioan şi Iuliana,
plugari. Şcoala primară a urmat-o în co-
muna natală, fiind atras de studiu şi de
exemplul multor preoţi greco-catolici care
s-au născut aici şi care au devenit apoi
susţinători ai revistei Santinela de Nord,

publicaţie apărută în perioada interbelică
la Sanislău. A urmat patru clase gimnaziale
la Carei, după care îşi continuă pregătirea
profesională la Şcoala Normală Unită, Gre-
co-Catolică din Oradea. După absolvirea
acestei şcoli normale, tânărul învăţător se
hotărăşte să devină preot, urmând astfel
Academia Teologică Greco-Catolică din

Oradea pe care o absolvă în anul 1926.
După absolvirea acesteia, în perioada
1926-1927, deci un an de zile, a funcţionat
ca pedagog la Baia Mare, apoi econom la
Internatul Seminarial Greco-Catolic din
Oradea. Episcopul martir Dr. Valeriu Tra-
ian Frenţiu îl hirotoneşte preot celib la data
de 12 iunie 1927. Din anul 1929 până în

1931 a funcţionat preot în localitatea De-
lani, parohie aparţinătoare Protopopiatului
Greco-Catolic al Beiuşului.

Slujirea la B[i\a, Hrip ;i Moftinu
Mic

În perioada dintre anii 1931-1933, pă-
rintele Munteanu a funcţionat ca preot în
localitatea Băiţa, judeţul Bihor, în acelaşi
protopopiat. Din anul 1933 devine titularul
Parohiei Române Greco-Catolice din lo-
calitatea Hrip, judeţul Satu Mare, funcţie
care este pomenită în Şematismul Vene-
ratului Cler al Diecezei de Oradea, editat
în anul 1934, la pagina 112. Această paro-
hie a fost administrată de părintele Mun-
teanu până în anul 1941, deci o perioadă
de opt ani, când devine noul titular al Pa-
rohiei Greco-Catolice Moftinu Mic, acti-
vitatea sa pastorală aici fiind oprită brusc
din cauza desfiinţării abuzive a Bisericii
Greco-Catolice Române. 

În anul 1949, părintele Munteanu a
fost condamnat la doi ani de închisoare
corecţională şi trei ani interdicţie corecţio-
nală pentru delictul de uneltire contra or-
dinii sociale, prin sentinţa nr. 649 din 30
martie 1949, hotărâre a Tribunalului Mi-
litar Cluj din dosarul nr. 417/1949, secţia
I, Tribunalul Cluj. Adevăratul motiv al
condamnării sale este azi cunoscut de toată
lumea, fiind unul singur< refuzul de a trece
la ortodoxie, religie agreată de comunişti. 

Iată ce spune necrologul Episcopiei
Române Greco-Catolice a Oradiei despre
părintele Munteanu< 
„Munteanu Dumitru (Şaitoş)
Locul şi data naşterii< Sanislău jud. Satu
Mare 07.06.1901
Starea civilă< celib
Data hirotonirii< 12.06.1926
Calitatea avută în 1948< Preot la Moftinu
Mic, Satu Mare

Condamnat – Da, în 1949> a executat în-
chisoare de 2 ani şi 7 luni
Locul şi data morţii< Spitalul Judeţean Satu
Mare, 14 august 1963”.

Comemorat la Hrip,
`n fosta parohie

Aceste date sunt cunoscute atât din
declaraţiile sale, cât şi din mărturisirea
unor persoane contemporane lui. Este în-
mormântat, se pare, la Iojib, unde a
funcţionat o perioadă scurtă ca preot. Cau-
za morţii sale sau diagnosticul, asa cum
reiese din dosarul de urmărire penală, res-
pectiv certificatul de deces, a fost cancer
pulmonar. Este lesne de înţeles de ce a avut
acest diagnostic, datorită tratamentului in-
uman la care a fost supus acest preot gre-
co-catolic în timpul detenţiei  şi după
aceasta. 

Faptul că în data de 20 iulie 2014, an
în care s-au împlinit 113 ani de la naşterea
sa şi 88 de ani de la hirotonirea sa ca preot
;i c[ în luna iulie a fost comemorat îm-
preună cu părintele Iuliu Rogojan, la Hrip,
în fosta sa parohie, este un lucru lăudabil
şi o pomenire binemeritată. Această or-
ganizare a pomenirii lor se datorează şi
părintelui paroh şi, desigur, primului cu-
rator al parohiei greco-catolice de aici. 

Ne închinăm şi noi cu respect în faţa
memoriei şi activităţii sale, iar nepoţii din
comuna Sanislău şi cei din alte localităţi
au un exemplu de urmat în persoana celui
ce a fost preotul român greco-catolic Du-
mitru Munteanu. 
În faţa amintirii sale nu poţi să nu te gân-
deşti "că pentru a putea trăi o viaţă, ce ţi-
a fost dăruită, eşti dator s-o meriţi, ca om
şi ca neam, în fiecare clipă." (Nicolae Ior-
ga)
„Sit tibi terra levis.”

Pr. Eugen-Radu Sava

Mihail Lermontov - scriitor romantic rus exilat pentru curajul
de a satiriza f[r[delegile \arismului

În anul 1949, părintele Munteanu a fost condamnat la doi ani de închisoare co-
recţională şi trei ani interdicţie corecţională pentru delictul de uneltire contra
ordinii sociale

Preotul Dumitru Munteanu  (1901-1963) a
trecut prin infernul `nchisorilor comuniste

Cei care au citit versurile poetului au sim\it din plin exilul prin ochii celui care
a ;tiut s[ priveasc[ dincolo de tot ceea ce `nseamn[ un exil
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S~N~TATETratamentul osteoporozei cu bifosfona\i necesit[ complian\[ din partea pa-
cientului. Acest lucru este deosebit de dificil, av]nd `n vedere c[ osteoporoza
este, `n general, o boal[ asimptomatic[, a;adar pacien\ii se vor sim\i la fel, in-
diferent dac[ `;i iau medica\ia sau nu, spun unii speciali;ti.

Alga AFA (Aphanizomenon
flos-aquae) este o raritate a na-
turii care cre;te `ntr-un singur
loc din lume, `n lacul Klamath
din Statele Unite. Are propriet[\i
terapeutice de excep\ie,
stimul]nd produc\ia de celule
stem adulte din organism.

Alga AFA este o microalg[ de sub
un milimetru lungime, `ncadrat[ la
grani\a dintre bacterii ;i regnul ve-
getal. Con\ine 12 vitamine, 27 mine-
rale naturale esen\iale ;i 11 pigmen\i
precursori ai vitaminelor, enzimelor
;i coenzimelor.

Alga AFA hr[ne;te organismul ̀ n
`ntregime la nivel celular ;i este ab-
sorbit[ `n propor\ie de 97% (fa\[ de
5-25% c]t reprezint[ absorb\ia vita-
minelor sintetice).

Stimularea celulelor stem

Celulele stem sunt acele celule ca-
re au proprietatea de a se auto-mul-
tiplica la nesf]r;it, put]ndu-se dife-
ren\ia ;i crea orice \esut sau organ
din corpul uman.

Ele construiesc diferitele organe
`nainte de na;tere (celulele stem em-
brionare), dar ;i asigur[ ulterior
cre;terea ;i regenerarea organismului
(celulele stem adulte). Mult[ vreme,
abilitatea de a reconstrui a celulelor

stem adulte a fost  necunoscut[
;tiin\ei, crez]ndu-se eronat c[, spre
exemplu, sistemul nervos nu se poate
regenera. Or, prin descoperirea celu-
lelor stem, s-au deschis perspective

neb[nuite `n vindecarea unor boli
cum sunt scleroza multipl[, parali-
ziile, boala Parkinson.

Sutele de studii ;tiin\ifice care au
fost f[cute cu alga AFA au ar[tat c[

pigmen\ii alba;tri ;i verzi din aceast[
alg[ stimuleaz[ produc\ia de celule
stem din m[duva spin[rii, `n timp ce
o alt[ categorie de substan\e con\i-
nute (niste polizaharide) stimuleaz[

migrarea celulelor stem acolo unde e
nevoie de ele.

Produse disponibile

Pe pia\a rom]neasc[ au ap[rut su-
plimente alimentare de calitate cert[,
av]nd `n compozi\ie at]t alga AFA
c]t ;i fito-nutrien\i specifici pentru
fiecare afec\iune `n parte.

Voi men\iona un produs de ex-
cep\ie pentru regenerarea sistemului
nervos. Acesta con\ine al[turi de alga
AFA, ginkgo biloba, ginseng, gano-
derma, chlorella ;i spirulina. Contri-
buie la sus\inerea capacit[\ii de con-
centrare ;i la conservarea func\iei
cognitive odat[ cu `naintarea `n
v]rst[, ̀ mbun[t[\ind microcircula\ia
sanguin[ perifer ic[,  atenu]nd
senza\iile de "\iuit ̀ n urechi", ame\eli
;i de "m]ini ;i picioare reci".

De asemenea, genereaz[ o stare
de bine, protej]nd organismul de
stres. Nu `n ultimul r]nd, neutrali-
zeaz[ efectele radicalilor liberi,
`nt]rziind procesele de `mb[tr]nire
celular[.

Se recomand[ ca adjuvant `n<
desf[;urarea normal[ a proceselor
cognitive, stresul psihologic, boli ne-
urologice (afec\iuni neuronale), cir-
cula\ie periferic[ deficitar[, tulbur[ri
de vedere.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Una din trei fracturi ap[rut[
la femeile aflate la menopauz[
este cauzat[ de osteoporoz[. Os-
teoporoza este o boal[ prin care
este redus[ densitatea ;i calitatea
oaselor. Femeile sunt afectate de
aceast[ boal[ de patru ori mai
frecvent dec]t b[rba\ii.

Statisticile arat[ c[ una din trei
fracturi la femeile aflate la meno-
pauz[ este cauzat[ de osteoporoz[,
iar riscul de apari\ie al acestei fracturi
cre;te odat[ cu v]rsta.

Provoc[ri `n tratamentul
osteoporozei

Tratamentul osteoporozei cu bi-
fosfona\i necesit[ complian\[ din par-
tea pacientului. Acest lucru este de-
osebit de dificil, av]nd `n vedere c[
osteoporoza este, `n general, o boal[
asimptomatic[, a;adar pacien\ii se
vor sim\i la fel, indiferent dac[ ̀ ;i iau
medica\ia sau nu,  spun unii
speciali;ti.

Fracturile sunt principalul 
factor de cost

O metod[ de m[surare a densit[\ii
osoase, numit[ DEXA, poate fi folo-

sit[ pentru a determina dac[ trata-
mentul a avut efectul scontat. Dato-
rit[ faptului c[ oasele se refac greu,

succesul sau insuccesul terapiei prin
aceast[ metod[ se poate evalua abia
dup[ un an.

Osteoporoza devine o boal[
scump[ atunci c]nd apar fracturi.
De;i mai pu\in de 5% din cei afecta\i

de osteoporoz[ sufer[ de o fractur[,
acestea reprezint[ dou[ treimi din to-
talul costurilor asociate cu osteopo-
roza. Cea mai frecvent[ ;i cea mai
costisitoare este fractura de ;old. Fie-
care astfel de fractur[ ce poate fi pre-
venit[ reprezint[ o economie `n bu-
getul de s[n[tate.

Costurile asociate
cu osteoporoza

~n Germania, spre exemplu, os-
teoporoza afecteaz[ aproximativ 6,3
milioane de persoane cu v]rsta peste
50 de ani, conform unui studiu reali-
zat de German Institute of Health Ca-
re and Social Research. 

Aceasta reprezint[ aproximativ o
cincime din popula\ia din aceast[
grup[ de v]rst[. ~n cazul pacien\ilor
de peste 74 de ani, boala afecteaz[
una din trei persoane. Totu;i, numai
o treime dintre ace;tia  primesc tera-
pia specific[. Un studiu (Osteoporosis
International) a calculat costurile
asociate cu  osteoporoza, care se ri-
dic[ la peste 5 miliarde de Euro, trans-
form]nd astfel aceast[ boal[ ̀ ntr-una
dintre cele mai scump de tratat
afec\iuni cu prevalen\[ crescut[,
al[turi de diabet ;i afec\iunile cardia-
ce. (Roche Medicina Personalizat[ -
Diferen\e mici, efecte uria;e)

A consemnat :tefania Cri;an

Femeile sunt afectate de aceast[ boal[ de patru ori mai frecvent dec]t b[rba\ii

Alga AFA se recomand[ ca adjuvant ̀ n< desf[;urarea normal[ a proceselor cognitive, stresul psihologic, boli neurologice
(afec\iuni neuronale), circula\ie periferic[ deficitar[, tulbur[ri de vedere

Osteoporoza, o afec\iune frecvent[
`n r]ndul persoanelor v]rstnice

Alga AFA regenereaz[ organismul uman
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Jeleu de vi;ine
cu iaurt

Cuib de ou[ 
gratinate

Mod de preparare<

Se scot s]mburii vi;inelor. Se rade
coaja de l[m]ie ;i se stoarce sucul. Se
amestec[ ̀ ntr-un castron iaurtul cu coaja
;i sucul de l[m]ie ;i zah[r.

Vi;inele se paseaz[ cu rom. Se dizolv[
gelatina ;i se toarn[ `n fir sub\ire `n
compozi\ia de iaurt. C]nd crema ̀ ncepe

s[ se `nt[reasc[, se `nglobeaz[ fri;ca
b[tut[. Se amestec[ c]te ½ cantitate de
crem[ de iaurt cu ½ cantitate de piure
de vi;ine. Se mai d[ pu\in la rece.

~n 4 pahare de desert se a;az[ straturi
alternative de crem[ de iaurt ;i vi;ine ;i
piure de vi;ine. Se d[ la frigider cel pu\in
60 minute. Fiecare pahar se orneaz[ cu
1 boab[ de vi;in[ cu codi\[ ;i 1 felie de
l[m]ie.

Ingrediente<
500 gr vi;ine, 10 gr gelatin[, 3 l[m]i,
500 ml iaurt, 100 gr zah[r, 4 linguri

rom alb, 300 ml fri;c[

Mod de preparare<

Unge\i cu pu\in unt un vas termo-
rezistent. 

Toca\i ro;iile, verdea\a ;i pieptul de

pui. Separa\i ou[le. Amesteca\i albu;ul
cu carnea, ro;iile, uleiul ;i verdea\a.

Turna\i amestecul `n vas. Deasupra
ad[uga\i g[lbenu;urile ;i da\i la cuptor
p]n[ se `ncheag[ ;i se rumene;te dup[
gustul dvs.

Ave\i nevoie< 
2 ou[, 200 gr piept de pui afumat, 2
ro;ii, c]teva frunzuli\e de m[rar, sare

;i piper, pu\in ulei

Chiftele de cartofi
;i ciuperci

Mod de preparare<

Crema-garnitur[< se cur[\[ ridichile,
se toac[ ;i se amestec[ `mpreun[ cu
br]nza de vaci, iaurtul, 1 lingur[ rondele

de ceap[ verde, sare ;i piper. Ciupercile
se cur[\[ ;i se toac[. Se rad cartofii fier\i.
Ambele se amestec[ `mpreun[ cu ca;ca-
valul ras, ou[le, rondelele de ceap[ r[ma-
se, sare ;i piper.

Se prepar[ 16 chiftele ;i se pr[jesc
`n ulei timp de 6 min. pe fiecare parte.
Se servesc al[turi de crema de ridichi ;i
iaurt> se orneaz[ cu ceap[ verde.

Ingrediente< 
½ leg[tur[ ridichi, 200 gr br]nz[ de
vaci cu verdea\[, 300 gr iaurt, 3 linguri
rondele de ceap[ verde, sare ;i piper,
250 gr ciuperci Champignon, 800 gr
cartofi fier\i, 80 gr ca;caval ras, 4 ou[,

3 ml ulei

Rulad[ de pui
cu fasole verde

Mod de preparare<

Sp[la\i fasolea, fierbe\i-o `n ap[ cu
sare cca. 10 minute, apoi strecura\i-o.
Turna\i ap[ rece peste ea ;i scurge\i-o.
Sp[la\i ro;iile, cur[\a\i-le ;i t[ia\i-le
m[runt. Cur[\a\i ceapa ;i toca\i-o. Sp[la\i
carnea, usca\i-o cu un ;ervet de buc[t[rie,

stropi\i cu sucul de l[m]ie, s[ra\i ;i pi-
pera\i. Pune\i 1/3 din fasole pe carne,
pres[ra\i ca;caval, rula\i ;i str]nge\i cu
sfoar[. T[ia\i p[st[ile r[mase pe din
dou[ ;i amesteca\i-le cu ro;iile ;i ceapa.
Omogeniza\i uleiul, o\etul, sarea ;i piperul
;i `ncorpora\i-le `n amestecul de fasole.
Pr[ji\i rulourile `n untul `ncins cca. 15
minute, apoi p[stra\i-le calde. Turna\i
supa de pas[re, ad[uga\i gr[simea r[mas[
de la friptur[, lega\i cu amidon ;i apoi
condimenta\i. Se poate orna cu verdea\[
tocat[.

Ave\i nevoie< 
500 gr fasole verde, 400 gr ro;ii, 1
ceap[, 4 ;ni\ele din piept de pui (125
gr), 2 linguri suc de l[m]ie, sare ;i
piper, 3 linguri ca;caval ras, 5 linguri
ulei de m[sline, 3 linguri o\et, 2 linguri
unt topit, 200 ml sup[, 1 lingur[ 

amidon

Frunzele de ferigă sunt o bine-
facere pentru cumplitele dureri
reumatice şi pentru ţinerea în frâu
a artritei. Cu pulberea obţinută
din rizomul acestei plante pot fi
îndepărtaţi cei mai supărători pa-
raziţi intestinali. Din crenguţe şi
din frunze proaspete se poate
obţine un antitermic cu efect ime-
diat.

De la ferigă se foloseşte atât rizomul,
cât şi frunzele, şi se recoltează de la
sfârşitul lunii mai până la jumătatea lunii
noiembrie. Feriga proaspătă era consi-
derată leacul arsurilor şi al rănilor de tot
felul. Oamenii rupeau frunzele de ferigă,
le frecau puţin între palme şi le aplicau
pe răni. Cel mai practic remediu şi la în-
demâna oricui era antigripalul obţinut
din această plantă. Din trei crenguţe de
ferigă, ţinute într-un litru de oţet rece
timp de zece ore şi apoi fierte zece mi-
nute, se obţine o soluţie folosită pentru
frecţionarea organismelor cuprinse de
gripă. Lichidul se strecoară înainte de a
fi folosit şi se poate păstra 48 de ore. Febra
scade imediat, iar răceala dispare ca prin
minune.

Rizomul ferigii se recoltează în luna
noiembrie pentru a fi utilizat cu maximă
eficienţă. Acesta se scoate cu atenţie din
pământ şi nu se spală cu apă. Rizomii se
usucă în locuri bine încălzite. Din patru
kilograme de rizomi proaspăt recoltaţi
se obţine cel mult un kilogram de plantă
uscată. Feriga conţine acid falicic, acid
flavonidic, ulei volatil, tanin, ulei gras şi
aspidinol.

Pentru reumatism şi picioare 
umflate
 

Din frunzele de ferigă proaspăt culese
se prepară un decoct care ajută în cal-
marea durerilor cauzate de artrită şi alte
afecţiuni reumatice, fiind eficient şi în
tratarea arsurilor. Se ia o crenguţă de fe-
rigă, de pe care se desprind toate frunzele,
îndepărtându-se de nervura principală.
Acestea se pun în 400 ml de apă rece şi
se lasă la macerat 24 de ore, după care se
fierb timp de zece minute. Se strecoară
totul printr-o sită obişnuită, după care se
toarnă cald pe comprese din bumbac,
aplicându-se pe locurile dureroase de câ-

te ori este nevoie. După o perioadă mai
îndelungată de stat în picioare apar um-
flături şi dureri ale picioarelor. Afecţiunea
poate fi tratată cu decoct. Se pune jumă-
tate din cantitatea preparată mai sus în
cinci litri de apă caldă şi se stă cu picioa-
rele în acest amestec până la răcirea com-
pletă a lichidului. Picioarele se vor dez-
umfla, iar durerea dispare ca prin minu-
ne. Acelaşi decoct poate fi folosit şi în
afecţiunile dermatologice.

Băile cu ferigă uscată sau verde întă-
resc oasele, fapt care duce la grăbirea
mersului în picioare al copiilor.

B[ile cu ferig[
uscat[ sau verde
`nt[resc oasele

Din frunzele de ferigă proaspăt culese se prepară un decoct care
ajută în calmarea durerilor cauzate de artrită şi alte afecţiuni
reumatice, fiind eficient şi în tratarea arsurilor.
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Istoria perucilor, o nevoie
demult apus[

Istoricul grec Polybios spunea că însuşi Hannibal purta perucă, în semn de distincţie. La
Roma, peruca intră în uz încă din perioada timpurie a imperiului. Aproape toate aristocratele
romane purtau meşe din păr diferit colorate, ca parte din garderoba obişnuită. Părul provenea
de la sclavi şi femeile îl foloseau pentru a da volum părului natural şi a fi în acest fel mai atră-
gătoare.

Meşele blonde erau, de altfel, cele mai căutate printre aristocratele romane, iar părul eu-
ropencelor părea cel mai potrivit pentru a satisface cele mai pretenţioase gusturi.

Lumea modei nu încetează să
ne surprindă. De la croieli îndrăz-
nețe, până la lansări extravagante,
creativitatea creatorilor de modă
este fără limite. Un alt trend care
își ia un loc fruntaș în această lu-
me a frumuseții este purtarea de
peruci. Dacă în antichitate peruca
abia ce a fost descoperită, în zilele
noastre oamenii se întrec în mo-
dele inedite.

Peruca reprezenta statutul social al
purtătorului în trecut. Cu cât era mai
înalt rangul social, cu atât peruca era
mai sofisticată. Aristocraţia îşi aranja
perucile în fel şi chip. Femeile le îm-
podobeau cu bijuterii din aur, panglici
şi inele. Cine nu avea resurse pentru o
perucă din păr uman, putea purta una
din blană de miel sau din fibre vegetale.
Vechii egipteni preferau perucile de-
oarece căldura excesivă favoriza dez-
voltarea păduchilor, o problemă în ace-
le timpuri. Era mai simplu să te razi în
cap şi să-ţi acoperi apoi chelia cu o pe-
rucă. Aceeaşi perucă te apăra de razele
ucigătoare ale soarelui, funcţionând ca
o pălărie.

Modele apreciate

Istoricul grec Polybios spunea că
însuşi Hannibal purta perucă, în semn
de distincţie. La Roma, peruca intră în
uz încă din perioada timpurie a impe-
riului. Aproape toate aristocratele ro-
mane purtau meşe din păr diferit co-
lorate, ca parte din garderoba obişnui-
tă. Părul provenea de la sclavi şi femeile
îl foloseau pentru a da volum părului
natural şi a fi în acest fel mai atrăgă-
toare.

Meşele blonde erau, de altfel, cele
mai căutate printre aristocratele roma-
ne, iar părul europencelor părea cel
mai potrivit pentru a satisface cele mai
pretenţioase gusturi. 

În Extremul Orient, dacă excludem
gheişele care se foloseau şi ele de astfel
de podoabe, în civilizaţiile chineză şi
japoneză, perucile erau folosite numai
de actori la teatru.

Elisabeta I a Angliei era cunoscută
pentru peruca sa de culoare roşie. Se
spune că, în urma unei afecţiuni me-
dicale, regina ar fi rămas cheală, iar pe-
ruca i-ar fi slujit mascării acestui defect.
În timpul regelui francez Ludovic al
XIII-lea, perucile au revenit la modă.
Acesta a suferit de chelie prematură,
iar pentru a ascunde acest defect, purta
peruci. 

Apare şi pudra albă presărată atât
peste perucile masculine, cât şi peste
cele feminine. Femeile foloseau în plus
şi pudră violet, roz sau galbenă.   Se
spune că una dintre amantele Regelui
Soare, Marie Angelique Scorailles de
Roussille, marchiză de Fontange, şi-a
legat într-o zi părul deasupra capului
cu o panglică. Regelui i-a plăcut foarte
mult această pieptănătură, iar ea, ca
să-i facă plăcere, se coafa aşa în fiecare
zi.

O astfel de pieptănătură se realiza
în foarte mult timp, era nevoie de ore
în şir de răbdare pe scaunul peruchie-
rului. Pentru ca nepreţuita podoabă
obţinută cu greu să dureze mai multe
săptămâni, părul care era adăugat tre-

buia întărit cu gălbenuş de ou. Fericita
posesoare trebuia să-şi protejeze coa-
fura pe timpul nopţii pentru ca aceasta
să nu se strice şi să o pulverizeze des
cu parfum pentru a acoperi mirosul
de nespălat. În urma întregii operaţiuni
podoaba capilară devenea un adevărat
paradis al puricilor şi păduchilor. 

De altfel, se spune că la curtea Re-
gelui Soare igiena era una dintre pro-
bleme. Domina concepţia potrivit că-
reia spălatul dăuna grav sănătăţii<
subţia pielea şi făcea corpul vulnerabil
în faţa infecţiilor. Prin urmare, puţini
erau cei care riscau să folosească apa şi
săpunul. Spre sfârşitul domniei Regelui
Soare, ea s-a răspândit la toate curţile
regale ale Europei.

Egiptenii purtau peruci
pentru a se apăra de păduchi

Picturile care îi reprezintă pe egip-
tenii din antichitate îi înfățișează
având, de obicei, podoabe capilare bo-
gate, aranjate în coafuri elegante și so-
fisticate. 

Dar, în multe din aceste cazuri, coa-
furile cu șuvițe spiralate și aranjate cu
multă migală erau false. Egiptenii pur-

tau peruci pentru a scăpa de păduchi,
care, după cum se știe, trăiesc numai
în contact direct cu pielea capului. Pur-
tarea perucilor înlătura problema pă-
duchilor și scutea persoanele dețină-
toare de asemenea obiecte de vesti-
mentație să-și mai piardă timpul cu
aranjarea părului și, în plus, acest ac-
cesoriu capilar le putea masca și anu-
mite diformități crescute pe pielea ca-
pului. 

Perucile erau purtate de egiptenii
bogați, de regi, regine și persoanele din
suita lor, cei săraci se mulțumeau, de
cele mai multe ori, cu o simplă meșă,
care era mai ușor de fixat și de purtat.
Perucile egiptene erau rezistente, fiind
tratate cu diferite substanțe aromate,
mai ales cu emolienți și uleiuri vegetale
și animale. De asemenea, ele erau par-
fumate cu diferite esențe obținute din
flori, cea preferată fiind cea de scorți-
șoară.

La sfârșitul secolului
al XVII-lea francezii 
au redescoperit peruca

Pe la sfârșitul secolului al XVII-lea,
perucile revin în actualitate dintr-o

stringentă necesitate de a retușa im-
perfecțiuni fizice ale individului. Astfel,
regele francez Ludovic al XIV-lea
(1643-1715) a fost atins de calviție încă
din tinerețe, pierzându-și o bună parte
din părul său lung și negru. 

Istoricii spun că Ludovic al XIV-
lea avea angajați, la palat, 48 de peru-
chieri, înființând, astfel, prima breaslă
de peruchieri din Paris, care îi confec-
ționau peruci pentru diferite momente
ale zilei. Astfel, cu o perucă cu părul
alb, tăiat scurt, la nivelul urechilor, dor-
mea în timpul nopții sau se odihnea
după masa de prânz. O altă perucă, cu
părul negru și strâns într-o singură
coadă, care atârna pe spate, era folosită
la diverse întâlniri protocolare, pe când
o altă perucă specială era folosită de
rege când mergea la toaletă, însoțit de
primul valet și de primul medic. 

O altă perucă, făcută din păr cas-
taniu, buclat fin și împărțit în trei șuvițe
groase, care atârnau libere, una pe spate
și două pe umeri, numită și "peruca de
vânătoare", era purtată de rege la par-
tidele de vânătoare, la lupte sau când
se plimba prin grădinile Versailles-ului.
"Peruca pentru mesă" era sobră, cu pă-
rul șaten, strâns bine pe lângă urechi,
și purtată de suveran când asista la sluj-
bele religioase, ținute zilnic în capelă.
Dar cea mai elegantă era "peruca pen-
tru bal", pe care regele o purta la întâl-
nirile oficiale și la balurile de la palat.

Încă din secolul al XVI-lea exista
la femei tendința de a-și arăta la diferite
serbări galante, frumusețea părului și
a pieptănăturii. Culoarea preferată de
femei, în perioada Renașterii italiene,
era cea blondă, iar în multe țări euro-
pene, doamnele își vopseau părul în
funcție de culoarea rochiei. Când nu
voiau să și-l vopsească, femeile, dar și
bărbații, preferau să poarte peruci. Mo-
da perucilor fiind așa de răspândită în
Evul mediu, părul natural era foarte
căutat și se vindea foarte scump.

În secolul al XVIII-lea perucile iau
forme și dimensiuni diferite, în funcție
de starea socială și meseria purtătoru-
lui, dar toate au părul alb și pudrat cu
prafuri obținute din amidon fin com-
binat cu arome de floare de portocal
sau lavandă. Există însă și peruci al-
bastre, violete sau roz. La sfârșitul se-
colului al XVII-lea, perucile, îngreu-
nate de pomezi, pudre și ornamente,
inițial la modă printre doamnele de la
curtea regală de la Versailles, au devenit
simbolul decăderii nobilimii franceze.

Pe la sfârşitul secolului XVIII, ti-
nerii încep să poarte părul natural. Pe-
rucile continuă să fie purtate mai de-
grabă de persoanele în vârstă, mai con-
servatoare şi de doamnele care erau
prezentate la Curte. După Revoluţia
franceză (1789), peruca a fost asociată
cu excesele şi decadenţa aristocraţiei
şi a pierdut mult în importanţă.

La începutul secolului XX, meşele
din păr şi perucile sunt folosite mai de-
grabă de hairstilişti. Peruca nu mai
aduce prestigiu social după inventarea
nylonului, din care s-au putut con-
fecţiona pe scară industrială podoabe
capilare. Astfel că peruca îşi pierde din
importanţă şi devine fie o proteză me-
dicală, fie un artificiu folosit de artiştii
care vor cu tot dinadinsul să iasă în
evidenţă.

Picturile care îi reprezintă pe egiptenii din antichitate îi înfățișează având, de
obicei, podoabe capilare bogate, aranjate în coafuri elegante și sofisticate

De cele mai multe ori, bărbații
nu poartă accesorii din diferite
motive, cel mai des pentru că îi
incomodează. Cei care însă nu se
feresc de accesorii caută mereu ce-
le mai inedite modele. Brățările
sunt printre preferatele lor, deoa-
rece completează perfect ținutele
simple.

Un accesoriu care se încadrează pe
mâna unui bărbat, atât pe timp de vară
precum și iarnă, este brățara din piele.
Partea cea mai bună este că ai o varietate
așa de mare încât o poți alege în funcție
de personalitate. Dacă ne întoarcem în
istorie, brățara era un indicator al bunăs-
tării purtătorului. Azi, brățara din piele
este considerată un accesoriu la modă,
dar care se poate alege în funcție de stilul
personal.

Singurul dezavantaj al acestor brățări
este că nu se potrivesc ținutelor business.
În schimb nu te oprește nimic să porți o
brățară din piele, atunci când ești în oraș
sau când nu ești nevoit să porți costum,
sau chiar la plajă. Fiind din piele nu vei
avea grija că se va deteriora.

Deși puteți găsi diverse brățări, pre-
cum cele din metal sau plastic/cauciuc,
cele din piele sunt mai masculine și mult
comode. Brățările clasice din metal pe
care le vezi la majoritatea bărbaților nu
sunt speciale, pentru că nu vin cu nimic
în plus. Adică nu te distingi de turmă.

Brățările din piele se găsesc într-o va-
rietate mare de stiluri și texturi. Modelele
pot varia de la o simplă bucată de piele
până la brățări care au accesorii metalice,
fâșii de piele, broderie, sfoară, se pot în-
fășura de mai multe ori pe mână, pot
avea tăieturi sau pot fi împletite. Sistemul
de închidere poate avea capse, șnururi,
catarame, magneți. Fiind dintr-un ma-
terial natural nu te va deranja deloc, din
contră, chiar vei uita că ai o brățară pe
mână. Din acest motiv brățările din piele
se împart în următoarele categorii<

Brățara din piele clasică

Este vorba despre acele modele sim-
ple, cât mai subțiri, în nuanțe de negru
sau maro. Un alt model clasic este cea
din piele și sfoară cerată.

Brățara din piele de vară

Aceste brățări le recunoști după mul-
titudinea de culori, mărgele, șnururi, sfori
colorate etc.

Brățara din piele casual

Brățara casual ca nivel de eleganță se
situează între cea clasică și cea de vară.

Brățara lată din piele

Brățara lată de piele vine cu un avan-
taj celor cu încheietura subțire, ea adaugă
greutate brațului. Dacă te gândești pe ce
mână să o porți probabil te-ai gândit deja
la mâna stângă.  Mâna dreaptă este mai
potrivită deoarece în situațiile în care cu-
noaștem oameni noi, de obicei vine și o
strângere de mână. Prin urmare, pe lângă
strânsul puternic de mână, de ce să nu
faci o impresie bună prin tonusul de mas-
culinitate, punând-o la vedere.

Purtarea unei brățări nu are reguli.
Ai opțiunea să o așezi pe mână cum do-
rești. Ea se poate roti în funcție de pre-
ferințe. De exemplu, dacă ai o cataramă
mare sau ai un detaliu pe sistemul de în-
chidere, poți să le pui la vedere în partea
exterioară a mâinii. Dacă ești la prima
brățară din piele alege un model simplu,
după care poți avansa la altele mai “com-
plicate”. 

Profită de vremea bună și de ținutele
sumare, completează-ți stilul cu o brățară
din piele care te va scoate din anonimat.

B[rba\ii ;i br[\[rile
din piele
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DIET~

Dieta vegană și cea vegetarian[
sunt mult discutate, mai ales că, de
cele mai multe ori, părinții sunt cei
care preferă aceste diete pentru co-
pii lor. 

Cunoscută mai mult din pe-
rioada anilor ‘60, dieta vegetariană
se pare că are rădăcini mult mai
vechi în istorie. În ultimii ani po-
pularitatea acesteia a crescut sim-
țitor, așa încât se poate exprima de-
ja în procente, variate în funcție de
fiecare regiune a lumii.

Numeroase persoane aleg o dietă ve-
getariană din motive religioase sau cultu-
rale, altele doar pentru că le plac legumele.
În cazul copiilor, sursa principală de pro-
teine este reprezentată de lapte. Mulți pă-
rinți și medici consideră dieta vegetariană
foarte periculoasă pentru copii, însă există
și o altă părere care promovează pozitiv
această dietă, dacă este bine planificată. 

Între susținătorii vegetarianismului și
restul populației există o continuă luptă a
argumentelor. Cercetări, tratate, statistici,
declarații publice ale unor persoane cu un
anumit statut în societate, celebrități – toate
aceste “instrumente” înclină, uneori cu in-
sistenț[, balanța ce hotărăște până la urmă
direcția în care va evolua sănătatea noas-
tră.

Este aproape inevitabil ca într-o familie
vegetariană copiii să nu adopte modelul
părinților> dincolo de natura oricăror mo-
tivații, dieta celor mici trebuie suprave-
gheată cu atenție.

În perioada de creștere copiii au nevoie
de o multitudine de substanțe nutritive.
Echilibrul în aportul acestora stă la baza
dezvoltării armonioase și menținerii unei
bune stări de sănătate.

Pericolele majore ale dietei

Dieta vegetariană exclude din start
consumul de carne (animal, pasăre sau
pește). Există trei categorii mari de vege-
tarieni<
- Lacto-ovo-vegetarienii< consumă ouă,
produse lactate și alimente vegetale
-   Lacto-vegetarienii< consumă produse
lactate și alimente vegetale, nu consumă

ouă
- Vegetarienii puri (vegani)< consumă doar
alimente vegetale, fără ouă sau produse
lactate

Acestora li se adaugă forme interme-
diare cu restricții parțiale pentru diverse
alimente.

În cazul alimentației copiilor, exclu-
derea ouălor și a lactatelor ridică probleme
în privința aportului de calciu și vitamina
D.  

Absența produselor din carne se aso-
ciază frecvent cu o deficiență de fier, vita-
mina B12, aminoacizi și alte minerale (cal-
ciu, zinc). Toate acestea, când se asociază
și cu un nivel caloric scăzut, vor crește ris-
cul ca, în cazul neacoperirii deficitelor din
alte surse, cei mici să sufere întârzieri de
creștere.

Comparativ cu absorbția de circa 15-
30% a fierului din alimentele din carne, în
cazul legumelor aceasta scade la 5%. Ab-
sorbția poate fi accentuată dacă în timpul
meselor la care sunt servite legume se bea
suc din citrice. Nu rareori sunt necesare și
suplimente din fier, prescrise de medic.

Vitamina B12 se găsește numai în pro-
dusele animale. În acest caz, trebuie căutate
alte surse alimentare, cum ar fi laptele din
soia îmbogățit cu B12.

Trebuie căutate alte surse de proteine,
mai exact de aminoacizi, ca produs al me-
tabolizării proteice. Aceste surse pot pro-
veni din combinarea meselor cu cerealele
de grâu și orez cu cele din legume (mazăre,
fasole, soia). De asemenea nucile, semin-
țele, fructele reprezintă surse de aminoa-
cizi.

Calciul este indispensabil creșterii și
formării oaselor sănătoase. În afară de pro-
dusele lactate există și alte alimente bogate
în calciu< spanac, varză, fasole verde, broc-
coli, brânză tofu.

Zincul< prezent cu preponderență în
carne și iaurt, este un element ce ajută la
creșterea celulelor, dezvoltarea țesuturilor
și stimularea imunității. Alte surse auxiliare
sunt< orezul (brun), cerealele integrale,
spanacul, legumele.

Sarcina și regimul

Este nevoie de mai mult efort și un

plan dietetic mai eficient pentru a permite
unei femei vegetariene să se mențină să-
nătoasă în timpul sarcinii. Cu cât un ve-
getarian exclude mai multe tipuri de ali-
mente, cu atât este mai complicat să asi-
mileze mai multe substanțe nutritive din
dietă. Totuși, suplimentele alimentare sunt
o alternativă care poate completa acest de-
ficit.

Ghidurile nutriționale pentru persoa-
nele vegetariene nu diferă față de cele pen-
tru femeile însărcinate non-vegetariene.
Orice gravidă are nevoie în plus de fier,
calciu, acid folic, acizi grași esențiali pre-
cum DHA (care poate fi obținut și dintr-
o formă vegetariană), zinc, proteine și cu
200-300 calorii mai mult decât înainte de
sarcină. 

În mod special, gravidele vegetariene
ar trebui să consume după cum urmează< 
- de la 6 la 11 porții de pâine pe zi, cereale,
orez și paste (integrale pe cât posibil) 
- între 4 și 5 porții de legume pe zi 
- 4 sau mai multe porții zilnice de fructe 
- 8 porții de lapte sau alternative lactate 
- între 3 și 4 porții de fasole 
- 2 porții de grăsimi omega-3 (care se gă-
sesc în uleiul de semințe de in, nuci, tofu,
și ouă fortificate cu omega-3). 

Regimul și alăptarea

Dacă ai un regim alimentar vegetarian
și alăptezi, bebelușul tău este supus unui
risc major. Laptele matern este “alimen-
tul-minune” pentru un nou-născut, însă
calitatea acestuia este puternic influențată
de alimentația mamei. 

În acest caz, o alimentație deficitară
se poate răsfrânge chiar în mod dramatic
asupra copilului, lipsit mai ales de vitamine
esențiale (A, B12).

Există și avantaje ale dietei vegetariene<
consumul de grăsimi polinesaturate, con-
ținut caloric mic al alimentelor, aportul
crescut de fibre. Toate acestea scad coles-
terolul, reduc riscul obezității, al bolilor
de inimă și al diabetului zaharat de tip II.
Cu o singură condiție< alimentația să fie
controlată și copilul să fie mereu sub su-
pravegherea unui medic.

Riscurile crescute inclină de această
dată balanța către alegerea unui anumit
tip de dietă mai degrabă după perioada
copilăriei.

Alimenta\ia vegetarian[
pentru mame ;i copii

Vacanțele ne pot aduce, pe lân-
gă bucurie și relaxare, și probleme,
anume creșterea în greutate. Cei
care depășesc aceste pofte pot pro-
fita de meniurile exotice pe care
să le introducă într-o dietă sănă-
toasă.

Alege să transformi micile răsfățuri
culinare din vacanța de vară în obiș-
nuințe. Preia din obiceiurile sănătoase
ale locurilor și fă loc în meniul tău pre-
paratelor bogate în nutrienți pe care le
consumai doar în cazuri izolate. Con-
cediul nu e doar o perioadă de relaxare,
ci poate fi un curs care te învață să tră-
iești mai frumos. O salată de fructe de
mare, pe care o comanzi la o terasă lân-
gă plajă, poate fi consumată și acasă.
Fii îndrăzneață și cere rețeta, vei fi ui-
mită cât de politicoși sunt oamenii și
cât de fericiți vor fi când vor vedea cât
de mult te-a mulțumit preparatul lor. 

Încet-încet, semipreparatele pre-
zentate obsesiv în filmele americane și-
au făcut loc și-n viața noastră. Este la
îndemână să dezgheți rapid o pizza sau
să prăjești în 5 minute un șnițel pane,
însă pe termen lung și silueta ta, dar și
sănătatea au de suferit. 

Nu îți închipui că este mai ușor să
comanzi mâncare, timpul care durează
până ajunge mâncarea este de ajuns să
prepari tu ceva.  

Gândește-te cum îți potoleai foa-
mea în vacanța în Grecia, Spania sau
Italia, cum savurai un platou cu brân-
zeturi și măsline, cum mâncai cu poftă
o felie de pită sau ciabatta și optează
mereu pentru genul acesta de masă.
Plăcerea din timpul ei este mult mai in-
tensă, dar și felul în care te vei simți du-
pă ce ai terminat. Să nu uităm de faptul
că este mereu o plăcere să descoperi re-
țete noi, de care să se bucure întreaga
familie sau chiar și prietenii care mai

vin să ia masa cu voi. 

Meniuri pe bază de pește

Pentru mulți dintre noi este greu să
facem tranziția directă către un regim
vegetarian și tocmai de aceea s-a in-
ventat o soluție de mijloc< regimul pes-
co-vegetarian. Cei care au vizitat Japo-
nia și țările scandinave s-au obișnuit
deja cu preparatele delicioase pe bază
de pește care au grăsimi bune. Dacă n-
ai acces mereu la pește proaspăt, poți
alege variante înghețate sau conservate
în suc propriu. Evită însă peștii prăjiți
în ulei sau dați prin pesmet care sunt
lipsiți de o bună parte din nutrienți și
plini de grăsimi periculoase.

Peștele este un înlocuitor minunat
pentru alte tipuri de carne. Chiar dacă
nu îți place foarte mult gustul, îl poți
acoperi folosind diferite condimente,
cum ar fi lămâie sau usturoi. 

Cina se ia la masă

Cu siguranță mulți au obiceiul de a
mânca cina în timp ce se uită la serialul
preferat. 

Dar din cauza acestui obicei vei
consuma mai mult decât ai nevoie de
fapt. Te concentrezi pe acțiunea din
film în loc să te focusezi pe potolirea
apetitului și ai nevoie de o cantitate mai
mare de mâncare ca să te saturi. Amin-
tește-ți de mesele plăcute luate pe tera-
sele marilor orașe europene și găsește
o formulă similară și la tine acasă. Re-
comandarea noastră este să profiți de
balcon și să-ți aranjezi acolo un mic
spațiu pentru o cină romantică. Un alt
loc perfect este grădina, deoarece în
natură parcă și o felie de pâine cu gem
are un gust mai bun. O altă modalitate
este să mănânci cu familia sau cu prie-
tenii. 

Denisa Terțan

Cum s[ m]nc[m s[n[tos `n vacan\[?

Apa caldă cu lămâie aduce be-
neficii celor care doresc să slăbeas-
că. Dimineața, pe stomacul gol, bea
o cană cu apă călduță, în care ai di-
luat o linguriță de miere cu zeama
de la o jumătate de lămâie. Durata
de pregătire este foarte scurtă, însă
nu uita să amesteci bine înainte să
golești conținutul cănii.

După ce ai consumat această băutură
trebuie să aștepți cel puțin o oră înainte să
bei cafea sau ceai. Iată care sunt avantajele
acestei băuturi minune pentru cei care do-
resc o siluetă de invidiat.

Reglează digestia

Atunci când sunt combinate, cele trei
ingrediente, mierea, lămâia și apa caldă
ajută la îmbunătățirea digestiei. Lămâia
stimulează ficatul să producă mai multă
bilă, acidul citric din compoziția sa stimu-
lează sistemul digestiv și contribuie la eli-
minarea toxinelor. În același timp, mierea
de albine are efect antibacterian, ținând la
distanță infecțiile care ar putea apărea în
organism. Totodată, ajută la producția de
mucus intestinal, care provoacă eliminarea
toxinelor din corp.

Curăță stomacul

Procesul de digestie duce la acumula-
rea de toxine în stomac (alimente nedige-
rate, celule intestinale, bacterii moarte),
care se depun adesea pe mucoasa stoma-
cală  și provoacă balonări. Apa caldă cu lă-
mâie și miere facilitează eliminarea acestor
toxine. De fapt, acest remediu nu curăță
doar stomacul, ci și colonul, ducând la o
mai bună absorbție a nutrienților și aju-
tându-te să te menții hidratat.

Dieta de primăvară cu miere
și lămâie redă energia

Mierea îți ridică nivelul de energie
aproape instantaneu. Apa te ajută să-ți lim-
pezești mintea, ajutând la irigarea creie-
rului cu sânge proaspăt, în vreme ce lămâia
activează enzimele încărcate negativ din
stomac – o modalitate bună de a combate
enzimele încărcate pozitiv, ce reacționează
cu mâncarea, ducând la o digestie slabă.
Totodată, mirosul de lămâie este un rela-
xant natural, ducând la îmbunătățirea stării
de spirit.

Mierea este un puternic agent antibac-
terian, care are capacitatea de a combate
numeroase tipuri de infecții. Când este
amestecată cu lămâie și apă caldă (doi
agenți care acționează ca diuretici) com-
binația reprezintă cea mai bună cale de a
curăța tractul urinar. Remediul este exce-
lent contra infecțiilor urinare.

Lămâia conține pectină, un tip de fibre
care ajută la suprimarea senzației de foame
și a poftelor alimentare. Apa caldă, mierea
și lămâia creează, de asemenea, un mediu
mai alcalin în stomac, ajutându-te să pierzi
în greutate mai repede.

Bea apă caldă cu lămâie și vei accelera
pierderea în greutate, vei elimina toxinele
mai ușor, îți vei curăța organismul și vei
avea mai multă energie. 

Lămâia este folosită în foarte multe
diete de slăbit, dar și în cele de curățare a
organismului. În afară de paharul cu li-
monadă pe care îl bei dimineața, de-a lun-
gul zilei adaugă la apa pe care o consumi
câte o felie de lămâie. Pectina din coaja
fructului este benefică pentru detoxifiere,
fiind o sursă excelentă de fibre, care oprește
corpul de la absorbția prea rapidă a zaha-
rurilor și, în plus, elimină pofta de mân-
care. Pentru a profita de un efect mai rapid
al dietei cu apă caldă cu lămâie, adaugă la
acest amestec o linguriță sau două de oțet
de mere.

Apa cald[ cu l[mâie
are numeroase

beneficii
pentru silueta ta

Între susținătorii vegetarianismului și restul populației există o continuă luptă a argumentelor.
Cercetări, tratate, statistici, declarații publice ale unor persoane cu un anumit statut în societate, ce-
lebrități – toate aceste “instrumente” înclină, uneori cu insistenț[, balanța ce hotărăște până la urmă
direcția în care va evolua sănătatea noastră.

Este aproape inevitabil ca într-o familie vegetariană copiii să nu adopte modelul părinților> dincolo
de natura oricăror motivații, dieta celor mici trebuie supravegheată cu atenție.
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Poemele antologate sunt semnate de< Livia Bacâru, Ion Baias, Ion Bala,
Gheorghe Creţu, Mihai Ghenceanu, Dsida Jenő, Kovacs Andras Ferenc, Salah
Mahdi, Emil Matei, Ioan Nistor, Alexandru Pintescu, Dorin Sălăjan, Ion Vădan
şi George Vulturescu. Sunt incluse şi texte scrise de două personalităţi ale culturii
române care au avut legături cu Sătmarul, Mircea Zaciu şi Radu Enescu.

Fiecărui fragment din epider-
ma Terrei îi corespunde, la scară
cosmică, o entitate celestă, un
spaţiu umplut cu aer şi nori, cu
stele şi meteoriţi, cu istorii şi fan-
tasme, cu timp comprimat în mi-
turi... Liric, în această configu-
raţie, oraşele pot fi văzute ca nişte
nave călătorind în coordonate
temporale spre noi cei de azi şi
mai departe...

Iar cum tot ce e sub soare, de la plan-
te la munţi, de la simple gâze la marii
eroi, aspiră să îmbrace haina cuvântului,
a legendei, şi oraşele devin obiect al ver-
sului. Cel care “nu vieţuieşte” pur şi sim-
plu, ci “locuieşte” un spaţiu este inevi-
tabil cuprins de SPIRITUL LOCULUI,
pe care vrea să-l transmită.

Satu Mare este şi el, mai mult sau
mai puţin decât altele, unul dintre
oraşele care şi-au zămislit de-a lungul
anilor FIINŢA LIRICĂ, modelată în
multiple variante, dar abia de curând sti-
hurile din care i s-a clădit această statură
au fost adunate sub doască. Am în vedere
antologia intitulată “Satu Mare – poezie
şi arhitectură” (Editura Solstiţiu, Satu
Mare, 2014), realizată de George Vultu-
rescu şi prefaţată de Dumitru Păcuraru. 

Poemele antologate sunt semnate de<
Livia Bacâru, Ion Baias, Ion Bala,
Gheorghe Creţu, Mihai Ghenceanu,
Dsida Jenő, Kovacs Andras Ferenc, Salah
Mahdi, Emil Matei, Ioan Nistor, Alexan-
dru Pintescu, Dorin Sălăjan, Ion Vădan
şi George Vulturescu. Sunt incluse şi tex-
te scrise de două personalităţi ale culturii
române care au avut legături cu Sătma-
rul, Mircea Zaciu şi Radu Enescu. Re-
marcabil este studiul în română şi ma-
ghiară al distinsului om de cultură săt-
mărean, Bura Laszlo, “Viaţa literară şi
culturală din Satu Mare până în 1945”,
un adevărat tratat in nuce cu preţioase
informaţii despre valorile literare ma-
ghiare sătmărene. Încântă ochiul şi câ-
teva pânze semnate de pictorii< Litteczky
Endre, Tóth Gyula şi Litteczky Krausz
Ilona.

Cum arată, din perspectivă
lirică, Sătmarul?

Cunoscut, recunoscut, îndepărtat
sau regăsit, iată că, în file de carte, îl re-
descoperim într-o altă ipostază, din ta-
blouri, din fotografii şi cuvinte, din co-
loane şi capiteluri. Şi este interesant cum
aici, între coperte, întărâtă mai intens
ochiul, scăpărând senzaţia că ar fi mai
real decât la faţa locului, aşa cum ni se
înfiinţează tipografic, şlefuit de vectorii
artelor. Iar poemele, puse împreună, sau
printre pilaştri şi capete de lei, printre
fanteziile arhitecturale învechite sau la
umbra albului imperial al Palatului Ad-
ministrativ, se înluminează reciproc.

Satu Mare într-o broderie
de stihuri

Oraşul e şi spaţiu şi timp. Şi un subtil
distilat al aspiraţiilor spre armonie< “Îşi
face timpul aspra datorie / când surpă
vieţi şi fapte în uitare / lăsându-le doar
mitul, / doar legenda vie (...)” (Livia Ba-
câru, “Podul Oşenilor”).

Emil Matei proiectează un alt oraş,
unul perfect, din “materia” onirismului.
Şi are dreptate, visul este, incomparabil,
superior asprei realităţi< “Voi inventa în-
tr-o zi un oraş inefabil / Arabesc plutitor,

peşte de aur nemuritor / Baraj de mag-
neziu incandescent (...)” (“Un oraş ine-
fabil”).

Din aceleaşi elemente ale iluziei este
văzut de către Ion Vădan, ca o fata mor-
gana la orizont, înşelătoare şi totdeodată
regeneratoare a izvorului de energii. A
vedea oraşul în această ipostază e un pri-
lej de a înălţa aripile lirismului peste lu-
mea concretă. “Oraşul Nordburg din
când în când / E un oraş fantomatic /
Evaporându-se din propria lui realitate
/ Proiectându-se invers într-un spaţiu
celest printre nori / Printre păsări ce
zboară concentric în somn printre su-
flete / Nedumerite / Şi dintr-o dată libe-
re” (“Oraş dublu”).

Sătmarul este şi taverna de sugestie
eminesciană, cu simbolistica sa de spaţiu
al dialogului şi al replicilor nonconfor-
miste, cu întrebări dramatice< “a muri
ori a trăi e mai bine?” (Ion Bala, “solitu-
dine”). Dar şi cu zbenguielile aviatice ale
lui Eros, şi cu “femei sensibile la seisme
carnale” (idem, “Reportaj”). 

Salah Mahdi, cu ochiul său babilo-
nian, vede altfel esenţa burgului, reve-
lând boema creativă. Crâşma, ca motiv
poetic, e spaţiu al absenţei fizice, dar şi
al memoriei. Poemele celor mutaţi sub
streşinile cerului recompun un timp
convertit în stih< “E goală astăzi crâşma
poeţilor. / Paharele, scaunele, sunt goa-
le... / Nu erau decât poemele de ieri, /
Apele lunii şi fumul de tutun. / Unde au
plecat îngerii mei, poeţii? / m-am între-
bat.” (“Crâşmele mele”). Tot el, cel venit
de la Tigru şi Eufrat în oraşul de pe So-
meş, găseşte corespondenţe paradisiace<
“Fiule, oare suntem aici de mult / Sub
acoperişul unui copac / Între cerul şi ra-
iul Someşului / Care se întinde până în
sângele nostru / Precum versetul ceru-
lui!” (“Precum versetele cerului”).

O imagine a unui oraş non-liric ne
oferă Gheorghe Creţu. Direct şi vindi-
cativ, el se apropie fără metafore de rea-

litate< În oraşul acesta sunt puţini poeţi
/ un oraş fără poeţi este un oraş mort /
dar sunt câini / şi târfe / şi borfaşi / ver-
surile trimise din cer se împiedică prin
noroaie / statuile poeţilor sunt îngropate
în asfaltul dispreţului (...)” (“În oraşul
acesta”).

Mihai Ghenceanu, printre puţinii
născuţi chiar în oraşul Satu Mare, vede
o sinteză pe verticală, de la iarba şesului
la galaxiile “cu nume de fecioare” şi adre-
sează invitaţii călătorului< “TU CARE
TRECI PE AICI, prin Sătmar, / opreşte-
te o clipă şi arde o lumânare la monu-
mentul sufletelor verticale (...)” (“nata-
lă”).

Spaţiu iniţiatic, venerat, cu lumini şi
umbre, Sătmarului i se adaugă şi viziu-
nea dramatică. De dincolo, “din tărie”
este rememorat “tabloul oraşului natal,
ceţos, / în care am râs şi am plâns uneori”
(Dsida Jenő, “Prolog la ciclul preconizat
– Pasteluri sătmărene”, trad. Kocsis Fran-
cisko). 

Dorin Sălăjan transmite fiorul apar-
tenenţei la miracolul divin< “Cu lampa
aprinsă-n spinare ies / La balconul casei
cu etaj constatând că universul / Întreg
este clădit pe plânsul lui Dumnezeu cu-
rat / În singurătate.” şi vede în negru
efectul pe care l-ar avea pierderea valo-
rilor, a purităţii, a credinţei şi a solida-
rităţii< “Suntem mai singuri / C-o viaţă
ţi-am spus iar tu mi-ai întors spatele...”
(“Lampa sau prima iluminare”).

Într-un lung şi frumos poem, Kovács
András Ferenc întregeşte chipul Sătma-
rului evocând, prin ochii mari, de vizio-
nar, ai lui Kölcsey Ferenc, o lume cu per-
sonaje tragice care şi-au întors ochii de
la timpul nerăbdător.

Metafora scheletului îmbălsămat al
umilului portar Ioan este străvezie, vor-
bind despre transformarea istoriei dra-
matice în ascensiune purificatoare spre
„o altă inimă”. Plânsul şi jalea devin fer-
tile şi au efect taumaturgic atunci când

celui ce a fost şi a visat, învinsului i se
întinde mâna pentru a căuta dumul mai
departe, azimutul< „Alt glas e acesta, al
unui popor cu altă inimă / Maxilarul
clămpăneşte< cântă continuu. Relaxat, /
Dar imperturbabil. Cântec de glorie pe
mormanele de oase / Ale oştirii noastre
învinse. Fatalitate care sfâşie de multă
vreme< Ioane, te vede / Excelenţa Sa! Te
vede Kölcsey Ferenc, căci s-a uitat îm-
prejur, şi nu te zări – / Îşi pleacă din nou
capul, i se zdruncină sufletul...” („Köl-
csey Ferenc îşi înclină capul”, trad. Kocsis
Francisko).

O “geografie” lirică deosebit de com-
plexă realizează George Vulturescu. Pen-
tru el, oraşul înseamnă mai presus de
orice umanitate, viaţă, mişcare. Un sim-
bol al acestui univers complex este Po-
dul, care are menirea de a uni idealuri şi
de a deschide calea spre orizonturi libere<
“Podurile se întâlnesc deasupra lumii ca
nişte / linii de forţă< deasupra fiecărui
pod stă altul / şi deasupra lui altul şi al-
tul.” (“Poeţii fulgerelor”). El investighea-
ză liric adâncurile urbei, miezul ascuns
al lucrurilor, dezvoltând o poetică a in-
terioarelor< coridoare misterioase, sacri-
stii, pivniţe cu “vin azuriu”, galerii sub-
terane, cripte ale conţilor etc. Reconsti-
tuie Sătmarul gotic, vremurile trecute
când se trecea călare “pe sub apele So-
meşului” (“La Castrum Zathmar, printre
cenuşi”). Asimilat Nordului, ca ideal al
creaţiei, ca aspiraţie a perfecţiunii, oraşul
e asemenea unei cărţi< “Nordul este o /
carte pe care tocmai o corectezi, îi adaugi
/ detalii, îi înlături contrafacerile...” (“În
frigul nopţii vine o pasăre cu aripile în
flăcări”). 

Voi încheia acest excurs prilejuit de
versurile Cetăţii de pe Someş şi de sen-
timentul de A FI în acest LOC, în acelaşi
spirit al Scrisului< “Flacăra asta care pâl-
pâie acum / este splendoarea unui creier
liber (...)” (“Litera şi putregaiul zilei”).
Dar şi cu o concluzie, preluată tot dintr-
un poem al lui George Vulturescu, con-
cluzie la care cititorul se poate ralia fără
reţinere< “Amin, oraşul acesta îşi merită
poeţii” (“Viziune dintr-un oraş de Nord-
Vest”).

Viziunea poetică presupune
o privire îndreptată
spre viitor

O cetate crescută între lanuri de grâu
şi maci nu putea să nu adune în suişul
său şi depozitul de sudoare prelinsă de
pe fruntea vajnicului truditor cu plugul,
nu putea să şteargă lacrimile de bucurie
şi speranţă strecurate din maramele în-
florate ale femeilor, înnobilate de o fru-
museţe austeră. Încât turnul alb ţâşneşte
ca o ţâpuritură îndelung reprimată, ca
un gheizer înălţat din pânzele freatice
ale Nord-Vestului, ca o Verticală ivită în
întâmpinarea curenţilor de aer campes-
tru.

Oraş al confluenţelor, al reîntâlniri-
lor, al căutărilor care atrag ochiul, al re-
venirilor memorabile, deschis, cosmo-
polit... AICI stridenţele pălesc în faţa
spiritului îngăduitor, azi când, observăm
în treacăt, dar nu uităm, catastrofele se
globalizează vertiginos  Satu Mare e o
bornă între trei graniţe, un triplex con-
finium. E o paideuma, şcoală a formării,
suflet al locului. Viziunile oferite nu sunt
integratoare, sunt disparate şi nu caută
o definiţie completă. Poemele sunt
oglinzi de descoperire a sinelui. Autorii
nu şi-au propus o construcţie. Iniţiativele
au fost aleatorii, tangenţiale, rezultatele
nu pot fi decât subiective. Nu putea exis-

ta o temă dată. Mai aproape de adevăr
ar fi privirile din exterior ale şiragurilor
de oaspeţi, dacă nu ar fi pândite de com-
plezenţă. Totuşi, nu li s-a cerut, iar dum-
nealor rar şi-au adus aminte... Dar un
oraş care-şi permite să aibă în structurile
sale şi elemente din domeniul Poeziei e
un oraş viu. Şi doar acel oraş trăieşte in-
tens care-ţi dă sentimentul că în el se vi-
sează. Ziua şi noaptea. Care este istorie
neîmpotmolită în resentimente, care e
viaţă şi înseamnă ascensiune şi accedere
spre viitor. 

Ne ducem mai departe cetatea, aşa
cum a fost, cu cercurile arţarilor de pe
Bulevardul Regina Maria, cu spirala mo-
letierelor ostaşului care a redat libertatea
oraşului, cu voievodul legendar şi cu ce-
tatea lui de lut, şi cu voroavele sale înte-
meietoare, cu valurile turbate din 1970
(Catastrofele vorbesc doar două limbi<
a morţii şi a speranţei!), cu podul care
se lasă atât de greu arcuit peste maluri...,
cu parantezele negre (convoaie de refu-
giaţi, trenuri de deportaţi, gara cu stive
metalice din fabricile dezmembrate în
Germania, aşteptând afluirea spre Est),
cu răni vindecate sau doar cicatrizate... 

Nu se uită nici tăriile trecutului, bu-
năoară “norul de praf ” stârnit de ciurda
Sătmarului pe la 1564, evocat de Antal
Szirmay...

Semnalul e clar< fără fiorul lirei, un
oraş nu trăieşte pe deplin experienţa
mlădierii în adierile timpului. Rămâne
numai şi numai zid.

Antologia “Satu Mare” este
o operă de artă tipografică

Pusă sub semnul Zilelor Poesis, prin
numeroasele fotografii ale unor remar-
cabile prezenţe sătmărene (Nora Iuga,
Irina Petraş, Ion Mureşan, Claudiu Ko-
martin, Grigore Vieru, Mircea Muthu,
Daniel Corbu, Alexandru Vlad, Varujan
Vosganian, Viorel Mureşan etc.), Anto-
logia aceasta e un eveniment. E prima
de acest gen, dar marchează un început
de serie. Poate şi un semnal..., cu amen-
damentul că ideea unei antologii
anunţate ar fi “crima” perfectă.

Antologia în discuţie este şi o ade-
vărată operă de artă tipografică, încât,
cu certitudine, într-o listă a celor mai
frumoase cărţi ieşite de sub teascuri săt-
mărene, se află pe locul întâi. Concepţia
artistică îi aparţine artistei Oana Mira-
bela Păcuraru, inclusiv ideea de a pune
alături în admirabile fotografii artistice
şi documentare imaginile prezente cu
cele de altădată, de a intersecta în oglin-
dă prezentul cu trecutul. Cercetându-le
cu atenţie, îţi vine să crezi că oraşul a
fost “văzut” de obiectivul foto din ace-
leaşi puncte, poate de pe aceleaşi cuburi
de granit statornicite în pavaj.

Existând sub clopotele catedralelor
multiconfesionale dar şi prin ochii celor
temporar trăitori printre edificiile sale,
oraşul îşi scrie mai departe legenda, aici
unde “dimineaţa e-o seară şi seara o di-
mineaţă”, cum scrie recent Gheorghe
Grigurcu într-un poem...

Volumul apare ca un “joc secund”
al unei istorii aşteptate, e o primă recoltă,
o incursiune în “straturile lirismului săt-
mărean”, cum spune George Vulturescu
în Postfaţă. Dar dacă istoriile stau cu
faţa spre trecut, poezia e un liant şi prin
ea se prospectează viitorul... 

În sfârşit, putem spune şi aşa< un zid
poate fi dizolvat de ploi şi măturat de
puhoaie, dar cuvintele, stihurile, cărţile
rămân.

Ioan Nistor

Antologia intitulată “Satu Mare – poezie și arhitectură” ap[rut[ la Editura
Solstiţiu, Satu Mare, 2014 a avut mare succes `n toat[ \ara

Satu Mare – ora;ul din stihuri 
;i capiteluri

Consemn[ri despre o antologie închinat[ ora;ului de pe Some;

LITERATUR~
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EDUCA}IE

~n perioada  20 - 23 iulie, Pa-
rohia  Ortodox[ Poiana Codrului
a fost gazd[ pentru aproximativ
60 de copii cu v]rste cuprinse
`ntre 6-18 ani din 6 parohii ale ju-
de\ului, ̀ n cadrul Taberei cre;tine
“Sf]ntul Ilie Proorocul”.

Tab[ra s-a desf[;urat cu
binecuv]ntarea Preasfin\itului Iustin Si-
gheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei
Ortodoxe a Maramure;ului ;i S[tmarului
;i sub ̀ ndrumarea protopopului Ioan So-
colan. Tab[ra s-a materializat av]nd ca
baz[ un parteneriat ce func\ioneaz[ de

c]\iva ani ̀ ntre parohiile Poiana Codrului
- pr. paroh, Florian Fane ;i parohia Odo-
reu - pr. paroh, Flaviu Meghi;an. La
aceast[ ac\iune s-au al[turat ;i parohiile<
Borle;ti - pr. paroh Ovidiu Dragomir,
Ro;iori - pr. paroh Vasile Pater, P[ule;ti
-pr. paroh Cristian Chindri; ;i  Satu Ma-
re, pr. paroh Gabriel Gorgan de la Bise-
rica Sfin\ii ~mp[ra\i Constantin ;i Ele-
na.

Timp de trei zile copiii au participat
la numeroase activit[\i. ~n prima zi au
pictat iconi\e pe trunchiuri de copac, au
pictat matri\e de ipsos, au `mpletit bre-
locuri, au f[cut drume\ii `n p[dure. ~n a
doua zi au vizitat fabrica de sticl[ ;i

brut[ria din sat. Astfel, copiii au avut
ocazia s[ vad[ la modul concret procesul
de produc\ie a obiectelor din sticl[, dar
;i cum se face o p]ine cu adev[rat
tradi\ional[.

Festivitatea de premiere

~n a treia zi, participan\ii taberei s-
au ̀ ndeletnicit cu ̀ mpletitul de brelocuri
;i au finalizat lucr[rile `ncepute `n cele-
lalte zile. Totodat[ a avut loc festivitatea
de premiere, ̀ n prezen\a p[rintelului pa-
roh, p[rintelui protopop, Ioan Socolan
;i a reprezentantului Episcopiei,  p[rin-
tele vicar eparhial Augustin Vasile.

Toate iconi\ele ;i celelalte lucr[ri vor
fi expuse pentru v]nzare duminic[, 27
iulie, la Biserica "Sfin\ii ~mp[ra\i Con-
stantin ;i Elena" din Satu Mare, de la Cap
Pod Golescu, iar cu banii rezulta\i, copiii
vor face o excursie. 

"Prin multele activit[\i la care au par-
ticipat, copiii au `nv[\at c[ a fi cre;tin
adev[rat reprezint[ un mod de via\[. Tot-
odat[, tab[ra s-a dorit s[ fie ;i un mijloc
de intercunoa;tere, au schimbat impresii
;i au legat prietenii. 

Tab[ra se va \ine prin rota\ie ̀ n toate
parohiile partenere, astfel c[ anul viitor
tinerii se vor `nt]lni la Odoreu", a spus
preotul  Florian Fane.

Cenaclul literar Afirmarea, condus
de poetul Ion Bala,  continuă reuniu-
nile de atelier şi la sfârşitul acestei săp-
tămâni. Sâmbătă, 26 iulie, începând cu
ora 10, la Muzeul Judeţean Satu Mare
are loc o nouă întâlnire a cenacliştilor,
probabil ultima înaintea unei scurte
vacanţe. Va citi poezie poetul Gheorghe
Cormoş. Nu va lipsi nici aşa-numita
poezie de buzunar, desigur, dacă par-
ticipanţii la şedinţă vor avea bileţelele
cu poeme asupra lor. Păstrând tradiţia,
din cuprinsul şedinţei de cenaclu nu
va lipsi nici muzica, aşa cum deja par-
ticipanţii s-au obişnuit.

Vacanţă fiind, la şedinţă sunt aştep-
taţi alături de cenaclişti şi elevii sătmă-
reni care îşi manifestă pasiunea în
creaţiile literare, indiferent de gen.

Ioan A.

Cenaclul literar
Afirmarea înainte
de vacan\[

~n ;edin\a din aceast[
s[pt[m]n[, Guvernul a aprobat
Memorandumul privind organi-
zarea de c[tre \ara noastr[ a
Olimpiadei Interna\ionale de As-
tronomie ;i Astrofizic[.

Anul acesta, evenimentul com-
peti\ional a ajuns la edi\ia cu num[rul
opt ;i va avea loc la Suceava ̀ n perioa-
da 1 - 15 august. Vor participa 225 de
concuren\i din 50 de state, cel pu\in
zece \[ri fiind din Europa. Pe l]ng[
concuren\i sunt a;tepta\i membrii Co-
mitetului interna\ional ce valideaz[
subiectele ;i asigur[ traducerea lor, cei
ai Comitetului ;tiin\ific, care propun
subiectele ;i evalueaz[ lucr[rile ;i
membrii Comitetului de organizare.

Concursul este structurat
`n patru p[r\i

Concursul este structurat pe patru
probe< teoretică, analiza datelor astro-
nomice, proba practică ;i proba pe
echipe. "Olimpiada Interna\ională de
Astronomie ;i Astrofizică a devenit
unul din cele mai importante eveni-
mente de specialitate pe plan mondial,
reunind de-a lungul celor ;apte edi\ii
competitori din peste 40 de state. Până
în prezent, olimpiada a fost găzduită
de Thailanda, Indonezia, Iran, Polo-
nia, China, Brazilia ;i Grecia. Prin
prisma participării încă de la prima
edi\ie ;i a rezultatelor excelente ob\i-
nute, România face parte din clubul
de elită al na\iunilor participante, con-
tribuind la elaborarea regulamentelor
;i la realizarea subiectelor", anun\[
Ministerul Educa\iei. 

Anul trecut, \ara noastr[ a ocupat
locul I, pozi\ie care a confirmat rezul-
tatele pe echipe înregistrate în urmă
cu doi ani în Polonia. Fo;tii laurea\i
români ai Olimpiadei Interna\ionale
de Astronomie ;i Astrofizică sunt cer-
cetători în domeniul astrofizicii sau
studen\i ai unor universită\i de pres-
tigiu.

Pentru organizarea Olimpiadei In-
terna\ionale de Astronomie ;i Astro-
fizic[ se estimeaz[ c[ se vor cheltui ̀ n
jur de 614 mii lei.

Theodora V.

Rom]nia organizeaz[ 
Olimpiada Interna\io-
nal[ de Astronomie
;i Astrofizic[

Timp de trei zile copiii au participat la numeroase activit[\i. ~n prima zi au pictat
iconi\e pe trunchiuri de copac, au pictat matri\e de ipsos, au `mpletit brelocuri, au f[cut
drume\ii `n p[dure. ~n a doua zi au vizitat fabrica de sticl[ ;i brut[ria din sat. Astfel,
copiii au avut ocazia s[ vad[ la modul concret procesul de produc\ie a obiectelor din
sticl[, dar ;i cum se face o p]ine cu adev[rat tradi\ional[.

Copii din ;ase parohii au pictat icoane
`n tab[ra "Sf]ntul Ilie Proorocul"

Lucr[rile vor fi scoase la v]nzare la Biserica Sfin\ii ~mp[ra\i Constantin ;i Elena din Satu Mare

~n a treia zi a avut loc festivitatea de premiere, `n prezenta p[rintelului paroh, p[rintelui protopop, Ioan Socolan ;i a reprezentantului Episcopiei,  p[rintele vicar
eparhial Augustin Vasile

Vineri, 25 iulie 2014, Unicef a
lansat `n Rom]nia un videoclip
pentru prevenirea violen\ei `mpo-
triva copiilor. Acest videoclip e par-
te din campania global[ “STOPvio-
len\ei”. 

Mesajul pe care `l transmite video-
clipul interactiv este acela c[ violen\a se
poate ascunde acolo unde nu ne
a;tept[m< "Violen\a se poate ascunde
acolo unde nu te a;tep\i. Chiar ;i în tine!".
Clipul atrage aten\ia asupra faptului c[
exist[ o mul\ime de forme de violen\[
ignorate sau chiar tolerate la nivel social.

Violen\a verbal[ afecteaz[ 
copilul pe termen lung,
de;i este  cel mai pu\in 
con;tientizat[

Sandie Blanchet - reprezentantul
Unicef `n Rom]nia - a declarat c[ "din
p[cate, violen\a rămâne un subiect tabu,
acceptat în mod tacit. Dacă alegem să nu

facem nimic, copiii în\eleg că violen\a
este parte din via\a lor, iar acest lucru
este inacceptabil. Violen\a verbală este
cel mai pu\in con;tientizată, de;i efectele
sunt nocive pentru copil ;i îl afectează
pe termen lung".

Cu toate c[ este un fenomen foarte
r[sp]ndit `n \ara noastr[, violen\a
r[m]ne invizibil[ ;i, chiar mai r[u dec]t
at]t, e considerat[ un fapt uzual, scrie pe
pagina de internet Unicef Rom]nia, care
citeaz[ c]teva date din Strategia na\ional[

pentru prevenirea ;i combaterea feno-
menului violen\ei în familie din 2012,
strategie conceput[ de Ministerul Mun-
cii< 60% din popula\ie tolereaz[ compor-
tamentul violent `n cadrul familiei. 

"Problema principală în depistarea,
reducerea ;i prevenirea violen\ei asupra
copiilor este dată de faptul că majoritatea
oamenilor nu con;tientizează
consecin\ele grave pe care anumite ges-
turi, aparent inofensive, precum tonul
ridicat sau chiar indiferen\a, le pot avea
asupra copilului", sus\in speciali;tii. Vi-
deoclipul piesei Hammers va fi difuzat
pe posturile de televiziune muzicale în-
tr-o versiune noninteractivă, dar pentru
a experimenta mesajul campaniei la cel
mai puternic nivel, cei interesa\i pot ac-
cesa link-ul  http<//bitly.com/GasesteCo-
pilul.

În cadrul campaniei globale
#STOPviolen\ei, UNICEF a creat o serie
de videoclipuri pentru piese donate de
arti;ti interna\ionali, iar materialul lansat
vineri în România se alătură celor din
Paraguay, Tanzania, Liberia ;i Pacific.

Ioana Vladimirescu

Unicef a lansat `n Rom]nia un clip video pentru prevenirea
violen\ei `mpotriva copiilor



MAGAZIN
Epigenetica este noua ştiinţă, care ne spune< dacă schimbi modul în care percepi şi experimentezi

viaţa, dacă îţi schimbi credinţele, emoţiile şi atitudinile, atunci îţi schimbi conformaţia geneti-
că.

Dacă în vechea paradigmă, cea a controlului genetic, omul este o victimă, deoarece genele îl
controlează, noua paradigmă spune că< “Tu eşti stăpânul, deoarece îţi poţi schimba conformaţia
genetică prin schimbarea credinţelor, a stilului de viaţă, a emoţiilor”.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Începând cu ultimele decenii,
în lumea ştiinţifică a avut loc un
adevărat “boom” în ceea ce pri-
veşte teoria determinismului ge-
netic, considerată lege în sfera
biologiei şi a medicinii clasice în-
ainte de anii ’80 – ‘90. Cu alte cu-
vinte, s-a crezut şi am fost învăţaţi
să credem că genele ne controlea-
ză vieţile, iar acesta se dovedeşte
a fi doar un mit.

Unul dintre cele mai cunoscute nume
ale lumii academice care a detronat teoria
determinismului genetic este dr. Bruce
Lipton – specialist în biologie celulară,
cercetător, profesor de anatomie şi bio-
logie celulară, histologie şi embriologie
în cadrul Facult[ţilor de Medicină ale
Universităţilor Wisconsin, St. George,
Stanford, Pen State.

Studiul genelor se nume;te 
“Epigenetică”

Acesta a pus bazele cercetării şi stu-
dierii unei noi ştiinţe, numită Epigene-
tică, care explică legătura dintre gene şi
mediul înconjurător.  Aşadar, controlul
epigenetic se referă la controlul de din-
colo de gene, acesta însemnând o adevă-
rată revoluţie în ştiinţă.

Deşi termenul “epigenetică” (prefixul
„epi-” însemnând „deasupra”) a fost in-
trodus de profesorul Conrad Wadding-
ton, în 1942, pentru a explica relaţiile
dintre mediu şi genom, noua paradigmă
promovată de Bruce Lipton încă din anii
’80 a produs controverse în lumea şti-
inţifică.

Prin rezultatele cercetărilor sale în
domeniul biologiei celulare acesta a lan-
sat câteva întrebări, menite a determina
ieşirea din tiparele de gândire ce ne induc
ideea că suntem produsul unei predeter-
minări genetice, care ne face să putem fi
doar ceea ce suntem constrânşi să fim.

În limbajul vechii paradigme, a de-
terminismului genetic, dialogul propus
de dr. Lipton ar suna astfel< "Tu eşti cel
care a selectat genele cu care te-ai năs-
cut?” Veţi spune< „Nu, doar s-a nimerit
să fie> datorită mamei şi tatălui, genele
au venit împreună şi au făcut din mine
cel care sunt”. Atunci am întrebat< "Dacă

nu-ţi place acest tipar şi lucrurile pe care
le-ai moştenit, le poţi schimba?”. Răs-
punsul este< „Nu, nu le pot schimba”
(Lipton, 2008).

Cu alte cuvinte, fără să fim în prea-
labil “consultaţi” de către Univers şi / sau
de părinţii care ne concep, devenim un
soi de condamnaţi, moştenind şi carac-
teristici ale părinţilor pe care le putem
detesta sau care ne fac să suferim / să
murim, fără să putem soluţiona conştient
şi voluntar aceste situaţii, în beneficiul
nostru.

În acest context, următoarea între-
bare care se pune este< Cât de responsabili
sau de liberi suntem ca fiinţe umane, din
moment ce suntem determinaţi să deve-
nim ceea ce suntem?!

Epigenetica este noua ştiinţă, care ne
spune< dacă schimbi modul în care per-
cepi şi experimentezi viaţa, dacă îţi
schimbi credinţele, emoţiile şi atitudinile,
atunci îţi schimbi conformaţia genetică.

Dacă în vechea paradigmă, cea a con-
trolului genetic, omul este o victimă, de-

oarece genele îl controlează, noua para-
digmă spune că< “Tu eşti stăpânul, deoa-
rece îţi poţi schimba conformaţia gene-
tică prin schimbarea credinţelor, a stilului
de viaţă, a emoţiilor. Este în acelaşi timp
modul prin care îţi poţi crea boli şi modul
prin care te poţi vindeca, totul fiind legat
de percepţiile şi credinţele tale (Lipton,
2008).

Printre susţinătorii noii paradigme
epigenetice se află şi cercetători români,
printre care îi amintim pe dr. Leon Ză-
grean – cel care a iniţiat domeniul ne-
uroştiinţelor în România, şi dr. Adrian
Restian – ambii predând la Universitatea
de Medicin[ şi Farmacie „Carol Davila“
din Bucureşti.

Deşi toate celulele din organismul
uman provin din aceeaşi celulă-ou şi au
acelaşi potenţial genetic, genetica nu poa-
te explica – de exemplu – de ce o celulă
activează o anumită parte din informaţia
genetică, devenind neuron, iar altă celulă
activează altă informaţie genetică, deve-
nind celulă musculară. Genetica nu poate

explica de ce doi gemeni monozigoţi nu
sunt absolut identici. De asemenea, ea
nu poate explica de ce unii indivizi care
au o anumită predispoziţie genetică fac
boala respectivă, iar alţii nu (Restian,
2010).

Din aceste motive, pentru a explica
aceste probleme, unii cercetători au avut
curajul să caute răspunsul în altă parte,
şi anume, în epigenetică.

Cine sau ce anume controlează ge-
nele? La această întrebare, Bruce Lipton
a răspuns foarte tranşant< mintea noastră,
prin intermediul creierului – care este o
“adevărată interfaţă între genom şi me-
diu” (Zăgrean, 2012).

“Creierul este singurul organ care nu
este construit doar sub influenţa infor-
maţiei genetice, aşa cum se întâmplă, de
exemplu, în cazul inimii sau al ficatului.
Creierul este singurul organ în care in-
formaţia genetică se întâlneşte cu infor-
maţia primită din mediu, singurul organ
care se structurează şi se restructurează
neîncetat sub influenţa informaţiei pri-
mite din mediu (Restian, 1981).

Astfel, conform cercetărilor actuale
din neuroştiinţe (Dispenza, 2007> New-
berg & Waldman, 2008> Zăgrean, 2012>
Amen, 2012 ş.a.), copiilor le sunt imple-
mentate diverse programe mentale în pe-
rioada de vârstă 0-7 ani (unii autori se
referă chiar şi la perioada embrionară),
conform credinţelor culturale şi sociale
din care fac parte, inclusiv cele aparţin-
ând familiei în care cresc. Aceste progra-
me sunt înregistrate în subconştientul
copiilor şi, în majoritatea cazurilor, vor
fi rulate automat de-a lungul întregii
vieţi, pentru că devin fundalul pe care se
construiesc ca persoane.

În mod automat, după vârsta de 7
ani, personalitatea şi experienţele de viaţă
ale individului au la bază ceea ce a crezut
din ce i-au spus adulţii cu care a inte-
racţionat, ceea ce a acceptat ca fiind ade-
văr despre el însuşi în perioada copilăriei
mici. Limbajul cu care li se adresează
p[rinţii şi educatorii va deveni limbajul
lor interior.

Dacă percepţiile noastre primare re-
feritoare la viaţă au fost programate prin
intermediul interacţiunii / comunicării
cu adulţii în timpul copilăriei, este de la
sine înţeles ce rol important le revine pă-
rinţilor şi educatorilor în această ecuaţie
existenţială.
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Fortifica\iile din zona
Gr[di;tei

Senzațiile din pragul morții, re-
latate de cei care au trecut prin astfel
de experiențe și au revenit în mod
miraculos la viață, nu sunt decât re-
zultatul unei anomalii cerebrale,
consideră Dick Swaab, profesor de
neurobiologie la Universitatea din
Amsterdam și autor al cărții “We are
our brains”, noteaz[ obiectiv.info. 

Potrivit lui Swaab, "tunelul luminos"
pe care mulți pacienți afirmă cu certitu-
dine că l-au văzut în pragul morții și des-
pre care cred că ar fi începutul vieții de
după moarte, este de fapt o senzație ge-
nerată de lipsa de irigare sanguină a glo-
bului ocular, ce provoacă pierderea vederii
periferice și produce o lumină în centrul
ochiului. 
Senzația de decorporalizare,

o lipsă de oxigen a girusului
angular

Cât despre senzația de "plutire" în afara
propriului corp, neurologul citat o atribuie
cantității insuficiente de oxigen din girusul
angular, partea creierului responsabilă cu
senzația de echilibru. El își sprijină această
teorie pe un experiment în cursul căruia
a stimulat respectiva zonă cerebrală la unii
pacienți conștienți, care au avut aceeași vi-
ziune din afară asupra propriului trup, dar
care au revenit în acesta odată cu termi-
narea stimulării. Neurologul olandez ne
dă și câteva sfaturi pentru a ne păstra cre-
ierul în stare bună până la adânci bătrâneți,
și anume să ducem un stil de viață care să
prevină obezitatea, astfel încât să menți-
nem sănătatea vaselor sanguine, și să nu
abuzăm de medicamente. 

"Tunelul luminos" de dup[ moarte, senza\ie produs[ de lipsa de irigare a creierului

Genele umane se “modeleaz[”
în timpul vie\ii

Cât despre senzația de "plutire" în afara propriului corp, neurologul citat o
atribuie cantității insuficiente de oxigen din girusul angular, partea creierului
responsabilă cu senzația de echilibru

La începutul anilor '90, zona
Gr[di;tei a fost scanată de speciali;ti
ru;i. Ce s-a descoperit acolo r[m]ne
o mare taină căci, oficial, nu au fost
date publicității toate rezultatele. Ne-
oficial, s-a spus că ru;ii ar fi descope-
rit situri antice ;i preistorice necu-
noscute încă în zonă. 

Se cunoa;te totu;i că s-a întocmit
un dosar al acestor descoperiri, la Mi-
nisterul Lucrărilor Publice ;i Ame-
najării Teritoriului ;i la Ministerul
Culturii de atunci, care au decis efec-
tuarea unor cercetări. Concluzia era
una ;ocantă< fortificațiile din zona
Grădi;te nu erau doar cetăți dispuse
pe culmile munților din jur, ci un
imens ansamblu de 200 km pătrați,
foarte compact, care cuprindea o
a;ezare militară, una civilă montană,
cu mai multe nuclee.

Practic, munții fuseseră tăiați ;i
terasați, apoi amenajați în incredibilul
ansamblu. Mai mult, pe o suprafață
de doi kilometri pătra\i, la o adâncime
de 8 metri, s-ar afla o a;ezare subte-
rană. 

Prin anul 2001, Vasile Dragomir,
general de divizie în retragere, care
făcuse parte din echipa de cercetători,
declara pentru un ziar central că în
zona Vârtoape fuseseră detectate, pe
o suprafață de 4 km pătra\i, 75 de
gropi conice, de dimensiuni diferite,
precum ;i incinte paralelipipedice,
modificate de mâna omului, care co-
municau între ele, dar ;i cu platoul
de deasupra prin drumuri antice. De
la aceste incinte pleacă mai multe tu-
neluri spre munții din apropiere, une-
le prăbu;ite parțial, iar un singur tu-
nel ajunge la sanctuarele de la Sarmi-
zegetusa Regia, unde au fost de ase-
menea detectate incinte subterane. 

“Vreau să subliniez că în urma
măsurătorilor noastre a rezultat că în
zona Vârtoape ;i în imediata apropie-
re se află vestigiile cele mai impor-
tante ale complexului, inclusiv sanc-
tuare, construcții cu o vechime mai
mare decât cele de la Sarmizegetusa”,
declara atunci generalul.

Conform studiului amintit, ora;ul
subteran ;i suprateran de la Vârtoape
ar fi centrul complexului, mult mai
mare decât cel de la Sarmizegetusa.
Că este a;a, rămâne să o confirme vii-
toarele cercetări, dar noi ne-am con-
vins de existența tunelurilor când,
ajun;i la Căpâlna, la un pahar de vor-
bă, un localnic ne-a povestit cum, cu
ceva vreme în urmă, s-a prăbu;it un
perete de munte descoperind o parte
de tunel, de putea omul să meargă în
picioare prin el, întărită cu bârne pu-
trezite din lemn. Unde ducea, ce se
afla la cap[tul lui, nu se ;tie.

Unul dintre multiplele tuneluri care
leagă a;ezările de munți, din această
zonă

Dacă schimbi modul în care percepi şi experimentezi viaţa, dacă îţi schimbi cre-
dinţele, emoţiile şi atitudinile, atunci îţi schimbi conformaţia genetică
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:i-a folosit porecla „The Body”,
dat[ de un articol din 1986 `n re-
vista „Time”, pentru a-;i dezvolta
o afacere de mai multe milioane
de dolari, ;i-a s[rb[torit `mplini-
rea a 50 de ani printr-o nou[ in-
vesti\ie, dar continu[ s[ cread[ c[
adev[ratul secret al succesului ei
se afl[ ̀ n faptul c[ ;tie s[ se distre-
ze.

Cum ̀ ;i s[rb[tore;te o manechin[ ca-
re a f[cut parte din grupul supermodele-
lor anilor ’90 `mplinirea v]rstei de 50 de
ani? Poate cu diamante oferite de so\ul
ei, mogulul imobiliarelor Jeffrey Soffer,
;i o petrecere extravagant[ potrivit[ pen-
tru o femeie cu multe milioane de dolari
`n conturi? Se pare c[ nu e chiar a;a. „Cel
mai frumos cadou a fost un film deosebit
f[cut de fratele meu. A pus pe muzic[
mai multe mesaje din partea familiei ;i a
prietenilor. Nu m-am putut opri din pl]ns
de fericire.”

Cadoul din partea fiilor ei a f[cut-o
s[ r]d[ cu poft[ - o pern[ pe care era scris
mesajul „Am 18 ani cu o experien\[ de
32 de ani”. Seara, Elle a mers s[ vad[ mu-
sical-ul „The Book of Mormon” ;i s-a
`nt]lnit cu ni;te prieteni la un restaurant
japonez. „Am avut acel sentiment pe ca-
re-l sim\i c]nd ajungi la 50 de ani ;i cred
c[ iubirea te `mpline;te – iubirea pentru
familie, prietenii ;i afacerile. M-am sim\it
a;a cum m-am a;teptat. Adev[rul e c[ nu

mi-am dorit o petrecere sau un cadou ex-
tragavant. Am vrut s[ `ncep o nou[ afa-
cere, a;a c[ am ̀ nfiin\at WelleCo ;i Super
Greens.”

Australianca combin[ aceast[ verv[
antreprenorial[ cu faptul c[ se treze;te la
ora 6<15 `n fiecare zi, `i duce la ;coal[ pe
cei doi fii – Flynn de 16 ani ;i Cy de 11
(al c[ror tat[ este finan\istul Arpad Bus-
son, cu care Elle a avut o rela\ie de 9 ani),
se antreneaz[ zilnic la sal[ ̀ ntr-o zon[ re-
ziden\ial[ din Londra ;i c[l[tore;te frec-
vent ̀ n toat[ lumea. Cum reu;e;te s[ duc[
o via\[ at]t de intens[, s[-;i conduc[ afa-
cerile ;i s[ arate at]t de bine la 50 de ani?
R[spunsul ar putea fi un super elixir.

~n urm[ cu doi ani de zile, Elle a ̀ nce-
put s[ observe c[ i-a sc[zut vitalitatea ;i
;i-a pierdut inspira\ia. Cu toate c[ se ali-
menta s[n[tos ;i-;i lua vitaminele, sim\ea
c[ trupul ei nu absorbea nutrien\ii. „Era
foarte greu s[ g[sesc energia necesar[
pentru a face sport ;i c]nd jucam tenis,
aveam dureri la `ncheieturi ;i coate. Di-
feren\ele de fus orar m[ afectau mai mult
ca `nainte, eram indispus[ ;i cu toate c[
`mi hidratam pielea `n fiecare sear[, di-
minea\a era uscat[.” 

O vizit[ la un medic nutri\ionist i-a
adus ;i r[spunsul la problemele pe care
le avea – nivelul crescut de aciditate din
corpul ei, care duce la inflama\ii, cauzeaz[
dureri ;i alte probleme de s[n[tate. „Am
`ntrerupt suplimentele pe care le luam,
am redus num[rul de cafele de la trei la
un espresso diminea\a, doar o mas[ cu
proteine pe zi, f[r[ carne ro;ie, cu multe

legume, ̀ n special verde\uri, ;i mult[ ap[
plat[. 

Pe m[sur[ ce corpul se cur[\a, pro-
blemele mele disp[reau.” 

Pe l]ng[ schimbarea alimenta\iei, fos-
tul top model a luat ;i o pudr[ de
verde\uri recomandat[ de medic. V[z]nd
efectul pozitiv al acesteia, lui Elle i-a venit
ideea s[ creeze un produs asem[n[tor
pentru publicul larg. 

Astfel s-a lansat „The Super Elixir”, o
combina\ie de 45 de ingrediente printre
care ierburi uscate, ginseng siberian, en-
zime ;i ciuperci maitake, util pentru a
aduce corpul la un nivel echilibrat al pH-
ului. „Sunt sigur[ c[ al[turi de dieta al-
calin[, aceast[ pudr[ luat[ zilnic m[ ajut[
s[ m[ simt din nou bine. Noi `i spunem
un produs de `nfrumuse\are, deoarece
consider c[ s[n[tatea interioar[ se reflect[
`n frumuse\ea noastr[ exterioar[.” Legat
de pre\ul ridicat, Elle recunoa;te c[ este
o investi\ie, dar e mai ieftin[ dec]t o
crem[ bun[ de fa\[. Atunci c]nd simte
c[ nivelul de stres cre;te, ea apeleaz[ ;i la
exerci\ii de respira\ie timp de 15 minute,
practic]nd medita\ia ghidat[.

Cel mai important secret de frumu-
se\e este p[rul ei ;i mai ales modul ̀ n ca-
re-l vopse;te. „Alegerea culorii perfecte
;i men\inerea ei are cel mai mare efect
asupra tonului pielii mele, chiar mai mult
dec]t machiajul. Dac[ p[rul nu-mi st[
bine, ar[t pu\in mai `n v]rst[ sau mai
obosit[. Tind s[ aleg nuan\e caramel vara,
iar `n timpul iernii cu c]teva nuan\e mai
`nchis.”

N[scut[ `n 1964 `ntr-o suburbie din
Sydney, Elle a dorit s[ urmeze Dreptul.
Ca s[-;i poat[ finan\a studiile, la18 ani a
mers `n Statele Unite pentru modelling
;i a reu;it s[ apar[ ;i ̀ ntr-o campanie pu-
blicitar[ pentru o b[utur[ carbogazoas[.
Dup[ doar un an de zile, Dreptul a fost
l[sat deoparte, iar ̀ n 1986 a ap[rut pe co-
perta revistei “Time”. Au urmat apari\ii
pe coper\ile „Sports Illustrated” – edi\iile
cu costume de baie, „Vogue” Australia ;i
„Elle”, pe l]ng[ prezent[rile de mod[ pen-
tru case renumite ca Dior ;i Valentino.

~n 1990, printr-o decizie ̀ n\eleapt[, a
ales s[ creeze o linie de lenjerie `n loc s[-
;i ofere doar numele unui produs, lans]nd
cu succes pe plan interna\ional „The Body
Collection”. ~ntre ;edin\ele foto, campanii
publicitare – a devenit  imaginea Revlon
la 44 de ani - ;i afaceri, veniturile ei sunt
estimate la 60 de milioane de dolari.

Se declar[ pasionat[ de via\[ ;i art[,
fiind o colec\ionar[ cu experien\[. Printre
arti;tii pe care-i admir[ se num[r[ Lucian
Freud, Tracey Emin, Basquiat, Warhol ;i
Damien Hirst. „Lucrarea mea preferat[
este autoportretul lui Jean-Michel Bas-
quiat, pe care am dat to\i banii pe care-i
aveam acum 20 de ani.” Acelea;i pasiuni
le-a insuflat ;i fiilor ei `nc[ de mici. „La
sf]r;it de s[pt[m]n[ ̀ i duc pe b[ie\ii mei
la muzeele din Londra. C]nd erau mici,
mergeam la c]te o galerie de art[ ̀ n fiecare
duminic[.”

~ntrebat[ ̀ ntr-un interviu dac[ exist[
ceva ce nimeni nu ;tie despre ea, Elle a
r[spuns amuzat[ c[ ̀ nva\[ s[ c]nte la uku-

lele de pe YouTube. „Vreau s[ progresez.
Acest micu\ instrument m[ face foarte
fericit[. ~mi aminte;te de zilele de surf.
C]nt de obicei seara, c]nd b[ie\ii dorm.”

Sporturile ei preferate `nc[ din ado-
lescen\[ sunt surful ;i windsurful.         We-
ek-end-ul perfect de var[ pentru ea ;i co-
pii este sta\iunea montan[ Aspen din Co-
lorado, unde merg cu bicicletele. „~mi
place s[ ̀ ncerc sporturi noi, iar copiii mei
au mo;tenit ;i de la mine dragostea pen-
tru activit[\ile `n aer liber. Flynn joac[
polo, a;a c[ petrecem mult timp `n par-
curi. Avem o cas[ l]ng[ lacurile din Cot-
swolds, unde ne place s[ pescuim ̀ n toate
felurile posibile, apoi pr[jim pe;tii ;i `i
m]nc[m la cin[.”

~n aceast[ perioad[ este ocupat[ cu
lansarea brandului ei ̀ n Statele Unite, dez-
volt]ndu-;i linia de lenjerie intim[ `ntr-
una adiacent[, legat[ de fitness ;i siluet[.
~n viitor `;i dore;te s[-;i extind[ linia de
produse cosmetice cu alte ustensile pe
care femeile le pot folosi acas[. ~ns[ visul
ei r[m]ne crearea unei colec\ii de costu-
me de baie, dar av]nd `n vedere progra-
mul `nc[rcat, aceasta va trebui s[ mai
a;tepte.

C]nd vine vorba de echilibrul dintre
via\a personal[ ;i munc[, copiii ei sunt
`ntotdeauna pe primul loc. ~n agenda ei,
programul copiilor are prioritate, iar res-
tul angajamentelor personale `;i fac loc
`ntre ;coal[, parc, muzee ;i antrenamente.
„Munca mea trebuie s[ se adapteze ̀ n ju-
rul lor – via\a `nt]i, apoi munca.”

Elle Macpherson< secretul succesului ei 
– ;tie s[ se distreze


