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       Preşedintele francez François
Hollande îşi va petrece cea mai
mare parte a celor zece zile de
concediu într-un pavilion de
vânătoarre de la liziera Parcului
Palatului Versailles, lângă Paris, şi
va sărbători împlinirea vârstei de
60 de ani, a anunţat preşedinţia.
       În perioada concediului, de la
5 la 14 august, el va rămâne
"disponibil în privinţa urmăririi
crizelor internaţionale şi
conducerii acţiunii Executivului
împreună cu premierul Manuel
Valls şi Guvernul". Pe 12 august
preşedintele va sărbători împlinirea
vârstei de 60 de ani "în familie,
împreună cu copiii săi", potrivt
Palatului Elysée.
       În contextul în care tabloidele
au evocat posibilitatea unei
oficializări a legăturii cu actriţa
Julie Gayet cu ocazia aniversării
zilei de naştere, şeful statului a
glumit recent cu unii jurnalişti,
cărora le-a spus "singurul
eveniment pe care-l cunosc pe 12
august este ziua mea de naştere
(...)".
       În ianuarie, o revistă de tip
tabloid a publicat fotografii care

dezvăluiau o legătură între şeful
statului, pe atunci partenerul
jurnalistei Valérie Trierweiler -
Prima Doamnă de facto -, şi
această actriţă, în vârstă de 42 de
ani. Publicarea fotografiilor,
comentată pe larg în Franţa şi în
străinătate, a fost urmată de
anunţarea încetării relaţiei cu
Trierweiler.
       Acest concediu e încadrat de o
serie de ceremonii de comemorare,
duminică şi luni în estul Franţei şi
la Liège, în Belgia, a 100 de ani de
la Marele Război, iar pe 15 august
a 70 de ani de la Debarcarea aliată
în Provence, în sud-estul Franţei.

Arheologi din Londra caut[ la T[;nad obiecte
de acum 7000 de ani

Maestrul Iuliu Szabo va fi comemorat 
printr-un memorial la Satu Mare

      Vicepremierul rus Dmitri
Rogozin a postat pe reţelele de
socializare o imagine cu
preşedintele rus Vladimir Putin
ţinând în braţe un pui de leopard
alături de preşedintele american
Barack Obama ţinând în braţe un
câine mic şi alb, relatează e
Independent, în ediţia electronică.
      Putin este fotografiat într-un
adăpost pentru animale, în timp
ce Obama este fotografiat într-un
studio. Imaginea este însoţită de
comentariul< "Avem valori şi aliaţi
diferiţi".
      Preşedintele Putin este
cunoscut pentru imaginea
masculină pe care şi-a creat-o,
aprobând publicarea unor
fotografii în timp ce călăreşte un
cal cu pieptul dezgolit, punându-
şi la podea adversarul în timpul

unui atrenament de judo sau
antrenându-se împreună cu
armata.
     Această micşare intervine în

timp ce Statele Unite şi Uniunea
Europeană au implementat noi
sancţiuni împotriva sectorului
energetic rusesc, a industriei de
armament şi finanţelor, după
recentele acţiuni ale Rusiei şi
separatiştilor proruşi în urma
tragediei aviatice din estul
Ucrainei, care au împiedicat
accesul experţilor la locul
prăbuşirii zborului MH17.
      Preşedintele Obama a declarat
că sancţiunile vor slăbi şi mai mult
economia rusă, afirmând că ţara
"se izolează încă o dată de
comunitatea internaţională,
anulând zeci de ani de progrese
reale".
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      Expoziţia deschisă la Castelul Karolyi îşi propune să atragă
atenţia asupra unei populaţii (etnii) care a influenţat pozitiv –
nu numai prin moda pe care o impune – istoria poporului
român. 
      Cetăţenii sibieni nu au rezistat tentaţiei de a etala o bunăstare
de care în realitate nu beneficiau. Conform însemnărilor lui
Michael von Brukenthal într-un document datat în 1781,
sărăcirea populaţiei locale se datora şi unor cheltuieli exagerate
pe îmbrăcăminte şi accesorii< Dependenţa dintre situaţia socială
şi cea materială a cetăţeanului a fost nesemnificativă în trecut
prin folosirea produselor autohtone pentru confecţionarea
îmbrăcămintei, în zilele noastre, tendinţa spre lux ce creşte cu
fiecare zi, nu poate fi satisfăcută de produsele interne.
      Influenţa modei vieneze a fost hotărâtoare pentru burghezia
sibiană. În literatura vremii întâlnim astfel de remarci< Saşii
poartă două feluri de haine, pe cele tradiţionale şi pe cele noi.
Pe cele din prima categorie le îmbracă persoanele vârstnice, pe
când funcţionarii şi literaţii pe cele noi.
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20 de pictori au făcut schimb
de idei, au legat relații, s-au
relaxat, dar au și muncit la Huta
Certeze. Drumețiile sau
peripețiile pentru găsirea
locurilor perfecte de unde să
surprindă imaginea perfectă au
făcut și vor face cu siguranță
subiectul multor discuții de
acum înainte. 

După cum ați putut citi și în
Informația Zilei, artiștii au venit
din Tășnad, Carei, Satu Mare și
Ungaria pentru prima dată în
cadrul unei tabere în Țara
Oașului. Părerile artiștilor despre
ceea ce s-a petrecut în cele 10 zile
dedicate lor nu au avut cum să fie
decât pozitive, uneori cu mici
nereguli evidențiate, dar doar
din dorința de perfecțiune și nu
din alte motive. 

Rezultatul muncii lor a putut
fi admirat în cadrul vernisajului
expoziţional organizat chiar în
sala de mese a pensiunii unde au
fost cazaţi.
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Ve;mintele
sa;ilor 

din Sibiu pot fi 
admirate la 

Castelul Karolyi
Obama, ironizat de vicepremierul Rusiei

François Hollande `;i s[rb[tore;te `n 
familie `mplinirea v]rstei de 60 de ani

20 de arti;ti au pictat
frumuse\ile Oa;ului 
la Huta Certeze
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Încă din anul 2012 prin prisma
colaborării dintre Muzeul Jude-
țean Satu Mare, Universitatea din
Londra şi Institutul de Arheolo-
gie din Anglia, în spatele ștran-
dului termal din Tășnad, loc nu-
mit şi “la sere“ se fac săpături din
ce în ce mai adânci.  Până în pre-
zent aici au fost centralizate apro-
ximativ 7000 de obiecte care mai
de care mai interesante.

Cazarea tuturor celor implicaţi este
asigurată la un hotel de către Ciprian
Astalos, arheolog la Muzeul Judetean,
care a studiat la Universitatea Babeş
Bolyai şi University College London.
Din 2001 lucrează la situl arheologic
de la Tăşnad împreună cu colegul lui
Cristian Virag de la Muzeul Judeţean.
Au mai avut colaborări şi cu regretatul
careiean Neţa Iercoşan, descoperitorul
sitului arheologic Tăşnad.

Mulţi dintre oameni din păcate nu
cunosc ce însemnă arheologia în ade-
văratul sens al cuvântului, mai mult de
atât tot la fel de mulţi au implementată
în minte o percepţie greşită faţă de
acest domeniu atât de vast şi atât de
important pentru noi toţi oamenii. În
fiecare zi arheologii muncesc, chiar şi
în condiţii nu tocmai plăcute dar cu
dorinţă mare de cunoaştere, să găseas-
că şi să desluşească în acelaşi timp tai-
nele omenirii. Un exemplu foarte bun
în această privinţă pot fi cu siguranţă
persoanele care muncesc nu de azi, nici
de ieri ci de ani de zile în situl de la
Tăşnad. Despre acesta se spune că este
unul dintre cele mai întinse amplasa-
mente arheologice unde totul este pus
cap la cap precum într-un puzzle, doar
pentru a afla cum a trăit pe aceste me-
leaguri omul cu 7000 de ani în urmă. 

“Pentru mine cel mai important lu-
cru e ca oamenii să înţeleagă că nu sun-
tem vânători de comori, nu căutăm
obiecte pentru a le expune, aşa cum cu
siguranţă multă lumea crede. Pe noi
ne interesează mai mult relaţia dintre
obiecte, identificarea unor urme de
structuri de locuinţe.Pentru noi mai
interesant decât un obiect spectaculos
pot fi aşchiile de oxidian sau de silex
care ne arată că în acel loc cineva a cio-
plit piatră. Prin studierea lor ne putem
da seama de modul în care a fost cio-
plită piatra. De asemenea importantă
este descoperirea unor grâne carboni-
zate care ne dau informaţii despre ce
cultivau şi ce mâncau aceste populaţii.
Încercăm să facem tot posibilul pentru
a identifica crâmpee din modul de
viaţă cotidian a populaţiilor din preis-
torie“, a declarat specialistul Ulrike
Sommer.

Situl de la Tă;nad 
a fost descoperit în 1970

Situl arheologic de la Tăşnad are o
istorie destul de lungă din punct de ve-
dere al cercetării arheologice. Bogăţiile
locului au fost descoperite încă din anii
1970 pe când se construia canalul Ce-
hal. Locul a fost valorificat abia în anii
1980 de către Neţa Iercoşan, pe atunci
arheolog la muzeul din Carei. Săpături
au fost efectuate aici încă din anii 1990,
ca mai apoi din 2001 Muzeul Judeţean

Satu Mare să înceapă să facă prin in-
termediul specialiştilor care lucrează
în această instituţie , numeroase săpă-
turi de salvare datorită extinderii ştran-
dului. “Descoperirile de aici sunt ex-
traordinare. S-au găsit situri din mai
multe epoci, din neolitic, din epoca cu-
prului, din epoca bronzului, câteva
contexte celtice şi din epoca migraţii-
lor. Ceea ce ne interesează pe noi aici
este situl din neoliticul timpuriu, aşa
numita cultură starčevo-körös–criș,
care apare răspândită pe un spaţiu im-
ens din Serbia, aproape toată România,
sudul Ucrainei şi Ungaria. Aceasta este
prima cultură arheologică a agriculto-
rilor din neolitic, care se stabilesc în
această parte a Europei“, ne povesteşte
arheologul Astaloş Ciprian. 

Bogăţia sitului este incomensura-
bilă, dat fiind faptul că timp de 10 ani
de zile de aici informaţiile parcă tot
ieşeau la suprafaţă. Dat fiind acest fapt,
în anul 2012  a început o colaborare cu
Universitatea din Londra şi cu Institu-
tul de Arheologie din Anglia. “Prin
această colaborare ne propunem să stu-
diem în detaliu o mică parte a acestui
sit care a fost la scară largă deja explo-
rat. În detaliu însemnând, înregistrarea
fiecărui obiect în locul unde a fost găsit

şi efectuând numeroase analize asupra
lui. Pământul este spălat astfel încât să
obţinem seminţe carbonizate şi pentru
a nu pierde nici cele mai mici obiecte.
Sperăm ca aceste analize pe viitor ne
vor da cât mai multe răspunsuri la în-
trebările noastre “, declară Astaloş Ci-
prian. 

Arheologia înainte de toate depin-
de foarte mult şi de noroc, cu toate că
poate părea absurd. Răspunsurile pe
care crezi că le poţi găsi într-un anumit
loc din păcate nu sunt tot timpul acolo.
"De la început am sperat să pot găsi
diferite contexte precum case sau gropi
de provizii. În ultimii ani am săpat pen-
tru a afla nivelul ocupaţional al aşezării,
dar nici acum după trei ani, din păcate
nu am ajuns la nivelul unde am putea
identifica ceea ce dorim să găsim cu
adevărat. Este foarte posibil ca după
finalizarea săpăturii să constatăm că
nici nu existau în acest loc“, mărturi-
seşte arheologul britanic Ulrike Som-
mer.

De-a lungul anilor nu interesul
pentru artefactele găsite i-a impulsio-
nat pe specialişti să continue săptăturile
cât modul în care erau ele amplasate
pe cuprinsul şantierului. Acele infor-
maţii puse cap la cap le-a permis să

construiască o imagine a locului în care
oamenii din preistorie găteau, locul în
care îşi construiau uneltele, locul în ca-
re îşi ţineau animalele şi multe altele. 

Un punct de referință pentru
partea de est a Europei

Zona unde actualmente se sapă este
foarte importantă, putând fi chiar con-
siderată un punct de referinţă atât pen-
tru ţara noastră cât şi pentru toată par-
tea de est a Europei. “Este un loc într-
adevăr foarte important atât pentru
România cât şi pentru neoliticul est-
european, datorită poziţiei Tăşnadului
la limita ultimelor dealuri ale Transil-
vaniei şi la întâlnirera cu marea câmpie
ungară. Oamenii traversând România
din orientul apropiat au întâlnit alt me-
diu fiind nevoiţi să se adapteze altor
forme de relief. Au trebuit să înveţe
cum să cultive noi plante şi noi metode
de a-şi creşte animalele. Din acest
punct populaţia vremii a trecut spre
marea câmpie ungară spre centrul Eu-
ropei şi pe urmă în vestul Europei“,
mărturiseşte Ulrike Sommer. 

De curând aici a fost găsită o sta-
tuetă de dimeniuni mici care înfăţişea-
ză o siluetă umană. “Una dintre cele
mai interesante artefacte a fost găsită
cu câteva zile în urmă. Este o figurină
umană, un exemplar frumos al artei
neolitice. Realizată din argilă aceasta
înfăţişează o femeie şezând. Nu este
foarte bine conservată, dar pentru noi
este încă o dovadă ce ne îndeamnă să
mergem mai departe în căutarea răs-
punsurilor“, explică specialistul brita-
nic. 

Colaborarea cu studenții
londonezi a început 
în urmă cu 3 ani

Pe lângă toate cele prezentate mai
sus, situl arheologic de la Tăşnad este
şi un loc educaţional, unde de trei ani
de zile vin studenţi de la Universitatea
din Londra. Săpăturile se efectuază de
către aceştia pe durata a două luni.
Anul acesta au venit în judeţul nostru
pentru a face mari descoperiri un nu-
măr de 20 de tineri. “Unii studenţi stau
doar cât e perioada de practică şi anual
trei săptămâni, iar alţii au decis să stea
până la finalizarea săpăturilor. Avem
doi viitori arheologi care au venit al
doilea an consecutiv, atât de mult le-a
plăcut aici“, ne spune Astaloş Ciprian. 

Specialiştii români şi cei din Marea
Britanie sunt de părere că săpăturile
vor mai dura încă doi ani. Momentan
săpăturile sunt făcute în adâncime în
speranţa că o structură de locuinţă din
perioada neolitică va ieşi la suprafaţă.
Până în acest moment au fost înregis-
trate aproximativ 7000 de obiecte. Pla-
nul este ca la finalul săpăturilor să se
creeze o imagine tridimensională a
aşezării. 

“Înregistrăm fiecare obiect găsit cu
ajutorul staţiei totale, iar la final dorim
să facem o reconstituire tridimensio-
nală care ne va da idei despre relaţiile
dintre obiecte şi implicit despre modul
de viaţă al oamenilor din neolitic“,
concluzionează arheologul Ulrike
Sommer. 
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În 1917, țarul este silit să abdice. Bol-
șevicii radicali de stânga ies victorioși
din confruntarea dintre guvernul demo-
cratic de tranziție și Sovietul Deputaților,
Muncitorilor, Soldaților și Țăranilor. Ace-
știa vin la putere după Revoluția din oc-
tombrie, 1917 stil vechi sau 7 noiembrie
1917 stil nou sub conducerea lui Vladi-
mir Ilici Lenin. După moartea lui Lenin
în 1924, la putere ajunge Iosif Vissario-
novici Stalin, mort în 5 martie1953. Si-
tuația atinge apogeul în martie 1917 când
unitățile militare din Sankt-Petersburg
refuză ordinul țarului Nicolae II de a su-
prima forțele contrarevoluționare ale V.I.
Lenin. Armata se aliază cu muncitorii,
iar la 15 martie 1917 îl obligă pe țar să
abdice în timpul Revoluției din februarie.
Țarul Nicolae și familia lui compusă din
5 copii sunt executați peste un an la 17
iulie 1918 de Sovietul din Ekaterinburg
pentru a evita eliberarea lor de Garda Al-
bă care se apropia de oraș și erau fidele
țarului. 

În aprilie 1917 V.I. Lenin, liderul re-
voluționar comunist al bolșevicilor se în-
toarce din exil din Elveția prin Germania.
După revoluția din octombrie izbucnește
războiul civil dintre Armata Roșie și Gar-
da Albă a țarului. În 1922, Armata Roșie
iese victorioasă. În același an, Republica
Sovietică Federativă Rusă se unește cu
republicile sovietice, ucraineană și bela-
rusă, devenind primul stat comunist din
lume. În 1930, dictatura lui I. V. Stalin
era bogată de un cult de personalități din
ce în ce mai puternic. În ceea ce privește
viața socială, în 1928 este introdusă co-
lectivizarea forțată a gospodăriilor țără-
nești, fapt ce s-a întâmplat după cel de-
al doilea Război Mondial și în România
și în restul celorlalte țări, așa zise, socia-
liste din Estul Europei. 

După moartea lui Stalin, regimul în-
cepe să-și modifice politica dură. La în-
ceput, pe Stalin îl înlocuiește Malenkov
(1953-1955), dar în 1955 acesta este în-
lăturat de la putere de N.S. Hrusciov,
ucrainean de origine. În 1959 politica ex-
ternă a lui Hrusciov duce la îndepărtarea
ideologică treptată de China și Albania
care iese din tratatul de la Varșovia din
1960. În 1950, I.B. Tito - președintele Iu-
goslaviei comuniste, era în conflict des-
chis cu I.V.  Stalin dar în anul 1956 N.S.
Hrusciov face o vizită la Belgrad, timp
în care Hrusciov îi spune direct lui Tito<
"Știți tovarășul Tito că în1950, URSS voia
să vă ocupe Iugoslavia?", la care Tito îi
răspunde direct "Da tovarășul Hrusciov,
în 1941 și Germania a vrut să ne ocupe."

N.S. Hrusciov a făcut niște greșeli
fundamentale. La adunarea generală
ONU, de la tribuna oficială își scoate un
patof din picior și bate în fața tribunei<
"Eu sunt Uniunea Sovietică și conduc în-
treaga lume."

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

Mureşan Traian 

Uniunea Sovietic[ (II)

EVENIMENT Bogăţia sitului din Tă;nad este incomensurabilă, dat fiind faptul
că timp de 10 ani de zile de aici informaţiile parcă tot ieşeau la su-
prafaţă. Dat fiind acest fapt, în anul 2012  a început o colaborare cu
Universitatea din Londra şi cu Institutul de Arheologie din Anglia.

La Tă;nad s-au găsit situri din mai multe epoci, din neolitic, din epoca cuprului,
din epoca bronzului, câteva contexte celtice și din epoca migraţiilor

Director editor< Ilie S[lceanu

Arheologi din Londra caut[ la T[;nad 
obiecte de acum 7000 de ani

Dup[ ce s-au g[sit aproximativ 7000 de piese, speciali;tii consider[ c[ s[p[turile vor mai dura 2 ani
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ISTORIE
Expoziţia deschisă la Castelul Karolyi îşi propune să atragă atenţia

asupra unei populaţii (etnii) care a influenţat pozitiv – nu numai prin
moda pe care o impune – istoria poporului român. Vedem ce avem de
asimilat / învăţat, dar ;i ce am transmis implicit sau explicit.

Consilierii guberniali, înalţii
funcţionari şi proconsulii făceau parte
din acea prima clasă socială şi nu erau
supuşi nici unei reguli, le era permis s[
se îmbrace după bunul plac.

A doua clasă socială era compusă
din juzii de scaun, primarii saşi, notarul
şi senatorii.  Celor ce se încadrau la
această categorie la îmbrăcămintea
bărbătească era interzisă orice haină
cusută cu flori de aur sau argint şi
căptuşeala din blană de samur. Pentru
femei erau interzise hainele cu fir de aur
şi fir de argint, fustele de catifea,
căptuşeala din blană de samur sau
garnitură cu aur şi argint, dantele
olandeze.

Cea de a treia clasă îi includea pe
oratorul oraşului, medicul, pârcălabul,
vice-notarul, secretarii consulari şi
judiciarii, patricienii, căpitanii. Acestora
le era interzis să poarte hainele bărbăteşti
„cu căptuşeala de lup sau râs sau cu
garnitura din această piele”. Pentru soţii
erau interzise bonetele tari şi prea
împodobite, fustele de mătase cusute cu
flori de mătase şi dantelele.

Restul patricienilor, care aveau funcţii
publice, precum şi oamenii de litere,

persoanele cu studii academice făceau
parte din cea de a patra clasă socială.
Din această categorie mai făceau parte şi
bărbaţii de frunte din localităţi, ai căror
părinţi din ambele sexe avuseseră cândva
servicii publice onorifice. Era interzis ca
bărbaţii să poarte şerpare bătute cu ţinte
de argint. Femeile nu puteau umbla cu
panglici foarte bogate, ace de cap,  coliere,
panglici de gât, diamante, pietre preţioase
sau brăţări nu se regăseau pe portul
acestor doamne. 

Din cea de a cincea clasă socială
făceau parte breslaşii, şi alţi fruntaşi ai
comunităţii. Ceea ce era interzis în clasele
de mai sus se păstra şi la aceasta, dar cu
mici adăugiri. Îmbrăcămintea
bărbătească admisă consta din< pălăria
de samur, stofe Tuch, cele importate
puteau fi de culori< albastru închis, violet,
şi alte culori închise, cu butoni cusuţi cu
puţin argint, butoni suflaţi în argint sau
aur şi în zilele de sărbătoare garnisite cu
cozi şi lăbuţe de vulpe. Îmbrăcămintea
femeilor era compusă din scufiţa şi
broboada din mătase, panglici modeste,
nu prea late, de cel mult 5 coţi lungime,
ace de cap din argint cu perle, dar şi pietre
scumpe, colorate, împodobite. Podoabele

de gât, mâini şi piept< în jurul gâtului şi
la mâini nu se purta nimic, iar pe piept
cel mult o copcă de argint. Cordoanele
erau brodate din mătase cu fir de argint.
Cojoacele erau de culoare albastră sau
maro, căptuşite cu piele de iepure. Vara
se purtau mănuşi şi nu era îngăduit să se
arate pulpele la biserică sau pe străzile
oraşelor.

Cea de a şasea clasă socială îi
cuprindea pe comercianţii veniţi din
afară, fiii de consilieri şi de preoţi,
membrii celor mai de seamă bresle,
artiştii, fiii de preoţi şi cei ce se trăgeau
din neam nobil. Bărbaţii purtau pălării
sau căciuli din blană de samur, podoabe,
nasturii hainelor puteau fi căptuşiţi cu
mătase sau îmbrăcaţi în argint aurit. Din
garderoba femeilor făceau parte scufia şi
broboadele care se purtau ca la clasa
precedentă> panglicile din mătase de orice
fel se ornau cu flori şi nu aveau mai mult
de cinci coţi lungime. Acele de păr
trebuiau să fie din argint şi cu aplice de
mărgele. Gâtul, mâinile şi pieptul erau
împodobite ca la clasa de mai sus. 

Cea de a şaptea categorie ii
cuprindea pe cetăţenii mijlocaşi,
bărbaţilor le era permis să poarte pălării

din blană de jder sau de dihor;  postav
franţuzesc lung de 40 coţi, dar şi cel lucrat
în ţară, cu nasturi albi de argint sau auriţi.
Cordoanele ce puteau fi utilizate erau
confecţionate din aţă şi păr de cămilă.
Femeile aveau scufiţă şi voal din mătase
albă sau galbenă. Panglicile erau realizate
din mătase netedă sau înflorată nu aveau
mai mult de 5 coţi lungime. Acele de păr
confecţionate din argint sau perle erau
purtate cu mare mândrie. 

În cea de a opta clasă socială erau
cuprinşi cetăţenii veniţi de la sate alături
de funcţionarii care nu aveau origini
orăşeneşti. Pălăriile bărbăteşti erau
simple, stofa folosită avea culoarea verde
sau albastră. Materia primă folosită la
executarea hainelor era lâna sau aţa
împletită cu mătase. Din mătase erau
lucrate şi scufiile femeilor. Acele de păr
erau confecţionate din argint şi încrustate
cu perle false> blana şi pieptarul din stofă
de bună calitate> şnururile din mătase>
franjuri verzi de mătase; căptuşeala din
piele> cordoanele din aţă sau argint> bluza
şi vesta din lână, bumbac sau stofă
braşoveană> papucii negrii din piele de
capră, compuneau frumuseţea
costumului popular. Servanţii şi

slujnicele, dorobanţii, zilierii, cioclii,
portarii, săpătorii de fântâni, birjarii,
scuturătorii, ucenicii veniţi de la sate,
torcătorii intrau în cea de a noua
categorie socială. Stofa costumelor era
albastră, obişnuită. Căptuşeala era pentru
toată lumea din piele de miel albă sau
neagră. Şnururile, nasturii şi butonii se
făceau din cânepă sau din bumbac.
Cizmele erau întotdeauna din piele
neagră de capră, sau de vită, cu şnururi
de bumbac. Scufiţele femeilor erau lucrate
din bumbac alb. Acele de păr trebuiau să
fie mai mult de argint, împodobite cu
perle de argint sau de sticlă. Blănile şi
pieptarul erau executate din stofă simplă
şi căptuşeala din piele de miel cu bordură
de blană de vulpe sau jder. Cordoanele,
în zilele lucrătoare, aveau să fie din aţă
albastră sau cânepă, iar în zilele de
duminică şi sărbători mari se folosea un
cordon negru ornat cu alamă. Cojoacele
erau produse din piele de miel cu aplicaţii
de piele de mânz. Bluzele şi laibărele se
asemănau cu cele de la clasa precedentă.
Papucii se purtau din piele de capră sau
de bovine cu ornamentaţie de sârmă.
Curator Muzeul Naţional Brukenthal< 

dr. Raluca Maria Teodorescu

Fiecare popor – ca şi fiecare
etnie din cadrul unui popor – îşi
expune personalitatea, cultura, dar
şi răspunde mediului cultural în
care se află, prin modul în care se
îmbracă. Ve;mintele reprezintă –
în mod cert – răspunsul simbolic la
lumea din jur, dar şi un semnal care
individualizează, apropie sau
îndepărtează interlocutorul. După
calitatea acestora, după posibilele
accesorii sau după modul în care se
poartă, hainele sunt cele care
acoperă trupul spre a individualiza
sufletul. Aşa se creează sinteza
integratoare a unei etnii, aşa se (te)
arat[ individualitatea creatoare şi
spiritul individualizant.

Expoziţia deschisă la Castelul Karolyi
îşi propune să atragă atenţia asupra unei
populaţii (etnii) care a influenţat pozitiv
– nu numai prin moda pe care o impune
– istoria poporului român. Vedem ce
avem de asimilat / învăţat, dar ;i ce am
transmis implicit sau explicit. Din acest
joc s-a născut un dialog creativ si un
concept greu de explicat pe scurt< Muzeul
Naţional Brukenthal. Este un exemplu
evoluat de simbioz[ spiritual[ ;i de relaţii
interetnice fără cusur. Ace de voal, paftale
şi cingători din aur şi argint bătute cu
pietre preţioase, costume şi accesorii
vestimentare, toate sunt semne ale
dezvoltării economice pe care o
atinseseră saşii din Transilvania în
secolele trecute. Preluând şi adaptând
elemente din vestimentaţia occidentală,
populaţia săsească şi-a creat o lume
bazată pe eleganţă şi rafinament.

În primul rând sunt costumele... 
Costumul nu este atât de perisabil cum

pare la prima vedere, pus la adăpost de
praf şi lumină, el se conservă aproape
perfect. Însă fiind obiecte de consum,
hainele se păstrează foarte rar. Dacă în
secolele anterioare se colecţionau doar
veşmintele aparţinând personalităţilor, din

secolul al XIX-lea, muzeele au început să
colecţioneze mărturii ale unui trecut
vestimentar comun, dar aflat pe cale de
dispariţie. Puţine haine şi-au păstrat
aspectul original, deseori erau adaptate
modei sau transformate în perdele, feţe
de masă etc. Pentru a stăvili luxul
şi opulenţa aduse de suflul nou al modei
vieneze, în anul 1752, Magistratul oraşului
Sibiu a emis “Regulamentul ţinutei şi
poliţiei”, care reglementa modul în care
populaţia oraşului avea voie să se îmbrace
în funcţie de clasa socială din care
provenea. Cu acest prilej locuitorii Sibiului
erau diferenţiaţi în nouă clase sociale
(materialul de mai jos). 

Pentru că erau foarte greu de
respectat prevederile acestui regulament,
opt ani mai târziu, în anul 1760 a fost

emis unul nou, mult mai sintetic şi
moderat. Moda vremii dovedeşte însă că
toate încercările municipalităţii de a opri
cheltuielile exagerate ale populaţiei pe
obiecte de lux şi de a diferenţia statutul
social prin vestimentaţie s-au dovedit a
fi zadarnice. 

Cetăţenii sibieni nu au rezistat
tentaţiei de a etala o bunăstare de care în
realitate nu beneficiau. Conform
însemnărilor lui Michael von Brukenthal
într-un document datat în 1781, sărăcirea
populaţiei locale se datora şi unor
cheltuieli exagerate pe îmbrăcăminte şi
accesorii< Dependenţa dintre situaţia
socială şi cea materială a cetăţeanului a
fost nesemnificativă în trecut prin
folosirea produselor autohtone pentru
confecţionarea îmbrăcămintei, în zilele

noastre, tendinţa spre lux ce creşte cu
fiecare zi, nu poate fi satisfăcută de
produsele interne.

Accesoriile vestimentare, evantaie,
umbreluţe, poşete, bastoane, din ce în ce
mai rafinate şi în ton cu moda, pe lângă
rolul utilitar, aduceau un plus de eleganţă
şi subliniau statutul social al persoanelor
care le purtau. Bastoanele, de exemplu,
au devenit apanajul bărbaţilor cu maniere
elegante, iar umbreluţa sau evantaiul erau
nelipsite dintr-o ţinută feminină în ton
cu moda. Există în costumul săsesc piese
de inspiraţie medievală şi renascentistă<
cingătoarea cu reliefuri metalice (Maitz),
paftaua de pe piept (Heftel), cilindrul de
catifea purtat de fete pe cap (Borten).
Piesele cele mai spectaculoase din
expoziţie sunt cele din colecţia de artă

decorativă a Muzeului Naţional
Brukenthal, care este una dintre cele mai
bogate şi valoroase din ţară. Ea cuprinde
câteva piese de referinţă pentru istoria
prelucrării metalelor preţioase din
Transilvania, adevărate capodopere ale
genului, executate în marea lor majoritate
de meşterii argintari sibieni. 

Elementul care asigură liantul între
costum şi accesoriile sale sunt
reproducerile după tablouri de epocă,
portrete, aparţinând Galeriei de Artă
Românească a Muzeului Naţional
Brukenthal. 

Sperăm ca prin alăturarea
tablourilor, a vestimentaţiei şi a
accesoriilor să reuşim transpunerea
celor interesaţi în lumea patriciatului
săsesc din secolele XVII-XIX.

Ve;mintele sa;ilor din Sibiu pot fi 
admirate la Castelul Karolyi

Regulamentul \inutei ;i al poli\iei din Sibiu, 1752

Deschiderea ofiocial[ a expozi\iei a avut loc miercuri, 30 iulie, `n Sala Cavalerilor din Castelul Karolyi
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ART~
“A fost atât de frumos încât ne dorim să ne întoarcem şi în anii
care vor urma. Deoarece nu vrem să ne întoarcem doar pentru
odihnă ci şi pentru a munci, următoarea perioadă în care vom
poposi aici va fi toamna. Atunci coloristica este mult mai frumoasă
şi mai ofertantă pentru noi“, a declarat Gergely Csaba. 

Peisajele ce se găsesc la tot pa-
sul în Țara Oașului au fost subiec-
tul de atracție al membrilor Aso-
ciației Artiștilor Plastici din Satu
Mare în această vară. Aceștia au
participat timp de 10 zile la o ta-
bără dedicată culorilor aprinse pe
care anotimpul cald le are, satului
oșenesc și cadrului natural autoh-
ton din acea zonă a județului nos-
tru. 

20 de pictori au petrecut 10 zile îm-
preună la Huta Certeze. Aceștia au fă-
cut schimb de idei, au legat relații, s-
au relaxat, dar au și muncit. Drumețiile
sau peripețiile pentru găsirea locurilor
de unde să surprindă imaginea perfec-
tă au făcut și vor face cu siguranță su-
biectul multor discuții de acum înainte. 

După cum ați putut citi și în ma-
terialul apărut recent în cotidianul In-
formația Zilei, artiștii au venit din Tăș-
nad, Carei, Satu Mare și Ungaria pen-
tru prima dată în cadrul unei tabere în
Țara Oașului. Părerile artiștilor despre
ceea ce s-a petrecut în cele 10 zile de-
dicate lor nu au avut cum să fie decât
pozitive, uneori cu mici nereguli evi-
dențiate, dar doar din dorința de per-
fecțiune și nu din alte motive. 

Cu toate că nu cu toţi sunt experţi
în peisagistică unii dintre ei având alte
preferinţe, sacrificii au fost făcute de
fiecare în parte, efortul a fost depus de
asemenea, iar rezultatul muncii lor a
putut fi admirat în cadrul vernisajului
expoziţional organizat chiar în sala de
mese a pensiunii unde au fost cazaţi.
80 de lucrări au prins contur, fiecare
expunând ceea ce a văzut sub o altă
formă, altă viziune, folosind alte tehnici
pentru ca totul să fie cât mai diversifi-
cat.

Pentru a putea expune cât mai bine
ceea ce acolo s-a petrecut și pentru ca
imaginea pe care o veți construi în
minte să fie cât mai aproape de reali-
tate, am ales ca în rândurile de mai jos
să vă prezentăm aleatoriu câțiva dintre
artiștii prezenți și părerea lor sinceră
despre experiența din această tabără. 

George Dan, un artist 
cu experien\[

Artist de aproape o viață de om,
George Dan a trecut în cursul carierei
prin mai multe stiluri și tehnici de lu-
cru până ce a ajuns să și-l  formeze pe
cel propriu. Despre drumul parcurs
spune că a fost anevoios și bătucit, o
influență foarte mare având-o asupra
lui Popdan, cel care i-a fost profesor și
mentor în același timp. “De la profe-
sorul meu Popdan am învățat cum să
surprind peisajul într-o maineră plă-
cută ochiului uman. Plenerul a fost și
ceea ce am continuat să fac, bineînțeles
pictând de-a lungul anilor și portretul,
icoane, natura static[ și multe altele“,
declară George Dan.

A pictat Biserica Mănăstirii “Por-
tărița“ Mujdeni în anul 1997 și icoanele
pentru biserica greco-catolică din
Odoreu în anul 2011. A participat  la
toate expozițiile colective ale Asociației
Artiștilor Plastici, Casa Creației Săt-
mărene din Satu Mare, Ardud, Tășnad,
Hodod, Viile Satu Mare, Mânău, Carei,

Medieșul Aurit, Seini, Turți, Csenger,
Nyiregyhaza, Fehérgyarmat, Târgu
Mureș, Gheorgheni și  Cluj Napoca.
Tehnicile abordate de George Dan sunt
uleiul, tempera, culorile acrilice, pas-
telul și fresca. 

Despre experiența de la Huta Cer-
teze acesta s-a arătat foarte încântat
spunând că a fost o plăcere să se plimbe
cu șevaletul în spate pe dealuri și a fost
o plăcere mai mare când după ce găsea
peisajul dorit se și întorcea cu el gata
să îl arate și celorlalți artiști. “ Lucrările
mele nu sunt prea finisate, mi-a plăcut
întotdeauna să prind atmosfera fără
perdea. 

Timpul aici în tabără a fost foarte
scurt, am prins şi vreme bună şi vreme
ploioasă aşa că a trebuit să ne adaptăm.
Porneam cu şvaletul în spate până sus
pe munte şi marea satisfacție era când
coboram cu câte o lucrare. Imaginile
pe care mi le-am întipărit aici în minte
am să le folosesc și acasă unde le voi
prelucra pe pânză prin intermediul mai

multor tehnici, combinându-le și cu
alte elemente cum ar fi bivoli, port po-
pular și altele “, povesteşte artistul Dan
George.

Relația cu ceilalți artiști din tabără
și aici ne referim mai mult la tineri,
este descrisă de către pictor ca fiind
una unde mai mult sfiala din partea
acestora a persitat şi nu curiozitatea.
În schimb acesta recunoaște că a fost
întrebat de mai multe ori cum reușește
să amestece culorile în așa fel încât ceea
ce e pe pânză să semene atât de bine
cu realitatea. 

Ecaterina Estan e în căutarea
modului de expresie

Și pictoriţa Estan Ecaterina ne dez-
văuie câte puţin din peripeţiile prin ca-
re a trecut în cadrul acestei tabere.“Am
început să pictez de doar patru ani de
zile cu toate că această formă de artă
m-a atras dintotdeauna. Din păcate nu

am cum să recuperez ceea ce alţii au
dobândit în 40 de ani. Momentan mă
aflu în căutarea modului de expresie
cel mai potrivit. Aici în tabără am tre-
cut prin multe peripeţii. Pentru a-mi
concepe lucrările a trebuit să mă urc
pe acoperişul pensiunii de unde am
avut o privelişe deosebită pe care am
dorit neap[rat să o imortalizez. Am fă-
cut şi drumeţii, am văzut locuri fru-
moase pe care le-am imortalizat de ase-
menea “, povestește Estan Ecaterina. 

Monica Keresztesi, atrasă 
de scoarța opacilor

Monica Keresztesi, vicepreședinta
Asociației Artiștilor Plastici din Satu
Mare este specializată pe portretistică,
îi plac trăsăturile frumoase ale ființei
umane, da nu s-a dat în lături deloc de
la a încerca ceva nou, de a-și lărgi ori-
zonturile creației. “Eu am început cu
grafica. Am studiat în Ungaria după

care m-am specializat pe tehnici de lu-
cru cu cărbunele. La un moment dat
au început să mă atragă și culorile. Pen-
tru a ști cum să le folosesc am studiat
tot în Ungaria încercând treptat să lu-
crez în acril și în ulei. Mă atrage foarte
mult ființa umană și mai ales fața omu-
lui. Din acest motiv când am făcut por-
tretele am dorit să le dau viață colo-
rându-le ochii și cred că de aici s-a pro-
dus și trecerea de la alb negru la color
pentru mine“, ne spune Monica Keres-
ztesi. 

În tabăra de la Huta Certeze mulți
dintre artiști au ieșit la vânătoare de
peisaje, însă Monica Keresztesi a vrut
să încerce ceva nou focalizându-se pe
trunchiul copacilor. “După prima zi de
acomodare au urmat zile în care toți
participanții au ieșit pe terasă sau în
drumeții pentru a surprinde peisaje.
Văzând acest lucru am decis să fac ceva
diferit să abordez lucrurile dintr-o altă
perspectivă așa că am intrat în pădure.
Scoarța copacilor, potecile create de
om prin pădure și viețuitoarele de aco-
lo m-au inspirat. Acum doresc ca și cei
care vor vedea tablourile să fie inspirați
la rândul lor“, povestește entuziasmată
graficiana. 

Maria Sab[u, o gândire 
abstractă

După cum ziceam în rândurile de
mai sus, nu doar artiști foarte experi-
mentați sau persoane cu ani mulți în
spate au participat la această reuniune
dedicată creației și frumosului ci și ti-
nerii aflați la început de drum. Una
dintre aceste persoane este Sabău Ma-
ria din Tășnad. La doar 17 ani ea știe
deja ce dorește să facă în viață, recu-
noaște că are o gândire mai tehnică și
că nu o interesează atât de mult peisa-
jele. Punctul ei forte este abstractul şi
are răbdare când își pune în minte să
transpună pe foaie o imagine frumoa-
să. În tabără a creat un tablou cu ele-
mente ce descriu,  sub o formă destul
de greu de înțeles fără o scurtă prezen-
tare, o lume despărțită de bariere im-
aginare de alte lumi paralele. Din punc-
tul artistei de vedere acestea există cu
siguranță doar că noi oamenii, prea
preocupați fiind de ce se întâmplă în
cotidian nu le putem cunoaște și nici
înțelege. Totodată a recunoscut că în
lucrarea sa nu a avut cum să nu folo-
sească și câteva elemente din ceea ce a
văzut în zilele petrecute în Țara Oașu-
lui. Privind tot la scară mai minimală,
câteva plăntuțe i-au atras atenția. 

Experiența celor 20 de artiști va fi
reluată și în anii următori. În anul 2015
aceștia vor să se întoarcă în Țara Oa-
șului schimbând doar anotimpul. 

Gergely Csaba, președintele Aso-
ciației Artiștilor Plastici ne mărturi-
sește că toamna este cel mai frumos
anotimp pentru peisagiști. “A fost atât
de frumos încât ne dorim să ne întoar-
cem și în anii care vor urma. Deoarece
nu vrem să ne întoarcem doar pentru
odihnă ci şi pentru a munci, următoa-
rea perioadă în care vom poposi aici
va fi toamna. Atunci coloristica este
mult mai frumoasă și mai ofertantă
pentru noi“, a declarat Gergely Csaba. 

Sergiu Podină

Artiștii au venit din Tășnad, Carei, Satu Mare și Ungaria pentru prima dată în cadrul unei tabere în Țara Oașului

20 de arti;ti au pictat frumuse\ile
Oa;ului la Huta Certeze

Ecaterina Estan George Dan Maria Sabău
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S~N~TATE"Pietrele"se pot forma deoarece urina devine saturat[ cu s[ruri
sau din cauz[ c[ lipsesc inhibitori ai form[rii lor. Aproximativ
80% din calculii renali con\in calciu. 

Aftele bucale și herpesul dau
nespus de multe bătăi de cap tot
mai multor persoane, însă, con-
știenți că pentru acestea nu există
un tratament definitiv, deci orice
ar face, erupția va reveni, majori-
tatea celor în cauză suferă în tă-
cere. 

Însă, după cum am aflat, există
totuși câteva produse naturiste, sau
poate chiar leacuri din strămoși, care
pot fi de ajutor. Aftele sunt erupții
formate din vezicule ce apar pe mu-
coasa bucală, pe limbă și pe laringe,
bășicuțe pline cu lichid, care atunci
când se sparg lasă în urmă o mică ul-
cerație, extrem de sensibilă, chiar
foarte dureroasă în anumită fază. Af-
tele sunt însoțite de dureri, salivație
abundentă, usturimi, greutate la în-
ghițirea alimentelor. În perioada
erupției se recomandă preponderent
consumul de lichide. Herpesul este o
boală a pielii și a mucoaselor în pri-
mul rând, fiind produsă de un virus.
Se manifestă prin dureri ascuțite,
mâncărime și arsură. 

Complexe minerale aflate în

comerț

Pentru prevenirea acestor erupții
extrem de neplăcute pot fi utilizate
anumite produse care există și în co-
merț, fiind vorba de complexe de mi-

nerale și microelemente, care ajută la
creșterea imunității generale a orga-
nismului. Acestea sunt suplimente fi-
to-terapeutice foarte bune ce pot fi
folosite în boli infecto-contagioase
ca< herpes simplex 1 și 2, herpes zos-

ter, gripă, varicele, rinite, rinosinuzi-
te, astm bronșic infecto alergic și der-
matoze infectoalergice. Sunt foarte
eficiente și imunostimulentele care
au la bază gheara mâței și echinaceea,
recomandate persoanelor cu un sis-
tem imunitar slăbit, sau în cazul unor
infecții virale și bacteriene. Extractul
din seva de mesteacăn este recoman-
dat pentru tratarea aftelor. De ase-
menea, este eficient și în stomatite af-
toase și dermatoze. Glicerina bora-
xată cu propolis conține extract de
gălbenele, tinctură de propolis și gli-
cerină, având acțiune analgezică, an-
tiseptică și antiinflamatorie la nivelul
cavității bucale, în cazul inflamațiilor
mucoasei bucale (afte, stomatite, gin-
givite). Trebuie avută însă mare grijă,
ca persoanele care folosesc această
soluție să nu fie alergice la propolis
sau la gălbenele.

Trebuie respectat un regim
vegetarian

Pentru tratarea acestor erupții
există și anumite leacuri naturale, ca-
re sunt folosite în mod eficient, de se-

cole. Astfel, pentru prevenirea și tra-
tamentul aftelor se recomandă< regim
predominant vegetarian cu multe su-
curi de legume și fructe> tamponare
cu o felie de lămâie> tamponare cu
suc de ceapă, sau suc de usturoi> ba-
dijonări cu suc de lamâie> badijonări
cu tinctură de propolis> badijonare și
gargară cu ulei de susan> gargară cu
ceai de salvie, busuioc, sulfină, petale
de trandafir> gargară cu tinctură de
gălbenele, tinctură de propolis, pă-
pădie și aloe. În cazul celor care suferă
de herpes se recomandă< cură cu su-
curi de legume și fructe> ceaiuri de-
purative, 3 căni/zi din trei frați pătați,
păpădie și soc> suc de orz verde> ba-
dijonări cu suc proaspăt de gălbenele
pe zona de herpes> cataplasmă cu de-
coct de brusture> tamponări cu tinc-
tură de propolis> aplicații cu apă ar-
giloasă> sau se ia menta uscată, se face
pulbere la râșnița de cafea și se aplică
pe zona respectivă.

La utilizarea oricărui tratament,
fie natural, fie medicamentos, se va
acorda o atenție specială produselor
care pot provoca manifestări alergice
persoanei în cauză.

Eva Laczko

Cea mai frecvent[ afec\iune
a aparatului urinar este prezen\a
la nivelul rinichilor sau a trac-
tului urinar a calculilor, de-
numi\i popular “pietre la ri-
nichi”.

Num[rul bolnavilor de litiaz[ re-
nal[ este `n cre;tere, at]t la adul\i c]t
;i la copii, cauzele fiind multiple.

Generalit[\i

"Pietrele la rinichi" apar c]nd uri-
na con\ine substan\e cristalizate cum
sunt oxalatul de calciu, fosfatul de
calciu sau acidul uric.

Calculii pot migra de la rinichi pe
tractul  urinar,  cauz]nd dureri,
s]nger[ri, obstruc\ii ale fluxului uri-
nar sau infec\ie. In func\ie de locul
unde se formeaz[, afec\iunea se nu-
me;te calculoz[ renal[ sau urinar[,
iar procesul se nume;te uro-litiaz[.

"Pietrele"se pot forma deoarece
urina devine saturat[ cu s[ruri sau
din cauz[ c[ lipsesc inhibitori ai
form[rii lor. Aproximativ 80% din
calculii renali con\in calciu. M[rimea
lor variaz[ de la foarte mici de m[ri-
mea unui gr[unte de nisip, la zeci de
milimetri.

Se pare c[ diabeticii au predis-
pozi\ie pentru calculii pe baz[ de acid
uric. Persoanele supraponderale au
`n general urina mai acid[, ceea ce
cre;te riscul apari\iei "pietrelor". Ad-
ministrarea unei cantit[\i prea mici
de lichide este de asemenea o cauz[,
iar consumul de cafea `n exces duce
la eliminarea calciului prin rinichi,
sporind riscul apari\iei calculilor.

~n sf]r;it, persoanele expuse la
temperaturi ridicate la locul de
munc[ sunt predispuse la aceast[
boal[ de altfel foarte frecvent[. S-a
constatat `n ultimul timp c[ litiaza
renal[ este ̀ n cre;tere ;i la copii, pro-
babil datorit[ alimenta\iei gre;ite ;i
nediversificate, lipsei activit[\ilor fi-
zice sau obezit[\ii.

Preven\ie ;i tratamente

Rolul administr[rii calciului `n
formarea pietrelor la rinichi este greu
de interpretat. La persoanele v]rstni-
ce, femei sau b[rba\i, regimul alimen-
tar bogat `n calciu, potasiu ;i lichide
reduce riscul apari\iei calculilor, pe
c]nd suplimentele cu calciu, sarea sau
proteinele animale cresc acest risc.
Un nivel ridicat al oxalatului ̀ n urin[
poate fi cauzat de alimente bogate `n
oxala\i, cum sunt ciocolata, spanacul,

\elina, nucile dar ;i unor probleme
intestinale.

Un regim alimentar slab proteic,
cu sare pu\in[, cu fructe ;i legume
proaspete care s[ alcalinizeze urina
ajut[ la reducerea recidivelor. Acela;i
efect `l au administrarea suplimente-
lor cu magneziu, aloe vera, germeni
de sparanghel sau asparagusul.

In ceea ce prive;te tratamentul cu
produse naturale al calculilor renali,

exist[ multe posibilit[\i, dar, trebuie
\inut cont ;i de alte afec\iuni de care
sufer[ persoana respectiv[.

Coac[zul negru are efect diuretic,
depurativ ;i hemostatic, dar este con-
traindicat hipertensivilor. Este util
pentru c[ alcalinizeaz[ urina, elimin[
oxala\ii ;i acidul uric, c]t ;i alte toxi-
ne. Se pot folosi at]t fructele crude,
c]t ;i siropul, ceaiul din fructe ;i tinc-
tura.

Coada calului diminueaz[ calcu-
lii,  m[re;te diureza ;i  deoarece
con\ine acid salicilic, calmeaz[ dure-
rile. Se pot folosi at]t ceaiul c]t ;i
tinctura.

Uleiul de m[sline ;i uleiul de nuc[
(c]te o linguri\[ din fiecare), seara,
ajut[ calculii s[ migreze mai u;or ;i
s[ v[ feri\i de colici.

Osul iepurelui con\ine compu;i
bioactivi care sunt eficien\i `n trata-
mentul "pietrelor". Este o plant[ cu
propriet[\i depurative ;i diuretice re-
marcabile, din p[cate prea pu\in cu-
noscut[ ;i folosit[.

Turi\a mare este planta care se in-
dic[ cel mai des pentru combaterea
acestei boli. Se pune o linguri\[ de
plant[ m[run\it[ `n 250 ml ap[ clo-
cotit[, se las[ 15 minute vasul acope-
rit, apoi se consum[ maximum 2 c[ni
pe zi, cu `nghi\ituri mici. Nu se su-
pradozeaz[, deoarece poate avea o
ac\iune prea puternic[, put]nd obtura
anumite canale.

Alte ceaiuri care se recomand[ `n
acest caz sunt< cozi de cire;e, frunze
de meri;or, frunze de mesteac[n,
m[tase de porumb, brusture, muguri
de pin.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Ceaiuri recomandate< turi\a mare, cozi de cire;e, frunze de meri;or, frunze de mesteac[n, m[tase de porumb, brusture,
muguri de pin

Pentru tratarea herpesului se recomand[ tampon[ri cu suc de l[m]ie sau ceap[

Cum putem preveni apari\ia 
pietrelor la rinichi?

Tratamente naturiste pentru herpes ;i aft[
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Cappuccino ice

Tort de cl[tite 
cu carne

Mod de preparare< Se tope;te cio-
colata tocat[ ̀ n baie de aburi. Se stropesc
fursecurile cu lichior de cafea.
G[lbenu;urile se bat pe aburi cu 50 gr
zah[r ;i cafea p]n[ ce se formeaz[ o
spum[ groas[. Se a;az[ apoi vasul `ntr-
o baie de ap[ cu ghea\[ ;i se amestec[
p]n[ ce compozi\ia se r[ce;te. Albu;urile

se bat cu un praf de sare. Se bate fri;ca.
Ciocolata se `nglobeaz[ `n crema de
g[lbenu;uri. Se adaug[ pe r]nd 2/3 din
cantitatea de albu;. Compozi\ia se a;az[
`n 4 cupe de desert ;i se acoper[ cu fur-
securile `nsiropate. Se amestec[ restul
de fri;c[ ;i restul de zah[r cu lichiorul
de portocale. ~n fiecare cup[ se a;az[
c]te un strop din acest sos. Se d[ desertul
la congelator 4 ore. ~nainte de servire se
scoate din congelator ;i se las[ la frigider
20-30 minute.

Ingrediente<

20 grame ciocolat[ am[ruie,
100 grame fursecuri cu migda-
le, 4 linguri lichior de cafea, 4
g[lbenu;uri, 60 grame zah[r,

30 ml cafea espresso, 2
albu;uri, 500 ml fri;c[, 4 lin-

guri lichior de portocale

Mod de preparare< Cl[titele se fac
dup[ re\eta clasic[, mai grosu\e dec]t de
obicei, dar nu se adaug[ zah[r sau ̀ ndul-
citori. Ceapa, ardeiul ;i usturioul r[zuit
m[runt se c[lesc ̀ n c]teva linguri de ulei,
se adaug[ boia, apoi ;i carnea tocat[. Se
c[le;te ;i carnea, se condimenteaz[ dup[
gust, apoi se adaug[ o can[ cu ap[ ;i se
fierbe p]n[ c]nd apa se evapor[. 

Se mai poate ad[uga ap[, p]n[ c]nd

carnea se `nmoaie bine. Se toarn[ ;i bu-
lionul ;i se las[ pe foc, p]n[ c]nd com-
pozi\ia devine p[stoas[. Se ia de pe foc,
se a;eaz[ prima cl[tit[ pe o farfurie, se
unge cu pasta de carne, apoi se presar[
cu ca;cavalul r[zuit. Carnea ;i ca;cavalul
se `mpart, dup[ ochi, `n a;a fel `nc]t s[
ajung[ pentru toat[ cantitatea de cl[tite,
aproximativ egal. Opera\ia se repet[ p]n[
c]nd se termin[ cl[titele, pe c]t posibil,
ultimul strat e bine s[ fie un strat mai
grosu\ de ca;caval. Se pune tortul la cup-
torul pre`nc[lzit ;i se coace p]n[ c]nd
ca;cavalul se tope;te. Se orneaz[ cu frun-
ze verzi ;i se poate servi cu sm]nt]n[.

Ave\i nevoie< 

6 - 8 cl[tite mai grosu\e prepa-
rate f[r[ zah[r, 500 g carne 

tocat[ de curcan, o ceap[, un
ardei, 200 g ca;caval r[zuit, un

c[\el de usturoi, o lingur[ de 
bulion, o linguri\[ de boia de

ardei, ulei, sare, piper, eventual
sm]nt]n[ la servire 

(dup[ gust)

Pui mexican

Mod de preparare< Cioc[nelele de pui
se spal[, se scurg bine de ap[, se presar[
cu sare ;i piper, apoi se pr[jesc `n ulei
p]n[ se rumenesc pe toate p[r\ile.
Scoate\i-le pe o farfurie, acoperi\i-le cu
un capac ;i p[stra\i-le la cald.

Pune\i `n uleiul `n care a\i pr[jit
cioc[nelele ceapa cur[\at[, sp[lat[ ;i
t[iat[ julien, `mpreun[ cu ardeii gra;i,

cur[\a\i, sp[la\i ;i t[ia\i fidelu\[. Ad[uga\i
boabele de porumb, coriandrul ;i potrivi\i
de sare ;i piper. C[li\i 2-3 minute la foc
iute, apoi pune\i bulionul, ro;iile `n
bulion pasate ;i boiaua de ardei iute.

L[sa\i s[ fiarb[ 3-4 minute la foc
potrivit, apoi pune\i `n sosul format
cioc[nelele ;i acoperi\i vasul cu un capac.
Mai l[sa\i 5 minute s[ fiarb[ `n[bu;it,
apoi servi\i c]te 3 cioc[nele la o por\ie
cu sos, legume ;i garnitur[ de orez.

Ave\i nevoie< 

12 cioc[nele de pui, 1 ceap[
mare, 2 ardei gra;i (verde,

ro;u), 200 gr boabe de porumb,
1 linguri\[ ras[ coriandru, 1
linguri\[ ras[ boia de ardei

iute, 500 gr ro;ii `n bulion, 2
linguri bulion, 100 ml ulei,

sare, piper

Ciocolat[ pufoas[ 
de cas[

Mod de preparare< Se amestec[
zah[rul cu cacaoa ;i cu zah[rul vanilat,
apoi se pune la fiert cu apa ;i cu laptele,
p]n[ c]nd se formeaz[ un sirop, cu
zah[rul complet topit. Zah[rul trebuie
s[ fiarb[ circa cinci minute. Se ia vasul

de pe foc ;i se adaug[ untul. Compozi\ia
trebuie l[sat[ s[ se r[ceasc[ pu\in, apoi
se adaug[ laptele praf. Se amestec[ bine-
bine, dup[ care se adaug[ ;i orezul ex-
pandat. Se amestec[ ;i cu acesta, dar nu
cu for\a, ca boabele s[ r[m]n[ `ntregi.
Amestecul astfel ob\inut se `ntinde pe o
foaie de napolitan[, apoi se acoper[ cu
cealalt[ ;i se apas[ cu m]na, s[ se lipeasc[
bine. Dac[ nu ave\i foi de napolitane, cio-
colata se poate `ntinde `ntr-o tav[ uns[
cu unt sau tapetat[ cu h]rtie de copt,
dup[ care se taie buc[\i, sau eventual `n
diverse forme, la fel, unse ;i acestea `n
prealabil cu unt.

Ave\i nevoie< 

100 ml ap[, 100 ml lapte
(eventual 200 ml ap[), 1 plic

zah[r vanilat, 400 grame zah[r,
150 grame unt, 500 grame lapte
praf, 50 grame cacao, `ntre 50 ;i

150 g fulgi de orez expandat
(dup[ gust), 2 foi mari de 

napolitane (eventual 4,
dac[ dori\i s[ face\i 
buc[\i mai sub\iri)

Secara are în compozi\ie< 14% apă,
săruri minerale de fier, calciu, fosfor,
magneziu, potasiu, substanţe azotate
6%, glucide sub formă de amidon, ce-
luloză, hidraţi de carbon, proteine,
aminoacizi esenţiali, vitamine A, B
complex, C,E,PP, K, foarte puţine gră-
simi,fibre.

Acţiune terapeutică< rol nutritiv,
energizant, purificator, fluidifiant al
sângelui, vermifug, antiparazitar, sti-
mulează imunitatea, formarea globu-
lelor roșii, prin conţinutul în vitamine
din grupa B, asigură regenerarea celu-
lelor nervoase și întreţine sănătatea
creierului, prin conţinutul în fibre ajută
la eliminarea reziduurilor prevenind
constipaţia, cancerul de colon, scade
colesterolul, scade riscul afecţiunilor
cardio-vasculare, antisclerotic previne
ateroscleroza, tonifică splina și pan-
creasul, rolul de a reduce glicemia.

Contraindicaţii< boala celiacă nu-
mită și sprue tropicală, enteropatii –
boli tumorale, vasculare ( intoleranţă
la gluten).

Decoctul din secară se prepară
dintr-o lingură de secară în 250 ml apă,
se fierbe 10-15 min.,se strecoară și se
bea de 2-3 ori pe zi ,are efect antiinfla-
mator> se poate utiliza și în uz extern

Făina de secară grăbește colectarea
puroiului în abcese, iar cataplasmele
cu secară se folosesc în ameliorarea du-
rerilor provocate de indigestii, boli reu-
matismale sau meteorism abdominal.

Pâinea neagră de secară tratează o
serie de dureri. Este bogată în fibre și
nutrienţi, în plus având în compoziţia
sa seminţe nedecorticate conţine săruri
minerale de magneziu, calciu, fosfor,
vitamine de grup B, induce rapid sen-
zaţia de săţietate, fiind recomandată
pentru reducerea greutăţii corporale,
ameliorează diabetul, facilitează rezol-
varea proceselor digestive, previne can-
cerul de colon, rinichi, combate con-
stipaţia, colita de putrefacţie, previne
afecţiunile cardiace –cardiopatia ische-
mică> în afară de rol nutritiv, pâinea e
folosită și ca leac în tămăduirea diver-
selor afecţiuni< durerile lombare ș.a.
Miez de pâine neagră înmuiat în vin
roșu se aplică pe locuri cu contuzii, re-
duce edemul, retrage hematomul.

Extract din radicele de secară, cu
tropism asupra ficatului, pielii fiind in-
dicat în ictere infecţioase, hepatită acu-
tă, subacută sau cronică, steatoză, gută,
hipercolesterolemie, dermatite psoria-
zice și psoriasis, în hepatită incipientă,
cu extract din mlădiţe de alun în ciroza
hepatică.

Sucul din mlădiţe verzi de secară (
mlădiţele pot fi obţinute chiar iarna
prin semănare în ghiveci), are efecte
spectaculoase în regenerarea ficatului>
se pot bea și ceai din paie de secară (
infuzie de 1-2 linguri de paie opărite
într-o cană cu apă, 3 căni pe zi, timp
de 21 de zile).

Germenii de secară (secara în-
colţită) sunt benefici pentru creșterea
oaselor, formarea globulelor roșii, în-
treţin buna funcţionare a sistemului
nervos, foarte eficient în caz de
afecţiuni ale ficatului pentru procesul
de regenerare și vindecare a ficatului.

Tinctura de secară obţinută din
maceratul de secară ( frunze verzi, to-
cate se pun cam trei sferturi într-un
vas și se acoperă cu alcool 40 grade, se
strecoară și se ţine într-un vas ferit de
lumină) este benefic în afecţiuni ale fi-
catului, HTA, hipercolesterolemie, ate-
roscleroza.
Text selectat și prelucrat de Ioan A.

Preparatele din secar[ 
au efecte benefice 

în tratarea cancerului

Făina de secară grăbeşte colectarea puroiului în abcese,
iar cataplasmele cu secară se folosesc în ameliorarea durerilor
provocate de indigestii, boli reumatismale sau meteorism
abdominal.
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Alegerea lenjeriei intime pentru femei nu este atât de simplă pe

cât pare la prima vedere. Deşi acorzi mai multă atenție modului în
care îți construieşti ținuta exterioară, totuşi nu trebuie să laşi pe ul-
timul plan modelul de lenjerie intimă. 

Orice femeie dorește să fie îm-
brăcată perfect. Dacă până în
acest moment am aflat cât de im-
portante sunt accesoriile sau în-
călțămintea, de data aceasta vom
vorbi despre lenjeria intimă. 

Alegerea lenjeriei intime pentru fe-
mei nu este atât de simplă pe cât pare
la prima vedere. Deși acorzi mai multă
atenție modului în care îți construiești
ținuta exterioară, totuși nu trebuie să
lași pe ultimul plan modelul de lenjerie
intimă. Specialiștii declară că piesele
potrivite îți pot complementa outfitul
și forma corpului. În schimb, cele ne-
potrivite nu vor avea efectele dorite,
din contră.

Iată care sunt regulile de bună pur-
tare a lenjeriei intime în funcție de tipul
de îmbrăcăminte pe care îl porți!

Lenjeria trebuie să fie mai
deschisă la culoare decât 
hainele

Chiar dacă ai o pereche de slipi
negri sau albaștri, foarte sexi, totuși
păstrează-i pentru ținute închise la cu-
loare, nu pentru cele în nuanțe deschi-
se. Spre exemplu, atunci când porți o
rochie albă, ușor transparentă sau o
pereche de pantaloni albi, mulați pe
posterior, alege lenjerie intimă care să
nu iasă în evidență prin haine. Aceasta
este una dintre cele mai populare și de
bun gust reguli ale purtării lenjeriei in-
time pentru femei.

Lenjeria intimă pentru femei, cu
proprietăți modelatoare - aliat de nă-
dejde

Te așteaptă un eveniment impor-
tant, la care vrei să arăți senzational?
Sau te-ai săturat să suspini după anu-
mite piese vestimentare? Ia în calcul
achiziționarea unei lenjerii modelatoa-
re și uită de complexele pe care le ai.

Acest tip de lenjerie intimă pentru
femei îți va accentua armonios talia,
creând impresia unui trup tonifiat.
Atenție însă, nu deveni dependentă de
ea, ci poart-o doar ocazional, la nevoie.
Specialiștii spun că poate avea și efecte
nefavorabile asupra sănătății, având în
vedere faptul că strânge corpul tare.

Alege modele de sutiene 
versatile

Dacă alegerea chiloțeilor în funcție
de hainele pe care le porți este mai sim-
plă, cea a sutienelor te pune în încur-
cătură, în special în sezonul estival. De
câte ori nu ți s-a întâmplat să vezi o
bluză sau o rochie cu un model intere-
sant și să realizezi dezamăgită că nu o
poți purta deoarece nu ai un sutien po-
trivit? Oricât ar fi de frumoasă o ținută
de seară, faptul că sutienul  este vizibil
îi scade din farmec. Deși ai observat
că anumite tendințe de pe podium te
inspiră să porți lenjeria intimă la ve-
dere, nu apela la ele.

Și totuși, 10 ținute = 10 sutiene?  So-
luția este să optezi pentru modele de
sutiene versatile, pe care să le poți
schimba aspectul renunțând la bretele
sau prin prinderea lor în mai multe sti-
luri, în funcție de hainele pe care le
porți. Nu numai că vei face economii,

dar vei avea și un motiv de stres în mi-
nus.

Ce purt[m la antrenament?

Alege alt tip de lenjerie atunci când
practici sport. Optează pentru unul co-
mod, care să permită pielii să respire.
Înlocuiește sutienul cu o bustieră, mai
ales dacă ai bust mare, care necesită
susținere, și poartă doar lenjerie intimă
din bumbac.

Pe cât este de delicată, de sexi și de
frumoasă lenjeria intimă pentru femei,
pe atât de greu este de găsit una care să
se potrivească perfect purtătoarei. Însă

o dată ce ai găsit modelele care te avan-
tajează cel mai mult, îți va fi mult mai
ușor să pleci la cumpărături. Nu uita
de regulile de bună purtare a lenjeriei
și cu siguranță vei fi o apariție grațioa-
să.

Nimic nu îți poate strica buna dis-
poziție mai mult decât să ai o rochiță
superbă sau o pereche de pantaloni pe
care o adori și să constați că lenjeria pe
care o porți îți scoate în evidență toate
imperfecțiunile și strică întregul efect
al outfitului.

Nu trebuie, însă, să renunți la hai-
nele respective, ci să ții cont de câteva
sfaturi de asortare a lenjeriei la acestea.
Citește ce chiloți să porți în funcție de

ținuta aleasă și nu vei mai
avea niciodată astfel de probleme!

Ce purt[m la blugi?

Blugii au un material mai gros, mo-
tiv pentru care poți să porți cam orice
tip de lenjerie la ei, inclusiv chiloți obiș-
nuiți sau boxeri. Ceea ce nu trebuie ni-
ciodată să porți la pantaloni sunt chi-
loții tanga care depășesc talia și, atunci
când te apleci, devin vizibili. Acest efect
total inestetic denotă vulgaritate și cu
siguranță nu îți dorești să fii catalogată
ca lipsită de bun gust.

Ce purt[m la rochii?

Atâta timp cât rochia este lărguță,
poți purta cam orice chiloți la ea, in-
clusiv pe cei de "bunicuță", care au talie
foarte înaltă și sunt folosiți mai ales de
către persoanele care au mai multă gră-
sime în zona abdomenului. Regula de
bază este ca rochia și lenjeria să nu
fie în culori contrastante, în special
dacă rochia este deschisă la culoa-

re. În cazul unei rochițe albe, con-
trar a ceea ce crede majoritatea

femeilor, cea mai potrivită ale-
gere cromatică pentru chiloți
nu este albul, ci nuanțele ca-
re se apropie de cea a pielii.

Atâta timp cât ro-
chia pe care ai ales-o nu es-
te mulată, singura proble-
mă de care trebuie să ții
cont atunci când îți alegi
chiloții este să se potriveas-
că nuanțele celor două pie-

se vestimentare. 

Rochii ;i pantaloni mula\i

Rochiile mulate sunt mult mai di-
ficile din punct de vedere al alegerii
lenjeriei potrivite. În general, prin aces-
te rochițe se văd marginile lenjeriei,
motiv pentru care nu este recomandat
să porți modelele obișnuite, ci trebuie
să te orientezi către lenjeria mult iubită
de femei și adorată de bărbați< chiloții
tanga. 

Aceeași regulă se aplică și în cazul
pantalonilor creați dintr-un material
mai subțire, prin care se vede conturul
chiloților și, în funcție de cât de

strâmți sunt aceștia, și diferitele um-
flături și deformări ale pielii. Cel

mai sigur este, și în acest caz, să
porți chiloți tanga, care să stea
cât mai lejer pe corp și să nu te

strângă. 

Rochii de gal[

Până acum am discutat despre ți-
nute casual, însă orice femeie trebuie
să poarte măcar de câteva ori în viață
un outfit foarte elegant. Dacă trebuie
să mergi la un eveniment și ți-ai ales o
rochie de gală, stiliștii recomandă să
porți lenjerie modelatoare , în special
dacă te confrunți cu aspectul de coajă
de portocală al pielii. O altă problemă
frecventă care apare în cazul hainelor
mulate sau al celor elegante sunt ari-
pioarele. Lenjeria modelatoare te poate
scăpa de aspectul neplăcut al acestora
și îți poate oferi o `nfățișare suplă.

Denisa Terțan

Anumite reguli ale stilului și bunului
simț în modă nu sunt mereu respectate.
Anumite adevăruri sunt ascunse, dar
noi rămânem cu întrebările. Astfel am
pregătit o scurtă listă cu lucruri inco-
mode pe care trebuie să le ai în vedere
în ceea ce privește stilul. Nu le consi-
der[m neapărat dezavantaje ci mici in-
conveniențe pe care nu ai încotro decât
să le accepți. Iată câteva<

Hainele sunt supraevaluate

Hainele costă mult mai mult decât
ar trebui să coste. Marile brand-uri și
comercianții din mall-uri ar vrea să-și
amortizeze investiția în prima zi de
funcționare a magazinului dacă s-ar pu-
tea și să scoată un profit de 200-300%.
Un simplu tricou brand-uit intră în țară
cu 3-4-5 euro bucata și îl găsești în “re-
prezentanță” la prețul de 50 euro, cu jus-
tificarea că este Nike, Puma, etc. În rea-
litate brand-ul nu justifică adevărata va-
loare a acelui tricou. 

Brand-ul/Firma nu garantează cali-
tatea. Oricum o mare parte din hainele
brand-uite sunt falsuri.

Majoritatea hainelor din magazine
sunt din materiale sintetice deoarece
cumpărătorii sunt atât de vrăjiți de firmă
încât ar purta și haine de carton dacă ar
fi înscripționate Nike sau Versace.

C[m[;ile fac cute

Cămașa purtată în pantaloni for-
mează cute deasupra de curea și astfel
îți va da foarte multă bătaie de cap. Ori-
câte vizite ai face la croitor pentru a cam-
bra acea haină nu există cămașă care să
stea perfect sau să nu formeze cute la
spate, în lateral ori în față. Nu sugerez
să porți cămașa scoasă, ea se poartă în
pantaloni> te atenționez doar că îți va da
bătăi de cap și că va trebui să accepți
această situație.

Cump[r[ `nc[l\[minte 
de calitate

Pantofii sunt mai eleganți decât adi-
dașii dar multe modele te vor deranja,
te vor tăia, îți vor face bătături și vânătăi.
Pentru a evita aceste neplăceri investește
în încălțăminte de calitate și nu purta
pantofi noi pentru perioade îndelungate
de timp, orice încălțăminte nouă se
poartă treptat< câte 1 oră, 2-3 ore de mai
multe ori după care vei putea să îi porți
o zi întreagă.

Magazinele online

Magazinele online din România
sunt sub orice critică. Produsele sunt
aruncate pur și simplu pe o pagină fără
filtre de căutare, fără descriere la produs,
fără a se specifica materialul din care
este confecționat produsul respectiv sau
dimensiunea acestuia în cazul acceso-
riilor precum curele, cravate și papioane.
În România există bișnițari atât de inte-
ligenți încât își fac magazin online pe
Facebook după care pun restricție pe
profil. Mai mult, există magazine online
care au o  educație vestimentară  și un
respect atât de mare pentru sine și pen-
tru clienți încât vând adidași și teniși în
categoria “pantofi” sau sacouri în cate-
goria “paltoane”.
Vânzătorii nu au nici o pregătire în do-
meniul vestimentar, ei vor doar să-și
vândă marfa.

~nt]lniri de afaceri

Mulți oameni de afaceri sau șefi se
prezintă la întâlniri în pantaloni trei sfert
sau adidași cu șosete albe, cămașă cu
m]necă scurtă și șapcă iar pe deasupra
te mai iau peste picior că tu ești îmbrăcat
adecvat. Tratează-i cu zero respect.

Adev[rul despre stil

Cum ne alegem lenjeria intim[ 
în func\ie de \inut[?
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DIET~

Silueta este una dintre preo-
cupările principale ale femeilor
de câteva decenii bune încoace,
chiar dacă în urmă cu mai mulți
ani idealul feminin era cel volup-
tos, considerat chiar dolofan as-
tăzi. Multe regimuri ne pot efecta
grav sănătatea, altele în schimb,
deși sunt bizare chiar dau rezul-
tate. 

Regimuri ciudate
Un regim cu adevărat cutremurător

este cel creat de un medic din Brooklyn.
Irwin Maxwell Stillman recomanda o cu-
ră de slăbire care presupunea a mânca
doar 220 de grame de carne pe zi… și
atât. Dieta lui era clasificată „regim de
alimentație de semi-înfometare”.

Tot în anii ’60 au apărut și pastilele
de slăbit pe bază de derivați din amfeta-
mină, interzise și scoase de la comercia-
lizarea legală în multe țări europene, in-
clusiv în România.

O altă cură de slăbire care s-a impus
în secolul trecut a fost cea pe bază de al-
cool. Trendul a prins avânt odată cu lan-
sarea cărții „The Drinking Man’s Diet”.
Regula era următoarea< atâta timp cât nu
pui niciun carbohidrat în gură, poți bea
cât vrei. Regimul era foarte popular mai
ales în rândul bărbaților. 

Dieta cu alcool
Dieta cu alcool se referă de fapt la

dieta cu vin care este prezentată de me-
dicul cercetător britanic Roger Corder in
cartea sa ”The wine diet< A complete nu-
trition and lifestyle plan”. Acesta a realizat
mai multe studii despre vinul roșu și a
ajuns la concluzia că dieta pe bază de vin
roșu ajută la scăderea în greutate și este
benefică pentru sănătate.

Roger Corder prezintă importanța
dietei, a vinului roșu dar și a stilului de
viață. Acesta consideră că o cantitate mi-
că de vin roșu consumată zilnic contri-
buie la un stil de viață sănătos. Vinul este
considerat medicament doar dacă este
de calitate înaltă și natural. Persoana care
bea vin roșu va suferi mai rar de diabet
și de boli cardiovasculare. De asemenea
vinul roșu scade riscul de a suferi de de-
mență la bătrânețe. Vinul roșu ajută la
menținerea tonusului muscular deoarece
inhibă sinteza unei substanțe. 

Vinul din struguri roșii conține res-
veratrol, un aminoacid natural care are
efect de combatere a radicalilor liberi în
organism și de prevenire a îmbătrânirii
premature a corpului.

Vinul roșu are un grup de substanțe
chimice organice –polifenoli și flavonoi-
de – care dau culoarea și gustul plăcut
acestei băuturi și se mențin dacă a fost
respectat timpul necesar de fermentare.
Aceste substanțe ajută la prevenirea blo-
cărilor arterelor, la scăderea colesterolu-
lui, la reglarea tensiunii arteriale și deci
la menținerea sănătății organismului. Ele
se găsesc și în fructele de pădure, în mere,
nuci și rodii.

Beneficiile dietei
Dieta ajută la scăderea în greutate

dacă se dă o mare atenție și regimului
alimentar. Femeile care doresc să piardă
în greutate nu trebuie să consume foarte
mult vin deoarece alcoolul poate da anu-
mite efecte nedorite< voce aspră și aparția
unor umflături sub ochi.
Dieta poate fi ținută doar de persoane
care au o stare de sănătate bună. Băuturile
alcoolice slăbesc organismul, de aceea o

asemenea dietă nu este recomandată per-
soanelor care suferă deja de anumite afec-
țiuni sau boli (deoarece se pot agrava).
Alcoolul nu este bun pentru cei care au
boli gastro-intestinale și afecțiuni sezo-
niere, poate da dureri de cap. Dieta te
ajută să duci o viață sănătoasă și să scapi
de kilogramele în plus.

Vinul roșu împiedică pătrunderea
glucidelor în sânge și previne digestia
proteinelor. Astfel se reduce pofta de
mâncare și se scade aportul de alimente
zilnic.

Un pahar de vin roșu de 100 ml con-
ține 70-80 calorii. 

Nu se mănâncă nimic după ora 18.
Trebuie redus semnificativ consumul de
alimente grase și de sare.

În fiecare zi se consumă câte o felie
de ananas deoarece conține o enzimă
(bromelaină) care acționează ca o pro-
tein[ și contribuie la instalarea mai rapi-
dă a senzației de sațietate.

Meniul zilnic trebuie să conțină câte
un ou deoarece gălbenușul conține bio-
tină (ce ajută la buna funcționare a glan-
delor salivare) și multe elemente nutritive
(necesare pentru organism).

Dieta se ține timp de 2 luni. Este bine
să se consulte un medic înainte de a în-
cepe o astfel de dietă.

Exemplu de dietă cu vin

Luni
• Mic dejun< un iaurt și o felie de

pâine prăjită.
• Prânz< 25-30 ml vin roșu, 100 g

carne fiartă, 100 g salată de legume
proaspete cu o linguriță de ulei vegetal.

• Cină< 150 g pește fiert, 150 g sa-
lată din varză, ardei verde, puțină ceapă
și o linguriță de ulei vegetal, o felie de
ananas.

Marți
• Mic dejun< un pahar de suc na-

tural de portocale, un gălbenuș de ou
crud sau două ouă de prepeliță, 2 biscuiți
sau o felie de pâine prăjită.

• Prânz< 25-30 ml vin roșu, 150 g
carne fiartă de porc, 150 g salată din mor-
covi cruzi rași pe răzătoare cu puțină
smântână.

• Cină< 150 g carne fiartă de porc,
200 g salată de fructe sau un pahar de
suc de mere. Salata se poate realiza din
diferite fructe< ananas, caise, mere, căp-
șuni, portocale, etc.

Miercuri
• Mic dejun< 100 g brânză de vaci

ce are conținut redus de grăsimi, o ceașcă
de cafea neagră și o cană de ceai fără za-
hăr.

• Prânz< 25-30 ml vin alb, 150 g
carne fiartă de pui, 150 g salată din roșii,
puțină ceapă și smântână.

• Cină< 150 g carne fiartă de pui,
150 g salată din legume fierte la alegere,
o felie mică de pâine neagră și o felie de
ananas.

Joi
• Mic dejun< un pahar de suc de

portocale, un gălbenuș de ou crud, 2 bis-
cuiți sau o felie de pâine prăjită.

• Prânz< 25-30 ml vin alb, 100 g
carne fiartă de pui sau porc, un bol de
supă din carne de pui și legume.

• Cină< 200 g pește fiert, un măr, o
felie de ananas sau un pahar de suc de
ananas.

Vineri
• Mic dejun< un iaurt cu 2 biscuiți

sau o felie de pâine prăjită.
• Prânz< 25-30 ml vin roșu, 100 g

carne fiartă de pui, 150 g salată de legume
crude cu o linguriță de ulei vegetal.

• Cină< 100 g pește fiert, o cană de
suc de portocale, un măr, o felie de ana-
nas sau o portocală.

Sâmbătă
• Mic dejun< 100 g brânză de vaci,

o ceașcă de cafea neagră sau o cană de
ceai fără zahăr.

• Prânz< 25-30 ml vin roșu, 100 g
carne fiartă, 100 g salată din sfeclă fiartă,
prune și un pic de smântână.

• Cină< 100 g pește fiert, doi cartofi
fierți, o felie de ananas, o portocală sau
un pahar de suc de portocale.

Duminică
• Mic dejun< un bol de terci de hriș-

că cu lapte.
• Prânz< 25-30 ml vin roșu, 100 g

carne fiartă de pui, 150 g salată din legu-
me crude cu o linguriță de ulei vegetal.

• Cină< 100 g carne fiartă de pui,
un cartof fiert, o felie de ananas, un măr
sau un pahar de suc de mere.

Atenție< Dieta cu alcool sau dieta cu
vin roșu nu presupune abuzul de al-
cool!

Dieta cu vin, popular[ 
`n r]ndul b[rba\ilor

Shaorma a devenit un produs foarte
iubit în România, principalul motiv este
senzația de sațietate pe care o oferă. Pe de-
asupra este și ușor de mâncat și se găsește
la orice fast food.  Cert este că zilnic se
cumpără în România nici mai mult nici
mai puţin de un milion de shaorme. Nici
nu este de mirare că specialiştii în nutriţie
asociază acest aliment cu creşterea numă-
rului de persoane obeze.

Deși acest aliment nu este indicat per-
soanelor care doresc să își mențină silueta,
există câteva modalități prin care putem
să facem din acest aliment de tip fast-food
un aliat în orice alimentaţie, fie că vorbim
de un regim de menţinere sau de scădere
în greutate. De fapt shaorma este cel mai
sănătos aliment de tip-fast food dacă ştii
ce ingrediente să eviţi.

Shaorma aliment dietetic
Carnea este prăjită în mod corect. Căl-

dura vine din lateral și nu intră în contact
direct cu carnea cum se întâmplă când
este prăjită pe grătar. Legumele folosite la
shaorma sunt, de asemenea, recomandate
de nutriţionişti. Varza, roşiile,
castraveţii, ciupercile şi ceapa, precum şi
condimentele precum pătrunjelul, ardeiul

iute sau busuiocul ajută la arderea grăsi-
milor şi ţin de foame, datorită fibrelor pe
care le conţin. 

De asemenea, usturoiul acţionează ca
un inhibitor al apetitului alimentar datorită
alicinei, care oferă creierului semnale de
saţietate. Lipia, mai ales cea integral, con-
ține doar 80 de calorii, fiind bogată în fibre,
minerale și vitamine. 

De ce este considerată bombă calorică?
Prin adăugarea de cartofi prăjiți și so-

suri acest produs devine un dușman pen-
tru orice siluetă. Cartofii sunt prăjiți în
același ulei, iar ketchupul sau maioneza
conține zahăr și grăsimi. 

O shaorma mare „cu de toate” aduce
pe puţin 1.100 de calorii, dintre care mai
mult de jumătate se regăsesc în aceste in-
grediente nesănătoase, care ar trebui evi-
tate pe cât de mult posibil. În schimb dacă
optezi pentru una simplă, te vei alege cu
doar 500 de calorii. În concluzie, nu con-
tează alimentul consumat, ci modul în care
este preparat. O shaorma simplă fără so-
suri, cu multe legume poate fi introdus în
meniul unei persoane care ține dietă. Im-
portant este să nu exagerăm în ceea ce pri-
vește cantitatea consumată. 

Frumusețea unei persoane este greu
de definit, există în toate mărimile, for-
mele sau culorile. Este deja demonstrat
faptul că organismul fiecăruia răspunde
în mod diferit la regimurile alimentare
de slăbit sau la activităţile fizice intense.
Aceasta este cauza factorilor individuali
şi influenţei specifice a acestora asupra
noastră< metabolismul, moştenirea ge-
netică, stresul sau poftele alimentare ex-
cesive. Mai ales în cadrul unei cure de
slăbire, importanța acestora este cu atât
mai mare, cu cât tentaţiile culinare sunt
la tot pasul. Vestea bună este că toate
acestea pot fi controlate cu ajutorul unei
fibre conţinute în mod natural de orga-
nismul uman< inulina.

Ce este inulina şi care sunt beneficiile
acesteia?

Inulina constituie o sursă de fibre
dietetice,  care datorită capacităţii
nutriţionale deosebite are un rol esenţial
în organism şi ajută la înlocuirea grăsi-

milor, zaharurilor sau carbohidraţilor.
Însă, cel mai important beneficiu pentru
persoanele care vor să-şi modeleze silue-
ta, este acela de menţinere a saţietăţii un
timp îndelungat şi de a scădea pofta de
mâncare, fără a dăuna corpului.

Ajută la încetinirea digestiei și a ab-
sorbției intestinale, astfel că organismul
utilizează la un nivel mai scăzut caloriile
din alimentaţie şi simultan facilitează
tranzitul intestinal. Rezultatul este scă-
derea apetitului  şi a poftelor alimentare
nejustificate.

Mai mult decât atât, insulina stimu-
lează absorbţia eficientă a vitaminelor şi
mineralelor din alimentaţie şi potenţează
absorbţia de calciu, ajutând   astfel la
menţinerea sănătăţii oaselor. Această
acţiune de încorporare optimă a sub-
stanţelor nutriţionale în organism este
cu atât mai importantă cu cât în cadrul
dietelor de slăbire, organismul este pre-
dispus la astfel de pierderi  de minerale
sau de vitamine.

Shaorma, inamic sau
aliment dietetic?

Insulina este secretul 
siluetei perfecte

Dieta cu alcool se referă de fapt la dieta cu vin care este prezentată de
medicul cercetător britanic Roger Corder in cartea sa ”The wine diet< A
complete nutrition and lifestyle plan”. Acesta a realizat mai multe studii
despre vinul roşu şi a ajuns la concluzia că dieta pe bază de vin roşu ajută
la scăderea în greutate şi este benefică pentru sănătate.
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Din cei 2.327 candidaţi înscrişi s-au prezentat la examenul de bacalaureat
2.208 – 94,89% (faţă de 92,89% anul trecut). Au fost declaraţi promovaţi
1.412 ceea ce reprezintă un procent de promovare de 63,95%. Au fost respinşi
794 de candidaţi 35,96%. Un număr de 119 de candidaţi dintre cei înscrişi
nu s-au prezentat la examen, doi elevi au fost eliminaţi din examen.

De curând, Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Satu Mare a elaborat
o analiză a rezultatelor obţinute
la examenul de bacalaureat de ab-
solvenţii judeţului Satu Mare, se-
siunea iunie - iulie 2014. 

Analiza este succedată de un set de
măsuri de ameliorare a rezultatelor în
anul şcolar viitor (parţial) cu termene
şi responsabilităţi. Documentul, din
conţinutul căruia reproducem mai
multe pasaje în cele ce urmează, este
postat pe site-ul instituţiei la adresa
http://www.satmar.ro/web/uploads/fi-
les/SM_Raport_BAC_2014.pdf

Statistică

Din cei 2.327 candidaţi înscrişi s-
au prezentat la examenul de bacalaureat
2.208 – 94,89% (faţă de 92,89% anul
trecut). Au fost declaraţi promovaţi
1.412 ceea ce reprezintă un procent de
promovare de 63,95%. Au fost respinşi
794 de candidaţi 35,96%. Un număr de
119 de candidaţi dintre cei înscrişi nu
s-au prezentat la examen, doi elevi au
fost eliminaţi din examen.

În analiză se menţionează că pro-
centul de promovare total (serie curentă
plus serii anterioare) după contestaţii a
fost de 63,95%, faţă de 58,36% anul tre-
cut.

După cum reflectă datele statistice,
rezultatele din acest an şcolar se situea-
ză peste valorile procentuale ale anilor
anteriori. Comparativ cu rezultatele la
nivel naţional, rezultatele de la exame-
nul de bacalaureat 2014 din judeţul Satu
Mare se situează la mijlocul clasamen-
tului.

Mediile elevilor şi procentul de pro-
movare s-au situat deasupra mediei pe
judeţ la colegiile naţionale şi liceele teo-
retice şi sub medie la unele licee teh-
nologice. Se remarcă o creştere a pro-
centului de promovabilitate la 15 licee
din judeţ. Cele mai semnificative sunt<
Liceul Teoretic German Johann Ettin-
ger, Colegiul Economic Gheorghe Dra-
goş, Liceul Tehnologic Ioniţă G. An-
dron Negreşti-Oaş, Colegiul Tehnic Eli-
sa Zamfirescu.

La polul opus se situează trei licee
cu procent de promovabilitate 0%< Co-
legiul Tehnic “Traian Vuia“ Satu Mare
-  4 candidaţi înscrişi> Liceul Tehnologic
Ardud - 4 candidaţi înscrişi, din care 3
prezenţi> şi Liceul Tehnologic “Simion
Bărnuţiu“ Carei -13 candidaţi înscrişi,
din care 10 prezenţi.

Pentru aceste trei licee s-au luat ur-
mătoarele măsuri< Colegiul Tehnic Tra-
ian Vuia Satu Mare - comasare cu Liceul
Tehnologic „Unio”> Liceul Tehnologic
Ardud - pentru anul şcolar 2014-2015
are plan de şcolarizare aprobat pentru
o clasă învăţământ profesional de 3 ani,
faţă de anul şcolar 2014-2015 când a
avut o clasă de liceu> Liceul Tehnologic
Simion Bărnuţiu Carei - în anul şcolar
2014 - 2015 au aprobate 2 clase de liceu
şi 3 de învăţământ profesional faţă de
4 clase de liceu în anul şcolar 2014-
2015.

Plan de măsuri

Pentru a veni în sprijinul acestora,
şi nu numai, ISJ Satu Mare a realizat un

Plan de măsuri cu termene şi respon-
sabilităţi clare<

1. Analiza rezultatelor obţinute pe
unităţi de învăţământ la examenul de
bacalaureat 2014, comparativ cu cel din
2013 şi stabilirea programelor de mă-
suri la nivelul unităţilor de învăţământ. 

2. Prelucrarea metodologiei de exa-
men candidaţilor şi părinţilor –numi-
rea unor cadre didactice cu responsa-
bilităţi în acest sens şi afişarea, în fiecare
unitate de învăţământ, a unui program
de consiliere în acest sens.

3. Monitorizarea, controlul şi mo-
dul de elaborare a graficelor orelor de
pregătire suplimentară la fiecare dintre
disciplinele de examen, atât pentru can-
didaţii din seria curentă cât şi pentru
cei din promoţiile anterioare. Acorda-
rea de consiliere.

4. Monitorizarea frecvenţei elevilor
prin introducerea unui sistem de mo-
nitorizare a prezenţei la orele de pregă-
tire suplimentară a elevilor şi de infor-
mare permanentă a familiilor acesto-
ra.

5. Elaborarea şi aplicarea unor pla-
nuri de acţiune privind consilierea şi
orientarea şcolară şi profesională pen-
tru promovarea ofertei de şcolarizare a
unităţilor de învăţământ inclusiv pro-
fesional şi postliceal. 

6. Elaborarea riguroasă a unor fişe
de lucru individuale specifice catego-
riilor de competenţe la care elevul pre-
zintă lacune. Aprofundarea acelor

puncte slabe la care elevii au făcut do-
vada slabei pregătiri.

7. Organizarea activităţii de învăţare
pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele
educative, în funcţie de posibilităţile
intelectuale diferite ale elevilor, în
funcţie de nivelul de cunoştinţe ale ele-
vilor.

Ierarhizarea şi diferenţierea sarci-
nilor didactice.

Doi absolvenţi au obţinut 
nota maximă

Având în vedere şi gradul mai scă-
zut de dificultate de care elevii s-au bu-
curat anul acesta, promovabilitatea a
fost cu 5,37% mai mare decât anul tre-
cut. Dacă în 2013 în urma sesiunii din
iunie-iulie au promovat 57,81%, anul
acesta numărul lor a crescut până la
63,18%.

Ponderea rezultatelor candidaţilor
pe tranşe de medii ne arată că 25,16%
din candidaţi au reuşit să obţină medii
cuprinse între 6 şi 6,99> 30,25% au
obţinut medii cuprinse între 7 şi 7,99>
nu departe au fost nici cei care au obţin-
ut note între 8 şi 8,99 şi anume 29,96%,
iar cu medii cuprinse între 9 şi 9,99 au
fost 14,48%. 

Pop Alexandru Ioan de la Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu” Satu Mare
şi Demian Alina Maria de la Liceul Teo-
retic Carei sunt singurii care au obţinut
nota 10, cumulând un procent de 0,14%

din total.

Hibe ale analizei

Inspectorii care au elaborat analiza
sugerează că măsurile, să le zicem pu-
nitive, referitor la Colegiul Tehnic Tra-
ian Vuia Satu Mare, Liceul Tehnologic
Simion Bărnuţiu Carei şi Liceul Teh-
nologic Ardud, s-ar fi adoptat în urma
analizei rezultatelor nesatisfăcătoare în-
registrate la bacalaureat. Numai că atât
comasarea liceelor Unio şi Traian Vuia,
cât şi reducerea claselor de liceu la ce-
lelalte două, se hotărâse cu mult înainte
de susţinerea bacalaureatului. 

Mai observăm că numărul relativ
mare de absenţi a avut drept consecinţă
creşterea procentului de promovare
(dacă pornim de la ipoteza cea mai
plauzibilă că au absentat doar cei fără
şanse de promovare a bacului), impli-
caţie nesemnalată în analiza ISJ.

Credem că nominalizarea celor doi
absolvenţi de nota 10 - Pop Alexandru
Ioan de la Colegiul Naţional “Mihai
Eminescu” Satu Mare şi Demian Alina
Maria de la Liceul Teoretic Carei - ar fi
constituit o recompensă morală prin
recunoaşterea meritelor lor.

În sfârşit, constatăm că la ultima
măsură (7) nu este menţionat respon-
sabilul, ceea ce vine să contrazică
enunţul din preambul< "Plan de măsuri
cu termene şi responsabilităţi clare".

V. Nechita

~n acest an, procentul de promovabilitate la bacalaureat a fost de 63,95%

EDUCA}IE

O analiză efectuată de Ministerul
Educaţiei Naţionale arată că există o mare
diferenţă între cererea calificărilor pe
piaţa muncii şi preferinţele elevilor care
optează pentru şcolile profesionale. Po-
trivit acestor date, pe piaţa muncii se cau-
tă meserii în construcţii, instalaţii şi lu-
crări publice, domeniul electric, industria
textilă şi pielăria. Dar tinerii într-un nu-
măr tot mai mare vor să devină mecanici.
“Din analiza ponderii absolvenţilor clasei
a IX-a, care au optat pentru un anumit
domeniu de pregătire, faţă de cerinţa an-
gajatorilor, exprimată în oferta educaţio-
nală pentru clasa a X-a (învăţământ pro-
fesional de 2 ani), realizată de Ministerul
Educaţiei, a reieşit că există o discrepanţă
între alegerile tinerilor şi cererea de pe
piaţa muncii, pe anumite sectoare. Astfel,
există o cerere mare din partea angajato-
rilor, dar interes redus pentru elevi în
domeniile< construcţii, instalaţii şi lucrări
publice (8,3%) faţă de opţiunile elevilor
(7,2%)> electric (3,6%) faţă de opţiunile
elevilor (2,2%)> industrie textilă şi pielărie
(8,6%) faţă de opţiunile elevilor (7,3%).
În schimb, domeniul mecanică (50,4%)
este mai atractiv pentru elevi, faţă de ce-
rinţele angajatorilor (43,9%), în timp ce
în domeniul turism şi alimentaţie, ce-
rinţele angajatorilor (12,1%) şi opţiunile
elevilor (12,2%) sunt aproximativ ace-
leaşi”, se arată într-un raport al MEN fă-
cut public zilele trecute.

V.N. Deleanu

Preferin\ele elevilor 
difer[ mult de cererile

patronilor

Prima explicaţie a motivaţiei intrin-
seci (interioare) a elevilor pentru a învăţa
matematica depinde de aşteptările pă-
rinţilor.

«Elevii ai caror părinti au ambiţii în-
alte în ceea ce-i priveşte (...) o diplomă
universitară, posturi de responsabilitate,
au tendinţa sa fie mai perseverenţi» scrie
un raport OCDE.

Competenţa în matematică repre-
zintă un puternic indicator al realizărilor
viitorilor tineri adulţi, influenţând abi-
litatea lor de a accede la educaţia supe-
rioară precum şi viitoarele lor venituri.

Ţările OECD investesc anual 230 mi-
liarde de dolari pentru educaţie mate-
matică în şcoli. În timp ce aceasta repre-
zintă o investiţie majoră, beneficiile sunt
mult mai mari. Studiul a arătat că abili-
tăţile matematice slabe limitează accesul
oamenilor la locuri de muncă mai bine
plătite şi mai motivante.

PISA 2012 oferă un tablou al abili-
tăţilor matematice dezvoltate în şcoli,
disponibil in prezent. Diferenţa de 245
de puncte care separă ţările cu cele mai
bune şi cele mai slabe performanţe ma-
tematice pe scala PISA reprezintă echi-
valentul a şase ani de şcolarizare.

Aceste constatări ale OECD sugerea-
ză şi legătura str]nsă dintre abilităţile
matematice şi capacitatea de a ierahiza
corect valorile şi priorit[ţile, capacitatea
de a sesiza esenţa lucrurilor, de a sesiza
conexiunile mai puţin evidente dintre
comportamentele sociale şi consecinţele
acestora, dintre acţiunile politico-eco-
nomice şi efectele pe care acestea le pro-
duc. Aceste capacităţi sunt esenţiale şi
pentru a face diferenţa dintre adevăr şi
mistificare, dintre bune intenţii şi inte-
rese ascunse (manipulare). Ele se obţin
doar printr-un sistem de învăţământ care
pune accent pe gândirea critică (logica
– matematica), pe înţelegerea fenome-
nelor şi nu pe învăţarea mecanică, aşa
cum din păcate este gândit învăţământul
românesc.

Text adaptat de Stelian Crainic

ISJ adopt[ un plan de m[suri
`n urma rezultatelor de la Bac

Scala PISA ;i
motiva\ia pentru

înv[\area matematicii
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SPORT

În 31 august se vor împlini doi
ani de la trecerea în neființă a
maestrului în șah, Iuliu Szabo.
Pentru asta, cei care au trăit ală-
turi de el, cei mai buni prieteni,
vor organiza prima ediție a Me-
morialului Iuliu Szabo, un open
internațional de șah la care și-au
anunțat prezența, până acum,
peste 70 de participanți. Turneul
se va desfășura la Taberele Școlare
Satu Mare, în perioada 22-26 au-
gust. Bunul său prieten Wilhelm
Muller, ne-a vorbit cu drag despre
cel care a fost, probabil, cel mai
bun șahist pe care l-a avut județul
Satu Mare. 

Szabo Iuliu (Gyula) s-a născut în 29
august 1933 în municipiul Satu Mare, în-
tr-o familie numeroasă în care și a mai
avut patru frați. A început studiile pri-
mare în anul 1940 la Școala Elementară
Reformată din Satu Mare, iar studiile li-
ceale le-a urmat la Liceul Reformat, care
după naționalizarea din anul 1948, s-a
transformat în Liceul de Băieți de Stat,
luând bacalaureatul în anul 1952. În anul
1952 și-a continuat studiile la Facultatea
de Chimie din Timișoara și a devenit in-
giner chimist în anul 1957. În anii de stu-
denție, a evoluat în echipa de șah de la
Politehnica Timișoara, alături de șahiști
renumiți precum< Grunsberger, Partoș,
Romiță Alexandru și Mititelu. 

După absolvirea facultății, s-a întors
în Satu Mare. S-a încadrat în câmpul
muncii, fiind angajat la Laboratorul Co-
operative Mixte, de unde s-a transferat
la Întreprinderea UNIO din Satu Mare,
acolo unde a lucrat timp de 20 de ani ca
adjunct al șefului de laborator. Apoi, s-a
transferat la filiala PECO din Satu Mare,
unde a lucrat 10 ani ca șef de laborator,
urmând să se transfere la Întreprinderea
Județeană de Produse Industriale și Pres-
tări Servicii Satu Mare, de unde s-a pen-
sionat.

Interes pentru șah din clasele
gimnaziale

Atât ca elev și student la instituțiile
școlare, ca și la locurile de muncă, a avut
o atitudine ireproșabilă față de învățătură
și față de muncă. A fost deosebit de pre-
tențios în executarea obligațiilor sale de
învățătură și muncă și a lucrat foarte
punctual, a avut o atitudine exemplară
față de colegii săi de muncă. Pentru asta,
a fost apreciat peste tot pe unde a ajuns. 

În 1967 s-a căsătorit cu Varvara Wa-
lent, contabilă la Întreprinderea UNIO,
din căsătoria lor, având o fată care ac-
tualmente trăiește cu familia în străină-
tate. 

Interesul său față de șah s-a născut
încă din clasele gimnaziale, datorită unui
cadou primit de la un bun prieten, și anu-
me, o tablă de șah. Primele mutări de
șah le-a învățat de la bunicul și de la tatăl
lui, apoi a obținut cartea de șah a marelui
maestru maghiar, Maroczy Geza, "Teoria
Șahului". De aici a învățat bazele teoretice
ale șahului. Apoi, tabla de șah i-a devenit
însoțitoare la școală, unde juca cu colegii
de clasă, în ultima bancă, desigur sub
bancă, dar de multe ori singur. Interesul
său față de șah a fost sprijinit și de diri-
gintele lui. Ca și elev, a început să parti-
cipe la competiții județene, la categoria
de elevi. În 1950 a ajuns pentru prima
dată în semifinala Campionatului Națio-

nal de șah și cu această ocazie a reușit
să-l învingă pe campionul Al. Tyroler și
pe maestrul G. Alexandrescu. Datorită
acestor succese, a fost selecționat în lotul
de juniori al României, fapt ce i-a oferit
ocazia să joace cu selecționata de juniori
a Bulgariei, reușind două victorii din do-
uă posibile. 

În Timișoara, în anii sudenției, și-a
perfectat cunoștințele de șah. Iuliu Szabo
a devenit component permanent al se-
lecționatei studențești a României, par-
ticipând la foarte multe competiții inter-
naționale de șah. 

În 1953 s-a calificat pentru prima da-
tă în finala Campionatului Național de
șah al României, iar în anul 1955 la par-
ticipat la Turneul Maeștrilor, pe care l-a
câștigat și astfel a obținut titlul de maes-
tru, atunci când România avea în total 4
maeștri. Tot în această perioadă, și-a
cumpărat cartea campionului mondial,
Mihail Botvinic, cu titlul de "Partide ale-
se", carte ce i-a dezvoltat foarte mult cu-
noștințele șahiste. 

Succese pe plan național 
și internațional

Un succes răsunător a obținut în anul
1959, la turneul internațional din Dresda,
unde l-a învins pe marele maestru Efim
Gheler, cel care a fost și candidat la titlul
mondial. La același turneu, a remizat cu
marele maestru Mark Taimanoiv, multi-
plu campion al fostei Uniuni Sovietice și
candidat la titlul mondial.

În anul 1959, la finala C.N. obține
din nou un mare succes, terminând la
egalitate pe locul I, II, cu marele maestru
Victor Ciocîltea. Titlul de campion se
decide la un meci de baraj compus din 4
partide, la care Iuliu Szabo a pierdut cu
o jumătate de punct.

În perioada 1960-1975, Iuliu Szabo,
a obținut an de an calificarea în finala
C.N., reușind să se claseze mereu pe pri-

mele locuri. Tot în această perioadă, este
prezent și la turnee internaționale, jucând
cu succes în Sofia, Budapesta, Hamburg,
Leningrad și la alte centre renumite din
Europa. 

Iuliu Szabo a suferit în 1970 o mare
nedreptate, nu a fost selecționat în echipa
olimpică a României, care a participat în
acel an la Olimpiada de Șah de la Siegen.
Datorită acestui fapt, atenția lui pentru
pregătirea șahistă a fost tot mai mică,
astfel că a început să se ocupe cu colec-
ționarea lepidopterelor. A devenit o ac-
tivitate de bază pentru el, în urma unei
vizite efectuate în Timișoara la specia-
listul Frederich Koning. Pe lângă munca
de culegere de pe teren, a luat legătura
cu mai multe muzee din țară și din stră-
inătate, a colaborat și a făcut schimburi
cu mai mulți lepidopterologi. După pen-
sionare a devenit foarte activ, având la
dispoziție mai mult timp liber, a făcut
multe deplasări în Delta Dunării și Do-
brogea împreună cu Levente Szekely și
în zona Mehedinți, împreună cu H. Ne-
umann.

Colecție de peste 38.000 
de fluturi

Colecția lui Iuliu Szabo a numărat la
data decesului din 2012, peste 38.000 de
fluturi, majoritatea provenind din Ro-
mânia. Au fost organizate expoziții la
Muzeul Județean Satu Mare și la Ocolul
Silvic Satu Mare. O altă pasiune a marelui
șahist a fost sculptatul de lemn și oase de
animale, cu care a ajuns la un nivel ar-
tistic foarte înalt. 

Iuliu Szabo a fost diagnosticat în 2007
cu cancer. Timp de cinci ani a luptat eroic
cu boala, însă nu a mai rezistat și în 31
august 2012 s-a stins din viață în Satu
Mare. Cu excepția anilor de studenție,
maestrul Iuliu Szabo și-a petrecut întrea-
ga viață în municipiul Satu Mare, fiind
cel mai valoros șahist până în prezent al

județului precum și a fostei regiuni Ma-
ramureș. 

Iuliu Szabo (Gyula) a fost un om mo-
dest, cu calități omenești și intelectuale
deosebite, având întotdeauna o atitudine
ireproșabilă față de muncă, față de dato-
rie, care niciodată nu s-a lăudat cu re-
zultatele obținute în domeniul profesio-
nal și în domeniul șahului. Amintirea și
exemplul lui personal, prietenii șahului
din țară și din străinătate, nu-l vor uita
niciodată.

Prima ediție a Memorialului
Iuliu Szabo

La Taberele Școlare din Satu Mare se
va desfășura în perioada 22-26 august
prima ediție a Memorialului Iuliu Szabo.
Un turneu puternic la care și-au anunțat
prezența mari maeștri din Europa,
maeștri internaționali, maeștri FIDE,
maeștri naționali. Turneul se raportează
la FIDE și FR Șah, pot participa sportivi
legitimați la FR Șah și la FIDE. Ședința
tehnică va avea loc în 22 august de la ora
15.30. Taxe de participare< 60 lei general,
50 lei - juniori sub 20 de ani și seniori
peste 60 de ani, iar IM, WIM, GM și
WGM (cu ELO peste 2.400) nu plătesc
taxe de participare. Premii 1.200 lei - lo-
cul 1, iar mai departe
900/800/600/400/300/200/200. Arbitrii
turneului vor fi I.A. Ciprian Muntean,
Zoltan Pall și Claudiu Govor.

În 24 august, de la ora 14.30, antre-
norul Cătălin Ardelean de la LPS Satu
Mare va oferi un simultan în Grădina Ro-
mei.

Informații și înscrieri< Organizator
Internațional FIDE, Ciprian Muntean,
telefon< 0744.868.688 sau 0771.376.212.
E-mail< ciprimuntean@yahoo.com.

Mai multe informații legate de Me-
morialul Iuliu Szabo veți afla zilele acestea
în paginile cotidianului Informația Zilei.

A consemnat Ionuț Blăjean

Cei mai buni săritori cu schiurile
din lume au avut o vacanță de câteva
luni după terminarea sezonului de iar-
nă, din luna martie. Iată că acest sport
minunat nu se practică doar iarna ci și
vara. 

Marele Premiu de vară a debutat la
sfârșitul lunii iulie în Polonia, unde pe
trambulina cu iarbă artificială din Wi-
sla, s-au aflat cei mai buni sportivi din
această ramură. S-au desfășurat două
etape, una pe echipe și una individuală.
În prima a reușit să se impună Polonia,
cea care-l are pe campionul mondial
din sezonul 2013-2014, pe Kamil
Stoch. Surprinzător, a fost urmată de
Cehia, iar echipa lui Gregor Schlieren-
zauer, Austria a ocupat ultima treaptă
a podiumului. 

În etapa individuală, pe trambulina
cu punctul de construcție la 120 de
metri, având dimensiunea de 134 de
metri, a reușit să se impună slovenul
Peter Prevc. În săritura din prima man-
șă, a sărit 129.5 metri, iar cu cei 132
metri (cea mai lungă din concurs) din
manșa a doua, a terminat pe primul
loc cu 415.2 puncte. Podiumul a fost
completat de polonezul Piotr Zyla
(398.5 p) și de germanul Andreas Wel-
linger (392p). Noul format al compe-
tiției, aflat în teste, l-a dezavantajat pe
Kamil Stoch. Polonezul a ratat califi-
carea în manșa a doua. Asta pentru că
pentru prima manșă, se fac patru grupe
a câte 12 sportivi, iar cei mai buni 6
din fiecare obțin biletul pentru manșa
secundă.

Marele Premiu de vară la sărituri
cu schiurile poate fi urmărit în trans-
misiune directă pe Eurosport. Cuprin-
de mai multe etape, iar totul se va ter-
mina la Klingenthal (Germania) în 4
octombrie. 

Următoarea etapă este programată
pentru 9 august, în Elveția la Einsie-
den.

S[rituri 
cu schiurile 

pe timp de var[

Săriturile cu schiurile reprezintă un
sport spectaculos în care se sare chiar
și peste 200 de metri (două terenuri de
fotbal puse cap la cap). Recordul mon-
dial continuă să-i aparțină norvegia-
nului Johan Remen Evensen. În anul
2011 a aterizat cu bine la capătul unui
zbor de 246.5 metri. Acest lucru s-a în-
tâmplat pe cea mai mare trambulină
de zbor cu schiurile, cea de la Viker-
sund, Norvegia.

Dacă în sezonul de iarnă trecut nu
am avut o etapă pe această trambulină
(trambulina suferind modificări), în
2015 săritorii se vor afla la Vikersund,
pentru a bate recordul mondial.

Recordul mondial 
la s[rituri, 246.5 m

La Taberele Școlare din Satu Mare se va desfăşura în perioada
22-26 august prima ediție a Memorialului Iuliu Szabo. Un turneu
puternic la care şi-au anunțat prezența mari maeştri din Europa,
maeştri internaționali, maeştri FIDE, maeştri naționali.

Iuliu Szabo ;i Victor Ciocîltea la finala Campionatului Național din 1959

Maestrul Iuliu Szabo va fi comemorat 
printr-un memorial la Satu Mare

În 31 august se vor împlini doi ani de la trecerea în neființă a maestrului



MAGAZINAgartha era cea mai importantă bază extraterestră, Carpaţii
fiind regiunea în care s-au construit laboratoare şi uzine pentru
prelucrarea aurului, obiective legate între ele prin tunele.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În încercarea de a afla cum s-
a format Terra, ce a fost înainte
de apariţia omului şi în primele
sale secole de existenţă, au apărut
zeci şi sute de teorii.

Bazate pe vestigiile arheologice, unele
au suport ştiinţific, altele, sunt mai mult
exerciţii de imaginaţie. Un român cu ast-
fel de preocupări crede că a descoperit
adevărul despre evoluţia omenirii sub
supravegherea unui popor extraterestru.

Vizitatori din Constelaţia 
Dragonului

Acesta a "amenajat“ planeta noastră
aşa cum fac edilii cu oraşele, prin planuri
de urbanism. Mai mult, aceşti ET se pare
că au întemeiat o colonie în Munţii Car-
paţi, iar Ţara Bârsei era sediul central.
Aici au trăit în pace cu indigenii, dând
naştere poporului agathârs. El însuşi des-
cendent din neamul acestora şi ultima
căpetenie a lor, Valentin Thrcaar (Târcă,
în limba română) ne spune cum s-a de-
rulat adevărata istorie a omenirii în car-
tea „Evanghelia după Regele Ahatârş. 

După Valentin Thrcaar, Terra a fost
descoperită de o civilizaţie din Conste-
laţia Dragonului, care a modelat planeta
noastră în decursul a 1,2 miliarde de ani,
a colonizat-o şi i-a exploatat resursele
naturale< aur, diamante şi uraniu. Tot ce
au excavat au depozitat pe un asteroid
plasat pe orbită, deasupra Polului Nord.
Acest asteroid s-ar fi transformat, în
timp, în satelitul artificial Luna. Extrate-
reştrii s-au ocupat şi de axa Terrei, încli-
nând-o astfel încât clima să devină pro-
pice vieţii. Terraformarea s-a soldat cu
crearea continentelor pe care le ştim azi,
plus Atlantida şi Lemuria (legendarele
continente dispărute). Pe uscat s-au con-
stituit 17 colonii ET, tot atâtea câte stele
numără Constelaţia Dragonului, locul
de baştină al alienşilor. Tot 17 sunt şi
oraşele importante aşezate pe Dunăre,
fluviu artificial, în teoria românului, care,
privit din spaţiu, arată tot ca un dragon.
La fel, şi Nilul. Cel mai mare dragon pro-
iectat pe harta Pământului uneşte 17
oraşe importante, din Egipt până în
Mongolia, unul dintre ele fiind Codlea.

România, colonia 
preferată a ET

Extratereştrii dragonieni au creat pri-
mii oameni, "ca un hibrid bun de muncă,
dar cu un coeficient de inteligenţă redus“.
Din al doilea experiment genetic au re-
zultat oameni mult mai inteligenţi, ai că-
ror descendenţi sunt asiaticii de azi. Dra-
gonienii stabiliţi pe Terra s-au împere-
cheat cu băştinaşele, rezultând mai multe
rase. Una din cele 17 colonii întemeiate
de către ET se numea Agartha şi includea
actualul teritoriu al României. Aici trăiau
thrcii, oameni albi cu părul negru, din
care au derivat tracii şi etruscii, pelasgii
(elita thrcilor), dar şi sauromaţii, "rasă
albă cu o tentă de albastru deschis, ochii
luminoşi şi părul blond. Perla creaţiei
extraterestre. Ei sunt strămoşii celţilor şi
ruşilor“. Mai găsim pe plaiurile Agarthei
şi giganţi de 3,5 metri înălţime, rezultaţi
din împerecherile ET cu thrci şi sauro-
maţi.

Agartha era cea mai importantă bază
extraterestră, Carpaţii fiind regiunea în
care s-au construit laboratoare şi uzine
pentru prelucrarea aurului, obiective le-
gate între ele prin tunele. Dovada că Ro-
mânia era preferata dragonienilor este
mulţimea de piramide construite în zonă,
mai multe ca în Egipt. "Între Râşnov şi
Bran se găseşte cel mai mare complex de
piramide împădurite“, susţine Valentin.

Cele 17 piramide erau, de fapt, locuinţele
extratereştrilor, în care erau protejaţi de
radiaţiile solare. În interior, pentru con-
fort, anulaseră forţa gravitaţională. „În
această colonie, nu existau bani, fiecare
îşi făcea conştiincios datoria. Unii extră-
geau aurul, alţii îl transportau (agathârşii,
rezultaţi din încrucişarea ET cu thrcii),
ceilalţi erau agricultori, meşteşugari,
crescători de animale“, spune Valentin.
Piramidele şi construcţiile megalitice, fie
ele din România, Egipt, Stonehenge, In-
sula Paştelui sau Teotihuacan, au fost
construite din piatră topită cu laserul.
Blocurile erau ridicate prin anularea gra-
vitaţiei.

"Un complex de piramide identice
cu cele din Egipt se afla la Măgura Codlei.
Acestea au fost demontate şi asamblate
în piramide mai mici la Şona, ca mor-
minte pentru regii agathârşi, în mileniul
IV, î.e.n“, susţine Valentin. Un alt complex
ar fi la Tulcea, înaintea bifurcării Dunării
în cele 3 braţe. Iar alt grup de piramide
mici e la Râşnov. Curtea de Argeş, Ţara
Luanei (Munţii Buzăului), Bran şi Sinaia
ar fi alte centre locuite cândva de extra-
tereştri. Dacă unim cu o linie imaginară
Măgura Codlei cu Curtea de Argeş şi
Ţara Luanei, obţinem un triunghi. Dacă
adăugăm şi al patrulea vârf, Sfinx-ul, re-

zultă o piramidă triunghiulară. Aceasta
adăposteşte o altă piramidă imaginară
cu baza în punctele Sinaia, Râşnov şi
Bran şi vârful tot în Sfinx.

Atlanţii s-au luptat pentru bogăţiile
din adâncurile Agarthei, dar populaţia
locală a fost protejată de ET, singura co-
lonie rămasă intactă fiind în Carpaţi. În
războiul atomic, atlanţii au distrus Le-
muria, iar ET au scufundat Atlantida.
Supravieţuitori ai tuturor dezastrelor,
agathârşii vor avea parte de o istorie pro-
prie. Alta decât cea din manuale. Chiar
istoria universală şi creştinismul sunt di-
ferite faţă de cele cunoscute, dacă e să îl
credem pe Valentin. El susţine că, încă
din antichitate, agathârşii au constituit
Ordinul Dragonului (după numele con-
stelaţiei din care au venit ET), al cărui
stindard era dragonul negru, asemănător
cu al tracilor, deci tot un cap de lup. Acest
ordin a făcut istoria românilor din cele
mai vechi timpuri şi o mai face şi azi.
Cavalerii dragonieni l-au instalat pe
Ceauşescu la putere. Dictatorul s-ar trage
din stirpea lui Vlad Ţepeş şi familia Ba-
sarabilor, şi n-ar fi fost un conducător
aşa prost cum crede lumea. Politica de
azi e sub influenţa francmasonilor.

Agathârşii reprezintă un popor po-
menit de Herodot, localizat "acolo unde
râul Maris izvorăşte“, şi unde arheologii
au identificat morminte la Aiud, Teiuş,
Blaj. Iorga notează că „se crede că aga-
târşii, în curs de tracizare, au preluat la
sfârşitul sec. VI î.Hr. conducerea uunor
triburi geto-dace din depresiunea Tran-
silvaniei şi Subcarpaţii Meridionali“. Le-
genda spune că Skytes şi Agathirsos erau
fiii lui Hercule. Agatârşii ar fi migrat spre
apus sub presiunea sciţilor, în jurul anului
600 î.H. Herodot îi apropie de traci, dis-
tingând la agatârşi gingăşia, bogăţia în
aur şi proprietatea comună asupra fe-
meilor. Aristotel scria că se tatuau şi cân-
tau legile pentru a le învăţa pe de rost. În
schimb, Agartha este o lume subterană
în care se intră pe la Polul Nord. Aici,
conform spuselor amiralului Richard E.
Byrd, primul om care a zburat deasupra
Polului Nord, ar locui de 100.000 de ani,
o civilizaţie mult mai evoluată. Virgil
Armstrong, fost agent CIA, a descris o
lume formată din oameni nemuritori ca-
re stăpânesc o tehnologie uimitoare, in-
clusiv farfurii zburătoare. NASA deţine
o fotografie a uriaşei găuri de la Polul
Nord. Dosarul cu informaţiile legate de
Agartha este secretizat.

Extratereştrii dragonieni au creat primii oameni, “ca un hibrid bun de muncă,
dar cu un coeficient de inteligenţă redus“
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Doi oameni de știinţă specia-
lizaţi în fizica cuantică susţin că
pot demonstra existenţa sufletu-
lui.

Dr. Stuart Hameroff, un fizician ame-
rican, și Sir Roger Penrose, din Marea
Britanie, au conceput o teorie cuantică a
conștiinţei, care susţine că sufletele oa-
menilor sunt conţinute în "microtubule”,
structuri care se găsesc în interiorul ce-
lulelor noastre cerebrale.

Creierul este un computer 
biologic cu 100 miliarde 
de neuroni

Ideea celor doi cercetători pornește
de la noţiunea conform căreia creierul

este un computer biologic în care „cei
100 de miliarde de neuroni, impulsurile
lor electrice și conexiunile sinaptice joacă
rolul de reţele informatice”. Conform
acestei idei, conștiinţa este un program
derulat de computerul cuantic existent
în creierul nostru care continuă să existe
în univers și după moartea noastră.

Cei doi oameni de știinţă susţin că
ceea ce noi percepem ca fiind conștiinţa
este rezultatul efectelor gravitaţiei cuan-
tice în interiorul acestor microtubule, un
proces pe care aceștia îl numesc "orches-
trated objective reduction” (Orch-OR).
Cercetătorii afirmă că atunci când oa-
menii intră în starea de moarte clinică,
aceste microtubule își pierd starea cuan-
tică, însă informaţia conţinută în ele nu
se pierde. Cu alte cuvinte, "sufletul” nu
moare, ci se întoarce înapoi la univers.

"Să spunem că inima încetează să bată,
sângele nu mai curge, iar microtubulele
își pierd starea cuantică. Informaţia cu-
antică nu se pierde, căci nu poate fi dis-
trusă, ci se disipează și se distribuie în
univers”, afirmă Dr. Hameroff. „Dacă un
pacient este resuscitat, informaţia cuan-
tică revine în microtubule și pacientul
spune «am avut o experienţă aproape de
moarte»”, adaugă cercetătorul.

Specialistul afirmă că descoperirile
recente referitoare la rolul pe care fizica
cuantică îl joacă în procesele biologice –
precum mirosul, fotosinteza sau modul
în care navighează păsările – reprezintă
o dovadă în plus în favoarea teoriei sale.

Dr. Hameroff a explicat pe larg aceas-
tă teorie în cadrul documentarului
„Through the Wormhole”, difuzat recent
în SUA de postul Science Channel.

Dacă un pacient este resuscitat, infor-
maţia cuantică revine în microtubule

Inteligenta nu se măsoară doar in
nivelul de cuno;tințe pe care îl avem,
diplome sau titluri obținute. 

Manifestarea inteligenței se arată
printr-un sistem de valori complex.
Inteligența înseamnă în aceea;i mă-
sură a oferi din ceea ce ;tii ;i a fi mo-
dest. 

Oamenii inteligenți au o perspec-
tivă asupra vieții care îi inspiră ;i pe
ceilalți, iar cei care intră în contact
cu ei, î;i descoperă la rândul lor, ca-
pacitățile maxime ;i deschiderea față
de lume.

Cum recuno;ti oamenii inteli-
genți? Iată 10 trăsături definitorii care
îi fac foarte speciali, chiar dacă ei nu
vor recunoa;te niciodată acest lucru<

1. Nu vorbesc foarte mult, ei ;tiu
că a asculta este la fel de important
cu a-ți exprima ideile. Nu simt nevoia
să demonstreze că ";tiu” sau să iasă
în evidență.

2. Cunosc ;i sunt interesați de
mult mai multe lucruri decât specia-
lizarea lor. Ei au darul unei minți des-
chise. 

Le place să fie stimulați în mod
constant de noi ;i noi idei. Sunt foarte
curio;i în privința altor domenii.

3. Reu;esc în mod surprinzător să
fie foarte prezenți în tot ceea ce fac,
fie că este vorba despre muncă, pro-
iecte ;i viață personală. 

Reu;esc să se descurce pe mai
multe fronturi pentru că reu;esc să
facă mereu, cele mai bune alegeri, să
se strecoare cu abilitate ;i să găsească
cele mai convenabile soluții. 

Pare că fac acest lucru fără prea
mult efort.

4. Sunt, ca toți ceilalți, angrenați
în social-media (Facebook, blogging,
etc.) dar pentru ei, acestea nu sunt
decât unelte prin care reu;esc să se
îmbogățească din punctul de vedere
al cunoa;terii. 

De asemenea, acestea sunt unelte
prin care reu;esc să se conecteze cu
oameni ce au acelea;i interese ;i pa-
siuni.

5. Chiar dacă lucrurile în jurul lor
merg râu, încearcă totu;i să zâmbeas-
că. Nu se lasă cople;iți, pentru că prin
gândurile lor î;i oferă mereu ;i alter-
nativa că totul se va sfâr;i cu bine.

6. Se auto-con;tientizează ca fiind
a;a, dar niciodată nu țin neapărat să
demonstreze unei audiențe acest lu-
cru, mai degrabă, țelul lor este acela
de a împărtă;i  cu cei la lț i  din
cunoa;terea lor, inspirându-i ;i des-
chizându-le orizonturile.

7. Dacă se află în poziții de mana-
gement, vor face toate eforturile pen-
tru a-i stimula pe oamenii din echipa
lor, de a-i provoca să scoată la iveală
tot ce au mai bun. 

:tiu că inteligența poate fi ;i si-
nergetică – ca într-un organism viu,
membrii echipei aduc calități unice
care compun un întreg.

8. Au abilități ascunse pe care le
demonstrează atunci când e nevoie.
Nu simt nevoia de a se manifesta în
fața celorlalți cu tot ceea ce ;tiu ;i pot
să facă ceva, doar ca să demonstreze
că ei sunt cei mai buni.

9. Că au avut sau nu au avut parte
de educație scumpă sau au fost auto-
didacți. 

Nu vei ;ti acest lucru, până nu vei
avea CV-ul lor în faț[.

10. Niciodată nu ar încerca să facă
pe cineva să se simtă ridicol, mai pu-
țin de;tept. 

Au învățat că oricine face acest lu-
cru, nu sfâr;e;te decât a se simți el
însu;i ridicol. sursa-lifestil.

Fizica cuantic[ ofer[ explica\ia ;tiin\ific[ pentru existen\a sufletului

Poporul român se trage 
dintr-o specie extraterestr[

10 tr[s[turi ale 
oamenilor inteligen\i



12 Informa\ia de Duminic[/3 august 2014

Cu mult `nainte s[ devin[ unul
dintre cei mai de succes produc[tori
muzicali – num[rul albumelor la ca-
re ;i-a adus contribu\ia ridic]ndu-
se la sute de milioane – compozitorul
canadian ̀ n v]rst[ de 64 de ani a pri-
mit un sfat extrem de valoros de la
legendarul muzician Quincy Jones
– „Dac[ ceva nu este exact a;a cum
crezi tu c[ ar trebui s[ fie, nu-\i pune
numele pe el”. Cuvintele lui au avut
un impact mare asupra lui David ;i
de atunci s-a luptat constant pentru
viziunea sa artistic[. Chiar dac[ ;tie
c[ nu poate fi `ntotdeauna un
`nving[tor, se simte dator s[ dea tot
ce are mai bun `n el pentru fiecare
artist cu care lucreaz[, conduc]ndu-
se dup[ motto-ul „Compromisul d[
na;tere mediocrit[\ii”.

Aceast[ filosofie de via\[ i-a modelat
felul `n care a abordat totul `n cariera lui
de peste 40 de ani de c]nd compune, pro-
duce ;i c]nt[. Din acela;i motiv, arti;ti ca
Barbra Streisand, Céline Dion, Whitney
Houston, Michael Jackson, Madonna, Toni
Braxton, Andrea Bocelli, Michael Bublé,
Josh Groban, Stevie Wonder ;i mul\i al\ii
i-au ̀ ncredin\at vocile lor. Nu mul\i com-
pozitori ;i produc[tori au avut ocazia s[
lucreze cu o varietate de arti;ti de valoare
;i c[rora le-a compus hituri ;i le-a produs
albume de succes. :i lumea filmului s-a
l[sat sedus[ de talentul lui, Foster com-
pun]nd ;i produc]nd coloanele sonore
pentru succese de box-office ca „The Bo-
dyguard”, „Urban Cowboy” sau „St. Elmo’s
Fire”.

Munca sa a fost r[spl[tit[ de-a lungul
anilor cu 16 premii Grammy, inclusiv trei
pentru «Produc[torul anului», un premiu
Emmy, un Glob de Aur ;i trei nominaliz[ri
la Premiile Oscar pentru «Cel mai bun
c]ntec original». Succesul s[u imens con-
tinu[ s[-l uimeasc[ ;i pe David, el mi-
nun]ndu-se `n fiecare zi de povestea lui
de succes. „Via\a este
aproape fantastic[.”

La v]rsta de 12 ani
a ;tiut c[ va face ca-
rier[ ̀ n muzic[, c]nd
s-a al[turat primei
sale trupe. „Am
`nceput
s[

studiez pianul la v]rsta de patru ani. Am
;tiut de mic c[ voi face muzic[ toat[ via\a
mea, iar asta e o binecuv]ntare fiindc[ ;tiu
oameni de 30 - 40 de ani care nici acum
nu sunt siguri ce vor s[ fac[ ̀ n via\[.” De;i
`n cariera lui a avut parte at]t de succese,
c]t ;i de e;ecuri, toate l-au adus exact unde
este acum. „Secretul succesului `n carier[
cred c[ este s[ faci doi pa;i `nainte ;i unul
`napoi. Dac[ faci doi pa;i `n fa\[ ;i doi `n
spate, ai `ncurcat-o. Eu am sim\it `ntot-
deauna c[ sunt cu doi pa;i ̀ n fa\[. Sigur c[
vei mai ;i regresa, toat[ lumea trece prin
a;a ceva, dar eu cred c[ merg mai mult
`nainte.”

~n anii ’70, c]nd a venit pentru prima
oar[ ̀ n Los Angeles cu hitul “Wildflower”
al trupei sale Skylark, totul a fost minunat.
„Credeam c[ suntem cei mai grozavi, dar
nici pe departe. Am avut un hit ;i apoi ne-
am desp[r\it.” Destr[marea trupei l-a adus
`ntr-o situa\ie financiar[ precar[, dar pia-
nul a fost cel care l-a ajutat – David a ̀ nce-
put s[ c]nte la pian pentru diferite repeti\ii,
fiind pl[tit cu 5 dolari pe or[. „Imagina\i-
v[ cum e s[ ai un hit, s[ apari la Dick Clark
Show, s[ mergi ̀ n turneu cu alte trupe fai-
moase ;i apoi s[ nu ai nimic. Totu;i, am
sim\it-o doar ca fiind un pas `napoi. Am
;tiut c[ cinci dolari se vor transforma `n
zece, apoi zece `n dou[zeci ;i c[ urma s[
`nt]lnesc pe cineva undeva, care m[ va
`ndruma spre urm[torul pas din cariera
mea. Nu cred ̀ n noroc. Cred ̀ n a fi ̀ n locul
potrivit la momentul potrivit, c]nd munca
se intersecteaz[ cu ;ansa.” Iar muzica a fost
tot ce ;i-a dorit s[ fac[, a;a c[ banii nu au
contat ̀ ntr-o m[sur[ foarte mare. Desigur
c[ `mpreun[ cu succesul au venit ;i banii,
dar nu aceasta a fost inten\ia lui.
„Bine`n\eles c[ ai nevoie de bani pentru a
tr[i, dar de pu\inele ori `n care am f[cut
ceva doar pentru bani, nu a func\ionat. ~n
cazul meu, muzica trebuie s[ vin[ din
inim[.”

Produc[torul cu 49 de nominaliz[ri
la Premiile Grammy este `nc]ntat s[
`mp[rt[;easc[ secretul succesului s[u cu
ceilal\i ori de c]te ori are ocazia. „Vorbesc
cu studen\i de la diferite universit[\i, to\i

dornici s[ asculte ce am de spus.
Ei nu vor s[ ;tie doar ceea ce

am realizat eu, ci mai ales
ce pot ei face pentru a avea
succes. S[ vorbesc despre
premiile mele Grammy
e o prostie pentru ei, nu

prea le pas[. A;a c[ le
pun `ntotdeauna
aceea;i `ntrebare<

„Ce crede\i c[
este esen\ial

pentru a
avea suc-
ces `n

muzic[?”
Vin cu tot

felul de

r[spunsuri, dar nu ;i cel corect – d[ruirea,
munca sus\inut[ ;i ambi\ia, toate cuvinte
tipice din facultate. Dar r[spunsul este ‘net-
working’, adic[ crearea unei re\ele de oa-
meni care te pot ajuta s[ ajungi acolo un-
de-\i dore;ti.”

Aceast[ tactic[ a func\ionat ca o magie
pentru David Foster, ajut]ndu-l s[ cu-
noasc[ cele mai importante persoane din
via\a lui – ca de exemplu prietena lui
Oprah Winfrey, care l-a ajutat s[ lucreze
cu Stevie Wonder, precum ;i Jennifer Lo-
pez, al[turi de care preg[te;te un album
cu c]ntece de Cr[ciun. S[-;i fac[
cuno;tin\e e ceva poate mult prea u;or
pentru el acum, sim\ind c[ este implicat
`n prea multe lucruri deodat[. „Uneori
simt c[ ar trebui s-o iau mai ̀ ncet ;i corpul
`mi spune exact acela;i lucru. Dar alteori
m[ g]ndesc c[ mai vreau s[ fac `nc[ at]t
de multe, a;a c[ sunt extrem de ocupat, la
fel ca `ntotdeauna.”

~n 2008 ;i `n 2011, David a ie;it pe
scen[ ̀ n fa\a publicului, de data aceasta ̀ n
calitate de artist cu ocazia evenimentului
„Foster &Friends” din Las Vegas, dou[
concerte extraordinare `n care c]nt[re\i
celebri au s[rb[torit al[turi de compozitor,
muzica din impresionantul s[u catalog.
Concertele au fost filmate de canalul PBS,
„Hit Man” ;i „The Hit Man Returns” de-
venind cele mai urm[rite emisiuni ale ca-
nalului de televiziune.

~n prezent, Foster scrie dou[ musica-
luri pentru Broadway, de;i ̀ nc[ nu au ajuns
acolo. Este pre;edintele Verve Records,
produce un album pentru Diana Krall,
tocmai a terminat de produs albumele lui
Bryan Adams ;i Stevie Wonder, lanseaz[
un one-man show `n Los Angeles, care
sper[ s[ ajung[ `ntr-o zi pe scenele de pe
Broadway, este ̀ n turneu ̀ n Asia ;i se ocup[
mult de operele de caritate. Iar acestea din
urm[ joac[ un rol la fel de important ca ;i
muzica `n via\a compozitorului.

La v]rsta de 33 de ani, Foster a fost
ru;inat de stilul narcisist de via\[ pe care-
l avea, mai ales c[ bunul lui prieten ;i ho-
cheistul Wayne Gretzky era nu doar mai
t]n[r, ci ;i mai filantrop dec]t el. „Wayne
era doar cu c]\iva ani mai t]n[r dec]t mi-
ne, dar avea deja propria lui funda\ie ca-
ritabil[. Mi-am dat atunci seama c[ sunt
un egoist, `mi p[sa doar de mine – eram
un nesim\it.” Aceast[ realizare a coincis
cu convorbirea avut[ cu mama lui, care i-
a spus c[ la spitalul UCLA din Los Angeles
era internat[ o feti\[ bolnav[ care era din
ora;ul lui natal, Victoria. „Mama mi-a spus
c[ trebuia s[ merg s[ o vizitez fiindc[ nu
cuno;tea pe nimeni ;i era singur[. Ea nu
s-a referit c[ eram eu o persoan[ special[,
ci doar fiindc[ eram din acela;i ora;.”

C]nd a intrat `n salonul de la terapie
intensiv[ ;i a v[zut-o pe feti\a care era le-
gat[ de multe tuburi, a ̀ ntrebat-o ce-;i do-
re;te ea cel mai mult pe lume. „Nu a spus
Disneyland, nici c[ vrea s[-l `nt]lneasc[
pe Wayne Gretzky. Doar c[ dorea s[-;i
vad[ surioara, care era `n Victoria al[turi
de tat[l ei, ̀ n timp ce mama st[tea ̀ n spital

cu ea. Atunci m-am g]ndit c[ sosirea ei
ar `nsemna `mplinirea dorin\ei sale.
:i asta era o dorin\[ de 60 de dolari.
A;a c[ am f[cut-o. Din momentul
`n care le-am v[zut ̀ mpreun[ pe cele
dou[ surori, am ;tiut c[ asta vreau
s[ fac.”

A;a s-a n[scut David Foster Foun-
dation, o institu\ie care sprijin[ fa-
miliile cu copii care au nevoie de
transplant de organe ;i ofer[, a;a
cum spune David, „o pat[ de lu-
min[ ̀ n zilele mizerabile ale aces-
tor p[rin\i.” Pe l]ng[ muzica lui,
sper[ ca ;i aceast[ realizare s[

o lase mo;tenire.
Fiind un om care admite c[ este tot

timpul pe picior de plecare, `n mi;care
chiar ;i atunci c]nd st[ la mas[, deoarece
bate ritmuri aproape f[r[ oprire, este uimit
;i chiar pierdut c]nd `;i d[ seama c[ are
pu\in timp liber. Este greu de crezut cum
acest om plin de mi;care a reu;it s[ stea ̀ n
acela;i loc at]t de mult timp. Dar dup[ 30
de ani petrecu\i `n Malibu, muzicianul
este, ̀ n sf]r;it, preg[tit s[ mearg[ mai de-
parte. „Ador s[ stau `n Malibu, pe malul
oceanului, dar sunt aici de 30 de ani ;i dru-
mul p]n[ ̀ n ora; a ̀ nceput s[ lase urme pe
fizicul ;i psihicul meu. Nu prea po\i s[ iei
cina cu prietenii `n ora; a;a u;or, fiindc[
trebuie s[ porne;ti la ora cinci ca s[ ajungi
la restaurant la ;apte, din cauza circula\iei.
Acum dore;te s[ schimbe decorul ;i
pl[nuie;te s[ cumpere o cas[ mai mic[
pe dealurile din jurul Beverly Hills-ului,
cu vedere spre ora;.

Nu-i va fi u;or s[ spun[ adio
re;edin\ei sale, care a ap[rut de mai multe
ori, `n toat[ splendoarea ei, `n emisiunea
“The Real Housewives of Beverly Hills”,
datorit[ so\iei sale, Yolanda, parte a acestui
reality show. O cas[ mai mic[ ar putea
ridica probleme legate de pe-
trecerile cu mul\i invi-
ta\i, dar poate c[ toc-
mai aceasta este ceea
ce-;i doresc. Cele
cinci fiice ale lui Da-
vid sunt toate pe pi-
cioarele lor, la fel ;i
cele dou[ fiice mai
mari ale Yolandei,
singurul care
r[m]ne acas[ e
Anwar, b[iatul
de 14 ani al Yo-
landei.

Pentru
David, care
are `nc[ cinci
copii vitregi
din trei
c[s[torii ante-
rioare, nu a
fost `ntot-
deauna u;or s[
`mpace pe
toat[ lumea.
„Nu e u;or s[ faci
parte dintr-o fa-
milie de acest fel.
G]ndi\i-v[ bine
`nainte s[ intra\i ̀ n a;a ce-
va. E foarte dificil, at]t
pentru partener, c]t ;i
pentru familia lor, familia
ta ;i fiecare membru `n
parte. Tinzi s[ fii `ntot-
deauna mai sever cu copiii
altora, dec]t cu ai t[i.”

De;i admite c[ are une-
le regrete pe plan personal,
legate de divor\urile de fos-
tele lui so\ii, David este
`ncrez[tor c[ `nt]lnirea cu
Yolanda – o fost[ manechin[
de origine olandez[ ajuns[
designer de interioare – i-a fost
sortit[. Cei doi s-au `nt]lnit `n
2006, prin intermediul unui prie-
ten bun, afaceristul Mohamed Ha-
did, care era ;i fostul so\ al Yolandei ;i
tat[l copiilor ei. „M[ plimbam prin casa
lui ;i la un moment dat am z[rit ni;te poze
de familie `n care ap[rea Yolanda. L-am
`ntrebat cine e acea femeie ;i i-am spus c[
doresc s[ o `nt]lnesc. A;a c[ Mohamed
ne-a f[cut cuno;tin\[”, ̀ ;i aminte;te com-
pozitorul. Iar restul e istorie, cum se spu-
ne.

Cei doi s-au c[s[torit pe 11 noiembrie
2011, `n cadrul unei petreceri cu in-

vita\i de seam[ din lumea filmu-
lui, a televiziunii, a sportului

;i a afacerilor. Cu toate c[
are prieteni celebri, iar

so\ia lui apare `ntr-un
show de televiziune,

David nu este
`nc]ntat de fai-

ma dat[ de

apari\iile `n paginile tabloidelor. „Cred c[
am suficient[ faim[. Nu sunt deranjat c]nd
ies `n public. Cu pu\in timp `n urm[ am
fost la o curs[ NASCAR, iar ni;te femei s-
au apropiat de mine. 

Am crezut c[ sunt fanele lui Céline
sau a lui Whitney, dar ele mi-au spus c[ o
admir[ pe Yolanda. Se `nt]mpl[ din ce `n
ce mai des acest lucru. Acele femei nu
aveau habar cine eram eu, ̀ ;i aminteau de
mine ca so\ul Yolandei din emisiunea TV.”
Artistul nu este deranjat de acest fapt, la
fel cum nu-l deranjeaz[ desele zvonuri le-
gate de divor\ul lor. El este m]ndru de
so\ia lui ;i de curajul ei de c]nd se lupt[ cu

boala Lyme.
Mult[ lume a crezut

c[ litera D, tatuat[ pe
`ncheietura m]inii, vi-
ne de la cuv]ntul „di-
vor\”. Este de fapt

ini\iala prenumelui
s[u. Motivul acestui
tatuaj a fost pierderea

unui pariu cu fiii lui
vitregi, Brandon ;i Bro-

dy Jenner. „Nu-mi amin-
tesc

exact
toate de-

taliile,
dar am

pierdut
pariul ;i a

trebuit s[
merg la salon

s[-mi fac ta-
tuajul, fiindc[
i-am `nv[\at
`ntotdeauna pe
copiii mei c[
trebuie s[ te \ii
de cuv]nt. ~n caz
contrar, mai bine
renun\i.” 

Pe l]ng[
c]teva tatuaje noi,
un avion privat ;i
multe alte hituri,

David nu e sigur c]t
de confortabil[ mai

poate s[-i fie via\a.
„Nu ;tiu ce va ur-

ma. Ar fi o
`ng]mfa-

re din
partea
mea s[

spun c[
nu mai

sunt mun\i
de trecut,
pentru c[
ace;tia exist[
tot timpul, iar

succesul ce po\i
s[-l ai este acolo,

undeva.”

David Foster, 
o via\[ dedicat[ muzicii


