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Zona de agrement Hajdúszoboszló, apa mi-
nunată de aici, ștrandul și tot ce poate oferi ea,
este cunoscută și recunoscută, ca fiind cea mai
importantă stațiune balneară din Europa. 

Mii, sau chiar zeci de mii de turiști vin aici
pe tot parcursul anului, unii la distracție, alții la
tratament, iar marea majoritate se întorc acasă
cu amintiri frumoase, mulțumiți și cu dorința
de a mai reveni aici. 

Hajdúszoboszló - sta\iunea 
în care fiecare membru 
al familiei se simte minunat

|ara Oa;ului are o bogat[
tradi\ie pentru obiectele 
ceramice

~ntre anii 1880 ;i 1910, popula\ia
din Plasa Carei a crescut cu 34%
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Gheorghe Barbul a participat la `nt]lnirile pe care Antonescu le-a avut cu Hitler PAGINA 3

Cl[direa Prim[riei Carei, vedere din 1907

      Astronomii au descoperit, în premieră, indicii
privind o stea formată la începuturile Universului,
despre care modelele teoretice prezic că ar fi fost
de sute de ori mai mare decât Soarele, scrie
bbc.co.uk. Potrivit unui articol publicat în revista
Science, cercetătorii au descoperit urme ale unui
obiect stelar masiv, datând din perioada de început
a Universului, în compoziţia chimică extraordinară
a unei stele din Calea Lactee, potrivit bbc.co.uk.
      "Este vorba despre o stea cu adevărat unică, a
cărei semnătură chimică nu a mai fost observată
până acum", a declarat principalul autor al
articolului, cercetătorul Wako Aoki, de la
Observatorul Naţional din Japonia.
      În primele sute de milioane de ani de după Big
Bang, Universul era alcătuit doar din hidrogen şi
heliu, nu avea o structură, nu conţinea nici stele,
nici vreo gaură neagră.

Astronomii au descoperit o stea
de la începutul Universului

      Agenţia rusă pentru protecţia
consumatorului (Rospotrebnadzor)
din regiunea Sverdlovsk susţine că
marca de whisky american Jack
Daniel's conţine o substanţă care
poate fi folosită şi ca insecticid,
relatează postul de radio RFE/RL
      De altfel, biroul regional al
Rospotrebnadzor a anunţat că
mărcile de whisky Jack Daniel's şi
Jim Beam nu îndeplinesc normele
sanitare şi a ordonat companiilor
regionale să suspende vânzarea
produselor.
      În replică, reprezentanţii Jack
Daniel's au respins acuzaţiile cu
privire la calitatea produselor.
      Acuzaţiile intervin în condiţiile
în care Agenţia rusă pentru protecţia
consumatorului a decis joi
închiderea a trei restaurante
McDonald's din Moscova, pentru
"numeroase încălcări ale normelor
sanitare". 
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O regiune rus[
interzice vânzarea de
whisky Jack Daniel's

S[tm[reanul Ghe. Barbul, participant la negocierile
Diktatului de la Viena ;i actului de la 23 august 
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Între anii 1880 - 1941, Comi-
tatul Satu Mare, caracterizat de o
mare diversitate etno-confesiona-
lă, datorită evenimentelor istorice
a trecut prin mai multe schimbări
teritorial-administrative, fiind
obiectul de interes at]t al Ungariei
(1867 - 1918 Austro-Ungaria) c]t
;i al Rom]niei. Aceste schimb[ri
au avut impact asupra evolu\iei
popula\iei. 

Cercetarea popula\iei pe micro-zo-
ne este foarte important[, ̀ n special ̀ n
cazul Plasei Carei, semnificativ[ at]t
din punct de vedere al diversit[\ii et-
no-confesionale, a a;ez[rii geo-politi-
ce, precum ;i din cauza faptului c[ o
parte din ea apar\ine subzonei etno-
grafice a B[l\ii Ecsed. Din cercetarea
“Evolu\ia popula\iei din Plasa Carei,
`ntre anii 1880-1941, din punct de
vedere al recens[mintelor” (Andrea
Bertici), cuprins[ ̀ n volumul "Satu Ma-
re - studii ;i comunic[ri, seria istorie-
etnografie-art[ 2000-2004", afl[m as-
pecte etno-confesionale ;i economico-
sociale ale popula\iei din localit[\ile
Plasei Carei.

Evenimente istorice,
schimb[ri de putere 
care au avut influen\[

Evolu\ia popula\iei nu se poate stu-
dia f[r[ a lua `n seam[ evenimentele
istorice, repercursiunile schimb[rilor
de putere. ~ncep]nd de la Trianon
(1920), Plasa Carei trece prin nume-
roase schimb[ri teritorial-administra-
tive. Dac[ `n anul 1848 `n Comitatul
Satu Mare se introduce sistemul auto-
nom al jude\elor, datorit[ constituirii
Statului Dualist Austro-Ungar, ̀ n anul
1886 are loc organizarea definitiv[ a
administra\iei. Localit[\ile rurale sunt
`mp[r\ite `n comune mari, ce includ
unul sau mai multe sate, ;i comune
mici, cu un singur sat. Dup[ Trianon,
p]n[ ̀ n 1950, localit[\ile sunt ̀ mp[r\ite
`n comune rurale ;i comune urbane.

Cele dou[ r[zboaie mondiale au
afectat grav popula\ia rural[, `n anul
1920 ea a crescut fa\[ de 1910 cu doar
703 persoane. ~n ora;ul Carei popula\ia
a sc[zut cu 81 persoane. Acestea din
cauza mortalit[\ii ridicate `n r]ndul
solda\ilor, pierderile fiind mai mari
dec]t `n timpul celui de al Doilea
R[zboi Mondial.

~ntre anii 1924-1925 se formeaz[
pe teritoriul plasei colonii cu popula\ie
venit[ din Mun\ii Apuseni, sau din alte
localit[\i ale jude\ului Satu Mare.

Un impact deosebit l-a avut facto-
rul economico-social. ~ntr-o zon[ `n
care majoritatea popula\iei lucreaz[ ̀ n
agricultur[, se declan;eaz[ criza agrar[
;i totodat[ posibilitatea de emigrare ̀ n
America. ~ntre anii 1899-1914, un
num[r de 382.045 persoane au p[r[sit
Transilvania, mut]ndu-se ̀ n Rom]nia
sau America. Dintre ei s-au re`ntors
71.512 persoane, dup[ o ;edere de c]te-
va luni sau ani.

Pentru m[rirea terenului agricol se
procedeaz[ la asanarea b[l\ii Ecsed, ̀ n
urma c[reia se stabilesc, ̀ n diferite co-
mune, noi popula\ii.

Aflat[ ̀ n proces de industrializare,

`n zona Carei sunt `nfiin\ate diferite
`ntreprinderi, func\ionarea c[rora in-
fluen\eaz[ num[rul popula\iei. ~nainte
de Primul R[zboi Mondial urbanizarea
a fost mai accentuat[ ̀ n partea nordic[
a Transilvaniei, apoi `ntre 1931-1941
`n partea sudic[ a Ardealului.

Evolu\ia sub aspect numeric

~ntre anii 1880-1910 se constat[ o
tendin\[ de cre;tere a num[rului po-
pula\iei de la 38.957 de persoane la
52.139. Practic, popula\ia a crescut `n
30 de ani cu 33,8%.

Structura confesional[/religioas[ a
popula\iei relev]nd o cre;tere ̀ n cadrul
tuturor confesiunilor. Aceast[ struc-
tur[ se prezenta astfel< ̀ n anul 1880 or-
todoc;i 0,04%, greco-catolici 30,23%,
reforma\i 23,98%, evanghelici 0,75%,
romano-catolici 37,09%, mozaici
7,84%> `n anul 1910 ortodoc;i 0,09%,
greco-catolici 29,85%, reforma\i
23,41%, evanghelici 0,5%, romano-ca-
tolici 39,98%, mozaici 6,12%.

Evolu\ia liniar[ `n cazul ponderii
confesiunilor nu se constat[ ;i ̀ n cazul
apartenen\ei lingvistice. Scade treptat
at]t ponderea persoanelor ce se declar[
de limb[ matern[ rom]n[, de la
17,96% ̀ n anul 1880 la 13,15% ̀ n 1910,
c]t ;i a celor ce se declar[ de limb[ ma-
tern[ german[, de la 14,97% la 0,62%.
Totodat[ se constat[ o cre;tere brusc[
`n r]ndul persoanelor cu limba ma-
tern[ maghiar[, de la 66,58% la 86%.

S-a observat c[ declararea limbii
materne a fost `n mare m[sur[ influ-
en\at[ de configura\ia etno-lingvistic[
a localit[\ii. Se prezint[ schimb[ri `n

op\iunea pentru o anumit[ limb[ ma-
tern[ mai ales ̀ n localit[\i cu popula\ie
mixt[, majoritar maghiar[ ;i german[.
Putem aminti aici structura localit[\ii
Foieni< ̀ n anul 1880 total 1206 persoa-
ne, din care 1,65% rom]ni, 8,62% ma-
ghiari, 89,71% germani> `n anul 1910
total 1770 persoane, din care 98,75%
maghiari ;i 1,24% germani. Anii sc[de-
rii popula\iei de limb[ matern[ ger-
man[, ;i concomitent cre;tere a ma-
ghiarilor sunt 1890, 1900.

~n localit[\ile mixte maghiaro-
rom]ne se constat[ sc[derea ponderii
rom]nilor ̀ n special ̀ n anii 1900, 1910.
Potrivit opiniei demografului istoric
Ioan Bolovan, cre;terea ponderii ma-
ghiarilor ̀ n cadrul popula\iei din Tran-
silvania se explic[ "fie prin asimilarea
autohtonilor sau imigran\ilor, fie prin
colonizarea ̀ n Transilvania a popula\iei
maghiare adus[ din alte p[r\i ale Mo-
narhiei".

Recens[m]ntul din anul 1920 a fost
criticat de statisticieni, deoarece nu s-
a efectuat prin metoda interog[rii oa-
menilor din cas[ `n cas[, ci prin soli-
citarea cet[\enilor la Prim[rie, pre-
zent]nd o cre;tere brusc[ a rom]nilor
;i germanilor. Recens[m]ntul din anul
1930 este primul ̀ n care s-a utilizat at]t
criteriul limbii materne c]t ;i de na\io-
nalitate. Fa\[ de recens[m]ntul anului
1920, popula\ia din Plasa Carei cre;te
numeric, iar fa\[ de recens[mintele
realizate sub administra\ia maghiar[,
are loc o schimbare ̀ n structura etnic[
a popula\iei `n special `n localit[\ile
mixte maghiaro-germane.

S-a format un grup de 

oameni cu identitate nesigur[  

Ca ;i concluzii generale, se des-
prind c]teva aspecte. ~n cazul
popula\iei din comunele Plasei Carei
reiese c[, for\ele de atrac\ie a puterii
statale `n cazul celor dou[ \[ri (Aus-
tro-Ungaria - dup[ Trianon, Ungaria -
;i Rom]nia) au avut influen\[ asupra
declar[rii identit[\ii na\ionale, privind
ambele criterii< limba matern[ ;i apar-
tenen\a na\ional[. S-a format astfel un
grup de oameni cu identitate nesigur[
proveni\i din localit[\i mixte. Hotarul
`ntre membrii pasivi ai unui grup
na\ional sau etnic ;i `ntre cet[\enii de
alt[ na\ionalitate de multe ori nu se
observ[ `n actul de recunoa;tere a re-
cens[m]ntului ci `n alte domenii ale
vie\ii. ~ntre anii 1880-1941 se schimb[
de dou[ ori puterea statal[, cele dou[
r[zboaie mondiale ;i nesiguran\a au
avut efecte asupra declar[rii identit[\ii
na\ionale a popula\iei.

Dinamica demografic[ ̀ ntre 1880-
1941 nu este liniar[ prezent]nd o
sc[dere `n ritmul cre;terii popula\iei
`ntre 1900-1910 din cauza emigr[rilor
`n America provocate de criza agrar[,
;i `n anul 1920 datorit[ pierderilor de
r[zboi. Semnificative sunt ;i migra\iile
cauzate de schimb[rile de putere. Au
loc migra\ii ̀ n primul r]nd din motive
economice. ~nainte de Trianon
migra\iile au avut loc datorit[ m[ririi
terenurilor agricole `n urma asan[rii
B[l\ii Ecsed, ;i `n urma procesului de
industrializare. Dup[ Primul R[zboi
Mondial, s-au desf[;urat migra\ii `n
r]ndul popula\iei rom]ne;ti prin care
s-au format noi localit[\i.
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Regele Mihai, în urma abdicării for-
țate făcută de Petru Groza, prim-minis-
tru al primului guvern comunist la 6
martie 1945 și a liderului comunist Ghe-
orghe Gheorghiu Dej, la ordinele Mos-
covei a părăsit țara pe 3 ianuarie 1948.
Regele Mihai a fost urmărit în străinătate
de către Securitate timp de 42 de ani, iar
acum dosarul a fost desecretizat. 

Mai multe fragmente din dosarul de
urmărire al Regelui Mihai I au fost făcute
publice recent. Cei peste 40 de ani au
fost adunați în dosarul cu numărul 6096.
Acest dosar-document este o bucată din
istoria României care cuprinde perioada
de exil a Regelui Mihai văzută prin ochii
spionilor care l-au urmărit. Pe 3 ianuarie
1948, la patru zile de la abdicarea forțată,
regele Mihai pleacă în Elveția fără să știe
că va fi o vizită fără întoarcere. Toate ba-
gajele au fost duse la gară în prezența
autorităților comuniste. Nu a plecat cu
niciun aur, cu niciun tablou, cu nimic.
Fiecare geamantan era însemnat cu o
cretă. Nu a avut voie să aibă nimic de
valoare. Absolut nimic decât lucruri per-
sonale. Așa a făcut și cu ceilalți membri
ai familiei regale. Mimând legalitatea
acestei percheziții, comuniștii au notat
pe niște bucățele de hârtie tot ce au con-
fiscat. 

Copii ale acestor bilete scrise de mâ-
nă au fost păstrate în toți acești ani în
dosarul 6096. Nu cum s-a scris în ma-
nualele de istorie din timpul comunis-
mului, cum că Regele Mihai I a plecat
din România cu o garnitură de tren plină
cu aur (bijuterii), tablouri de valoare, to-
tul a fost o intoxicare a organelor de se-
curitate în toată perioada comunismului
de la sfârșitul anului 1989 și chiar după
anul 1989. Sunt amănunte care
nu s-au știut până acum pentru că toate
au fost ținute sub mare secret în dosarul
6096. Tot ce făcea regele în exil era trans-
cris și transmis în țară sub forma unor
telegrame cu limbaj cifrat. Pe parcursul
celor 42 de ani de supraveghere a secu-
rității, fostul monarh a avut trei nume
conspirative Leon, Rex și Străinul. Se-
curitatea comunistă a încercat să-l com-
promită prin diverse metode, răspân-
dind informația că Regele Mihai și-a
abandonat țara, că nu face nimic în exil
pentru poporul său. Presa din România
a scris luni întregi despre averile imense
cu care ar fi plecat din țară Regele Mihai.
A mai scris despre sărăcia în care s-a
zbătut poporul român în timp ce el trăia
în lux. De metode de compromitere din
partea organelor de securitate a avut și
Principele Nicolae, unchiul său, Regele
Carol al II-lea precum și ceilalți membri
ai familiei regale. 

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

Mureşan Traian 

Regele Mihai, 
42 de ani prin ochii

securit[\ii

ISTORIE
Hotarul `ntre membrii pasivi ai unui grup na\ional sau etnic

;i `ntre cet[\enii de alt[ na\ionalitate de multe ori nu se
observ[ `n actul de recunoa;tere a recens[m]ntului ci `n alte
domenii ale vie\ii. ~ntre anii 1880-1941 se schimb[ de dou[ ori
puterea statal[, cele dou[ r[zboaie mondiale ;i nesiguran\a au
avut efecte asupra declar[rii identit[\ii na\ionale a popula\iei.

Pe aceast[ vedere de epoc[ din Carei se vede cl[direa conventului pentru m[icu\ele piariste 

~ntre anii 1880 ;i 1910, popula\ia
din Plasa Carei a crescut cu 34%

Director editor< Ilie S[lceanu
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EVENIMENT
"A;teptam ca documenta\ia asupra Transilvaniei, special preg[tit[ pentru

Hitler, s[-mi fie cerut[. Documentele principale tratau despre `mpu;carea a
500 de \[rani rom]ni ̀ n satele Ip ;i Tr[snea, de c[tre trupele de ocupa\ie un-
gare. Era oare o cifr[ suficient[ pentru a-l impresiona pe Fuhrer? A;teptarea
mea nu a fost lung[. Interpretul deschise u;a ;i m[ cheam[. Intrai pentru a
depune pe masa rotund[, `ntre Hitler ;i Antonescu, dosarul." 

Gheorghe Barbul are orgini
s[tm[rene, fiind descendent al
celebrei familii Barbul din Pomi.
Tat[l s[u Eugen Pavel Barbul, a
fost ̀ n perioada interbelic[ direc-
tor al Bibliotecii Universitare din
Cluj ;i deputat `n parlamentul
Rom]niei `n trei legislaturi. Ma-
ma sa Lucre\ia Barbul, n[scut[
Ionescu, a f[cut parte din grupul
restr]ns de direc\ie al Consiliului
de patronaj al Operelor Sociale,
al[turi de Maria Antonescu, Ve-
turia Goga ;i Veturia Manuil[.
Unchiul s[u Ilie C. Barbul a fost
primul subprefect rom]n de Satu
Mare.

Dup[ ce ;i-a f[cut studiile liceale la
Viena ;i Paris, Gheorghe Barbul a ab-
solvit cursurile facult[\ii de drept din
Cluj ̀ ntre anii 1933-1936, iar ̀ n perioada
1936-1939 ;i-a preg[tit doctoratul la
Berlin la Universitatea Friederich Wil-
helm.

Prietenul s[u de familie, poetul ;i
omul politic Octavian Goga l-a pus `n
leg[tur[ cu Arnold von Schickedanz.
Acesta era un fel de ministru al afacerilor
externe al partidului nazist care-i f[cea
concuren\[ ministerului de externe al
lui von Ribbentrop. :eful s[u direct era
Alfred Rosenberg. Ribbentrop ;i Rosen-
berg aveau adesea puncte de vedere di-
ferite `n probleme de politic[ extern[. 

Cu privire la Rom]nia, oamenii lui
Rosenberg i-au sprijinit ̀ ntotdeauna, ̀ n
detrimentul legionarilor proteja\i de
Himmler, pe ceilal\i politicieni pro-ger-
mani.

~n 22 august 1940 a fost numit
secretarul delega\iei care a dus
“B[t[lia pentru Ardeal”

Revenit `n \ar[ `n prim[vara anului
1940 Gheorghe Barbul este numit secre-
tar al lui Valeriu Pop, desemnat ca ;ef al
delega\iei Rom]nei pentru negocierile
cu Ungaria `n problema Transilvaniei.
Valeriu Pop a fost ministru al Justi\iei
`ntre anii 1932-1935.

Astfel Gheorghe Barbul a fost direct
implicat `n evenimentele dinaintea
semn[rii Diktat-ului de la Viena. ~n 22
august 1940 el a fost secretarul delega\iei
care a dus tratativele cu Ungaria. "B[t[lia
pentru Ardeal" s-a dat  la Turnu Severin. 

Delega\ia ungar[ a pretins 69 000 ki-
lometri p[tra\i cu 3,9 milioane locuitori
(dintre care 2,2 milioane rom]ni). Teri-
toriul revendicat cuprindea spa\iul tran-
silvan de la nord de Mure;, trec]nd Un-
gariei Aradul, Alba Iulia ;i Bra;ovul, dar
l[s]nd Rom]niei Blajul, Media;ul ;i
Sighi;oara. 

Delega\ia rom]n[ s-a plasat pe
pozi\ia schimbului de popula\ie cu rec-
tific[ri minore de frontier[, ca urmare a
sporului de popula\ie al Ungariei.

Printre argumentele Guvernului un-
gar era ;i acela c[ teritoriile revendicate
de Ungaria ar fi fost destul de s[race, `n
timp ce teritoriul destinat s[ r[m]n[
Rom]niei era plin de bog[\ii ;i foarte
fertil.

Valeriu Pop r[spunde astfel< "Ajunge
s[ se reaminteasc[ bog[\ia cunoscut[ a
c]mpiilor jude\elor Arad, Bihor, Satu
Mare (...) pentru a infirma f[r[ doar ;i
poate validitatea tezei ungare".

Dup[ e;ecul negocierilor de la Turnu
Severin, Hitler a impus arbitrajul de la

Viena din 30 august 1940. ~n urma aces-
tui diktat, Rom]nia pierdea un teritoriu
de 43 492 kilometri p[tra\i, cu 2 667 007
locuitori, majoritatea (50,01%) fiind
rom]ni. Dup[ ce a fost comunicat[ de-
cizia arbitrajului de c[tre von Ribben-
trop ;i Ciano, ministrul de externe al
Rom]niei care nu a fost l[sat s[ fac[ nici
m[car o declara\ie, Mihail Manoilescu
a le;inat.

La Bucure;ti, Consiliul de Coroan[
a hot[r]t cu 19 voturi pentru, 10 contra
;i o ab\inere acceptarea Diktat-ului de
la Viena.

Dup[ umilitoarea ciuntire a \[rii (s[
nu uit[m c[ Basarabia ;i Bucovina fuse-
ser[ cedate Rusiei la 27 iunie 1940), Ca-
rol al II-lea a abdicat ;i a trebuit s[ fug[
din  \ar[. A venit la putere generalul An-
tonescu.  Gheorghe Barbul l-a ̀ nso\it pe
Valeriu Pop la Berlin unde acesta din
urm[ `n calitate de trimis extraordinar
al Rom]niei a primit misiunea s[ nego-
cieze cu guvernul Reich-ului condi\iile
aplic[rii arbitrajului de la Viena.

Re`ntors ̀ n Rom]nia la sf]r;itul anu-
lui 1940, Gheorghe Barbul va fi numit
`n urma unui concurs ata;at de lega\ie
fiind repartizat la cabinetul ministrului
Afacerilor Str[ine, al c[ruit titluar era
generalul Ioan Antonescu, iar interimar
Mihai Antonescu. El a fost ;eful acestui
cabinet p]n[ pe 23 august 1944.

~n aceast[ calitate, Gheorghe Barbul
a participat ca membru `n suita genera-
lului la `nt]lnirile dintre Antonescu ;i
Hitler.

Gheorghe Barbul `i `nm]ne-
az[ lui Hitler dosarul despre
masacrele de la Ip ;i Tr[snea

Iat[ cum descrie Barbul prima

`nt]lnire dintre  general ;i Fuhrer care a
avut loc `n 22 noiembrie 1940< 

"Boc[nitul cizmelor g[rzii ̀ n fa\a in-
tr[rii principale a palatului Bellevue ne
anun\[ sosirea lui von Ribbentrop, venit
pentru a-l conduce pe general la `ntre-
vederea cu Hitler. Convoiul nostru, com-
pus din vreo dou[zeci de ma;ini, p[trun-
se prin grilajul palatului. (...) Ajunser[m
`n fa\a noii cancelarii. O tob[ ̀ nso\i pa;ii
lui Antonescu pe c]nd urca treptele spre
marea u;[ de la intrarea principal[ ;i
boc[nitul cizmelor celor dou[ santinele
saluta fiecare pereche care era `nghi\it[
de u;a larg deschis[. Apoi, s[lile cele
mari. (...) Lespezile lucioase ;i alunecoa-
se ne obligau s[ mergem `n v]rful pi-
cioarelor. Ne ajutam reciproc, pentru a
nu ne pierde echilibrul. Apoi Sala Go-
belinurlor, sala de marmur[ ;i `n fine,
anticamera Fuhrer-ului. C[lc]ile au poc-
nit `nc[ ;i mai puternic ;i meissner des-
chise u;a. Antonescu p[trunse primul,
urmat de Sturdza ;i de Ribbentrop. Hit-
ler a;tepta ̀ n mijlocul camerei. Unul c]te
unul trecur[m prin fa\a lui ;i el ne
str]nse m]na privindu-ne `ndelung `n
ochi, ca pentru a-;i `ntip[ri `n minte
pentru totdeauna chipul fiec[ruia. 

Apoi se `ntoarse spre Antonescu,
rug]ndu-l s[ se a;eze al[turi de d]nsul.
Ambasadorul Schmidt, interpretul lui
Hitler, lu[ loc pe un scaun mai `n spate,
iar `n fa\[ se a;ezar[ Ribbentrop ;i mi-
nistrul nostru de externe. Restul
delega\iei fu instalat[ de Dornberg pe
canapea ;i pe scaune la cel[lalt cap[t al
s[lii. Era o `nc[pere destul de mare, cu
trei ferestre care d[deau spre o curte ine-
rioar[. St]nd cu spatele spre ferestre, noi
aveam la dreapta biroul lui Hitler, cu fo-
toliul al c[rui sp[tar era tapi\at cu piele
decorat[ cu o cruce `nc]rligat[, iar la

st]nga o mas[ joas[ din lemn `nchis la
culoare, ̀ n jurul c[reia se ̀ ntre\ineau Cei
Patru Mari. ~l aveam pe Hitler `n fa\[."

La prima sa `nt]lnire cu Hitler, de;i
fusese sf[tuit s[ nu o fac[, Antonescu a
abordat problema arbitrajului de la Vie-
na. "Ultima pagin[ `n istoria Transilva-
niei `nc[ nu a fost scris[", i-a replicat
Hitler. 

Dup[ prima `nt]lnire, seara t]rziu,
Barbul se `nt]lne;te cu mai vechiul s[u
prieten Schickedanz. Antonescu a fost
informat apoi despre p[rerea ministru-
lui. Schickedan era nelini;tit de faptul
c[ Hitler i-a reamintit generalului de
gre;elile regelui Carol cu privire la le-
gionari, remarc[ ce putea fi interpretat[
ca un avertisment ̀ n materie de politic[
intern[ a Rom]niei.

~ngrijorat, Antonescu i-a trasat apoi
lui Barbul urm[toarea sarcin[< 

“Du-te la ambasad[ ;i cifreaz[ per-
sonal o telegram[ pentru Mihai Anto-
nescu, av]nd urm[torul cuprins< da\i in-
struc\iuni urgente lui Gafencu s[ fac[
f[r[ ̀ nt]rziere o comunicare lui Molotov
prin care s[ `l asigure c[ adeziunea
Rom]niei la pactul tripartit nu este deloc
`ndreptat[ ̀ mpotriva Uniunii Sovietice.
Noi dorim s[ ̀ ntre\inem cu ea raporturi
de bun[ vecin[tate."

~n ziua urm[toare, la a doua `ntre-
vedere dintre general ;i Fuhrer, Gheor-
ghe Barbul avea o misiune special[< 

"A;teptam ca documenta\ia asupra
Transilvaniei, special preg[tit[ pentru
Hitler, s[-mi fie cerut[. Documentele
principale tratau despre `mpu;carea a
500 de \[rani rom]ni `n satele Ip ;i
Tr[snea, de c[tre trupele de ocupa\ie un-
gare. Era oare o cifr[ suficient[ pentru
a-l impresiona pe Fuhrer? A;teptarea
mea nu a fost lung[. Interpretul deschise
u;a ;i m[ cheam[. Intrai pentru a depune
pe masa rotund[, `ntre Hitler ;i Anto-
nescu, dosarul." 

S[rim peste evenimentele care s-au
succedat dup[ semnarea alian\ei cu Ger-
mania ;i mergem p]n[ la controversatul
act de la 23 august 1944. P[rerile sunt
dup[ cum ;tim foarte `mp[r\ite. 

Convins c[ mare;alul ar fi
ajuns la un armisti\iu mai
pu\in dezastruos dec]t 
Regele Mihai

Colaborator apropiat al lui Ioan An-
tonescu, Gheorghe Barbul a avut a;adar
posibilitatea cunoa;terii directe a fostu-
lui conduc[tor al statului rom]n. Istori-
cul Neagu Djuvara ̀ l consider[ pe Barbul
un fel de agent particular al conduc[to-
rului printre cei de la Externe. 

Gheorghe Barbul a fost convins c[
mare;alul ar fi ajuns la un armisti\iu mai
pu\in dezastruos dec]t regele Mihai la
23 august 1944. 

Un alt martor ocular la evenimente
care tr[ie;te ;i azi, istoricul Neagu Dju-
vara arat[ ce neserioas[ a fost intenţia
mareşalului Antonescu de a negocia la
timp condiţii acceptabile cu sovieticii.
Autorul c[r\ii “Misterul Telegramei de
la Stockholm” vrea s[ l[mureasc[ pentru
totdeauna povestea telegramei de la
Stockholm de la 23 august, prin care
URSS accept[ condiţiile de armistiţiu
ale mareşalului Antonescu.

Mesagerul trimis ̀ n Suedia de c[tre
mare;alul Antonescu pentru reluarea
negocierilor de armistiţiu a fost chiar
Neagu Djuvara. 

Mareşalul se hot[r]se la 22 august
s[ r[spund[ `n sf]rşit, dup[ trei luni de

t[r[g[nare, propunerii sovietice din 30
mai 1944. “Faptul ̀ ns[ c[, ̀ n loc de a tri-
mite `ndat[ o telegram[ cifrat[ minis-
trului Nanu cu instrucţiunea de a relua
leg[tura cu doamna Kolontay, operaţie
care ar fi cerut - la minister şi apoi la le-
gaţia din Stockholm - cel mult o or[, se
lua riscul de a trimite mesajul printr-un
t]n[r curier care pleca, regulamentar, a
doua zi, cu valizele de curier diplomatic,
consider c[ e de o gravitate excepţional[.
(...) Acea c[l[torie lung[ se f[cea `n
condiţii extrem de riscante de bombar-
damente aliate şi de nesosire a curierului
la Stockholm. V[dit, mareşalul se obsti-
na s[ trag[ de timp şi, `n cazul prezent,
s[ am[geasc[ Opoziţia c[ el e gata s[
semneze armistiţiul”, afirm[ istoricul.

Oare c]t l-a informat Barbul
pe Antonescu de negocierile
duse `n secret cu sovieticii?

Barbul a fost \inut la curent de Victor
R[dulescu Pogoneanu ;i de  Grigore Ni-
culescu Buze;ti cu negocierile duse `n
secret cu sovieticii `n numele opozi\iei. 

"P]n[ la ce punct ̀ l va fi informat pe
Antonescu?" Se ̀ ntreab[ Neagu Djuvara,
care m[rturise;te c[ l-a v[zut `n mai
multe r]nduri ̀ n lungi convorbiri cu Po-
goneanu. Barbul nu a fost ̀ ns[ ̀ n;tiin\at
despre demiterea mare;alului. 

Demiterea lui Antonescu fusese
hot[r]t[ pentru data de 26 august.
Schimbarea datei s-a datorat unei
`nt]mpl[ri. 

~n diminea\a zilei de 22 august 1944,
`n timp ce f[cea baie `n lacul Snagov
t]n[rul diplomat Mocsony Stircea afl[
c[ Antonescu urma s[ plece a doua zi
pe frontul din Moldova. Mocsony, ma-
re;al al Palatului Regal, prin intermediul
lui Pogoneanu ;i al lui Buze;ti `l infor-
meaz[ imediat pe regele Mihai care
hot[r[;te schimbarea datei din 26 `n 23
august. Barbul nu a fost informat de
aceast[ schimbare. S[tm[reanul nu a fost
`ns[ de acord cu deznod[m]ntul din
dup[ amiaza zilei de 23 august de la Pa-
lat. Gheorghe Barbul spune c[ ultimele
cuvinte pe care le-a auzit din gura lui
Ion Antonescu, `n diminea\a zilei de 23
august au fost "eu \ara pe m]na ru;ilor
n-o dau."

~n anul 1947, afl]nd c[ urmeaz[ a fi
implicat `n procesul lui Iuliu Maniu,
Gheorghe Barbul a reu;it s[ p[r[seasc[
\ara stabilindu-se la Paris. Aici a fost ga-
zetar p]n[ `n anul 1985 c]nd s-a pen-
sionat.

Istoricul Djuvara m[rturise;te c[
imediat dup[ r[zboi ;i chiar ;i  dup[
anul 1990 a avut lungi ;i sup[r[toare dis-
cu\ii cu Gheorghe Barbul la Paris pe te-
ma  deznod[m]ntului din dup[-amiaza
zilei de 23 august 1944.

A consemnat Adriana Zaharia
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TRADI}II
 Tehnica de confecționare și ornamentare a ceramicii de Vama
nu diferă mult de cea folosită în alte centre de producere a obiec-
telor ceramice din țara noastră.

Pregătirea lutului se făcea manual, iar ornamentația prin
zgrafitare și colorare cu cornul sau pensula. 

|ara Oa;ului are o bogat[ tradi\ie
pentru obiectele ceramice

Țara Oașului a fost și este re-
cunoscută ca una dintre cele mai
interesante regiuni etnografice
din România, o zonă bogată în
creații artistice populare.

Una dintre moștenirile culturale
oferită de această zonă este ceramica.
Ceramica zonei Oașului se distinge
prin culoare (tonurile intense de verde
și roșu) și decor (motive stilizate).

Ceramica de Vama, centru cermaic
situat lângă orașul Negrești Oaș era
socotită la mijlocul secolului XX una
din cele mai valoroase din țară.

Tehnica de confecționare și orna-
mentare a ceramicii de Vama nu diferă
mult de cea folosită în alte centre de
producere a obiectelor ceramice din
țara noastră.

Pregătirea lutului se făcea manual,
iar ornamentația prin zgrafitare și co-
lorare cu cornul sau pensula. Culorile
folosite erau culori naturale și erau
preparate de către olari.

Obiectele de ceramică se foloseau
în gospodărie și erau utilizate și ca și
podoabe de interior, pe pereții locuin-
țelor sau pe grinzile tavanului pentru
a accentua prestigiul social al proprie-
tarilor caselor.

Producția de ceramică realizată la
Vama cunoscută până azi este de cinci
feluri, cu diferite criterii de clasare.
Una dintre cele cinci categorii este cea
a ulcioarelor, oluri albe sau oluri de
nănaș a căror utilizare este strâns le-
gată de anumite obiceiuri cum ar fi
botezurile, nunțile sau înmormântă-
rile.

Olurile cu țuică se duceau 
nașilor de către fini

Un obicei specific Țării Oașului la
care era utilizat acest fel de oluri este
ținutul nașilor de Paști. Cu această
ocazie finii duceau nașilor un ol plin
cu țuică, olul era atârnat de grindă în
casa dinainte, adică casa curată, în loc
văzut și era motiv de fală.

Cu cât era mai mare numărul de-
oluri cu atât creștea prestigiul acelei
familii, numărul de oluri indicând nu-
mărul de fini.

Olurile de nănaș aveau o formă
aparte. Corpul era foarte bombat, legat
direct de gura trilobată a urciorului,

cu o toartă mare în formă de semicerc,
groasă și rotundă. Forma rotund[ era
accentuat[ și de ornamentele caracte-
ristice fără a-l face dizgrațios sau dis-
proporționat.

Motivele utilizate pentru realizarea
decorurilor olurilor de nănaș erau geo-
metrice (puncte, linii, cercuri, spirale)
asociate cu motive vegetale și florale
stilizate, în cele mai multe cazuri aceste
motive descompunându-se în variante
inedite datorate imaginației creatoru-
lui.

În volumul "Satu Mare, Studii și
Comunicări, seria Istorie Etnografie
și Artă", editat de Editura Muzeului
Sătmărean și publicat în anul 2007 au-
toarea Maria Lobonț Pușcaș prezintă

mai multe exemple de oluri aflate în
colecția Muzeului Jude\ean Satu Ma-
re.

Majoritatea olurilor făcute în
zona Oașului erau decorate
cu motive florale

Olul de nănaș cu numărul din im-
aginea numărul 1,  de ceramică popu-
lară datează din prima jumătate a se-
colului XX și se află în colecția Mu-
zeului Județean Satu Mare din anul
1976. Acest ol este decorat cu motive
vegetale stilizate și geometrice-spirală
și linii și puncte care marchează limi-
tele. Decorul este așezat central și si-

metric pe laterale, iar în partea supe-
rioară și cea inferioară a decorului
principal sunt linii paralele circulare
și o spirală la baza gâtului.

Decorul policrom în nuanțe de
brun verde și negru este realizat pe
fond alb-gălbui. În[lțimea olului este
de 22 de centimetri.

Olul din imaginea numărul 2, da-
tează din prima jumătate a secolului
trecut și se află în colecția Muzeului
din 1976. Este decorat cu motive flo-
rale vegetale stilizate și geometrice-
spirală și puncte care marchează limi-
tele. Decorul este așezat central și si-
metric pe laterale, iar în partea supe-
rioară și cea inferioară a decorului
principal sunt linii paralele circulare
și o spirală la baza gâtului. Decorul
policrom cu nuanțe de ocru, verde și
negru al olului de 24 de centimetri în-
ălțime este realizat pe un fond alb-găl-
bui.

Olul de nănaș din imaginea numă-
rul trei, datează din prima jumătate a
secolului XX și se află în colecția Mu-
zeului Județean din 1976.

Acesta este decorat cu motive flo-
rale, vegetale stilizate și geometrice,
spirale cu linii și puncte. Decorul este
așezat central și simetric pe laterale,
iar în partera superioară și inferioară
a decorului principal sunt linii paralele
cirulare și cu o spirală la baza gâtului.

Decorul pe fond alb-gălbui este
realizat cu brun, verde și negru.

Informațiile au fost preluate din
volumul "Satu Mare, studii și comu-
nicări din seria Istorie, etnografie și
artă" publicată de Editura Muzeului
Sătmărean în 2007.

Bogdan Mihalca

Augustus, primul împ[rat al Romei, a murit acum dou[ milenii
~n aceste zile Italia ;i lumea

`ntreag[ ̀ ;i amintesc de un om ca-
re a schimbat ̀ n mod decisiv cur-
sul istoriei omenirii< Octavian
Augustus, primul conduc[tor ab-
solut al Romei, cel care a pus ba-
zele gloriei Imperiului. El a murit
`n august, acum exact 2.000 de
ani. De altfel, luna mor\ii sale a
ajuns s[-i poarte numele p]n[ `n
ziua de azi.

N[scut `n anul 63 `. Hr., Caius Oc-
tavius a preluat numele oficial Caius
Iulius Caesar Octavianus ca prim îm-
părat roman după căderea republicii.
Regimul său autocratic era cunoscut
ca principat, el fiind “princeps”, adică
primul dintre cetăţeni, plasat în fruntea
instituţiilor republicane aparent reîn-
viate, în aşa fel încât autocraţia să fie
suportabilă. Cu o inepuizabilă răbdare,
cu abilitate şi eficienţă, s-a îngrjit de
fiecare aspect al vieţii romane, asigu-
rând pacea şi prosperitatea în întregul
imperiu, celebra “Pax Augusta”.

Drumul puterii absolute

Tezaurul Cleopatrei i-a permis să-
şi plătească veteranii şi l-a impus ca stă-

pân al întregii lumi greco-romane. A
început o lungă serie de reforme pru-
dente şi graduale, la capătul cărora a in-
stituit principatul roman, un sistem de
guvernare care-i permitea să menţină
controlul absolut în domeniile esenţiale.

Treptat, şi-a redus legiunile de la 60 la
28 şi a păstrat cca 150 000 de legionari,
majoritatea italici, suplimentând numă-
rul cu tot atâţia auxiliari recrutaţi din
provincii. O gardă permanentă (preto-
rienii), alcătuită din trupe de elită, era

cantonată la Roma şi în alte oraşe italice.
A fost construită o reţea remarcabilă de
drumuri pentru a menţine ordinea in-
ternă şi a facilita comerţul, iar o flotă
eficientă a fost organizată să apere Me-
diterana. În anul 28 î.Hr., Octavian şi
Agrippa au făcut primul recensământ.
Au redus Senatul de la 1 000 la 800 (şi
apoi la 600) de membri, iar Octavian a
fost numit preşedinte al Senatului.

Aducându-şi totuşi aminte că asasi-
narea lui Caesar se datorase ambiţiilor
sale de putere, Octavian a înţeles că clasa
guvernantă l-ar accepta ca pe un ade-
vărat pacificator doar dacă şi-ar disi-
mula autocraţia sub diferite forme ca-
pabile să evoce tradiţiile republicane. 

Un geniu administrativ

Uriaşa muncă de reorganizare pe
care a făcut-o în fiecare domeniu al
vieţii romane a transformat decadenta
republică într-un regim monarhic ce
avea să dureze multe secole şi a creat o
pace romană durabilă, bazată pe co-
municaţii eficiente şi un comerţ înflo-
ritor. Această Pax Romana a asigurat
supravieţuirea şi în final transmiterea
moştenirii clasice, greacă şi romană
deopotrivă, şi a oferit mijloacele nece-
sare pentru răspândirea iudaismului şi

a creştinismului. Deşi autocratic în
esenţă, graţie tactului şi unei remarca-
bile inventivităţi propagandistice prin
care autocraţia îmbrăca formele
tradiţiei republicane pe gustul unei ge-
neraţii cu vocaţie războinică, regimul
politic instituit de Augustus a oferit be-
neficii mai cu seamă ordinului cavale-
rilor, aflat imediat în preajma nobilimii
conducătoare.

Augustus a fost capabil să câştige
devotamentul unora dintre cei mai
mari scriitori pe care i-a cunoscut lu-
mea, precum Vergiliu, Horaţiu sau Tit
Liviu. Entuziasmul lor se datora în bu-
nă măsură ideii pe care o promova Au-
gustus privitoare la universalismul lu-
mii romane. 

Înfăţişarea lui Augustus s-a dovedit
un dar ceresc pentru artiştii epocii ele-
nistice care erau cei mai buni sculptori
ai vremii, pentru că i-au în[lţat trăsă-
turile la rangul unui tip imperial
emoţionant şi memorabil, pe care
artiştii lui Napoleon, printre alţii, au
căutat bucuroşi să-l întreacă. Augustus
a suferit de o mulţime de boli şi slăbi-
ciuni, multe dintre ele recidivate. Mai
ales în tinereţe, numai voinţa lui pu-
ternică l-a ţinut în viaţă, prefigurând
desfăşurarea unei vieţi fără precedent
şi fără egal.

A consemnat Vasile A.

Figura nobil[ a lui Octavian a inspirat o mul\ime de arti;ti din toate timpurile

Ol de n[na; 1 Ol de n[na; 2 Ol de n[na; 3
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RELIGIE
Episodul tragic al martiriului Sfântului Ioan Botezătorul este

pilduitor în ceea ce priveşte măsura în mâncare şi băutură, dar
şi pentru evitarea luării unei decizii importante la beţie şi a co-
miterii unui jurământ.

Ziua de 29 august reprezintă
o zi de întristare, o zi de doliu pen-
tru întreaga creştinătate, deoarece
este ziua în care Sfântul Ioan Bo-
tezătorul a primit moarte muce-
nicească, tăindu-i-se capul în
temniţă din porunca lui Irod An-
tipa, fiul regelui Irod cel Mare
(Matei XIV> 3-12). 

Este o zi în care nu se fac ospeţe. Este
o zi pe care creştinii o cinstesc prin ajun
şi post. De fapt, întreaga viaţă a Sfântului
Ioan s-a caracterizat prin înfrânare, cu-
răţie, post şi rugăciune.

Irod Antipa, ne spun Proloagele,
aprinzându-se de patimă pentru Irodia-
da, soţia fratelui său Filip, şi-a repudiat
soţia legitimă şi a luat-o la sine pe cum-
nata sa, împotriva legii. Văzând o ase-
menea nelegiuire, Sfântul Ioan Boteză-
torul, “păzitorul Legii lui Dumnezeu şi
propovăduitorul pocăinţei”, cuprins de
o mânie sfântă, îl mustra pe Irod, zicân-
du-i cu asprime< “Nu ţi se cuvine s-o ai
de soţie” (Matei XIV> 4). Irod, nemaisu-
ferind mustrările proorocului şi îndem-
nat de Irodiada, a ordonat închiderea lui
Ioan în temniţă. Irodiada cerea cu insis-
tenţă uciderea Înaintemergătorului, dar
Irod ezita pentru că-l ştia pe Ioan ca fiind
un bărbat drept, înţelept şi sfânt, ascul-
tându-l cu plăcere şi luând aminte la cu-
vintele sale. Irod era conştient că prin
uciderea lui Ioan ar fi stârnit revolta po-
porului care “îl socotea pe el ca prooroc”
(Matei XIV> 5). Sosind ziua naşterii sale,
Irod a organizat un mare ospăţ la palatul
în temniţa căruia îşi ducea zilele Sfântul
Ioan Botezătorul. La această petrecere,
de tristă amintire, au participat toate per-
soanele de vază ale Galileii, desfătându-
se cu mâncăruri şi băuturi alese, cu mu-
zică şi dansatoare tinere. Sus, în palat,
domneau îmbuibarea, beţia, dezmăţul şi
veselia păcătoasă, iar jos, în temniţă, Ioan
stătea în curăţie, înfrânare, smerenie, ru-
găciune, stăpânit fiind de bucuria dato-
riei împlinite. Salomeea, fiica Irodiadei,
a dansat şi ea, plăcându-le foarte mult
lui Irod şi invitaţilor săi. Irod, ameţit de
băutură, a jurat că îi va da orice îi va cere.
Neştiind ce să ceară, Salomeea s-a sfătuit

cu mama sa, după care i-a zis lui Irod<
“Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan Bo-
tezătorul. Şi regele s-a întristat, dar, pen-
tru jurământ şi pentru cei care şedeau
cu el la masă, a poruncit să i se dea. Şi a
trimis şi a tăiat capul lui Ioan, în temniţă.
Şi capul lui a fost adus pe tipsie şi a fost
dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. Şi, ve-
nind ucenicii lui, au luat trupul lui şi l-
au înmormântat şi s-au dus să dea de
ştire lui Iisus” (Matei XIV> 8-12). O

tradiţie spune că Irodiada a poruncit slu-
jitorilor să îngroape capul Sfântului Ioan
într-un loc ascuns, cât mai departe de
trup, temându-se ca nu cumva capul, ali-
pindu-se de trup, să învieze proorocul şi
să-i fie din nou glas de mustrare.

Tradiţii

Sărbătoarea “Tăierea capului Sfân-

tului Ioan Botezătorul” se numeşte în
popor “Sfântul Ioan de toamnă”, scrie Tu-
dor Pamfile (“Sărbătorile la români”,
Buc., 1997, pp. 166-167). De asemenea,
se mai întâlnesc exprimările “Sfântul
Ioan taie capul pe varză” şi “Tăierea ca-
pului pe varză sau pe curechi”, care “nu
înseamnă retezarea gâtului, ci hăcuirea
capului, cum se hăcuie sau se toacă varza
(curechiul). 

Deci, în această zi, afirmă Tudor
Pamfile, nu va fi îngăduit să se taie nimic
cu cuţitul, ci totul să se rupă cu mâna” şi
“nu va fi îngăduit să se mănânce varză”. 

Românii cred că în această zi nu este
bine să se mănânce fructe “rotunde”, care
seamănă cu un cap, precum< merele, pe-
rele, nucile şi nici “căpăţânile de usturoi”,
prunele şi strugurii negri - “cine gustă
dintr-acest soi de fructe face păcat sau se
pune în primejdie de a căpăta tot soiul
de boale”. 

Sunt zone în care nu se bea nici vin
roşu şi nu se consumă fructe sau legume
“roşii”, deoarece se aseamănă cu sângele
care a curs din capul tăiat al Sfântului
Ioan. Femeile însărcinate, însă, au voie
să guste orice doresc, deşi este o zi de
post aspru. Postul se ţine pentru tămă-
duirea de boli, în special de friguri. În
acest sens, în popor se zice că după ce
Irod a văzut pe tipsie capul Sfântului Ioan
Botezătorul s-a întristat şi a blestemat-o
pe Salomeea, zicând< “De-amu, draga
mea, tot să joci! Şi întruna joacă, căci ea
e frigurile, boala ce cutremură pe om”.
În această zi, vitele “scoboară de la munte
în aşteptarea frigului”. 

De “Tăierea capului” nu se lucrează
nimic, ci toată suflarea pleacă la biserică.
Creştinii ajună şi postesc acum cu mare
severitate> nu mănâncă şi nu beau nimic
toată ziua sau, cel mult, mănâncă seara
ceva uşor şi beau puţină apă.

Despre jurământ

Episodul tragic al martiriului Sfân-
tului Ioan Botezătorul este pilduitor în
ceea ce priveşte măsura în mâncare şi
băutură, dar şi pentru evitarea luării unei
decizii importante la beţie şi a comiterii
unui jurământ, fiindcă Domnul spune
clar< “Aţi auzit că s-a zis celor de demult<

Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Dom-
nului jurămintele tale. 

Eu însă vă spun vouă< Să nu vă juraţi
nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul
lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă
este aşternut al picioarelor Sale, nici pe
Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui
Împărat, nici pe capul tău să nu te juri,
fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb
sau negru. Ci cuvântul vostru să fie< Ceea
ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar
ce e mai mult decât acestea, de la cel rău
este, adică de la diavolul (Matei V> 33-
37). 

Având în vedere ravagiile mari pe ca-
re le produce beţia, săpând la temelia so-
cietăţii umane, Biserica, asemenea unei
mame bune, îşi povăţuieşte credincioşii
pe calea cumpătării şi a vieţuirii în con-
formitate cu legile date de Dumnezeu,
punându-le la inimă cuvintele Sfântului
Apostol Pavel< “Ori de mâncaţi, ori de
beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava
lui Dumnezeu să le faceţi” (I Corinteni
X> 31) şi îndemnul Sfântului Ioan Gură
de Aur< “Nu dispreţuiţi vinul, dispreţuiţi
beţia!… Vinul este de la Dumnezeu, beţia
este de la diavol”. Totodată, una dintre
recomandările Bisericii constă în citirea
cu evlavie, pocăinţă şi dorinţă sinceră de
îndreptare a Acatistului Maicii Domnu-
lui “Potirul nesecat”. 

Stă în puterea noastră să ne eliberăm
de beţie, care ne cauzează atâtea neajun-
suri şi să vieţuim cuviincios, împlinind
voia şi poruncile divine, spre slava lui
Dumnezeu, spre sănătatea trupurilor şi
spre mântuirea sufletelor noastre.

Poporul român a ştiut întotdeauna
ce rol are Dumnezeu în viaţa cotidiană,
a sesizat influenţa Acestuia prin diferite
acţiuni, atât în domeniul public, cât şi în
cel privat, acordându-I cinstea cuvenită.
Alături de acest cult, fiecare zonă etno-
folclorică şi-a format o serie de tradiţii
în privinţa sărbătorilor, pornind de la
datele furnizate de Biserică. 

Acestea nu au avut, însă, rolul în-
străinării de Dumnezeu, ci, dimpotrivă,
mărirea respectului faţă de divinitate, ca
fiind singura forţă supremă ce poate în-
vinge puterea răului şi conduce omenirea
pe calea cea bună.

Preot dr. Cristian Boloş

Neştiind ce să ceară, Salomeea s-a sfătuit cu mama sa, după care i-a zis lui Irod<
“Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. Şi regele s-a întristat, dar,
pentru jurământ şi pentru cei care şedeau cu el la masă, a poruncit să i se dea

De sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria Regină biserica romano-catolică 
din Micula și-a prăznuit hramul

Biserica romano-catolică din Mi-
cula, sfințită în cinstea Sfintei Fecioa-
re Maria Regină, vineri, 22 august și-
a sărbătorit hramul. 

Slujba de praznic a fost oficiată în
ziua sărbătorii, înainte de masă, predica
fiind rostită de părintele Ilyés Csaba,
prim protopopul de Carei. Chiar dacă a
fost zi lucrătoare, la eveniment au par-
ticipat mulți credincioși ai cultului din
localitate, precum și pelerini din satele
învecinate.

Despre s[rb[toare

După cum este arătat în volumul
Vieţile Sfinţilor, sărbătoarea Sfintei Fe-
cioare Maria Regină, corespunzătoare
aceleia a lui Cristos Rege, a fost instituită
de papa Pius al XII-lea în 1955. Până la

reforma calendarului liturgic, sărbătoa-
rea se ţinea la 31 mai, ca o încoronare a
lunii mariane dedicate Maicii Domnu-
lui. Ziua de 22 august era rezervată pen-
tru cinstirea Inimii Neprihănite a Ma-
riei, dar acum este dedicată Sfintei Maria
Regină, pentru a sublinia legătura între
regalitate și glorioasa ridicare a ei la cer. 

Acest loc singular și suprem alături
de Regele Cristos i se cuvine Mariei pen-
tru multe motive, pe care papa Pius al
XII-lea le prezintă pe larg în scrisoarea
enciclică Ad Coreli Reginam (Spre Re-
gina Cerului), din 11 octombrie 1954>
prin calitatea ei de Mamă a Capului și a
membrelor corpului mistic, precum și
prin aceea de augustă suverană a Bise-
ricii, ea participă nu numai la demnita-
tea regală a lui Cristos, dar și la influxul
său vital și sfinţilor asupra membrelor
Corpului mistic.

Cuvântul latinesc "regina", ca și "rex

= rege", derivă de la "regere", adică a
conduce, a domina, a stăpâni. Din punct
de vedere uman este greu să-i atribuim
Mariei titlul de "stăpânitoare", ei, care
s-a proclamat "roaba Domnului" și a
trăit umilă și necunoscută. 

Sfântul Luca, în cartea "Faptele
Apostolilor", o arată pe Maria în mijlo-
cul apostolilor, după înălţare, rugându-
se împreună cu ei> dar nu ea este aceea
care dă ordine, ci Petru. Şi tocmai în
această împrejurare, ea formează inelul
de legătură, care îi ţine uniţi cu Cel înviat
pe apostolii lipsiţi de harul Duhului
Sfânt. Maria este regină, pentru că îi este
mamă lui Cristos, regele> este regină,
pentru că întrece toate făpturile în
sfinţenie< "În ea este adunat tot ce este
bun în toate făpturile", spune Dante în
"Divina Comedie".

Toţi creștinii văd și cinstesc în Maria
dărnicia nemărginită a iubirii divine,

care a revărsat cu îmbelșugare în mâinile
ei orice bine. Şi ea, ca regină și mamă,
împarte tot ce a primit de la Rege> îi pro-
tejează cu puterea sa pe fiii doborâţi prin
participarea la răscumpărare și le face
bucurie cu darurile sale, deoarece Regele
a dispus ca orice har să treacă prin mâi-
nile sale de regină mărinimoasă. 

Pentru acest motiv, Biserica îi invită
pe credincioși să i se adreseze nu numai
cu numele dulce de mamă, dar și cu ace-
la respectuos de regină, așa cum în cer
o salută, plini de fericire și iubire, îngerii,
patriarhii, profeţii, apostolii, martirii,
mărturisitorii, fecioarele. Maria a fost
încoronată cu diadema fecioriei și aceea
a maternităţii divine< "Duhul Sfânt se
va coborî asupra ta și puterea Celui
Preaînalt te va umbri. Pentru aceasta,
Cel Sfânt care se va naște din tine se va
numi Fiul lui Dumnezeu".

A consemnat Eva L.Biserica romano-catolic[ din Micula

29 august - T[ierea capului Sfântului 
Ioan Botez[torul, o zi f[r[ ospe\e
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Hajdúszoboszló - sta\iunea în care fiecare
membru al familiei se simte minunat

Zona de agrement Hajdúszo-
boszló, apa minunată de aici,
ștrandul și tot ce poate oferi ea,
este cunoscută și recunoscută, ca
fiind cea mai importantă stațiune
balneară din Europa. 

Mii, sau chiar zeci de mii de turiști
vin aici pe tot parcursul anului, unii la
distracție, alții la tratament, iar marea
majoritate se întorc acasă cu amintiri fru-
moase, mulțumiți și cu dorința de a mai
reveni aici. Complexul balnear cuprinde
un ștrand imens, Aqua Palace, o bază de
tratament, un lac natural, bază balneară,
bază de sport, precum și Aquaparkul, ca-
re în această primăvară a fost extins.

Dezvoltarea oraşului Hajduszoboszló
are la bază minunata apă termală desco-
perită de dr. Pávai Vajna Ferenc în urma
cercetării sale. Stațiunea nu s-a născut
peste noapte, ea s-a dezvoltat în cursul
unui întreg secol. Prima clădire a ștran-
dului și-a deschis porțile pentru oaspeți
în 26 iulie 1927. Analizele apei termale
din Hajdúszoboszló au dovedit că aceasta
are o compoziție unică, cu efecte tera-
peutice deosebite. Programele terapeu-
tice cu apa termală însă, se recomandă
să fie efectuate doar la sugestia și sub su-
pravegherea medicului specialist. Cele
40 de feluri de tratamente sunt recoman-
date pentru tratamentul a cel puțin tot
atâtor boli, dintre care amintim doar câ-
teva< reumatism, artrite cronice și dege-
nerative, bolile cronice inflamatorii ale
coloanei vertebrale, hemoragie cerebrală,
operații pe creier, dureri musculare cro-
nice, reabilitare fracturi, boli ginecolo-
gice, sterilitate. 

Ştrandul este amenajat pe malul unui
lac natural, pe o suprafață de 30 ha de te-
ren, cu 13 piscine foarte bine întreținute,
plaja mediteraneană, restaurantul pe va-
por, sau bazinul cu valuri, cu locuri de
plajă și de odihnă, atât la soare cât și la
umbră, se bucură de mare popularitate,
iar toboganele de la Aquapark sunt locul

preferat de distracție pentru tineret. Cei
dornici de senzații tari și adrenalină au
la dispoziție 6 tobogane noi, alături de
cele 9 existente până anul trecut. Tobo-
ganele noi< tunelul cu cădere liberă, super
valul buclă, tsunami, nava spaţială, tubul
de apă, pornesc de la platforme înalte de
20 de metri. Cei mai curajoşi pot încerca
peretele de cățărare, prevăzut cu o cas-
cadă, sau noua capsulă de lansare în că-
dere liberă.

Alături de piscina pentru copiii cu
vârsta între 6 şi 12 ani în zona Aquapark-
ului, construită în 2000, acum cei mici
sunt așteptați cu o piscină nouă, cu Cas-
telul Beckó cu patru turnuri, un pod sus-
pendat, roci artificiale şi o cascadă> Cas-
telul Log cu tobogane şi un tub pentru
masaj, sau Castelul Bastion cu tunuri,
văni şi tobogane. În cealaltă piscină pen-
tru copii din Aquapark, un Castel Castor,
căni cu capete de bivoli, o barcă naufra-
giată şi toboganele îi distrează pe cei mici.

Aqua-Palace - un loc de 
distracție și recreere în orice
anotimp

Pentru distracția turiștilor inclusiv
în anotimpul rece, Hungarospa Zrt Haj-
dúszoboszló a realizat complexul Aqua-
Palace, care îi așteaptă pe turiști pe tot
parcursul anului. Cele 8 piscine tematice
exclusive< Baia Romană, Baia Ganghes,
Baia Tropicală, Baia Cinema, sau Baia
Marină evocă diferite locuri și timpuri.
Baia termală Pávai, a fost astfel denumită
în memoria celui care a fost părintele sta-
țiunii. 

La etaj a fost amenajată lumea copii-
lor, o lume de joacă și povești, în care
toți copiii se simt minunat. În bazinele
destinate bebelușilor și familiilor, micii
oaspeți se pot delecta cu figuri de animale
și cu tobogane. Casa de joacă, sala de ac-
tivități destinate celor mici, sălile pentru
schimbarea scutecelor, pentru alăptare,
sau sala de odihnă pentru copii, toate

sunt destinate familiilor cu copii mici.
În incinta palatului se pot răsfăța și iubi-
torii de saună, de sport, sau de wellness,
având la dispoziție solar, băi private, ca-
mere de relaxare, bazin pentru surfing și
multe altele. 

Informația Zilei a fost o zi
oaspetele Hungarospa Zrt

La sfârșitul săptămânii trecute, și noi,
un grup de angajați de la Informația Zilei,
împreună cu membrii familiilor noastre,
am petrecut o zi de neuitat la Hajduszo-
boszlo. Dar probabil, ceea ce povestesc
colegii, vă va oferi o imagine despre mica
noastră excursie.

Adriana< Zona de agrement de la
Hajduszoboszlo este una excepţională,
atât prin oferta diversă a bazinelor cu
apa curată, cât şi prin numeroasele spaţii
de distracţie. Nu în ultimul rând imen-
sitatea spaţiului bine structurat, astfel în-
cât aglomeraţia să fie evitată, este un alt
aspect de luat în considerare. Toboganele
şi zonele pentru stat la soare au fost pe
placul meu, la acestea adăugându-se şi
curatul lac în a cărui apă lină am putut
admira jocul miilor de peşti.

Cristina< Doresc să remarc în primul
rând calitatea apei din bazine atât din
spațiul acoperit cât și de afară, proprie-
tățile apei termale renumită pentru efec-
tele sale terapeutice. Hidromasajul a fost
extrem de binefăcător, relaxant, binevenit
în condițiile stresului de care ne lovim
în fiecare zi, cei mai mulți dintre noi.

De admirat este și curățenia pe care
o poți observa la tot pasul< în interiorul
complexului, pe alei, ori pe spațiul verde
care se întinde din belșug. Acestea sunt
doar câteva din multele servicii puse la
dispoziția turiștilor în această stațiune,
preferată ca locație balneară, de recreere,
de foarte mulți vizitatori din țările în-
conjurătoare.

Bogdan< Unul dintre lucrurile care
vor impresiona un turist care se află pen-
tru prima dată la ștrandul de la Hajdus-

zoboszlo din Ungaria este organizarea.
Atât în incinta ștrandului interior nu-

mit Aquapalace cât și în incinta ștran-
dului exterior și a Aquaparkului sunt an-
gajați care au grijă ca toată lumea să se
simtă bine și răspund oricărei întrebări
adresate de turist.

Un alt lucru care va impresiona cău-
tătorii de senzații tari este noul Aquaparc,
numit Extreme Aquaparc. Toboganele
sunt mai înalte decât primele care au fost
instalate iar cei care au curajul să se dea
pe ele vor experimenta niște senzații uni-
ce, în condiții de siguranță deplină.

Margareta< Eu și fetița mea suntem
mai friguroase de fire, astfel, toată fami-
lia, ne-am petrecut ziua la Aqua Palace,
dar nu ne-am plictisit nicio clipă. Andrea
mea, dacă ar putea s-ar duce în fiecare zi
la Hajduszoboszlo. Pe ea o încântă mai
mult toboganele, iar noi, adulții preferăm
diversele hidromasaje, dar dacă nu am
face altceva, decât să cutreierăm piscinele
și atunci, de fiecare dată ne-am întoarce
acasă cu noi revelații.

Claudia< Pe scurt< a fost o zi minu-
nată. Noi nu ne-am aventurat pe tobo-
gane, dar plimbarea pe râu cu colacul a
fost o adevărată relaxare. Toată ziua ne-
am bălăcit și ne-am bucurat de efectele
benefice ale apei termale. Am servit masa
la o terasă din incinta ștrandului, unde
prețurile erau foarte accesibile, iar des-
ervirea impecabilă. Trebuie să remarc
faptul că orice problemă aveam, peste tot
am găsit și personal vorbitor de limba
română.

Flaviu< Eu am fost cu fiul meu în ex-
cursie. Ne-am planificat să încercăm
toate toboganele noi, dar se pare că și
alții și-au făcut astfel de planuri. Pentru
a nu pierde timpul scurt și prețios care
l-am avut la dispoziție, nu am mai
stat la rând, ci ne-am distrat acolo
unde erau mai puțini, dar nu am re-
nunțat nici la gândul nostru inițial.
Acum, că le-am văzut de aproape, ne
atrag și mai mult și sper[m că în cu-
rând vom avea ocazia să le încercăm.

Seara, înainte de a porni spre casă,
am fost oaspeții Hotelului Korona, aflat
la o distanță foarte mică de complexul
acvatic, unde managerul unității, Pálhidi
Eva (originară din Oradea) ne-a invitat
la o cină superbă, pe care am servit-o în-
tr-un cadru foarte elegant, totuși, deose-
bit de familial. Atât ei, cât ;i conducerii
Hungarospa ZRT le mulțumim pentru
ospitalitate!  

Eva Laczko
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Sirop de m[ce;e

Fasole b[tut[ pentru
post

Mod de preparare< Se toarn[ 3 litri
de ap[ fierbinte peste m[ce;ele m[ci-
nate ;i se las[ a;a p]n[ a doua zi, ames-
tec]nd din c]nd ̀ n c]nd. A doua zi zea-
ma se strecoară prin tifon, se stoarce
puțin, iar peste pulpele de fructe r[ma-
se se mai toarn[ un litru de ap[ fier-

binte ;i se lasă a;a ̀ nc[ o zi, la fel ames-
tec]nd din c]nd `n c]nd. Apoi stre-
cur[m din nou, stoarcem zeama, luăm
at]t cea din prima zi (ținută până acum
la răcoare) c]t ;i cea din a doua ;i le
amestec[m. Se adaug[ zah[rul ;i sarea
de l[m]ie, le amestec[m bine, p]n[
c]nd toate se topesc, apoi se pune `n
sticle, a;ez]nd deasupra c]te un v]rf
de cu\it de salicilat, dup[ care sticlele
se acoper[ cu câte o bucățică de celofan
și se închid ermetic.

Ave\i nevoie< 
1 kg de m[ce;e m[cinate (se culeg
doar m[ce;ele prinse de ger), 4 litri
de ap[, 1,5 kg de zah[r, 20 g de sare

de l[m]ie, salicilat.

Mod de preparare< Fasolea se fier-
be `n ap[ u;or s[rat[, apoi boabele se
scot, ̀ n a;a fel ̀ nc]t s[ mai r[m]n[ din
ele ;i `n zeam[, deoarece, din aceasta
vom prepara supa. Boabele scoase se
zdrobesc, fie cu robotul, blenderul, sau
conform re\etelor vechi se dau prin
ma;ina de tocat. Din f[in[ ;i pu\in ulei
se face un r]nta;, se adaug[ o linguri\[

de boia, apoi fasolea zdrobit[, condi-
mente ;i pu\in[ ap[, p]n[ la ob\inerea
consisten\ei dorite. Se fierbe pu\in, iar
dup[ ce se ia de pe foc se adaug[ ;i us-
turoiul zdrobit ;i se amestec[. Ceapa
se feliaz[ ;i se c[le;te `n ulei, apoi se
presară cu boia. Fasolea b[tut[ se ser-
ve;te cald[, iar deasupra se pune ceapa
c[lit[. Se poate servi cu c]rn[cior pr[jit,
chifteluțe, sau orice altă carne și cu mu-
rături.

Ave\i nevoie< 
500 g fasole boabe (uscată), 3 linguri
de f[in[, ulei, 3 c[\ei mari de usturoi,

sare, piper, boia de ardei, o ceap[.

Salat[ de pe;te pr[jit

Mod de preparare< Peștele se spală,
se sugativează de apă cu un șervețel, se
condimentează ușor cu sare și piper,
se prăjește la grătar și se lasă să se ră-
cească puțin, după care se taie în bucăți.

Se mărun\esc și celelalte ingrediente.
Se condimentează după gust, se ames-
tecă ușor, cu grijă ca bucățelele de pește
să nu se sfărâme, se stropește cu ulei
de măsline și cu zeama de lămâie, iar
la servire se așază pe frunzele de salată.
Se poate orna cu ouă fierte, sau cu frun-
ze de busuioc.

Ave\i nevoie< 
500 g file de pește marin (fără os), 3-
4 linguri de ulei de măsline, 2-3
bucăți de castraveți, 2 ardei grași, o
jumătate de ceapă (albă sau roșie,
după gust), 3 roșii mai mărișoare,
salată verde, o lingură de zeamă de
lămâie, sare, piper, eventual 2 ouă
fierte, sau 4-5 frunze proaspete de

busuioc.

Sup[ de fasole 
cu t[i\ei

Mod de preparare< Zeama, `n care
au mai r[mas ;i boabe de fasole se pune
din nou la fiert. Se mai adaug[ pu\in[
ap[ pentru a mai dilua pu\in, apoi zar-

zavaturile cur[\ate ;i m[run\ite, pre-
cum ;i c]teva linguri din uleiul ̀ n care
s-a c[lit ceapa pentru fasolea b[tut[,
apoi se condimenteaz[. T[i\eii se pot
fierbe ;i separat, ad[ug]ndu-se la sup[
dup[ ce s-au strecurat, sau se fierb di-
rect ̀ n sup[, dup[ ce zarzavaturile deja
sunt fierte. Sunt zone, unde aceast[
sup[ se prepar[ f[r[ paste f[inoase. Se
poate servi cu ceap[ verde, ardei iute,
sau eventual cu sm]nt]n[.

Ave\i nevoie< 
Aceast[ sup[ se prepar[ de obicei
`mpreun[ cu fasolea b[tut[. Pe l]ng[
zeama din care s-au scos boabele de
fasole mai este nevoie de circa 500 g
de zarzavaturi (morcovi, p[trunjei,
gulie, \elin[), 200 t[i\ei ;i condimente
(sare, piper, delicat de cas[).

Cunoscută din cele mai vechi tim-
puri datorită efectului său hemostatic,
coada-calului a fost considerată  "de ne-
preţuit ", în special în cazuri de sângerare
şi probleme ale vezicii urinare. Această
plantă curăţă toxinele din organismul
uman.   

Coada-calului este o plantă perenă
şi creşte în mediu umed. Tulpinile de
coada-calului sunt recoltate între lunile
iulie şi septembrie,  pe zi însorită după
ce roua s-a evaporat. Planta se usucă la
umbră şi păstreaz[ în pungi de hârtie.

Principii active

Coada-calului conţine 5-7% acid si-
licic, nicotină, palustrine, palustridine,
fitosterol, beta-sitosterol, acid malic, vi-
tamina C, ulei volatil, săruri de potasiu,
etc. Componentele active din plantă au
efecte antimicrobiene, antiseptice, anti-
inflamatorii> de asemenea conservă
acuitatea vizuală şi stimulează fluxul de
sânge.

Câteva recomandări 

Pentru tratarea problemelor diges-
tive, hiperaciditate gastrică şi ulcer, sunt
necesare 2-3 ceşti de ceai zilnic. În acest
fel se poate trata vezica urinară şi unele
afec\iuni renale. Coada-calului ajută
reţinerea apei în pericard, sau în
tulbur[rile renale după apariţia unor
boli, cum ar fi scarlatina sau alte boli
infecţioase care provocă probleme în
eliminarea apei. În cazurile de bronşită
şi pneumonie se recomandă zilnic con-
sumarea a trei linguri de coada calului
uscată şi sfărâmată, pentru proprietăţile
antiseptice şi antibacteriene.

Tinctura de coada-calului este efi-
cientă împotriva transpiraţiei picioarelor
(tot ce trebuie să face\i este să vă masaţi
picioarele). Alături de masaj este reco-
mandat să consumaţi zilnic câte o ceaşcă
de ceai de coada-calului dimineaţa pe
stomacul gol.

Şi mătreaţa poate fi înlăturată. Vă
spălaţi părul în fiecare zi cu o infuzie de
coada-calului urmat de un masaj cu ulei
de m[sline de calitate.

Ceaiul de coada-calului se prepară
din 1 linguriţă cu vârf de coada calului,
care se lasă 1 minut într-o cană cu apă
clocotită, după care se strecoară. Doza
zilnică este de 2 ceşti. Este recomandat
pentru amigdalită, tratarea inflamaţiilor
mucoasei bucale, stomatită, gingivită,
polipi, dureri de cap, oboseală, stres, ten-
siune arterială, dermatoză, astm, artrită,
artroză, afecţiunea prostatei, colică re-
nală, gută, hemoroizi, reumatism, pro-
bleme articulare, insuficienşă respirato-
rie, enfizem pulmonar, depresie, crampe
la stomac, halucinaţii, pancreatite, crize
biliare şi colici.

Pulberea de coada-calului se admi-
nistrează, de 3-4 ori pe zi, câte o lin-
guriţă, pe stomacul gol, fiind foarte efi-
cientă şi bine tolerată în tratamentele de
lungă durată.

Băile de şezut se prepară din 2
pumni de coada calului într-un vas de
5-6 litri cu apă rece, care se lasă la ma-
cerat peste noapte. A doua zi se d[ în
clocot, se strecoară şi se adaugă la apa
pentru baie. Se st[ aproximativ 20 mi-
nute cu nivelul apei puţin peste nivelul
rinichilor. După baie trebuie să vă aşezaţi
în pat, îmbrăcat bine pentru a transpira
din abundenţă.

Cataplasme de coada-calului se apli-
că pe rană sau pe locul dureros timp de
4-5 ore> este recomandat pentru hemo-
roizi, stomac, ficat, rinichi.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Coada calului 
amelioreaz[ afec\iuni

digestive, 
hiperaciditate 

gastric[ ;i ulcer

Coada-calului conţine 5-7% acid silicic, nicotină, palustrine,
palustridine, fitosterol, beta-sitosterol, acid malic, vitamina C,
ulei volatil, săruri de potasiu, etc. Componentele active din plantă
au efecte antimicrobiene, antiseptice, anti-inflamatorii> de ase-
menea conservă acuitatea vizuală și stimulează fluxul de sânge.
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Ceaiurile pentru slăbit sunt
printre preferatele oricărei per-
soane care dorește să dea jos câ-
teva kilograme. Aceste băuturi
ajută la purificarea organismului,
eliminând toxinele acumulate,
dar și excesul de apă. Deci dacă
urmezi o dietă este bine să incluzi
și aceste băuturi. 

Ceaiurile pentru slăbit pot fi con-
sumate și după mesele copioase, pentru
a ajuta organismul să digere mai ușor
excesul de grăsimi. Printre cele mai in-
dicate ceaiuri sunt cele românești, care
sunt adaptate nevoilor organismului
nostru. Băute reci sau calde, ceaiurile
din plante tradiționale românești sunt
ieftine și eficiente și îți taie pofta de
mâncare. 
Cele autohtone sunt mai indicate, de-
oarece sunt mult mai ieftine și mult
mai ușor de găsit. Iar dacă le cumperi
la vrac sau pui chiar tu plantele la uscat,
ai și garanția că sunt naturale.

Plante care sunt indicate

Printre cele mai cunoscute plante de
leac de la noi ce te sprijină în lupta îm-
potriva kilogramelor în plus se numără
urzica, păpădia, socul, coada-;orice-
lului, mătăsea de porumb sau cru;inul,
însă se pot prepara ceaiuri de slăbit și
din frunze de afin, codițe de cireșe sau
c[tină. Pune o linguriță de plante, toar-
nă 200 ml de apă fierbinte și lasă aco-
perit timp de 10-15 minute, după care
strecoară și bea ceaiul după gust – cald
sau rece, cu un cub de gheață. De re-
gulă, ceaiurile de slăbit se beau fără alte
adaosuri, dar dacă nu îți place deloc

gustul amărui al unor plante, acestea
pot fi îndulcite cu o linguriță de miere
de albine.

Ceaiuri de slăbit care elimină

toxinele 

Frunze de afin
Este excelent deoarece poate fi uti-

lizat și pentru slăbit și ca un supliment

în cazul persoanelor care suferă de dia-
bet, fiind cunoscut și sub numele de
insulina vegetală. Acesta reglează tran-
zitul intenstinal și ajută la eliminarea
excesului de zaharuri din sânge, de
aceea îl recomandăm în mod special
persoanelor cărora le place să consume
multe dulciuri, dar și celor care au frec-
vent balonări.
Urzica

În ciuda gustului destul de puțin
prietenos cu papilele noastre gustative,
dacă poți consuma 2-3 căni de ceai de
urzică  în fiecare zi vei beneficia din
plin de proprietățile depurative ale
acestei plante considerate, pe drept,
miraculoasă. Urzica este diuretică, an-
tiseptică, nutritivă (datorită conținu-
tului de vitamine, calciu și fier), elimină
toxinele din organism și ajută la vin-
decarea bolilor renale. Pentru slăbit,
bea ceai din urzică vie, acesta fiind și
sortimentul comestibil pe care îl con-
sumăm în curele de primăvară.
Păpădia

Multe persoane au reușit să slăbeas-
că cu ajutorul infuziilor naturale de pă-
pădie. Această plantă stimulează dige-
stia, fiind un puternic depurativ pentru
întreg organismul. De asemenea, are
efecte bune și pentru piele, întrucât eli-
minarea unei cantități mari de toxine
din corp duce la îmbunătățirea aspec-
tului pielii și vindecarea anumitor afec-
țiuni dermatologice, precum acneea.
Ceaiuri care taie pofta de mâncare

Lichidele sunt recomandate în ca-
drul curelor de slăbire, pentru că dau
senzația de sațietate, iar ceaiurile na-
turale nu fac excepție. Poți bea o cană
de ceai înainte sau după fiecare masă
și te vei simți sătul mâncând mai puțin.
Un exemplu bun este ceaiul de coada-
șoricelului, care are un gust bogat și

ușor amărui. Acest ceai taie pofta de
mâncare și, pe lângă aceasta, întărește
imunitatea.
Ceai de c[tină

Comercializat de regulă sub formă
de fructe uscate, este gustos și plin de
vitamine (conține, printre alte substan-
țe nutritive, vitaminele A, B, C și ami-
noacizi), fiind recomandat chiar și în
cazul avitaminozelor ce pot apărea în
urma unui regim alimentar foarte
strict. De asemenea, are efect energi-
zant și tonifiant asupra întregului or-
ganism, deci îl poți consuma cu succes
în cadrul curelor de slăbire. Ceaiul
din cozi de cireșe are proprietăți vita-
minizante și tonifiante, având în plus
și un efect puternic detoxifiant.
Infuzii de slăbit care stimulează dige-
stia

Cauzele pentru care ne este uneori
greu să slăbim sunt metabolismul lent,
digestia defectuoasă care se manifestă
prin constipație. De aceea ne simțim
și plini de toxine. Aceste probleme se
pot rezolva cu ajutorul ceaiului de cru-
sin, recunoscut pentru efectul său pu-
ternic laxativ.

Ceaiul de soc este tot un laxativ,
care te ajută să transpiri și astfel vei eli-
mina toxinele din organism. Băut timp
de mai multe săptămâni, această infu-
zie naturală te va face să mănânci mai
puțin, întrucât inhibă apetitul.

Ceaiul de mătase de porumb re-
prezintă, un adjuvant excelent în curele
de slăbire, fiind diuretic, ușor laxativ.
Ceaiurile trebuie incluse în orice dietă.
Nu doar că îți vor curăța organismul,
dar te vei simți mult mai bine. Orice
dietă are minusuri, pe care le poți com-
bate cu ajutorul unui ceai din plante
naturale. 

Ceaiurile de sl[bit au fost ;i vor fi 
o etern[ controvers[

Există numeroase controverse legate
de subiectul fructe în dietă. Unii afirmă
că sunt bune, alții că nu sunt indicate.
În același timp unii nutriționiști afirmă
că îngrașă deoarece conțin mult zahăr,
alții sunt de părere că sunt foarte sănă-
toase. 

Dacă astăzi auzim că ar trebui să le
consumăm din abundenţă, mâine vom
afla că, de fapt, ar trebui să facem pauză
de la ele. Adevărul este de fapt la mijloc. 

Fructele au reale calități nutriționale,
însă sunt parfumate, uşor acide, nu dau
saţietate şi, consumate în exces (mai
mult de 500g/zi), îngraşă. Chiar dacă
sunt naturale şi sănătoase, fructele nu
trebuie considerate alimente de bază în
dietă, ci doar produsele cele mai potri-
vite pentru a satisface apetitul pentru
gustul de dulce.

Fructele se încadrează în categoria
produselor care conțin glucide simple
(dulciuri) prin conținutul de fructoză.
Fructele reprezintă o sursă considerabilă
de energie şi de aceea, dacă sunt incluse
în alimentaţie, se va ţine cont de aportul
lor caloric care va fi adaptat la nevoile
şi gradul de activitate al persoanei res-
pective.

Campaniile de educaţie nutriţională

care îndeamnă la creşterea consumului
de fructe şi legume în dietă, se referă la
avantajele acestor produse din punct de
vedere al mineralelor, vitaminelor, fi-
brelor şi fitonutrienţilor.

Alimentele care pot fi consumate
fără limită de cantitate sunt legumele,
în timp ce fructele reprezintă doar o al-
ternativă. Cu alte cuvinte, persoanele
care nu au o slăbiciune pentru dulciuri şi
care nu sunt atrase de fructe, nu au obli-
gaţia să le introducă în dietă.

Cu siguranţă, fructele au stat la
baza alimentaţiei
omului primi-

tiv, când aces-
ta alerga după
hrană, însă în zilele

noastre, având în vedere gradul de se-
dentarism şi conţinutul caloric exagerat
al tuturor produselor, nu mai este la fel
de uşor să menţinem echilibrată balanţa
energetică.

Din cauza faptului că de cele mai
multe ori tindem să credem că putem
consuma câte fructe ne dorim, încura-
jarea acestui consum excesiv duce la

acumularea kilogramelor în plus.
Există, desigur, alimente mult mai
concentrate în calorii, însă pe

acelea suntem conştienţi că
trebuie să le consumăm cu

moderaţie, în
timp ce jumă-

tate de kilo-
gram de
fructe nu de-
termină
mustrări de

conştiinţă nici
unei persoane.

Indicele glice-
mic

Noţiunea
de indice glicemic

defineşte viteza cu ca-
re glucidele dintr-un aliment

trec în sânge, provocând creşterea gli-
cemiei. Variaţiile bruşte sau moderate
ale nivelului glucozei din sânge provoa-
că răspuns insulinogenic, iar insulina
este hormonul responsabil de transfor-
marea glucidelor alimentare în depozite
de grăsimie. În concluzie, la acelaşi nu-
măr de calorii, produsul cu indice gli-
cemic mai mare va îngrăşa mai tare.

Nu există nici o legătură directă între
conţinutul energetic şi indicele glicemic.
Cel mai bun exemplu este pepenele care,
deşi are doar 30 cal/100g, are un indice
glicemic peste 80, adică mai mare decât
zahărul rafinat. Chiar dacă aportul ca-
loric nu este mare, glucoza se metabo-
lizează preferenţial spre sinteza de gră-
sime în loc să fie consumată ca energie,
deci nu vă miraţi dacă nu slăbiţi mân-
când jumătate de pepene zilnic –
conţine multă apă, dar tot poate să în-
graşe.

Fructele sunt desertul ideal
Decât să consumi o prăjitură plină

de calorii mai bine alegi un fruct. Conțin
mult potasiu cu efect diuretic. Sunt bo-
gate în fibre și apă care au rol în funcţio-
narea corectă a digestiei şi în prevenirea
constipaţiei.

Fructele ne ajut[ s[ men\inem echilibrat[ăbalan\a energetic[ă

Cauzele pentru care ne este uneori greu să slăbim sunt meta-
bolismul lent, digestia defectuoasă care se manifestă prin con-
stipație. De aceea ne simțim și plini de toxine. Aceste probleme
se pot rezolva cu ajutorul ceaiului de cru;in, recunoscut pentru
efectul său puternic laxativ.
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Mai multe studii f[cute pe culturi de celule, pe animale de
experiment ;i pacien\i umani suferinzi de reumatism, au ar[tat
o extraordinar[ ac\iune a cartilajului de rechin contra
diferitelor afec\iuni articulare chiar cronice.

Un antibiotic prescris extrem de
frecvent pentru tratarea infec\iilor bac-
teriene comune poate cre;te riscul de
deces cardiac, arat[ un studiu realizat
de cercet[torii danezi, publicat recent
`ntr-o revist[ medical[ important[. 

Este vorba de claritromicin[, un
antibiotic din familia macrolidelor de-
rivat din eritromicin[, utilizat mai ales
`n tratamentul infec\iilor respiratorii
(amigdalit[, bron;it[) ;i cutanate, pre-
cum ;i pentru eradicarea bacteriei He-
licobacter pylori, responsabil[ pentru
ulcerele gastrice.

Cercet[torii au analizat aproape 5
milioane de tratamente cu antibiotice
administrate `ntre 1997 ;i 2011
adul\ilor danezi cu v]rste cuprinse
`ntre 40 ;i  74 de ani, respectiv 4,3 mi-
lioane de tratamente cu penicilina V,
588.000 cu roxitromicin[ ;i 160.000 cu
claritromicin[.

Compar]nd cele 285 de decese car-
diace survenite ̀ n timpul administr[rii
acestor tratamente, cercet[torii au
ar[tat c[ administrarea de claritromi-

cin[ a fost asociat[ unui risc crescut
de deces cardiac, mai precis de 76% ̀ n
raport cu utilizarea penicilinei V. Chiar
dac[ riscul absolut este "foarte sc[zut",
num[rul total de decese cardiace po-
ten\ial evitabile nu este neglijabil `n
m[sura ̀ n care claritromicina este unul
dintre antibioticele"cel mai frecvent
utilizate `n mai multe \[ri", sunt de
p[rere autorii studiului.

Rezultatele studiului mai arat[ c[
acest suprarisc dispare o dat[ cu ter-
minarea tratamentului. Speciali;tii  au
\inut s[ sublinieze c[ riscul claritromi-
cinei pentru pacien\ii cu anumite pro-
bleme cardiace este deja cunoscut ;i a
reamintit medicilor c[ trebuie s[ fie
precau\i `nainte de a prescrie un anti-
biotic.

Pentru roxitromicin[ nu a fost ob-
servat[ nici diferen\a `n timpul sau
dup[ tratament. 

Cercet[torii danezi subliniaz[ c[
acesta este primul studiu major asupra
securit[\ii cardiace `n tratamentul cu
macrolide.

De;i nu au oase ;i, ca atare nici
m[duv[ osoas[, care la alte animale es-
te baza sistemului imunitar, s-a dovedit
c[ rechinii foarte rar fac tumori, sunt
foarte rezisten\i la infec\ii ;i r[nile li se
vindec[ rapid ;i f[r[ complica\ii.

Cartilajul de rechin ;i 
imunitatea

"Sediul" formidabilei capacit[\i de
ap[rare a rechinilor este chiar `n car-
tilajul lor, care administrat animalelor
de experiment ;i oamenilor a avut un
efect foarte bun asupra imunit[\ii aces-
tora.

De exemplu, s-a observat c[ la ;oa-
recii bolnavi de cancer  num[rul de ce-
lule ale sistemului imunitar cre;te mult
mai mult la nivelul tumorii dec]t `n
s]nge.

Apoi, unele celule imunitare spe-
cializate sunt produse `ntr-un num[r
foarte mare `ns[ globulele albe scad
u;or. Acesta este motivul pentru care
pentru rezultate optime se recomand[
asocierea cartilajului de rechin cu alte
stimulente imunitare, cum ar fi spiru-
lina sau ginsengul, care s[-i poten\eze
;i s[-i corecteze ac\iunea. Administrat
`n aceste formule, cartilajul de rechin
este un ajutor de n[dejde pentru tra-
tarea infec\iilor gripale, herpetice, in-
fec\iilor cu bacterii care produc
bron;it[ ;i pneumonie, cu bacterii care
produc infec\ii reno-urinare.

Efecte `n afec\iunile 
articulare

Mai multe studii f[cute pe culturi
de celule, pe animale de experiment ;i
pacien\i umani suferinzi de reumatism,
au ar[tat o extraordinar[ ac\iune a car-

tilajului de rechin contra diferitelor
afec\iuni articulare chiar cronice.

Acesta con\ine dou[ substan\e care

sunt de fapt componente ale cartilajului
normal< glucozamina ;i condroitina.

Glucozamina din cartilajul de re-

chin se pare c[ ajut[ la refacerea \esu-
turilor articulare distruse de c[tre
afec\iunile degenerative. At]t glucoza-

mina c]t ;i condroitina reduc durerile
articulare ;i pot ̀ mbun[t[\i mobilitatea
lor.

Condroitina este studiat[ ;i pentru
efectele sale anticoagulante (`mpiedic[
formarea cheagurilor de s]nge).

Studiile clinice efectuate demons-
treaz[ c[ glucozamina este la fel de efi-
cace ca ibuprofenul `n diminurea du-
rerilor articulare dar are mai pu\ine
efecte adverse dec]t produsul medica-
mentos.
Pacien\ii cu diabet ;i probleme articu-
lare trebuie s[ cear[ sfatul medicului
`nainte de administrarea cartilajului de
rechin deoarece glucozamina con\in-
ut[ interfer[ cu metabolismul gluci-
dic.

Acelea;i substan\e din cartilajul de
rechin care ac\ioneaz[ ̀ n cazul reuma-
tismului spre exemplu, sunt un foarte
bun suport pentru vindecarea mai ra-
pid[ a traumatismelor oaselor ;i arti-
cula\iilor. Administrarea de doze mai
mari, 3-4 grame de cartilaj de rechin
zilnic, `n cure de trei s[pt[m]ni con-
comitent cu uzul extern a preparatelor
cu t[t[neas[ duce la vindec[ri specta-
culoase.

~n cazul sportivilor de perfor-
man\[, administrarea cartilajului de
rechin cre;te rezisten\a la efort, cre;te
for\a muscular[ ;i contribuie la redu-
cerea efectelor traumatismelor mus-
culare, sinoviale ;i articulare, av]nd
efect pozitiv asupra fiziologiei cartila-
jelor ;i articula\iilor.

Cartilajul de rechin este `ns[ con-
traindicat pentru culturism ;i alte astfel
de sporturi ̀ n care se vizeaz[ cre;terea
excesiv[ a masei musculare, deoarece
nu favorizeaz[ dezvoltarea ;i irigarea
cu s]nge a noi \esuturi.

Ing. chimist Mircea Georgescu

Un antibiotic prescris la scar[ larg[ poate cre;te riscul 
de deces cardiac

Cartilajul de rechin protejeaz[
organismul `mpotriva bolilor de tot felul

S~N~TATE

In cazul tratamentelor cu antibiotice se recomand[ efectuarea electrocardiogramelor pentru evitarea deceselor cardiace 

Administrarea a 3-4 grame de cartilaj de rechin zilnic, poate duce la vindec[ri spectaculoase
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Fiecare sezon vine cu un set de acce-
sorii must have. În această categorie se
încadrează și accesoriul pentru cap. In-
diferent că vorbim despre pălării, bentițe,
care au făcut furori anul acesta, adevăra-
tele victime ale modei vor prefera o șapcă
rap, care an după an dovedește că poate
trece testul timpului. 

Unii sunt de părere că acest model
este doar pentru bărbați, însă noi suntem
de părere că poate fi purtată cu foarte
mult succes și de către femei. La plajă, în
oraș și chiar în club, poți să asortezi o
șapcă ținutei tale în funcție de persona-
litate și de creativitate. În plus, specialiștii
ne avertizează că vara se anunță a fi una
caldă, secetoasă, așa că, pe parcursul zilei,
ea te poate proteja de acțiunea nocivă a
razelor solare.

Moda se schimbă, la fel și trendurile,
nu mai este nevoie să porți o astfel de
șapcă doar când faci jogging, sau doar la
ținutele sport. O poți asorta și la o pere-
che de sandale sau la o rochiță de vară.
Totul ține de atitudine și de dorința de a
ieși din anonimat.

Pentru ieșirile în oraș cel mai bine
este să adopți o imagine lejeră, care să
pară nestudiată. 

Cel mai bine ar fi să alegi o ținută în
stilul boyfriend. O pereche de jeanși
scurți, o cămașă albă lăsată pe afară, o
pereche de teniși minty coloured, o gean-
tă oversized și multe brățări subțiri, de
piele. Detaliul care va condimenta ținuta
va fi, desigur, șapca. Optează pentru o
șapcă bleumarin accesorizată sau care să
aibă un print inedit, un mesaj hazliu. Vei
fi atracția grupului tău de prietene!

Ieși din tipare!

Te vei lovi de invitații la evenimente
speciale și poate nu vei ști cu ce să te îm-
braci. Însă îți dorești să fii o apariție me-
morabilă. 

Soluția este simplă, alege o rochie
midi, cu un imprimeu frumos, iar în talie
pune-ți o curea subțire cu ținte. Ținuta
trebuie să aibă o notă personală, așa că
sandalele în același ton și o eșarfă roșie
vor face senzație alături de o șapcă în do-
uă culori cu un instrument muzical des-
enat sau aplicat dintr-un material.

Clubbing all night!

Chiar dacă nu mergi în club foarte
des, atunci când o faci trebuie să te
simți bine, să dansezi și să profiți de
atmosfera de party. Adoptă un look
tineresc, degajat. Pentru un outfit în-
drăzneț, o fustă scurtă, croșetată, un
tricou de bumbac, casual, o geantă
tip poștaș, cu lanț, o pereche de san-
dale cu toc sau platformă din piele
întoarsă și o șapcă cu imprimeu din
benzile desenate. O ținută ideală pen-
tru o seară petrecută pe ringul de dans,
la sfârșit de săptămână, alături de prie-
teni. Dacă nu ești genul care poartă fus-
tițe, alege o pereche de blugi rupți, la care
să asortezi un maieu larg, o pereche de
sandale cu platformă și o șapcă. 

Beach day

Dacă sezonul acesta tot se poartă cu-
lorile neon, ce spui de o șapcă în nuanțe
de galben, verde sau portocaliu? Un cos-
tum de baie negru, simplu, din
două piese și o rochie

maxi care să te însoțească până la plajă
reprezintă o ținută ultrafeminină. Poți
să-ți pui o pereche de sandale împletite,
aurii, și nu uita de ochelarii de soare, care
trebuie să fie neapărat oversized. Bronzul
se potrivește de minune cu o culoare con-
trastantă.

Zi cu soare

Zi cu soare până-n seară și o plim-
bare prin parc. La o așa zi, o rochiță cu
buline și o șapcă la fel de fancy te vor
ajuta să te relaxezi și să-ți încarci bateriile.
Alege combinațiile de roșu cu alb, albas-
tru cu alb sau roșu cu verde, iar în pi-
cioare pune o pereche de adidași cu și-
returi colorate. Din când în când ai voie
să te simți copil și să experimentezi o ți-
nută pe măsură.

Alegerile portivite

Femeile care vor cu adevărat să
fie îmbrăcate bine, pot asorta șapca
rap în funcție de nuanța părului.

Chiar dacă până acum nu te-ai gân-
dit că ar fi atât de important, noi

te sfătuim să încerci. Rezulta-
tul va fi unul uimitor.  

Șapca rap ciclam< ac-
cesoriul blondelor hot

Pentru fetele blonde cele mai potri-
vite nuanțe sunt cele puternice. Aceste
nuanțe sunt în contrast cu pielea și cu
blondul deschis al părului. 

Ciclamul este ideal ca accent al unei
ținute în nuanțe deschise de vară. Poți
plusa și cu o ojă în aceeași nuanță elec-
trică. 

Atenție< nu trebuie să ai tenul excesiv
de bronzat și nici părul nu trebuie să aibă

reflexe extrem de galbene. Păstrează-
ți părul și pielea în nuanțe naturale

și folosește produse de
protecție solară.

Pentru brunete< alb & culori
solare

Paleta cromatică avantajoasă brune-
telor este simplă, ele vor fi mereu puse
în valoare de albul optic. Această nuanță
este destul de dificil de purtat de către
celelalte tipologii. Dar nu imposibil, dacă
ai o piele măslinie. Şi, evident, de culorile
solare precum portocaliu, galben, corai

Albastru pentru roșcate

Femeile roșcate, indiferent de inten-
sitatea nuanței de păr, trebuie să poarte
nuanțe de albastru deschis sau marin.
Ele pot purta șapca la ținuta all white sau
cu piese din denim. 

Roșu sexy pentru șatene

Trebuie să atragi atenția asupra ta
purtând o nuanță sangvină, pasională.
Combinațiile de roșu și negru sunt ideale
pentru șatene, atât în accesorizare, cât și
în vestimentație.

Astfel o șapcă rap se potrivește aproa-
pe oricărei ținute. Este utilă, îți protejează
părul de razele soarelui și în același timp
poate fi soluția ideală pentru zilele în
care nu prea ai chef să-ți aranjezi podoa-
ba capilară. 

Te poate scoate din anonimat și oferă
un plus de valoare oricărei ținute. 

Vara este sezonul cel mai potrivit să
te distrezi, exprimă acest sentiment prin
hainele pe care le porți. Deși atitudinea
vine din interior, uneori este nevoie și
de ținuta potrivită care să-ți însoțească
încrederea în sine.

Vara este sezonul cel mai potrivit să te distrezi, exprimă acest
sentiment prin hainele pe care le porți. Deși atitudinea vine din
interior, uneori este nevoie și de ținuta potrivită care să-ți înso-
țească încrederea în sine.

:apca rap, potrivit[ nu doar
pentru b[rba\i

În lumea afacerilor haina îl face pe
om. Întreaga apariție trebuie să fie bine
gândită și să pună în valoare purtătorul.
Butonii sunt o modalitate perfectă de a
ad[uga un plus de stil ținutei tale și un
mod minunat de a-ți personaliza imagi-
nea. Imediat ce ai pus la mânecă o pere-
che de butoni vei remarca câtă eleganță
și distincție emană acest simplu artificiu
vestimentar. Ai fi tentant să crezi
că butonii de cămașă sunt un accesoriu
demodat, surprinzător sau nu, aceștia au
revenit în atenția multor case de modă,
fiind chiar foarte căutați de către bărbați.  

Alegerea butonilor potriviți
ținutei

Să presupunem că niciodată nu ai
fost pus în situația de a cumpăra butoni.
Noi îți oferim câteva informații prețioase
legate de detaliile la care trebuie să fii
atent. 

Butonii se poartă doar la cămășile
care nu au nasturi la mânecă și au man-
șetă dublă sau una franțuzească de gală,
însă se pot purta și la manșetele simple.
Nu toți butonii au sistem de închidere,
în timp ce unele modele se trec pur și
simplu prin gaica manșetei, la altele se
deschide butonul, se trece prin ambele
găici și pe urmă se închide. La fel ca și
hainele, modele diferă, în timp ce unele
sunt mai tinerești, altele sunt indicate ce-
lor mai în vârstă.

Cei mai populari butoni sunt cei din ar-
gint sau aur. Dacă ai început de curând
să porți butoni atunci îți recomand să
alegi aceste culori de bază. Ca și o regulă
generală, culoarea butonilor se asortează
cu catarama curelei. În plus, ar trebui să
se asorteze și cu celelalte bijuterii și ac-
cesorii pe care le porți (ceasul de exem-
plu). Butonii de aur/auriți se potrivesc
cel mai bine cu costumul maro, pantofi
maro și curea maro. Tot acum introduc
noțiunea de combinație perfectă între
vestimentația bărbătească pe maro cu ac-
cesorii din aur. În afară de aceste culori,

mulți creatori de modă folosesc în con-
struirea butonilor materiale, sticlă sau
pietre colorate. Dacă porți butoni colo-
rați, ai grijă să se regăsească culoarea
acestora și pe alte piese din vestimentația
ta. Fie că este cravata sau un model dis-
cret pe cămașă, o culoare similară trebuie
să fie prezentă. Butonii albaștri ar merge
bine cu o cămașă albastru deschis, de
exemplu. O altă abordare este alegerea
butonilor și cămășii în contrast puternic
care îi va scoate în evidență. În astfel de
situații trebuie să stăpânești câteva reguli
de bază. În principal este indicat să te re-

zumi la maxim 3 culori. 

Diferite stiluri de butoni

Nu există limită la bogăția de stiluri
de butoni disponibile azi. Cu cât designul
este mai tradițional, cu atât va fi mai con-
servator lookul tău. Dacă te-ai plictisit
de lookul tău, adaugă accesorii puțin mai
noncomformiste. Nu te îngrijora dacă
nu vei găsi astfel de modele oriunde, spre
deosebire de cravatele nonconformiste,
butonii nu se bucură încă de aceeași fai-
mă. 

Butoni din materiale diferite

Butonii sunt făcuți din diferite ma-
teriale. Cele mai frecvente sunt metalele,
dar sticla, mătasea, lemnul, osul și chiar
fildeșul sunt de asemenea des folosiți.
Materialul din care sunt făcuți butonii
pe care îi porți este strict alegerea ta în
funcție de gust, dar și buget. Materialele
din care sunt făcuți sunt mult mai puțin
importante decât culorile alese și modul
în care îi porți.

Cămășile pentru butoni

Mâneca cămășilor speciale este una
dublă, care se îndoiește înapoi după care
este fixată de buton. Această cămașă este
considerată mai elegantă, în special da-
torită butonilor care compun ținuta. Mo-
delele acestea au câștigat o mare popu-
laritate în ultimii ani și sunt purtate și la
evenimente black fie în combinație cu
smoking, dar și la ținuta casual fără cra-
vată.

Cât să cheltui pe butoni?

Prețul butonilor variază, de la câteva
zeci de lei până la câteva mii de euro.
Prețul este dat de materialul din care sunt
făcuți și de brand. Este de recomandat
să ai cel puțin 2 perechi de butoni în gar-
derobă care să îți permită să îi porți la o
mai mare varietate de ținute.

Butonii de c[ma;[, secretul elegan\ei masculine
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Str[mo;ii no;tri cuno;teau toate punctele energetice de mare putere

ale României ;i le însemnau cu megaliți ;i altare ciclopice, dedicându-
le zeilor primordiali. Cercetătorul Gheorghe :erbana ;i un fost ofițer
în unitatea de extrasenzoriali ai generalului Ilie Ceau;escu ne ajută să
construim această hartă energetică a României.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Există zone în România unde,
inexplicabil pentru omul de rând,
turi;tii simt o stare de bine, lini;te
;i echilibru, unde plantele cresc mi-
raculos ;i clima este echilibrată.

Sunt locuri cu o încărcătură energe-
tică extraordinară, locuri în care pămân-
tul “pulsează”. Cercetătorii le-au studiat
ani la rând ;i au scris tratate peste tratate,
ajungând la concluzia că România be-
neficiază de unul dintre cele mai puter-
nice scuturi energetice de pe planetă.

Cum se formează energiile

Str[mo;ii no;tri cuno;teau toate
punctele energetice de mare putere ale
României ;i le însemnau cu megaliți ;i
altare ciclopice, dedicându-le zeilor pri-
mordiali. Cercetătorul Gheorghe :erba-
na ;i un fost ofițer în unitatea de extra-
senzoriali ai generalului Ilie Ceau;escu
ne ajută să construim această hartă ener-
getică a României.

Din punct de vedere bioenergetic,
Pământul este o formațiune cu linii geoe-
nergetice care se întretaie, se leagă în no-
duri ;i se modifică sub influența proce-
selor geofizice ;i cosmice. Aceste linii de
putere ating forța maximă în anumite
zone, care emit radiații numite “curenți
de inteligență”.

Locurile în care “biocurenții inteli-
genți” ai Terrei se întâlnesc cu emisiile
energetice cosmice de aceea;i valoare
sunt considerate puncte privilegiate sau
“puncte de dragoste” ;i sunt marcate, în
general, de megaliți.

Deloc întâmplător, în acele zone a
existat ocultata civilizație a uria;ilor ;i,
mai târziu, au apărut nucleele civilizației
oamenilor, care au construit temple, schi-
turi, biserici, mănăstiri, ap[rând aceste
locuri divine. A;a cum constatase regre-
tatul bioenergoterapeut Dan Seracu, de-
asupra României se întinde una dintre
cele mai puternice “umbrele” protectoare
de pe întreaga planetă.

Unul dintre ofițerii “paranormali” ai
generalului Ilie Ceau;escu a precizat că
întregul lor antrenament urmărea să le
amplifice aptitudinile extrasenzoriale. Iar
pentru asta erau du;i în anumite centre

energetice. Din punct de vedere al ran-
damentului extrasenzorial, aceste centre
sunt< Cozia – Frunți – Negoiu, Ghițu –
Negoiu, Iezer – Negoiu, denumit ;i Tri-
cornul Dacic.

Acesta este cel mai activ ;i cel mai
anihilant pentru multitudinea centrelor
de negativare. Urmează Nehoia;u – Pen-
teleu, Goru – Lăcăuți> Petro;ani – Tis-
mana> Abrud – Câmpeni> Ina – Călima-
nu> Bârgău – Giumalau> Toroiaga – Ro-
tundă> Grintie;u – Rarău> Slănic Moldo-
va> Soveja – La Grote. În acest ultim
punct ajungeau ofițerii care trecuseră la
un stadiu superior al cursurilor de per-
cepție extrasenzorial[.

Triunghiul divin Omu – 
Babele – Sfinxul

În România, cel mai cunoscut tri-
unghi energetic este Omu – Babele –
Sfinxul, de o putere incalculabilă. În

jurul acestuia apar, la anumite inter-
vale, conuri de lumină alb-lăptoasă,
care se rotesc ca un vortex de nori,
amplificând percepția extrasenzoria-
lă.

Tot atunci se înregistrează semnale
radio venite dinspre interiorul munte-
lui. Un alt loc geoenergetic este Polo-
vragi, Târgu Jiu, cu a sa “pe;teră fără
capăt”, unde se crede că Zamolxis îi în-
văța pe vraci tehnici de tămăduire a
sufletului ;i trupului (poli-vraci).

Bioenergoterapeuții de azi spun ca
Polovragiul este cea mai bună zonă
pentru tonifierea generală a organis-
mului. Sarmizegetusa era un adevărat
panteon al cunoa;terii spirituale. Aco-
lo, pe un platou aproape inaccesibil,
împrejmuit pe trei părți de prăpastii
adânci, se află un altar megalitic pe
care sunt inscripții într-o limbă nedes-
cifrată. Pentru bioenergoterapeuți, Sar-
mizegetusa este o zonă ce activează

creativitatea ;i aptitudinile pentru edu-
cație.

Panteonul de la Căscioarele

Cercetătorul Gheorghe :erbana in-
dică o altă zonă a “urie;ilor”, Panteonul
de la Căscioarele, o vatră primară a ci-
vilizației. “La Căscioarele a început Is-
toria, care se trage de la Istru!”, spune
Gheorghe :erbana. “Aici a existat o mi-
nunată civilizație a zeilor tatani ai ome-
nirii. Aici au fost găsite necropole de
urie;i ;i pietre cu inscripții ciudate, cu
linii ce parcă delimitează zone numai
de str[vechi ;tiute. Cu aparatura mo-
dernă se poate constata o zonă geoe-
nergetică deosebită ;i o acustică ne-
maipomenită. Cine doarme noaptea
aici, în zona Panteonului de la Căs-
cioarele, aude clar ;i :oaptele oameni-
lor de pe malul celălalt al Bălții Izvo-
rului Catalui”. Sursa< obiectiv.info.
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În Dubai tr[iesc mai
mul\i muncitori str[ini

decât arabi

Chanel No 5 prima chimistă din
istorie este considerată a fi o femeie
care se îndeletnicea cu fabricarea
parfumurilor. 

Tapputi, a;a cum se numea femeia,
apare menționată într-o scriere cuneifor-
mă atribuită mileniului 2 ̀ nainte de Hristos
din zona Mesopotamiei.

Substanțele mirositoare au ;i
origine animală?

Substanțele mirositoare din compo-
nența unui parfum nu au numai origine
vegetală ci ;i animală. De exemplu, o sub-
stanță inflamabilă de culoare închisă se-
cretată de sistemul digestiv al Ca;alotului
(o anumită specie de balen[> Sperm Whale
în engleză) stă la baza producerii ambrei.

Alte arome se obțin ;i din castori sau al-
bine, în timp ce moscul (în original musk,
care ̀ nseamnă testicul în limba sanscrită)
se obține din secreția unei glande situate
în regiunea anală la masculii speciei de că-
prioare cu acela;i nume.

Cele mai vechi relicve ale producerii
de parfumuri de către oameni, găsite până
în prezent, au aproximativ 4000 de ani.
Descoperite recent, sticluțele de parfum
;i vasele de mixare găsite în Pyrgos, Cipru,
făceau parte din materialele de lucru ale
unui laborator de aproximativ 4.000 de
metri pătrați în care se fabricau parfumuri.

In Europa, ;i mai ales în Franța, in-
dustria parfumurilor a luat amploare sub
influența parfumierului personal al Cate-
rinei de Medici (Regina a Franței), pe nu-
me Rene. Însă fabricarea esențelor frumos
mirositoare fusese inițiată cu mult înainte
de acesta< rețete de parfum datând din

1221 au fost atribuite c[lugărilor de la Mă-
năstirea Sfânta Maria din Florența.

La `nceput, parfumurile erau folosite
de aristocrația europeană pentru a masca
miorosurile neplăcute emanate de corp în
lipsa unei igiene adecvate. Din păcate, acest
lucru este destul de răspândit ;i în ziua de
astăzi, în toate clasele sociale.

Apa de colonie, cel mai frecvent pro-
dus din gama parfumurilor cumpărat pe
scară largă, are cea mai mică concentrație
de parfum. 

Majoritatea produselor de acest fel au
o concentrație de parfum de doar 5%. Spre
comparație, apa de toaletă are o concen-
trație medie de 10%, cea de parfum de
15% în timp ce cea mai mare concentrație
o întâlnim în extractul de parfum< 20% în
general dar poate ajunge ;i până la 40% în
cazul produselor exclusiviste. Aftershave-
urile au o concentrație medie de 3%.

Chanel No 5 este prima chimist[ din istorie

Suntem \ara cu cele mai multe 
puncte energetice de pe planet[

Dubaiul î;i datorează boom-ul
economic resurselor de petrol ;i gaz
natural. Strategia de dezvoltare a fost
foarte bine pusă la punct, ;tiind că re-
sursele sunt epuizabile, accentul a fost
pus pe turism. Prețul relativ scăzut al
materiilor prime, clima caldă ce du-
rează aproape tot anul, minunile arhi-
tecturale precum Burj al-Arab și Insula
Palmier și atitudinea prietenoasă a lo-
cuitorilor au făcut ca Emiratele Arabe
Unite să fie denumite Hong Kong-ul
sau Singaporele Orientului mijlociu. 

Numărul locuitorilor Dubaiului
este mai mic decât al muncitorilor în
construcții. Dubaiul a atras atenția lu-
mii datorită clădirilor de proporții
foarte mari. Dar acest lucru a atras
atenția ;i celor care luptă pentru drep-
turile omului, privind forța de muncă
numeroasă ce provine din Asia de Sud.
Aproximativ jumătate din populația
Dubaiului înțelege indiana.

În Dubai se află cel mai luxos hotel
al lumii. Hotelul Atlantis – rezidenţă
de lux din orașul Dubai, care și-a pri-
mit primii vizitatori în august 2008 –
este înconjurat de apele calde ale Gol-
fului Arabiei. Arhitectura lui se bucură
de admiraţia specialiștilor din lumea
întreagă, iar locul unde se află face să
îi crească prestigiul.

În Dubai se află cea mai mare in-
sulă artificiala din lume. Dubai-ul se
poate mândri cu cea mai mare insulă
artificială din lume care a costat 12
miliarde de dolari. Pentru construcția
insulei au fost folosite 94 de milioane
de metri cubi de nisip ;i 7 milioane de
tone de rocă. În acest paradis plutitor
au fost fost adu;i chiar ;i 28 de delfini
;i a fost recreat un recif.

Dubaiul este renumit ;i pentru me-
troul sau. Metroul din Dubai are re-
numele de a fi nu numai cea mai bine
computerizată linie din lume, dar ;i
cea mai elegantă. Acesta a costat în jur
de 8 miliarde de dolari, iar ̀ ntreținerea
lui se aproximeaza la 1 miliard de do-
lari pe an.

Tot în Dubai se află ;i cea mai în-
altă clădire din lume,  încă o minune
a lumii de 828 metri. Este un zgârie-
nori gigant, de 1,5 miliarde de dolari,
care devine, astfel, noul simbol al emi-
ratului ;i se nume;te Burj Dubai. Con-
strucția a început la 21 septembrie
2004, exteriorul fiind finalizat la 1 oc-
tombrie 2009> clădirea a fost inaugu-
rată oficial la data de 4 ianuarie 2010.
Costurile totale ale proiectului au fost
de 1,4 miliarde de dolari.

Tot în Dubai se află ;i cea mai înaltă
clădire din lume,  încă o minune a lu-
mii de 828 metri

Pentru bioenergoterapeuți, Sarmizegetusa este o zonă ce activează creativitatea ;i aptitudinile pentru educație
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Prezint[ jurnalul de ;tiri „E!
News”, iar emisiunea „Fashion
Police”, a c[rei gazd[ este, a deve-
nit o emblem[. Dincolo de micile
ecrane, unde apare ;i `n propriul
reality show „Giuliana & Bill”, co-
lec\ia de haine care-i poart[ nu-
mele ;i de evenimentele mondene
pe care le-a prezentat, jurnalista
Giuliana Rancic a avut parte de
mult mai multe drame.

Chiar ;i `n optimista lume a Holly-
wood-ului, voio;ia ei uime;te ;i binedis-
pune publicul, mai ales fanii. Chiar dac[
este ̀ n industria de divertisment de peste
20 de ani, Giuliana ;i-a p[strat entuzias-
mul de la ̀ nceputuri. „Am condus ast[zi
spre locul de munc[ `n ma;ina mea de-
capotabil[> soarele str[lucea, palmierii
se leg[nau ;i m-am sim\it at]t de fericit[.
Fac acest drum de 12 ani ;i nu m-am
plictisit niciodat[. Nici nu cred c[ a; pu-
tea fi nefericit[. E visul meu!”, recunoa;te
prezentatoarea.

Pentru Giuliana, locul ei de munc[
este `n principal la canalul E! – un post
de televiziune de ;tiri ;i evenimente din
industria de divertisment, unde talentul
ei de povestitoare se dovede;te a fi po-
trivirea perfect[. Ca imagine a re\elei
media, vedeta `n v]rst[ de 40 de ani se
num[r[ printre cele mai populare per-
sonalit[\i din televiziunea american[, do-
vad[ fiind recentul trofeu Fan Forward
Award la gala Daytime Emmy din acest
an. Iar personalitatea ei deschis[ i-a adus
peste 3 milioane de fani pe Twitter.

Momente dificile ;i boala
Dup[ ce Bill ;i Giuliana s-au c[s[orit

`n 2007, au `ncercat s[-;i `ntemeieze o
familie. Ap[r]nd probleme, cuplul a
`nceput procesul de fertilizare in vitro ̀ n
martie 2010. Giuliana a reu;it s[ r[m]n[
`ns[rcinat[ ̀ n acea prim[var[, dar a pier-
dut sarcina la nou[ s[pt[m]ni. Au reluat
procesul de fertilizare ̀ n luna noiembrie
a aceluia;i an, dar f[r[ rezultat. C]nd au
decis s[ ̀ ncerce tratamentul pentru a tre-
ia oar[, doctorul i-a recomandat Giulia-
nei s[-;i fac[ o mamografie, spun]ndu-
i< „Nu conteaz[ dac[ ai 26 sau 36 de ani.
Nu vreau s[ facem tratamentul dac[
exist[ ;i cel mai mic risc de cancer, pentru
c[ hormonii `l vor accelera”. A;a a des-
coperit cancerul de s]n ̀ n faz[ incipient[.
Opera\ia efectuat[ imediat nu a reu;it s[
elimine toate celulele canceroase, a;a c[
`n decembrie 2011, Giuliana a trecut
printr-o opera\ie de dubl[ mastectomie.

Via\a de familie
So\ul ei, Bill (43 de ani), a fost al[turi

de ea `n toate fr[m]nt[rile ei, dovedind
c]t de important este cel care are grij[ de
tine. „E `ngrozitor s[ treci printr-o ase-
menea boal[, dar ;i cei apropia\i au de
suferit, iar Bill a fost incredibil. A f[cut
totul pentru mine ;i `mi doresc s[-l pot
clona pentru c[ este b[rbatul perfect.”

Anul trecut, o declara\ie de-a ei a
creat c]teva comentarii negative, deoa-
rece a recunoscut c[ ea ;i Bill au pus ma-
riajul pe primul loc ;i copilul pe al doilea.
Giuliana nu a `n\eles de ce acel comen-
tariu a fost at]t de ;ocant pentru public.
„V[z]nd c[ p[rin\ii se iubesc, nu poate
dec]t s[-i ajute pe copii `n rela\iile lor
viitoare.”

Duke va `mplini doi ani la sf]r;itul
lunii august ;i av]nd `n vedere
dificult[\ile prin care a trecut Giuliana
pentru a-l avea, ar putea exista tenta\ia

de a-l r[sf[\a prea mult. „Nu-l r[sf[\ cu
lucruri, dar poate exagerez `n alte feluri.
C]nd dore;te o pr[jitur[ ̀ n plus, mai trec
cu vederea, deoarece ̀ mi amintesc c]t de
greu a fost s[-l avem ̀ n vie\ile noastre. :i
afl]nd c[ am cancer dup[ ce am ̀ ncercat
s[ r[m]n ̀ ns[rcinat[, Bill spune c[ Duke
va putea afirma c[ mi-a salvat via\a. Anii
de adolescen\[ vor fi grozavi.”

Modul `n care abordeaz[ acum ba-
lan\a dintre munc[ ;i familie s-a schim-
bat, str[duindu-se s[ nu aduc[ acas[ ceea
ce e legat de munc[. Asta ̀ nseamn[ opri-
rea computerului ;i renun\area la telefo-
nul mobil c]nd e ̀ mpreun[ cu familia ei.
„~ncerc s[-mi separ c]t mai bine munca
de via\a de familie, astfel `nc]t s[ pot fi
100 % prezent[ c]nd `mi petrec timpul
cu Duke ;i cu so\ul meu. :tiu c[ ;i Bill
face la fel.”

Din Napoli `n America
:i familia Giulianei a fost la fel de

unit[. N[scut[ Giuliana DePandi ̀ n Na-
poli, Italia, a avut ;apte ani c]nd familia
ei - tat[l Eduardo, croitor, mama Anna,
fratele ;i sora Pasquale ;i Monica – au
trecut Atlanticul pentru a se stabili `n
statul american Maryland. ~;i aminte;te
de perioada ̀ n care st[tea la ;coal[ ̀ n ul-
tima banc[ ;i visa cu ochii deschi;i toat[
ziua pentru c[ nu `n\elegea engleza, iar
profesorii nu vorbeau italiana. Iar
atunci c]nd `i pronun\au numele, o
f[ceau de multe ori gre;it, motiv
pentru care colegii de clas[

r]deau de ea. 
A `nv[\at engleza

urm[rind buleti-

nele de ;tiri la televizor ;i a visat de mic[
s[ ajung[ prezentatoare de ;tiri. A urmat
cursuri de masterat ̀ n jurnalism la Was-
hington American University, ocazie cu
care a asistat la ̀ ntruniri ce au avut loc la
Pentagon ;i la Curtea Suprem[ de Justi\ie.
D]ndu-;i seama c[ se pricepea mai bine
la probleme mai pu\in ap[s[toare, s-a
mutat `n Los Angeles la c]teva zile dup[
absolvire, ̀ ndrept]ndu-;i aten\ia spre in-
dustria de divertisment.

Dup[ c]\iva ani de joburi obi;nuite,
Giuliana s-a angajat la postul E!. ~n 2005,
c]nd a devenit prezentatoare ;i redac-
tor-;ef al emisiunii „E! News”, era cea
mai slab urm[rit[ dintre toate emisiu-
nile canalului ;i urma s[ fie anulat[.
„Pe vremea aceea, ;tirile `ncepeau cu
regizori ;i mari actori. Dar eu m-am
g]ndit c[ publicul dorea s[ ;tie mai
multe despre vedetele momen-
tului. A;a c[ vedeta cu

care am ̀ nceput a fost Paris Hilton.” Dup[
un an de zile, buletinul de ;tiri a ajuns
cel mai urm[rit de pe post.

C]t despre cum se simte ea, Giuliana
spune c[ este s[n[toas[, trec]nd prin
controale periodice la c]teva luni o dat[,
dar continu]nd, la doi ani dup[ opera\ie,
s[ ia medicamente. „Unele persoane
ur[sc s[ ia medicamente, dar eu cred c[
ajung]nd `n aceast[ situa\ie s-ar putea
s[ existe c]teva efecte la nivel psihologic,

a;a c[ eu chiar a;tept s[
le iau ;i cred c[ din
acest motiv nu
exist[ efecte secun-
dare ̀ n cazul meu.
Pentru c[ eu `mi
iubesc via\a ;i
sunt fericit[ c[

tr[iesc.” 

Giuliana Rancic< „Unele momente dificile apar 
pentru a-\i aduce cele mai frumoase lucruri din via\[”

     “România contează!”
este mesajul transmis de
ediția din această toamnă a
Concursului Enescu, care
are loc între 6 și 27
septembrie la București.
Publicul va putea asculta
online transmisiile live ale
concertelor. 
     
     Un recital extraordinar al
pianistului francez Jean-
Claude Pennetier, concerte
de pian,  vioară și violoncel
alături de Orchestra
Filarmonicii “George
Enescu”, precum și peste 200
dintre cei mai promițători
artiști de pe 5 continente care
evoluează pe scenele
Ateneului Român și
Universității de Muzică
București sunt evenimentele
din cadrul acestei ediții a

Concursului Internațional
“George Enescu” (6-27
septembrie, București).
Publicul poate lua gratuit
pulsul muzicii clasice a
viitorului în cadrul celei de-
a XIV-a ediții a Concursului
Internațional “George
Enescu”, fie în sălile de
concert, în baza unei
proceduri de înregistrare pe
site-ul www.festivalenescu.ro
sau online, prin intermediul
transmisiilor live ale
concertelor, care vor fi
disponibile pe același site.   

Alexandru Tomescu vine la
Gala de Deschidere 

     Un moment special din
cadrul Concursului Enescu,
care va putea fi urmărit și
online, în transmisie live este
Gala de Deschidere. Pe 6

septembrie, la Ateneul
Român,

violonistul
Alexandru

Tomescu –
laureat în
cadrul
ediției din
1999 a

Concursului
– și pianistul

Amir și
pianistul –

laureat al ediției
din 2009 – vor

aduce publicului
Rapsodia Nr.1 în La

Major de George Enescu,

Concertul pentru Vioară şi
Orchestră în Mi Minor
Op.64 de Felix Mendelssohn-
Bartholdy și Concertul
pentru Pian și Orchestră în
La Minor Op.16, de Edvard
Grieg. 
     Evenimente de marcă
sunt și Finalele de Gală, unde
laureații secțiunilor de Pian,
Vioară și Violoncel,
desemnați de juriul
Concursului drept artiștii cu
cel mai mare potențial de a
deveni nume importante în
muzica clasică
internațională, vor susține
concerte în Sala Mare a
Ateneului Român alături de
Orchestra Filarmonicii
“George Enescu”. Acestea vor
avea loc pe 18 septembrie –
Vioară – pe 21 septembrie –
Violoncel – și pe 27
septembrie – Pian.  Aceste
evenimente vor fi, de
asemenea, transmise live pe
site-ul Festivalului și
Concursului Enescu. 

“Un artist emblematic al
școlii franceze”, reputatul
pianist Jean-Claude Penntier
va urca pe scena Ateneului
Român pe 23 septembrie
pentru a susține un recital
extraordinar alături de
pianista de orgine română
Mara Dobrescu,
câștigătoarea unei burse a
Guvernului Francez si
absolvent[ a prestigiosului
Conservator din Paris.  Jean-
Claude Penntier este și
membru în juriul Secțiunii

de Pian a Concursului
Enescu. În 2013, Jean-Claude
Penntier a fost prezent în
cadrul Festivalului Enescu,
cu un recital în care a
interpretat inclusiv Sonata
Nr.1 pentru Pian de George
Enescu.   

Premii în valoare de 100.000
de euro

     Concursul Enescu este
singurul concurs de
muzică clasică din
România membru

al Federației Mondiale a
Concursurilor Internaționale
de Interpretare Muzicală. La
ediția din toamnă a
Concursului, celor 100.000
de euro cât valorează
premiile, li se adaugă
posibilitatea pentru laureați
de a participa la un master
class cu mari muzicieni ai
lumii la Academia de Muzică
din Viena, precum și
posibilitatea de a cânta pe
cele mai importante scene

din România, alături de
filarmonicile din țară.
Remarcabili solişti
precum pianiștii Radu
Lupu și Dan Grigore,
violonistul Ştefan

Ruha, pianistul
Valentin

Gheorghiu,
cunoscuta

violonistă
Silvia

Marcovici, compozitorul
Dan Dediu și cei mai
performanți artiști români
de generație nouă<
Alexandru Tomescu, Vlad
Stănculeasa, Remus Azoiței,
Anna Țifu – sunt doar câțiva
dintre cei mai apreciați
muzicieni români la nivel
internaţional care au debutat
ca laureați ai Concursului
Internațional George Enescu.

Prestigiu pentru România<
240 de tineri arti;ti din 36 de col\uri particip[ la Concursul Enescu 


