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S`n`tate Frumuse]e&
Pastilele nu sunt cea mai bun[
op\iune când vrei s[ sl[be;ti

Maleta pe gât, abord[ri moderne
ale unei piese cu istorie
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„S-a stins ̀ n Ardeal preotul Constantin Lucaciu, fratele p[rintelui Vasile Lucaciu,
a c[rui zgomotoas[ faim[ `i umbrise toat[ viața”, scria Nicolae Iorga `n anul 1920,
despre fratele marelui om politic s[tm[rean Vasile Lucaciu. 

Constantin Lucaciu s-a n[scut `n anul 1860 `n localitatea Baia Mare. Tat[l s[u
Mihail a fost numit ̀ nv[\[tor ̀ n anul 1858 la ;coala primar[ greco-catolic[ de aici.
Dup[ ce a urmat ;coala primar[ ;i liceul la Baia Mare, Constantin ;i-a finalizat
studiile teologice la Gherla. Astfel c[ `n anul 1886 a fost hirotonit preot ;i a slujit
al[turi de fratele s[u Vasile Lucaciu la :i;e;ti p]n[ `n martie 1892, c]nd a primit
parohia Iojib. Va p[stori aici p]n[ `n anul 1906.

Continuare `n pagina 2

Pe nedrept uitat,
Constantin Lucaciu are
merite la fel de mari ca

;i fratele s[u Vasile

La Muzeul de Art[  pute\i revedea drumul 
pictorului Ion Sasu spre Lumin[

      Papa Francisc va oficia,
pentru prima dată, mai multe
căsătorii la Vatican, cu puțin timp
înainte de deschiderea unui sinod
al episcopilor, axat pe familie și
mariajul catolic, a anunțat vineri
agenția specializată pe probleme
ale Vaticanului I.Media, citată de
AFP. 
      Jorge Bergoglio, care este și
Episcop de Roma, va oficia
căsătoria a circa 20 de cupluri din
Dieceza Romei în Biserica Sf.
Petru.
      Doar Ioan Paul al II-lea a

oficiat mai multe căsătorii în
public, cu ocazia primei ediții a
Întâlnirii mondiale a familiilor,
care a avut loc la Vatican în
octombrie 1994.
      Papa Francisc face referire
foarte des la familie și căsătorie,
dar el se arată mult mai deschis
și realist decât predecesorii săi în
ce privește dificultățile pe care
acestea le pot întâmpina, vorbind
despre femei abandonate și
despre mariaje eșuate, încheiate
fără un angajament inițial
chibzuit, de conveniență.

În acest moment, o echipă internațio-
nală, formată din șapte artiști, pregătește
premiera spectacolului “Galeria Manole”,
care are la bază balada populară “Meșterul
Manole” și diferitele ei variante culte. Aces-
ta urmează să fie prezentat la mijlocul lunii
noiembrie, dar va fi popularizat în 13 sep-
tembrie cu o repetiție generală, deschisă

publicului.
Echipa este condusă de regizorul aus-

tralian Kurt Muray, asistat de Iulia Benze,
alături de care lucrează cinci actori, de di-
ferite vârste, sosiți din Satu Mare și Bucu-
rești. Coordonatorul și inițiatorul Com-
paniei SPOT este Paul Sarvadi.

      Actorul Jackie Chan va îmbrăca o ie
tradițională, pe 11 septembrie, la evenimentul
de inaugurare a Zilelor Filmului Chinezesc din
România de anul acesta, care va avea loc la
Grand Cinema&More din Băneasa Shopping
City. În urma propunerii pe care Casa Româno-
Chineză i-a făcut-o lui Jackie Chan de a deveni
ambasador onorific cultural, actorul a acceptat
să poarte o ie românească pe care să o
promoveze și în alte țări din lume ca o haină a
identității noastre naționale.
      "Poporul român se identifică, printre altele,
și poate în cel mai autentic mod, prin portul
său popular, cu precădere prin cea mai
reprezentativă și cea mai marcată de simboluri
piesă a sa, de cel puțin 2000 de ani încoace< ia.
      În același timp, China are una dintre cele
mai vechi civilizații din lume, compusă din state
și culturi datând mai mult de șase milenii. De
aceea, consider că Jackie Chan va fi cel mai bun
promotor al tradițiilor și obiceiurilor românești,
atât în China, cât și în restul lumii, în calitate de
ambasador UNICEF", a declarat directorul
Casei Româno-Chineze, Ecaterina Vanea.
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Papa Francisc va oficia pentru prima 
dat[ c[s[torii la Vatican
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Jackie Chan va îmbr[ca 
o ie tradi\ional[

      Costumul bej purtat de președintele SUA,
Barack Obama, în timp ce vorbea despre criza
din Ucraina și conflictele din Siria și Irak a
incendiat rețelele sociale imediat după
conferința de presă a acestuia, informează vineri
AFP. De culoare deschisă, costumul a stârnit
ample comentarii în rețelele de socializare, în
condițiile în care Barack Obama este cunoscut
pentru compleurile sale sobre.
      Comentariile postate pe Twitter au făcut
aluzie, de exemplu, la titlul unei cărți a
președintelui Obama, “e Audacity of Hope”
(Îndrăzneala de a spera), care a devenit< “e
Audacity of Taupe” (Îndrăzneala culorii
“taupe”). Au continuat, în aceeași notă ironică,
cu “Yes we tan” — aluzie la celebrul slogan din
campania prezidențială a lui Barack Obama din
2008, “Yes we can”.
      Unele comentarii au salutat însă “curajul”
președintelui. Obama, căruia îi plac, în general,
costumele de culoare închisă, a mai purtat unul
crem, de Paști, anul acesta.

Costumul bej al lui Obama 
inflameaz[ re\elele sociale

S[tm[reanul Kolbaszer 
Emeric are cea mai mare 
planta\ie de Goji din România

În 1891, Cercul Kolcsey a pus bazele 
primului muzeu din Satu Mare
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Andreea Diaconu - de opt ani  
`n lumea modei interna\ionale
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Compania SPOT din Carei lucreaz[ la spectacolul 
“Galeria Manole”
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~n anii 1892, 1893 ;i 1894 particip[
la adun[rile generale anuale de la Sibiu
ale Partidului Na\ional Rom]n. Activi-
tatea din cadrul P.N.R s-a `mbinat cu
mi;carea memorandist[. La 14 ianuarie
1892, a avut loc o conferin\[ a celor cinci
cercuri electorale din Comitatul Satu Ma-
re ̀ n care Constantin Lucaciu a fost des-
emnat delegat pentru Conferin\a de la
Sibiu din 20-21 ianuarie 1892. 

La conferin\a de la Sibiu, delega\ii
s[tm[reni "`ndeplinind mandatul
aleg[torilor, s-au num[rat printre
sus\in[torii `naint[rii f[r[ `nt`rziere a
Memorandului la Curtea de la Viena”.
Astfel c[ ̀ n mai 1892 Constantin Lucaciu
a f[cut parte din delega\ia celor 300 de
intelectuali care s-au deplasat la Viena
pentru a `nainta `mp[ratului memoran-
dumul rom]nilor.

Pe data de 20 septembrie 1892 Con-
stantin ia parte la marea adunare convo-
cat[ la Si;e;ti unde a citit scrisoarea adop-
tat[ de adunare ;i adresat[ Papei de la
Roma ̀ n leg[tur[ cu suspendarea lui Va-
sile Lucaciu. "Mul\imea de asisten\i a as-
cultat cu ̀ ncordat[ aten\iune, ;i am v[zut
;iroaie de lacrimi curg]nd pe fe\ele tu-
turor ascult[torilor ;i am auzit suspinuri
grele ie;ite din fundul inimilor”. 

Intr[ `n conflict cu episcopul 
Ioan Sabo de Gherla

Constantin Lucaciu `;i continu[ ac-
tivitatea din cadrul P.N.R. ;i dup[ ce ̀ nce-
pe persecu\ia memorandi;tilor. La 20 iu-
lie 1893 ̀ l ̀ n;tiin\eaz[ pe protopopul Sei-
niului, Iosif Pop Lemeni despre „plecarea
sa din parohie pentru a lua parte la Con-
ferin\a delega\ilor aleg[torilor rom]ni

din Transilvania, ce urma a se \ine la Si-
biu, `n data de 23 iulie 1893”. Un an mai
t]rziu, la 26 noiembrie 1894, Constantin
Lucaciu ̀ l ̀ n;tiin\eaz[ pe acela;i Iosif Pop
Lemeni, c[ `n zilele de 27-29 noiembrie
va lipsi din Iojib „fiind plecat la Sibiu,
pentru a lua parte la conferin\a general[
a aleg[torilor rom]ni din Transilvania ;i
Ungaria”. 

Din cauza deselor deplas[ri din pa-
rohie datorate diverselor consf[tuiri po-
litice, la fel ca ;i fratele s[u Constantin
va intra ̀ n conflict cu episcopul Ioan Sa-
bo de Gherla.

~n anul 1907 prime;te
parohia Craidorol\

Din anul 1907 p]n[ `n 1914 a fost
preot ̀ n parohia Craidorol\. Tot ̀ n ace;ti
ani a fost ales ;i pre;edinte al Reuniunii
`nv[\[torilor greco-catolici din comita-
tele S[tmar ;i Ugocea ce apar\inea de
dieceza Gherlei. 

~n calitate de pre;edinte al Reuniunii
`nv[\[torilor, Constantin Lucaciu parti-
cip[ ;i la conferin\ele Astrei. ~n 11 august
1907, la Mocira, are loc „Protocolul
adun[rii generale a desp[r\[m]ntului
S[tmar-Ugocea al Astrei”.  La aceast[
adunare particip[ ;i Constantin Lucaciu.
~n septembrie 1912 prime;te o scrisoare
din partea directorului desp[r\[m]ntu-
lui, Gheorghe :u\a. Acesta ̀ i solicit[ par-
ticiparea la conferin\a Astrei din 9 oc-
tombrie ;i `ntocmirea unui proiect pri-
vind constituirea a trei desp[r\[minte
noi `n locul celui vechi. 

A protestat `mpotriva Episcopiei de
Hajdudorog. La adunarea organizat[ `n
18 august 1912 la Sanisl[u de c[tre p[rin-
tele Alexa Pop a participat ;i Constantin
Lucaciu.

Este mustrat pentru c[ pred[
`n limba rom]n[

A;a cum `l caracterizeaz[ N. Iorga,
Constantin Lucaciu "avea curajul de a
judeca independent, lovind curagios ne-
ajunsurile, f[r[ a se `ntreba dac[ printr-
aceasta sup[r[ pe aceia de care putea s[
at]rne situația sa". 

La Craidorol\, conflictul cu
autorit[\ile se accentueaz[ ca urmare a
faptului c[ pred[ religia ̀ n limba rom]n[,
at]t copiilor rom]ni c]t ;i maghiari. De
asemenea, el a avut curajul s[ fac[
`nsemn[ri `n jurnalul ;colar `n limba
rom]n[.

Cartea sa „Biserica, școala și
armata”, apreciat[ de N. Iorga

~n 13 aprilie  1913, Episcopia Gherlei
`i trimite o scrisoare preotului Constan-
tin Lucaciu `n care< „i se atrage din nou
aten\ia de a nu folosi limba rom]n[ `n
;coala de stat din Craidorol\ deoarece
contravine legisla\iei ;colare maghiare”. 

~n anul 1914 a trecut Carpa\ii `n
Rom]nia `mpreun[ cu fratele s[u Vasile
Lucaciu. Un an mai t]rziu ;i-a tip[rit car-
tea „Biserica, școala și armata” o lucrare
de critic[ social[, `n care a;a cum spune
marele istoric Iorga "Vedea pentru
`ndreptarea relelor numai marele mijloc
al culturii, bisericești și laice, al unei so-
lide culturi naționale, ̀ n care singur[,  cu
adev[rat,  ni  este m]ntuirea".

~n anul 1917 Constantin Lucaciu
pleac[ `n S.U.A., unde, al[turi de fratele
s[u, dr. Vasile Lucaciu, lupt[ pentru cauza
`nf[ptuirii Rom]niei Mari. 

De;i nu a fost prezent la Alba Iulia
`n 1 decembrie 1918, pentru meritele sale

`n lupta na\ional[ a fost ales `n Marele
Sfat Na\ional Rom]n unde `l reg[sim
al[turi de al\i intelectuali s[tm[reni<
preo\ii Romul Marchi; ;i Vasile Arde-
lean, avoca\ii dr. Coriolan Steer, dr. Ilie
Carol Barbul, dr. Ioan Dobo;i, dr. Sever
Pop de B[se;ti. Dup[ revenirea `n \ar[,
episcopul Demetriu Radu  l-a numit pa-
roh ;i arhidiacon `n Satu Mare la 12 au-
gust 1919.

Apoi, `n 1919 a fost ales deputat `n
Parlamentul din Bucure;ti din partea cir-
cumscrip\iei electorale Seini. S-a stins
din via\[ la 1 octombrie 1920 la Satu Ma-
re.

****
Pe nedrept uitat, Constantin Lucaciu

merit[ s[-;i recapete locul `n con;tiin\a
s[tm[renilor, al[turi de celebrul s[u frate
Vasile Lucaciu. Prin ̀ nfiin\area unui mu-
zeu Lucaciu vor fi cunoscu\i marelui pu-
blic to\i cei care au luptat pentru liberta-
tea ;i drepturile poporului rom]n.

Cei ce au urechi de auzit s[ ia aminte
la ce spunea ;i Iorga< "autorit[ți recunos-
cute care cu at]ta indiferenț[ pentru fai-
ma ce-o veți l[sa v[ angajați ̀ n ̀ ntreprin-
deri rentabile (...) s[ știți c[ dreptatea `n
ce privește putința unui viitor pentru
acest neam nu st[ dec]t `n ce spunea
acest biet pop[ pribeag, ̀ n exilul neutra-
lit[ții noastre, la 1915.”

A consemnat Adriana Zaharia
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În anul 1940, pe bună dreptate con-
siderat anul negru al istoriei contempo-
rane românești, puterile Axei erau în apo-
geul expansiunii lor politice și militare.
Sistemul de alianțe al României întemeiat
pe colaborarea cu marile puteri occiden-
tale Anglia și Franța s-a prăbușit în vară
sub loviturile Germaniei naziste. 

Franța a fost anihilată, iar Anglia su-
pusă teribilei agresiuni aeriene cunoscută
sub numele de "bătălia Angliei". În aceste
condiții, România va fi silită să cedeze la
toate granițele teritoriale reclamate de
vecinii ei revizioniști. Începutul s-a făcut
în iunie 1940 când în baza protocolului
secret de colaborare de la Moscova din
luna august 1939 încheiat între 2 dicta-
tori, Hitler și Stalin, s-a impus României
printr-un ultimatum, cedarea Basarabiei
și a Bucovinei. Încercarea de a obține
sprijin german în eventualitatea unei re-
zistențe armate a eșuat. România a fost
nevoită să accepte cererile sovietice. Sti-
mulată de acceptarea ultimatului sovietic,
Ungaria hortistă a ridicat problema Tran-
silvaniei. Tratativele desfășurate la mij-
locul lunii august la Turnu-Severin nefi-
nalizându-se din cauza delegației ungare,
astfel că s-a ajuns la arbitrajul marilor
puteri, Italia fascistă a lui Musollini și
Germania hitleristă de la Viena din 30
august 1940. Acest arbitraj a fost impus
cu forța României prin amenințările ul-
timative ale lui Hitler. Fără să se permită
delegațiilor în cauză să dovedească drep-
turile României asupra Transilvaniei,
Germania și Italia au constrâns România
să accepte un dictat prin care o porțiune
de 43.000 km pătrați din Nord-Vest cu
2.3 milioane de locuitori, a fost atribuită
Ungariei și supusă vreme de 4 ani unei
politici de teroare și deznaționalizare. 
Personal nu vreau să intru în detaliu cu
atrocitățile comise în luna septembrie
1940 după ce armata română a părăsit
teritoriul din Transilvania în unele loca-
lități. Vreau să amintesc că la Viena, unul
din membrii delegației, I. Ioanițiu, sem-
nând actul a leșinat.

Hitler a vrut să compenseze pierde-
rile țării noastre cu sudul Banatului sâr-
besc, dar Ion Antonescu a refuzat. Nu
vreau să fiu considerat un admirator al
Mareșalului Ion Antonescu, dar acesta a
refuzat și teritoriul Transilvania care se
întindea până la râul Bug. În schimb, Un-
garia a anexat o parte din Transcarpatia
care la acea dată se afla sub administrația
Slovaciei și partea de nord-est a Slovaciei,
regiunea Kosice.

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

Mureşan Traian 

Se împlinesc 74 
de ani de la Diktatul

de la Viena

PERSONALIT~}I A;a cum ̀ l caracterizeaz[ N. Iorga, Constantin Lucaciu
"avea curajul de a judeca independent, lovind curagios
neajunsurile, f[r[ a se ̀ ntreba dac[ printr-aceasta sup[r[
pe aceia de care putea s[ at]rne situația sa". 

Pe nedrept uitat, Constantin Lucaciu are 
merite la fel de mari ca ;i fratele s[u Vasile
Pentru meritele sale `n lupta na\ional[ a fost ales `n Marele Sfat Na\ional Rom]n

Director editor< Ilie S[lceanu

Vasile 
Lucaciu

Constantin
Lucaciu(1852-1922) (1860-1920)

Ultimul material trimis redacției 
noastre de Mure;an Traian
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ISTORIE
Sec\ia muzeal[ era compus[ ini\ial din ;ase membri, av]ndu-l ca pre;edinte pe ofi\erul Kiss

Gedeon. Muzeul nu a avut un nume oficial, el a func\ionat ca sec\ie a Societ[\ii Culturale Kolcsey,
put]nd fi numit generic Muzeul Cercului Kolcsey. Patrimoniul sec\iei muzeale a fost constituit ̀ n cea
mai mare parte din dona\ii din partea unor oameni de seam[ ai ora;ului cum au fost< ofi\erul Kiss
Gedeon, baronul Vecsey Iosif sau episcopul romano-catolic Meszleny Iuliu.

Ziua de 31 august reprezint[ ultima zi
din anul bisericesc. Spre deosebire de anul
civil, care `ncepe la 1 ianuarie, anul bise-
ricesc `ncepe la 1 septembrie, pentru c[,
dup[ tradi\ia mo;tenit[ din Legea Veche,
`n aceast[ zi s-a `nceput crea\ia lumii ;i,
tot ̀ n aceast[ zi, ;i-ar fi ̀ nceput M]ntuito-
rul activitatea Sa public[. ~n aceast[ zi, `n
bisericile ortodoxe se oficiaz[ un Te-De-
um, scrie basilica.ro.

Data de 1 septembrie, c]nd noi
pr[znuim ̀ nceputul anului bisericesc, este
legat[ de istoria m]ntuirii. Pe parcursul
unui an bisericesc se rezum[ lucrarea de
m]ntuire de la crea\ie ;i p]n[ la sf]r;itul
lumii.

Astfel, anul bisericesc se `ncheie `n
luna august, c]nd avem s[rb[torile Ador-
mirii Maicii Domnului, la data de 15, ;i
T[ierea Capului Sf]ntului Ioan Botez[to-

rul, la data de 29 august. Aceste dou[
s[rb[tori ne vorbesc despre via\a ve;nic[,
fiind vorba de dou[ mor\i. Sf]ntul Ioan,
ca prooroc al poc[in\ei, `ndeamn[ `n
cuv]ntul s[u< „Poc[i\i-v[ c[ s-a apropiat
`mp[r[\ia cerurilor“, acela;i cuv]nt fiind
rostit ;i de c[tre Iisus Hristos la `nceputul
lucr[rii de propov[duire a Evangheliei.
Propov[duirea poc[in\ei, condi\ie pentru
intrarea `n `mp[r[\ia cerurilor, ne arat[
tocmai venirea ̀ mp[r[\iei lui Dumnezeu,
`ncheierea veacului acestuia ;i `nceputul
eshatonului.

Perioadele Anului Bisericesc

~nceputul Anului Nou bisericesc a fost
instituit de c[tre Sfin\ii P[rin\i la Sinodul
I de la Niceea, c]nd s-a r]nduit s[ se
s[rb[toreasc[ data de 1 septembrie ca un

`nceput al m]ntuirii cre;tinilor, `n amin-
tirea intr[rii lui Hristos `n mijlocul
adun[rii evreilor vestind tuturor 'anul bi-
nepl[cut Domnului'. S-a hot[r]t de c[tre
Sfin\ii P[rin\i (318) participan\i la Sinodul
I Ecumenic de la Niceea din anul 325, pe
considerentul c[ `nceputul activit[\ii de
propov[duire a Evangheliei de c[tre
M]ntuitorul nostru Iisus Hristos s-a f[cut
la `nceputul lunii septembrie, deoarece
dup[ calendarul iudaic intrarea `n sina-
goga din Nazaret (Luca 4, 14-19) a M]ntui-
torului, dup[ `ntoarcerea din pustia Ca-
rantaniei, a fost `n luna a ;aptea, numit[
Ti;ri (care corespunde ̀ n calendarul nos-
tru lunii septembrie).

~n centrul anului bisericesc se afl[
s[rb[toarea ~nvierii Domnului, ̀ n func\ie
de care anul bisericesc se `mparte `n trei
perioade, numite dup[ cartea principal[

de slujb[<perioada Triodului (perioada
prepascal[), perioada Penticostarului (pe-
rioada pascal[), perioada Octoihului (pe-
rioada postpascal[).Fiecare din acestea cu-
prinde un num[r de s[pt[m]ni. 

Perioada Triodului \ine de la Dumi-
nica Vame;ului ;i a Fariseului (cu trei
s[pt[m]ni `nainte de `nceputul Postului
Pa;tilor), p]n[ la Duminica Pa;tilor (total
10 s[pt[m]ni). Primele trei s[pt[m]ni din
aceast[ perioad[ alc[tuiesc vremea de
preg[tire sufleteasc[ `n vederea `nceperii
postului, iar restul de ;apte s[pt[m]ni -
adic[ `nsu;i Postul Pa;tilor - este vremea
de preg[tire, prin poc[in\[, post ;i rug[ciu-
ne, pentru marea s[rb[toare a ̀ nvierii, pre-
cedat[ de amintirea Patimilor Celui ce S-
a r[stignit pentru noi.

Perioada Penticostarului \ine de la
Duminica Pa;tilor p]n[ la Duminica I

dup[ Rusalii sau a Tuturor Sfin\ilor (total
opt s[pt[m]ni).

Perioada Octoihului \ine tot restul
anului, adic[ de la sf]r;itul perioadei Pen-
ticostarului p]n[ la `nceputul perioadei
Triodului. Este cea mai lung[ perioad[ din
cursul anului bisericesc. Durata ei variaz[
`ntre 40-26 s[pt[m]ni, fiind `n func\ie de
data Pa;tilor< cu c]t `ntr-un an oarecare
Pa;tile cade mai devreme, iar `n anul
urm[tor mai t]rziu, cu at]t perioada Oc-
toihului dintre ele e mai lung[> dimpotriv[,
cu c]t `ntr-un an oarecare, Pa;tile cade
mai t]rziu, iar ̀ n anul urm[tor mai devre-
me, cu at]t perioada Octoihului dintre ele
se scurteaz[. De altfel, toate aceste trei pe-
rioade, fiind dependente de data variabil[
a Pa;tilor, `ncep ;i se sf]r;esc nu la date
fixe, ci variabile, de la an la an.  (Liturgica
General[, Pr. Prof. Dr. Ene Brani;te.)

Despre ̀ mprejur[rile ̀ n care lua
fiin\[ primul muzeu din Satu Mare,
`n a doua jum[tate a secolului al
XIX-lea, afl[m din lucrarea “Mu-
zeul Cercului Kolcsey. Primii pa;i
`n crearea Muzeului Jude\ean Satu
Mare” a Dianei Kinces, ap[rut[ `n
volumul “Satu Mare, studii ;i co-
munic[ri, seria istorie-etnografie-
art[ 2005-2007, Editura Muzeului
Jude\ean. 

Date despre locația primului
muzeu le-am obținut de la Szöcs Pé-
ter, directorul adjunct al Muzeului
Județean ;i pre;edinte al Cercului
Szent István, continuator al Cercu-
lui Kolcsey. Am aflat astfel că expo-
natele au fost depozitate în câteva
săli ale Gimnaziului Reformat până
în anul 1948. 

La Satu Mare primele ̀ ncerc[ri de or-
ganizare a unor colec\ii muzeale,
const]nd din piese arheologice ;i istorice,
apar\in unor profesori ;i elevi ai Gimna-
ziului Reformat din Satu Mare. O alt[
ini\iativ[ i-a apar\inut procurorului Her-
man Mihaly care `n 1881 a propus
`nfiin\area unui muzeu, ̀ ns[ treptat ideea
`nfiin\[rii se estompeaz[ prinz]nd din
nou contur abia `n 1891 c]nd din ini\ia-
tiva municipalit[\ii ;i a unor intelectuali
se pun bazele unei societ[\i culturale nu-
mit[ "Cercul Kolcsey". Cu un an `nainte
se `mplineau 100 de ani de la na;terea
poetului Kolcsey Ferenc, n[scut la 8 au-
gust 1790 ̀ n localitatea S[uca, jude\ul Sa-
tu Mare.

~n 1891 se adopta 
regulamentul societ[\ii 
“Cercul Kolcsey”

O contribu\ie deosebit[ la ̀ nfiin\area
muzeului au avut-o ;i colec\ionarii par-
ticulari care adunaser[ colec\ii bogate de
rarit[\i ;i diferite piese istorice ;i arheo-
logice. Un astfel de colec\ionar a fost ;i
ofi\erul Kiss Gedeon, n[scut `n 1823,
de\in]nd numeroase func\ii importante
`n conducerea ora;ului Satu Mare< prim
c[pitan al ora;ului, notar, pre;edinte al
tribunalului, pre;edinte onorific al Aso-
cia\iei Pompierilor. El a depus un efort
imens pentru fondarea Gr[dinii Kossuth,
fiind supranumit ;i "colonelul copacilor".

~n urma demersurilor intelectualit[\ii
s[tm[rene ;i a conducerii societ[\ii nou
`nfiin\ate la adunarea de constituire a
"Cercului Kolcsey" din "ora;ul regesc Satu
Mare" din 10 noiembrie 1891, s-a adoptat
regulamentul societ[\ii, acesta fiind ̀ ntoc-
mit de pre;edintele temporar al societ[\ii,
Kolcsy Antal, ;i vizat juridic de juristul
Matray Lajos. Scopul societ[\ii era eman-
ciparea spiritual[, promovarea literaturii,
a artelor, a ;tiin\elor. Se urm[rea ;i
`nfiin\area unei "camere Kolcsey" ̀ n care
s[ fie adunate bunurile care au apar\inut
poetului. Tot din obiectivele societ[\ii
f[cea parte ;i `nfiin\area a trei sec\ii cul-
turale< social[, literar[ ;i muzeal[.

Primul pre;edinte al "Cercului Kol-
csey" a fost baronul Vecsey Jozsef
urm]ndu-i apoi Kende Zsigmond. Vice-
pre;edinte al societ[\ii era dr. Farkas An-
tal, iar secretar dr. Fechtel Janos.

Din Regulamentul Cercului reiese c[
membru al societ[\ii putea s[ fie "orice
femeie sau b[rbat", cet[\ean al \[rii sau
str[in, indiferent de origine, care s-a
`nscris ;i a fost acceptat de comisie. Taxa

de membru pentru un an era de un forint,
sum[ care era `nm]nat[ trezorierului
"Cercului Kolcsey". Membrii fondatori
aveau obliga\ia de a pl[ti "o dat[ ;i pentru
totdeauna" o sum[ de cel pu\in 20 de fo-
rin\i. Membrii societ[\ii trebuiau s[ de-
pun[ o munc[ de voluntariat `n sec\iile
literar[, social[ ;i muzeal[.

Pre;edinte al sec\iei muzeale
a societ[\ii a fost `n primii ani 
Kiss Gedeon

Sec\ia muzeal[ era compus[ ini\ial
din ;ase membri, av]ndu-l ca pre;edinte
pe ofi\erul Kiss Gedeon. Muzeul nu a
avut un nume oficial, el a func\ionat ca
sec\ie a Societ[\ii Culturale Kolcsey,
put]nd fi numit generic Muzeul Cercului
Kolcsey.

A;a cum reiese din Regulamentul de
func\ionare al Cercului Kolcsey, scopul
sec\iei muzeale era de a "expune valorile
istorice, reprezent[rile istorice ;i locurile
istorice ale jude\ului". De asemenea, se
avea ̀ n vedere expunerea acelor situri ar-

heologice din jude\ unde s-au efectuat
s[p[turi, "de unde s-a scos la iveal[ o lume
veche". Expunerea `n muzeu a istoriei
culturale ;i literare ;i a multor valori care
a;teapt[ s[ fie r[sp]ndite reprezenta atin-
gerea scopului final la momentul
`nfiin\[rii.

Patrimoniul sec\iei muzeale a fost
constituit `n cea mai mare parte din do-
na\ii din partea unor oameni de seam[ ai
ora;ului cum au fost< ofi\erul Kiss Gede-
on, baronul Vecsey Iosif sau episcopul
romano-catolic Meszleny Iuliu, dar ;i din
partea unor institu\ii de stat din ora;< li-
ceul reformat, biserica reformat[, corul
s[tm[rean.

~n anul 1905 sec\ia cap[t[ 
numele de Muzeul Municipal 
Satu Mare

~n anul 1905 Muzeul Cercului Kol-
csey prime;te o denumire oficial[ ;i astfel
ia fiin\[ Muzeul Municipal Satu Mare
av]nd la baz[ colec\iile muzeului ̀ nfiin\at
`n cadrul Societ[\ii Kolcsey. La aceea;i

dat[ muzeul a fost deschis pentru prima
oar[ ;i pentru public.

Cu ocazia deschiderii publice a Mu-
zeului Municipal Satu Mare, ̀ ncep]nd cu
anul 1905 ;i apoi ;i `n anii urm[tori,
membrii muzeului au editat un Registru
al pieselor de muzeu ;i al bibliotecii. Re-
gistrul a fost tip[rit la Tipografia Presa
Liber[ din Satu Mare ;i putea fi achizi\io-
nat de oricine `n schimbul a 30 de filleri,
de la portarul muzeului. Acest registru
tip[rit este o raritate pentru acele timpuri.
Din el afl[m c[ din bibliotec[ puteau fi
`mprumutate c[r\i de dou[ ori pe
s[pt[m]n[, miercurea ;i duminica. Cei
ce nu erau membrii bibliotecii trebuiau
s[ pl[teasc[ o sum[ de dou[ koroane pen-
tru folosin\a anual[.

La fel ca ;i biblioteca, muzeul era des-
chis ̀ n fiecare miercuri ;i duminic[, ̀ ntre
orele 11 ;i 12, timp ̀ n care puteau fi vizi-
tate colec\iile `n schimbul pl[\ii a 20 de
filleri pentru adul\i ;i 10 filleri pentru co-
pii. Pentru str[inii care erau condi\iona\i
de timp ;i nu puteau vizita muzeul `n zi-
lele ;i orele indicate se percepea o extra-
tax[ de o koroan[.

Muzeul era `nchis `n prima ;i a doua
zi de Cr[ciun, de Pa;ti ;i de Rusalii. Um-
brelele, bastoanele ;i bagajele trebuiau
l[sate la intrare, la garderob[ ̀ n grija ser-
vitorului. Pentru p[strarea lor se pl[tea o
tax[ de 6 filleri pe bucat[. Fumatul ̀ n in-
cinta muzeului era strict interzis.

~n adunarea general[ \inut[ la 26 fe-
bruarie 1910, sec\ia muzeal[ avea deja 19
membri. Potrivit datelor statistice pre-
zentate cu aceast[ ocazie, patrimoniul
muzeului num[ra 4088 de c[r\i, 3192
obiecte de arheologie ;i antichit[\i, 71
piese de etnografie, 164 piese de art[ ;i
533 piese de ;tiin\ele naturii. Era con-
semnat num[rul cititorilor bibliotecii,
142, ;i num[rul vizitatorilor muzeului,
428.

~n anul 1914 colec\iile muzeului au
ajuns la un num[r de 9533 de obiecte. ~n
anii urm[tori ;i `n condi\iile primului
r[zboi mondial, num[rul dona\iilor a
sc[zut. Guvernul maghiar a ordonat
transportarea valorilor culturale la Bu-
dapesta. Dup[ 1918, muzeul ̀ nfiin\at de
Societatea Cultural[ Kolcsy a continuat
s[ func\ioneze, `ns[ el nu se mai afla sub
autoritatea Ministerului Maghiar de la
Budapesta, ci a trecut, din 1 Decembrie
1918, sub administra\ia Consiliului Di-
rigent, potrivit hot[r]rilor luate la Adu-
narea Na\ional[ de la Alba Iulia.

Clădirea Gimnaziului Reformat. Vedere de la începutul secolului din Colecția Pu;ca;

~nceputul Anului Nou Bisericesc instituit la Sinodul I Ecumenic din 325

În 1891, Cercul Kolcsey a pus bazele 
primului muzeu din Satu Mare

Exponatele au fost depozitate în câteva săli ale Gimnaziului Reformat de lângă Biserica cu lanțuri
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LOCALE Kolbaszer Emeric a `nfiinţat plantaţia de Goji în urmă cu aproape 5 ani, fiind
susţinut moral şi material de fiul său mai mare Bernart aflat în Canada.  În anul
2013 a căutat să pună la punct tehnologia de înmulţire a acestui arbust asiatic.

Adesea aţi auzit spunându-se
că nu mai ştie omul ce să producă
pentru a avea piaţă. Ce să facă
pentru a-şi asigura cele necesare
traiului cotidian. Nu producerea
este o problemă ci desfacerea pen-
tru orice produs agricol sau in-
dustrial. La o asemenea dilemă se
pare că a găsit rezolvare Kolbaszer
Emeric, domiciliat în municipiul
Carei, deţinător de teren în Ciu-
perceni, comuna Agriş. 

Acest întreprinzător este primul din
România, care în urmă cu aproape 5 ani
a riscat prin a se implica în înfiinţarea
celei mai mari plantaţii de Goji de până
acum, în suprafaţă de 20.000 de metri
pătraţi. Zeci de tone din aceste fructe
sunt aşteptate în industria farmaceutică
din Vestul Europei. Numai Ungaria este
dispusă să cumpere peste 60 de tone de
fructe proaspete de origine asiatică, dar
cultivate în România.

Goji este un arbust adaptat în
Europa

Discuţia avută cu Kolbaszer Emeric,
temerarul român care fără a cunoaşte
foarte multe despre cultura Goji s-a
aventurat în a planta două hectare, am
purtat-o zilele trecute. Materialul filmat
a fost difuzat la "Informația TV". 

Până la redactarea acestor rânduri
nu s-a semnalat o plantaţie mai mare ca
suprafaţă în România. Pe suprafeţe mai
mici există plantaţi arbuşti de Goji, dar
totul rămâne la nivel de pasiune, pro-
ducţie pentru consum familial şi nimic
mai mult. Plantaţia de la Ciuperceni s-
a dorit a fi  una comercială, care să asi-
gure fructe pentru consumatori. Piaţa
are nevoie de fructe proaspete, uscate,
extract şi nu în ultimul rând, de frunze

pentru ceaiuri medicinale.
Interlocutorul nostru a menţionat

faptul că ideea înfiinţării planaţiei de
Goji i-a venit în urmă cu aproape 5 ani,
fiind susţinut moral şi material de fiul
său mai mare Bernart aflat în Canada.
Acestui demers i s-au alăturat soţia Er-
zsebet şi fiul cel mic Csaba. Omul în-
crezător în ambiţia sa şi în dorinţa de a
reuşi, a cumpărat teren în Ciuperceni şi
apoi arbuştii necesari pentru a înfiinţa
plantaţia în suprafaţă de două hectare.
Investiţia nu a fost una de neglijat în
condiţiile în care numai arbuştii necesari
plantării celor două hectare de teren
propuse au costat aproximativ 30.000
de euro, fără a lua în seamă cumpărarea
terenului şi pregătirea acestuia pentru
plantare.

Taxă de şcolarizare 
de mii de euro

Lucrurile păreau că merg în direcţie
bună când în anul doi de la plantare ar-
buştii au început să rodească. Era o re-
compensă a efortului depus şi o speranţă
într-o afacere ce este rentabilă, dar nu-
mai în anumite condiţii. Dezamăgirea
a apărut din anul trei, când majoritatea
covârşitoare a arbuştilor s-au uscat din
cauza unei boli. Intervenţiile fermierului
au condus la salvarea a aproximativ 10%
din plantaţie. Acesta a fost momentul
în care Kolbaszer Emeric a început să
facă vizite de documentare în Germania,
Spania, Portugalia, dar şi colaborarea
cu Institutul Agronomic din Cluj Na-
poca şi nu numai. Desigur, căutările n-
au dus la un răspuns potrivit. Omul aflat
într-o situaţie aproape imposibilă a fost
consolat de specialiştii care i-au spus că
este o performanţă ca în trei ani selecţia
naturală să se producă. Alţii aşteaptă şi
peste 10 ani pentru a avea exemplare
viabile, imune la majoritatea bolilor, apte
pentru înmulţire. 

Experienţa în înmulţire 
şi-a spus cuvântul

Din acest moment, interlocutorul
nostru, după un studiu temeinic al in-
formaţiilor privind acest arbust şi cola-
borarea cu specialişti interesaţi, a trecut
la a asigura informaţii de specialitate
adunate pe baza studiilor şi a informaţii-
lor din teren. Este şi pe mai departe o
problemă de ambiţie, dorinţă de a iz-
bândi. În anul 2013 a căutat să pună la
punct tehnologia de înmulţire a acestui
arbust asiatic, aclimatizat în zonele cu
altitudine ridicată, acolo unde creşte săl-
batic. La noi creşte şi la câmpie. Tot
atunci a aflat că ar fi vorba despre apro-
ximativ 70 de varietăţi de Goji, din care
mai puţine de 20 se pretează cultivării
şi apoi consumării fructelor. 

Gradul de reuşită a anului trecut în
înmulţire a fost cu puţin peste 30%, fapt
ce i-a permis să înceapă replantarea pe
terenul rămas pustiu după uscarea a 90%
din plantaţie. Mai are mult de lucru până
a ajunge la un prim ţel - deţinerea a 4
hectare de plantaţie de Goji.

Cultură în sistem intensiv 
şi superintensiv

Discuţiile avute cu întreprinzătorul
ne-au confirmat faptul că experienţa
anului precedent a fost utilă. Eforturile
de a obţine butaşi înrădăcinaţi în acest
an au fost încununate de succes. S-a du-
blat procentul de înrădăcinare, acesta
fiind de peste 60%, fapt ce îi dă încre-
dere. Şi-a propus să producă în primă
etapă material săditor pentru comple-
tarea vechii plantaţii şi pentru înfiinţarea
a încă două hectare. Este vorba în fapt
de câteva mii de arbuşti înrădăcinaţi.
Norma de plantare pe un hectar este cu-
prinsă între 1.300 şi aproape 2.000 de
arbuşti, în funcţie de sistemul de cultură
adoptat - intensiv sau superintensiv. Ar-

buştii sunt evaluaţi în medie la 10 euro
bucata, preţ similar cu cel al kilogramu-
lui de fructe crude. Cele uscate sunt co-
mercializate pe piaţa românească la 100
de lei kilogramul.

Cu mult optimism, Kolbaszer Eme-
ric ne-a spus că această cultură are viitor.
În acest moment ar putea livra în Un-
garia peste 60 de tone de fructe proas-
pete pentru industria farmaceutică. Nu
este în prezent producţie decât la nivelul
consumurilor familiale.

Fructe, frunze şi lăstari se 
utilizează în scop terapeutic

Se cuvine subliniat faptul că de la
acest arbust se utilizează aproape totul
în scopuri terapeutice. Lăstarii rămaşi
de la înmulţire sunt desfrunziţi, iar
mlădiţele rămase la rândul lor sunt fo-
losibile tot în industria farmaceutică.
Interlocutorul nostru consideră că în-
tr-un an cu producţie medie, de pe un
hectar plantat cu Goji se poate obţine
un profit de aproximativ 20.000 de euro.
Până atunci cultivatorii mici sunt invitaţi
să se constituie într-o asociaţie sau alt
gen de structură organizatorică consis-
tentă pentru a avea puterea necesară de
a susţine solicitarea la Bruxelles a unor
fonduri menite a stimula cultura plan-
telor rare. Este o posibilitate legică, dar
nevalorificată de cei care au putere de
decizie.

Fructele şi ceaiul de Goji au o serie
de recomandări terapeutice.

Ceea ce este sigur, fructele şi frun-
zele recoltate în România sunt ecologice,
în vreme ce fructele uscate aduse din
Asia nu prezintă această garanţie. Des-
pre preţuri să nu vorbim. Costurile de
transport din China şi Mongolia sunt
demne de luat în seamă, fapt ce poate
da speranţe românilor care se îndreaptă
spre o asemenea cultură.

Ioan Aniţaş

Kolbaszer Emeric are cea mai 
mare planta\ie de Goji din România
Afacerea este aduc[toare de profituri de zeci de mii de euro la hectar 

Goji este un arbust din Familia So-
lanaceae, cu frunze căzătoare cu dimen-
siunile coroanei de aproximativ 2,5×2
m, cu viteza de creştere medie de
0.5m/an la maturitate, în condiţii de
creştere optime. Goji înfloreşte începând
din luna iunie şi fructifică începând cu
luna august având perioade când are şi
flori şi fructe. Florile sunt hermafrodite
şi sunt polenizate de albine. Fructele sunt
mici, de culoare portocalie, alungite,
dulci. Despre aceast[ plantă se vorbeşte
de peste 2000 de ani, din timpul dinastiei
Tang. Medicina Tradiţională Chinezeas-
că o recomanda în boli cronice ale fica-
tului, rinichiului, în diabet zaharat, în
hipertensiune, în echilibrul Yin-Yang,
etc.

Fructele Goji au fost descoperite și
folosite pentru menținerea sănății și în-
cetinirea procesului de îmbătrânire în
China, Tibet și India. Datorită efectelor
antioxidanților pe care îi conțin fructele
Goji, au circulat de-a lungul timpului
mai multe legende despre acestea. Una
dintre cele mai cunoscute este cea a că-
lugărilor care la vârsta de 80 de ani trăiau
sănătoși. Se spune că aceasta se datora
fructelor Goji care cădeau în fântâna de
unde își procurau apa de băut.

În 2002, David Wolfe prin Sunfood
Nutrition (www.sunfood.com) introdu-
ce fructele Goji pe Internet, prin mân-
carea vegană şi sănătoasă pe care o pre-
pară şi promovează. De atunci, aceste
fructe au devenit apreciate şi consumate
pe întreg globul, fiind numite super-
fruct, datorită conţinutului ridicat în nu-
trienţi.

Conținut crescut 
de antioxidanți

Goji se remarcă prin conţinutul cres-
cut de antioxidanţi, în special carotenoi-
de, care au capacitatea de a reduce riscul
de degenerescenţă maculară, principala
cauză a orbirii în rândul persoanelor de
peste 55 de ani. Aceşti antioxidanţi pro-
tejează organismul de stresul oxidativ,
reduce oboseala şi întăreşte capacitatea
de protecţie a organismului în faţa
agenţilor nocivi, scăzând astfel riscul de
cancer.

Fructele de goji pot fi consumate ca
atare, gătite sau uscate (precum stafidele),
dar şi sub formă de ceai, sucuri sau bău-
turi medicinale.

De asemenea, goji are un conţinut
bogat de vitamina A, care protejează pie-
lea şi ajută la menţinerea acuităţii vizuale
nocturne.

Complexul de vitamina B din goji ar
putea avea un efect benefic şi asupra să-
nătăţii cardiovasculare, ferindu-vă de
palpitaţii, aritmii cardiace sau hiperten-
siune arterială.

În plus, fructele goji sunt o sursă bo-
gată de fibre (3 grame la o porţie de 28
grame de fruct), care ajută în procesele
de detoxifiere şi nu au decât 100 de calorii
pentru o porţie, ceea ce le transformă în
aliaţi de nădejde  în curele de slăbire.

Contraindicaţii

Este contraindicat consumul de goji
atunci când urmaţi un tratament pentru
subţierea sângelui, deoarece aceste fructe
pot anula efectul medicamentelor. De
asemenea, nu sunt recomandate  în caz
de alergii la polen. Au existat unele si-
tuaţii în care fructele de goji au cauzat
fotosensibilitate şi eczeme la suprafaţa
pielii după expunerea la soare.

Persoanele cu afecţiuni renale sunt
sfătuite să nu consume cantităţi mari de
goji, deoarece aceste fructe conţin can-
tităţi destul de mari de oxalaţi, care îm-
piedică absorbţia calciului în oase şi fa-
vorizează formarea pietrelor la rinichi.

Goji, o plant[ despre
care se vorbe;te de
acum 2000 de ani
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TEATRUConceptul spectacolului la care lucreaz[ cei ;apte membri ai trupei este unul inedit,
experimental ;i surprinz[tor pentru publicul obi;nuit al teatrelor. Este vorba despre o
galerie prezentată publicului ca “live installation art gallery”, deschisă publicului de-a
lungul a mai multe ore. 

Actorul Claudiu Bleonț, pe ca-
re s[tm[renii l-au v[zut de dou[
ori `n “O noapte furtunoas[“
acum c]\iva ani, a `mplinit mier-
curi 55 de ani.

A absolvit Liceul German din capi-
tală (1978), urmând, apoi, cursurile In-
stitutului de Artă Teatrală și Cinemato-
grafică ''I.L. Caragiale'' din București
(1979-1983), la clasa profesorului Gri-
gore Gonța. Ca actor la Teatrul Național
''I.L. Caragiale'' din Capitală, a debutat
cu rolul Sir Andrew din ''A douăspreze-
cea noapte'' de Shakespeare.

A realizat zeci de roluri memorabile
în< ''Zbor deasupra unui cuib de cuci''
(1983), ''Torquato Tasso'' (rolul principal,
pentru care a obținut Premiul pentru cel
mai bun actor, 1988), ''Trilogia antică''
după Seneca, Sofocle și Euripide și ''Cine

are nevoie de teatru?'' de Timberlake
Wartenbaker, ambele în regia lui Andrei
Șerban (1990), ''Romeo și Julieta'' (1994-
1995), ''Macbett'' (de E. Ionesco, 1999-
2000), ''Legenda ultimului împărat''
(2002), ''Crimă pentru pământ'' (2003),
''O scrisoare pierdută'' (regia Grigore
Gonța, 2003), ''Ultima oră'' (2003), ''Apus
de soare'' (regia Dan Pița, 2004), ''Bur-
ghezul gentilom'' (2006), ''Istoria comu-
nismului povestită pentru bolnavii min-
tal'' (regia Florin Fătulescu, 2007). 

La 19 noiembrie 2009, a avut loc pre-
miera spectacolului ''Amadeus'' de Peter
Scheffer, în regia lui Toma Enache, în
care Claudiu Bleonț a interpretat rolul
lui Salieri. În mai 2010, a făcut un turneu
în SUA, alături de actorii Teatrului Na-
țional București, cu piesa ''O noapte fur-
tunoasă'' de I.L. Caragiale, în regia lui
Toma Enache, spectacol în care a inter-
pretat rolul lui Rică Venturiano.

A jucat și pe scena Teatrului de Co-
medie, a Teatrului Nottara, Bulandra sau
pe scenele teatrelor din țară. A fost ''guest
star'' în cinci spectacole montate, în Un-
garia, de regizoarea Beatrice Rancea, în
proiectele unice realizate pentru Festi-
valul de Teatru Ungar, începând cu anul
1995. A mai primit Premiul pentru cel
mai bun actor, la Festivalul de Comedie,
Galați, pentru ''Caii la fereastră'' de Matei
Vișniec (regia Radu Dinulescu, 2006),
Premiul presei ''Coup de Coeur de la
presse'' la Festivalul de la Avignon 2007,
secțiunea Off, pentru spectacolul ''Him-
nusz'' de Gyorgy Schwajda, al Teatrului
Fani Tardini din Galați (regia Radu Di-
nulescu).

A jucat atât în filme românești, cât și
în producții internaționale> ''Fata Mor-
gana'' (1980), ''Concurs'' (1982), ''Drep-
tate în lanțuri'' (1983), ''Să mori rănit din
dragoste de viață'' (1983), ''Pas în doi''

(1985), ''Flăcări pe comori'' (1987), ''Ro-
chia albă de dantelă'' (1988), ''Kilometrul
36'' (1989), ''Polul Sud'' (1991), ''O vară
de neuitat'' (1994, în regia lui Lucian Pin-
tilie, film selectat pentru Festivalul in-
ternațional de film de la Cannes), ''Călă-
toria lui Gruber'' (2008), ''Liceenii, în 53
de ore și ceva'' (2010), ''Ursul'' (2011),
''The Mouth of Truth'' (2011), ''Hotel
Transylvania'' (2012).

După obținerea drepturilor de a pune
în scenă piesa de teatru ''Amedeu sau
scapi de el cu greu'' de Eugen Ionesco, în
20 februarie 2012, la Teatrul ''Jean Bart''
din Tulcea, a avut loc premiera acestui
spectacol, regia fiind semnată de Claudiu
Bleonț și Andra Negulescu.

În 2013 a jucat în spectacolul de tea-
tru-comedie ''Un bărbat și mai multe fe-
mei'' de Leonid Zorin, alături de Magda
Catone, dar și în piesa de teatru ''Măgura''
(la Pitești). 

Festivalul Internațional de
Teatru pentru Studenți SPOT și
Teatrul de Camer[ Macondo, am-
bele coordonate de Paul Sarvadi
la Carei, au creat recent Compa-
nia SPOT. Aceasta reprezintă o
platformă teatrală în cadrul căre-
ia vor evolua tineri care au parti-
cipat de-a lungul anilor la Festi-
val.

În acest moment, o echipă inter-
națională, formată din șapte artiști,
pregătește premiera spectacolului “Ga-
leria Manole”, care are la bază balada
populară “Meșterul Manole” și diferi-
tele ei variante culte. Acesta urmează
să fie prezentat la mijlocul lunii no-
iembrie, dar va fi popularizat în 13 sep-
tembrie cu o repetiție generală, des-
chisă publicului.

Echipă internațională

Echipa este una internațională,
condusă de regizorul australian Kurt
Muray, asistat de Iulia Benze, alături
de care lucrează cinci actori, de diferite
vârste, sosiți din Satu Mare și București.
Coordonatorul și inițiatorul Compa-
niei SPOT este Paul Sarvadi.

Iosif Ahmed s-a născut în Satu Ma-
re, în 1996. Este elev al Colegiului Na-
țional Ioan Slavici, unde începe clasa
a XII-a. Face parte, de mai mulți ani,
din Trupa de Teatru pentru Amatori
ARTTIS. În cadrul acesteia a jucat în
mai multe spectacole, iar noi am scris
adesea `n termeni elogio;i despre ca-
lit[\ile sale. Tânărul își dorește să dea
admitere la facultatea de teatru.

Alexandra Saska Sotirov are 20 de
ani. Ea s-a născut în Serbia, din tată
sârb și mamă româncă. Momentan lo-
cuiește în Satu Mare și studiază actoria
la Cluj, în clasa profesorilor Filip
Odangiu și Sinkó Ferenc, la Facultatea
de Teatru și Televiziune. Până acum a
participat la numeroase workshopuri
și a făcut parte și din câteva proiecte
independente. S-a f[cut remarcat[ `n
timpul anilor de liceu la Festivalul Ro-

taract din Satu Mare.
Ana Turos a absolvit în 2010 Fa-

cultatea de Teatru a Universității Spiru
Haret din București, în clasa profeso-
rilor Adriana Piteșteanu și Vlad Ră-
descu, iar apoi un masterat la East 15
Acting School, la Londra. A fost cola-
boratoare la Teatrul Masca. În prezent,
lucrează la Teatrul Municipal Ariel din
Râmnicu Vâlcea și este implicată în
proiecte independente.

Larisa Ioana Enache s-a născut în
Făgăraș, a crescut la Brașov, unde a stu-
diat 12 ani pianul, la Liceul de Artă.
Și-a luat licența în actorie în 2011, la
București, unde a absolvit Facultatea
de Teatru a Universității Spiru Haret,
în clasa Sandei Manu și Mirelei Gorea.
După absolvire își continuă studiile
masterale, în clasa Adrianei Popovici,
a Iuliei Boroș și a Feliciei Dalu. A lucrat
la Teatrul Arabela din București și co-
laborează cu Centrul Cultural pentru
UNESCO Nicolae Bălcescu. A fost dis-

tribuită în mai multe spectacole inde-
pendente, jucate la Cafe Teatru Godot
și Control Club, Sala Berlin.

Cristian But s-a născut la Satu Ma-
re. Este student în anul II, master, la
Facultatea de Teatru și Televiziune din
Cluj, unde a absolvit secția actorie în
clasa profesorilor Ionuț Caras și Mara
Opriș. Este și colaborator al Teatrului
Municipal Ariel din Râmnicu Vâlcea.

Iulia Benze a absolvit liceul în Ca-
rei, iar Facultatea de Teatru și Televi-
ziune la Cluj, în clasa profesorilor Filip
Odangiu și Sinkó Ferenc, în 2007. Stu-
diile masterale le face în Londra, unde
se și stabilește. Ea combină teatrul cu
alte discipline artistice, în special dan-
sul și circul alături de artele vizuale.

Kurt Murray este australian, dar
locuiește în Londra de mai mulți ani.
În prezent lucrează ca profesor de ac-
torie la Școala de Teatru Sylvia Young
și Școala de Actorie Delfont Macintosh.
A jucat în mai multe scurt-metraje, dar

printre activitățile lui se află și partici-
parea într-o producție cinematografi-
că, care l-a avut în distribuție pe Kevin
Spacey. În Australia a lucrat pentru Co-
misia Radiodifuziunii, la cererea căreia
a scris mai multe piese de teatru ra-
diofonic. A scris două piese de teatru,
“Aventurile lui Jim cel mort” și “Prag
pentru Sara”, pe care le-a și pus în sce-
nă.

Paul Sarvadi este proprietarul Tea-
trului de Cameră Macondo, de cur]nd
deschis `n Carei. Acesta a absolvit Fa-
cultatea de Teatru și Televiziune a Uni-
versității Babes-Bolyai din Cluj Napo-
ca, secția Teatrologie. Activitatea lui
artistică include înființarea Festivalului
Internațional de Teatru pentru Stu-
denți SPOT, ajuns la cea de-a opta edi-
ție, înființarea Festivalului Internațio-
nal de Teatru pentru Liceeni “Ioana
Cîcu”, înființarea Grupului Experi-
mental de Teatru cu Amatori –
G.E.T.A. Teatrologul a semnat regia

mai multor spectacole de teatru, a co-
ordonat o serie de programe educative
și creative în domeniul teatrului con-
temporan, a semnat cronici de teatru
și recenzii de carte în mai multe reviste
de specialitate și a făcut parte din pri-
mul Teatru Independent din Transil-
vania – Teatrul Imposibil. În cadrul
acestuia a coordonat programul de po-
pularizare a dramaturgiei extreme-
contemporane. În perioade distincte,
a fost angajat al Teatrului de Nord Satu
Mare și al Teatrului Maghiar de Stat
Csiky Gergely din Timișoara.

Meșterul Manole
iese din muzeu

Conceptul spectacolului la care lu-
creaz[ cei ;apte membri ai trupei este
unul inedit, experimental ;i
surprinz[tor pentru publicul obi;nuit
al teatrelor. Este vorba despre o galerie
prezentată publicului ca “live installa-
tion art gallery”, deschisă publicului
de-a lungul a mai multe ore. Fiecare
performer va fi o statuie, care va lua
viață interacționând cu publicul. Într-
un final, statuile vor interacționa între
ele ca să oglindească tema și acțiunea
din Meșterul Manole (atât poezia po-
pular[, cât și piesa de teatru a lui Lucian
Blaga). Galeria are un ghid (în același
timp Joker) care conduce spectatorii
în lumea creată de statuile vivante, ex-
plicând înțelesul fiecărei instalații de
artă. Spectatorii pot să vină și să plece
când vor ei `n perioada celor 4 ore ale
viitorului spectacol.

Actorii trec ini\ial printr-o perioa-
dă de patru săptămâni de cercetare,
workshop, structurare și compoziție.
Mijloacele creative le vor oferi actorilor
o abordare diferită în comparație cu
vechiul sistem. Fiecare zi începe cu un
antrenament strict, care include încăl-
zire fizică și spirituală< meditație, yoga
etc, apoi jocuri și improvizație pe baza
impulsurilor, folosind teoriile și meto-
dele lui Grotowski, Pina Bausch și alți
performeri contemporani, cu scopul
de a maximiza produsul creativ.

A consemnat Vasile A.

Fiecare zi începe cu un antrenament strict, care include încălzire fizică și spirituală

Actorul Claudiu Bleon\ a `mplinit 55 de ani

Compania SPOT din Carei lucreaz[
la spectacolul “Galeria Manole”
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Dup[ o prim[ vizitare a ex-
pozi\iei retrospective cu lucr[rile
regretatului pictor Ion Sasu ie;i
din s[lile de la etajul Muzeului de
Art[ cu un sentiment cople;itor.
Care, `n semn de act artistic au-
tentic, devine mai profund cu fie-
care nou[ parcurgere a colec\iei.
O documentare exemplar[ a par-
cursului spiritual realizat de artist
`n cei peste 50 de ani de crea\ie.

Se simte c[ selec\ia a fost f[cut[ de
unul din oamenii care l-au cunoscut
cel mai bine pe Ion Sasu. De;i drumul
de exprimare plastic[ ales de el este cu
totul altul, Valer Sasu ;i-a admirat pro-
fund tat[l ;i a desenat aceast[ expozi\ie
ca pe o ilustrare succint[ ;i emo\ionant[
a deschiderii dinspre concretul formei
spre volatilitatea cald[ a luminii
atotst[p]nitoare, drum care descrie,
credem, cel mai bine traseul creator al
unuia din cei mai originali ;i importan\i
arti;ti care s-au afirmat `n Satu Mare.

Poeme picturale ale luminii

Dup[ un ̀ nceput subsumat temelor
obi;nuite ale anilor ‘70-’80, ̀ n care doar
vigoarea culorilor folosite anun\a ce

avea s[ urmeze, Ion Sasu pare s[ fi f[cut
un pas imens ̀ nainte spre expresia per-
sonal[ odat[ cu expozi\ia din 1989, `n
care cromatismul devine paroxistic ;i
culorile sale intense par pe punctul s[
se sparg[ `nspre altceva. Un tablou re-
velator `n acest sens e “Oglindire de
noapte”, monumental ̀ n toate sensurile.
Dup[ 1990 ceea ce mocnea `n crea\ia
anterioar[ erupe spectaculos, lava in-
spira\iei pare c[ arde p]nzele, iar su-
biectul predilect, obsesiv, devine ele-
mentul primordial al oric[rei forme de
vizualitate< lumina.

C]nd s-a n[scut Ion Sasu, la 23 au-
gust 1939, Ribbentrop ;i Molotov sem-
nau fatidicul pact de neagresiune care
a pus o tu;[ final[ preg[tirilor de r[zboi.
Familia din T]r;ol\ s-a tot mutat din
calea luptelor, iar pictorul avea s[
m[rturiseasc[ opozi\ia `nc[p[\]nat[ a
tat[lui s[u la aspira\iile sale artistice.
Dar Ion a continuat pe acest drum, ab-
solvind ̀ n 1964 Facultatea de Arte Plas-
tice a Institutului Pedagogic din Cluj,
maestru fiindu-i Mircea Vremir. Dar
problemele nu s-au oprit aici. Pierderea
unui copil, seria nesf]r;it[ de boli, pro-
voc[rile inerente vie\ii de artist ;i pro-
fesor au reprezentat o presiune con-
stant[ ;i, ̀ n cele din urm[, fecund[ asu-
pra unui b[rbat longilin care a c[utat

asiduu esen\a lucrurilor. “Suferin\a este
o condi\ie ajut[toare pentru credin\[“,
se spune `n Upanisa Sutta din canonul
str[vechi buddhist Pali.

Pictura lui Ion Sasu din perioada
creatoare ultim[ nu este explicit reli-
gioas[, dar am putea-o asocia unei ex-
presii din “Poemele luminii” ale lui Bla-
ga< “Eu cu lumina mea sporesc a lumii
tain[“. De la studiile descompunerii ra-
zei de lumin[ `n culorile spectrului la
viziunile cercului solar atothr[nitor,
prin metafore ale zborului (ciclul
“P[s[rilor”), artistul se av]nt[ curajos
spre o elementaritate pe care o va atinge
`n fenomenalele “Sclipiri pe ape”, ̀ n care
tu;ele devin cuante, fotoni care curg
unul `n altul `ntru forme, exprim]nd
cu o plasticitate uluitoare raportul con-
sacrat de fizica modern[ ̀ ntre aspectul
de und[ ;i ̀ ntruparea de particul[ a lu-
minii.

~n 1998 Ion Sasu ̀ i m[rturisea Dia-
nei Amann< “Tematica mea este
apari\ia ;i `n final dizolvarea formei `n
lumin[. C]nd un copil z[re;te lumina
lumii nu realizeaz[ mult timp forma,
ci numai lumina. Acest mod de privire
ini\ial, natural, de reg[sire a puterii ele-
mentare este cererea mea. Rolul meu
este s[ clarific conflictul dintre lumin[
;i `ntuneric, lumea umbrelor ;i a con-

trastelor (...) La baza tuturor lucrurilor
st[ lumina ;i ca urmare totalitatea este
indivizibil[. ~n timp ce noi m[sur[m
timpul, timpul ne m[soar[. Menirea
mea de a picta este s[ prezint lumina
din alte perspective neobi;nuite, s[ re-
cunosc ;i s[ reprezint ramifica\iile lu-
minii ;i s[ percep timpul pe baza culo-
rilor.” Lucr[rile t]rzii sunt ̀ ntruchiparea
vie a acestei filosofii creatoare.

Periplul prin expozi\ia memorial[
se `ncheie cu dou[ crochiuri din ulti-
mele zile de via\[ ale lui Ion Sasu< un
desen dens care n-a mai apucat s[ fie
`mbr[cat `n culoare ;i o ultim[ lucrare
r[mas[ `ntr-un stadiu naiv, aproape
;col[resc. Ca `n artele mar\iale, `n care
Mae;trii dob]ndesc centura alb[, la fel
ca ̀ ncep[torii. ~ncununare a omului ca-
re a parcurs integral cercul artei sale.

Cele 52 de lucr[ri expuse

1. “Magnolia” (lucrare de debut,
1964)> 2. “Plein air” (1976)> 3. “Spa\iu
de genez[ 2” (1976)> 4. “Ulcica ro;ie”
(1977)> 5. “Spa\iu de genez[“ (1976)> 6.
“Fum[torul” (1983)> 7. “Omagiu fecio-
rilor” (1985)> 8. “Mas[ de toamn[“
(1984)> 9. “Timp ;i flori” (1983)> 10.
“Sibiu 8” (1987)> 11. “Sibiu 1” (1987)>
12. “Oglindire de noapte” (1989)> 13.

“Privind spre lumin[“ (1983)> 14.
“Spa\iu de crea\ie” (1983)> 15. “Pe;ti al-
ba;tri” (1983)> 16. “Autoportret cu floa-
rea soarelui” (1989)> 17. “Oglindire 5”
(1987)> 18. “Flori galbene” (1982)> 19.
“Natur[ static[“ (1993)> 20. “Apoteoza
luminii” (2000)> 21. “Luminile luminii”
(1994)> 22. “Luminile norilor” (2000)>
23. “Gr[dinile soarelui 2” (2002)> 24.
“Gr[dinile soarelui 1” (2002)> 25. “Raze
1” (2003)> 26. “Gr[dinile soarelui 3”
(2002)> 27. “Luminile norului” (1997)>
28. “Zbor `n lumin[“ (1997)> 29.
“Ochiul lumin[“ (1996)> 30. “Supliciul
luminii” (2000)> 31. “Gr[dinile soarelui
4” (2002)> 32. “Ploaia 1” (2008)> 33.
“Orizont fertil” (2010)> 34. “Flori `n
ro;u” (2009)> 35. “Florile p[m]ntului”
(2009)> 36. “Planeta albastr[ toamna”
(2006)> 37. “P[s[rile apelor” (2005)> 38.
“P[s[rile p[m]ntului” (2005)> 39.
“P[s[rile cerului” (2005)> 40. “Floarea
soarelui” (2009)> 41. “Sclipiri pe ape 3”
(2009)> 42. “Sclipiri pe ape 4” (2009)>
43. “Seve” (2007)> 44. “Zbor ̀ n albastru”
(2006)> 45. “Ploaia 2” (2008)> 46.
“C]ntec de cuc” (2008)> 47. “Ape `nso-
rite” (2010)> 48. “Conul” (2008)> 49.
“Sclipiri pe ape 1” (2009)> 50. “Sclipiri
pe ape 2” (2009)> 51. “Desen” (2011)>
52. Ultima lucrare (neterminat[, 2011).

Vasile A.

La Muzeu pute\i revedea drumul
pictorului Ion Sasu spre Lumin[
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RE}ETE
Turiţa Mare mai este cunoscută sub denumiri precum turicioară, scai mărunt

sau leuşteanul muntelui şi are tulpina roşiatică, rigidă (atinge aproape un metru),
neramificată, acoperită cu peri moi, la fel ca şi frunzele mari, alcătuite din
frunzişoare mai mici crescute pe margini.

Milkshake cu fructe 
de p[dure

Zucchini umplut, 
la cuptor

Mod de preparare< Fructele de pă-
dure se mixează cu apa minerală, apoi
se strecoară și se stoarce bine de sâm-
buri. Se pune înapoi în vasul robotului,

se adaugă și restul ingredientelor, mai
puțin gheața, dacă se folosesc cuburi.
Dacă se folose;te pulbere de gheață se
adaugă și aceasta și se mixează până
când obțineți o cremă omogenă. Se pu-
ne în pahare, se ornează, dacă la pre-
parare s-a folosit pulbere de gheață se
servește imediat, iar dacă se folosesc
cuburi, acestea se adaugă la servire. Se
poate orna cu frișcă, fructe, sau frunze
de mentă.

Ave\i nevoie< 

3 cești de fructe de pădure proas-
pete (eventual congelate și dez-
ghețate lent), 400 ml de lapte,
200 ml apă minerală carboga-
zoasă, 4 linguri de miere, cuburi
de gheață, sau preferabil pulbere

de gheață.

Mod de preparare< Ceapa se taie
mărunt, se călește, apoi se adaugă car-
nea tocată, se condimentează cu sare,
piper, boia și un pic de bază pentru
mâncăruri (delicat de casă) și se călește.
Se ia de pe foc, apoi, după ce se răcește,
se amestecă cu ouăle bătute în preala-

bil. Zucchini se curăță (dacă sunt fra-
gezi se pot folosi și cu coajă) se taie în
jumătăți, pe lungime, se scoate miezul,
se spală și se lasă să se scurgă. Se așează
într-o tavă, unsă cu uleiul de măsline,
apoi se umplu jumătățile cu amestecul
de carne și ouă. Se presară cu piper,
mărar tocat fin și în cele din urmă cu
cașcaval ras. Ca ornament, se poate
așeza deasupra câte o feliuță subțire de
bacon. Supa de legume se toarnă în ta-
vă și se dă la cuptor timp de 15 - 20
minute. Se servește cu salată de roșii.

Ave\i nevoie< 

4 bucăți de zucchini, 6 ouă, 300
g de carne tocată de curcan, o
ceapă, 100 g cașcaval, 4 linguri
ulei de măsline, o legătură de mă-
rar verde, sau o linguriță de frun-
ze uscate de mărar, o ceașcă de
supă de carne sau de legume, sa-
re, piper, boia de ardei, bază pen-

tru mâncăruri.

Crem[ simpl[ 
de caramel

Mod de preparare< Înainte de toa-
te, batonul de vanilie se taie, se scoate
miezul și se lasă pe o farfurioară. 100
g de zahăr se caramelizează, se stinge
cu 200 ml de lapte și se fierbe până
când caramelul se topește. Se amestecă
gălbenușurile, cu restul de zahăr, cu
miezul de vanilie sau cu zahărul vani-

lat, ce folosiți, cu făina și cu restul de
lapte, p]nă la omogenizare. Se ames-
tecă cu caramelul preparat anterior și
se fierbe pe aburi, până când se obține
o pastă destul de consistentă. Se toarnă
în forme umezite cu apă, iar după ră-
cire se răstoarnă pe farfurie. Se servește
cu miere, sirop de caramel, toping de
ciocolată, eventual, ornat cu frișcă,
frunze de mentă, bucățele de fructe
proaspete sau compot. Gustul se po-
trivește foarte bine cu compotul de cai-
se sau piersici.

Ave\i nevoie< 

200 g de zahăr, 1 l de lapte, 4 găl-
benușuri de ouă, un baton de va-
nilie (se poate suplini cu 5-6 pli-
curi de zahăr vanilat, dar atunci
se folosesc doar 160 g de zahăr),

o lingură mare de făină.

Ciorb[ acri;oar[
cu piept de pui

Mod de preparare< Pieptul de pui,
spălat, fără s[ fie tăiat bucăți, se pune
la fiert în apă ușor sărată. După ce în-
cepe să fiarbă și se curăță de spumă se
adaugă legumele curățate și tăiate în 4
bucăți fiecare. Se fierbe până se înmoa-
ie, se strecoară, pieptul de pui se taie
fâșii subțiri, câteva bucăți de legume
se pun deoparte pentru ornat, iar restul

se mixează cu un blender sau cu robo-
tul de bucătărie și se pun toate înapoi
în zeamă (mai puțin cele pentru ornat).
Se condimentează și se pune înapoi la
fiert până dă primul clocot. Ouăle se
bat bine, se amestecă cu smântâna până
la omogenizare, se adaugă câteva lin-
guri de supă fierbinte, amestecând în
continuu, apoi se toarnă în oala cu su-
pă. Se ia de pe foc, se adaugă usturoiul
pisat, borșul (ori oțetul sau lămâia) du-
pă gust, iar în farfurie se presară pă-
trunjel verde tăiat mărunt și zarzavaturi
t[iate bucățele. Se poate servi cu ardei
iute, eventual cu smântână.

Ave\i nevoie< 

2 bucăți de piept de pui dezosat,
3 morcovi, o ceapă, 2 rădăcini de
pătrunjel, o jumătate de gulie,
circa 100 g de țelină, 2 ouă, 200-
250 g de smântână (în funcție de
grăsimea sa), 3-4 căței usturoi,
sare, piper, borș (eventual oțet
sau lămâie) pentru acrit, o legă-
tură de frunze de pătrunjel și câ-

teva frunzulițe de țelină.

Turiţa Mare mai este cunoscută sub
denumiri precum turicioară, scai mă-
runt sau leușteanul muntelui și are tul-
pina roșiatică, rigidă (atinge aproape un
metru), neramificată, acoperită cu peri
moi, la fel ca și frunzele mari, alcătuite
din frunzișoare mai mici crescute pe
margini. Florile mici, de culoare galbe-
nă, apar din iulie până în septembrie,
formând un ciorchine alungit, ca un
spic, de-a lungul tulpinii.

De la turiţa mare (agrimonia eupa-
toria), în scop terapeutic se folosesc
doar părţile aeriene, în special frunzele
și inflorescenţele culese în timpul în-
floririi. 

Principiile active ale plantei sunt în
special coleretice și colagoge, stimulând
eliminarea bilei în intestin și favorizând
secreţia bilei de către celulele hepatice.
Ceaiul din turiţă mare stimulează con-
tracţia vezicii biliare, descompune cal-
culii biliari și reface celulele hepatice
distruse de ciroză. Este recomandat
pentru vindecarea litiazei biliare, de-
congestionarea ficatului și a vezicii bi-
liare și tratarea cirozei hepatice. La
afecţiunile hepatice turiţa mare este mai
blândă ca acţiune decât rostopasca, dre-
nând ficatul și ajutând la regenerarea
sa. Se recomandă un amestec de câte
100 g de turiţă mare, drăgaică și vinariţă,
care se prepară sub formă de infuzie
(câte o linguriţă de amestec la cană) și
se bea zilnic, dimineaţa, pe stomacul
gol, câte o cană, iar în restul zilei se beau
încă două căni.

Bun și la mușcăturile 
de șarpe și la tuberculoză!

Planta este folosită în tratamentul
colecistopatiilor cronice și congestiilor
hepatice, în hipoaciditate gastrică, en-
terite catarale, la calculozele renale și
biliare, diateză urică, împotriva reuma-
tismului cronic muscular și articular, la
gută, alergii, lipsa poftei de mâncare,
gingivite, stomatite, inflamaţii ale
caviţătii bucale și ale faringelui, ulcer
varicos, tumori, răni, contuzii, boli de
piele, chiar la mușcături de șarpe sau
de către insecte. Este un bun regenerator
vascular datorită conţinutului său în ca-
techine, având rezultate în tratamentul
ulcerelor varicoase, în timp ce extractul
alcoolic are proprietăţi antivirale.

La inflamaţie și la ulcerul cavităţii
bucale se face gargară (de cinci-șase
ori/zi) cu decoct din 100 g plantă la un
litru de apă. Se fierbe până când scade
la o treime din cantitatea iniţială, în
timp ce pentru uz intern în astfel de ca-
zuri se face infuzie din 10-30 g plantă
la un litru de apă, din care se beau trei-
patru căni/zi. Medicina populară reco-
mandă această plantă ca un foarte bun
remediu în tratarea tuberculozei pul-
monare. Există mărturii că o cană cu
ceai din turiţă mare, băută de trei ori pe
zi, vindecă emfizemul pulmonar. Con-
sumul ceaiului de turiţă mare este con-
traindicat, însă, celor care suferă de ul-
cer gastric.

Modalităţi de utilizare

Ceai (infuzie)< o linguriţă de plantă,
uscată și măcinată, se pune la o cană cu
apă clocotită, se lasă un minut, se stre-
coară și se beau zilnic câte două-trei
căni de ceai.

Băi de plante< trei pumni de turiţă
mare se pun într-un vas de patru litri
cu apă clocotită, se lasă câteva minute,
se strecoară și se adaugă în apa pentru
baie. Durata băii este de 15-20 de mi-
nute, iar după baie corpul nu se usucă,
ci se îmbracă un halat gros și se intră în
pat pentru a se transpira abundent.

Text selectat și prelucrat de Ioan A.

Turi\a mare 
descompune 
calculii biliari 
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Cum vremea de afară începe
să ne dea bătăi de cap când vine
vorba despre cum să ne îmbră-
căm, noi vă propunem să redes-
coperiți frumusețea maletei pe
gât. Da, este vorba despre acea
bluză simplă, care se mulează per-
fect pe corp și ține de cald. 

Multe vedete au promovat această
îmbrăcăminte, un simplu exemplu este
Beyonce, care a făcut furori în clipul
“Countdown”, purtând o maletă care
îi punea în evidență formele.  Beyonce
readuce în atenţie o piesă pe care toate
o avem în dulap< maleta simplă, pe gât. 

Au trecut mulți ani de când Audrey
Hepburn purta malete și atrăgea aten-
ția multor bărbați. Cu mai bine de 50
de ani în urmă, actrița a îmbrăcat o
maletă neagră în “Funny Face” pentru
a turna o scenă de dans într-un bar ală-
turi de Fred Astaire. Cu toate astea,
aparent “umila” maletă neagră a rămas
una dintre piesele pe care designerii
de pretutindeni se bazează în ținute
fanteziste.

Cine ar fi crezut că maleta neagră
a avut o istorie atât de tumultoasă? :i
totuși de-a lungul timpului aceasta s-
a metamorfozat dintr-o bluză comună
purtată de clasa muncitoare într-un
simbol al rebeliunii împotriva cravatei
și costumului, devenind chiar o marcă
distinctivă a feministelor care au trans-
format-o într-o piesă unisex.

Magia maletei constă în faptul că
se poate asorta la diferite ținute, de la
casual până la office. Este o piesă ca-
meleonică ce se adaptează atât ținutelor
minimaliste desprinse din filmele sci-
fi, cât și celor opulente.

În zilele noastre, maleta nu mai este
purtată pentru a exprima un act de re-

beliune. Copiii mici sunt îmbrăcați toa-
tă iarna cu malete, indiferent că este
fată sau băiat, iar adulții încearcă să le
asorteze cel mai des la ținutele de birou,
în sezonul rece. 
Persoanele care o îmbracă nu o mai fo-
losesc pe post de manifest, ci au învățat
să profite de atuurile ei de stil. “Maletele
sunt cele mai confortabile piese. Ele se
mișcă o dată cu corpul tău, îți flatează
trupul prin alungirea siluetei și accen-
tuarea feței. Helăncile îți ușurează viața<
poți merge cu ele la birou și apoi, arun-

când pe deasupra un blazer, îți creezi
un outfit elegant cu care vei face furori
indiferent de locul ales” explică desig-
nerul american Halston. Dacă visezi
să încerci combinații neobișnuinte în
care să incluzi și o maletă neagră, cel
mai bine este să urmărești ideile inedite
ale creatorilor de modă expuse în pre-
zentările de modă. 

Maleta pe catwalk

Într-o ținută de zi, fură ideea căl-

duroasă și confortabilă a Kinei Fernan-
dez și poartă maleta pe sub un pulover
xxl alături de o pereche de pantaloni
scurți army. Bluzele cu umeri supradi-
mensiona\i fac pereche bună cu male-
tele care îndulcesc liniile dure desenate
de acestea. Cum look-ul sci-fi a fost în
tendințele acestui sezon și va rămâne
tot anul, nu putea lipsi un mix futurist
între costumul minimalist strălucitor
și puritana bluză neagră. Dacă aceste
sugestii ți se par prea cuminți și nu re-
zonează cu spiritul tău rebel, alătură
maletei unui deux-pieces din piele în-
tr-o nuanță neon.

De la minimalist trecem direct în
tabăra luxului opulent. Vă propunem
maleta în combinație cu un colier sta-
tement și o jachetă prețioasă din blană.
Atunci când nu vrei să dai greș la o pe-
trecere, optează pentru o variantă si-
gură dar sofisticată< tandemul format
dintre maleta neagră și fustă maxi din
mătase. 
O maletă este o piesă de rezistenţă în
garderoba ta, indiferent de culoare.
Toamna asta o poţi purta cu pantaloni
sau cu fustă şi obţii o mulţime de ţinute
diferite.

Combinații care nu dau greș

Cel mai ușor este să combini o ma-
letă simplă pe gât cu blugi. Un look,
simplu, casual, dar care se poate trans-
forma imediat în unul elegant, prin câ-
teva accesorii. Poartă blugi evazaţi, ma-
letă neagră şi o jachetă de piele asorta-
tă. 

Schimbând pantofii cu botine tren-
dy şi jacheta cu un cardigan, ai obţine
pe loc o ţinută puţin mai elegantă. Iar
cu fustă în loc de blugi, rezultă o ţinută
office şi mai elegant. Pentru un plus
de personalitate poți asorta o eșarfă în

culori vibrante sau cu un model haios,
în funcție de starea ta de spirit.

Cum se combină, în funcție
de situație?

În zilele de muncă, când vrei să re-
nunți la clasicul taior, combină maleta
neagră cu o fustă creion. Alege culori
tari și imprimeuri sofisticate, iar pentru
un plus de strălucire nu renunța la ac-
cesoriile aurii. Astfel îți creezi o ținută
office tare, dar în limitele dress-codului
de oficiu. Alege tocuri deoarece îți vor
alungi și mai mult silueta, iar dacă vrei
să-ți pui talia în valoare, nimeni nu te
oprește să optezi și pentru o curea sub-
țire,  

Tot la birou, pentru ziua de vineri
spre exemplu, poți alege o combinație
potrivită și pentru o ieșire seara în oraș.
Alege o pereche de blugi evazați și un
sacou cu animal print pentru un plus
de “savoare”. Nu uita nici de această
dată de accesorii. O geantă mare, pe
umăr va completa minunat ținuta.  

Pentru un look preppy chic de șco-
lăriță îți propunem să alegi o fustă mini
de tip lalea cu imprimeu în stil pop art.
Pentru a nu arăta vulgar, optează pen-
tru colanți negri, mați și accesorii mi-
nimaliste. Seara, completează-ți look-
ul cu un sacou cu umeri bufați, într-o
nuanță de contrast, cum ar fi albastru
electric și o geantă de tip poștaș. Acum
ești gata să întorci toate privirile cu o
ținută bon ton. 

Maleta neagră poate fi soluția pen-
tru orice dilemă în modă. Este baza
oricărei ținute perfecte. Pornește de la
această idee și cu siguranță nu vei da
greș. 

Mai ales toamna este bine să alegi
astfel de modele, chiar tip body care
cu siguranță te vor feri de frig. 

În ultimul timp a apărut o
modă printre bărbați, borsetele.
Parcă toată lumea a început să
umble prin oraș cu prea multe
nimicuri inutile pe care nu au
unde să le țină. Sau poate buzu-
narele au devenit neîncăpătoare
pentru a ține cheile de la casă și
portofelul. Dar un lucru este clar,
au început să reapară borsetele,
care la urma urmei nici nu arată
bine, nici nu sunt foarte încăpă-
toare.

Stiliștii spun că bărbații au atât de
multe opţiuni pentru a-și ţine lucru-
rile de care au nevoie (geantă de mână,
geantă de umăr, servietă, poate chiar
un ghiozdan cool, nu cel din clasa a
noua), e greu de înţeles de ce unii pre-
feră oribilele borsete. Tot stiliștii sunt
cei care avertizează toți bărbații că nu
ar trebui să poarte niciodată o borsetă. 
Pentru că buzunarele pline de chei,
acte, telefoane și alte lucruri nu mai
sunt la modă, este indicat ca și bărbații
să poarte zilnic o geantă în care să își

așeze lucrurile de care au nevoie
atunci când merg la serviciu sau la
cursuri. Iată câteva idei mult mai prac-
tice și mult mai stilate.

Servieta

Este cea mai populară dintre gen-
țile pe care le poartă domnii zilnic la
serviu. Asta poate datorită formei cla-
sice și elegante, potrivite pentru o ți-
nută business adoptată de bărbați la
birou. În plus, servietele se găsesc
acum pe toate culorile și au un sistem
mai mare de siguranță față de gențile
normale. Servieta este accesoriul per-
fect pentru o ținută elegantă, de pre-
ferat un costum.

Geanta tip po;taș

Este un fel de servietă a adoles-
cenților de astăzi. Aceasta poate fi atât
elegantă, cât și sport, neagră, sau co-
lorată. Este foarte chic și încăpătoare,
numai bună pentru un laptop, o agen-
dă, acte, etc. Aceasta se poartă pe un
umăr și nu într-o parte și poate fi do-

tată cu câteva accesorii moderne.

Rucsacul 

Este potrivit pentru băieții obiș-
nuiți să adopte stilul sportiv, care
poartă adidași, blugi și tricou, în ni-
ciun caz pentru cei care poartă cămașă
și pantofi. Este foarte practic, deoarece
se poartă pe umeri, este foarte încă-
pător și poate fi personalizat. Ai grijă
să nu cazi în capcană< nu cumva să
porți rucsacul din liceu. Pentru fiecare
vârstă există un rucsac special creat
pentru nevoile actuale. Nu lua primul
rucsac pe care îl găsești în magazin,
alege unul cât mai matur. 

Geantă de laptop 

Este ideală pentru cei care nu vor
să care zilnic un rucsac uriaș pe umeri
sau o servietă elegantă. Aceasta este
mai mică, mai modernă și preferată
de băieții care adoră tehnologia. Este
potrivită pentru transportul laptop-
ului, tabletei și smartphone-ului.

Denisa Terțan 

Maleta neagră poate fi soluția pentru orice dilemă în modă.
Este baza oricărei ținute perfecte. Porneşte de la această idee şi
cu siguranță nu vei da greş. 

Maleta pe gât, abord[ri moderne
ale unei piese cu istorie

Cu ce pot înlocui b[rba\ii borsetele?
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O respira\ie defectuoas[ mai `nseamn[ obosirea inimii, 
solicitarea redus[ a mu;chilor abdominali ;i favorizarea 
deform[rii coloanei vertebrale.

Adenomul de prostat[ este o boal[
specific[ b[rba\ilor trecu\i de v]rsta
de 50 de ani. Mul\i ignor[ sau ascund
simptomele acestei boli ;i afectarea
vie\ii sexuale pentru c[ le consider[ o
consecin\[ natural[ a `naint[rii `n
v]rst[.

Simptome ;i cauze

Adenomul de prostat[ denumit ;i
hiperplazia benign[ de prostat[ (HBP)
reprezint[ o m[rire a prostatei, glanda
care produce lichidul alcalin care
poart[ sperma ̀ n timpul ejacul[rii. Din
cauza pozi\iei prostatei, aceasta apas[
uretra(canalul urinar) produc]nd di-
verse simptome nepl[cute, dar care se
manifest[ doar la jum[tate dintre
b[rba\ii cu aceast[ afec\iune.

Ini\ial, se observ[ probleme la ̀ nce-
perea urin[rii, apoi apar urm[toarele
simptome< senza\ia imperioas[ de a
urina, urin[ri dese ̀ n timpul nop\ii, jet
urinar slab, urinare `n doi timpi, in-
continen\[.

Barba\ii care sufer[ de HBP adesea
nu-;i pot goli vezica urinar[ ;i astfel
urina stagneaz[, put]nd cauza infec\ii
urinare ;i calculi la vezic[.

De;i cauzele adenomului de pros-
tat[ nu sunt pe deplin cunoscute, cer-
cet[torii cred c[ aceast[ boal[ se dato-
reaz[ sc[derii nivelului de hormoni se-
xuali ;i ̀ n special a testosteronului, fe-
nomen cauzat de `mb[tr]nirea orga-
nismului.

B[rba\ii care au dep[;it v]rsta de 60
de ani sufer[ de aceast[ boal[ `n pro-
por\ie de p]n[ la 50%, iar cei trecu\i
de 70 `ntr-o propor\ie mult mai mare,
de p]n[ la 90%.

Recomand[ri generale

Pentru b[rba\ii trecu\i de 40 de ani
este obligatoriu s[ se prezinte la medi-
cul urolog pentru a li se face o ecografie
din care rezult[ starea prostatei.

Celor afecta\i de HBP li se reco-
mand[ s[ evite alcoolul, cafeaua ;i fu-
matul, s[ nu consume lichide cu dou[
ore `nainte de culcare ;i s[ urineze de
c]te ori simt nevoia. Temperaturile
sc[zute, stresul ;i lipsa de activitate
sunt d[un[toare ̀ ntruc]t pot cauza re-
ten\ii urinare.

Referitor la regimul alimentar, tre-
buie evitate gr[simile saturate ;i con-
sumul celor nesaturate a;a-zis bune, de
tip omega 3. Sunt interzise condimen-

tele, `n special ardeiul iute, c]t ;i ali-
mentele acide care pot irita prostata.

Se pare c[ alimentele pe baz[ de
soia sunt benefice ̀ ntruc]t asiaticii sunt
afecta\i mai pu\in de aceast[ boal[.

Tratamente naturiste

Pe l]ng[ medica\ia alopat[ exist[
c]teva produse naturale cu efecte bune
`n tratarea adenomului de prostat[.

Majoritatea `ns[ trateaz[ doar in-

flama\ia prostatei. De cur]nd au ap[rut
;i la noi suplimente alimentare care
contribuie ;i la regenerarea acestei
glande, care pe l]ng[ alga AFA con\in
;i antiinflamatoare ;i analgezice natu-
rale ;i anume<

Extractul de fructe de palmier pitic
care a devenit faimos pentru utiliz[rile
sale ̀ n s[n[tatea prostatei, vigoarea se-
xual[, tonifierea uretrei ;i sus\inerea
sistemului urinar. Este demonstrat ;ti-
in\ific, `n multe studii clinice c[ ex-
tractul de palmier pitic ajut[ ̀ n tratarea
HBP, inclusiv `n cancerul de prostat[.

Extractul de urzic[ este cunoscut
pentru abilitatea sa de a alina discon-
fortul produs `n momentul urin[rii la
b[rba\ii care sufer[ de afec\iunile pros-
tatei.

Extractul de dovleac este un reme-
diu foarte eficient, av]nd un con\inut
bogat `n zinc ;i gr[simi nesaturate. S-
a demonstrat c[ b[rba\ii cu deficien\e
de zinc sunt predispu;i la boli ale pros-
tatei.

Alte produse naturale care ajut[ ̀ n
HBP sunt< pufuli\a, ghimpele, urzica
moart[, licopenul din tomate, polenul,
seleniul organic.

Utilizarea produselor naturale `n
tratamentul adenomului de prostat[
necesit[ ̀ ncredere ;i r[bdare deoarece
acestea `;i fac efectul abia dup[ 7-8
s[pt[m]ni.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

S[n[tatea noastr[ nu depinde
numai de felul cum ne hr[nim,
dar ;i de modul cum respir[m,
spun speciali;tii. Dup[ Heybrock-
Seiff, aproape 70% dintre oameni
respir[ defectuos datorit[ defor-
ma\iilor toracelui ;i ale coloanei
vertebrale, unor boli pulmonare
cronice, suferin\elor mu;chilor
care particip[ la respira\ie etc.
Pentru remedierea consecin\elor,
speciali;tii recomand[ gimnastic[
respiratorie.

Pe de alt[ parte ;i oamenii s[n[to;i
prezint[ o respira\ie defectuoas[. Pen-
tru `mbun[t[\irea st[rii de s[n[tate ;i
evitarea unor suferin\e, to\i oamenii
trebuie s[ ̀ nve\e s[ respire corect. Acest
lucru reprezint[ urm[toarele avantaje<
`n pl[m]ni va fi introdus[ o cantitate
mai mare de aer, ceea ce `nseamn[ un
plus de oxigen, at]t de necesar arderilor
celulare> ̀ n timpul expira\iei vor fi eli-
minate mai multe reziduuri rezultate
`n urma arderilor celulare> se vor
`mbun[t[\i ventila\ia pulmonar[,
func\iile inimii, ficatului, intestinelor,
rinichilor, vaselor de s]nge etc.

Respira\ia corect[ este deosebit de
folositoare arti;tilor, c]nt[re\ilor, gra-
videlor, precum ;i persoanelor obeze
sau cu tulbur[ri de vorbire.

Condiții pentru o respirație
corectă

Iat[ condi\iile pe care trebuie s[ le
`ndeplineasc[ o respira\ie corect[
- realizarea inspira\iei numai pe nas,

aerul fiind astfel filtrat de impurit[\i>
- efectuarea inspira\iei c]t mai lejer,
f[r[ efort, chiar atunci c]nd este pro-
fund[>

- efectuarea expira\iei pe nas ̀ n timpul
eforturilor mari, pe nas ;i pe gur[>
- efectuarea unei respira\ii prelungite,
niciodat[ for\at[.

Cu alte cuvinte, o respira\ie corect[
`nseamn[ o respira\ie c]t mai pro-
fund[, cu mi;c[ri ample ale mu;chiului

diafragm.  Ca urmare, toate organele
abdominale vor fi deplasate, desigur,
foarte pu\in, ceea ce echivaleaz[ cu un
masaj extrem de bl]nd. :i aceasta pre-
supune ̀ mbun[t[\irea func\iilor lor. La
"masarea" organelor mai contribuie ;i
mu;chii abdominali, de asemenea foar-

te activi `n timpul respira\iei. Cei mai
mul\i oameni respir[ defectuos, ceea
ce `nseamn[ introducerea `n pl[m]ni
a unei cantit[\i reduse de aer. O respi-
ra\ie defectuoas[ mai `nseamn[ obo-
sirea inimii, solicitarea redus[ a
mu;chilor abdominali ;i favorizarea
deform[rii coloanei vertebrale.

Exerci\ii de respira\ie f[r[
mi;carea corpului

1. Respira\ie normal[, timp de c]teva
secunde.
2. Inspira\ie pe nas (num[r]nd foarte
rar p]n[ la patru) urmat[ de re\inerea
respira\iei (num[r]nd rar p]n[ la trei)
;i expira\ie lent[ num[r]nd rar p]n[ la
patru)> exerci\iul se repet[ de c]teva ori.
3. Se reia exerci\iul de mai sus, cu de-
osebirea c[ dup[ expira\ie se face o
pauz[ cu re\inerea respira\iei
(num[r]nd rar p]n[ la doi). Exerci\iul
se repet[ de mai multe ori.
4. Inspira\ie pe nas (num[r]nd rar
p]n[ la trei) cu re\inerea respira\iei
(num[r]nd rar p]n[ la trei), apoi ex-
pira\ie prelungit[ (num[r]nd rar p]n[
la trei). Ulterior, fiecare moment se
m[re;te progresiv, `n func\ie de starea
de antrenament a executan\ilor.

Aceste exerci\ii se execut[ de mai
multe ori pe zi, astup]nd din c]nd `n
c]nd, una din n[ri cu degetul (astupa-
rea dureaz[ un ciclu respirator< inspi-
ra\ie, pauz[, expira\ie). 

A consemnat :tefania Cri;an 

Remedii naturale `n adenomul de prostat[

Pentru `mbun[t[\irea st[rii de s[n[tate ;i evitarea unor suferin\e, to\i oamenii trebuie s[ `nve\e s[ respire corect

Extractul de urzic[ este cunoscut pentru abilitatea sa de a alina disconfortul

Aproape 70% dintre oameni 
respir[ defectuos

S~N~TATE
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Pastilele de slăbit sunt consi-
derate de multe femei drept niște
soluții minune, prin care kilogra-
mele dispar. Nu doar că este cea
mai simplă metodă de a slăbi, dar
te scapă și de kilogramele care s-
au depus de-a lungul anilor.

Interesul pentru astfel de variante
rapide nu este de condamnat, dat fiind
că societatea actuală delimitează destul
de drastic idealul fizic feminin. Vino-
vatul principal pare a fi mass-media,
care promovează perfecțiunea, iar une-
le femei ajung să se simtă complexate
de felul în care arată.

Altele, vor să slăbească din dorința
de a se alinia la propiile standarde, pen-
tru a se simți mai bine cu propria per-
soană, sau pentru a avea mai mult suc-
ces în viața personală. 

Indiferent care sunt motivele, do-
rința de a slăbi depășește cu mult limi-
tele impuse de organism și astfel sănă-
tatea ajunge pe un plan secund. 

Problema obezității

Obezitatea a fost încadrată de ceva
vreme drept o problemă de sănătate
publică. În România s-a estimat că mai
mult de jumătate din populație este su-
praponderală sau obeză.

Dincolo de simple date statistice,
obezitatea este printre principalele cau-
ze de deces la nivel mondial și vine
adesea cu alte boli cronice, cum ar fi
diabet, boli cardiovasculare sau chiar
cancer. 

Diferența dintre supraponderabi-
litate și obezitate este delimitată de in-
dicele de masă corporală. Acesta se cal-
cuzează ținând cont de înălțimea și
greutatea persoanei, cât și de tipul de
efort fizic depus zilnic. 

De ce sunt pastilele de slăbit
atât de populare?

Pastilele de slăbit promit ceea ce

niciun regim alimentar echilibrat nu o
poate face, o slăbire rapidă, fără mari
eforturi.  Această tentație de a avea un
corp complet transformat rapid este
mare. De aceea multe persoane ape-
lează la astfel de suplimente, fie pentru
a înlocui dieta alimentară, fie pentru a
grăbi procesul de slăbire. 

Popularitatea este dată de mediati-
zarea acestora, iar prețul redus joacă
de asemenea un rol decisiv în alegerea
lor. Pastilele de slăbit se împart astfel<
-Produse farmaceutice avizate, elibe-
rate numai cu prescripție medicală
-Suplimente alimentare, cu rol adju-
vant într-un program echilibrat de
pierdere a kilogramelor
-Produse naturale, cu statut legal de
suplimente alimentare, care susțin ar-
derea grăsimilor într-un timp foarte
scurt, însă cu efecte necunoscute asu-
pra sănătății

Suplimente alimentare

Diferența dintre un medica-
ment avizat, eliberat sub pres-
cripție medicală și un supliment
alimentar este că cel din urmă
poate fi înregistrat de orice
persoană juridică, nu sunt
supuse unui control me-
dical, nu necesită pros-
pect și pot fi promovate
prin mijloacele de in-
formare în masă. 

Marea majoritate este comerciali-
zată pe internet, unde nu există nici o
autoritate care să reglementeze pro-
movarea acestora. Altfel zis, orice firmă
poate crea un produs ambalat frumos,
pe care să îl vândă pe o pagină. 
Multe persoane aleg aceste produse din
diferite motive, fie este vorba de jenă,
de disperarea de a obține rezultate ra-
pide, frustarea față de aspectul fizic sau
doar din comoditate.

Tipuri de pastile de slăbit

Suplimente pentru suprima-
rea poftei de mâncare

Anumite pastile au ca
principiu reducerea poftei
de mâncare, prin stimula-
rea secreției unor hor-
moni responsabili
cu starea de
bine și

cu apepitul. În acest mod uiți să mă-
nânci sau consumi mai puține alimen-
te, iar aportul energetic scade care pro-
duce scăderea în greutate. Efectele ne-
gative pot fi stări de amețială, grețuri,
senzații de slăbiciune sau dificultăți de
concentrare. 

Pastile care creează senzația 
de sațietate

Există anumite pas-
tile care nu reduc ape-

titul propriu-zis, în-
să generează o

senzație rapidă
de sațietate.
Persoana se
va simți sătu-
lă mâncând

doar un sfert din porția obișnuită. 

Pastile care inhibă absorbția 
grăsimilor în organism

Aceste pastile au ca principiu de
funcționare modificarea modului în
care grăsimilie sunt absorbite de către
organism. Corpul asimilează doar o
parte din grăsimile ingerate, restul fiind
eliminat.  Mecanismul este simplu,
substanța activă blochează enzima gas-
trică responsabilă de descompunerea
grăsimile în molecule, în vederea ab-
sorbirii lor, iar grăsimile ajung în acest
mod direct în colon. 

Pastile care stimulează  arderea 
grăsimilor

În categoria produselor ce promit
accelerarea metabolismului grăsimilor
intră mai ales toate acele produse na-
turiste, comercializate în magazinele
bio. Acestea susțin că pot genera pier-
deri masive de greutate, într-un timp
scurt, numai prin acțiunea unor ingre-
diente naturale. În multe dintre cazuri
pastilele naturale conțin de fapt o com-
binație de extracte din plante care su-
primă apepitul, grăbesc digestia și sti-
mulează arderea grăsimilor. Aceste
produse se pot cumpăra fără prescrip-
ție medicală direct din magazin sau de
pe internet. Nu există însă nici o do-

vadă științifică că aceste pastile chiar
sunt eficiente în pierderea kilogra-

melor. 
Pastilele pentru slăbit nu sunt

cea mai bună opțiune când
dorești s[ slăbești. Mai bine

alegi diete drastice bazate
pe un consum scăzut de
alimente, decât să îți
distrugi organismul cu

medicamente. 

Indiferent care sunt motivele, dorința de a slăbi depăşeşte cu
mult limitele impuse de organism şi astfel sănătatea ajunge pe un
plan secund. 

Unul dintre cele mai sănătoase
și simple obiceiuri alimentare
prin care putem să slăbim este
consumul de salată. Pe lângă nu-
mărul mare de legume și uleiul
folosit poate fi benefic pentru si-
lueta ta. 

Ceea ce deosebeşte un ulei bun pen-
tru salate de un ulei bun pentru gătit este
punctul de ardere sau „smoking point”.

Punctul de ardere reprezintă tempe-
ratura la care un ulei se degradează şi îşi
pierde valorile nutriţionale, devenind no-
civ. Uleiul de palmier sau cel de soia sunt
potrivite pentru mâncărurile prăjite,
având un punct de ardere mare. Uleiurile
potrivite pentru salate, cu un punct de
ardere foarte mic, reprezintă obiectul
acestui articol.

Uleiul de floarea- soarelui este cel
mai folosit tip de ulei la noi în țară. Acesta
nu trebuie utilizat pentru gătit, deoarece
nu este rezistent la încălzire, devenind

toxic. Astfel, uleiul de floarea-soarelui
presat la rece conţine acizi graşi nesatu-
raţi, aminoacizi, săruri minerale şi vita-
mine perfecte pentru o dietă echilibra-
tă.

Uleiul de măsline

Dacă ne luăm după italieni, care fo-
losesc uleiul de măsline în toate prepa-
ratele lor culinare şi în special în salate,
nu am putea trăi fără el. Uleiul de măsline
conţine vitaminele A, B1, B2, K, D, E, K,
fier, acizi graşi şi antioxidanţi naturali. 

De precizat este faptul că uleiul ex-
tra-virgin se foloseşte pentru salate, dres-
sing-uri şi sosuri. Uleiul de măsline nu
trebuie folosit la gătit deoarece are un
punct de ardere scăzut comparativ cu
alte uleiuri, devenind astfel nociv.

În funcţie de preferinţele fiecăruia,
uleiul de măsline se poate folosi pentru
orice tip de salată în combinaţie cu oţet
balsamic sau suc de lămâie.

Uleiul de nucă

Acest tip de ulei este considerat a fi
mai sănătos decât cel de porumb sau de
floarea-soarelui. Ideal este să foloseşti
numai ulei de nucă presat la rece şi să-l
păstrezi la temperaturi scăzute, ferit de
lumină. Uleiul de nucă nu este recoman-
dat pentru gătit deoarece temperaturile
înalte distrug aroma sa delicată.
Se foloseşte în combinaţie cu oţetul bal-
samic şi este ideal pentru salatele de ţeli-
nă, morcovi sau rucola.

Uleiul de dovleac

Uleiul este obţinut prin presarea la
rece a seminţelor de dovleac decojite,
având un gust puternic aromat, bogat în
vitamina E. Se consumă în stare crudă,
în alimentaţie, fiind recomandat pentru
salate. Devine nociv dacă este supus tem-
peraturilor ridicate. Se poate folosi în
combinaţie cu salata verde, varza crudă

sau chiar andive.

Uleiul de cânepă 

Este mult mai nutritiv comparativ cu
uleiul dovleac sau floarea-soarelui asi-
gurând organismului necesarul zilnic de
acizi grași. Se foloseşte în principal pen-
tru asezonarea salatelor de legume sau a
alimentelor netratate termic.  Nu trebuie
supus unor temperaturi ridicate deoarece
oxidează.

Uleiul de porumb

Specialiştii spun că uleiul din ger-
meni de porumb se numără printre cele
mai indicate uleiuri pentru salate. Acest
lucru se datorează atât gustului aparte
cât şi beneficiilor asupra sănătăţii. Uleiul
de porumb nu trebuie consumat în exces
deoarece conţine 9 kilocalorii/ gram.
Uleiul de porumb creşte rezistenţa orga-
nismului la boli şi favorizează eliminarea
excesului de colesterol.

Alegerea uleiului potrivit pentru orice diet[

Pastilele pentru sl[bit nu sunt cea mai 
bun[ op\iune când vrei s[ sl[be;ti
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Noi am învăţat la şcoală că daco-geţii ar fi fost o ramură a neamului

tracic, care trăia exclusiv în Dacia, pe actualul teritoriu al României şi
care vorbea o limbă diferită de latină. Imperiul Roman a cucerit Dacia,
iar daco-geţii ar fi renunţat parţial la limba lor pentru a învăţa vorbirea
cuceritorilor. Din combinaţia acestora ar fi apărut, în timp, româna. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

“Limba punjabi, din India, are
2.000 de cuvinte curat româneşti,
iar multe altele seamănă foarte
mult cu ale noastre. Asta pentru
că ei sunt urmaşii unui trib getic,
ca şi noi, deşi distanţa dintre ro-
mâni şi punjabi este de 4.500 de
kilometri”, scrie Sorin Golea.

Noi am învăţat la şcoală că daco-geţii
ar fi fost o ramură a neamului tracic, care
trăia exclusiv în Dacia, pe actualul teri-
toriu al României şi care vorbea o limbă
diferită de latină. Imperiul Roman a cu-
cerit Dacia, iar daco-geţii ar fi renunţat
parţial la limba lor pentru a învăţa vor-
birea cuceritorilor. Din combinaţia aces-
tora ar fi apărut, în timp, româna. 

Urma;ii războinicilor geți
din India

Dr. Lucian Cueşdean a ajuns la con-
cluzia că această teorie este falsă. Cueşde-
an spune că triburile getice, sub diferite
nume, ocupau o arie geografică vastă,
din Europa Centrală până în Asia, aproa-
pe de China şi de India. Actuala popu-
laţie punjabi, din nordul Indiei, de pildă,
este urmaşa unui trib de geţi localizaţi
în Asia Centrală cu peste 2.500 de ani în
urmă. Aceşti urmaşi ai geţilor vorbesc o
limbă asemănătoare cu româna. Dar
multe din cuvintele punjabi comune cu
româna sunt comune şi cu latina. Pro-
blema este că acum 2.500 de ani nu exista
Imperiul Roman. Asta înseamnă că geţii
vorbeau o limbă “latină” mult înainte de
expansiunea romană.

“Am pornit de la informaţiile legate
de marele trib al masageţilor, atestat în
centrul Asiei de către istoricii antici şi
pomeniţi în Evagrius Scholasticus, scris
în secolul VI d.Hr. şi tradus în formula
Ecclesiastical History de către E. Walford
în 1846, din care citez< «Actuala populaţie
JAD din nordul Indiei este descendenta
masageţilor. În limba pahalavi, messa-
getae este tradus Marii Jats». Am plecat
pe urmele acestei populaţii, Marii Jats.
Chinezii îi numeau Yueci, adică Geţi,
consemnând dominaţia lor în Punjabi.
Deci, geţii au trăit cândva în Punjabi. De
reţinut< neamurile geto-dacice vorbeau
aceeaşi limbă, după cum spune geograful
antic Strabon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), adică

de la Carpaţi până în centrul Asiei”, ne-
a spus Lucian Cueşdean. 

Dacă geţii au stăpânit teritorii din
Europa până în Asia, dacă populaţia pun-
jabi este o urmaşă a acestora, iar românii
sunt, la rândul lor, urmaşi ai geţilor, dr.
Cueşdean a fost curios să vadă dacă există
vreo legătură lingvistică între noi şi ei,
comparând cuvintele din cele două limbi.

“După 20 de ani de studiu, am ajuns
la concluzia că cele 80 de milioane de
persoane ale comunităţii punjabi vorbesc
o română arhaică. Au 2.000 de cuvinte
identice, multe din ele comune şi cu la-
tina. Dar dacă punjabi este o limbă vor-
bită cândva de geţi, înseamnă că neamu-
rile getice vorbeau o limbă «latină» în-
ainte de apariţia Imperiului Roman. De
unde rezultă că limba română e mai ve-
che decât latina. Concluzia e că într-un
trecut imemorial exista o singură limbă
europeană, cel mai probabil româna ar-
haică, sau getodaca, şi care printr-o serie

de migraţii şi modificări a născut toate
limbile numite indo-europene, printre
care şi latina. Iar războiul dacoroman a
fost unul fratricid. Până în ziua de azi se
vorbeşte româna sau aromâna din nordul
Mării Adriatice, până la Volga. Mai mult,
în Kazahstan sunt acum, oficial, 20.000
de vorbitori de limbă română”, spune
Cueşdean.

A studiat 20 de ani problema masa-
geţilor. Lucian Cueşdean are 70 de ani şi
şi-a dat doctoratul în ştiinţe medicale.
Înainte de 1989 a lucrat câţiva ani în Li-
bia, fost teritoriu al Imperiului Roman.
Acolo a început să caute explicaţii pentru
faptul că dacii au renunţat la limba lor în
favoarea latinei, iar libienii nu. În 1990,
studiind toată istoriografia legată de geţi,
a ajuns la datele despre masageţi, care l-
au condus la urmaşii lor, populaţia pun-
jabi.

Herodot a scris despre 

masageţii din Asia

Primele atestări ale tribului masa-
geţilor în Asia le găsim la Herodot< “Cau-
cazul formează barierea parţilor (neam
scitic – n.r.) dinspre apusul Mării Caspi-
ce, iar pe urmă spre vest şi înspre răsăritul
soarelui vine o câmpie de o întindere im-
ensă (Asia Centrală, în apropiere de Chi-
na – n.r.), care se pierde în depărtare>
această câmpie mare o ocupau masageţii,
în contra cărora avea Cirus poftă să por-
nească cu armata”. Cirus, regele perşilor,
chiar a pornit împotriva masageţilor con-
duşi de regele Tamyris, dar armata sa a
fost nimicită, iar Cirus, decapitat.

Ceea ce spune dr. Cueşdean se poate
verifica pe internet. Pentru lămurire, pro-
punem un exerciţiu< cititorul poate alege
cuvântul în română, îi dă căutare pe
dicţionarul online în engleză, iar din en-
gleză îl traduce, tot prin internet, în limba
punjabi. 

Actuala populaţie punjabi, din nordul Indiei, de pildă, este urmaşa unui trib de geţi localizaţi în Asia Centrală cu peste
2.500 de ani în urmă
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Maria T[nase 
a debutat ca actri\[

Cercetătorii NASA au dat un
avertisment cutremurător. 

Potrivit rapoartelor emise de
speciali;ti, Pământul este amenințat de o
mega furtună solară, care va face ravagii
pe planeta noastră, în condițiile în care re-
țelele de telecomunicații ;i cele de electri-
citate vor fi instant afectate, situație devas-
tatoare pentru omenire. 

Nu se ;tie cu exactitate când 
se va declan;a furtuna

De;i cercetătorii NASA spun că nu se
;tie cu exactitate când se va produce aceas-
tă furtună solară extrem de puternică,
ace;tia avertizează că acest lucru este im-
inent. Iar când se va întâmpla nenorocirea,
rețelele de electricitate vor fi în mare pe-

ricol. Practic, întreaga infrastructură mon-
dială va fi devastată, de la electricitate la
telecomunicații, internet, transporturi ae-
riene ;i orice alt sistem care se bazează pe
electricitate. 

Cea mai puternică furtună solară din
istoria omenirii a avut loc în 1859, când
aurorele boreale au fost văzute în întreaga
lume. Dacă o furtună de amploarea celei

de atunci ar lovi acum Terra, ar costa eco-
nomia mondială 2.000 de miliarde de do-
lari ;i ar cauza pagube de o amploare de-
osebită. Înfrico;ător este faptul că oamenii
de ;tiință spun că scenariul poate deveni
realitate. 

Furtuna solară, care s-a produs în 23
iulie 2012, cea mai puternică din ultimii
150 de ani, a “ratat” cu puțin planeta noas-
tră, potrivit unui comunicat al Agenției
spațiale americane, publicat pe site-ul aces-
teia.

Satelitul STEREO-A, care suprave-
ghează furtunile solare, a observat într-o
manieră foarte exactă desfă;urarea feno-
menului, permițând cercetătorilor să afir-
me că furtuna din 2012 nu a avut egal în
ultimii 150 de ani, iar ultima furtună solară
de o intensitate similară a avut loc în 1859.

Dacă o furtună solară puternică ar lovi
Pământul, ne-ar trebui cel puțin 10 ani să

ne revenim.
Rapoartele NASA relevă că o furtună

solară puternică ar putea avea loc peste
următorii 100 de ani sau peste următoarele
100 de zile. Cercetătorii urmăresc cu foarte
mare atenție o posibilă producere a acestei
furtuni înc[ din 2006.

Furtunile solare se nasc la suprafața
Soarelui. Aceste explozii sau ejecții de masă
coronală (EMC) proiectează plasmă ioni-
zată `n spațiu cu viteze foarte mari. Vân-
turile solare încărcate cu puternicele ra-
diații ce rezultă din aceste ejecții de masă
coronală provoacă furtuni geomagnetice
care interacționeaz[ cu câmpul magnetic
terestru.

Există un risc de 12% ca o furtună so-
lară puternică să loveasc[ Terra în urmă-
torii ani, potrivit fizicianului Pete Riley,
care a publicat un articol pe această temă
în revista Space Weather.

Înscrisă la concursul “Miss România”
la numai 15 ani, tânăra adolescentă pică
însă proba costumelor de baie. La 16
ani, trăiește o poveste de dragoste cu
un tânăr medic care o lasă gravidă. Ma-
ria avortează și această intervenţie o va
mutila pe viaţă, fiindcă niciodată nu va
mai putea avea copii iar neîmplinirea
maternităţii o va măcina  mereu asu-
mându-și-o ca păcat și pedeapsă.

La doar 21 de ani urcă pe scenă, dar
nu ca să cânte ci ca actriţă în trupa “epo-
peicului” Constantin Tănase.

Asocierea Mariei Tănase cu ruralul
;i folclorul românesc i-a estompat cali-
tatea sa boemă, citadină, modernă ;i
uneori controversată. În plus, ;i propa-
ganda comunistă a contribuit la o anu-
mită imagine “conformă” dar  deforma-
tă a ei.

Maria Tănase înseamnă și înregis-
trări în Londra sau la studiourile Co-
lumbia din Viena la numai 24 de ani,
prezenţa la faimosul 1939 New York
World’s Fair, o idilă cu Brâncuși în Paris,
o rezervare permanentă la Casa Capșa,
cenzura drastică a regimului legionar
sau urmărirea continuă a Securităţii co-
muniste.

Înscrisă la concursul “Miss România”
la numai 15 ani, tânăra adolescentă
pică însă proba costumelor de baie

Po;ta de pe meleagurile noastre a fost
pentru prima dată amintită în Evul Me-
diu. A fost înființată pentru a transmite
poruncile domnului în teritoriul stăpânit.
“Po;ta;ii” de atunci foloseau caii, pe care
locuitorii satelor ;i ora;elor tranzitate erau
obligați să-i pună la dispoziție.

Serviciile po;tale române sunt atestate
pentru prima dată în “Hrisovul” dat de
domnitorul Mircea cel Bătrân, în anul
1399, la Giurgiu. 

Prin acesta, localitățile trebuiau să asi-
gure curierilor domne;ti mijloace de
transport, cai ;i căruțe pe două roți, nu-
mite olace. La începutul ei, po;ta cuprin-
dea mai ales serviciul de transport al că-
lătorilor ;i al corespondenței oficiale a
domnilor ;i marilor dregători.

Po;ta modernă s-a născut în 1864,
când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
unit serviciul po;tal cu cel telegrafic. În
1893 acestora li s-a adăugat ;i serviciul
telefonic, luând na;tere simbolul PTT.

La 1 mai 1865, se introduce serviciul
abonamentelor prin po;tă la presa din
țară ;i străinătate. Administraţia po;tală
percepea un comision fix de 10% din cos-
tul abonamentului, plus cheltuielile de ex-
pediere a sumelor ;i francarea trimiterilor.
Tot în anul 1865, este organizat serviciul
de po;tă rurală, care asigura legătura între
comune, prin curse de factori. 

Guvernele trebuie s[ se preg[teasc[ pentru o mega furtun[ solar[

Limba român[, vorbit[ 
de 80 milioane de asiatici

Po;ta func\ioneaz[
înc[ din Evul Mediu
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Al[turi de alte opt manechine,
rom]nca de 23 de ani apare, `n
premier[, pe coperta edi\iei ame-
ricane de septembrie a revistei
„Vogue”, sub denumirea „The In-
stagirls” – modelele momentului
care poart[ hainele sezonului.
Toate sunt prezente ̀ n mediul on-
line, ;i-au construit propriile
branduri, ;i-au format o imagine,
transform]ndu-se `n versiunea
secolului XXI a supermodelelor. 

~n ultimii ani imaginea ei a fost
cam peste tot, de la reviste celebre, la
campanii publicitare pentru branduri
de top (Ralph Lauren a solicitat-o pen-
tru nou[ campanii ̀ n ultimii patru ani,
iar Belstaff a ales-o pentru o reclam[
`n care apare al[turi de David Bec-
kham) ;i `n prezent[ri de mod[ ale
multor case celebre, ajung]nd cel mai
apreciat model rom]n al momentului.
C]nd un manechin atinge culmile ca-
rierei, pare ca ;i un fenomen ce s-a
`nt]mplat peste noapte. ~nc[ ascensiu-
nea Andreei Diaconu a fost pu\in di-
ferit[.

Avea doar 11 ani c]nd un agent de
modelling a abordat-o `n Bucure;ti,
ora;ul ei natal. Ea ;i prietena ei auziser[
de o ;coal[ de modele care organiza
un concurs, iar c];tig[toarea urma s[
primeasc[ 500 de euro. „Ne-am g]ndit
c[ era o sum[ mare de bani, a;a c[ am
participat ;i eu am fost aleas[
c];tig[toare”, a spus ea ̀ ntr-un interviu,
ad[ug]nd c[ banii `i trebuiau pentru
c[-;i dorea s[ mearg[ `ntr-o tab[r[ de
karate. Urm[torul proiect a fost o pre-
zentare de mod[ care avea ca tematic[
lumea lui Peter Pan, iar pentru 70 de
euro a `ntruchipat-o pe Tinker Bell.

Ofertele de la agen\ii au continuat,
dar Andreea nu le-a acceptat din do-
rin\a de a-;i continua studiile. Un agent
i-a oferit o apari\ie `ntr-o prezentare
important[ la New York, dar acea ex-
perien\[ a fost un ;oc pentru ea. „~mi
amintesc c[ nu m[ puteam opri din
pl]ns ;i c[ totul era mult prea mare
pentru mine. Aveam 13 ani. Eram
`nalt[ ;i foarte slab[.” C]nd o croito-
reas[ a f[cut-o s[ pl]ng[, i-a spus ma-
mei c[ vrea s[ se `ntoarc[ acas[.

~n timpul liceului a f[cut modelling
doar part-time, c[l[torind la Londra
;i la Paris, de unde se `ntorcea c]teo-
dat[ cu alt[ culoare la p[r. A avut ;i
c]teva probleme la ;coal[, dup[ ce se
`nvoise pe motiv c[ era bolnav[, dar a
dat-o de gol apari\ia ̀ n „Pop Magazine”.
C[l[toriile ̀ n jurul lumii au ajutat-o s[
`nve\e cinci limbi str[ine, d]ndu-;i sea-
ma dup[ absolvirea liceului c[ model-
ling-ul o putea ajuta s[-;i pl[teasc[ stu-
diile universitare. Acesta era, de fapt,
planul ei – s[ fac[ suficien\i bani pentru
a putea pl[ti cei patru ani de studii uni-
versitare ;i apoi s[ renun\e la mod[.

La 20 de ani s-a mutat la New York,
succesul venind foarte repede. Iar dup[
ce s-a mutat `n apartamentul ei, totul
s-a schimbat. „Str]nsesem destui bani
;i m[ g]ndeam s[ renun\. Dar am pri-
mit un telefon de la agen\ia mea, care
m[ anun\a c[ fotograful Mario Sorrenti
m-a solicitat pentru un editorial ̀ n re-
vista « Vogue ».” Urm[toarele luni i-au
adus alte colabor[ri cu fotografi celebri,
Andreea hot[r]nd s[ r[m]n[ la New
York ;i s[ urmeze exemplul idolului ei,
topmodelul Daria Werbowy. Vara lui
2013 i-a adus coperta edi\iei franceze
„Vogue”, `n care ap[rea acoperit[ doar
de nisip ;i nimic altceva. Acum, aproa-
pe fiecare s[pt[m]n[ `i este ocupat[
cu ;edin\e foto ;i prezent[ri.

Mi;carea este foarte important[
pentru Andreea, oferindu-i mult[
energie. De mic[ a fost obi;nuit[ de

mama ei s[ mearg[ ̀ n drume\ii. A con-
tinuat cu scrima, diferite dansuri, gim-
nastic[ ;i karate. ~n prezent, o ;edin\[
de jogging prin ora; i se pare foarte re-
laxant[, pe l]ng[ yoga ;i fitness cu
benzi elastice. Tot mama e cea care a
`nv[\at-o s[ `ntrebuin\eze ingrediente
naturale pentru tratamentele cosme-
tice. Astfel, pentru p[r fragil folose;te
un amestec din ulei de ricin, ulei de
m[sline, capsule de vitamina A ule-
ioas[ ;i pu\in petrol. Un bun exfoliant
este zah[r sau t[r]\e amestecate cu
miere, iar plicule\ele de ceai de mu;e\el
o ajut[ la cur[\area tenului.

C]t despre facultate, inten\iile An-
dreei nu s-au schimbat. ~;i dore;te s[
urmeze o facultate, dar ;i s[ ob\in[ o
diplom[ de instructor de yoga sau fit-
ness. P]n[ atunci ̀ ns[, ̀ ;i ocup[ timpul
liber cu multe cursuri online de arheo-
logie, finan\e, psihologie, oratorie ;i
;tiin\e umaniste. Iar ̀ n timpul preg[ti-
rilor pentru podiumul de prezentare,

nu trimite mesaje pe telefon,
cum ar crede

mult[ lume
v[z]nd-o cu ochii a\inti\i
pe ecran, ea folosind acele momente
pentru a citi c[r\ile pe care le are salvate
pe telefon.

Chestionar de vacan\[ 
cu Andreea 

Din `ntreb[rile adresate de repor-
terii francezi de la „Vogue” afl[m c[
vacan\ele din copil[rie la poalele
mun\ilor din Bra;ov r[m]n cele mai
dragi amintiri.

Destina\ii preferate de vacan\[< su-
dul Fran\ei (coasta Atlanticului), sud-
estul Asiei sau Formentera `n Medite-
ran[. Destina\ia ideal[ de vară< Hawaii
– po\i să faci surf, scuba diving, merge
`n drume\ii, să te pierzi ̀ n natura s[lba-
tic[ de pe insul[ ;i apoi să revii repede
în ora; dacă e nevoie. 

Trei hoteluri preferate din jurul lu-
mii< am dou[ - Como Shambala în
Ubud, Bali ;i Park Hyatt în Shinjuku,
Japonia.

Cea mai frumoas[ amintire de va-
can\ă din copilărie< drume\iile pe care
le făceam la poalele mun\ilor în Bra;ov,
jucatul de-a v-a\i ascunselea cu câinii
mei ;i scăldatul în iazuri ;i râuri. Era
magic.

O aromă care-\i aminte;te de vară<
o combina\ie între pielea proaspăt
ie;ită din ocean, produsele de protec\ie
solară de la Clarins ;i un grătar. 

Cea mai frumoasă plajă pe care ai
fost< Koh Tao. 

Trei melodii din playlistul de vară<
Devendra Banhart – „Baby”, Solange
– „Losing You” ;i The Maccabees -
„Toothpaste Kisses”.

Andreea Diaconu - de opt ani 
`n lumea modei interna\ionale


