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Creierul v]rstnicilor care
consum[ pe;te are mai mult[
materie cenu;ie

Cum devine mâncarea
de regim mai savuroas[?
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Terorismul a fost şi este văzut ca o tactică eficientă pen-
tru partea mai slab înarmată dintr-un conflict. Ca o formă
asimetrică de luptă oferă grupării care foloseşte această
tactică avantajele de care ar beneficia o forţă militară în
toată regula dar la un cost considerabil mai redus.

La o analiză atentă se poate observa că deşi unele grupări
teroriste care au fost sau sunt active au avut ca fundament
în unele cazuri religia (Hamas, Hezbolah, SI), ele sunt de
fapt grupări care urmăresc un obiectiv politic bine definit.

Excluzând cazurile în care o singură persoană comite
un act care este catalogat drept terorist în numele unor
credinţe religioase, toate atentatele comise de organizaţiile
teroriste "consacrate" urmăresc un obiectiv politic, chiar
dacă religia este folosită ca un factor motivaţional.

La Hodi;a se reînvie o tradi\ie
uitat[ de 50 de ani< dhig[nia

Dhigănia - era o adevă-
rată sărbătoare codrenească. Pi-
torescul şi farmecul acestor în-
tâlniri este de neegalat. Se în-
tâmpla uneori ca, într-un sat, să
se adune tineri din 3-4 sate! Şura
era neîncăpătoare, aşa că se ex-
tindeau în toată curtea gazdei.
Aceste dhigănii erau de o orga-
nizare impecabilă. Fiecare fată
era însoţită de un partener, nu
cumva, ajunsă în sat străin să nu
aibă dănţăuş!

CS Satu Mare - Cetate Ardud,
mândria jude\ului
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~n aceast[ toamn[ reintr[
`n circuitul turistic trei obiective
culturale din jude\ul Satu Mare
renovate ;i restaurate ̀ n acest an. Este
vorba despre casele memoriale Vasile
Lucaciu din Apa ;i Ady Endre din

localitatea ce poart[ numele poetului
;i Cuptoarele Dacice de la Medie;u
Aurit. Al[turi de Castelul din Carei,
un alt proiect de foarte mare succes,
care este vizitat anual de zeci de mii
de turi;ti, aceste obiective turistice
care au primit o fa\[ nou, vor aduce

alte zeci  de mii  de turi;t i .  La
realizarea lor au lucrat Oana P[curar,
artist plastic, istoricii  Adriana
Zaharia ;i Szocs Peter, coordonator.
Lor li se datoreaz[ reu;ita  acestor
proiecte, `n multe privin\e unice `n
toat[ \ara.

Casa Memorial[ 
“Vasile Lucaciu” din Apa trebuie

s[ devin[ un loc de pelerinaj 
pentru to\i iubitorii de istorie
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Organiza\iile teroriste sunt
active în toat[ lumea, cu
prec[dere în Orientul Mijlociu
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Odat[ cu anii ‘80, defileul de 
mod[ devine un adev[rat 
spectacol cu regie ;i scenografie
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Aspecte referitoare la băutu-
rile de prestigiu din preistoria
europeană, în categoria cărora
se consideră a fi în primul rând
cele alcoolice sunt destul de
puţin analizate în raport cu im-
portanţa tot mai mare ce tinde a
le fi atribuit[.

Totuşi în cadrul unor studii con-
sacrate acestei teme, pornind de la
anumite descoperiri arheologice că-
rora le sunt asociate unele date isto-
rice şi etnografice, prin analiza aces-
tora dintr-o perspectivă intercultu-
rală, câţiva cercetători au scos în evi-
denţă importante aspecte sociale, po-
litice şi economice pe care le ating
producerea şi consumul de băuturi la
populaţiile preistorice.

Acestea decurg din rolul de lubri-
fiant social pe care îl au băuturile al-
coolice. Consumarea lor în cadru fes-
tiv, cu ocazia unor momente de in-
tense exprimări simbolice, raportu-
rile ce se stabilesc `ntre convivi cu
aceste ocazii sunt apreciate ca un ele-
ment important în stabi l irea şi
menţinerea relaţiilor sociale şi poli-
tice.

Băuturile alcoolice la multe socie-
tăţi, în trecut ca şi acum, sunt asociate
cu eticheta ospeţiei, ele dau savoare
unor evenimente importante din
viaţa indivizilor sau a comunităţilor.

Discuţiile referitoare la băuturile
alcoolice din preistoria europeană au
pornit de la anumite descoperiri, ar-
tefacte sau contexte expresive care su-
gerau consumarea unor băuturi spe-
ciale.

Existenţa unor vase speciale (ryt-
honi, askoi), prezenţa pocalelor în
mormintele de războinici sau în de-
pozitele/tezaurele de vase ce uneori
au compoziţia unor adevărate servicii
de băut, sunt considerate elemente ce
atestă folosirea unor lichide speciale,
posibil alcoolice.

Urmele utilizării băuturilor sunt
sesizabile încă din neolitic şi devin
tot mai evidente de-a lungul epocilor
cuprului şi bronzului. Izvoarele me-
dievale timpurii, ce fac referire la con-
sumul de bere de către vechii slavi,
atestă o folosire largă a ei, existând
posibilitatea ca berea să fie o băutur[
alcoolică străveche, specifică celei
mai mare părţi a continentului euro-
pean.

Modul de utilizare
a vaselor ceramice nu este
cunoscut cu siguranţă

Informaţiile istorice din Orientul
şi Egiptul antic au subliniat apariţia
timpurie a berii, ea fiind atestată în
surse iconografice şi literare foarte
timpurii.

Producţia sa avea iniţial doar un
caracter casnic, dar cu timpul, fără
ca acest aspect al său să dispară, se
dezvoltă şi sub forma unei activităţi-
meşteşug aparte.

Pornind de la indiciile existente
pentru consumul de băuturi în epoca
târzie a bronzului este posibilă o ana-

liz[ a depunerii din a;ezarea din La-
zuri ca un complex arheologic ce poa-
te fi pus în legătură cu producerea de
bere.

Ipoteza referitoare la asocierea
gropii 154 din Lazuri cu producerea
berii pare a fi întărită de repetarea
compoziţiei sale şi la alte depuneri/în-
gropări de vase şi obiecte, conturând
un model depoziţional, care interpre-
tat ca şi depunere legată de produce-
rea de bere, este posibil de a fi integrat
în contextul cultural al epocii târzii a
bronzului.

Complexul arheologic s-a contu-
rat în partea de jos a stratului de cul-
tură din epoca bronzului, la o adân-
cime de 82 de centimetri faţă de ni-
velul de călcare actual, ieşind în evi-
denţă ca şi un covor de fragmente ce-
ramice, distingându-se totodată de
umplutura stratului şi prin concen-
traţia de cenuşă şi cărbune.

La nivelul de surprindere, aflat în-
spre fund, groapa avea o formă aproa-
pe circulară în plan, pereţii cilindrici
sau uşor arcuiţi, iar fundul gropii era
plat. Groapa era umplută cu fragmen-
te de vase, din care o mare parte erau
arse secundar.

Fragmentele ceramice mai mă-
runte şi mai arse erau puse deasupra,
iar fragmentele mari se aflau sub aces-
tea, pe fundul gropii. În cazul acestora
din urmă s-a observat că cioburile
erau aşezate oarecum grupat, în sen-
sul că fragmentele din acelaşi vas au
fost puse unul lângă celălalt.

Spre deosebire de depozitele de

metale, a căror piese pot fi conside-
rate a fi ofrande în sine, pentru de-
pozitele cu vase ceramice sunt prefe-
rate alte două interpretări. Prima din-
tre ele tinde a considera vasele depuse
ca ambalaje ale ofrandelor, care ar fi
reprezentate de fapt de conţinutul
acestor vase.

Marcarea rituală prin
depuneri de piese a unor
activităţi, din ce în ce mai
bine evidenţiată arheologic

În schimb, conform celei de a do-
ua interpretări, ele sunt apreciate ca
îngropări rituale ale recipientelor ce
au fost utilizate în prealabil la anumite
ceremonii. În acest ultim caz, depu-
nerea ar reprezenta de fapt o scoatere
din folosinţă a obiectelor îngropate,
pentru a evita ca ustensilele folosite
în acţiuni sacre să fie reutilizate în
activităţi cotidiene cu caracter pro-
fan.

Pornind de la această constatare,
şi în cazul depunerii rituale din La-
zuri, prezenţa celor trei ceşti şi a va-
sului mare ar putea face aluzie la o
acţiune în care sunt folosite lichide.
În comparaţie cu alte depuneri ce
conţin vase mari, groapa 154 din La-
zuri mai conţine 2 obiecte cu funcţio-
nalitate precisă, râşniţa şi vasul vatră
portativă.

Acest fapt ar putea fi de natură de
a oferi anumite indicii referitoare la
interpretarea şi altor depozite cu vase

de mare capacitate, deoarece, în cazul
gropii din Lazuri, alături de manipu-
larea unor lichide, se face referire la
alte 2 operaţiuni ce au fost desfăşurate
înainte de îngroparea pieselor, măci-
narea şi fierberea.

Ipoteza că în acest caz este vorba
de prepararea berii se sprijină şi pe
funcţionalitatea celorlalte vase din
depunere.

Capacitatea mare a vasului de pro-
vizii determină luarea în calcul a uti-
lizării sale în operaţiunea de fermen-
tare a berii. Funcţionalitatea obiecte-
lor, ce face referire la etape din fabri-
carea berii, asociată cu indiciile ce
scot în relief valenţele rituale ale de-
punerilor, conturează posibilitatea
sugerării unor depuneri rituale aflate
în legătură cu producerea de bere
consumată în anumite momente fes-
tive.

Marcarea rituală prin depuneri de
piese a unor activităţi este din ce în
ce mai bine evidenţiată arheologic în
cazul unor meşteşuguri precum me-
talurgia sau olăria, însă aşa cum s-a
observat mai demult în cazul măci-
nării cerealelor, sublinierile rituale
pot fi bănuite şi în cazul unor activi-
tăţi casnice cum ar fi producerea be-
rii.

Informaţiile au fost preluate dintr-
un articol scris de arheologul Liviu
Marta în volumul "Satu Mare, Studii
şi Comunicări", Editura Muzeului
Sătmărean.
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Luna septembrie, denumit[ `n
popor “r[pciune” deschide ̀ ncepu-
tul perioadei de timp rece, dar mai
este cunoscut[ ;i sub numele de
“viniceriu” deoare acum este luna
strugurilor. Septembrie este marcat
de mai multe s[rb[tori.

Fecioara Maria este cea mai îndrăgită
divinitate feminină. Tinerele fete se roagă
în speranţa că Sfânta Maria le va ajuta să
se căsătorească sau pentru a avea o naştere
uşoară. Această sărbătoare este plină de
obiceiuri şi tradiţie, marchează hotarul
dintre vară şi toamnă, iar păsările călătoare
pleacă spre zone mai calde. Gospodinele
împart struguri şi prune pentru sufletele
celor trecuţi în nefiinţă, se spune că aces-
tora li se va ierta toate păcatele şi vor primi
pe cealaltă lume din roadele culese.

Înălţarea Sfintei Cruci celebrată
pe data de 14 septembrie

În popor, mai poartă numele de Ziua
Crucii şi este cinstită prin post, rugăciune
şi praznice. Este cea mai veche şi impor-
tantă sărbătoare ortodoxă, închinată cin-
stirii Sfintei Cruci.

Ziua Crucii aminteşte de un moment
semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena. În ajunul unei lupte,
împăratul Constantin a avut o viziune. În
plină zi, pe cer a apărut o cruce formată
din stele, însoţită de inscripţia "Prin acest
semn vei învinge".  După victorie, împă-
ratul Constantin a trimis-o pe mama sa,
Elena, să descopere crucea pe care a păti-
mit Mîntuitorul Hristos. La Ierusalim,
aproape de Golgota, împărăteasa Elena a
descoperit crucea. Patriarhul Macarie a în-
ălţat-o în Biserica Învierii din Ierusalim.
De atunci, în fiecare an, la 14 septembrie
este cinstită Ziua Înălţării Sfintei Cruci.
Credincioşii sfinţesc în această zi la biserică
ulcele noi pline cu miere şi lapte. Fiecare
ulcică are prins un fir de aţă roşie şi sunt
acoperite cu un colac. Toate aceste ofrande
se dau de pomană oamenilor nevoiaşi pen-
tru sufletele celor trecuţi în nefiinţă.Bă-
trânii spun că dacă în această zi va tuna va
fi o toamnă lungă.  În schimb, dacă se adu-
nă un cârd de ciori gălăgioase, va cădea
bruma. Înainte de Ziua Crucii nu este bine
s[ culegi fructele de căline, pentru că, în
acest caz,  în ajunul sărbătorilor de iarnă
va fi ger. Ziua Crucii vesteşte că vara s-a
sfârşit şi toamna îşi intră în drepturi. Fi-
indc[ acum se `ncepe culesul viilor, ziua
poart[ ;i denumirea de  Carstovul viilor.
Teclele (numite pe alocuri ;i Berbecari) se
respect[ pentru a ap[ra turmele de lupi ;i
gospod[riile de foc.

~n zilele dedicate Filipilor nu se coase,
nu se m[tur[ ;i nu se macin[ gr]u. Ultima
zi (Haritonul) este respectat[ ̀ ndeosebi de
femei, de fric[ s[ nu `nnebuneasc[.

Luna septembrie
marcheaz[ `nceputul

perioadei reci

ISTORIE
Băuturile alcoolice la multe societăţi, în trecut ca şi acum, sunt asociate cu

eticheta ospeţiei, ele dau savoare unor evenimente importante din viaţa indivizilor
sau a comunităţilor.

Discuţiile referitoare la băuturile alcoolice din preistoria europeană au pornit
de la anumite descoperiri, artefacte sau contexte expresive care sugerau consumarea
unor băuturi speciale.

Fragmentele ceramice mai mărunte şi mai arse erau puse deasupra, iar fragmentele mari se aflau sub acestea, pe fundul
gropii 154 din localitate

Ceramica de la situl arheologic din Lazuri
ar fi putut fi folosit[ la producerea berii

Anumite obiecte descoperite fac referiri clare la etape din fabricarea alcoolului

Director editor< Ilie S[lceanu
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TRADI}II
Pitorescul şi farmecul acestor întâlniri este de neegalat. Se întâmpla uneori

ca, într-un sat, să se adune tineri din 3-4 sate! Şura era neîncăpătoare, aşa că se
extindeau în toată curtea gazdei. Aceste dhigănii erau de o organizare impecabilă.
Fiecare fată era însoţită de un partener, nu cumva, ajunsă în sat străin să nu
aibă dănţăuş!

Duminică, la Hodi;a, Asocia-
ția Codrenii reînvie o tradiție ui-
tată de aproape o jumătate de
veac< dhigănia. Sufletul Asocia-
ției Codrenii este Ionel Costescu,
autorul monografiei despre
Hodi;a. În lucrare se aminte;te ;i
despre acest obicei. Redăm mai
jos pasajele semnificative despre
această tradiție, nu înainte de a
aminti câteva detalii despre eve-
nimentul de duminică, 7 septem-
brie.

Intrarea muzicanților în comună
va avea loc în jurul orei 13,30. Ace;tia
vor fi în căruțe ;i vor chema oamenii
la dans în ;ura lui Gheorghe a lui Silviu
a lui V[s[lica a lui :tefan. Vor veni
ceatarâ;i ;i oameni din mai multe sate<
Homoroade, Cu\a, Soconzel ;i St]na.
Pentru a stârni dansul ;i voia bună vor
fi prezenți ;i membri ai unor formații
renumite, cum sunt Codri;orul, Dăn-
țău;ii din Soconzel sau Cununița.

Despre Dhigănie

Dhigănia - era o adevărată sărbă-
toare codrenească. Pitorescul şi far-
mecul acestor întâlniri este de neega-
lat. Se întâmpla uneori ca, într-un sat,
să se adune tineri din 3-4 sate! Şura
era neîncăpătoare, aşa că se extindeau
în toată curtea gazdei. Aceste dhigănii
erau de o organizare impecabilă. Fie-
care fată era însoţită de un partener,
nu cumva, ajunsă în sat străin să nu
aibă dănţăuş! Feciorul din sat era pro-
tectorul ei până o aducea acasă, la pă-
rinţi, iar părinţii nu-şi încredinţau
odorul pe mâini nesigure. În satul un-
de se adunau, obligatoriu, erau invitaţi
la masă. Nu conta dacă erai rudenie
sau ,,negru străin”. Nu rămânea unul
neînvitat, fiind o mare ruşine pentru
tot satul gazdă! Sosirea ,,dhidhigani-
lor” era aşteptată cu emoţie de tot sa-
tul, aceştia, făcându-şi anunţată apro-
pierea prin ,,iiuituri” din vârful dealu-
rilor din direcţia din care veneau, în
momentul când se vedea satul gazdă.
Câtă ,,zoală” (alergătură) era atunci pe
bietele mame, pe lângă gătitul fetelor,
mai pregăteau şi bunătăţi pentru ,,os-
pătoi” (musafiri). Surpriza era şi mai
mare când se auzeau aproape simultan
,,iiuituri” de pe 2-3 dealuri! Iar, când
se ,,încinjea” danţul să vezi atunci con-
curenţă! Ceatarâşii cântau pe rând sau
simultan, feciorii se invitau să-şi pre-
zinte măiestria<

,,Roată, roată la ponturi
Ca ţâganii la linguri”.

Şi apoi să vezi întrecere! În cazul
în care aveau mici diferenţe între rit-
muri, aveau grijă să respecte pe toată
lumea, îndemnând ceatarâşii să cânte
şi pe placul celorlalţi, prin iiuituri de
genul<

,,Zâi, ceatarâş, mânânţăl
Să jucăm ca-n Soconzăl”.

,,Noi jucăm pă cum ni-i modru (felul)
Că sântem de pă sub codru”.

Se făceau strigături şi la adresa fe-
telor<

,,Frumoşi îs ochii mândrii
Ca stema Republicii!”.

În acele timpuri cetăţenii aveau un
cult pentru< ,,ţara me’ şi mândra me”.

Danţul era însoţit de iiuituri pe tot
parcursul lui, feciorii erau provocaţi
în acest sens cu iiuituri de genul<

,,Cine joacă şi nu strâgă
Face-i-s-ar gura strâmbă”.

Aşa-i jocul pe la noi

Dhigănia se practica zonal.
Hodişenii mergeau în Cuţa, Stâna, So-
conzel, Bolda, Solduba, Homoroade,
Medişa. Celelalte sate plecau şi spre
alţi vecini, chiar în satele de ,,peste Co-
dru”, în judeţul Maramureş. 

În timpul jocului, în aceste dhigă-
nii, se schimbau partenere, astfel aveau
posibilitatea să se cunoască, să lege
prietenii şi nu puţine au fost cazurile
când s-au căsătorit cu fete sau feciori
din satul vecin.

O surpriză plăcută mi-a făcut un
articol din ,,Informaţia de Duminică”,
15 ianuarie 2006, unde Iacob Dance
prezenta jocurile populare din zona
Codru. Autorul ne informează că ,,Ro-
mâneşte, Româneşte pe ponturi, Co-
dreneşte, Scuturatul, Ardileana şi Bă-
trâneşte” sunt danţurile codrenilor. Ia-
tă cum caracterizează distinsul autor
aceste danţuri<

,,Româneşte este un joc de pere-
che-partenerii fiind faţă în faţă- destul
de lent, compus din două părţi. În pri-
ma parte, dansatorii execută deplasări
pe cerc sau semicerc, cu paşi tropotiţi
sau lini, iar partea a doua a dansului
cuprinde paşi de învârtită care alter-
nează cu ponturi. Bătrâneşte, sunt jo-
curi mai lente la care diferă succesiu-
nea paşilor faţă de Româneşte. Româ-
neşte pe ponturi, Codreneşte şi Scu-
turatul sunt tot dansuri de perechi,

desfăşurându-se tot în cerc sau semi-
cerc, având o mai mare viteză de exe-
cuţie a ponturilor, cuprinzând totoda-
tă şi unele ponturi mai spectaculoase.
În aceste dansuri, specific este faptul
că ponturile sunt executate numai cu
mâna dreaptă.

În dansurile amintite, fata are un
rol pasiv (sprijin pentru băiat), iar bă-
iatul execută ponturi pe ambele pi-
cioare, sprijinindu-se cu mâna stângă
de fată. În timpul dansului se execută
bătăi pe ambele picioare, foarfeci şi
salturi acrobatice, sărituri peste cap.
Între aceste ponturi, băiatul execută
paşi de odihnă. Ardileana sau Ardele-
neşte, la fel, este dans de perechi şi se
dansează în cerc sau linie. 

Dacă fetei nu-i place partene-
rul, nu-i observă căutătura!

Ca desfăşurare şi mişcări este ase-
mănătoare cu dansurile transilvănene,
de pe cele două maluri ale râului So-
meş, având în plus învârtita cu ponturi
şi pinteni cu ponturi”.

Autorul mai remarcă libertatea de
a intra în dans, execuţia diferită a pon-
turilor între bătrâni şi tineri, virtuoşi
şi începători, comenzi care se dau di-
ferit între localităţi dar cu acelaşi
înţeles. O altă remarcă este că dansul
începe prin atacarea frazei muzicale
de instrumentişti, dansatorii rămâ-
nând pasivi una-două măsuri, după
care se începe execuţia figurilor. Afirm
că această pasivitate este aparentă, în-
trucât partenerii în acest timp ,,se cau-
tă din priviri”, fata este invitată şi, dacă
acceptă partenerul, se duce la el.
Uneori, se şi ,,arvuneşte” danţul al…
(numerotat, se fixează de comun acord
de parteneri). Dacă fetei nu-i place
partenerul, nu-i observă căutătura!

Astăzi, codrenii mei, cuprinşi de
nostalgie, nu înţeleg ce danţuri joacă
pruncii lor… Vecinul meu, Sârbe Vio-

rel (a Pentrului), la vârsta de 75 de ani,
unul dintre ,,cei mai mari” dănţăuşi
codreni în viaţă, într-un monolog am-
plu, mi-a prezentat un tulburător re-
chizitoriu a stării de fapt a folclorului
codrenesc, din care spicuiesc câteva
versuri<

,,Mi-o fost frică c-oi muri
Şi n-oi ajunge aci
Ca să vă pot povesti.
…………………….
Povestesc oamenii-n sat
Că i-oi shi talpă la iad
Că de mnicuţ am jucat
Şi-ncă nu m-am săturat !
Jucăuş o fost şi tata
Da` nici io nu m-oi lăsa
Până-a suna scândura
Popa cu cădelniţa!
…………………..
După danţu codrenesc,
Io mă usc şi mă toptesc
Şi l-am jucat de mnicuţ
Bătem pă picior desculţ.
……………………..
Când umblau pă dhigănie
Hodişenii erau întâie!
………………………
Când o fost danţ popular,
N-o fost fetele-n Sătmar
Tăte erau pă hotar!
Aşteptau duminica,
Ca să mai poată juca!
Cât erau de ,,ustănite”
Tăt le-o fost dor de-nvârtite!
………………………….
De când s-o dus la liceu
Nu le treabă  pindhileu
Da nici danţ  din satul meu!”.

Trebuie să menţionăm că, multe
cântece şi jocuri româneşti din ţinutu-
rile noastre, au fost culese şi puse în
valoare în perioada 1909-1913 de
compozitorul Béla Bartok, ajutat fiind
de Ioan Buşiţia din Beiuş şi Ioan Bârlea
din Maramureş.

Sosirea ,,dhidhiganilor” era aşteptată cu emoţie de tot satul, aceştia făcându-şi anunţată apropierea prin ,,iiuituri” din
vârful dealurilor din direcţia din care veneau, în momentul când se vedea satul gazdă

La Hodi;a se reînvie o tradi\ie 
uitat[ de 50 de ani< dhig[nia

Descoperirile de piese romane
`n spa\iul barbar sunt ̀ n marea ma-
joritate a cazurilor obiecte ajunse
din Imperiul Roman pe calea co-
mer\ului. Exist[ `ns[ un e;antion
de piese romane din mediul cazon,
militar care nu fac parte dintre
m[rfurile comercializate, mai ales
`n afara grani\elor Imperiului Ro-
man.

Despre acest gen de descoperiri arheo-
logice din nord-vestul Rom]niei ne vom
referi ̀ n continuare. Dacia Porolissensis se
`nvecina la grani\ele sale cu Barbaricum,
cu triburile dacilor liberi. A;ez[rile lor,
at]tea c]te se cunosc p]n[ `n acest mo-
ment, `n fa\a celui mai important punct
defensiv< Porolissum, sunt orientate eco-
nomic spre un schimb intens cu acest cen-
tru militar ;i civil roman. Totu;i, aceast[
via\[ economic[ a a;ez[rilor de daci liberi
;i a altor semin\ii barbare din apropiere
nu a fost de la bun ̀ nceput astfel organizat[
`n epoca lui Traian ;i la ̀ nceputul domniei
lui Handrid c]nd dacii mai sperau elibe-
rarea fostului lor regat ;i au ̀ ntreprins ata-
curi repetate, ostil, ̀ mpotriva noilor veni\i
"ex toto orbe romano".

Puterea militar[ a acestor barbari nu
poate fi prea bine apreciat[ tocmai datorit[
lipsei de descoperiri arheologice care ar
putea s[ ne ofere l[muriri `n acest dome-
niu. Lucrurile par cu at]t mai greu de ana-
lizat dac[ lu[m `n considerare o p[rere
care este de mult acceptat[ ̀ ntre istoricii ;i
arheologii acestei perioade, cum c[ arma-
tele lui Traian au dep[;it ̀ n epoca r[zboa-
ielor cu dacii grani\ele viitoarei provincii
Dacia, tocmai pentru a crea un Vorland, o
zon[ de siguran\[ care s[-i fereasc[ de
eventuale contraatacuri din partea vecini-
lor barbari.Majoritatea pieselor militare
romane descoperite la nord-vest de Poro-
lissum au fost adesea `ncadrate ca fiind
din epoca r[zboaielor dacice ale lui Traian.
Poate tot acelor vremuri tulburi apar\in ;i
obiectele de la Petea (jud. Satu Mare)<

Un v]rf de lance din fier, bine conser-
vat[,  a fost descoperit `n 1999 ;i are ana-
logii la Malaja Kopanja `n mediul dacic ;i
la Porolissum `n mediul roman.

O fibul[ din bronz care prezint[ pe
margini un decor m[runt, incizat ̀ n zigzag
are multiple analogii `n Dacia roman[ la
Porolissum, Tibiscum, Ulpia Traiana Sar-
mizegetusa etc. Ambele piese apar\in unor
complexe `nchise, databile `n prima
jum[tate a secolului II d. Hr. ;i nu sunt
singurele `n acest spa\iu< Medie;ul Aurit
;i Lazuri. Credem c[ obiectele descoperite
la Petea au apar\inut ini\ial unui soldat ro-
man, suli\a ;i fibula din acest tip sunt cu-
rent ̀ nt]lnite ̀ n r]ndul auxiliarilor din cas-
trele de pe limes-ul Daciei.

Obiecte militare romane
descoperite `n spa\iul barbar

Cele dou[ piese de la Petea vin s[
`nmul\easc[ num[rul de obiecte militare
romane din mediul barbar care atest[ ori
un comer\ de contraband[ cu obiecte ro-
mane cazone, ori evenimente dramatice,
b[t[lii, `ntre daci ;i romani, obiectele
put]nd s[ ajung[ ̀ n Barbaricum, ca trofee,
`n urma unui raid de jaf ̀ n provincia Dacia. 

Confrunt[rile au fost extrem de vio-
lente ;i au fost resim\ite `n `ntreaga lume
barbar[ `nvecinat[ ;i aceasta cu at]t mai
mult cu c]t vexila\iile romane au `naintat
de-a lungul r]ului Some;, urc]nd apoi pe
Tisa pentru a pune cap[t existen\ei ulti-
mului complex de fortifica\ii dacice de pe
Valea Tisei Superioare> cet[\i aflate ast[zi
`n marea lor majoritate `n Ucraina<
Cet[\eaua - Once;ti (Maramure;), Zakar-
pat, Malaja Kopanja, Solotvina (Ukraina).

Informațiile au fost preluate din volu-
mul "Satu Mare. Studii ;i comunicări, Seria
Arheologie, 2006 - 2007", Editura Muzeu-
lui Sătmărean Satu Mare, capitolul "Obiec-
te de factur[ roman[ descoperite la Petea
(jud. Satu Mare)" scris de muzeografii
C[lin Timoc ;i Robert Gindele.

Obiecte de factur[
roman[ descoperite

la Petea
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EVENIMENT
Trebuie evidenţiaţi `n mod special compozitorii Aurel Giro-

veanu şi Zsolt Kerestely, cei care, pe lângă faptul că au `mbogăţit
considerabil fonoteca formaţiei, au avut o relaţie specială cu pro-
fesorul Káracsonyi Péter şi Castelanii. Compozitorul Zsolt Ke-
restely a jucat un rol decisiv `n afirmarea acestora.

~n acest final de s[pt[m]n[
Careiul `;i s[rb[tore;te unul din
reperele culturale definitorii. For-
ma\ia “Castelanii” `mpline;te 50
de ani ;i Direc\ia de Cultur[ lo-
cal[ a preg[tit o aniversare gran-
dioas[. Se dezvele;te bustul maes-
trului fondator, Karacsonyi Peter,
se adun[ foarte mul\i dintre fo;tii
membri ̀ ntr-un spectacol de gal[
;i se lanseaz[ monografia trupei.

“Castelanii 1964-2014 - Istoria for-
ma\iei de la ̀ nceputuri p]n[ azi”, astfel
se intituleaz[ volumul semnat de Szucs
Jozsef, Castelan ;i el, actualmente co-
ordonator al cercurilor de muzic[
u;oar[ la Centrul Cultural. Din acest
volum foarte consistent, elaborat cu
mare grij[ pentru detaliu, v[ pre-
zent[m aici c]teva fragmente `n avan-
premier[.

Cinci decenii de valoare

“Castelanii `nseamnă azi 50 de ani
de istorie, de tradiţie, de valoare. Acest
nume a devenit sinonim cu numele
oraşului Carei şi cu cel al eternului pro-
fesor Karácsonyi Péter, cel care a `nfi-
inţat formaţia `n anul 1964, ca apoi să
`şi dedice `ntreaga viaţă Castelanilor.
Aş putea spune, simplificând, că e vor-
ba despre o formaţie de estradă, sau
despre una de muzică uşoară, dar `n
realitate Castelanii ̀ nseamnă mult mai
mult. `nseamnă o adevărată mişcare
muzicală ce a antrenat peste 600 de
persoane şi care, atât `n această pri-
vinţă, cât şi ̀ n cea a rezultatelor obţin-
ute este unică `n istoria oraşului. Un
fenomen care a `mplinit, a `nfrumu-
seţat şi a influenţat viaţa celor implicaţi
şi nu numai, un fenomen care a trans-
format oraşul Carei `n oraşul muzicii
uşoare şi a făcut din el un punct de re-
ferinţă pe harta muzicală a ţării.

~n cei 50 de ani de existenţă conti-
nuă Castelanii au obţinut succes după
succes, care a culminat cu premii la
prestigioase festivaluri şi concursuri
naţionale şi internaţionale, ̀ nregistrări
audio-video, apariţii ̀ n programele ra-

dio şi de televiziune, editarea mai mul-
tor albume. De-a lungul timpului, Cas-
telanii au colaborat cu artişti consacraţi
precum Adrian Romcescu, Alexandru
Cadian, Angela Similea, Aurelian An-
dreescu, Bródy János, Margareta Pâ-
slaru, Corina Chiriac, Cornel Constan-
tiniu, Dan Spătaru, Dida Drăgan, Do-
rin Anastasiu, Florin Piersic, Freddy
Staufer, Harangozó Teréz, Kiss Éva,
Koós János, Mihaela Mihai, Mihaela
Runceanu, Mihai Constantinescu, Mi-
rabela Dauer, Mircea Drăgan, Olimpia
Panciu, Poór Péter, Ricky Dandel, Szé-
les Anna etc.

La realizarea repertoriului for-
maţiei au contribuit compozitori ce-
lebri precum Adalbert Winkler, Dan
Adrian, Dan Beizadea, Dinu Giurgiu,
Ely Roman, Gelu Solomonescu, Horea
Moculescu, Ion Vasilescu, Ionel Tudor,
Liviu Borlan, Marius Ţeicu, Nicolae
Kirculescu, Radu Şerban, Temistocle
Popa.

Trebuie evidenţiaţi `n mod special
compozitorii Aurel Giroveanu şi Zsolt
Kerestely, cei care, pe lângă faptul că
au ̀ mbogăţit considerabil fonoteca for-
maţiei, au avut o relaţie specială cu pro-
fesorul Káracsonyi Péter şi Castelanii.
Mărturie stau scrisorile şi vederile
maestrului Giroveanu adresate Caste-
lanilor, iar compozitorul Zsolt Keres-
tely a jucat un rol decisiv `n afirmarea
acestora pe plan naţional. Mulţumită
implicării personale a compozitorului,
Castelanii au avut acces atât la toţi acei
invitaţi consacraţi amintiţi mai devre-
me, cât şi la `nregistrările şi filmările
efectuate `n studiourile Radio-Televi-
ziunii Române. Castelanii nu au cum
să nu le fie recunoscători.

Karacsonyi Peter, Profesorul

Toate aceste nume evocă, ̀ nsă, unul
singur. Pe cel al artizanului adevărat,
maestrul, profesorul nostru de odi-
nioară, Karácsonyi Péter.

Cifrele şi literele reci ale CV-ului
său ne spun că acesta s-a născut `n 25
martie 1940 la Budapesta. `n 1956
susţine examenul de Bacalaureat ̀ n Ca-
rei, ̀ n 1959 este licenţiat ̀ n electronică

la Timişoara, ̀ n 1962 obţine o diplomă
la Cluj, specializarea construcţii dru-
muri şi poduri, iar `n 1965 obţine şi
diploma de pedagog. ~n 1971 profeso-
rul Karácsonyi termină şi obţine licenţa
Conservatorului „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, Facultatea de Com-
poziţie şi Muzicologie.

~n 1978 devine dirijor, ̀ n 1983 pri-
meşte titlul de „Profesor evidenţiat”,
iar ̀ n 1994 este distins cu Premiul pen-
tru excelenţă ̀ n cultură. ~n 2001, având
62 de ani, ̀ n data de 20 octombrie trece
`n nefiinţă, iar ̀ n 2005 este distins post
mortem cu premiul Pro-Urbe al mu-
nicipiului Carei. (La aniversarea de 50
de ani va primi titlul de Cet[\ean de
Onoare - n.r.)

Sunt, ̀ nsă, detalii mai puţin cunos-
cute< pe linie paternă a fost descenden-
tul unei familii de nobili armeni sta-
biliţi in Transilvania, la Armenopolis
(Gherla de azi), la `nceputul secolului
al XVIII-lea. Arborele genealogic al fa-
miliei poate fi urm[rit până `n secolul
al XV-lea. 

O ramură a familiei a migrat ̀ n Ma-
ramureş (Sighet). De acolo se trage Ka-
rácsonyi Károly, tatăl profesorului Ka-
rácsonyi, inginer şef al oraşului Carei,
doctor ̀ n drept, om cult, care mai vor-
bea şi şapte limbi. Mama, Erdő Márta,
originară din Transcarpatia (Úrmező,
azi Ucraina) se trage şi ea dintr-o fa-
milie ̀ nstărită şi avea, cel mai probabil,
tot rădăcini armeneşti. Nu se pot omite,
`nsă, originile germane şi maghiare,
prezente `n ambele ramuri familiale.

Dragostea faţă de muzică a celui
evocat şi-a manifestat-o de mic copil.
La aceasta au contribuit, cel mai pro-
babil, educaţia muzicală obligatorie la
astfel de familii (`nvaţă pian din clasa
I la una dintre cele trei surori piariste
din oraş). Nu poate fi omisă pasiunea
bunicului Karacsonyi Karoly pentru
muzică, ̀ n casa căruia se cânta perma-
nent şi unde, pe lângă un pian Lauber-
ger & Gloss, mai existau viori, viole şi
un violoncel.

Predestinată, dragostea tânărului
Karácsonyi faţă de muzică nu a pălit
nici după terminarea a două facultăţi
cu profil real. ~n 1962, imediat ce a

obţinut licenţa la Oradea, `ncepe să
`nveţe muzică de la muzicantul Gom-
bos Gustáv din localitate. Anul urmă-
tor este deja elev al Institutului de Pe-
dagogie Muzicală din Cluj Napoca.”

~n studen\ie Karacsonyi Peter f[cea
parte din orchestra de estrad[ clujean[
“Melodia”, ca trombonist, iar un con-
cert la Carei ̀ n 1964 l-a f[cut remarcat
de directorul Casei de cultur[ locale,
Vasile Maghiaru, proasp[t numit `n
func\ie. 

“Directorul Maghiaru, adevărat vi-
zionar, a văzut în Karácsonyi uriaşul
potențial. Spirit întreprinzător şi iubi-
tor de artă, acesta şi-a asumat susţine-

rea unei formaţii muzicale, lucru dificil
din punct de vedere financiar chiar şi
în acea perioadă. Directorul convinge
trupa locală de la Clubul Sindicatelor
9 Mai să se mute la Casa Orăşenească
de Cultură, iar pe tân[rul Karácsonyi,
încă student în ultimul an al Institutu-
lui Pedagogic Cluj, să accepte condu-
cerea orchestrei. Aceasta urma să de-
vină Formația Castelanii”, se scrie `n
monografie.

Prima sal[ de repeti\ii a noii trupe
s-a amenajat ̀ n capela Castelului. Dup[
50 de ani, aici se afl[ biroul lui Bogdan
Georgescu. Format, ;i el, la Castelanii.

A consemnat Vasile A.

Karacsonyi Peter, fondatorul ;i `ndrum[torul Castelanilor

“Castelanii” din Carei s[rb[toresc
o jum[tate de veac de existen\[

Forma\ia “Castelanii” ;i renumita solist[ Corina Chiriac `n 1972 “Castelanii juniori” `n 1987. Printre membri, Szucs Jozsef ;i Bogdan Georgescu
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DIN LUMEA LARG~
Terorismul a fost şi este văzut ca o tactică eficientă

pentru partea mai slab înarmată dintr-un conflict.
Ca o formă asimetrică de luptă oferă grupării care
foloseşte această tactică avantajele de care ar benefi-
cia o forţă militară în toată regula dar la un cost con-
siderabil mai redus.

De;i terorismul, ca arm[ po-
litic[ sau religioas[ nu e un con-
cept nou ;i a fost folosit în toate
perioadele istoriei, este totu;i
greu de definit. Terorismul a fost
descris atât ca şi tactică cât şi ca
şi strategie, ca o infracţiune sau
ca o datorie sfântă, ca o reacţie
justificată împotriva opresiunii
sau ca o crimă împotriva uma-
nităţii. Foarte multe depind din
al cui punct de vedere este privit
acest fenomen.

Terorismul a fost şi este văzut ca o
tactică eficientă pentru partea mai
slab înarmată dintr-un conflict. Ca o
formă asimetrică de luptă oferă gru-
pării care foloseşte această tactică
avantajele de care ar beneficia o forţă
militară în toată regula dar la un cost
considerabil mai redus.

La o analiză atentă se poate obser-
va că deşi unele grupările teroriste ca-
re au fost sau sunt active au avut ca
fundament în unele cazuri religia (Ha-
mas, Hezbolah, SI), ele sunt de fapt
grupări care urmăresc un obiectiv po-
litic bine definit.

Excluzând cazurile în care o sin-
gură persoană comite un act care este
catalogat drept terorist în numele
unor credinţe religioase, toate atenta-
tele comise de organizaţiile teroriste
"consacrate" urmăresc un obiectiv po-
litic, chiar dacă religia este folosită ca
un factor motivaţional.

Grupările teroriste au apărut în ge-
neral în ţări unde exista instabilitate
politică sau economică, iar ideologia
promovată de diferite grupuri era vă-
zută ca o alternativă la un sistem, care
din punctul unora de vedere dăduse
greş. Un alt caz în care se poate ob-
serva apariţia unor grupuri teroriste
este cel al ţărilor unde o anumită mi-
noritate, dar care este majoritară în-
tr-o regiune doreşte un fel de autono-
mie, dar este refuzată de guvernul cen-
tral, iar măsurile extreme sunt văzute
ca o ultimă alternativă (ETA în Ţara
Bascilor, FARC în Columbia, LTTE în
Sri Lanka).

Terorismul este un act criminal ca-
re are influenţă nu doar asupra victi-
melor directe ci şi asupra societăţii.
Strategia teroriştilor este de a comite
acte de violenţă care atrag atenţia po-
pulaţiei, a guvernului şi a lumii asupra
cauzei pentru care militează.

Orice atentat terorist
urmăreşte un obiectiv politic

Grupările teroriste îşi plănuiesc
atacurile în aşa fel încât să aibă parte
de cea mai mare publicitate posibilă
şi aleg ţinte care simbolizează opusul
cauzei lor. Eficacitatea unui act terorist
nu stă în actul în sine ci în modul în
care publicul sau autorităţile reacţio-
nează la acest act.

Două exemple sunt probabil prin-
tre cele mai cunoscute şi elocvente. În
timpul Olimpiadei de la Munchen din
1972 organizaţia Septembrie Negru a
ucis 11 sportivi israelieni. Aceştia au
fost victimele directe, dar cei peste un

miliard de oameni care au văzut eve-
nimentele la televizor au fost expuşi,
chiar dacă doar psihologic fricii, ceea
ce este ţelul final al oricărui terorist.

Al doilea exemplu care a fost foarte
mediatizat a fost cel al atentatelor de
la 11 septembrie. Şi în acest caz, pe
lângă efectul imediat al atacurilor, care
au rezultat în moartea a câteva mii de
oameni, Al Qaeda a reuşit să stârneas-
că frică în inimile americanilor prin
simplul fapt că i-a atacat în ţara lor,
unde se credeau în siguranţă.

După cum am mai spus, deşi unele
grupări teroriste, mai ales islamice,
dar nu numai, susţin că au la bază o
ideologie bazată pe religie, de fapt toa-
te grupurile au un obiectiv politic şi
folosesc religia în scop de recrutare,
motivare şi în scopul de a crea o legă-
tură cu populaţia.

Religia este folosită
ca un factor motivaţional 
de unele grupări

Un exemplu clar este cel al grupării
Statului Islamic (SI), grup foarte activ
atât în Siria cât şi în Iraq. Deşi din de-
numire se poate deduce o afiliere re-
ligioasă a grupării, în acest caz faţă de
ramura sunită a Islamului, obiectivul
final este cel de a întemeia un stat, un
califat bazat pe Sharia, legea islamică,
iar un stat indiferent dacă este secular
sau religios este o entitate politică.

Din 2013 SI a câştigat foarte mult
teren reuşind să ocupe teritorii im-
portante atât în Siria cât şi în Iraq. Pe
data de 29 iunie în acest an au declarat
înfiinţarea califatului. Acest stat, care
nu este recunoscut internaţional are
capitala în oraşul sirian Raqqa, iar
conducătorul suprem este autodecla-
ratul calif Abu Bakr al-Baghdadi.

Odată ce un oraş sau o localitate
este ocupată, automat se implemen-
tează legea Sharia, iar cei care nu sunt

de acord cu interpretarea SI a acestei
legi sunt pedepsiţi, de cele mai multe
ori plătind cu viaţa nesupunerea.

De la atacuri cu maşini capcană,
până la execuţii publice ale soldaţilor
inamici capturaţi şi în cel mai extrem
caz, expunerea capetelor tăiate ale pri-
zonierilor în centrul oraşului Raqqa
toate metodele aplicate de SI sunt me-
nite a băga frica în populaţia civilă şi
a înnăbuşi în faşă orice tentativă de
rezistenţă.

Tacticile acestea sunt atât de efi-
cace încât potrivit unor rapoarte
forţele armate iraqiene renunţă la lup-
tă încă înainte de a se întâlni cu lup-
tătorii SI, numai pentru că ştiu ce îi
va aştepta dacă vor fi luaţi prinzonieri.

SI s-a dovedit a fi foarte eficace în
a-şi răspândi mesajul, grupul profi-
tând de reţelele de socializare pentru
a-şi răspândi mesajul, nesfiindu-se să
posteze pe internet filmări extrem de
violente care arată execuţii, atât ale
soldaţilor capturaţi cât şi ale civililor
care au refuzat să le accepte ideolo-
gia.

SI a postat pe internet două fil-
mări, care se presupun a fi execuţiile
prin decapitare a 2 jurnalişti ameri-
cani, pentru a determina adminis-
traţia Obama să înceteze atacurile ae-
riene asupra grupării.

Atentatele sinucigaşe pot avea 
un efect psihologic profund 
asupra populaţiei

Un alt exemplu este cel al grupării
palestiniene Hamas. Ca aproape toate
grupările care promovează extremis-
mul islamic în Orientul Mijlociu şi
Hamas s-a desprins din Frăţia Musul-
mană, grup format în Egipt în anii
1920.

În 1988 când s-a lansat carta Ha-
mas, în aceasta era specificat ca obiec-
tiv eliberarea Teritoriilor Palestiniene,

inclusiv teritoriul pe care se află Is-
raelul şi înfiinţarea unui stat islamic
pe teritoriile ce cuprind Israelul, Ci-
siordania şi Fâşia Gaza.

Deşi obiectivul Hamas este înfi-
inţarea unui stat islamic, şi acest grup
are activităţi politice, astfel în luna ia-
nuarie 2006 Hamas a câştigat o majo-
ritate decisivă la alegerile pentru Par-
lamentul Palestinian, iar la oră actuală
controlează în totalitate Fâşia Gaza.

Pe lângă activităţile politice, ra-
mura militară a Hamas, Brigăzile Izz
ad-Din al Qassam, au comis nume-
roase atentate teroriste împotriva
forţelor militare israeliene, dar şi a po-
pulaţiei civile.

Liderii spirituali ai Hamas sunt cei
responsabili cu îndoctrinarea religioa-
să a luptărorilor, folosind citate din
Koran, cartea sfântă a Islamului şi in-
terpretându-le într-un mod prin care
să reflecte ideologia lor. Cei care îşi
dau viaţa pentru cauza palestiniană,
mai ales în atentate sinucigaşe sunt
trataţi ca nişte martiri, de multe ori
familiile lor primind ajutor financiar
din partea grupării. 

Deşi religia este folosită ca o uneal-
tă pentru recrutare şi motivare, Ha-
mas, după cum se poate vedea după
modul de organizare este orice dar nu
o grupare religioasă. Există o ramură
care se ocupă de ajutoare sociale, o
ramură politică, una care se ocupă de
activităţi de promovare şi propagandă
şi bineînţeles ramura militară care are
misiunea de a aduna informaţii şi de
a executa atacuri asupra diferitelor
ţinte selectate de conducere.

Organizaţiile teroriste nu sunt ac-
tive doar în Orientul Mijlociu. :i Eu-
ropa are o istorie destul de bogată în
activităţi teroriste, cele mai cunoscute
grup[ri fiind IRA (Armata Republi-
cană Irlandeză) şi ETA din Spania, dar
aceste grupuri au ajuns la un consens
cu guvernele împotriva cărora luptau.

Bogdan Mihalca

Grupările teroriste îşi plănuiesc atacurile în aşa fel încât să aibă parte de cea mai mare publicitate posibilă şi aleg ţinte
care simbolizează opusul cauzei lor

Organiza\iile teroriste sunt active în toat[
lumea, cu prec[dere în Orientul Mijlociu

Terori;tii comit acte de violen\[ care atrag aten\ia popula\iei, a guvernului ;i a lumii asupra cauzei
pentru care militeaz[

Atacurile sinuciga;e cu bombe
au devenit arma preferat[ a gru-
purilor teroriste datorit[ letalit[ţii
ridicate ;i a panicii şi fricii pe care
acestea o provoac[ în rândul po-
pulaţiei. Între 1981 şi 2006 cele
1200 de atentate sinucigaşe au con-
stituit 4% dint totalul atacurilor
teroriste din lume şi au provocat
moartea a 14.599 de persoane, sau
32% din numărul victimelor ucise
în atacuri teroriste.

Dar ce ar putea motiva o persoană să
recurgă la un gest atât de extrem? Con-
form unui studiu realizat de profesorul
Riaz Hassan de la Univeristatea Flinders
din Australia o persoană tipică care co-
mite un asemea act nu este nebun sau un
fanatic religios. Orice atac terorist, în ori-
ce formă are în spate o motivaţie politică
şi un obiectiv strategic bine determinat.

Aceste obiective pot fi orice de la ge-
nerarea de mai mare susţinere pentru o
anumită cauză până la a instaura frică şi
panică în rândul populaţiei civile, pentru
ca mai apoi cetăţenii să pună presiuni
asupra guvernanţilor pentru a face anu-
mite concesii pe care respectivul grup le
cere.

După ce a fost analizată baza de date
referitoare la atentate teroriste din cadrul
universităţii, cea mai mare bază de date
de acest fel din lume, realizatorul studiu-
lui a concluzionat că deşi religia joacă un
rol vital în recrutarea şi motivarea unui
atacator sinucigaş, motivaţia de bază este
o combinaţie care include motive politice,
sentimentul de umilinţă şi de răzbunare.

Un exemplu unde răzbunarea a fost
motivul de bază este cel al avocatei pa-
lestiniene Hanadi Jaradat care pe data de
4 octombrie 2003 a detonat o centură pli-
nă cu explozibili în restaurantul Maxim
din Haifa ucigând 20 de persoane şi ră-
nind mult mai multe. Conform decla-
raţiilor familiei, ea a recurs la acest gest
extrem deoarece atât fratele cât şi logod-
nicul ei au fost ucişi de forţe israeliene în
Cisiordania.

Valoare simbolic[ imens[

Motivele care determină o persoană
să recurgă la un asemenea gest sunt direct
legate de circumstanţele conflictului şi a
politicii din diferitele ţări unde se înre-
gistrează asemenea atacuri. 

Pentru a înţelege ce motivează un
atentator sinucigaş mai întâi trebuie
înţeleasă logica organizaţiei teroriste care
recrutează respectiva persoană. Atacurile
sinucigaşe au o valoare simbolică imensă
pentru că arată hotărâre şi dedicaţie de
neclintit pentru o anumită cauză, dar şi
voinţa de a plăti preţul suprem pentru
cauza respectivă.

Atacurile sinucigaşe servesc intere-
sele organizaţiei din care face parte aten-
tatorul în două feluri. În primul rând
forţează adversarul să facă anumite con-
cesii, iar în al doilea rând ajută organizaţia
să recruteze noi persoane dispuse să îşi
dea viaţa.

Mai ales în Teritoriile Palestiniene cei
care şi-au dat viaţa în atacuri sinucigaşe
sunt portretizaţi drept martiri, graffitiuri
cu portretele lor fiind desenate pe pereţii
oraşelor, iar în multe cazuri familia pri-
meşte ajutor financiar din partea orga-
nizaţei.

Deşi concepţia populară este că ata-
curile sinucigaşe sunt acţiuni ale unor fa-
natici religioşi, aceste atacuri sunt de fapt
fenomene motivate politic, religia jucând
un rol important în faza de recrutare şi
de motivare a persoanei, dar nefiind mo-
tivul de bază.

Bogdan M.

Atacurile sinuciga;e
cu bomb[ - arma

preferat[ a grup[rilor
teroriste
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TURISM CULTURAL
Cele trei obiective turistice - Casa Memorial[ din

Apa, Cuptoarele Dacice din Medie; ;i Casa Memorial[
Ady Endre - se vor ad[uga altui foarte important obiec-
tiv turistic de mare succes, Castelul din Carei, realizat
de aceea;i echip[. 

Casa Memorial[ “Vasile Lucaciu” din Apa trebuie s[ 
devin[ un loc de pelerinaj pentru to\i iubitorii de istorie

Aflat[ `ntr-o stare de degra-
dare avansat[, casa `n care s-a
n[scut Vasile Lucaciu a primit o
nou[ fa\[. Este una dintre cele
mai frumoase case \[r[ne;ti
vechi din jude\ul Satu Mare. Au
fost restaurate piesele de mobi-
lier, ad[ug]ndu-se unele noi.

Fa\[ de vechea expozi\ie, sunt ex-
puse documente inedite, scrisori, acte
care confer[ o nou[ imagine asupra
celui ce a fost Vasile Lucaciu. 

Sunt expuse portrete
ale familiei Lucaciu, scrisori 
;i documente inedite

Sunt expuse documente din pe-
rioada misiunii sale `n Statele Unite
ale Americii, care demonstreaz[ c[
Vasile Lucaciu a avut un rol decisiv ̀ n
acordarea sprijinului SUA pentru cau-
za rom]nilor. Sunt prezentate scrisori
de familie, portrete ale membrilor fa-
miliei Lucaciu, care aduc o lumin[
nou[ asupra rolului pe care aceast[
familie l-a avut `n istoria na\ional[. 

Pentru prima oar[ pot fi v[zute
machetele unei statui proiectate de
marele pictor ;i sculptor Aurel Popp,
care, din p[cate, nu a fost realizat[.
Expozi\ia scoate `n eviden\[ rolul lui
Octavian Goga, sprijinul acestuia pen-
tru realizarea statuii lui Vasile Lucaciu. 

Se cunoa;te prietenia dintre Oc-
tavian Goga ;i Vasile Lucaciu. Cei doi
au trecut `mpreun[ mun\ii  `n
Rom]nia dup[ izbucnirea Primului
R[zboi Mondial.

Dup[ cum este realizat[, Casa Me-
morial[ Vasile Lucaciu din Apa tre-
buie s[ devin[ un loc de pelerinaj pen-
tru to\i rom]nii iubitori de istorie. 

Muzeul `n Aer Liber
de la Negre;ti merit[
o aten\ie deosebit[

Nu mai pu\in reu;ite sunt lucr[rile
de restaurare a Casei Memoriale Ady
Endre. Despre complexul de la Ady
Endre vom vorbi mai t]rziu.

Costurile restaur[rii  acestor
adev[rate  comori culturale au fost ex-
trem de mici. Cam c]t cost[ vreo doi
kilometri de drum. Sau un spectacol
cu fi\e. :i cu bani pu\ini se pot face
lucruri minunate. 

A;a cum am mai spus, cele trei
obiective turistice - Casa Memorial[
din Apa, Cuptoarele Dacice din Me-
die; ;i Casa Memorial[ Ady Endre -
se vor ad[uga altui foarte important
obiectiv turistic de mare succes, Cas-
telul din Carei, realizat de aceea;i
echip[.

P[cat c[ un alt obiectiv turistic de
mare importan\[ pentru jude\ul Satu
Mare,  Muzeul `n Aer Liber de la Ne-
gre;ti, nu a reu;it s[ fac[ un proiect.
Dup[ restaurare, ar atrage cu sigu-
ran\[ mii de turi;ti. Pentru c[ s[tm[re-
nii ;i turi;tii `n trecere prin jude\ nu
prea au ce s[ vad[, se estimeaz[ c[
dup[ intrarea `n circuit, aceste obiec-
tive vor atrage zeci de mii de vizitatori.
Mai exist[ ̀ n jude\ul Satu Mare c]teva
obiective de mare importan\[ cultu-
ral[, nu foarte multe, dar care ar me-
rita scoase din anonimat.

Andreea Matei
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RE}ETE
Chimenul negru este o plant[ originar[ din Orient din regiunea Asiei `n actualul

Iran unde cre;te `nc[ `n s[lb[ticie. Civiliza\iile antice `l foloseau `n tratarea leprei, a
malariei, a bolilor pulmonare, cefaleei, durerilor de din\i.

A fost cultivat[ ;i utilizat[ ̀ n scopuri culinare ;i medicinale de-a lungul istoriei mai
ales `n India ;i Egipt fiind men\ionat[ `n Vechiul Testament ;i `n Coran.

Past[ de ardei la borcan

Mâncare de spanac

Mod de preparare<

Gogoşarii se curăță de miez şi se toa-
că fin cu robotul de bucătărie. Coaja ro-
şiilor se crestează cu un cuțit în 4-5 lo-
curi, eventual şi mai des, în funcție de
mărime, astfel încât tăieturile să se în-
tretaie. Într-un vas se pun la fiert circa 2
litri de apă, iar roşiile se îmbăiază în apa
clocotită, până când coaja începe să se

ruleze la margini. Se scot din apă şi se
curăță repede, până când coaja se des-
prinde uşor. Se toacă şi roşiile cu robotul
şi se pune în vas separat. Uleiul se pune
pe foc într-un vas mai mare, iar când se
încinge se adaugă gogoşarul tocat. Se că-
leşte aşa, până când zeama scade com-
plet, apoi se adaugă pasta de roşii, foile
de dafin, busuiocul şi piperul. Când în-
cepe să se îngroaşe se adaugă vinul şi sa-
rea şi se fierbe până când se obține con-
sistența dorită. Se pune în borcănele, se
închide ermetic şi se lasă să se răcească
lent, între pături.

Ingrediente< 
2 kg de gogoşari roşii, 1 kg de
roşii de grădină, cât mai cărnoa-
se, fără prea multă zeamă, 3 - 4
foi de dafin, o crenguță mică de
busuioc, piper (după gust), 100
ml de ulei de floarea soarelui, 3
linguri de sare, 100 ml de vin ro-

ze.

Mod de preparare< 

Dacă se foloseşte spanac proaspăt,
acesta se curăță de codițe şi se spală bine.
Se fierbe şi se strecoară, apoi se toacă
bine cu robotul sau cu blenderul. Și spa-
nacul congelat, mai ales dacă a fost cum-

părat de la magazin, după dezghețare e
bine să se mai piseze puțin. 

Din făină şi ulei se face un rântaş
mai slăbuț, abia cât să ia o culoare uşor
aurie, însă, de data aceasta fără boia de
ardei. Se adaugă usturoiul pisat, apoi
pasta de spanac, sare, piper şi treptat şi
laptele, amestecând în continuu, iar
compoziția se mai fierbe 3-5 minute. 

Se ia de pe foc şi după ce se răceşte
puțin, se adaugă şi cele două ouă bătute
în prealabil. Se serveşte cu ouă ochiuri,
chiftele, mititei, bacon sau cârnați pră-
jiți.

Ingrediente<
Un kg de spanac proaspăt

sau un pachet de circa 500 g de
spanac fiert şi congelat, 2 ouă, 4
căței de usturoi, circa 400 ml lap-
te, 3 linguri de făină, ulei pentru

r]ntaş, sare, piper.

Salam de biscui\i
cu ciocolat[ am[ruie

Mod de preparare<

Biscuiții se sfărâmă într-un vas mai
mare şi se amestecă cu nucile. Ciocolata
se rupe în bucățele mici şi într-un bol me-
talic se pune la topit pe aburi. Între timp,

se amestecă zahărul, cacaoa şi laptele şi se
pune la fiert, până când zahărul se topeşte
complet. Se adaugă ciocolata, apoi şi za-
hărul vanilat, iar după ce şi aceasta s-a topit
se ia de pe foc, iar untul se topeşte în acest
sirop. Se toarnă peste biscuiți şi se amestecă
bine, până când mai este fierbinte. Com-
poziția se rulează în folie presărată cu zahăr
pudră, sau fulgi de cocos, nucă măcinată
fin, sau ce vă place. Se poate pune şi între
foi de napolitane, sau în tavă de chec ori
formă de muffin unsă cu unt şi presărată
cu cocos, sau în orice altă formă, important
e, ca aluatul să fie bine presat. Circa două
ore se ține la rece, apoi se poate scoate din
formă, sau se poate felia.

Sup[ de ro;ii
cu peri;oare din pui

Mod de preparare<

Supa se pune la fiert cu o jumătate
de ceapă şi un cățel de usturoi pisat. Cea-
laltă jumătate a cepei şi restul de usturoi
se pisează se amestecă cu carnea tocată,
se adaugă ouăle, se condimentează cu sa-
re, piper, busuioc şi cimbrişor apoi se
amestecă bine. Se formează nişte ghe-

mulețe micuțe, ca pentru chiftelu\e, sau
chiar ceva mai micuțe, care se rumenesc
într-o tigaie, în uleiul de măsline încins,
apoi se pun în supă şi se mai fierb circa
15 minute. Se adaugă bulionul, apoi şi
smântâna amestecată în prealabil cu câ-
teva linguri de zeamă fierbinte şi se mai
fierbe puțin. Supa se mai condimentează
după gust, iar dacă zeama a fost preparată
cu zarzavaturi proaspete, la servire se pot
adăuga şi câteva rondele de mocovi şi
pătrunjei.

Ingrediente<
Un litru de supă de carne, sau

eventual de zarzavaturi, doar zea-
mă (se poate prepara şi din cubu-
lețe de supă), un litru de bulion,
dacă se poate chiar proaspăt stors,
3-4 linguri de smântână, 300 g de
carne tocată de pui, 2 ouă, o ceapă
mai mare, 2-3 căței de usturoi, sare,
piper, o linguriță de busuioc uscat,
o linguriță de cimbrişor, ulei de

măsline.

Ingrediente< 
500 g biscuiți alimentari, 150 g
miez de nucă măcinat dur (se poa-
te substitui cu alune, arahide, mig-
dale, fistic, stafide, smochine, cur-
male, piersici sau caise uscate etc.),
100 g de ciocolată amăruie, 300 g
de zahăr, 50 g de cacao, 125 g de
unt sau margarină, 2 plicuri de za-
hăr vanilat, 200 g de lapte (se poate

înlocui cu apă).

Fiindc[ intr[m `n sezonul rece
am considerat util s[ prezint ca-
lit[\ile terapeutice ale chimenului
negru (Nigella sativa) ̀ n ceea ce pri-
ve;te cre;terea capacit[\ii de ap[ra-
re a organismului at]t pentru copii
c]t ;i pentru adul\i, dar ;i alte
ac\iuni benefice ale acestei plante.

Chimenul negru este o plant[ origi-
nar[ din Orient din regiunea Asiei `n ac-
tualul Iran unde cre;te `nc[ `n s[lb[ticie.
Civiliza\iile antice `l foloseau `n tratarea
leprei, a malariei, a bolilor pulmonare, ce-
faleei, durerilor de din\i.

A fost cultivat[ ;i utilizat[ `n scopuri
culinare ;i medicinale de-a lungul istoriei
mai ales ̀ n India ;i Egipt fiind men\ionat[
`n Vechiul Testament ;i `n Coran.

~n prezent este cultivat[ cu scop co-
mercial ;i cea mai eficient[ form[ de uti-
lizare cu scop terapeutic este uleiul din se-
min\e presat la rece. La noi aceast[ plant[
pre\ioas[ este denumit[ Negrilica, denu-
mire pe care o voi folosi `n continuare.

Uleiul de semin\e de Negrilica con\ine
acizi gra;i satura\i ;i nesatura\i, uleiuri
esen\iale, vitamine, aminoacizi, enzime ;i
s[ruri minerale ;i compu;i specifici de-
numi\i nigelone, dintre care cel mai studiat
este timochinona.
Timochinona este o substan\[ cu totul spe-
cial[, care pe l]ng[ efectele antioxidante
are ;i efecte de remodelare la nivelul gene-
lor, efecte care se fac sim\ite mai ales asupra
celulelor tumorale, c[rora le declan;eaz[
moartea programat[.

Uleiul de negrilica este folosit `n mod
tradi\ional pentru a cre;te capacitatea de
ap[rare a organismului at]t la copii c]t ;i
la adul\i. Prin componentele antioxidante,
antiinflamatorii, antitusive, bronhodilata-
toare ;i nutritive, uleiul de negrilica este
un supliment foarte util pentru s[n[tatea
aparatului respirator ;i poate fi un suport
optim pentru imunitate at]t pentru adul\i
c]t mai ales pentru copii.

Studii clinice

Atunci c]nd ne referim la "imunitate"
aici trebuie s[ includem ;i bolile autoimu-
ne. Uleiul de negrilica a demonstrat c[ este
capabil s[ creasc[ r[spunsul imun cu 72%
`n doar 4 s[pt[m]ni. :i aceasta `n urma a
dou[ studii clinice efectuate ̀ n 1987 ̀ n Flo-
rida.

Uleiul de negrilica este o op\iune via-
bil[ ;i `n tratamentul bolilor autoimune,
boli care fac ravagii, provoc]nd disabilit[\i
;i chiar decese.

~n anul 2010 peste 23 de milioane de
americani sufereau de boli autoimune  din
care unele sunt rare, iar altele mai frecvente,
cum ar fi< artrita reumatoid[, lupus, boala
celiac[ sau boala Crohn.

Uleiul de Negrilica a ajutat pe mul\i
suferinzi de boli grave cum sunt< cancer,
diabet, astm bron;ic, migrene. De aseme-
nea, este eficient `n eliminarea parazi\ilor
sau reglarea ciclului menstrual.

Doctorul Arafat de la Kimmel Cancer
Center a condus numeroase studii clinice
privind tratamentul cancerului de pan-
creas cu ajutorul uleiului de Negrilica. 
Rezultatele au fost uimitoare< peste 80 %
dintre celulele tumorale au fost distruse.
Men\ionez c[ `n cazul cancerului de pan-
creas rata de supravie\uire `n decurs de 5
ani este de doar 4.6%.

Mai multe studii anterioare au confir-
mat efectul pozitiv al preparatelor pe baz[
de ulei de Negrilica ̀ n cazul cancerului de
prostat[ ;i al cancerului de colon ;i de ase-
menea, eficien\a sa ca antioxidant ;i anti-
inflamator. Pentru ̀ nt[rirea sistemului im-
unitar, se recomand[ administrarea unei
linguri\e de ulei mixat cu miere sau polen,
`nainte de micul dejun. La copii doza se
reduce la jum[tate. La pacien\ii care sufer[
de cancer se pot administra p]n[ la 5 lin-
guri\e pe zi, ̀ n condi\iile ̀ n care se respect[
regimul alimentar specific.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Chimenul negru, un
aliat pre\ios `mpotriva

virozelor de sezon
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DIET~

Dietele impun un program ali-
mentar strict. Deși poate îți plac
alimentele din acea dietă din di-
ferite motive nu le mai poți con-
suma. De cele mai multe ori pen-
tru că ai ajuns la punctul de satu-
rație.

Gustul preparatelor devine comun şi
simți nevoia să le înlocuieşti cu altele. O
altă soluție este să le dai savoare prin di-
ferite ingrediente care nu adaugă calorii
în plus preparatului. 

Mâncarea dietetică ți se pare de multe
ori plictisitoare şi complet lipsită de gust,
iar adevărul este că, de multe ori, nu este
cea mai gustoasă mâncare din lume. Iată
însă cum poți transforma orice preparat
dietetic într-unul savuros de te lingi pe
degete!

O soluție excelentă pentru a fi sigură
că mănânci exact ce îți doreşti este să gă-
teşti acasă, dar poate fi dificil să echili-
brezi balanța, astfel încât mâncarea să fie
şi uşoară şi gustoasă. De obicei, ce este
bun îngraşă, iar ce are un gust fad este,
ai ghicit, bun pentru sănătate. Această
regulă poate fi totuşi contrazisă prin câ-
teva trucuri picante!

Pune germeni de grâu
în salată

Salatele de crudități sunt de multe
ori lipsite de savoare, întrucât nu au ni-
ciun strop de carbohidrați. Nu ne referim
aici la “salatele” gata preparate care au
dressing-uri calorice! Spre exemplu, o
salată de roşii va fi delicioasă dacă o con-
dimentezi cu puțină sare şi câțiva ger-
meni de grâu mărunțiți

Cartofii prăjiți sau pieptul de pui ru-
menit în tigaie sunt delicioşi, dar şi in-

terzişi într-o dietă de slăbit. Totuşi, este
uşor să te plictiseşti de puiul fiert, aşa că
poți trişa atunci când ți-e poftă să mă-
nânci ceva prăjit< ia o foaie de copt, un-
ge-o cu o lingură de ulei de măsline, ta-
petează cu ea o tavă sau un vas de yena
şi pune-o la cuptor timp de un minut.
După ce s-a încins uleiul, adaugă şi puiul
sau legumele şi dă-o la cuptor până când
mâncarea este gata.

 Cum salatele hipocalorice sunt mân-
carea de bază în majoritatea dietelor de
slăbit, este esențial să înveți să le asezo-
nezi într-un mod cât mai savuros. Cu si-
guranță, există multe rețete de sosuri,
dressing-uri şi alte artificii care dau un
gust bun, dar nu ai timp să le prepari
mereu, nu-i aşa? Iată un truc rapid< pre-
pară o cantitate mai mare de sos dietetic
pentru salată (o combinație grozavă este

cea de iaurt degresat, busuioc, usturoi şi
puțin ulei de măsline) şi pune-o la con-
gelator în forme de gheață. Când ai ne-
voie de sos, trebuie doar să dezgheți 1-2
cuburi!

Plantele aromatice

Poate că sună complicat, însă adevă-
rul este că plăntuțele care se folosesc în
bucătărie cresc repede şi uşor pe pervazul
geamului şi sunt întotdeauna utile. Plan-
tele aromatice, mai ales dacă sunt proas-
păt culese dintr-un ghiveci sau o jardi-
nieră, dau un gust special oricărei salate
şi oricărui preparat culinar, iar caloriile
sunt minime! Cele mai populare plante
aromatice pe care le poți cultiva şi în
apartament sunt busuiocul, menta, roz-
marinul şi mărarul.

Cum devine mâncarea
de regim mai savuroas[?

Multe preparate sunt irezisti-
bile, printre acestea se află și pizza.
Pizza este o tentaţie la care puţini
pot rezista, mai ales pentru că
oferta este variată, apetisantă şi la
îndemână, iar pofta este şi mai
mare la cei care ţin dietă.

Dieta interzice clar consumul de ali-
mente care conțin multe grăsimi, însă da-
că mâncaţi pizza doar o dată pe săptă-
mână sau învăţaţi să o preparaţi într-un
mod sănătos, o puteţi consuma chiar şi
când urmaţi un regim de slăbire, fără să
vă temeţi că vă veţi îngrăşa.

Un blat cât mai subţire

Blatul este principalul inamic. Cea
mai simplă pizza conține 600 de calorii,
la care se adaugă şi altele dacă alegeţi top-
ping-uri în plus. Dacă însă urmaţi câteva
sfaturi simple, o astfel de pizza, preparată
cu legume la grătar şi fără ulei, nu are de-
cât 270 de calorii, adică mult mai puţin
decât o porţie de paste cu carne, de exem-
plu. Iată şi alte trucuri prin care puteţi
evita caloriile în plus.

La restraurant cereți o pizza cu blat
cât mai subţire, şi în acest fel evitaţi să vă
încărcaţi cu cele circa 200 de calorii în
plus pe care le aduce un blat gros şi pufos.
Dacă nu mâncaţi marginile vă mai scutiţi

de 50-100 de calorii.
Cele mai bune variante sunt cele cu

legume la grătar, precum dovlecei, vinete,
ardei, ciuperci sau spanac, care oferă o
cantitate mică de calorii, comparativ cu
ingrediente precum prosciutto, şuncă ori
cârnaţi. Legumele conțin mai puține ca-
lorii şi nu sunt bogate în grăsimi, cum
sunt alimentele de origine animală. Mai
mult, combinaţia de făină (amidon) cu
produse din carne îngreunează digestia.
Un alt sfat este să cereți doar jumătate
din cantitatea de mozzarella din reţetă, şi
astfel mai puteţi evita 80 de calorii.

Dieta cu pizza nu trebuie ținută mai
mult de o săptămână. Aceasta este hipo-
calorică şi aduce un total de circa 1.200
de calorii pe zi.

La micul dejun serviți un iaurt sau
două fructe proaspete, o cană cu ceai şi
trei biscuiţi din făină integrală, ori trei-
patru linguri cu cereale şi un pahar cu
lapte degresat.
Luni

La prânz alege o salată de verdețuri
proaspete, caş sau brânză slabă şi două
felii de şuncă dietetică. La cină consumă
o pizza medie cu dovlecei, salată de roşii
ca garnitură şi un fruct proaspăt la de-
sert.
Marţi

Prânzul va conține< 60 g omletă cu
cartofi, salată de porumb şi 20 g măsline
verzi, iar la cină o pizza medie cu ciuperci

şi salată de roşii.
Miercuri

Prânz< 300 g spanac la tigaie, o chiflă
mică din făină integrală şi un fruct proas-
păt.
Cină< pizza medie margherita şi salată de
fructe şi frişcă vegetală dietetică.
Joi
Prânz< legume la grătar cu 100 g brânză,
salată verde şi o felie de pâine integrală.
Cină< pizza medie napoletană şi un bol
cu anghinare cu sos dulce-acru ori o sfeclă
roşie, coaptă.
Vineri
Prânz< doi dovlecei umpluţi şi o felie de
brânză.
Cină< pizza cu cartofi şi garnitură de roşii
cu brânză.
Sâmbătă
Prânz< două felii de carne de vită la grătar,
cu garnitură de morcovi fierţi.
Cină< foccacia cu brânză şi rozmarin şi o
cupă medie cu îngheţată de fructe.
Duminică
Prânz< rulouri cu şuncă slabă, salată verde
şi brânză, plus fasole verde, ca garnitură.
Cină< pizza medie capricciosa, cu garni-
tură de ardei copţi.

Un ultim pont este să mâncați pizza
pe farfurie de carton, deoarece hârtia va
absorbi uleiul şi astfel mai scăpați de 50
de calorii.

Pute\i sl[bi u;or consum]nd pizza

Cu siguranță ai auzit că pufu-
leții sunt printre alegerea preferată
a persoanelor care acordă atenție
siluetei. Dacă ești totuși interesat
să afli dacă pufuleții sau mămăliga
îngrașă, atunci citește acest arti-
col.

Gustările sunt esențiale pentru o dietă
echilibrată, având în vedere că îți potolesc
senzația de foame şi te împiedică să con-
sumi porții mari la mesele principale. Însă
trebuie să fii atentă la gustările pentru care
optezi. Spre exemplu, clasicii pufuleți par
o opțiune simplă, ieftină şi sățioasă, dar
lucrurile nu sunt chiar aşa, în special dacă
îi consumi în cantități mari. Teoretic, ar
trebui să conțină doar 3 ingrediente-cheie<
mălai grisat, sare şi ulei. Însă specialiştii
spun că multe firme folosesc şi un colorant
artificial azoic galben tartrazină care poate
provoca alergii, eczeme, tulburări de ve-
dere şi chiar probleme de respirație.

Trebuie menționat că o sută de grame
are 400 de calorii, însă depinde şi pentru
ce firmă optezi. Nu doar că sunt bogați în
calorii şi grăsimi, dar conțin şi multă sare.
Acest ingredient nu este deloc prietenos
cu silueta şi sănătatea ta, având în vedere
că favorizează reținerea de apă în orga-
nism. Deşi pufuleții nu sunt atât de peri-
culoşi pentru sănătatea şi dieta ta precum
alte gustări, nu este indicat să urmezi o
dietă bazată pe ei pentru că organismul
va fi lipsit de vitamine şi de minerale. Aşa-
dar, consumă-i atunci când ai poftă, însă
nu în cantități mari şi efectuează multă
mişcare fizică.

Cu siguranță te-ai gândit să înlocuieşti
pâinea cu mămăliga, însă nu ştii exact care
este diferența în ceea ce priveşte aportul

caloric. Află că o porție de mămăligă de
100 de grame are în jur de 75 de calorii.
Sună bine dacă eşti la dietă, nu?

Mămăliga, indicată în diete?

Depinde totuşi şi ce tip de mămăligă
îți place, cea tare având aproximativ de
două ori mai puține calorii decât pâinea,
iar cea moale, până la de 4 ori mai puține
calorii! Mămăliga nu are acelaşi număr
de calorii precum mălaiul (100g de mălai
conținând în jur de 350 calorii) deoarece
o bună parte din ea este apă, iar astfel o
jumătate de cană de mămăligă ajunge să
conțină aproximativ 100 calorii. În plus,
poți copia exemplul străinilor şi să adaugi
la prepararea ei şi condimente care sunt
recunoscute pentru faptul că îmbunătă-
țesc metabolismul. 

Atenție însă, la combinațiile pe care
le faci la masă. Dacă îți doreşti să slăbeşti,
nu prepara sau servi mămăliga cu lapte,
unt, smântână sau brânză grasă. Mai de-
grabă, foloseşte iaurt degresat, brânză de
vaci dulce şi urdă. Știm că nu va avea ace-
laşi gust, însă silueta ta merită toate efor-
turile. Specialiştii spun că cea mai fericită
combinație alimentară este cea cu mămă-
ligă şi legume la grătar, aşa c[ ar trebui să
profiți de sfaturile lor şi să cauți câteva re-
țete delicioase. 

Astfel pufuleții îngraşă doar dacă îi
incluzi des în meniul zilnic şi în cantități
mari. Singurul capabil să ardă un număr
de calorii mare într-un mod sănătos sunt
exercițiile fizice. 

Și mămăliga poate îngrăşa, dacă faci
combinații alimentare nepotrivite. Însă
dacă optezi pentru un preparat simplu,
acest aliment te poate ajuta într-o dietă
de slăbit.

Pufule\ii sau
m[m[liga îngra;[?

Poate că sună complicat, însă adevărul este că plăntuțele care se folosesc în bucătărie
cresc repede și ușor pe pervazul geamului și sunt întotdeauna utile. Plantele aromatice,
mai ales dacă sunt proaspăt culese dintr-un ghiveci sau o jardinieră, dau un gust special
oricărei salate și oricărui preparat culinar, iar caloriile sunt minime! Cele mai populare
plante aromatice pe care le poți cultiva și în apartament sunt busuiocul, menta, rozma-
rinul și mărarul.
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Cercetătorii au descoperit că, în cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani care
mănâncă pe;te în mod regulat, creierul prezintă cu 14% mai multă materie cenu;ie
în regiunile asociate memoriei ;i cu 4% mai multă materie cenu;ie în zonele responsabile
cu cogni\ia, comparativ cu creierul vârstnicilor care nu includ pe;tele în dieta lor.

S~N~TATE

Necesitatea adapt[rii la va-
ria\ii climatice (rece diminea\a,
seara ;i cald la pr]nz) ;i de regim
de via\[ (vara mai lejer, toamna
mai intens) solicit[ `n mod de-
osebit rezervele energetice, fizi-
ce, emo\ionale ;i mentale ale or-
ganismului.

Nu rareori vedem adolescen\i cu
cearc[ne mai mari dec]t ale unor
adul\i care lucreaz[ ̀ n ture de noapte.
Sau adul\i tineri, care consum[ can-
tit[\i impresionante de cafea ;i ener-
gizante pentru a face fa\[ activit[\ilor
zilnice.

Atunci apare astenia, care la `nce-
put este mai u;oar[ ;i se amelioreaz[
dup[ somnul de noapte sau `n week-
end, dar ulterior devine at]t de ac-
centuat[ `nc]t se transform[ `ntr-un
adev[rat simptom de oboseal[ cro-
nic[.

Remedii homeopatice 

Exist[ c]teva remedii homeopatice
care ajut[ la dep[;irea acestui mo-
ment dificil de intersezon, amelio-

reaz[ astenia ;i ajut[ persoanele s[-;i
recupereze abilit[\ile fizice ;i mentale
`ntr-o perioad[ scurt[ de timp.

Principalul remediu pentru adul\i
este Arnica. 

Ea `mbun[t[\e;te capacitatea de
efort fizic ;i mental a persoanei,
av]nd ;i un efect antitraumatic dimi-
nu]nd impactul zilnic al micilor trau-
me ale existen\ei (certuri, contra-
riet[\i, frici, furii). Este un bun re-
mediu adaptogen pentru adul\ii ac-
tivi, potrivit vremurilor prezente, so-
licitante ;i competitive.

Pentru tineri, elevi ;i studen\i,
exist[ preparatul Kalium Phosphori-
cum, care administrat timp de 1-2
luni ajut[ la o mai bun[ concentrare
la ;coal[, ajut[ memoria ;i aten\ia.
Este recomandat ̀ n special ̀ n perioa-
da tezelor ;i examenelor. 

Desigur ;i alimenta\ia are un rol
important, o diet[ corect[ cu fructe
;i legume de sezon , proaspete ;i
m]nc[ruri preparate `n gospod[rie,
cu evitarea alimentelor de tip fast-
food ;i a b[uturilor acidulate(care au
un puternic efect demineralizant)
ajut[ la refacerea energiei organismu-
lui.

Somnul de noapte este esen\ial ̀ n
special `ntre orele 22 ;i 24. De ase-
menea, se ;tie c[ ficatul (care este
principalul furnizor de energie al or-
ganismului) are ca ore de refacere ;i
relaxare ̀ ntre 1 ;i 3 noaptea. Deci este
esen\ial ca `n acest interval orar or-
ganismul s[ se odihneasc[ ;i s[
doarm[.

La persoanele v]rstnice, lipsite de
energie ;i cu stare emo\ional[ de in-
diferen\[ ;i apatie se recomand[ Se-
lenium, diminea\a timp de 1-2 luni.
De asemenea, se recomand[ o diet[
echilibrat[ precum ;i plimb[ri `n aer
liber. 

Aerul curat ;i  mi;carea sunt
adev[rate binefaceri pentru organis-
mul `mb[tr]nit, care are tendin\a la
sedentarism ;i s[ petreac[ timp ̀ nde-
lungat `n spa\ii `nchise, neaerisite ;i
poate necorespunz[tor `nc[lzite.

Men\inerea unui tonus energetic
bun la orice v]rst[ reprezint[ cheia
unei vie\i armonioase.Un organism
s[n[tos ;i plin de energie ne permite
s[ ne bucur[m de fiecare anotimp,
indiferent de v]rsta pe care o avem.

dr. Szatmari Anamaria
Clinica Sf]ntul Anton

O dietă alimentară care include
pe;te, consumat cel pu\in o dată pe
săptămână, ar putea ajuta la pro-
tejarea unor păr\i ale creierului ca-
re sunt afectate puternic de proce-
sul de îmbătrânire, potrivit unui
studiu citat de descopera.ro.

Cercetătorii au descoperit că, în cazul
persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani
care mănâncă pe;te în mod regulat, creie-
rul prezintă cu 14% mai multă materie ce-
nu;ie în regiunile asociate memoriei ;i cu
4% mai multă materie cenu;ie în zonele
responsabile cu cogni\ia, comparativ cu
creierul vârstnicilor care nu includ pe;tele
în dieta lor.

Efectul asupra creierului a fost inde-
pendent de prezen\a acizilor gra;i ome-
ga-3 în sângele participan\ilor la studiu,
sugerând că persoanele cărora le place
pe;tele au un stil de via\ă mai sănătos în
general, lucru benefic creierului.

"Includerea în alimenta\ie a pe;telui,
fie fript sau la cuptor, arată existen\a unor
diferen\e mai mari privind stilul de via\ă
decât am fi putut deduce prin măsurarea
unei singure componente biologice", a de-
clarat profesorul James Becker, de la Uni-
versitatea Pittsburgh din Pennsylvania, au-
torul principal al studiului. "Chiar ;i după
ce am verificat o serie de al\i factori care
ar fi putut fi responsabili pentru diferen\ele
legate de sănătatea creierului, o dietă bo-
gată în pe;te rămâne un semn important
privind un creier sănătos", a mai spus Bec-
ker. Acizii gra;i omega-3, care se găsesc în
specii de pe;te ca tonul ;i somonul, sunt
considera\i benefici pentru inimă ;i creier,
fiind, posibil, responsabili de prevenirea
mic;orării normale a creierului care apare
odată cu îmbătrânirea, potrivit unui studiu
anterior.

Pentru a examina rolul jucat de dieta
bogată în pe;te ;i legătura cu beneficiile
aduse de acizii omega-3, cercetătorii au

analizat informa\iile colectate pentru un
alt studiu efectuat în Statele Unite pe ter-
men lung, care a avut ca participan\i adul\i
cu vârsta de peste 65 de ani, monitoriza\i
timp de zece ani, între 1989 şi 1999.

260 de persoane au efectuat
analize

Medicii s-au concentrat asupra a 260
de persoane fără probleme legate de
cogni\ie ;i demen\ă, cărora li s-au făcut

analize de sânge în timpul perioadei de
desfă;urare a studiului, precum ;i investi-
ga\ii RMN asupra creierului la finalul stu-
diului. Vârsta medie a participan\ilor, la
finalul studiului, a fost de 78 de ani. Din
acest grup, 163 de persoane consumau
pe;te cel pu\in o dată pe săptămână. Cei-
lal\i 97 de participan\i mâncau mult mai
pu\in pe;te sau deloc.

Cercetătorii au descoperit că creierul
persoanelor care consumau pe;te în mod
regulat avea mai multă materie cenu;ie.

Una dintre regiunile în care diferen\ele

privind materia cenu;ie erau foarte vizibile
este lobul frontal, o zonă responsabilă de
abilită\ile cognitive. Cealaltă zonă a creie-
rului, care include hipocampul, este foarte
importantă din punct de vedere al memo-
riei. În cazul lobului frontal, persoanele
care mâncau pe;te aveau cu 4,3% mai mul-
tă materie cenu;ie decât cele care nu in-
cludeau pe;tele în dietă. În cazul regiunii
responsabile de memorie, participan\ii la
studiu care mâncau pe;te aveau cu 14%
mai multă materie cenu;ie.

C. B.

Includerea în alimenta\ie a pe;telui, fie fript sau la cuptor, arată existen\a unor diferen\e mai mari privind stilul de via\ă

Creierul v]rstnicilor care consum[
pe;te are mai mult[ materie cenu;ie

Acizii gra;i omega-3 sunt considera\i benefici pentru inimă ;i encefal

Cum \inem la distan\[ astenia de toamn[?

Circa trei sferturi dintre români
au mers cel pu\in o dată la medic în
ultimul an, în cre;tere cu 10 puncte
fa\ă de 2013, ceea ce denotă faptul că
ei sunt mai aten\i la sănătatea lor. 21%
aleg mai degrabă serviciile private de-
cât cele de stat, în special pentru sto-
matologie, ginecologie, medicină in-
ternă ;i medicina muncii.

Acestea sunt datele reie;ite dintr-
un studiu realizat pentru o companie
privat[ de servicii medicale. Se mai
arat[ c[ tendin\a de schimbare a com-
portamentului în ceea ce prive;te gri-
ja fa\ă de sănătate este întărită ;i de
diminuarea semnificativă a număru-
lui de persoane care nu merg în ge-
neral la medic. Astfel, dacă în 2011
procentul celor care nu mergeau la
medic era de 35%, în 2014 acest pro-
cent a ajuns la 9%.

Procentul din popula\ie care uti-
lizează mai degrabă serviciile medi-
cale private este în cre;tere cu cinci
puncte fa\ă de 2011, această prefe-
rin\ă fiind mai frecventă în rândul ti-
nerilor cu vârste între 25 ;i 34 de ani,
care au studii medii sau superioare.
Cele mai utilizate servicii medicale
în clinicile private sunt cele stomato-
logice, ginecologice, medicină internă
;i medicina muncii, cu un procent
semnificativ mai mare al celor care
preferă serviciile de ginecologie la
privat (23%) decât la stat (10%).

Din studiu se mai desprinde că cei
care utilizează servicii medicale pri-
vate sunt influen\aţi în mai mare mă-
sură de recomandările prietenilor
(56%) ;i de informa\iile de pe Internet
(27%) atunci când optează pentru o
unitate medicală. Spre compara\ie,
pentru utilizatorii serviciilor de să-
nătate de stat, medicul de familie are
cea mai mare influen\ă în alegerea
furnizorului (73%), urmat de reco-
mandările cunoscu\ilor (37%).

~n ultimii 3 ani a
sc[zut spectaculos
num[rul celor ce nu

merg la medic
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MOD~

Pentru mulți o prezentare de
modă reprezintă un moment spe-
cial. Locația aleasă, luminile, mu-
zica și chiar invitații prezenți sunt
doar o parte din ceea ce formează
o adevărată prezentare de modă.
Creativitatea designerilor nu se ve-
de doar în hainele prezentate, ci și
în modul în care aleg să-și pună în
valoare noile creații.

Dacă astăzi avem parte de diversitate
când vine vorba despre o prezentare de
modă, nu se poate zice acelaşi lucru şi
despre primii paşi făcuți în această lume
caracterizată de stil, eleganță şi rafina-
ment. 

Începutul prezentărilor
de modă

În istoria modei prima persoană că-
reia i s-a atribuit meritul de a fi prezentat
pentru prima dată moda pe machine vi
este Charles Frederic Worth. La mijlocul
anilor 1860 el a angajat câteva „demoi-
selles de magasins” numite „les sosies”
cu scopul de a le ține loc de oglindă mai
bogatelor cliente. 

Mergând mai departe, la mijlocul
secolului al XIX-lea, pentru a prezenta
noutățile în materie de modă, marile
magazine apelează la tinere fete, „de-
moiselles de magasins”, termen regăsit
în jurnalul fraților Goncourt. Treptat,
acest obicei se răspândeşte în rândul ce-
lorlalte case de modă, iar revista „L`Art
et la mode” descrie fetele care încercau
modelele în saloanele de modă. 

Ele erau denumite „les essayeuses”
şi purtau un furou de culoarea pielii sau
negru, pentru a se distinge clar de mai
bogatele cliente. 

Alături de Worth, casa Paquin or-
ganizează la sfârşitul anilor 1890, în sa-
loanele proprii, prezentări cotidiene la
ore fixe. Detaliile acestor prezentări ră-
mân incerte şi nu se ştie cât de mult se-
mănau cu noțiunea actuală de prezen-
tare de modă. Cert este că primele pre-
zentări de modă manifestă o strânsă le-
gătură cu teatrul. 

Acesta se bucura deja de calitatea
de a fi un loc predilect de expunere a
noilor modele ca vector social, actrițele
fiind importante cliente pentru casele
de modă. Scena teatrului inspira orga-
nizarea prezentărilor de modă şi astfel
prin 1911 majoritatea caselor instalaseră
un podium în saloanele proprii. 

Astfel Redfern prin 1901, avea în
cadrul casei de modă o cameră con-
struită ca un fel de sală de teatru, ro-
tundă şi dotată cu oglinzi şi cu lumini
scenă, inspirată de palatul iluziilor de la
Expoziția Internațională de la Paris. Ac-
trițele puteau testa efectul costumelor
pe scenă. Peretele cu oglinzi va deveni
în scurt timp o caracteristică a saloane-
lor de modă. La Drecoll uşile cabinelor
de probă aveau oglinzi exterioare, la
Chanel va exista celebra scară cu oglinzi. 

Casa londoneză de modă Lucile a
declarat că ar fi inventat defileul de mo-
dă sub forma unui „fashion-play”, în ju-
rul anilor 1897, aducând teatrul în mo-
dă. În noile localuri londoneze ea orga-
nizează la dată fixă adevărate prezentări
într-o sală concepută ca o sală de spec-
tacol. La intrare un valet oferea doam-

nelor un program cu ordinea pasajelor,
iar manechinele defilează pe muzică.
Ritualul prezentării dădea astfel colecției
unitatea pe care încă nu o are şi permitea
o vedere de ansamblu critică. În 1905
este organizat primul defileu spectacol
„Gowns of Emotion” cu invitații, cortină
de scenă, program, muzică, lumini şi
mai ales poze teatrale ale manechinelor.
Revistele de modă oferă ample reportaje
despre evenimentele sale.  

În paralel cu sistemul couture pari-
zian sau londonez, deja de la sfârşitul
secolului al XIX-lea marile magazine
americane ca Wanamaker sau Gimbels
realizează prezentări de modă sub for-
ma unui teatru în care lumina atent alea-
să punea în evidență manechinele.
Acestea defilau în fața a câteva sute de
cliente cu acompaniament muzical şi în
jurul unei teme.

Exemple de prezentări realizate de
marile magazine americane şi europene
sunt< Harrod`s „Theatre of Dress”, Sel-
fridge`s, Herman Gerson prezentare
„Poiret”, Hirsch& Cie. În aceste defilee
se prezentau modele cumpărate de la
Paris şi reproduse ulterior în atelierele
magazinelor, fiind prin amploarea spec-
tacolului o sursă de publicitate impor-
tantă. 

Înainte de Primul Război Mondial,
tango-ul face senzație la Paris şi nu este
de mirare că în 1913 casa Paquin orga-
nizează o prezentare de modă de tip
„Tango Tea” în care manechinele defilau
în ritmuri argentiniene. Straniile mişcări
combinate cu moda orientală vor fi im-

ortalizate de caricaturistul Sem în deja
celebra lucrare „Le vrai et le faux chic”.
La fel Lucile îşi inaugurează sucursala
pariziană cu 4 manechine britanice care
vor defila realizând poze dramatice pe
scenă şi un mers în ritm de Tango, des-
crise de revistele Femina sau Illustra-
tion. 

Pe măsură ce cumpărătorii străini
ai marilor magazine devin tot mai im-
portanți, casele de modă încep a orga-
niza prezentări special destinate lor şi
astfel în 1910 Camera Sindicatelor Hau-
te Couture stabileşte un calendar comun
al celor două prezentări anuale februarie
şi august. Odată cu creşterea puterii eco-
nomice americane după primul război
ele devin evenimente fixe în calendarul
modei. 

Anii ‘20

Defileul de modă adopta începând
cu ani 20 trăsăturile unui spectacol de
revistă. Este un eveniment public şi so-
cial predominând în baluri şi gale, fiind
ilustrat de revistele de modă. În 1923
defileul este mod de promovare pentru
Jean Patou, care invita presa, alături de
clientele bogate într-o ambianță muzi-
cală, un decor de club de noapte cu me-
se, flori, şampanie şi mici cadouri pen-
tru femei. 

Grandoarea evenimentului este ega-
lată poate doar de activitatea zilnică a
casei de modă în care lucrau 100 de ven-
deuses care dispuneau de 30 de cabine
de probă, iar defileele începeau dimi-

neața şi durau până seara. 
De la un instrument de vânzare, de-

fileul de modă devine odată cu anii ‘80
un adevărat spectacol cu o regie şi sce-
nografie elaborate pentru a traduce spi-
ritul colecției cu sume fabuloase în joc,
de la 500.000 şi 1 milion de euro până
la 3-4 milioane euro şi chiar 5 milioane
de euro cât a costat prezentarea Victo-
ria’s Secret de la Cannes 2002. 

Din zilele noastre

Prezentările sunt mai scurte ca în
trecut, dacă la începutul secolului durau
2-3 ore, în anii 50 o oră, azi media este
de 15 minute. Accentul nu este pus doar
pe produsul prezentat ci pe un ansam-
blu de elemente< loc, sunet, lumină, cas-
ting, manechine, machiaj, coafură sau
accesorii. Toate au ca scop întărirea im-
aginii de marcă prin generarea unei at-
mosfere unice dar şi diferențierea față
de concurență pentru a afirma singula-
ritatea mărcii. Chiar şi publicul prezent
s-a schimbat, nu mai vedem clienți in-
dividuali, ci presă, muzele designerului
sau celebrități. 

Un nou moment în istoria prezen-
tărilor de modă a fost scris în toamna
2007 la Milano. Gucci şi Armani au în-
ceput prezentarea cu un clip pentru
noul lor parfum, iar abia după a început
defilarea modelelor. 

Cu acest impuls dat de către cele do-
uă case de modă, nu se ştie cu ce ne vor
mai încânta privirile pe viitor creatorii
de modă.

Ceea ce de multe ori văd pe stradă şi
este foarte deranjant mai ales pentru femei,
sunt bărbaţii care nu ştiu să aibă grijă de
imaginea lor. Bărbații au acest obicei prost
de a nu se uita la cât de şifonată este o că-
maşă înainte să iasă din casă.

Când încerci să abordezi o femeie, tre-
buie să iei în considerare faptul că ea te-a

analizat deja din cap până în picioare. Res-
pingerea vine ca o urmare a atenției scăzute
pe care ai acordat-o felului în care te pre-
zinți.

Pentru a avea un aspect mai curat şi
mai îngrijit, este foarte important să înveţi
să calci corect hainele. Chiar dacă ai im-
presia că nu este cine ştie ce formulă com-
plicată, te anunțăm de acum, că nu te poți
baza doar pe câteva reguli de bază. Nu sunt
două tipuri diferite de haine sau de mate-
riale care să se calce la fel.

Înainte de a trece direct la acțiune ai
nevoie de o masă de călcat, fier de călcat
şi spray apret sau o sticlă de apă. Cablul de
la fierul de călcat trebuie să fie destul de
lung pentru a avea spaţiu de manevră. Aşa-
dar, poziţionează masa de călcat cât mai
aproape de priză sau foloseşte-te de un
prelungitor.
Cămaşa
Pasul 1

Un mic truc este să nu aştepți până că-
maşa s-a uscat complet, deci o poți lua de
pe sfoară aproape uscată. Dacă nu, tot ce
ai de făcut, este să aplici spray-ul apret.
Acesta te va ajuta în lupta cu părţile şifo-
nate. La fel de bine funcționează şi apa, nu
trebuie decât să umezeşti cămaşa uşor. 
Pasul 2

Verifică nivelul de apă din fierul de
călcat şi mai adaugă dacă este nevoie. Pu-
ne-l în priză, setează-l în funcţie de eticheta
de pe cămaşă, apoi aşteaptă câteva minute
pentru a se încălzi. Este foarte important
să te uiți în interiorul cămăşii pentru a face
setările perfecte la fierul de călcat, urmează
instrucțiunile de pe etichetă. Dacă este din
poliester este bine să o calci la o tempera-
tură mai scăzută decât cea din bumbac
(pentru a preveni arsurile).
Pasul 3

Aplică spray-ul apret pentru a pregăti
cămaşa pentru călcat. Dacă nu ai aşa ceva,
foloseşte-te de sticla de apă şi pentru a
stropi cămaşa. Când aplici spray-ul trebuie
să fii atent la guler, mâneci şi partea din
faţă a cămăşii pentru a lăsa conţinut apre-
tului să intre în material înainte de a începe
călcatul.
Pasul 4

Începe prin a călca gulerul poziţionând
cămaşa pe partea mai îngustă a mesei de
călcat. Gulerul se calcă doar pe partea in-
terioară. Apasă în zona umerilor şi coboară
în jos pe mâneci până ajungi la manşete.
Desfă butonul de la manşetă şi calcă pe
interior, apoi pe exterior. Roteşte fierul de
călcat şi urcă înapoi spre umeri.
Pasul 5

Când calci corpul cămăşii, începe de
la umeri şi continuă înspre partea infe-
rioară. Începe cu partea dreaptă a corpului
după care treci pe partea stângă.
După ce ai terminat nu uita să pui cămaşa
pe un umeraş, pentru a preveni şifonarea,
asta dacă nu cumva vrei să o iei de la în-
ceput.

Mic ghid pentru
c[lcatul hainelor

În istoria modei prima persoană căreia i s-a atribuit meritul de a fi prezentat pentru
prima dată moda pe machine vi este Charles Frederic Worth. La mijlocul anilor 1860 el a
angajat câteva „demoiselles de magasins” numite „les sosies” cu scopul de a le ține loc de
oglindă mai bogatelor cliente. 

Mergând mai departe, la mijlocul secolului al XIX-lea, pentru a prezenta noutățile în
materie de modă, marile magazine apelează la tinere fete, „demoiselles de magasins”,
termen regăsit în jurnalul fraților Goncourt.

Odat[ cu anii ‘80, defileul de mod[
devine un adev[rat spectacol cu regie

;i scenografie

~ntr-un spectacol de fashion, accentul nu este pus doar pe produsul prezentat ci pe un ansamblu de elemente< loc, sunet,
lumină, casting, manechine, machiaj, coafură sau accesorii
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~n fiecare vară avem parte de Campionatul Național de lupte pe plajă. La ediția
din 2014, în Mangalia au participat peste 500 de sportivi veniți din 20 de județe
ale României. Dintre aceștia, 35 au fost sătmărenii noștri de la CS Satu Mare -
Cetate Ardud care au adus acasă 11 medalii prețioase.

Wrestlingul profesionist, de-
numit, ̀ n ultimii ani, “sport spec-
tacol”, își are originile la sfârșitul
secolului al XIX-lea - începutul
secolului al XX-lea, când în ca-
drul companiilor de circ erau or-
ganizate diferite spectacole de
lupte. 

Modul de desfăşurare al luptelor
era cu mult diferit de cel din zilele
noastre, iar rezultatul nu era predeter-
minat. Atleții implicați utilizau tehnici
provenite din diferite stiluri de luptă
şi arte marțiale, ceea ce se ̀ nt]mpl[ azi,
de pild[, `n circuitele de arte mar\iale
mixte. ~nsă acest tip de wrestling, da-
torită duratei foarte mari a meciurilor,
care puteau fi ;i foarte violente uneori,
dispare odată cu apariția televiziunii.
Se observă că o astfel de competiție are

o mai mare priză la public dac[ rezul-
tatul este prestabilit, putând deveni ast-
fel o afacere profitabilă. Meciurile cu
rezultate prestabilite devin predomi-
nante, dar timp de zeci de ani wrestlerii
şi organizatorii decid să păstreze secret
acest lucru, negând existența rezulta-
telor decise la "masa verde".

O schimbare de atitudine în acest
sens se produce la mijlocul anilor '80,
când Vince McMahon, patronul celei
mai mari promoții de wrestling din lu-
me, World Wrestling Federation, de-
clară că federația sa promovează spor-
tul-spectacol. În acest mod, magnatul
reuşeşte să ocolească jurisdicțiile fo-
rurilor sportive din diferite state. Cu
timpul, "mirajul" kayfabe-ului începe
să dispară, totul culminând în 1997 cu
declarația făcută de McMahon pe par-
cursul emisiunii Monday Night RAW,
acesta promițând că "nu va mai insulta

inteligența fanilor".
În ziua de azi, se poate spune că

wrestlingul este "regizat", în sensul că
rezultatul meciului este prestabilit şi
efectul manevrelor efectuate este exa-
gerat pentru a spori spectaculozitatea.
Totuşi este important de făcut preci-
zarea că tehnicile şi manevrele execu-
tate în ring sunt dureroase, iar execu-
tarea lor implică multe riscuri dacă nu
sunt efectuate corect. Aspectul "simu-
lat" al unei manevre de wrestling con-
stă în faptul că ambii luptători încearcă
să evite consecințele majore, cum ar fi
rănile interne sau ruperea oaselor, şi
nu încearcă neapărat evitarea durerii.
Nu trebuie subestimat aspectul sportiv
al wrestlingului şi condiția fizică a par-
ticipanților, care sunt capabili să facă
adevărate demonstrații de forță şi mă-
iestrie sportivă pe parcursul unui meci.

V. A.

Un fenomen care se bucură de
un succes tot mai mare îl repre-
zintă concursurile de lupte pe pla-
jă. La nivel mondial s-au organi-
zat câteva campionate, iar la noi,
la mare, în fiecare vară avem parte
de Campionatul Național de lupte
pe plajă. La ediția din 2014, în
Mangalia au participat peste 500
de sportivi veniți din 20 de județe
ale României. Dintre aceștia, 35
au fost sătmărenii noștri de la CS
Satu Mare - Cetate Ardud care au
adus acasă 11 medalii prețioase. 

Sătmărenii au pornit la drum în zi-
ua de 23 august cu trei microbuze, do-
uă puse la dispoziție de Primăria ora-
şului Ardud, iar unul al antrenorului
Tudor Barbul. Alături de ei au plecat
mai mulți sătmăreni, părinți, apropiați,
prieteni. Prima destinație a fost Costi-
ne;ti pentru un stagiu de pregătire. De
acolo, în 27 august au făcut deplasarea
spre Mangalia. Primii care au intrat în
acțiune au fost copiii 1 (Under 16) şi 2
(Under 14). Copii care s-au dovedit a
fi în plină formă şi care au cucerit cinci
medalii. Vorbim aici de titlul național
obținut de Luca Bud la peste 50 de ki-
lograme (copii1), de cele două medalii
de argint cucerite de Dănuț Bulgăr (co-
pii 1 - peste 70 kg) şi Paul Oros (copii
2 - 40 kg) şi de medaliile de bronz pe
care le-au câştigat Andrei Barbul (copii
2 - peste 50 kg) şi Raul Zarzu (copii2 -
30 kg). Trebuie să menționăm că la fie-
care categorie de greutate au luptat pes-
te 20 de sportivi, astfel că pentru me-
daliile cucerite de sătmăreni s-a muncit
serios.

Lenard Berei, campionul 
de neoprit

CS Satu Mare - Cetate Ardud îl are
pe Lenard Berei, un sportiv de excepție
care anul acesta a bifat o performanță
greu de realizat. După o pauză de 50
de ani în luptele sătmărene, Berei a cu-
cerit medalia de argint la Campionatul

European de cadeți la lupte greco-ro-
mane desfăşurat în urmă cu câteva luni
în Bulgaria. Pentru performanța sa a
fost premiat şi felicitat din mai multe
părți. 

Revenind la C.N. de lupte pe plajă,
Lenard Berei s-a comportat din nou
exemplar câştigând meciuri în doar câ-
teva secunde. Aşa se face că a cucerit
medalia de aur la cadeți (Under 18) la
categoria sa de 100 de kilograme. 

Două medalii
pentru Mădălin Bulgăr

Un alt sportiv valoros pe care-l are
clubul sătmărean, este Mădălin Bulgăr.
De-a lungul anilor a reuşit să-şi pună

în piept zeci de medalii, iar în Mangalia
a cucerit două. Ciudat sau nu, Mădălin
a luat medalia de bronz la cadeți (60
kg), iar la categoria de vârstă mai mare,
la juniori (Under 20) a pus mâna pe
titlul național. 

Tot la juniori s-a luptat şi Ovidiu
Lăpuşte (80 kg) cel care a cucerit me-
dalia de bronz. CS Satu Mare - Cetate
Ardud a mai obținut două medalii pe
echipe, argint la juniori şi bronz la ca-
deți.

Tudor Barbul< “Punem
mai mare accent pe luptele
pe plajă”

Pentru clubul sătmărean a fost cea

de-a 6-a participare la un C.N. de lupte
pe plajă. Ediția din 2014 a fost cea mai
reuşită, în 2013 s-a întors acasă cu 6
medalii, dar fără un titlu național.
“Anul acesta am pus mai mare accent
pe luptele pe plajă. Ne-am antrenat pe
nisip la ştrandul Nord Vest Termal Park
din Satu Mare. Ne-au oferit condiții
excelente, iar pe această cale dorim să
le mulțumim pentru sprijin, a fost de
un real folos", ne-a declarat Tudor 
Barbul.

Sătmărenii au avut 
cea mai mare galerie

Alături de sportivi şi de antrenorii
Tudor Barbul, Feri Szabo, Ludovic

Lieb, Claudiu Blaga şi Norocel Barbur,
au fost şi zeci de sătmăreni care, plecați
la mare, au ținut să-i susțină pe spor-
tivi. În jur de 100 de persoane le-au fă-
cut galerie luptătorilor, bucurându-se
alături de ei de rezultatele excelente
obținute. Pentru clubul sătmărean ur-
mează o perioadă în care va participa
la mai multe concursuri naționale şi
internaționale. Pentru asta luptătorii
se pregătesc în fiecare zi de două ori la
sala de sport din Mădăras. 

Noi vom continua să fim alături de
ei, să scriem despre reuşitele lor în pa-
gina de sport a cotidianului Informația
Zilei. Asta pentru că reprezintă cu brio
județul Satu Mare peste tot pe unde
ajung. 

Ionuț Blăjean

Wrestling, de la lupta liber[ la cascadoria `n direct

O parte din sportivii de la CS Satu Mare - Cetate Ardud, o parte din medaliile şi cupele obținute în ultimii ani

Kurt Angle (st]nga) este campion olimpic la lupte libere ;i vedet[ de wrestling

CS Satu Mare - Cetate Ardud,
mândria jude\ului

SPORT
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Starul tenisului mondial este o
concurent[ de temut pe teren, o
apari\ie senza\ional[ pe covorul
ro;u, dar ;i o femeie de afaceri pri-
ceput[.

Avea doar ;ase ani c]nd a fost remar-
cat[ de Martina Navratilova ̀ n Sochi, Ru-
sia. Un an mai t]rziu ;i-a p[r[sit \ara na-
tal[, al[turi de tat[l ei, pentru a se antrena
`n Statele Unite. Pentru a-;i putea permite
cursurile de tenis ale fiicei sale, Yuri, care
nu vorbea deloc englez[, a muncit pe unde
a apucat. Dup[ doi ani, mama sportivei s-
a al[turat celor doi peste Ocean, iar riscul
lor le-a adus rezultate deosebite. „P[rin\ii
mei au v[zut c[ am poten\ial ;i au ;tiut c[
trebuiau s[ fac[ sacrificii. Dar nu ;i-au
imaginat c]t de departe vom ajunge.”

Sportiva de 27 de ani recunoa;te c[
este extrem de ambi\ioas[, preocupat[ tot
timpul s[ c];tige, dar `n afara terenului
de tenis pare o persoan[ destul de rezer-
vat[, chiar pu\in timid[. Este foarte
g[l[gioas[ ̀ n timpul meciurilor, iar cei ca-
re au urm[rit-o de c]nd a luat cu asalt
turneele cu 10 ani `n urm[ ;i i-a smuls
victoria Serenei Williams ̀ ntr-un meci is-
toric la Wimbledon, pe c]nd avea doar
17 ani, o ;tiu prea bine. ~n toat[ aceast[
perioad[, cu fiecare contract de publicitate
;i investi\ie, a devenit Brandul Maria, ex-
tinz]ndu-se ̀ n mai multe domenii - mod[,
caritate, frumuse\e, chiar dulciuri –
ajung]nd din nou ̀ n v]rful Topului Forbes
din 2014 al celor mai bine pl[tite sportive
din lume. Privind ̀ napoi la acel moment,
Maria `;i aminte;te c[ nu prea a avut
emo\ii, dar ;tia c[ nu avea deloc expe-
rien\[. „De `ndat[ ce am p[;it pe teren, a

fost de parc[ aveam obloane. Te concen-
trezi doar pe joc.”

Dup[ ce a atins acea culme `n 2004,
ar fi putut avea aceea;i soart[ ca alte
juc[toare, a c[ror joc nu a f[cut fa\[ mar-
ketingului. Dar ̀ n cazul rusoaicei, ofertele
au ap[rut `n for\[, cu un contract Moto-
rola ;i o apari\ie pe coperta revistei „Sports
Illustrated”. S-a dovedit c[ juc[toarea avea
o viziune de perspectiv[, continu]nd s[
munceasc[ din greu, stabilindu-;i o
mi;care proprie de voleu, un forehand pu-
ternic ;i un \ip[t at]t de zgomotos la lo-
viturile grele ̀ nc]t unii au speculat c[ era
doar o tactic[ de a-;i z[p[ci adversarele.

~n ultimii zece ani a demonstrat c]t
este de dedicat[ at]t tenisului, c]t ;i afa-
cerilor ei. Branduri ca Tiffany ;i Avon au
solicitat-o ̀ n campaniile lor, Maria cre]nd
;i o colec\ie de ̀ nc[l\[minte ;i gen\i pentru
compania Cole Haan `ncep]nd cu 2009.

~n ceea ce prive;te propria ei imagine,
admite c[ atunci c]nd se afl[ pe teren, nu
se g]nde;te la cum arat[. „~mi str]ng p[rul
`n coad[ ̀ n dou[ secunde ;i nu am nevoie
de machiaj. Am ̀ ncredere ̀ n mine ;i felul
cum ar[t, fiind acolo doar pentru a juca
tenis.” Chiar ;i a;a, stilul ei pe teren a evo-
luat ;i el. La prima ei apari\ie la Wimble-
don, alte dou[ sportive purtau aceea;i ro-
chie ca ea. Dar c];tigarea turneului a
schimbat ;i aceast[ problem[, compania
Nike ̀ ncep]nd s[ creeze echipamente uni-
cat doar pentru ea. A avut c]teva apari\ii
care au st]rnit uimire – o rochi\[ neagr[
din saten ;i cristale la U.S. Open 2006, o
\inut[ accesorizat[ cu o perl[ Tiffany la
Open-ul francez din 2008 sau o rochie
turcoaz acoperit[ de o plas[ neagr[ `n
2007.

Cu toate c[ acele \inute `i sunt dragi

;i-;i aminte;te de ele cu pl[cere, ̀ n prezent
prefer[ minimalismul. „Eram adolescent[
atunci. Sigur c[ `mi pl[ceau rozul ;i im-
primeurile. Dar au f[cut parte din spec-
tacol.” ~ncep]nd cu 2010, s-a implicat `n
crearea colec\iei Maria Sharapova pentru
Nike. „Designul pentru publicul larg mi-
a schimbat modul de g]ndire ;i \inuta
mea pe teren. Chiar dac[ inten\ionez s[
fiu eu cea care expune unele stiluri pe te-
ren, ast[zi vreau s[ o fac `ntr-un fel care
le permite ;i sportivelor de la dublu s[ le
poarte.”

Acela;i stil pare s[-l prefere ;i ̀ n afara
terenului de tenis, un mix `ntre designeri
tineri ca Rick Owens, Isabel Marant ;i Ra-
quel Allegra, \inute pe care le poart[ cu
`ncredere ;i non;alan\[. Talentul ei de a-
;i alc[tui \inutele a ajutat-o pe Sharapova
pe covorul ro;u ;i a determinat-o s[ ac-
cepte propunerea de a fi imaginea ini\ia-
tivei CFDA Fashion Target Breast Cancer.
Este ;i imaginea parfumului „Luck”,
ap[r]nd `n clipul filmat de Pamela Han-
son. 

De;i nu este prima colaborare la un
parfum, de data aceasta simte c[ o repre-
zint[. „Mi-am creat propriul parfum cu
ceva timp `n urm[, dar nu a fost ceea ce
m-am a;teptat. Am sim\it c[ f[ceam ace-
la;i lucru pe care-l f[ceau ;i alte persoane
celebre. De data aceasta, a fost foarte dis-
tractiv.”

Brandul Maria se extinde dincolo de
ceea ce poart[. Ambasadoare pentru Pors-
che, Evian ;i TAG Heuer, Sharapova a de-
venit co-proprietar[ a Supergoop, o linie
de lo\iuni de plaj[, ̀ n luna aprilie a acestui
an. „Cancerul de piele este cea mai
r[sp]ndit[ form[ de cancer `n lume”, de-
clar[ cea care-;i petrece foarte mult timp

`n aer liber ;i cunoa;te riscurile de a sta la
soare f[r[ a te proteja.

Cu toate c[ situa\ia ei pare stabil[, ̀ nc[
`i place s[ ri;te, iar linia ei de dulciuri Su-
garpova este un exemplu. Prima dat[ i-a
venit ideea `n 2008, pur ;i simplu fiindc[
`i plac bomboanele. Grafica ;i formele uti-
lizate (pantofi, ochelari de soare, buze)
reprezint[ identitatea ei ca sportiv[. „Au
fost c]\iva care au dorit imaginea mea pe
pachete, dar aceea nu a fost ideea mea.
Denumirea vine de la numele meu, dar
ne-am ̀ ntrebat dac[ oamenii chiar ̀ ;i vor
da seama c[ bomboanele au leg[tur[ cu
mine.”

C]nd fanii din tribune au dovedit c[
o cunosc foarte bine ;i au `nceput s[ o
strige Sugarpova la meciuri, i-a trecut prin
minte s[-;i schimbe numele. „Cineva a
sugerat acest lucru ;i mi s-a p[rut amu-
zant.” Dar brandul a avut parte ;i de con-
troverse. Unii nu au acceptat ca o sportiv[
a c[rei carier[ depinde at]t de mult de
condi\ia fizic[, promoveaz[ dulciuri. Dar
Maria nu s-a l[sat influen\at[ de aceste
p[reri. „Sunt o mare sus\in[toare a unui
stil de via\[ s[n[tos. Inten\ia mea nu a
fost niciodat[ de a-i `ncuraja pe oameni
s[ consume bomboane tot timpul. Este
vorba de a consuma de toate, dar cu mo-
dera\ie.”

Men\inerea acestei atitudini moderate
a sportivei necesit[ o vigilen\[ care nu are
nimic de-a face cu modera\ia. „Carbohi-
dra\ii sunt importan\i ̀ n sport, dar trebuie
s[ g[se;ti echilibru ̀ ntre ace;tia ;i proteine.
Diminea\a servesc fructe, p]ine de secar[
pr[jit[ cu br]nz[ de capr[ ;i o felie de
;unc[. C]nd joc ̀ n turnee, ̀ ncerc s[ reduc
din acele feluri care pot crea inflama\ii,
ca de exemplu lactoza, iar br]nza de capr[

e mai u;or de digerat pentru mine dec]t
untul. La pr]nz m[n]nc proteine – pui ;i
sup[, deoarece sunt rusoaic[ ;i nou[ ne
plac supele. La cin[ servesc pe;te – somon
sau biban de mare cu orez sau cartofi.”

Sezonul de tenis este o perioad[ dur[,
iar Maria a sc[pat de accident[ri ̀ n ultima
perioad[. Nu vrea s[ treac[ din nou prin
ce-a trecut ̀ n 2008, c]nd a luat dificila de-
cizie de a trece printr-o opera\ie la um[r.
„M-am g]ndit cine `n tenis a revenit pe
teren dup[ o opera\ie la um[r? Atunci a
trebuit s[ m[ decid dac[ aceasta era calea
pe care doream s[ o urmez.”

Pauza pe care a avut-o pentru recu-
perare a fost dificil[, la r]ndul ei. „Toat[
lumea participa la competi\ii ;i deveneau
mai buni. Erau `n avantaj, iar eu m-am
oprit, a;a c[ am considerat c[ ;i ei trebuiau
s[ se opreasc[.” 

Dar n-a fost a;a, iar Sharapova a ajuns
pe locul 126 `n clasamentul mondial, re-
venind `n top 10 doar doi ani mai t]rziu.
„~n tenis, chiar ;i trei sau cinci zile libere
`nseamn[ c[ pierzi mas[ muscular[ ;i din
coordonarea m]n[-ochi.”

Dar tocmai cele dou[ s[pt[m]ni de
pauz[ anuale reprezint[ cheia angajamen-
tului s[u. Maria c[l[tore;te `n locuri pe
care nu le-a mai v[zut, ca Java sau Cam-
bodgia. ~nso\itori sunt iubitul ei, juc[torul
bulgar de tenis Grigor Dimitrov ;i un grup
de prietene, Maria fiind agentul lor de vo-
iaj. „Ador s[ coordonez! M[ asigur c[
toat[ lumea e pe aceea;i lungime de und[.”
C]nd este `n c[l[torie, ideea e s[ fac[ c]t
mai pu\ine lucruri posibile, tocmai pentru
a sim\i din nou entuziasmul de a reveni
la antrenamente. „Trebuie s[ m[ ad]ncesc
`n plictiseal[, pentru a sim\i din nou ne-
voia de a face ceva.”

Maria Sharapova< „P[rin\ii mei nu ;i-au imaginat
c]t de departe vom ajunge”


