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S`n`tate Frumuse]e&
Jurnalul alimentar, o metod[ tot 
mai apreciat[ `n cura de sl[bire

Isopul este aliatul organismului
`mpotriva afec\iunilor respiratorii
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:tefan Ruha va fi onorat la 10 ani de la trecerea
`n eternitate

Dubla crim[ din Aciua ridic[ noi
semne de întrebare

~n anul 1934, la 12
ani de la moartea lui
Vasile Lucaciu ;i la
16 de la Marea
Unire de la Alba
Iulia, `n ziarul
Satu Mare se
depl]ngea fap-
tul c[ nu exist[
un muzeu "Va-
sile Lucaciu".
"Nici un semn
deosebit, nici o
plac[ comemora-
tiv[ care s[ ne arate
omagiul genera\iei,
care beneficiaz[ de jert-
fele ;i martirajul eroului
nostru.

Ici colo c]te un inimos idealist,
care se mai str[due;te s[ culeag[
relicviile ce mai exist[. La fa\a lo-
cului o mic[ camer[, `n care sunt
`ngr[m[dite obiectele ce-i
apar\ineau. (...) Parc[ nu ne vine a
crede c[ aceast[ dragoste nici ast[zi
`n al 16-lea an al `mplinirii visului
s[ nu-;i fac[ ecoul, baremi ̀ n forma
unei modeste pl[ci comemorative.
(...)

Se impune tuturor rom]nilor
de pe aceste plaiuri s[ ne recule-
gem. S[ pornim o ac\iune pentru
ridicarea monumentului eroului
de la :i;e;ti ;i schimbarea casei
vechi `ntr-un muzeu, `n care s[ fie
adunate toate obiectele ce-i
apar\ineau.

Suntem informa\i c[ directorul
liceului "Dr. Vasile Lucaciu" din
Carei, dl. Aurel Coza a ini\iat o ase-
menea ac\iune, dl. director al con-
servatorului A. Demian de mult se
ocup[ de aceast[ idee. ~nainte D-
lor! E timpul suprem s[ ne achit[m
de aceast[ datorie de onoare." Dup[
80 de ani situa\ia este la fel. S-a
reu;it, dup[ str[danii de ani de zile,
ridicarea unei statui `n Satu Mare,
dar nici vorb[ despre un cult al ma-
relui rom]n care a fost Vasile Lu-
caciu. ~n urma unor cercet[ri `n
arhivele Satu Mare am g[sit docu-
mentul care atest[ ca Vasile Lucaciu

;i so\ia aveau o cas[  pro-
prietate personal[ `n

Satu Mare. ~nt]mpla-
rea a f[cut s[ se
p[streze procesul
verbal al ;edin\ei
de consiliu din
anul 1884 ̀ n care
Vasile Lucaciu
`;i cerea dreptul
de a face parte
din consiliul lo-

cal, s[ fie `nscris
`n r]ndul virili;ti-

lor. Nu doar c[ a fost
refuzat, dar a ;i fost

alungat din Satu Mare.
:i-a urmat visul ;i a reu;it

s[ contribuie ca nimeni altul la
des[v]r;irea Unirii. Dup[ moartea
sa, pictorul Aurel Popp, poetul Oc-
tavian Goga, ajuns ministru, au de-
marat o campanie public[ ̀ n urma
c[reia s-a ridicat o statuie. Dar nu
s-a reu;it realizarea unui muzeu.
Odat[ ce fosta cas[ a familiei Lu-
caciu situat[ pe strada Vasile Lu-
caciu nr. 29 a fost cump[rat[ de
ora;ul Satu Mare ̀ n anul 1929, ̀ nc[
este `n proprietatea municipiului
Satu Mare, doar lipsa de interes mai
st[ `n calea realiz[rii unui muzeu.
Sau m[car ar trebui pus[ o plac[
comemorativ[. Satu Mare, partea
rom]neasc[,  nu are o personalitate
mai important[ dec]t Vasile Luca-
ciu care s[ fi tr[it ;i activat `n
aceast[ parte a \[rii. 

Dup[ cum am v[zut, nici `n
idealizata perioad[ interbelic[, lu-
crurile nu se mi;cau mai repede.
Dup[ 16 ani de la moartea sa, dup[
cum noteaz[ ziaristul din 1934, "la
fa\a locului, o mic[ camer[ ̀ n care
sunt `nghesuite lucrurile care `i
apar\ineau". 

Azi, casa care i-a apar\inut,
g[zduie;te gr[dini\a Guliver, un
nume parc[ predestinat. Aici a
tr[it, `ntr-adev[r,  un uria; numit
`ns[ dr. Vasile Lucaciu, nu Guliver.
Dar cine sunt piticii care `i refuz[
cinstirea pe care o merit[ cu priso-
sin\[? 
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Şi din Satu Mare au fost mulţi
cetăţeni care au fost închişi la Si-
ghet, Gherla, Jilava sau au fost
trimişi la muncă forţată. Marea
majoritate au trecut în nefiinţă,
datorită vârstei sau bolilor, însă
alții au înfruntat greutățile. Zilele
trecute am discutat cu un sătmă-
rean care a fost închis la Jilava.

Acum 80 de ani, `n anul 1934 ziarul
"Satu Mare" anun\a c[ nu exist[ 

un muzeu Vasile Lucaciu

S[tm[reanul 
Dan Ion, de\inut 
la Jilava în ‘53 

pentru “tr[dare”

Intelectualii satelor au devenit mesa-
gerii şi promotorii instituţiilor româneşti
de credit. În judeţul Satu Mare prima bancă
românească a fost "Sătmăreana", înfiinţată
în anul 1892 la Seini (comitatul Satu Mare),
iar cea de a doua a fost "Arina", înfiinţată
la Sanislău la începutul anului 1908. Cea

de a treia bancă românească din judeţ, care
a activat cu precădere în sudul judeţului
Satu Mare a fost banca "Vulturul" din
Tăşnad, înfiinţată în urma eforturilor tâ-
nărului avocat dr. Coriolan Şteer.

Constituirea acestei bănci a fost hotă-
râtă într-o adunare desfăşurată la Tăşnad

în 12 martie 1908 la care au participat 28
de persoane din satele şi comunele din jurul
Tăşnadului. Printre membrii fondatori se
află doi dintre fruntaşii politicii româneşti
transilvăneni George Pop din Băseşti şi dr.
Ştefan Cicio-Pop, avocat în Arad.

În 1908, Banca Vulturul din T[;nad 
a fost înfiin\at[ de frunta;ii “Astrei”

Strada principal[ din T[;nad la `nceputul secolului XX
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Lt. col. Ioan
Coroian cere
Parchetului

redeschiderea
dosarului
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Cum ne alegem
hainele în func\ie 
de eveniment?
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Şi din judeţul Satu Mare, ca
din toate colțurile ţării, în perioa-
da comunistă, mai ales între anii
1950-1964 au fost mulţi cetăţeni
închişi ca deţinuţi politici pentru
diferite fapte, reale, sau în cele mai
multe cazuri imaginare.

Cei mai mulţi dintre cei închişi au
fost intelectuali, politicieni, medici,
preoţi care erau consideraţi inamici ai
regimului comunist. Dar şi oameni de
rând, atât muncitori cât şi ţărani au fost
închişi în multitudinea de închisori pe
care regimul comunist le-a deschis în
toată ţara.

Şi din Satu Mare au fost mulţi ce-
tăţeni care au fost închişi la Sighet, Gher-
la, Jilava sau au fost trimişi la muncă
forţată. Marea majoritate au trecut în ne-
fiinţă, datorită vârstei sau a bolilor, însă
alții au înfruntat greutățile. Zilele trecute
am discutat cu un sătmărean care a fost
închis la Jilava.

Ion Dan s-a născut la data de 8 ia-
nuarie 1931 şi a fost de meserie contabil.
A fost încorporat în armată în luna no-
iembrie din 1951 şi a fost repartizat la o
unitate militară de artilerie din Focşani.
Având în vedere că era absolventul unui
liceu comercial, a fost repartizat la ser-
viciul de cazarmare.

Acesta a fost solicitat de către coman-
dament să facă o schiţă tehnică cu toate
blocurile şi barăcile din incinta unităţii,
ce urma să fie trimisă la Bucureşti. Ne-
fiind de meserie, iniţial a refuzat să facă
schiţa, dar la ordinele comandantului pâ-
nă la urmă a fost obligat să o facă.

După un timp a fost solicitat să mear-
gă la Bucureşti la Comandamentul
Forţelor Armate. Soldatul Ion Dan a ple-
cat cu delegaţie şi foaie de drum cu trenul
spre Capitală. Înainte de a pleca a cerut
să fie lăsat la vatră, fiindcă era orfan de
tată şi singurul întreţinător al familiei.

Provocat în tren la discuții 
de doi securi;ti

În tren el susţine că a fost provocat
la discuţii de doi indivizi. Aceştia au în-
cercat să îl facă să vorbească despre anu-
mite fapte, dar Ion Dan a refuzat. El a
povestit că, la sediul Ministerului de In-
terne i-a văzut apoi pe cei doi indivizi,
care s-au dovedit a fi agenţi ai Securi-
tăţii.

El a ajuns dimineaţă în Bucureşti, şi
având timp la dispoziţie a decis să viziteze
doi foşti colegi de liceu, care erau studenţi
în Capitală. Nici nu a ajuns bine în apar-
tamentul lor, că s-au auzit nişte bătăi la
uşă, iar când unul dintre colegi a deschis
uşa, a intrat un locotenent purtând epo-
leţii negri ai artileriştilor.

Locotenentul le-a spus celor trei să
se îmbrace şi să îl urmeze. Odată ajunşi
în stradă, cei doi colegi au fost duşi cu o
maşină, iar Ion Dan cu alta. Cum a pornit
maşina i-a fost pusă o pelerină pe cap
pentru a nu vedea unde este dus, dar el
cunoscând Bucureştiul şi-a dat seama că
este dus la sediul din acea vreme a Mi-
nisterului de Interne.

A fost dus într-un birou aflat la etajul
5, unde era un locotenent major, dar şi
cei doi indivizi din tren şi încă un bărbat,
care fusese cu o zi în urmă la unitatea
militară din Focşani de care aparţinea
Ion Dan.

După aceea a fost dus într-un alt bi-
rou în care se afla doar o masă şi 2 scaune.
Pe masă se aflau mai multe coli albe, o
călimară cu cerneală şi un toc. Aici i s-a

spus să scrie o declaraţie referitoare la
activităţile subversive pe care le-a des-
făşurat.

A refuzat să scrie orice fel de decla-
raţie, aşa că a fost ţinut la sediul MI de
sâmbătă dimineaţă până luni după masă,
fără a primi apă, nefiind lăsat să doarmă
şi primind mâncare doar o singură dată
din partea unui soldat mai milos.

Ținut aproape un an de zile 
în beciurile Securităţii

Luni după-masă a fost dus la Uranus,
unde era sediul de anchetă şi cercetare
al Securităţii. Ion Dan avea 20 de ani în
momentul când a fost arestat. El a fost
acuzat de complicitate la crima de înaltă
trădare. La Securitate a fost închis în ce-
lula 21, unde erau 2 paturi. Referitor la
condiţiile de detenţie, el spune că erau
câte 2 în fiecare cameră, paturile erau su-
prapuse. Iarna se dădea căldură, dar
mâncarea era slabă, constând în cea mai
mare parte din terci, cartofi şi fasole,
foarte rar carne. 

Deşteptarea era la ora 6 dimineaţă,
când pe rând erau duşi să se spele şi să-
şi facă nevoile fiziologice. Erau scoşi pe
rând şi erau obligaţi să poarte ochelari
negri pentru a nu putea vedea cine mai
era arestat. Peste tot era dus sub escortă.

A fost ţinut în beciurile Securităţii
timp de un an de zile, timp în care a fost
supus la tot felul de torturi psihologice,
de la privarea de somn până la ame-
ninţarea cu bătaia. Era scos la anchetă la
ore arbitrare, dimineaţa, seara, noaptea.
În timpul zilei deţinuţii nu aveau voie să
doarmă. Trebuia să stea pe pat, şezând.
Doar seara aveau voie să se întindă.

Condiţiile de detenţie de la 
Jilava erau sub orice critică

Abia în 1962 a aflat că cei doi colegi
care au fost ridicaţi odată cu el au fost

eliberaţi după 2 zile de anchetă. Pe data
de 27 martie 1953 a fost dus la închisoa-
rea Jilava. Transportul a fost făcut cu o
dubă şi a ajuns la închisoare seara la ora
7. A fost dus într-o celulă tot cu numărul
21. Respectarea numerotării celulelor se
făcea pentru a nu amesteca deţinuţii din
diferite loturi.

La Jilava erau chiar şi 64 de deţinuţi
într-o celulă. În unele celule era canali-
zare, în altele nu, deţinuţii fiind forţaţi
să folosească găleţi pentru nevoile fizio-
logice. Cam o dată la 2 săptămâni erau
scoşi la plimbare în curtea închisorii.
Plimbarea era foarte scurtă, iar în timp
ce deţinuţii se deplasau în cerc erau obli-
gaţi să ţină mâinile la spate sau pe ceafă
şi să nu vorbească.

Condiţiile de detenţie erau mizera-
bile, iar gardienii profitau de orice posi-
bilitate pentru a-şi bate joc de deţinuţi.
Le opreau apa la duş când erau deja să-
puniţi, fără a le mai da posibilitatea să se
clătească, unii dintre ei îi loveau cu orice
ocazie.

"Mâncarea la Jilava era execrabilă.
Dimineaţa primeam terci din făină de
mălai şi cafea neagră, dar puţină. Pentru
masa de prânz şi de seară primeam o su-
pă din legume, dar nu conţinea multe le-
gume. Au fost cazuri când verdeaţa tunsă
de pe copaci şi din închisoare era fiartă
şi o primeam la masă", povesteşte Ion
Dan.

După mai multe recursuri 
sentinţa a rămas definitivă

Îngrijirea medicală era inexistentă.
Era o baracă numită pompos infirmerie,
dar aceasta ducea lipsă atât de personal
calificat cât şi de medicamente adecvate.
În cel mai bun caz cei bolnavi primeau
un calmant, iar în cazuri mai grave cei
bolnavi erau văzuţi de doctori, dar aceşti
doctori erau tot din rândul deţinuţilor.

A întâlnit la Jilava deţinuţi din toate
categoriile sociale, medici, jurişti, stu-

denţi, elevi, preoţi şi ţărani. În tot acest
timp familia nu a ştiut nimic de el. Nu a
avut voie să dea un telefon sau să trimită
o scrisoare. Nu a primit de acasă nici
mâncare, nici haine. Apropiaţii au aflat
doar crâmpeie de informaţii de la colegii
lui de unitate, dar şi aceştia erau rezer-
vaţi.

A fost condamnat prin Hotărârea pe-
nală numărul 73 de un tribunal militar
prin unanimitate de voturi aplicând ar-
ticolul 327 aliniatul 3 din codul penal. A
fost condamnat la 2 ani şi şase luni de
închisoare corecţională. Atât procurorul
militar cât şi el au făcut recurs, dar Tri-
bunalul Suprem Colegiul Militar a res-
pins recursul lui Ion Dan, acceptând doar
recursul Procuraturii.

S-a făcut din nou recurs, la Tribuna-
lul Militar al Regiunii a II-a Militară.
Acest tribunal l-a achitat pe Ion Dan de
orice penalitate pentru complicitate la
crima de înaltă trădare. Procurorul ne-
fiind mulţumit a declarat din nou recurs,
dar Tribunalul Suprem Colegiul Militar
a respins recursul, sentinţa rămânând
definitivă.

Deşi a fost reprezentat de un avocat
din oficiu, acesta nu a fost de mare ajutor,
la acea vreme condamnările fiind făcute
mai degrabă pe sloganuri politice decât
pe dovezi concrete. A fost eliberat pe data
de 14 decembrie 1954.

***
Ion Dan este căsătorit şi are o fiică.

După eliberarea din închisoarea Jilava a
avut mai multe locuri de muncă, dar în-
totdeauna în domeniul contabilităţii.

Doar la mult timp după eliberare a
primit o poziţie de răspundere, fiind şeful
serviciului financiar contabil la abator şi
contabil şef la aprozar. Acum are o pensie
de 1.200 de lei şi mai primeşte o indem-
nizaţie de la stat pentru că a fost deţinut
politic. Statul oferă o indemnizaţie lunară
de 200 de lei pe an de detenţie fiecărui
fost deţinut politic.

Bogdan Mihalca
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Regele Carol I a murit la Sinaia la
27 septembrie 1914, `ntristat de con-
junctura istoric[. După Consiliul de
Coroană, unde s-a decis neutralitatea
Rom]niei în pofida dorinței regelui,
diplomaţi, politiceni, ziarişti veneau în
România pentru a convinge pe rege
sau pe primul ministru să intre într-o
tabără sau alta. Împăratul Wilhelm al
doilea, împăratul Franz Josef trimit
scrisori, şi curieri pentru a pleda cauza
Triplei Alianţe. I.Gh.Duca notează în
Amintiri< “Pe regele Carol aceste in-
tervenţiuni îl torturau groaznic. El so-
cotea că onoarea lui era angajată în
alianţa noastră, că nu se ţine-/ cont/de
obligaţiunile ei a însemna a-l pune în
situaţia de a-şi călca cuvîntul militar.”

Ţara trăia după ceasul ştirilor din
presă despre luptele de pe frontul de
de vest. Regele Carol era convins c[
r[zboiul va fi scurt. :tia c[ Germania
nu poate lupta pe dou[ fronturi vreme
îndelungată. Totuşi francezii reuşesc
să îi oprească pe germani la începutul
lui septembrie (stil nou). Era clar c[
războiul va dura.

Familia regală este cuprinsă de fră-
mîntări. Regina Elisabeta era ferm de
partea Germaniei. Regele Carol ar tre-
bui să renunţe la tron, şi să plece în
exil, cu Ferdinand şi familia lui, dacă
România ar apăra cauza Antantei. Fer-
dinand era supus şi ar fi plecat. Prin-
cipesa Maria apăra la fel de ferm cauza
Antantei, filoengleză şi filofranceză
convinsă. Regele Carol avea o situaţie
dramatică. Să declare război ţării unde
se născuse, sau să urmeze poporul că-
ruia îi era rege de 48 de ani? Mai era şi
varianta abdicării. Bătr]nul rege, pen-
tru prima dată, nu ştia ce să facă. Era
sf];iat. :i avea ţara împotriva lui.

~n zorii zilei de s]mb[t[ 27 septem-
brie regele s-a simţit rău. A fost chemat
doctorul, dar p]nă să sosească acesta
regele Carol murise în castelul Peleş,
opera sa de o viaţă. Trupul neînsufleţit
al regelui defunct, pe un afet de tun,
părăseşte Peleşul. E marţi. Vreme rea,
ninsoare şi ploaie, v]nt şi frig. Cortegiul
îl însoţeşte p]nă la gara Sinaia. Va fi
adus la Bucureşti marţi, pentru slujba
religioasă ortodox[. O alta catolică, s-
a f[cut numai pentru familie şi apro-
piaţi.  De la gara Băneasa mulţimea în-
soţeşte îndurerată cortegiul. Pe catafalc
era chipiul pe care regele îl purtase în
1866, ca t]năr căpitan, c]nd venise în
ţară. Se stingea primul rege al
Rom]niei, cel care avusese cea mai
lung[ ;i rodnic[ domnie.

A consemnat V. A.

Se `mpline;te un
secol de la moartea

Regelui Carol I

EVENIMENT
"Mâncarea la Jilava era execrabilă. Dimineaţa primeam terci
din făină de mălai şi cafea neagră, dar puţină. Pentru masa de
prânz şi de seară primeam o supă din legume, dar nu conţinea
multe legume. Au fost cazuri când verdeaţa tunsă de pe copaci şi
din închisoare era fiartă şi o primeam la masă", povesteşte Ion
Dan.

La Jilava condiţiile de detenţie erau mizerabile, iar gardienii profitau de orice posibilitate pentru a-şi bate joc de deţinuţi

S[tm[reanul Dan Ion a fost de\inut 
la Jilava în ‘53 pentru “tr[dare”

El a ajuns `n pu;c[rie `n urma unor discu\ii purtate pe tren cu doi securi;ti 

Director editor< Ilie S[lceanu
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ISTORIEConstituirea B[ncii Vulturul a fost hotărâtă într-o adunare
desfăşurată la Tăşnad în 12 martie 1908 la care au participat 28
de persoane orginare din satele şi comunele din jurul Tăşnadului. 

Situat ̀ n comuna Doba, satul P[ulian
a luat fiin\[ ̀ n anul 1925 ca urmare a Re-
formei agrare legiferat[ `n 1921 c]nd au
fost `mpropriet[ri\i un num[r de 75 de
familii de mo\i ;i maramure;eni care s-
au "str[mutat" aici purt]nd ulterior nu-
mele de "coloni;ti" sau "coloniza\i".

~n anul 1925 satul a primit denumi-
rea de "Colonel P[ulian" a;a cum este
men\ionat ̀ ntr-o carte de cult a Bisericii
Ortodoxe, tip[rit[ ̀ n timpul regelui Fer-
dinand I, cartea apar\in]nd "filiei colo-
nelului Paulian" se arat[ `n istoricul bi-
sericii. 

Din datele puse la dispozi\ie de ac-
tualul paroh al bisericii, p[rintele Octa-
vian Abrudan, afl[m c[ p]n[ `n anul
1930, satul ;i ̀ n general comunitatea din
P[ulian a ajuns de sine st[t[toare, atunci
c]nd au loc ;i primele forme de mani-
festare administrativ teritorial[ ;i cultural
religioas[. 

Biserica din P[ulian dateaz[
din anul 1938

~n fruntea acestor familii venite pe
meleagurile satului P[ulian se afla familia
preotului ortodox Ioan Purdel venit din
Moldova. Fiind ;i ̀ nv[\[tor, preotul pre-
da copiilor ̀ ntr-o sal[ mare transformat[
dintr-o magazie de cereale ce servea
drept biseric[ p]n[ la construirea ;i fi-
nalizarea l[ca;ului de rug[ciune actual,
`n anul 1938. Biserica ini\ial[ a fost mult
mai mic[ dec]t cea din prezent ;i a fost
construit[ de mo\ii veni\i din zona Clu-
jului. Dup[ instaurarea dictaturii ma-
ghiare , majoritatea locuitorilor s-au re-
fugiat prin diferite zone ale \[rii. Acela;i
lucru l-a f[cut ;i preotul Purdel Ioan.
Abia `n anul 1945,  refugia\ii au revenit
`n sat al[turi de p[storul lor care a r[mas
;i a slujit comunitatea din 1945  p]n[ `n

1951 c]nd s-a retras definitiv. Preotul
Purdel Ioan a avut meritul de a contribui
la via\a religioas[ ;i cultural[  a locuito-
rilor ;i a `ntregii comunit[\i, `nfiin\]nd
:coala Nou[ (1945 - 1950). Din 1948
preotul s-a ocupat ̀ n mod special de via\a
spiritual[ a credincio;ilor ;i de biseric[.

Dup[ plecarea lui a urmat marea
transformare sau "uniformizarea" cultu-
lui ortodox, to\i enoria;ii `mbr[\i;]nd
cultul ortodox al[turi de preotul Pop Mi-
hai, `n octombrie 1948, urm]nd s[ slu-
jeasc[ Bisericii Ortodoxe  p]n[ la pen-
sionare (1980).

~nc[ din timpul p[storirii sale, Paro-
hia Ortodox[ este desfiin\at[ , r[m]n]nd
doar filie la parohia din comuna Doba
p]n[ ̀ n anul 1997, luna septembrie, c]nd
din nou este re`nfiin\at[.

Dup[ pensionarea p[rintelui Pop Mi-
hai, via\a spiritual[ a comunit[\ii este
preluat[ ;i condus[ de c[tre preotul An-

ghel Mihai (1981- 1986) care s-a ocupat
`n mod expres de comunitatea din
P[ulian prin m[rirea construc\iei bise-
ricii cu `nc[ trei geamuri, turnul, clo-
potni\a, dup[ care a `nceput pictura bi-
sericii de c[tre pictorul Victor R[u\[ din
Bac[u.  Lucrarea s-a finalizat `n timpul
p[storirii preotului Ioan Ta;nadi, care a
slujit `n perioada 1986 - 1997.

Biserica poart[ hramul 
Na;terea Maicii Domnului

La data de 7 septembrie 1987 are loc
t]rnosirea bisericii de c[tre Preasfin\itul
Vasile Coman al Oradiei, care i-a dat cel
de-al doilea hram - "Na;terea Maicii
Domnului" pe care biserica ̀ l pr[znuie;te
;i `n prezent.

Lucr[rile de extindere ;i renovare au
continuat ;i ̀ n timpul p[storirii preotului
Ioan Ta;nadi. Curtea bisericii a fost

`mprejmuit[, s-a plantat o livad[, s-a
f[cut `mprejmuirea celor dou[ cimitire
;i multe alte lucr[ri. 

Activitatea bisericii a continuat o dat[
cu re`nfiin\area Parohiei, `n septembrie
1997.  La  19 octombrie 1997, este instalat
preotul paroh Abrudan Octavian de c[tre
protopopul Careiului de atunci, Berar
Ioan, prin purtarea de grij[ a
Preasfin\itului Iustin Sigheteanul, arhie-
reu vicar al Episcopiei Maramure;ului ;i
S[tmarului. Astfel, `n prim[vara anului
1998 au fost demarate lucr[rile la Casa
Parohial[.

Casa Parohial[ este sfin\it[ ̀ n 27 sep-
tembrie 2014 de c[tre episcopul Iustin
Sigheteanul, la fel ;i celelalte lucr[ri de
anvergur[ realizate la biseric[, implicit
noua capel[ mortuar[. (Istoricul Parohiei
Ortodoxe P[ulian, 24 martie 2014).

A consemnat 
Mihaela Ghi\[

Primele dovezi cu privire la o
activitate bancară pe teritoriul
României datează din perioada
Daciei Traiane fiind descoperite
55 de plăci de piatră între anii
1786-1855. Plăcile au fost găsite
într-o zonă de mine aurifere.

Dintre acestea, până în prezent au
fost păstrate 25 de plăci, dintre care a XI-
II-a conţine detalii referitoare la contrac-
tul înfiinţării unei instituţii bancare fiind
datat pe 28 martie 167 e.n. (era noastră).
Clauzele principale se refereau la faptul
că băncile acordau împrumut în numerar
şi percepeau dobânzi.

În perioada modernă au existat în-
cercări de a înfiinţa bănci, dar abia în
1856 a fost creată Banca Naţională a Mol-
dovei cu sediul la Iaşi. Aceasta a fost în-
fiinţată la iniţiativa unui bancher prusac,
fiind concesionată acestuia, dar a dat fa-
liment după un an datorită lipsei de fon-
duri, recurgerii la credite din străinătate
şi faptului că din capitalul subscris a fost
vărsată doar o mică parte.

În 1864 a fost înfiinţată Casa de De-
puneri şi Consemnaţiuni, care până la
crearea Băncii Naţionale a României în
anul 1880 a avut un rol foarte important,
fiind principala bancă de emisiune de pe
teritoriul principatelor unite.

În anul 1865 s-a înfiinţat la Bucureşti
Banca Românească care iniţial a avut
atribuţii de bancă de emisiune şi de scont,
ulterior desfăşurând numai o activitate
pur comercială până în anul 1948 când
a fost naţionalizat sistemul bancar din
România.

Acesta a fost începutul unui sistem
bancar nou şi modern fiind create pre-
misele pentru apariţia altor bănci şi pen-
tru dezvoltarea sistemului bancar româ-
nesc.

Prima bancă românească a fost
înfiinţată în 1892 la Seini

Organizarea primelor instituţii eco-
nomico-financiare româneşti în judeţul
Satu Mare a fost precedată de o intensă
activitate propagandistică, dr. Vasile Lu-
caciu fiind un promotor al ridicării eco-
nomice a românilor din nord-vestul ţării
prin intermediul instituţiilor cooperatiste

şi de credit.
Intelectualii satelor au devenit me-

sagerii şi promotorii instituţiilor româ-
neşti de credit. În judeţul Satu Mare pri-
ma bancă românească a fost "Sătmărea-
na", înfiinţată în anul 1892 la Seini (co-
mitatul Satu Mare), iar cea de a doua a
fost "Arina", înfiinţată la Sanislău la în-
ceputul anului 1908. Cea de a treia bancă
românească din judeţ, care a activat cu
precădere în sudul judeţului Satu Mare
a fost banca "Vulturul" din Tăşnad, înfi-
inţată în urma eforturilor tânărului avo-
cat dr. Coriolan Şteer.

Constituirea acestei bănci a fost ho-
tărâtă într-o adunare desfăşurată la
Tăşnad în 12 martie 1908 la care au par-
ticipat 28 de persoane orginare din satele
şi comunele din jurul Tăşnadului. Printre
membrii fondatori se află doi dintre frun-
taşii politicii româneşti transilvăneni Ge-
orge Pop din Băseşti şi dr. Ştefan Cicio-
Pop, avocat în Arad.

Prima direcţiune a băncii a fost 
aleasă pe o perioadă de 3 ani

Conform prospectului adoptat de

această adunare, scopul băncii era de a
"înlesnii orice lucrare onestă pe terenul
agriculturii, industriei, comerţului şi al-
tor afaceri de economie, prin deschiderea
de credite solide şi prin primirea de de-
puneri spre fructificare, mai departe,
pentru a deştepta spiritul de economie
în păturile cele mai largi ale poporului."

Capitalul social al băncii era de
200.000 de coroane, împărţit pe 2.000 de
acţiuni. S-a hotărât că în cazul în care nu
vor fi subscrise toate cele 2.000 de acţiuni,
banca să se înfiinţeze dacă subscrierile
au asigurat cel puţin 100.000 de coroa-
ne.

Listele cu subscrierile, împreună cu
prospectul băncii şi însoţite de o adresă
semnată de dr. Coriolan Şteer în care se
făcea apel la sprijinirea înfiinţării insti-
tutului au fost expediate în toate regiunile
Transilvaniei şi mai ales în localităţile
din judeţul Satu Mare.

Au răspuns apelului prin cumpărarea
de acţiuni 291 de persoane şi instituţii
româneşti din Transilvania, din care 148
din judeţul Satu Mare. Adunarea gene-
rală de constituire a băncii a avut loc în
ziua de 23 iulie 1908 la Tăşnad. Au par-

ticipat 50 de acţionari, reprezentând 261
de acţiuni, s-a ales prima direcţiune a
băncii pe o perioadă de 3 ani şi au adoptat
statutele băncii.

Prima direcţiune a băncii a fost for-
mată din Andrei Cosma, directorul Sil-
vaniei din Şimleul Silvaniei, dr. Coriolan
Şteer din Tăşnad, Samuel Ciceronescu
din Oradea, Gheorghe Filip, proprietar
din Santău, dr. Ştefan Cicio-Pop, avocat
din Arad, Grigore Pop din Unimăt, Vasile
Hoblea din Cig, Vasile Mureşan din Său-
ca, Ioan Lobonţiu din Sărăuad şi Iosif
Cozmuţa, învăţător în Santău.

Profitul băncii a scăzut în 
timpul primului război mondial

Din bilanţul băncii pe anul financiar
1910, încheiat la 21 decembrie rezultă că
banca se întărise simţitor în decursul ce-
lor doi ani de activitate, depunerile atin-
gând deja suma de 179.578 coroane, iar
profitul băncii era de 7.112 coroane. Ca
urmare a necesităţilor mari de credit a
românilor din împrejurimi, în anul 1912
banca lansează şi emisiunea a II-a de
1.000 de acţiuni, capitalul social ajun-

gând astfel la 200.000 de coroane.
Conform "Revistei Economice" în

anul 1910 capitalul social al băncii "Vul-
turul" era de 100.000 de coroane, avea
1.501 fonduri de rezervă şi avea 3
funcţionari. După anul 1912 Vulturul a
reuşit să-şi sporească în mod considerabil
cuantumul operaţiilor financiare.

În perioada premergătoare Primului
Război Mondial băncile aveau anumite
sume destinate scopurilor culturale. Nu
erau neapărat sume mari, dar acestea
reuşeau să contribuie la promovarea
idealului naţional românesc.

Operaţiunile băncii "Vulturul" în anii
Primului Război Mondial au scăzut,
ajungând în 1917 la suma de 656.158 co-
roane. În toamna anului 1918 clădirea
băncii "Vulturul" din Tăşnad a adăpostit
sediul Consiliului Naţional Român local
şi cercul Tăşnad, aici desfăşurându-se
toate acţiunile pregătitoare în vederea
participării românilor din zonă la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, de la
1 decembrie 1918.

Activitatea băncii a continuat pe co-
ordonate noi în cadrul României între-
gite. La adunarea generală din 22 martie
1922, la care au participat 25 de acţionari
reprezentând 2.747 de acţiuni s-a hotărât
modificarea statutelor adoptate în 1908.
Printre cele mai importante modificări
se pot menţiona cele referitoare la schim-
barea denumirii băncii, creşterea capi-
talului social la 400.000 lei împărţit în
8.000 de acţiuni a câte 50 de lei şi schim-
barea sistemului de vot în cadrul adună-
rilor generale, în sensul că fiecare acţiune
reprezenta un vot.

Activitatea băncii a continuat până
în 1947 sub conducerea directorului Va-
sile Pintea. Banca "Vulturul" a avut un
caracter agrar, operaţiunile ei fiind în-
dreptate mai ales spre lumea satelor unde
investiţiile erau mai modeste şi nu im-
puneau o circulaţie atât de intensă a ca-
pitalului ca în industrie sau în comerţ.

Majoritatea resurselor financiare ale
băncii proveneau tot din mediul rural.

Informaţiile au fost preluate din ar-
ticolul "100 de ani de la înfiinţarea băn-
cii "Vulturul" din Tăşnad, scris de Dia-
na Kinces şi publicat în volumul "Satu
Mare - Studii şi Comunicări, seria Isto-
rie, Etnografie, Artă” 2008 al Editurii
Muzeului Sătmărean.

Vatra satului P[ulian a fost pus[ ̀ n 1925 de 75 familii de mo\i ;i maramure;eni

Prim[ria ;i :coala de Stat din T[;nad, la `nceputul secolului XX

În 1908, Banca Vulturul din T[;nad 
a fost înfiin\at[ de frunta;ii “Astrei”
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Proiectul Codului de etică prevede că profesorii nu pot face

meditaţii cu elevii din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară
activitatea, în schimbul unor „avantaje materiale sau financiare“.
De asemenea, cadrele didactice nu pot implica elevii în activităţi
de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul unităţilor
de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora. 

     Discipline opţionale precum
antreprenoriatul şi orientarea în
carieră sunt desemnate modele de
buna practică în educaţia din
ţările scandinave, deoarece ajută
tinerii să ia cele mai bune decizii
privind viitorul lor

      Şi în şcolile din ţara noastră, până
la 30 septembrie, elevii de gimnaziu şi
de liceu pot fi înscrişi în programe
opţionale de educaţie antreprenorială
şi de orientare profesională
implementate gratuit de organizaţia
Junior Achievement (JA) Romania, în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale. Programele vin în
întâmpinarea cerinţelor de pe piaţa
muncii şi pregătesc tinerii pentru a se
adapta la realitatea economică,
dezvoltându-le abilităţi şi competenţe
esenţiale pentru carieră şi pentru viaţă.

Antreprenoriatul

      Programul de antreprenoriat
familiarizează tinerii cu

antreprenoriatul, ajutându-i să îşi
definească idei de afaceri, potenţialii
clienţi şi avantajele competitive. Prin
exerciţii şi lucru în echipă, elevii învaţă
ce presupune antreprenoriatul, de la
cum se concepe o afacere şi ce calităţi
are un lider, până la cum se aduce pe
piaţă un produs sau un serviciu cerut
de clienţi şi cum se administrează un
business pilot.

Orientarea în carieră

      O altă materie opţională pentru care
profesorii pot opta este orientarea în
carieră, disciplină ce vine în
completarea ofertei educaţionale
tradiţionale. Scopul acestui program
este pregătirea şi familiarizarea tinerilor
cu avantajele continuării studiilor,
tipurile de domenii în care îşi pot
construi o carieră în funcţie de propriile
abilităţi şi mecanismele economiei de
piaţă.
      Prin activităţile şi proiectele
practice, ei îşi formează o imagine mai
clară asupra pieţei muncii, a cerinţelor
şi a dinamicii acesteia şi îşi dezvoltă

abilităţi de comunicare, autoevaluare,
prezentare şi luare a deciziilor care pun
baza unei cariere de succes. Părinţii pot
solicita în şcoli programele gratuite JA
până la 30 septembrie.
      Potrivit studiilor de impact realizate
la nivel european, absolvenţii
programelor JA au cu 25% mai multe
şanse de a-şi găsi un loc de muncă şi cu
50% mai multe şanse să îşi deschidă
propria afacere.

Aplicarea programelor

      Programele Junior Achievement pot
fi introduse la iniţiativa părinţilor şi a
profesorilor în programa şcolară, sub
forma de opţional (curriculum la
decizia şcolii). Fiecare modul cuprinde
manuale şi materiale educaţionale
pentru activităţi individuale şi lucru în
echipă, precum şi certificate de
participare, toate fiind oferite gratuit
elevilor şi cadrelor didactice
participante. Procedura de înscriere este
disponibilă pe
www.jaromania.org/profesori. Pentru
anul şcolar 2014-2015, înscrierea se va

face online, până la 30 septembrie 2014.
      Peste 250.000 de elevi români
urmează anual programele Junior
Achievement, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu
susţinere financiară din partea
comunităţii de afaceri. La nivel
internaţional, programele JA sunt
prezente în 37 de ţări din Europa şi 121
din toată lumea.

Despre Junior Achievement 
Romania

      Junior Achievement Romania este
o organizaţie non-profit, a cărei misiune
este dezvoltarea în România a
programelor internaţionale Junior
Achievement de educaţie economică,
antreprenorială, financiară, etică, de
responsabilitate socială, sănătate şi viaţă
activă. Programele JA de tip “learning
by doing” se desfăşoară în parteneriat
cu Ministerul Educaţiei Naţionale,
instituţiile de învăţământ şi comunitatea
de afaceri. Mai multe detalii,  pe
www.jaromania.org.

Stelian Crainic

Încă din anul 2012, profeso-
rilor li s-a propus propriul cod
de etică. Acel proiect de docu-
ment urma a le va arăta, negru
pe alb, ce se cuvine şi ce nu să
facă la ore şi ce relaţie trebuie să
aibă cu elevii, cu părinţii lor şi
cu ceilalţi profesori. 

Cei ce nu respectă codul, urmau
să fie chemaţi în faţa unei comisii de
etică. Această comisie nu era gândită
să se substituie instanţelor judecăto-
reşti, ci urmărea să soluţioneze cazuri
ce nu sunt de natură penală. Unul din
rolurile comisiei este şi acela de a se-
lecta personalul didactic după prin-
cipii de ordin moral. 

La nivelul judeţului Satu Mare s-
a constituit atunci o Comisie judeţea-
nă de etică, avându-l ca preşedinte pe
dr. Ovidiu Pop, profesor de matema-
tică la Colegiul Naţional Mihai Emi-
nescu Satu Mare. Ministerul Educaţiei
nu a finalizat nici până acum Codul
de etică pentru profesori a cărui me-
nire era să combată corupţia din sis-
tem. 

Cu puţin timp în urmă, subiectul
codului etic a fost resuscitat. Astfel,
un proiect privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, elaborat
de Ministerul Educaţiei, a fost pus în
dezbatere publică, informa recent Me-
diafax. 

Ce prevede ultima variantă 
a Codului de etică?

Printre altele, documentul inter-

zice colectarea de fonduri de la elevi
sau de la părinţii acestora pentru ca-
douri sau pentru protocolul destinat
cadrelor didactice implicate în orga-
nizarea şi desfăşurarea examenelor şi
evaluărilor naţionale, olimpiadelor şi
altor concursuri şcolare. Totodată,
proiectul Codului de etică prevede că
profesorii nu pot face meditaţii cu ele-
vii din unităţile de învăţământ unde
îşi desfăşoară activitatea, în schimbul

unor „avantaje materiale sau finan-
ciare“. De asemenea, cadrele didactice
nu pot implica elevii în activităţi de
partizanat politic şi de prozelitism re-
ligios, în cadrul unităţilor de în-
văţământ preuniversitar sau în afara
acestora. 

Codul etic le interzice dascălilor
să îşi denigreze elevii, iar plagiatul şi
frauda intelectuală sunt, de asemenea,
interzise. De asemenea, vor trebui să

evite orice afirmații, acțiuni sau apre-
cieri care ar putea afecta imaginea
unui coleg de breaslă. 

Părinţii ar putea plăti amenzi şi de
1.000 de lei pentru absenţele nemoti-
vate ale copiilor sau dacă nu au banii
respectivi riscă să presteze servicii în
folosul comunităţii. 

Mai mult, elevilor ar putea să li se
interzică să mai intre la oră cu tele-
foane mobile, şi să vină la şcoală cu

ţigări, droguri sau alcool. 

Corelare cu Legea educaţiei 
naţionale

Experţii spun că un Cod etic ar
trebui completat cu articole în Legea
educaţiei naţionale, care să arate clar
în ce condiţii se pot aplica sancţiuni
şi care sunt acestea. „Un cod etic este
o formulare de principii care nu pro-
duc efecte juridice, nu poţi folosi ni-
ciodată un cod etic pentru a sancţiona
o fărădelege fiindcă acesta are efect
doar pe plan moral. În schimb, legea
produce efecte juridice“, a explicat se-
natorul Dumitru Oprea, membru al
Comisiei de Învăţământ din Senat, din
partea PDL. Şi directorul Centrului
de Cercetare în Etică Aplicată, profe-
sor de filosofie la Universitatea Bu-
cureşti, Valentin Mureşan, spune că
ar trebui corelate codul şi Legea Edu-
caţiei. „Codul Etic nu este lege şi fe-
nomenele de comportament foarte
grave trebuie reglementate juridic.
Există în prezent în lege un capitol
destul de confuz care face referire la
etică şi management“, a spus Mureşan,
referindu-se la articolul 98 din lege
unde scrie că printre atribuţiile con-
siliului profesoral al unei şcoli este şi
stabilirea Codului de etică profesio-
nală şi monitorizarea aplicării aces-
tuia. 

La rândul ei,  Mihaela Gună,
preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de
Părinţi, arată că măsura este bine-ve-
nită dacă este aplicată părinţilor care
nu respectă dreptul copilului la edu-
caţie. 

V. Nechita

Orientarea profesională şi antreprenoriatul, noi materii
opţionale în gimnazii şi licee

Părinţii ar putea plăti amenzi şi de 1.000 de lei pentru absenţele nemotivate ale copiilor sau dacă nu au banii respectivi
riscă să presteze servicii în folosul comunităţii

Codul de etic[ din `nv[\[m]nt 
este în dezbatere public[

Învăţătorii de la clasele I şi a II-a îşi
fac materialul didactic necesar pentru a
preda micuţilor elevi. În acest scop, îşi
fac fişe special pe care le fotocopiază şi le
împart copiilor pentru ca aceştia să poată
învăţa. 

Deşi Ministerul Educaţiei Naţionale
le-a îngăduit să se folosească de vechile
manuale pentru a preda după noua pro-
gramă şcolară, foarte puţine clase au aces-
te cărţi. Asta pentru că la clasa I, spre ex-
emplu, elevii nu sunt obligaţi să returneze
manualele la sfârşitul anului şcolar, motiv
pentru care şcolile nu le au în depozite.
Iar pe piaţă nu se mai găsesc pentru că
toate editurile se aşteptau ca din această
toamnă să apară cărţile noi, drept urmare
nu le-au mai tipărit pe cele vechi. În
condiţiile acestea, fiecare dascăl se des-
curcă cum poate. 

"Cine va plăti, însă, pentru printarea
fişelor pentru fiecare elev în parte, între-
abă învăţătorii? Legal, primăria este cea
care trebuie să finanţeze şcoala. Ce se în-
tâmpl[, însă, în realitate? Va "hrăni" criza
manualelor de la primele clase industria
auxiliarelor?", sunt întrebări lansate de
Hotnews.

V.N. Deleanu

Învăţătorii îşi fac 
fişe în lipsa 
manualelor noi 
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S~N~TATE
~n cazul r[celilor obi;nuite, gripei, bron;itelor cronice sau acute,

Isopul este recomandat pentru favorizarea elimin[rii eventualelor
secre\ii din c[ile respiratorii, pentru calmarea tusei. Se indic[ 3
c[ni pe zi, dup[ mesele principale, timp de o s[pt[m]n[.

Atomedical Vest -produc[tor de
Corsete Cheneau , dore;te s[ vin[ ̀ n spri-
jinul pacien\ilor cu c]teva detalii despre
aceast[ ortez[.

Indica\ii pentru folosirea 
corsetului Cheneau

Corsetul Cheneau este o ortez[ folo-
sit[ ̀ n tratamentul devia\iilor de coloan[
vertebral[ acesta fiind dezvoltat pe par-
cursul a mai multor zeci de ani de c[tre
profesorul dr. Jacques Cheneau.

Cele mai frecvente afec\iuni ale co-
loanei vertebrale ce pot ap[rea `nc[ din
primii ani la copii ;i p]n[ ̀ n adolescen\[
sunt scolioza, hipercifoza asociat[ ̀ n une-
le cazuri cu hiperlordoza. Nediagnosti-
cate ;i netratate la timp, pot genera com-
plica\ii grave care vor putea fi solu\ionate
`ntr-un final doar prin interven\ie chi-
rurgical[. 

Scoliozele sunt devia\ii ale coloanei
vertebrale `n plan frontal (copilul fiind
privit din spate) ;i sunt caracterizate prin
rotirea corpurilor vertebrale de partea
convex[, rotiri care antreneaz[ ;i coas-
tele, determin]nd o gibozitate („o co-
coa;[”) de partea convex[. Aceast[ nou[
pozi\ie a coloanei vertebrale produce asi-
metrii ale bazinului, toracelui, umerilor

;i omopla\ilor. Scolioza
afecteaz[ ̀ n special fetele
(75-80% din cazuri `n
majoritatea statisticilor)
;i apare `n general la
v]rsta pubert[\ii sau
chiar c]\iva ani `naintea
acesteia. ~n 90% din ca-
zurile de scolioz[, origi-
nea bolii este necunos-
cut[ (scolioza idiopa-
tic[), iar `n procent de
10% scoliozele pot
ap[rea din cauza unor
malforma\ii ale vertebre-
lor sau coastelor, boli ne-
uromusculare, neurofi-
bromatoza sau infirmita-
te motorie cerebral[. Hi-
percifozele ;i hiperlordo-
zele sunt devia\ii ale co-
loanei vertebrale `n plan
sagital (privit din lateral),
prin exagerarea curburi-
lor normale ale coloanei
vertebrale. 

Tratamentul ̀ n cazul
scoliozelor este recoman-
dat de c[tre medicii spe-
ciali;ti, ̀ n func\ie de gra-
dul de curbur[, astfel
`nc]t de la 0°la 20° se re-

comand[ kinetoterapie
(gimnastic[ medical[), de la
20°la 50° kinetoterapie ;i tra-
tament ortotic (corset), iar
peste 50° interven\ie chirur-
gical[. Obiectivul principal
`n cadrul tratamentului or-
totic este oprirea evolu\iei
scoliozei. 

Corsetul este 
decontat integral 
de Casa de Asigur[ri

Atomedical Vest
produce printre multe alte
dispozitive medicale ;i cor-
setul Cheneau, av]nd spe-
ciali;ti care au avut onoarea
de a `nv[\a tehnicile de con-
fec\ionare de la creatorul cor-
setului, profesorul dr. Jac-
ques Cheneau. Acesta se con-
fec\ioneaz[ pe m[sur[ indi-
vidual[ lu]ndu-se un mulaj
gipsat de pe trunchiul pa-
cientului . Corsetul este rea-
lizat astfel ̀ nc]t s[ fie c]t mai
discret, mai u;or de ascuns
sub haine. Materialul plastic
termoformabil din care este

confec\ionat permite adaptarea continu[
`n func\ie de evolu\ia morfologic[ din
timpul cre;terii ;i `n general este u;or
acceptat de c[tre pacient dup[ c]teva zile
de adaptare. Se recomand[ efectuarea
unui control periodic tot la dou[ luni
pentru a putea urm[ri evolu\ia bolii ;i
eficacitatea corsetului .

Corsetul Cheneau este decontat in-
tegral de c[tre Casa de Asigur[ri de
S[n[tate. Pentru a beneficia de Corsetul
Cheneau prin Casa de Asigur[ri de
S[n[tate, sunt necesare urm[toarele do-
cumente<
- bilet de trimitere de la medicul de fa-
milie c[tre medicul specialist 
- recomandare medical[ de la medicul
specialist                                               
- copie certificatul de na;tere la copiii
p]n[ la 14 ani
- copie carte identitate - la copiii cu v]rsta
peste 14 ani
- pentru elevi, adeverin\[ de la ;coal[
-copie dup[ buletinul p[rintelui care de-
pune actele necesare la Casa de Asigur[ri
de S[n[tate. 

Pentru alte detalii ne pute\i contacta
telefonic la nr. 0737.518.461 – Laz[r
Diana sau 0261.726101 ̀ ntre orele 8.00-
16.00, de luni p]n[ vineri.

Magazinul este deschis de luni p]n[
vineri `ntre orele 8.00-16.00.

Apreciat `nc[ din Antichitate, Iso-
pul (al c[rui nume de origine greac[
`nseamn[ "plant[ sf]nt["), cre;te spon-
tan `n zona mediteranean[, fiind enu-
merat ̀ n r]ndul plantelor t[m[duitoa-
re, al[turi de cedru, m[slin, mirt,
scor\i;oar[ ;i vi\a de vie.

Compozi\ie ;i efecte 
terapeutice

Pentru c[ oamenii au observat ca-
lit[\ile terapeutice ale isopului, l-au in-
trodus `n cultur[ iar pentru aplica\iile
medicinale se folose;te toat[ planta.
Este o plant[ delicat[ cu flori violacee,
roz sau albe, ̀ nm[nunchiate ̀ ntr-o in-
florescen\[ a c[rei efecte benefice sunt
atribuite unui complex de substan\e
active< minerale (calciu, potasiu, fier,
mangan, cupru), glucide, flavonoide,
r[;ini ;i taninuri.

Mai ales ̀ n sezonul rece, isopul este
un remediu foarte valoros pentru o va-
rietate de boli, `ntre care afec\iunile
respiratorii.

Cele mai importante efecte tera-
peutice se datoreaz[ ̀ n special uleiului
care se reg[se;te `n p[r\ile aeriene ale
plantei. Datorit[ componen\ilor aces-
tuia, diosminei ;i isopinei, isopul are
ac\iune expectorant[ ;i antiseptic[.
Marubiina ;i taninurile au ac\iune to-
nic amar[ ;i u;or astringent[.

Alte componente sunt responsabile
pentru ac\iunile antispastice, antivirale,
bactericide, carminative, cicatrizante,
digestive, diuretice, hipertensive, se-
dative, vermifuge.

Utiliz[ri ;i administrare

Isopul este eficient `n afec\iunile

aparatului respirator, `n special `n
bron;itele cronice ;i ̀ n astmul bron;ic.

Se recomand[ ;i ̀ n afec\iunile apa-
ratului digestiv ca tonic-amar pentru
propriet[\ile carminative ;i u;or as-
tringente. Infuzia de frunze uscate d[
rezultate bune `n flatulen\[, dureri de
stomac, infec\ii ale tractului respirator
superior, tuse la copii.

~n cazul r[celilor obi;nuite, gripei,
bron;itelor cronice sau acute, Isopul
este recomandat pentru favorizarea eli-
min[rii eventualelor secre\ii din c[ile
respiratorii, pentru calmarea tusei. Se

indic[ 3 c[ni pe zi, dup[ mesele prin-
cipale, timp de o s[pt[m]n[.

Se obi;nuie;te ca planta s[ intre `n
compozi\ia unor preparate fitoterapeu-
tice al[turi de coada ;oricelului,
ciubo\ica cucului, mugurilor de pin ;i
altele cu efect similar.
Isopul este binevenit `n atenuarea cri-
zelor de astm, `n combina\ie cu
sov]rful, p[tlagina ;i podbalul.

O alt[ categorie de recomand[ri se
refer[ la diferitele afec\iuni ale pielii
ap[rute prin lovire, t[iere sau ̀ n\epare
(infectate sau neinfectate), care mani-

fest[ o tendin\[ de `nt]rziere a
vindec[rii, a;a-numitele "pl[gi atone".
~n astfel de pl[gi, isopul este un adju-
vant util, al[turi de mu;e\el, coada ca-
lului, coada ;oricelului ;i urzic[.

~n afec\iunile respiratorii cu tuse
se recomand[ infuzia preparat[ din o
linguri\[ de flori ;i frunze de Isop `n
amestec cu o linguri\[ de flori de coada
;oricelului, la o can[ cu ap[ fiart[.

Ca adjuvant `n cazul crizelor de
astm se folosesc 1-2 linguri\e din ames-
tecul de plante mai sus men\ionat la o
can[ cu ap[. Se beau 2-3 c[ni pe zi, pe

o durat[ de cel pu\in dou[ s[pt[m]ni.
~n pl[gile atone se recurge la com-

prese locale ̀ mbibate ̀ ntr-o infuzie mai
concentrat[ din 2 linguri de plant[ la
o can[ cu ap[.

Dac[ se administreaz[ un v]rf de
cu\it cu pulbere de isop cu un sfert de
or[ `nainte de mas[, de trei ori pe zi,
acesta inhib[ reflexul vomitiv. Stimu-
leaz[ pofta de m]ncare ;i induce o stare
de bun[ dispozi\ie, fiind de mare ajutor
`n bolile grave. Pulberea de isop, astfel
administrat[ este un foarte bun adju-
vant `n boala canceroas[ ;i `n ciroza
hepatic[, dar este la fel de eficient[
`mpotriva balon[rilor ;i a altor proble-
me digestive.

Maceratul de Isop se ob\ine din
c]teva fire de plant[, proasp[t
m[run\it[ cu m]na. Se folose;te dac[
se poate ap[ de izvor, c]t s[ acopere
planta complet ;i se las[ la macerat, la
temperatura camerei 10-12 ore. Dup[
acest interval, leacul se filtreaz[ printr-
un tifon ;i poate fi folosit `n diferite
afec\iuni neurologice sau digestive.

~n cazul persoanelor care, din cauza
unor disfunc\ii, re\in apa ̀ n organism,
tratamentul cu infuzie de Isop favori-
zeaz[ eliminarea acesteia ;i purific[ fi-
catul. ~n acest caz se administreaz[ 2
c[ni pe zi.

Efectul terapiei este foarte bun pen-
tru c[ se elimin[ nu numai surplusul
de lichide ci ;i toxinele.

Isopul este interzis `n sarcin[, epi-
lepsie ;i ̀ n hipertensiune arterial[. Iso-
pul poate irita mucoasele, de aceea se
recomand[ administrarea extern[ a
preparatelor din Isop dup[ ce infec\ia
a atins punctul culminant.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel.0721202752

Isopul este eficient `n afec\iunile aparatului respirator, `n special `n bron;itele cronice ;i `n astmul bron;ic

Corset Cheneau 
de la SC 
ATOMEDICAL 
VEST SRL, 
din Satu Mare, 
str. Gheorghe Laz[r, 
nr. 1 ap. 28 
(l]ng[ Policlinica 
Veche din Centru)

Isopul, aliatul organismului `mpotriva 
afec\iunilor respiratorii

Corsetul Cheneau, o ortez[ folosit[ `n tratamentul devia\iilor de coloan[
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Muffin cu ciocolat[

Ciuperci cu sos de 
var[ ;i m[m[ligu\[ț

Mod de preparare<

Se amestecă ingredientele, mai puțin
bucățile de ciocolată, până se obține o
pastă perfect omogenă, apoi se mai bate
cu mixerul, până  se face uşoară, cât mai
spumoasă. Se adaugă bucățile de cioco-
lată şi se amestecă fin, astfel încât aluatul

să-şi păstreze consistența spumoasă. Se
împarte în 12 coşulețe şi se pun în cup-
torul preîncălzit. Se coace la 170 grade
C, circa 20 minute. Dacă aveți tavă mare,
cu 24 de forme, sau în care încap 24 de
coşulețe, astfel încât să rămână puțină
distanță între ele, toată cantitatea de in-
grediente se dublează. Mufinii se servesc
ornate cu zahăr pudră, frişcă, ciocolată
topită, sau eventual gem.

Ingrediente< 
150 g de făină, 2 ouă, 150 g de unt,
150 g de zahăr, 3 linguri gem de
caise, un pachet de praf de copt,
50 g de cacao, 50 g ciocolată menaj
bucățită. Cantitatea este suficientă

pentru 12 bucăți de prăjiturele.

Mod de preparare<

Ceapa şi ardeiul tăiat bucăți
mici se călesc în ulei, apoi se adaugă ciu-
percile curățate, spălate şi feliate şi se că-
lesc şi acestea şi se adaugă puțină boia.

Se condimentează după gust, se adaugă
roşiile tăiate bucăți şi se contină proce-
dura, până când zeama scade aproape de
tot. Se presară cu făină, se amestecă bine,
apoi se stinge cu puțină apă, se amestecă
până la omogenizare, iarăşi un pic de
apă, până când se obține consistența do-
rită. Se mai fierbe puțin, amestecând. În-
tre timp se fierbe şi mămăliga şi se ser-
veşte caldă, ornată cu frunze de pătrunjel,
eventual cu adaos de smântână. Pe mă-
măliguță, cât timp mai e fierbinte, se poa-
te presăra şi caşcaval răzuit.

Ingrediente< 
500 g de ciuperci, o ceapă, un ar-
dei gras, 3-4 bucăți de roşii zemoa-
se, 4-5 linguri de ulei, o lingură de
făină, sare, piper, boia de ardei, ba-
ză pentru mâncăruri, 200 g făină
de porumb.

Lichior de alune 
pr[jite

Mod de preparare<

Alunele se prăjesc potrivit şi se ma-
cină, ca pentru prăjitură (nu exagerat de
fin). Zahărul se caramelizează uşor, se
amestecă cu alunele măcinate şi se stinge
cu circa o jumătate de litru de apă. Se
fierbe compoziția aproximativ 25-30 de
minute de la primul clocot, apoi se ia de
pe foc, se adaugă zahărul vanilat şi se

lasă să se răcească, amestecând din când
în când. Dacă începe să se îngroaşe prea
tare, se mai adaugă un pahar cu apă.
Când s-a răcit complet la temperatura
camerei se adaugă şi alcoolul sau vodca,
se toarnă într-o damigeană de 5 litri şi se
închide. Se lasă aşa 3-4 zile, după care se
adaugă şi restul de apă. Se închide din
nou şi se lasă circa două luni într-o în-
căpere ferită de lumină puternică. După
2 luni se strecoară, se toarnă în sticle şi
se păstrează închise ermetic. Se serveşte
rece.

Ingrediente< 
1/2 kg miez de alune de pădure, 1
kg zahăr, 1 litru de alcool dublu
rafinat de circa 80% sau 2 litri de
vodcă fină de 40%, 2 pliculețe de
zahăr vanilat, 1,5 litri de apă plată
sau apă de izvor, dacă se foloseşte
vodcă, sau 2,5 litri, dacă se folo-
seşte alcool dublu rafinat.

Sup[ de broccoli

Mod de preparare<

Bucățile curățate şi spălate de broc-
coli se fierb în supa de carne sau de zar-
zavaturi (care vă place mai mult), se stre-

coară, dar zeama nu se aruncă, deoarece
cu aceasta se va dilua pasta de broccoli. 

După ce se răceşte puțin, broccoli se
mixează cu blenderul. Dacă e prea fier-
binte, se distruge tăişul lamelor. Se adau-
gă smântâna, se amestecă până la omo-
genizare, se condimentează după gust,
apoi treptat de adaugă şi zeama în care
s-a fiert leguma. 

Se poate servi natur, eventual cu cru-
toane, bacon afumat, tăiat subțire şi pră-
jit, eventual cu carnea de pui din care s-
a preparat supa, sau ornat cu smântână,
diverse semințe uşor prăjite, fulgi de ce-
reale, ori cu bucăți nezdrobite de broc-
coli.

Ingrediente< 
300 g broccoli, un litru de supă
de carne de pui sau de zarzavaturi
(preparat din zarzavaturi proaspe-
te, delicat de casă, bază pentru
mâncăruri, sau eventual din cu-
bulețe de supă), 150 g de smântâ-
nă, sare, piper, nucşoară.

Multe persoane au senzaţia că iedera
este doar o plantă agăţătoare care adesea
se poate vedea pe copaci sau că acoperă
pereţii unor construcţii. Iată că această
plantă are şi valenţe terapeutice.  

Terapiile cu iederă sunt benefice
pentru organism datorită compoziţiei
complexe a plantei care conţine nume-
roase substanţe bogate în principii active
precum< betacaroten, zaharuri, saponi-
ne, extrogeni (substanţe care stimulează
producerea de hormoni feminini), iod,

uleiuri eterice, săruri minerale, acid ca-
feic. Iedera este un valoros remediu re-
comandat de terapeuţi pentru efectul
antiseptic şi expectorant (în afecţiunile
aparatului respirator), antiinflamator,
depurativ, antibacterian şi antiparazitar.
Planta se foloseşte sub formă de decoct
simplu şi decoct dublu (patru linguri la
1 litru de apă), de cataplasmă şi de tinc-
tură, respectându-se dozele indicate de
terapeut pentru a evita reacţiile alergi-
ce.

Calmează tusea

Pentru tusea rebelă, se poate folosi
decoctul simplu de iederă. Ingredientele,
două linguriţe de frunze şi de rămurele
tinere de iederă, se fierb într-o cană de
250 ml cu apă, după care se strecoară.
Doza zilnică este de două-trei ceaiuri,
până la ameliorarea simptomelor. Da-
torită acţiunii antispastice şi expecto-
rante, iedera calmează tusea şi fluidifică
expectoraţia.

Acelaşi tratament vine şi în ajutorul
bolnavilor de bronşită, dacă aceştia vor
bea câte trei căni de decoct de iederă pe
zi şi, pentru a grăbi însănătoşirea, vor
completa tratamentul cu trei ceaiuri de
isop, de cimbru, de podbal sau de mu-
guri de plop negru.

Tinctura este bună pentru 
reumatism

Pentru calmarea durerilor reumatice
şi pentru a reda articulaţiilor mobilitatea,
suferinţa acestor bolnavi poate fi ţinută
în frâu cu ajutorul compreselor cu de-
coct sau cu tinctură de iederă. Decoctul
se prepară din trei linguri de frunze de
iederă care se fierb în 200 ml de apă, un
interval de zece minute. În ceaiul obţinut
se umezeşte o bucată de pânză de bum-
bac care se aplică pe zona dureroasă. În
cazul tratamentului cu tinctură de iede-
ră, compresa se umezeşte cu 30 de pică-
turi de tinctură care se diluează cu 20 de
linguri de apă şi se păstrează pe locul
dureros timp de 30 de minute. Acest re-
mediu calmează durerea şi ajută la eli-
minarea inflamaţiei.

Persoanele care au avut o fractură
pot beneficia de efectul cataplasmelor
cu frunze de iederă fierte. Pe locul acci-
dentat se aplică zilnic câte trei cataplas-
me preparate dintr-un strat mai gros de
frunze fierte de iederă. S-a constatat că
astfel de comprese consolidează osul
fracturat şi grăbesc vindecarea fractu-
rii.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Ceaiul de ieder[ 
calmeaz[ durerile

reumatismale

Pentru calmarea durerilor reumatice şi pentru a reda articu-
laţiilor mobilitatea, suferinţa acestor bolnavi poate fi ţinută în
frâu cu ajutorul compreselor cu decoct sau cu tinctură de iederă. 
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Cum ne alegem hainele în func\ie
de eveniment?

O ținută aleasă inteligent te va scoate din anonimat, vei păşi cu mai multă încre-
dere şi vei lăsa o impresie pe măsură. Reține că atât preț cât pui tu pe tine,
încredere şi felul în care te prezinți celorlalți, atât vor pune şi ei.

Atât femeile cât și bărbații sunt
preocupați de imaginea pe care o
afișează. Fie că se află într-un ca-
dru business, merg la o întâlnire
sau evenimente mai pretențioase,
o  imagine face mai mult decât
1000 de cuvinte și așa și este. 

O ținută aleasă inteligent te va scoate
din anonimat, vei păşi cu mai multă în-
credere şi vei lăsa o impresie pe măsură.
Reține că atât preț cât pui tu pe tine, în-
credere şi felul în care te prezinți celor-
lalți, atât vor pune şi ei. Ochiul vede tru-
pul, ținuta, forma, echilibrul, iar ținuta
este foarte importantă şi nu doar de im-
presie, nu doar la început.  

Vestimentația trebuie adaptată în
funcție de tipul de eveniment la care ur-
mează să participăm, este o regulă de
care suntem conştienți cu toții, de stilul
personal şi preferințele în materie de
haine. De aceea vom vorbi despre ținu-
tele pentru petrecerile cu dress code.
Există un dress code pe care îl întâlnim
pe invitațiile pentru recepții, baluri, ope-
ră, gale.

În cazul bărbaților, “formal” indică
“white tie”, iar pentru femei este “un
must” rochia de bal. Domnii au o sarcină
mai uşoară, fiindcă vestimentația nu lasă
loc de foarte multe alegeri, trebuie să fie
alcătuită din frac cu revere de satin, pan-
taloni negri cu vipuscă simplă sau dublă,
la fel din satin, cămaşă albă cu plastron
apretat şi guler ataşat cu nasturi, cravată
albă, vestă albă, pantofi şi şosete negre-
îndeajuns de lungi încât atunci când stai
picior peste picior să nu laşi să se vadă
niciun milimetru de piele, vei crea im-
presia de ieftin şi prost gust. La ținută
mai pot fi luate în considerare accesoriile
precum jobenul, mănuşile albe, eşarfa
din mătase albă, etc.

Dress code formal pentru femei pre-
supune rochii sclipitoare, clasice, dar
atenție, nu ținutele teatrale, adesea fe-
meile fac greşeala asta pentru că
doresc să fie în centrul atenției sau din
dorința de a fi extravagante, din păcate
dau cu bățul în baltă şi efectul este total
pe dos.

Dress codul “informal”

Este foarte bine adoptat atunci când
participăm la întâlniri de afaceri sau di-
plomatice. Bărbații pot adopta costumul
clasic, în nuanțe închise şi cravată, iar fe-
meile, o ținută în acelaşi spirit business,
cu accente feminine (bluză delicată din
mătase, o broşă sau o rochie într o linie
mai conservatoire).

“Semi-formal” 

Este un dress code care apare în spe-
cial pe invitațiile pentru nunțile cu pre-
tenții, premiere teatrale sau unele baluri,
“black tie” pentru bărbați şi rochie de
seară pentru partenerele lor. De data
aceasta avem o mai mare libertate în ale-
gerea vestimentației, sunt acceptate chiar
mici excentricități. Dress code ul “black

tie” înseamnă smochingul şi papionul
negru din mătase, perfect decupat pe al-
bul imaculat al cămăşii. Având în vedere
strictețea combinației, ca întotdeauna,
detaliile sunt cele care vor face diferența<
butoni, ceas (ascuns sub manşetele du-
ble) şi o batistă albă în buzunarul de la
piept)

Dress code “cocktail”

Oferă o mai mare libertate în alegerea
ținutei. Femeile pot opta între o rochie
de cocktail (este acea rochie care se opreş-
te imediat peste genunchi, realizată dintr-
un material prețios) şi clasica rochie de
seară, lungă şi simplă ca linie. Un dress
code “cocktail” presupune purtarea unui
costum clasic pentru bărbați şi rochie
pentru femei, tăiată la nivelul genunchi-
lor sau la câțiva centimetri sub genunchi.

Față de clasicele dress code-uri, există
însă o mai mare libertate de exprimare
şi de experimentare, în funcție de gradul
de importanță al evenimentului, de sezon
şi de spațial în care se desfăşoară, într-
un fel te îmbraci pentru un garden-party
şi cu totul altfel pentru o mini recepție
sau o întâlnire în genul “five o’clock tea”.
Pentru bărbați, costumul classic poate să
fie înlocuit vara de un sacou bine croit,
o cămaşă simplă şi o cravată. Femeile pot
purta rochii, din straturi de voal cu im-
primeuri diverse şi accesorii fantezie. Iar-
na, brațele şi decolteul pot fi apărate de
frig cu ajutorul unei cape, bolero, şal ele-
gant.

Ca variante acceptate ale rochiilor
de cocktail sunt sugerate combinațiile de
pantaloon cu o bluză pretențioasă sau
un top mai special. Coafura şi machiajul
trebuie să fie în armonie cu vestimentația
şi să respecte şi momentul zilei în care se

desfăşoară evenimentul.
În dreptul dress code-ului unui eve-

niment pot apărea denumiri de genul<
pop, disco, roşu, cowboy, flori, bondage,
iar aici libertatea de interpretare a temei
ține strict de stilul personal, imaginație
şi ambiția de a transforma evenimentul
într-un podium pe care tu să fii vedeta.
Pentru a evita cheltuielile inutile, este
mult mai simplu şi convenabil să închi-
riezi un costum (de la operă, magazine
specializate, garderobele caselor de film,
etc)

“Business-casual” 

Înseamnă să ne îmbrăcăm profesio-
nal şi să avem imaginea unui om relaxat,
undeva la mijlocul dintre îmbrăcămintea
formală şi ceea ce purtăm pe stradă. Este
ideal în cazul job-urilor în care este ne-
voie de imaginea de om de afaceri şi în
acelaşi timp în care se poate beneficia de
avantajul unor haine mai comode, în ace-
le momente în care ne întâlnim întâm-
plător cu un client, cu un partener de
afaceri şi vrem să fim îmbrăcați business.
Pentru bărbați cravata în general nu este
necesară pentru business-casual, dar că-
maşa de preferat să aibă mânecile lungi
decât scurte, chiar şi în mijlocul verii, iar
tricoul alb cu guler poate fi o alegere po-
trivită pentru un eveniment într-o locație
deschisă. Pantalonii pot fi confec\ionați
din bumbac, sintetic, dock sau lână, atâta
timp cât sunt curați şi călcați. Șosetele să
fie închise ca şi nuanță şi îndeajuns de
lungi încât să nu se vadă pielea. Pantofii,
asortați cu cureaua şi numai de piele, ex-
cluse sunt sandalele sau pantofii sport la
o ținută smart-casual. Bijuterii, sugerez
un ceas de calitate.

Femeile pot purta o cămaşă din bum-
bac, mătase, evit]nd catifeaua sau mate-
rialele strălucitoare. Fusta să ajungă puțin
deasupra genunchiului sau la acelaşi nivel
şi ne ferim de extreme, în cazul pantalo-
nilor, nici prea strâmți, nici prea largi,
pe negru ,gri, albastru cu pantofi din pie-
le, care pot fi asortați cu celalalte  acce-
sorii. Tocuri, geantă mică şi simplă, iar
ca accesorii un ceas finuț. Machiajul să
fie unul simplu şi natura.

Toamna este sezonul cel mai potrivit
să îți expui cele mai frumoase şosete. Vor-
bim despre şosetele accesoriu, cele care
îți colorează ținuta şi pe cele care creează
o leg[tură firească între vestimentație şi
pantof.

Șosetele cu sandale sau pantofi 

Moda şosetelor cu sandale este încă
vizibilă pe străzile oricărui oraş. Această
vară strada a fost plină de şosetele scurte
de nylon afişate în sandale. Asta este altă
poveste şi într-adevăr este de prost gust.
Însă, dacă discutăm despre şosetele chic,
cu buline, pătrățele, colorate sau despre
cele lungi până la genunchi purtate cu
sandale sau pantof şi fustă, atunci per-
spectiva se schimbă. Ea devine o decla-
rație de stil, despre Lolite şi şcolărițe, ală-
turi de genți-serviete şi sacouri “college”.

Și nuanțele sunt importante, astfel c[
textura şi tipul încălțămintei vor decide
dacă se potrivesc sau nu şosetele,  pantofii

joşi cu şiret sau sandalele cu tălpi şi barete
groase, ori cele închise la bot cu aspect
retro, în general sandalele masive, “de
toamnă”, sunt ideale. Este adevărat că din
punct de vedere funcțional, pare o inepție
să porți şosete cu piciorul gol, însă de vrei
să acorzi atenție egală confortului şi es-
teticului, atunci poartă dres, cu şosete şi
sanda sau pantof.

Pentru gleznele subțiri, care izbutesc
uşor să pară nişte muşte încălțate, evită
să porți botine butucănoase pe piciorul
gol sau cu ciorapul nepotrivit. Soluția este
să îmbrace un dres culoarea botinei sau
pantofului pentru ca trecerea să fie fi-
rească, să nu fie evidentă optic diferența
dintre piciorul subțire şi pantoful masiv
sau să-şi îngroaşe optic glezna cu o şosetă
şi repartizarea grosimilor se face treptat.

Șosetele la vedere

În orice situație v-ați afla, şoseta va fi
vizibilă la un moment dat, aşadar acor-

dați-i atenția pe care o merită. Vestimen-
tația elegantă şi pantoful pe măsură cer
şosete le fel. Investeşte în şosete lungi, fi-
ne, de mătase etc. negre, albe, gri care să
stea ridicate pe gambă, dând impresia de
dres. Neapărat le purtați cu pantalon, nu
cu fustă. Și în nici măcar o situație nu
este în regulă să vi se vadă piciorul între
şosetă şi pantalon. Ultima remarcă este
valabilă şi pentru bărbați!

De asemenea, cea mai chic şi confor-
tabilă ținută de toamnă o consider pe
aceea cu pulover, blugi slim, pantofi cu
şiret însoțiți de şosete colorate. Dacă vă
asortați contează atât de mult, atunci asor-
tați şosetele cu puloverul sau cu geantă,
folosiți-le pentru a da o pată de culoare,
pentru a atrage atenția asupra pantofilor.

Șosetele bărbaților

Nici vara aceasta nu am scăpat de şo-
setele albe cu sandale. Și postul acesta
este tot la adresa femeilor, de cele mai

multe ori, bărbații chiar nu ştiu sau din
comoditate nu caută şosete potrivite, aju-
tați-i. Mergeți împreună în magazinele
destinate bărbaților, unde pot găsi şosete
de calitate, cu un procentaj mare de bum-
bac mercerizat în țesătură, suficient de
lungi, potrivite ca măsură. O imagine ele-
gantă, poate fi compromisă de un ciorap
care alunecă pe picior, care este scămoşat,
a cărui culoare nu se potriveşte cu pan-
toful.

Negru nu este singura culoare! Dacă
purtați costume închise la culoare şi pan-
tof negru, da, negru este culoarea voastr[,
însă dacă aveți un pantalon gri deschis şi
pantof gri, alegeți şosete gri sau bleu pe-
trol, de purtați bej şi pantof maron, şoseta
într-o nuanță apropiată pantofului. Aici
nu vorbesc curajoşilor care se joacă cu
şosetele, cravatele, papioanele şi izbutesc
să ridice admirativ sprâncene.

Dacă vrei să-ți creezi o ținută inedită
apelează la şosete. Vei găsi nenumărate
modele în magazinele de specialitate pe

care le vei putea combina cum vrei. Alege
modele simple din materiale prețioase
pentru pantofii fini, iar la pantofii mai
butucănoşi alege şosete din materiale mai
groase.

:osetele `\i pot colora \inuta
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Orice proces de slăbire este
complicat. Nu doar interdicțiile ali-
mentare îți pot da bătăi de cap, dar
și kilogramele care pur și simplu
nu vor să dispară. În procesul de
pierdere a kilogramelor este deose-
bit de important să știm să ne au-
tomonitorizăm, în vederea atinge-
rii greutății ideale. 

Fie că suntem însoțiți pe acest drum
de o persoană specializată în nutriție sau
suntem singuri, trebuie să ştim în per-
manență de unde am plecat, unde ne si-
tuăm şi unde dorim să ajungem. Acest
lucru îl putem controla prin monitori-
zarea continuă a greutății, şi anume cân-
tărirea periodică. Spun periodică, pentru
că o cântărire zilnică poate avea efecte
negative în atingerea țelului.

Ce se întâmplă când ne 
cântărim prea des?

Cântăritul prea des poate distruge
voința prin faptul că rezultatele nu se văd
atât de rapid pe cât unele persoane şi-ar
dori. Într-un proces sănătos, slăbirea tre-
buie să se facă treptat şi astfel rezultatele
nu se văd de la o zi la alta. Urcatul pe
cântar zilnic sau chiar de mai multe ori
pe zi se poate transforma, totodată, într-
o obsesie care ne controlează în totalitate.
Mai mult, persoanele care se cântăresc
des şi prin acest fapt nu văd rezultate în-
curajatoare, ajung să renunțe mult mai
uşor la planul de alimentație decât cele
care nu fac acest lucru.

Ideal este să ne cântărim o dată la 5-
7 zile, mai precis o dată pe săptămână.
Se alege o zi mai convenabilă, în funcție
de preferințe, dar cele mai multe persoa-
ne optează pentru ziua de luni. Acest in-
terval de timp este eficient când se slă-

beşte, căci atunci se vor vedea şi rezulta-
te!

Este important de reținut că greuta-
tea poate fluctua de la o zi la alta (cu
aproximativ 1-2 kilograme) şi de mai
multe ori pe zi. Aşa că, greutatea de di-
mineață nu va fi întotdeauna la fel cu cea
de seară, depinzând mult de alimentația
din ziua respectivă, tranzitul intestinal
şi lichidele consumate. Greutatea corpo-
rală cât mai exactă o putem afla cel mai
bine dimineața, după trezire, înainte de
micul dejun şi dacă se poate şi după mer-
sul la toaletă.

Astfel, în timpul urmării unui plan
de alimentație pentru slăbire este indicat
să ne cântărim o dată pe săptămână în
aceeaşi zi, dimineața, iar rezultatele să

fie notate într-un tabel. Urmărind astfel
datele înregistrate se ține evidența mult
mai uşor, neapărat ținându-se cont de
greutatea de pornire şi țelul propus.

Factor major în automotivare

Jurnalul alimentar este un factor ma-
jor în automotivare. Știind că vei nota
alimentele, creşte conştiința şi apare sen-
timentul responsabilității. Jurnalul te aju-
ta să faci alegerile corecte chiar şi înainte
de a te aşeza la masă. Apoi, când trece
un timp şi jurnalul arată bine, se întăreşte
motivarea pentru a continua.

Afli ce alimente şi ce obiceiuri te
apropie de obiectivele tale. De asemenea,

poți determina şi alimentele sau situațiile
în care ajungi să te abați de la
program.  De exemplu, poți afla că dacă
sari peste câteva mese apoi senzația de
foame te face să mănânci mai mult decât
de obicei sau că un anumit aliment îți dă
o stare de disconfort.

Jurnalul alimentar este reprezentat
de înregistrarea scrisă (pe hârtie sau elec-
tronică) a tuturor alimentelor consumate
pe o perioadă definită de timp. Este un
lucru important când vine vorba de pier-
dere în greutate, deoarece cu ajutorul lui
se poate conştientiza exact ce fel de ali-
mente s-au consumat, în ce cantități şi la
ce ore.  

Multe persoane sunt conştiente de
ce tipuri de alimente aleg să consume,
dar nu dau importanță cantităților. Prin
metoda jurnalului alimentar se pot ajusta
cantitățile şi astfel kilogramele vor scădea
mult mai uşor. Mai mult, prin notarea
meselor va creşte sentimentul responsa-
bilității, cel care nu va lăsa să se facă ex-
cese alimentare.

Jurnalul dietei tale pentru 
o lună

Se recomandă ca jurnalul alimentar
să fie ținut aproximativ o lună şi în orice
mod este favorabil (într-o agendă, în for-
mat electronic pe calculator sau printr-
o aplicație pe telefon). După ce se încheie
timpul prestabilit în care a fost ținut, ur-
mează consultarea lui. Se vor observa
abaterile de la planul de alimentație sta-
bilit, orele nepotrivite la care s-a luat ma-
sa, dacă s-au făcut sau nu excese, ce fel
de alimente s-au consumat în timpul
weekendului sau în timpul săptămânii la
locul de muncă etc. Greşelile se pot su-
blinia şi, conştientizate, este mai probabil
ca data următoare să nu se mai repete.

Jurnalul alimentar, o metod[ tot 
mai apreciat[ `n cura de sl[bire

Poți mânca dulciuri fără să te în-
graşi? Sau le poți mânca în condițiile în
care progresezi spre fizicul pe care ți-l
doreşti?  Există mai multe situații în care
te poți bucura şi de prăjituri, înghețată
sau alte bunătăți, în siguranță.

Dulciurile sunt, în general, o com-
binație de zahăr, făină şi grăsimi proce-
sate. Pentru că primeşte două surse de
energie într-o formă extrem de concen-
trată corpul nostru primeşte şi un sem-
nal pentru a stoca această energie, mă-
rind nu doar sinteza şi depunerea gră-
similor ci şi apetitul, pofta de a mânca
mai mult. Acele persoane care pot mân-
ca orice fără să se îngraşe au un “talent”
dat de o asimilare scăzută şi “arderi”
foarte bune. Pe termen scurt şi mediu
pare să funcționeze la mulți, mai ales la
o vârstă mai tânără. După o vreme chiar
şi aceştia constată că fără sport şi o nu-
triție sănătoasă corpul pierde masă mus-
culară şi acumulează grăsime, ajungân-
du-se la o formă de tip “skinny fat”. 

Le mănânci după 
antrenament

În acest moment corpul şi-a consu-
mat o bună parte din rezervele de ener-
gie de scurtă durată (glucoză, glicogen
şi chiar acizi graşi circulanți) şi abia în-
cepe să mobilizeze grăsime de rezervă

în cantități suplimentare (în cazurile fe-
ricite). Chiar dacă acum ai avea nevoie
de proteine de calitate, antioxidanți, nu-
trienți cu efect antiinflamator şi alcali-
nizant, vitamine, minerale, strict din
punct de vedere al îngrăşării te poți aba-
te de la dietă fără să suporți consecințele
imediate. Cu cât ai o masă musculară
mai mare cu atât poți “prelua” mai multă
glucoză fără să intri în zona de stocare

a grăsimilor.
Deşi dimineața este un moment si-

milar, poate ar fi mai bine să faci un an-
trenament uşor şi să mănânci “curat”. O
soluție “de avarie” este să treci imediat
la mişcare după ce te-ai trezit că ai mân-
cat deja dulciuri sau alimente “neper-
mise”. Asta va duce la o echilibrare hor-
monală mai rapidă şi la arderea calorii-
lor suplimentare.

Dulciuri “de dietă”

Aici mă refer la cele cu un conținut
caloric scăzut, dar cu gustul şi textura
cât mai asemănătoare cu originalul. Nu
aş pune în această categorie specialitățile
pentru diabetici, care, deşi au un IG scă-
zut, vin cu prea multă fructoză şi poliolii
cu efectele secundare binecunoscute.

Din păcate nu prea mai rămâne loc
pentru cereale, nuci, semințe, fructe, le-
gume, chiar dacă acestea ar aduce şi sub-
stanțe foarte utile corpului.  Grăsimile
care vor rămâne în dietă trebuie să con-
trabalanseze aportul de uleiuri rafinate,
deci omega 3 de calitate. Astfel ne trebuie
o proteină “slabă” (peşte, vită, pasăre,
iaurt), surse de fibre (salate, vegetale fi-
broase) şi omega 3 (din nou peştele ocea-
nic sau suplimentele cu omega 3). Totuşi,
nu poți face asta prea des pentru că în-
clini balanța spre caloriile goale şi mal-
nutriție.

O variantă este să folosim şi supli-
mente care blochează absorbția carbo-
hidraților (extractul de fasole în special
partea de amidon/faină) sau a grăsimilor
(celebrul Alli). În primul caz efectele se-
cundare pot fi din zona balonărilor, în
timp ce la grăsimi, din moment ce vor
trece prin corp nedigerate, le vom regăsi
la capătul celălalt al tubului digestiv.

Denisa T.

Reguli care te ajut[ s[ m[nânci dulciuri f[r[ s[ te îngra;i

Jurnalul alimentar este un factor major în automotivare. Știind
că vei nota alimentele, creşte conştiința şi apare sentimentul res-
ponsabilității. Jurnalul te ajut[ să faci alegerile corecte chiar şi
înainte de a te aşeza la masă.

Dacă pe lista priorităților ți-ai trecut
pentru această toamnă şi un program
de slăbire sănătos, cu siguranță te-ai
gândit şi la alimentele pe care le poți
consuma. Știi că trebuie să mănânci cât
mai multe legume, proteine uşoare,
fructe, dar nu ştii ce să faci cu brânze-
turile.

Laptele, brânza şi iaurtul sunt am-
balate cu substanţe nutritive esenţiale
care contribuie la menţinerea sănătății.
Ele sunt o bună sursă de proteine, zinc
şi unele vitamine B. Produsele lactate
sunt una dintre principalele surse de
calciu în diet[, un mineral care ajută
pentru a construi oase puternice şi să-
nătoase.

Lactate cu conținut redus 
de grăsime

Aceste alimente pot aduce o con-
tribuție semnificativă la aportul de ca-
lorii şi grăsimi, dar există acum o mul-
țime de alternative cu nivel scăzut de
grăsime, cum ar fi degresat sau semi-
degresat, iaurt şi brânzeturi cu conținut
redus de grăsime. De exemplu, 500 ml
de lapte degresat, conţine doar 190 de
calorii şi grăsimi 0.6g! 

Cu siguranță nu ştiai că trecerea la
produse lactate cu conținut scăzut de
grăsime nu înseamnă că vei primi mai
puțin calciu. Şi mai bine, cercetările ara-
tă că produsele lactate ar putea ajuta de
fapt, la pierderea în greutate. Cercetarea
arată că copiii care beau lapte sunt mai
susceptibili de a avea o masă corporală
mai mică decât copiii care nu beau. Alte
studii au constatat că persoanele care
beau lapte şi mănâncă alimente lactate
sunt susceptibile de a fi mai subțiri decât
cei care nu o fac.

Calciul din produsele lactate ne aju-
tă să pierdem în greutate, ajutând la de-
falcarea ţesutului adipos din organism.
Între timp, alte ingrediente din produ-
sele lactate, cum ar fi proteinele din zer,
acid linoleic conjugat şi aminoacizii pot
avea, de asemenea, un rol de jucat.

S-a descoperit că, de fapt, persoa-
nele care consumă produse lactate, ca
parte a unei diete cu calorii controlate,
pierd în greutate mai mult decât cei care
nu consumă produse lactate.  Și mai bi-
ne, cea mai multă din această greutate
se pierde de la talie, care nu numai că
ne face să aratăm mai subțiri, dar, de
asemenea, reduce riscul de boli, cum
ar fi bolile de inimă şi diabetul de tip 2,
care sunt legate de forma corpului de
tip măr.

Ce lactate alimentare ar trebui 
să mănânc pentru slăbire?

Optează pentru produsele lactate
scăzute de grăsimi, cum ar fi degresat
sau lapte semidegresat şi iaurt cu puține
grăsimi. Nu tăia brânza din dietă. Brân-
za scăzută în grăsime, cum ar fi Ched-
dar este acum disponibilă . Alte brân-
zeturi, cum ar fi Feta şi brânza de capră
sunt, de asemenea, uşor mai scăzute în
grăsimi decât Cheddar standard, astfel
încât sunt alegeri mai bune. Brânza de
vaci este mult mai scăzută în grăsimi şi
calorii, dar este, de asemenea, mult mai
scăzută în calciu.

Cât de mult ar trebui să 
mănânc?

Scopul este de trei porţii de produse
alimentare de lapte în fiecare zi, cum
ar fi un pahar de lapte degresat, 1 iaurt
şi o bucată de brânză cu conţinut redus
de grăsime, de dimensiunea unei cutii
de chibrituri.

Laptele ;i
brânzeturile în diet[

Cântăritul prea des poate distruge voința

Acele persoane care pot mânca orice fără să se îngraşe au un “talent” dat de o
asimilare scăzută şi “arderi” foarte bune
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Stăpân pe mijloacele sale tehnice şi artistice, intrând pe podium
cu eleganţă şi totodată cu o mare stăpânire de sine, forţa sa extra-
ordinară de a captiva publicul reuşea să stârnească ropote de
aplauze încă din primele momente ale apariţiei sale. Publicul
venea în sălile de concert cu smerenia apropierii de arta unui
mare maestru, a unui ,,vrăjitor’’ care era în stare să pătrundă în
cele mai sensibile labirinturi ale spiritului uman. 

Joi sear[ s-a deschis edi\ia
2014 a festivalului interna\ional
Zilele Muzicale S[tm[rene, orga-
nizat de Filarmonica Dinu Lipatti
cu sprijinul autorit[\ilor locale ;i
jude\ene. Mul\i dintre spectatorii
fideli ai concertelor simfonice au
\inut s[ asiste la eveniment, iar
orchestra nu i-a dezam[git, ofe-
rind cel pu\in `n partea secund[
a serii o interpretare care va fi
greu de uitat.

Pentru deschiderea festivalului a
fost invitat unul din cei mai talenta\i
dirijori rom]ni tineri ai momentului,
Mihnea Ignat, ;colit la Universitatea
de Muzic[ din Bucure;ti, unde mentor
i-a fost renumitul maestru Horia An-
dreescu, ;i stabilit de ceva timp ̀ n Spa-
nia, la Alicante. Dirijorul venea dup[
un aplaudat concert sus\inut cu o
s[pt[m]n[ `n urm[ la Timi;oara, `n
cadrul Zilelor Enescu-Bartok, iar mu-
zica lui Bartok a deschis ;i programul
serii s[tm[rene.

Cele “Cinci tablouri maghiare pen-
tru orchestr[“, cum se intituleaz[ suita
compus[ de Bartok `n 1931, valorific[
bogata inspira\ie folcloric[ prin care
se caracterizeaz[ muzica sa, ;tiut[ fiind

preocuparea maestrului maghiar pen-
tru culegerea de melodii populare din
Ungaria ;i Ardeal. Dansurile cu ritmuri
specifice (dou[ din cele cinci piese au
men\iunea “rubato”, timp “furat”, la in-
dica\iile de tempo) ;i lirismul melodiei
din a treia parte au fost con;tiincios

redate de orchestr[, ̀ ntr-o interpretare
totu;i moderat[, precis[, dar f[r[
voio;ia la care muzica ar fi `ndemnat.
A urmat un omagiu adus lui Dinu Li-
patti, interpret]ndu-se prima sa pies[
important[ cu care s-a afirmat `n cali-
tae de compozitor, Concertino op. 3 ̀ n

stil clasic. :i-a dat concursul pianistul
Mihai Ungureanu, iar lectura partiturii
- una de tinere\e, un exerci\iu simpatic,
f[r[ a fi o capodoper[ - a fost fidel[,
dar ;i ea destul de temperat[, corecti-
tudinea prim]nd `n fa\a bravurii.

Partea a doua a fost cu totul altceva.

De la primele acorduri Simfonia a 5-a
de Ceaikovski, cu motivul s[u fatidic
care o str[bate `n toate cele 4 p[r\i, a
sunat excelent, viu ;i solid, t]n[rul di-
rijor construind mig[los ;i ferm o in-
terpretare care a \inut publicul ̀ n priz[
pe tot parcursul ei. Simfonia s-a mai
c]ntat la noi, dar rareori a avut at]ta
for\[ emo\ional[ ;i coeren\[, rafalele
corzilor ;i solo-urile inspirate scrise
pentru fagot ;i oboi, de pild[,
sus\in]ndu-se natural, `nc]t impresia
final[ a fost de monument ridicat
piatr[ cu piatr[, de la temelia din pri-
mele m[suri p]n[ la cupola acelui co-
ple;itor “Andante maestoso” care ̀ ncu-
nuneaz[ partitura. La final aplauzele
au izbucnit puternic ;i sincer ;i au fost
`nso\ite de exclama\ii entuziaste din
public, semn c[ aprecierea s[lii nu a
fost una de complezen\[, cum se mai
`nt]mpl[ uneori.

Filarmonica ;i-a c];tigat astfel un
nou colaborator valoros, iar festivalul
a ̀ nceput sub auspicii bune. Lec\ia cea
mai important[ a serii de joi a fost ̀ ns[
alta< interpret[rile memorabile pot
r[s[ri de unde nu te a;tep\i. Poate n-
ar fi r[u ca s[ i se propun[ dirijorului,
pentru viitor, o imprimare discografic[
a acestei simfonii, pentru neuitare ;i
folosul tuturor celor implica\i.

~n data de 29 septembrie 2004
pleca dintre cei vii :tefan Ruha,
unul dintre violoni;tii care au
f[cut epoc[ ;i ;coal[ `n Rom]nia,
o legend[ a Conservatorului din
Cluj ;i a scenelor de concert din
`ntreaga lume. Muzicianul n[scut
la Carei a l[sat impresii de ne;ters
`n inimile tuturor celor care au
avut privilegiul s[-l asculte.

La exact zece ani de atunci, luni 29
septembrie 2014, la ora 18.30, la Cas-
telul din Carei va fi lansat[ monografia
“:tefan Ruha - o via\[ `n constela\ia
viorii”, scris[ de una dintre elevele
maestrului, dr. Mirela Cap[t[, iar de la
ora 19 d]nsa va c]nta trio-sonate de
Arcangelo Corelli al[turi de Ecaterina
Botar (la clavecin) ;i Ilse Herbert (la
violoncel). Ecaterina Botar l-a acom-
paniat deseori pe :tefan Ruha, `n cali-
tate de organist[. Concertul trio-ului
“Ricercando il barocco” va fi prezentat
;i s[tm[renilor duminic[ seara.

Evenimentele ̀ n memoria maestru-
lui Ruha vor continua mar\i sear[ la
Satu Mare, c]nd volumul monografic
se va lansa la Sala Filarmonicii, de la
ora 18, iar la ora 18.30 are loc concertul
simfonic In Memoriam, ̀ n care vor evo-
lua doi elevi ai regretatului violonist
deveni\i ei `n;i;i soli;ti renumi\i `n lu-
mea muzicii clasice< dr. Rudolf Fatyol,
directorul Filarmonicii Dinu Lipatti, ;i
Andrei Agoston, stabilit de ceva timp
`n Germania. Ei vor c]nta dou[ con-
certe pentru dou[ viori ;i orchestr[<
unul semnat de Antonio Vivaldi (op. 3
nr. 8 `n la minor) ;i unul, faimos, al lui
Johann Sebastian Bach (BWV 1043 `n

re minor). Orchestra de camer[ va  fi
dirijat[ de Cristian Br]ncu;i, care a pro-
gramat pentru partea a doua “Mica
simfonie `n sol minor” nr. 25 KV 183
de Mozart, o bijuterie care prevestea
mult mai celebra Simfonie nr. 40, `n
aceea;i tonalitate. :i acest program sim-
fonic va putea fi urm[rit de careieni,
miercuri 1 octombrie, la ora 19, la Cas-
tel, ̀ ntr-o fericit[ s[rb[torire a Zilei In-
terna\ionale a Muzicii ̀ ntr-un ora; care
a dat mul\i muzicieni de mare valoare,
;i nu doar `n muzica clasic[.

Mirela Cap[t[
despre :tefan Ruha

Cartea Mirelei Cap[t[ s-a n[scut pe
temelia tezei de doctorat a acesteia. ~n
introducerea lucr[rii, violonista clu-
jean[ scria c]teva r]nduri pline de re-
veren\[ ;i emo\ie despre maestrul ei<

“Palmaresul şi renumele de solist
cu un imens repertoriu şi o mare dis-
ponibilitate de a cânta „orice şi oricând”
a cuprins mii de concerte, în care vio-

lonistul Ştefan Ruha a apărut ca invitat
alături de mari orchestre şi personalităţi
ale vieţii muzicale mondiale. Pe tot par-
cursul carierei sale solistice fenomena-
lul virtuoz a susţinut un şir neîntrerupt
de concerte şi recitaluri pe care le-a îm-
binat armonios cu o preocupare con-
stantă pentru muzica de cvartet şi pen-
tru repertoriul cameral, ca şi cu o acti-
vitate didactică remarcabilă – în cadrul
catedrei de vioară a Academiei de Mu-
zică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca sau
ca invitat la cursuri de măiestrie de pes-

te hotare şi în jurii internaţionale. (...)
Toţi cei care am avut ocazia să-l cu-
noaştem am trăit momente unice, su-
blime, alături de imensa forţă şi since-
ritate a inimii şi viorii sale.

Violonistica lui Ştefan Ruha a reuşit
să cucerească atât publicul meloman
cât şi cea mai acerbă critică muzicală.
Zeci de tineri violonişti, printre care şi
subsemnata, aveau să şi-l ia drept etalon
al desăvârşirii tehnicii violonistice.  Bu-
curia de a cânta şi de a face muzică,
uşurinţa cu care aborda cele mai dificile
pasaje de virtuozitate sau nobleţea şi
senzualitatea cantilenelor sale emoţio-
nau şi atingeau cele mai sensibile corzi
în sufletul auditoriului.

Stăpân pe mijloacele sale tehnice şi
artistice, intrând pe podium cu eleganţă
şi totodată cu o mare stăpânire de sine,
forţa sa extraordinară de a captiva pu-
blicul reuşea să stârnească ropote de
aplauze încă din primele momente ale
apariţiei sale. Publicul venea în sălile
de concert cu smerenia apropierii de
arta unui mare maestru, a unui ,,vrăji-
tor’’ care era în stare să pătrundă în cele
mai sensibile labirinturi ale spiritului
uman. 

Am avut totdeauna impresia că Ru-
ha posedă magia în degetele sale, iar
arcuşul său era o jucărie cu care putea
să transmită şi altora din bucuria şi su-
blimul lumii sale interioare. Glasul ma-
rii muzici izvora cu naturaleţe din pro-
pria sa fiinţă, iar sinceritatea muzicii
sale era trăită, iubită şi slujită cu evlavie
de întreaga sa fiinţă. M-am întrebat
adesea dacă mâinile sale erau o prelun-
gire a inimii, sau sufletul era vioara în-
săşi?”

Vasile A.

Filarmonica a deschis spectaculos Zilele Muzicale S[tm[rene

:tefan Ruha `n anii ‘90 ai secolului trecut, interpret]nd “Medita\ia” de Jules Massenet

Dirijorul Mihnea Ignat a mobilizat orchestra `ntr-o interpretare foarte reu;it[ a Simfoniei a 5-a de Ceaikovski

:tefan Ruha va fi onorat la 10 ani
de la trecerea `n eternitate

MUZIC~
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INVESTIGA}II
Poate Parchetul General se va sesiza în urma publicării acestui

material şi va dispune exhumarea şi reautopsierea cadavrului lui
Adrian Blaga, pentru a constata lovitura în ceafă şi deasupra ge-
nunchiului stâng. 

Pentru a desluşi cazul crimei
din Aciua, subsemnatul, lt.col. (r)
Ioan Coroian (zis Pistruiatul), re-
dactor special de investigaţii la In-
formaţia Zilei, am efectuat inves-
tigaţii.

Investigațiile s-au făcut în paralel cu
ancheta Inspectoratului Judeţean de
Poliţie, condusă de prim procuror adjunct
Miclea Dumitru de la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Satu Mare. Pentru do-
cumentare, am fost în mai multe rânduri
în Bistriţa, inclusiv la sediul societăţii, în
Aciua ;i în Bistriţa.

Palmares Ioan Coroian

Subsemnatul, deţin o bogată expe-
rienţă profesională în urma descoperirii
mai multor făptaşi ai unor crime (între
care trei erau dublu asasinate) rămase cu
autori necunoscuţi. (Despre aceste crime
se relatează mai pe larg în cartea intitulată
"Copoiul pistruiat - crime sătmărene").
Totodată (în 1992, cu trei ani înainte de
pensionare), pentru activitatea în cadrul
poliţiei, am fost trecut în corpul ofiţerilor,
cu gradul de căpitan, de la gradul de plu-
tonier adjutant, fără studii superioare,
prima avansare de acest fel din România.
În 1 august 1998, după trei ani de la pen-
sionare, am fost avansat la gradul de ma-
ior, iar din 1 decembrie 2008, am fost
avansat la gradul de locotenent colonel.

Revenind la dublul asasinat de la Aci-
ua, al pastorului Adrian Blaga şi al fiului
său, Timotei, în cele ce urmează voi reda
informaţiile în baza cărora voi întocmi
un scenariu al modului în care s-au de-
rulat evenimentele.

Informaţii obţinute în timpul
investigării cazului

Adrian Blaga nu a ţinut secret faptul
că în data de 5 a fiecărei luni scoate bani
din bancă pentru cheltuielile asociaţiei.
Cu o zi înainte de crimă, în 4 august, el a
fost urmărit de doi bărbaţi aflaţi într-o
maşină albă. Copiii din instituţie l-au vă-
zut pe cel din dreapta cum îşi acoperea
cu ziarul faţa, prefăcându-se că citeşte.
În ziua următoare, era urmărit de o altă
maşină în care se aflau un bărbat şi o fe-
meie, care se prefăceau că se sărută când
trecea cineva. 

Marin Atudosie, coleg al victimei, ne
confirmă că în 5 august 2013, Blaga a re-
tras de la bancă bani pentru asociaţie (ex-
pediaţi la fiecare dată de 5 a lunii de la un
cult din SUA). 

Seara, el şi copilul său, se aflau la se-
diul asociaţiei, când, în jurul orei 22, soţia
sa l-a sunat întrebându-l dacă vine acasă
sau doarme acolo. El i-a răspuns că vor
dormi acolo.

În jurul orei 23, a ajuns la casa fami-
lială soţia celuilalt administrator, Atudo-
sie Marin (care trebuia să fie de serviciu
peste noapte), le-a spus să plece acasă că
rămâne ea cu copiii peste noapte pe motiv
că soţul său are o problemă. 

În dimineaţa zilei de 6 august 2013,
Marin l-a sunat pe Blaga, dar acesta nu i-
a răspuns. Apoi a sunat-o pe soţia lui Bla-
ga, care ştia că soţul ei a dormit la casa de
tip familial, aşa cum discutaseră seara în
jurul orei 22. 

După ce soţia lui Blaga a aflat că soţul
ei nu a răspuns la telefonul lui Marin, a
încercat şi ea să-l contacteze. Alarmată,
a sunat pe la toţi cunoscuţii şi la poliţie. 

În după-amiaza zilei de 6 august, To-

pan Daniel, împreună cu soţia sa, verifi-
când dacă mistreţii nu i-au produs pagu-
be în lanul de porumb, au văzut o dubiţă,
despre care credeau că e vorba de hoţi de
porumb. Cheile erau în contact, iar gea-
mul portierei era întredeschis. A scos
cheile din contact, a deschis maşina, unde
a văzut doi morţi< un copil acoperit cu o
pătură, iar între scaune un bărbat al cărui
corp era înfăşurat cu o frânghie nestrânsă.
Nu a observat că ar avea la brâu borsetă,
iar în maşină a constatat un început de
incendiu. De îndată a sunat la poliţie. La
Bistriţa, Gheorghe Zegreanu, prieten al
lui Blaga, ne-a relatat că nepotul Zegreanu
Darius, ginerele surorii lui Blaga Lidia
(care împreună cu socrul său au trans-
portat cadavrele din Satu Mare), a văzut
documentul emis de medicul legist. Din
document rezultă că cei doi au fost omo-
râţi şi că Blaga Adrian avea o lovitură pu-
ternică în ceafă şi o altă lovitură superfi-
cială deasupra genunchiului stâng. Am
verificat la medicul legist din Satu Mare
cele aflate în Bistriţa, întrebând dacă este
adevărat că a avut o lovitură puternică în
ceafă, din care putea să leşine, şi o alta
peste genunchi. Răspunsul a fost "da, a
avut, dar nu i-a fost spart craniul". Din
articole din ziare, am aflat că medicul le-
gist ar fi stabilit că băiatul a fost omorât,
prin cruzimi, cu circa zece ore înainte de
decesul tatălui său. 

La reprezentanţa Toyota din Beclean,
maşina lui Blaga a fost văzută pe cameră
la ora 23,33 şi 50 secunde. La fel, la Cuz-
drioara (lângă Dej) a fost văzută la ora
0,50-0,55, apoi Blaga a fost văzut la pom-
pa Rompetrol Floreşti (şoseaua care duce
spre judeţul Bihor). La acea pomp[ de
benzină din Cluj-Napoca, cartierul Flo-
reşti, pastorul a fost înregistrat de came-
rele de supraveghere, cumpărând o ca-
nistră şi alimentând-o cu motorină. 

Cine era Adrian Blaga?

Anterior evenimentelor, Adrian Blaga
se ocupa cu administrarea Asociaţiei "În-
ceputuri noi" din Bistriţa, unde era şi ca-
sier, singurul din asociaţie cu specimen
de semnătură la bancă. El practica lupte
greco-romane, avea 39 de ani şi 140 de

kilograme. De asemenea, l-a iniţiat şi pe
fiul său în acest sport încă de la vârsta de
6 ani. Asociaţia “Începuturi Noi” deţine
două case de tip familial cu o capacitate
totală de 16 locuri, fiind acreditată de Mi-
nisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei So-
ciale să ofere îngrijire copiilor şi tinerilor
între 0 şi 26 de ani care provin din familii
ai căror părinţi sunt separaţi, au fost aban-
donaţi sau se află în alte situaţii dificile. 

Tot din asociaţie făcea parte şi Atu-
dosie Marin, administrator cu o jumătate
de normă.

Caracterizarea victimelor 

Cunoscuții susțin că ”Blaga s-a înţeles
bine cu toată lumea. Era un om sociabil.
Doamne fereşte să-şi fi omorât copilul.
Îşi însoţea copilul la orele de sport". Cei
doi soţi se înţelegeau bine şi îşi iubeau
copilul foarte mult. Soţia lui Blaga nu a
avut copil decât în urma unui tratament.
L-au caracterizat pe Blaga ca un om foarte
corect, fără datorii. Dacă avea nevoie de
bani, se împrumuta cu sume mici, pe care
le restituia la ridicarea banilor din bancă. 

Semne de întrebare

Blaga Lidia, soţia pastorului şi mama
copilului Timotei, ne-a spus< "Închideţi,
vă rog, dosarul, că o să-i pedepsească
Dumnezeu pe făptaşi". După clasarea do-
sarului cu soluţia crimă urmată de sinu-
cidere, alți membri ai familiei ne-au spus
că Lidia le-a interzis să ceară redeschide-
rea dosarului. Zegrean Gheorghe< "Dacă
era crimă urmată de sinucidere, dosarul
se închidea în trei zile, nu după zece luni.
Toată Bistriţa ştie că au fost omorâţi".

În cursul anchetei, am reuşit să ajung
la şeful serviciului judiciar, comisar Urâte,
unde se afla dosarul cauzei şi i-am oferit
informaţiile obţinute, printre care şi faptul
că victima a fost urmărită de două maşini
în 4 şi 5 august 2013. Interlocutorul ne-
a răspus că au şi ei informaţia mai com-
pletă, anume că au şi numerele celor două
maşini. Cu acelaşi prilej, el ne-a arătat
planşa fotografică din dosarul cauzei cu
două poze cu poziţia victimelor. Astfel,
copilul era în ciorapi şi acoperit cu o pă-

tură, iar tatăl era între scaune, fără cu-
reaua şi borseta încinsă pe burtă (de care
era nedespărţit. În schimb, peste braţe
era înfăşurată de două ori o frânghie de
secţiune circulară, cu un capăt introdus
în carabiniera de la celălalt capăt (sub for-
mă de laţ). Frânghia nu avea nod şi nu
era strânsă, ci lejeră. I-am propus procu-
rorului de caz Dumitru Miclea să-i ofer
informaţii despre caz, dar a refuzat să mă
primească. L-am întrebat< "Dar cu lovi-
tura în ceafă, cu borseta cu bani şi cu
frânghia cum e?". Mi-a răspuns că nu a
avut nicio lovitură în ceafă. Cât despre
borsetă şi frânghie, nu ne-a dat niciun
răspuns.

Filmul posibil al dublei 
crime

După investigaţii în Aciua şi în
Bistriţa, unde am stat de vorbă cu per-
soane apropiate familiei pastorului, cu
pastorul american şi asistenta şefă a aso-
ciaţiei Începuturi noi, suntem în măsură
să descriem şirul evenimentelor aşa cum
s-ar fi putut derula. Astfel, am aflat că
Blaga făcea tot posibilul să-şi ajute prie-
tenii şi cunoscuţii, dar pentru străini nu
făcea niciun pas, indiferent ce sumă i-ar
fi oferit. Aşa se face că persoane cunos-
cute l-au rugat pe Blaga să-i remorcheze
de la Cluj, maşina lor fiind chipurile de-
fectă. 

Criminalii, care se cunoşteau cu vic-
timele, ştiau că Blaga urmează să aibă
bani asupra sa, bani trimişi din SUA.

În acest scop, pe 4 şi 5 august, per-
soane neidentificate l-au urmărit în jurul
caselor de copii şi al băncii de unde şi-a
scos banii, pentru a se asigura că are banii
asupra sa, fără a ajunge acasă. În 4 august,
doi bărbaţi se aflau într-o maşină albă. 

Criminalii (cel puţin trei, maximum
patru) l-au contactat pe Blaga deîndată
ce el şi fiul său au părăsit casele de copii
îndreptându-se spre casă (în jurul orei
23). Deşi îşi schimbase între timp pro-
gramul (îi spusese soţiei că doarme la
casa familială) fiind noaptea târziu, pas-
torul nu a mai apelat-o telefonic pe soţia
sa, pentru a nu-i întrerupe somnul. Tot
din acest motiv, nu a mai dus copilul

acasă. 
La reprezentanţa Toyota din Beclean,

maşina a fost văzută pe cameră la ora
23,33 şi 50 secunde. La fel, la Cuzdrioara
a fost văzută la ora 0,50-0,55. La pompa
Rompetrol Floreşti, Blaga a parcat maşina
sa în afara razei de acţiune a camerei de
supraveghere. Autorii l-au trimis pe Blaga
să cumpere o canistră şi să o aducă plină
cu motorină, sub pretextul că dacă va
porni motorul, să poată merge netractaţi.
În acel timp, ei i-au spus lui Blaga că vor
lega cu frânghia lor de tractare maşina
înscenată ca fiind defectă. Dar de fapt ei
plănuiau ca în acel interval de timp să-l
omoare pe copil, deoarece el îi cunoştea
pe criminali. Ei au hotărât să-l ucidă pen-
tru a nu-i deconspira. Timpul până la în-
toarcerea lui Blaga cu motorina fiind
scurt, ei au fost nevoiţi să-l ucidă rapid
pe copil, lovindu-l în cap cu un corp dur,
aproape decapitându-l, probabil în timpul
somnului, pentru a nu apuca să ţipe şi
să-l audă tatăl său. Lor le-a fost teamă că
Blaga le putea zădărnici planurile. Aşa se
explică constatarea medicului legist, cum
că copilul a fost ucis prin cruzimi.

În ideea de a-l omorî în scop de jaf,
în momentul în care Blaga s-a întors cu
canistra în mână, unul dintre criminali
i-a trecut peste braţe frânghia de tractat
cu laţ dublu. Cu o mână a blocat carabi-
niera, iar cu cealaltă a tras, forţând laţul
pentru a-l imobiliza. În acelaşi moment,
un al doilea agresor i-a aplicat o lovitură
în ceafă, producându-i leşin, iar un al
treilea, i-a aplicat o lovitură deasupra ge-
nunchiului stâng, pentru a-l face inofen-
siv. A fost legat fedeleş doar până la apli-
carea loviturilor, după care au lăsat frân-
ghia lejeră. Odată leşinat (crezându-l de-
cedat), criminalii l-au deposedat de bor-
seta cu bani, l-au urcat în maşină, dar au
uitat să scoată frânghia din jurul corpului
lui Blaga. 

Apoi, unul dintre criminali a urcat la
volanul maşinii lui Blaga, iar maşina cri-
minalilor a fost utilizată pe post de ante-
mergător pe ruta Cluj-Zalău-Satu Mare
până la Aciua, cel puţin unul dintre ei fi-
ind cunoscător al judeţului Satu Mare.
Acest traseu a fost ales de criminali pentru
a implica mai multe judeţe şi a îngreuna
astfel desfăşurarea anchetei. 

În aceste condiţii, anchetatorii au că-
zut tocmai în capcana întinsă de crimi-
nali, care plănuiseră să-i facă pe anche-
tatori să creadă că a avut loc o crimă ur-
mată de sinucidere. Astfel, după ce i-au
făcut lui Blaga o tăietură superficială la
gât cu cuţitul din maşina victimei, crimi-
nalii au şters mânerul cuţitului, i-au pus
cuţitul în mână pentru a-i imprima am-
prentele, apoi au lăsat cuţitul la faţa locu-
lui pentru a-l găsi anchetatorii. Dar cum
nicio crimă nu e perfectă, şi aceşti crimi-
nali au uitat frânghia înfăşurată de două
ori în jurul corpului lui Blaga. Nefiind le-
gat fedeleş, anchetatorii nu au luat în sea-
mă amănuntul cu frânghia. 

Dosarul s-a închis, iar criminalii sunt
în libertate.

Întrucât Blaga Lidia a solicitat închi-
derea dosarului, nu este exclus ca ea să
aibă anumite indicii privind asasinatele.

Poate Parchetul General se va sesiza
în urma publicării acestui material şi va
dispune exhumarea şi reautopsierea ca-
davrului lui Adrian Blaga, pentru a con-
stata lovitura în ceafă şi deasupra genun-
chiului stâng. Raportul dat publicităţiii
de anchetatori nu a făcut referire la aceste
urme de violenţă, care îl puteau face in-
ofensiv pe pastor faţă de agresori.

Lt.col. (r) Ioan Coroian, 
redactor special de investigaţii 

Cunoscuții susțin că ”Blaga s-a înţeles bine cu toată lumea. Era un om sociabil. Doamne fereşte să-şi fi omorât copilul. Îşi
însoţea copilul la orele de sport". 

Dubla crim[ din Aciua ridic[ noi
semne de întrebare
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de mine (verticală sau orizontală),dar au fost consemnate ;i por\i circulare. 
O poart[ trece prin 4 faze distincte< deschidere, stare de acces, stare de sursă ;i în-

chidere. Fazele 2 ;i 3 nu apar neapărat în această ordine. Nimeni nu a asistat până
astăzi la deschiderea unei Porți sau la închiderea ei.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

E.H. este un om ca oricare altul.
Nimic misterios sau “paranormal”
în aspectul lui ori comportamentul
său. Fost inginer, a ie;it la pensie ;i
a putut să se consacre integral pa-
siunii sale< drumețiile montane.

Totul s-a schimbat într-o zi din toam-
na anului 1990, în masivul Piatra Mare. 

Poarta are formă eliptică, 
verticală

“Îmi amintesc ca ;i cum ar fi fost ieri.
Era în ziua de 22 septembrie 1990. Pe la
ora 11. Plecasem pe unul din traseele mele
favorite. Piatra Mare pe la :apte Scări. Zi-
ua era foarte frumoasă, călduroasă chiar
în umbra pădurii. În jurul orei 11, mai
aveam cam o jumătate de oră până la ca-
bană ;i încetinisem ritmul, ca s[ m[ bucur
de frumusețea peisajului. Drumea-
gul meu urca către o culme împ[durită
;i, la un moment dat, am zărit ceva bizar,
ca o sclipire, în dreapta mea<  soarele, re-
flectat într-un obiect. M-am gândit ime-
diat la nesimțiții care lasă mormane de
conserve ;i borcane prin pădure.

O curiozitate stupidă m-a împins că-
tre acel loc< eram convins c[ e vorba de
vreo sticlă de vin aruncată, dar vroiam să
mă conving. Când am z[rit-o prima dat[,
lucirea era undeva cam la vreo 20, 30 de
metri către culme. Am început să urc, dar
n-am văzut nimic

Dup[ câteva minute de urcat, am în-
ceput să-mi pun oaresce `ntrebări< eram
într-un lumini;, totul îmi era vizibil, dar
nu vedeam nici un obiect capabil să re-
flecte lumina. Eram pe cale să plec mai
departe, când am văzut…îmi este greu să
vă descriu.

Era o formă eliptică, verticală, pe care
nu o sesizam decât prin modificarea lu-
minii. :tiți cum arată fenomenul optic
denumit “Fata Morgana” ? Pe ;osele, din
cauza căldurii la sol, se produce frecvent
acest fenomen< peisajul era deformat, un-
duit, ca ;i cum ar fi privit printr-un geam
curb.

Acela;i lucru, cu o deformare în un-
ghiuri drept, îl aveam eu în fața ochilor.
Era un brad în spatele formei< porțiunea
de trunchi din spatele elipsei ciudate era
deformată, voalată.

Dacă vreți o alt[ comparație, mai se-
măna cu o perspectivă unduită pe care o
aveți prin vaporii de benzină. M-am apro-
piat ;i am constatat cu uimire că nu ve-
deam niciun obiect material care să poat[
genera un asemenea efect. În locul res-
pectiv nu era nimic. Un nimic care arăta
ca o diafragmă, o suprafață eliptică întinsă
în aer, aparent concavă.

Mai uimitor era faptul că din spate,
forma respectivă nu mai exista. M-am in-
terpus între ea ;i bradul despre care v-am
mai spus ;i n-am mai văzut-o. Nici nu
mai ;tiam unde era. A trebuit să revin în
poziția inițială pentru a o revedea.

Elipsa avea cam 1 metru, 1 metru ;i
20 în diametru mare, adică înălțimea, ;i
maximum 40 de centimetri în cel mic, în
lățime. Baza era cam la 25-30 de centi-
metri de sol. Plutea. Era perfect transpa-
rentă, în afar[ de fenomenul de unduire,
de voalare, a spațiului din spatele ei. Mar-
ginile erau foarte netede , adic[ fenome-
nul de alterare optică se termina brusc.

M-am gândit că ar putea fi vorba de
vreo pânză de paianjen foarte fină, dar
cred că încercam să mă conving că aveam
în față un fenomen natural, ceea ce în

mod evident, după cum aveam să mă
convins, nu era.

M-am fâțâit câteva clipe în jurul ei ;i
apoi am `ncercat să o ating. Din fericire,
un fel de instinct, de teamă nemotivată
(forma părea perfect inofensivă) m-a fă-
cut să iau mai `nt]i o creangă de brad de
pe jos. Prima dată am atins marginile elip-
sei. Creanga întâmpina o rezistență elas-
tică ca ;i cum a; fi ap[sat pe un balon.
Elipsa se deforma foarte puțin în locul în
care apăsam eu, dar rezistența era de ne-
trecut după doar câțiva centimetri câ;ti-
gați.

Atunci am apropiat creanga de cen-
trul elipsei. Nu am întâmpinat niciun fel
de rezistență< creanga intra fără probleme
în forma aceea ciudată, dar nu mai era
vizibilă. Era ca un fel de gaură în care vâr-
ful crengii dispăruse total> în tot acest
timp, continuam să văd perfect peisajul
unduit din spate. Creanga avea vreo 50
de centimetri lungime ;i dispăruse pe
jum[tate înăuntru. C]nd am retras-o, am
văzut cu groază că nu mai avea decat 20
de centimetri lungime. Porțiunea intrată
în forma aceea dispăruse cu totul.

Capătul era perfect secționat, ca ;i

cum un fierastrău de mare precizie ar fi
funcționat pe partea cealaltă. Atunci m-
am gândit ce s-ar fi `nt]mplat dacă ar fi
fost mâna mea în locul crengii. Am repe-
tat operația cu alte crengi, apoi am legat
o piatră cu sfoară ;i am aruncat-o în elipsă<
rezultatul a fost acela;i de fiecare dată. 

Orice pătrundea în acea form[ nu se
mai întorcea. În acel moment m-am cam
speriat. În plus, se făcuse cam târziu ;i
m-am hotărât să plec mai departe către
cabană.

Forma trece prin cel puțin două faze
distincte< când are aspect transparent, ea
permite intrarea unor obiecte> când  de-
vine albicioasă ;i ceva mai mare, funcțio-
neaz[ în sens invers, adic[ era închisă
pentru noi ;i l[sa obiecte din partea cea-
laltă să treacă prin ea.

În februarie 1991, un prieten căruia
îi povestisem toată întâmplarea mi-a făcut
o vizită. Era foarte agitat ;i mi-a arătat o
revistă germană în care ap[rea un mate-
rial despre fenomenele similare celui ob-
servat de mine. 

Articolul menționa existența unei or-
ganizații care studia ciudatele elipse,
ODRG (Open doors research group). Le-
am scris o scrisoare în care povesteam tot
ce văzusem ;i auzisem ;i, în luna aprilie,
am primit din partea lor un colet. Îmi
scriseseră o scrisoare de mulțumire pen-
tru informațiile furnizate, asigurându-mă
că Poarta văzută de mine a intrat pe listele
lor. 

Forme precum aceea văzută de mine
ar fi apărut din timpuri imemoriale, ele
fiind prezente, sub diferite descrieri, în
nenumărate texte vechi.

În medie, o Poartă rămâne deschisă
între 2 luni ;i un an. S-a observat o leg[tu-
ră între durata ei ;i mărime. Cu cât o Poar-
tă este mai mare, cu atât are ;anse să existe
mai mult timp. 

Porțile de 1 an au cel puțin 1 metru
lățime. Majoritatea au formă eliptică ob-
servată de mine (verticală sau orizonta-
lă),dar au fost consemnate ;i por\i circu-
lare. 

O poart[ trece prin 4 faze distincte<
deschidere, stare de acces, stare de sursă
;i închidere. Fazele 2 ;i 3 nu apar neapărat
în această ordine. Nimeni nu a asistat pâ-
nă astăzi la deschiderea unei Porți sau la
închiderea ei. Sursa< es0oterism.ro.
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Experţii avertizează că asteroi-
zii ar putea cădea pe pământ timp
de 100 de ani. O centură de aste-
roizi a fost localizată în spaţiu și se
îndreaptă acum spre partea noas-
tră a sistemului solar.

Un „ucigaş global“ se poate ciocni de
pământ până în 2020, ştergând viaţa de
pe faţa pământului şi schimbând clima
timp de milenii, potrivit „Sunday Ex-
press“. 

Un asteroid uria; va lovi 
Pământul peste 6 ani

Predicţiile acestea înspăimântătoare
au luat naştere pe fondul datelor date pu-
blicităţii de către NASA în care se arăta

că peste 400 de impacturi sunt aşteptate
între 2017 şi 2113. Datele NASA se ba-
zează pe noi informaţii obţinute de agenţia
spaţială în ultimele 60 de zile. Oamenii
de ştiinţă îngrijoraţi au avertizat şi că spre

noi se îndreaptă „un monstru colosal“, un
asteroid imens care ameninţă că va lovi
pământul în doar şase ani, scrie Yahoo
News.

“Dacă aşa ceva se va întâmpla, depin-
zând de locul unde va lovi, va afecta viaţa
pe Pământ. Chimia atmosferică va fi de-
ranjată, mai precis va fi blocată lumina
soarelui. Va fi ceva asemănător unui ierni
nucleare care poate dura zeci de mii de
ani. Aceste comete au 200-300 de kilo-
metri în diametru şi sunt pur şi simplu
monştri care pot distruge Pământul. 

Riscul imediat vine însă de la asteroizii
mai mici de un kilometru în diametru.
Aceştia sunt cu zecile de mii şi sunt capa-
bili să cauzeze daune la scară regională.
Unul dintre ei a lovit Siberia în 1908 şi,
din fericire, nu a lovit o zonă populată. 

Dacă s-ar fi întâmplat asta în Londra,
de exemplu, coliziunea ar fi şters de pe

faţa pământului o suprafaţă de peste 150
de kilometri şi zgomotul s-ar fi auzit din
altă ţară“, explică Bill Napier.

Un program interactiv inedit arată ca-
re ar fi efectele căderii unui asteroid în
diferite zone ale globului. 

Utilizatorii pot alege locul impactului
şi mărimea asteroidului şi, în funcție de
acestea, site-ul calculează efectele dezas-
trului. Site-ul interactiv face parte din pro-
iectul Killer Asteroids, realizat de The
Space Science Institute, potrivit descope-
ra.ro.

Nu este singurul program pe această
temă. Impact<Earth!calculator   permite
„personalizarea” asteroidului, în funcție
de mărimea şi viteza lui, iar simulatorul
Down to Earth disponibil în cinci limbi,
arată formarea craterului de impact, cu
mărimi diferite, în funcţie de caracteris-
ticile asteroidului.

P[mântul se va confrunta 100 de ani cu lovituri ale asteroizilor

În Carpa\i exist[ Poarta c[tre un 
alt univers deschis[ 2 luni pe an

Experții în sănătate atrag atenția asu-
pra faptului că multe persoane nu acordă
o atenție suficientă simptomelor ce ar
putea indica prezența celulelor cance-
roase în corp. Există peste 200 de tipuri
de cancer. Cele mai comune tipuri sunt
cele de cancer la plămâni, prostată, sâni,
ovare, vezică urinară, rinichi, pancreas,
dar şi leucemie. Căror simptome aparent
banale trebuie să le acorzi mai multă
atenție, noteaz[ euforiatv.

1. O pierdere bruscă în greutate
Persoanele care slăbesc brusc în greu-

tate fără a exista un motiv care să explice
această pierdere în greutate, acest lucru
ar putea fi primele semne de cancer. Este
un simptom comun în special în cazul
cancerului de sân sau plămâni.

2. Febră şi infecții frecvente
Deşi febra poate indica doar faptul

că organismul se luptă cu o infecție, o fe-
bră persistentă poate fi simptomul unei
condiții canceroase, cum ar fi limfoma.
Leucemia, un cancer al celulelor de sânge
poate fi recunoscută prin simptome ca<
infecții frecvente, febră, oboseală, dureri
musculare şi alte simptome similare celor
de răceală.

3. Dacă te simți slăbit şi eşti mereu
obosit

Dac[ oboseala care nu pare să dispară
nici atunci când dormi sau te odihneşti
suficient, ar trebui să apelezi la un consult
medical. Aceste simptome pot indica o
varietate de cancere, de aceea trebuie să
acordați atenție tuturor simptomelor.

4. Tuse cronică şi durere de piept
Uneori, simptomele unor forme de

cancer cum ar fi leucemia şi tumorile
pulmonare, le pot imita pe cele determi-
nate de o răceală sau o bronşită. Problema
poate persista sau reapărea din când în
când. Un simptom însoțitor ar putea fi
durerea de piept extinsă spre umeri şi
brațe. Dacă tuşeşti şi observi şi o schim-
bare de asprime a vocii ce durează mai
bine de şase săptămâni, în special dacă
eşti fumător sau ai fumat în trecut.

5. Balonarea
O balonare abdominală inexplicabilă

ce apare şi dispare de-a lungul unei pe-
rioade mari de timp poate fi unul dintre
simptoamele cancerului ovarian. 

6. Dificultăți la înghițire
Dacă ai probleme atunci când mă-

nânci, mai ales când înghiți şi simți că
mâncarea rămâne blocată în gât sau
piept, iar simptomele se agravează în
timp, acest lucru poate indica prezența
cancerului de esofag sau gât. 

7. Umflături sau noduli neobişnuiți
Noduli neobişnuiți în sâni, testicole, gât,
abdomen, la subraț sau alte părți ale cor-
pului trebuie neapărat prezentate la doc-
tor, în special dacă durează mai mult de
trei săptămâni. 

Uneori, un nodul la subraț poate in-
dica prezența cancerului de sân.

8. Schimbări ale unghiilor
Schimbări ale unghiilor pot indica

mai multe tipuri de cancer, cum ar fi can-
cerul de piele, de ficat sau de plămâni.
Deşi aceste schimbări pot însemna mai
multe lucruri, ele pot fi şi un indiciu al
cancerului<
- petele negre sau maronii sub unghii pot
indica prezența cancerului de piele>
- îngroşarea unghiilor este asociată cu
cancerul de plămâni si alte boli boli ce
reduc cantitatea de oxigen din sânge>
- unghiile albe şi slăbite pot indica o
proastă funcționare a ficatului, inclusiv
cancerul de ficat.

9. Sângerări anormale
Prezența sângelui în urină poate fi

simptomul unei infecții a tractului urinar,
dar poate indica şi prezența cancerului
de vezică sau rinichi. Totodată, prezența
sângelui în fecale poate fi cauzat[ de he-
moroizi dar poate fi şi un simptom al
cancerului de colon. Sângerările între ci-
clurile menstruale sau după menopauză
poate indica prezența cancerului
uterin.sursa< A.M.PRESS

Predicţiile acestea înspăimântătoare au
luat naştere pe fondul datelor date pu-
blicităţii de către NASA

Era o formă eliptică, verticală, pe care nu o sesizam decât prin modificarea luminii

Ce simptome de cancer trec 
de obicei neobservate?
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Bindi Irwin continu[ munca 
tat[lui ei, cu aceea;i pasiune

La opt ani de la tragica dis-
pari\ie a tat[lui ei, Bindi Irwin
vorbe;te despre cum a ̀ ncercat s[
fac[ fa\[ durerii, amintirile
nepre\uite ale momentelor petre-
cute al[turi de el ;i modalitatea
`n care se str[duie;te s[-i men\in[
vie mo;tenirea.

Adolescenta `n v]rst[ de 16 ani are
multe posibilit[\i ̀ n care s[-;i aminteasc[
de tat[l pe care l-a adorat, regretatul re-
alizator de documentare despre animale
;i pasionatul ecologist australian Steve
Irwin, care a decedat ̀ n 2006, c]nd Bindi
avea doar 8 ani. „Daddy DVDs” prezint[
aventurile lui Steve ̀ n calitate de gazd[ a
cunoscutei serii Animal Planet
„V]n[torul de crocodili”, pe care fratele
ei Robert (10 ani) le studiaz[ p]n[ la cele
mai mici am[nunte. Mai sunt ;i am-
prentele pe care Steve le-a l[sat ̀ n cimen-
tul din fa\a casei lor aflat[ pe terenul Aus-
tralia Zoo, centrul cu animale s[lbatice
din Queensland pe care el ;i so\ia lui,
Terri, l-au transformat `ntr-o destina\ie
turistic[ de succes. „Ne punem m]inile
`n amprentele l[sate de el ca s[ vedem
c]t am crescut ;i c]t de bine se potrivesc
cu ale tatei”, spune Bindi. Cei doi fra\i
citesc deseori zecile de scrisori pe care
Steve le-a trimis din c[l[toriile lui din

jurul lumii. „Cititul acelor scrisori e ceva
special”, spune ea. „Sunt recunosc[toare
c[ le-a scris. Acele lucruri m[runte ne
amintesc de el ;i ne dau putere s[
mergem mai departe.”

A avut nevoie de mult[ for\[ `n anii
de dup[ moartea tat[lui ei de pe 4 sep-
tembrie 2006, dup[ ce Irwin a fost în\epat
în piept de o pisică de mare `n largul
coastei de nord a Australiei, unde reali-
zatorul de televiziune `n v]rst[ de 44 de
ani filma un documentar despre cele mai
periculoase creaturi marine. Moartea
`ndr[gitului Steve a declan;at un val de
durere `n toat[ lumea, iar Terri a c[utat
alinare ̀ n singurul loc ̀ n care ea ;i copiii
ei sim\eau puternica leg[tur[ cu tat[l lor
– casa lor de la gr[dina zoologic[ a fa-
miliei.

Privind `napoi, Bindi s-a trasformat
din feti\a-vedet[ cu codi\e `ntr-o
domni;oar[ sigur[ pe ea ;i calm[. Sfatu-
rile pe care le-a primit de-a lungul tim-
pului au fost bine-inten\ionate dar nu
`ntotdeauna corecte. „~mi amintesc c[
dup[ ce l-am pierdut pe tata, mul\i adul\i
veneau ;i-mi spuneau c[ timpul vindec[
toate r[nile. Aceasta e cea mai mare min-
ciun[ pe care o poate cineva auzi. Nu
este a;a. Acea parte este pe veci rupt[ din
tine. Timpul estompeaz[ cumva durita-
tea pierderii, astfel `nc]t acum, c]nd m[
g]ndesc la tata ;i la amintirile uimitoare
cu el, sunt fericit[. Dar acest fel de triste\e

nu dispare niciodat[.”
Amintirile dureroase despre trecut

continu[ s[ apar[. ~n iarna anului trecut,
cameramanul care l-a filmat pe Steve `n
timp ce a fost atacat de pisica de mare, a
detaliat ultimele momente ale explora-
torului ̀ ntr-o apari\ie la televiziunea aus-
tralian[. Bindi critic[ interviul, spun]nd
c[ este extrem de dureros ;i nu vrea s[-l
vad[ niciodat[. „Nu ne face bine, nou[
ca familie, s[ auzim despre asta.”

Pentru adolescenta care are acela;i
z]mbet larg ;i acela;i entuziasm molip-
sitor ca al tat[lui ei, drumul ̀ nainte a fost
s[ continue munca acestuia ;i mo;tenirea
l[sat[ de el, f[r[ s[ r[m]n[ fixat[ `n tre-
cut. „C]nd pierzi pe cineva drag, ajungi
la ni;te puncte de r[scruce. Po\i lua co-
titura care te duce pe drumul triste\ii sau
po\i spune c[ vei face totul pentru a nu
l[sa s[ piar[ munca acestei persoane. M[
voi asigura c[ tot ceea ce p[rin\ii mei au
creat, va continua ;i se va dezvolta.”

Aceast[ determinare aminte;te foarte
mult de tat[l ei. „V[d mult din Steve `n
ea, aceea;i ner[bdare, aceea;i dorin\[ de
a face totul acum, ̀ n acest moment”, spu-
ne Terri, o americanc[ tehnician veteri-
nar, care s-a c[s[torit cu Irwin `n 1992.
~ns[ pe m[sur[ ce fiica ei p[;e;te tot mai
mult singur[ `n lumina reflectoarelor,
Bindi are parte de tot mai multe critici.
La ̀ nceputul acestui an, activi;tii Peta au
criticat decizia ei de a deveni ambasa-

doare a parcului tematic SeaWorld, dup[
acuza\iile aduse companiei care a realizat
documentarul despre balenele uciga;e
`n 2013. 

Tat[l lui Steve, Bon Irwin, care `n
2008 a `ntrerupt colaborarea cu gr[dina
zoo a familiei fondat[ de el ;i so\ia lui, a
criticat parteneriatul cu SeaWorld,
spun]nd< „Steve ;i eu am fost sut[ la sut[
devota\i ideii de a p[stra animalele din
gr[dina noastr[ zoologic[ ̀ ntr-un mediu
c]t mai natural cu putin\[.” Bindi sus\ine,
`ns[, c[ munca de conservare la care ajut[
ea, e ceva pentru care ar fi primit sprijinul
tat[lui ei. „Speran\a mea este s[ pot in-
spira aceast[ genera\ie ;i s[ le ar[t copii-
lor cum pot ei schimba ceva.”

Precoce ;i serioas[, a;a este Bindi.
„Simt c[ am tr[it mai multe vie\i p]n[
acum.” Dar adolescenta care a f[cut ;coa-
la la domiciliu, ;tie cum s[ se distreze.
Pasionat[ de filmele de la cinematograf
(a jucat rolul principal ̀ n produc\ia „Re-
turn to Nim’s Island”) ;i de paddleboard,
Bindi ador[ s[ g[teasc[ `mpreun[ cu
prietenii ei pe Skype ;i s[ asculte muzic[
rock, mai ales trupa AC/DC „datorit[
tat[lui meu”. „Obi;nuia s[ dea muzica la
maxim ̀ n ma;in[, iar noi dansam pe ban-
cheta din spate.” Dormitorul ei este plin
de lucruri de toate felurile, printre care
o poz[ a unui oposum numit Bella. „~n
fiecare diminea\[ m[ trezesc, m[ uit la
ea ;i-i spun c[ o iubesc”, spune Bindi.

Mama ei a observat c[ fiica ei a avut ̀ nc[
din copil[rie o empatie pentru
necuv]nt[toare. „De aceea este at]t de
ata;at[ de lumea animalelor.”

Bindi este foarte apropiat[ de fratele
ei, Robert, care avea doar doi ani la moar-
tea tat[lui lor. B[ie\elul este foarte sensibil
c]nd vine vorba de tat[l lui, familia
trec]nd ;i acum prin perioade mai ac-
centuate de durere. „Pot trece luni de zile
`n care e;ti bine ;i apoi ceva declan;eaz[
totul.” Mama ;i fiica au umplut multe go-
luri l[sate de lipsa figurii paterne pentru
simpaticul Robert, c[ruia Steve ̀ i spunea
Bob Bob. „C]nd era foarte micu\, primea
un crocodil de plu; ;i exersa s[ritura
exact cum f[cea tata”, ̀ ;i aminte;te Bindi.
„Obi;nuia s[ strige c[ are nevoie de aju-
tor, iar eu ;i mama s[ream ;i noi pe cro-
codilul de juc[rie.”

Dup[ petrecerea de aniversare a celor
16 ani, care a avut loc la Australia Zoo
pe 24 iulie, Bindi a plecat, `mpreun[ cu
familia, ̀ n excursia anual[ de documen-
tare a crocodililor. ~;i dore;te s[ urmeze
cursurile colegiului universitar ;i s[ con-
tinue munca tat[l ei. Dac[ ar putea s[-i
spun[ ceva, ar fi c[ `l iube;te mai mult
dec]t orice pe lume ;i c[ este eroul ei. „~i
mul\umesc pentru cei opt ani nemaipo-
meni\i petrecu\i `mpreun[ ;i pentru
aventurile vie\ii mele tr[ite al[turi de el.
:i a; mai vrea s[-i spun c[ mi-e dor de
el.”


