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      August 2014 a fost cea mai
caldă lună august de pe planetă de
la începutul înregistrării unei
cre;teri a temperaturilor mondiale,
în 1880 ;i până în prezent, a anun\at
joi Agen\ia americană
oceanografică ;i atmosferică, citată
de descopera.ro. De asemenea,
august 2008 a fost cea de-a 38-a
lună august consecutivă în care
temperatura globală terestră s-a
situat peste media temperaturii din
secolul al XX-lea.
      Cel mai recent an când
temperatura medie din lume din
luna august s-a situat sub valoarea
medie a secolului al XX-lea a fost
1976. Luna trecută, temperatura
medie de la suprafa\a oceanelor ;i
a uscatului s-a stabilizat la 16,35
grade Celsius, cu 0,75 grade peste
temperatura medie din secolul XX
(15,6 grade) ;i cu 0,04 grade peste
precedentul record, înregistrat în
august 1998.
      Incluzând luna august, trei
dintre ultimele patru luni au
înregistrat temperaturi care au
depă;it cele medii din secolul trecut
corespunzătoare acelora;i luni. 
      To\i anii din secolul al XXI-lea
(2001-2013) figurează în topul 15
al celor mai fierbin\i din lume de
după 1880, iar cei mai călduro;i ani
din anale au fost 2010, 2005 ;i 1998.

Record de c[ldur[ în 
luna august

Belgienii vor putea achiziționa din supermarke-
turi, începând de vineri, produse alimentare realizate
din insecte, anun\[ compania "Delhaize" printr-un
comunicat.

Consumul de insecte prezintă numeroase avan-
taje, "fiind un mijloc extraordinar de evoluție către o
alimentație durabilă, întrucât constituie o excelentă
sursă alternativă de proteine", afirmă comunicatul
menționat. Existente deja pe rafturile unor mici ma-
gazine bio, produsele din insecte, mai precis din
viermi de făină, se vor găsi la magazinele Delhaize
sub marca "Green Bugs". Lista insectelor pe care bel-
gienii le vor putea cumpăra din magazine, prelucrate
în diferite forme, include greieri domestici sau cu
aripi scurte, lăcuste migratoare africane sau din Ame-
rica, viermi de făină tradiționali şi uriaşi, precum şi
unele tipuri de omizi.

~n Belgia se v]nd produse 
alimentare din insecte

       Astronomii au descoperit un bizar sistem binar
de stele, în care o stea neutronică a fost absorbită în
interiorul stelei companion aflată în stadiul de
supergigantă roşie, rezultând un sistem în care se
află o stea într-o altă stea, concept care exista la nivel
teoretic dar care a fost observat pentru prima oară.
       Ipoteza privind existența unor astfel de sisteme,
stea în stea, a fost formulată încă din 1975 de
astronomii Dr. Kip orne şi Dr. Anna Żytkow.
Pornind de la cei doi oameni de ştiință, un astfel de
sistem binar a primit numele de "obiect orne-
Żytkow".
       Cei doi sugerau că un astfel de obiect se formează
în sistemele solare binare, în urma coliziunii dintre
o stea neutronică şi vecina sa aflată în stadiul de stea
supergigantă, steaua neutronică ajungând să fie
absorbită în interiorul supergigantei. La aproape 40
de ani după postularea acestei ipoteze, astronomii
au descoperit un astfel de obiect care o confirmă.

Astronomii au descoperit
"o stea într-o stea"

Alegerea unui nume cre;tin pentru copii `;i
are originea `n obiceiuri foarte vechi

"Permanen\[ ;i continuitate româneasc[
în Ardeal", o carte document

      Populația lumii ar putea atinge
11 miliarde de locuitori la sfârşitul
secolului, cu două miliarde mai
mult decât se prevăzuse până acum,
arată o nouă previziune
demografică a Națiunilor Unite,
creşterea fiind înregistrată
îndeosebi în Africa.
      "Consensul în ultimii 20 de ani
era că populația mondială, estimată
în prezent la circa 7 miliarde de
oameni, va continua să crească
până la 9 miliarde la sfârşitul
secolului al XXI-lea, urmând să se
plafoneze apoi şi probabil să scadă",
afirmă Adrian Raery, profesor de
statistică şi sociologie la
Universitatea Washington din
Seattle (nord-vestul Statelor Unite),
unul din principalii autori ai
studiului apărut joi în versiunea
online a revistei Science.

Stagiunea Teatrului `ncepe cu
tragedia tiraniei legii< “Antigona”

PAGINA 5

Numele nostru a avut totdeauna o valoare inestimabil[, fapt relatat ;i ̀ n
Sf]nta Scriptur[. ~n urma cercet[rii efectuate asupra paginilor Sfintei Scripturi,
preotul Pufulete Silviu-Petre concluzioneaz[ urm[toarele< exist[ `n Noul
Testament credin\a c[ numele comunic[ ceva esen\ial, caracteristic ;i fun-
damental din ceea ce apar\ine fiin\ei celui care poart[ acel nume. Cel mai
bun exemplu este numele M]ntuitorului< "Ea (Fecioara) va na;te Fiu ;i se va
chema numele Lui< Iisus, c[ci El va m]ntui poporul S[u de p[catele lor"
(Matei 1, 21).

Aşa cum subliniază autorii în prefaţa tomului, "Prezentul volum se doreşte a fi
o încoronare a ciclului istoric - Intoleranţă şi crimă -, foarte bine primit de către
cititorii noştri, un remember dureros al atrocităţilor comise de nomazii veniţi din
stepele Asiei Centrale şi de regimurile imperiale şi dictatoriale împotriva românilor
ardeleni, de-a lungul timpului, cărora le-a fost contestată existenţa, permanenţa şi
continuitatea în vatra strămoşească. Acest ultim volum vizează, aşa cum se vede din
titlu, tocmai continuitatea daco-romană în spaţiul carpato-danubiano-pontic. 

Unul dintre punctele
cele mai vizitate din jude\ul
Satu Mare, casa `n care s-a
n[scut poetul Ady Endre,
se afla ̀ ntr-o stare avansat[
de degradare. Interven\iile
f[cute `n grab[, folosirea
materialelor neadecvate,
puneau `n pericol integri-
tatea cl[dirilor. 

Consolidate, renovate
;i restaurate, casa veche ;i
curia au o fa\[ nou[, reali-
zate cu materiale folosite  ̀ n
epoc[. ~nvelitoarea de stuf,
`n totalitate schimbat[, are
o garan\ie de 50 de ani, iar
coama de cinci ani. Curia a
fost consolidat[ prin sub-
zidire. Pe scurt, Complexul
Memorial Ady Endre poate
`nfrunta timpul. 

Mobilierul a fost restau-
rat, iar la piesele existente
s-au ad[ugat altele.  ~n casa
veche s-a respectat proiec-
tul ini\ial realizat de picto-
rul Aurel Popp. ~n casa ma-
re, deschis[ ̀ n 1977 pe vre-
mea c]nd director al Mu-
zeului de Istorie era Doru
Radosav,  s-a ref[cut `n to-
talitate camera poetului,
dup[ fotografii. De aseme-
nea s-au rearanjat piesele
de mobilier din restul ca-
merelor, cre]ndu-se atmos-
fera de alt[dat[. 

Continuare `n pagina 6
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Complexul Memorial 
Ady Endre are o fa\[ nou[
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La sfâr;itul secolului 
vor fi 11 miliarde de 
oameni ̀ n ̀ ntreaga lume

Deşi multitudinea de evenimente politice
prin care a trecut oraşul Satu  Mare în secolele
XVI-XVII nu a favorizat mereu desfăşurarea
în condiţii normale a activităţii comerciale,
oraşul nu a încercat să se situeze printre lo-
calităţile prezente în comerţul intern şi extern
al Transilvaniei medievale. Aflat pe ruta co-
mercială ce lega oraşul Cluj de centrele din
Slovacia, Ungaria şi Polonia, oraşul Satu Mare
poate fi găsit şi în mărturiile scrise ale acti-
vităţii comerciale clujene. Tezaur de mare va-
loare al unei bogate activităţi comerciale, re-
gistrele aflate în posesia Arhivelor Statului
Cluj acoperă o perioadă scurtă, dar foarte
bogată în evenimente istorice cuprinsă între
anii 1599 şi 1637.

Satu Mare ;i Clujul au f[cut comer\ cu arme `n evul mediu
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O componentă importantă a
profilului puternic cu care oraşul
Satu Mare s-a înscris în peisajul
întregii ţări, de-a lungul unei în-
delungate perioade istorice o
constituie activitatea economică
şi comercială a oraşului des-
făşurată în timpul evului mediu.

Deşi multitudinea de evenimente
politice prin care a trecut oraşul Satu
Mare în secolele XVI-XVII nu a fa-
vorizat mereu desfăşurarea în condiţii
normale a activităţii comerciale,
oraşul nu a încercat să se situeze prin-
tre localităţile prezente în comerţul
intern şi extern al Transilvaniei me-
dievale.

Aflat pe ruta comercială ce lega
oraşul Cluj de centrele din Slovacia,
Ungaria şi Polonia, oraşul Satu Mare
poate fi găsit şi în mărturiile scrise
ale activităţii comerciale clujene. Te-
zaur de mare valoare al unei bogate
activităţi comerciale, registrele aflate
în posesia Arhivelor Statului Cluj aco-
peră o perioadă scurtă, dar foarte bo-
gată în evenimente istorice cuprinsă
între anii 1599 şi 1637.

Înregistrările tricesimale conţin,
pe lângă specificarea sumei plătită la
vamă pentru fiecare marfă adusă sau
scoasă din Cluj de negustori şi alte
date interesante precum localitatea de
destinaţie sau de provenienţă a trans-
portului, felul sau sortimentul special
de marfă, cantitatea transportată şi
preţul la care articolele au fost cum-
părate, din care trisecima constituia
ca taxă vamală a treizecea parte.

Din acest motiv, şi acele înregis-
trări care menţionează oraşul Satu
Mare drept localitate de destinaţie sau
de provenienţă a mărfurilor oferă in-
formaţii nu doar asupra sumei cu care
ar fi fost vămuiţi purtătorii acestor
mărfuri la oficiul tricesimal clujean
ci şi asupra varietăţii produselor.

Înregistrările referitoare la măr-
furile sătmărene intrate în Cluj şi la
mărfurile clujene aduse la Satu Mare
sunt destul de puţine, având în vedere
însemnătatea oraşului Satu Mare ca
centru comercial.

Există înregistrări în
documentele vremii referitoa-
re la mărfurile duse din Satu
Mare către Cluj şi invers

În registrele menţionate se găsesc
un număr de 7 înregistrări referitoare
la Satu Mare. Dintre acestea 2 înre-
gistrări se referă la mărfuri duse către
Satu Mare şi 5 se referă la mărfuri
aduse.

Primele înregistrări apar în anii
1599 şi 1612, cele din urmă în anii
1611, 1612, 1614, 1622 şi 1632.  Suma
totală a tricesimei percepute pentru
mărfurile menţionate în registre se ri-
dică la 28 de florini şi 33.5 de denari,
din care pentru mărfurile duse la Satu
Mare s-au achitat 13 florini şi 58 de
denari, iar pentru cele intrate în Cluj
de la Satu Mare 14 florini  şi 75.5 de-
nari.

O mare varietate se poate găsi în
mărfurile care au fost duse la Cluj de
la Satu Mare. În rândul acestora se re-

marcă postavuri le şi  art icolele
meşteşugăreşti pentru care s-a plătit
suma de 7 florini şi 27 de denari tri-
cesimă.

Atât metale cât şi arme 
au fost tranzacţionate
între cele dou[ oraşe

O altă categorie de mărfuri adusă
la Satu Mare sunt metalele şi armele.
Cu o singură ocazie a fost adusă o ma-
re cantitate de fier de diferite sorti-
mente, dar şi trei legături de săbii. Tri-
cesima stabilită a fost relativ redusă
valoric, cu excepţia fierului mărunt.

Traficul comercial direct între
Cluj şi Satu Mare, într-o perioadă de
aproape 40 de ani nu este nici prea
mare cantitativ, dar nici din punct de
vedere al valorii. În ciuda rarităţii în-
registr[rilor, ele cuprind aproape tot
răstimpul pentru care există înregis-
trări tricesimale.

Se mai poate observa ceva, şi anu-
me că nici scoaterea de mărfuri din
Cluj înspre Satu Mare şi nici aducerea
de mărfuri nu se referă la un comerţ
specializat, indiferent dacă este vorba
despre produse agricole, articole
meşteşugăreşti sau materii prime me-
talice.

Satu Mare nu este menţionat 
în documentele vremii foarte 
frecvent datorită poziţionării 
geografice

Pentru a înţelege observaţiile fă-

cute în acest material trebuie privit şi
traficul comercial din celelalte centre
din Transilvania, atât din Transilvania
istorică cât şi din Partium şi din zona
Crişurilor, acestea fiind încadrate în
relaţiile economice ale Transilvaniei
atât cu ţările române cât şi cu ţ[rile
care au existat în Europa centrală în
secolele XVI şi XVII.

Realităţile politice ale timpului,
printre care trebuie menţionate
schimbările produse de extinderea
otomană au avut efecte importante
asupra desfăşurării comerţului tran-
silvan şi asupra direcţiei drumurilor
comerciale.

Fără ca ruta care trecea prin Ora-
dea să fie abandonată, a fost mult în-
viorat traficul pe ruta ocolită, chiar şi
în direcţia oraşelor din Ungaria ajun-
se sub dominaţie otomană după bă-
tălia de la Mohacs.

Acest drum atingea importante
centre comerciale europene cum ar fi
Viena sau centrele poloneze, trecând
în ambele cazuri prin Kosice. Cea mai
frecventată cale de acces a fost prin
Sălaj, apoi fie Carei sau Satu Mare sau
Baia Mare.

Explicaţia prezenţei relativ reduse
a oraşului Satu Mare în documentele
vremii care se referă la comerţul cu
zona de nord-vest a Transilvaniei poa-
te fi explicată prin situarea geografică
a oraşului nostru, prin aşezarea între
un centru comercial ce asigura o rută
mai scurtă spre centrele maghiare şi
slovace, prin Carei şi un alt centru,
Baia Mare care asigura aceleaşi avan-
taje pentru relaţiile comerciale cu
oraşele poloneze.
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Sâmbătă, 20 septembrie, Bu-
cureştiul împlineşte 555 de ani de
existenţă, iar străzile oraşului vor
fi inundate de veselie şi voie bună. 

În secolul al XIV-lea, Bucureştiul
era un turn aflat la intersecţia a două
drumuri comerciale din care se putea
observa orice mişcare apărută în zonă.
Era, pe scurt, un punct de observaţie
foarte bun din care oamenii puteau să
supravegheze cu grijă tot ce mişca în
zonă.

„În anii 1370-1380, se pun bazele
unui turn, punct de pază în vremea
aceea”, povesteşte istoricul Dan Falcan
despre începuturile Bucureştiului. De
la acest turn a luat fiinţă oraşul ce avea
să devină Capitala României de astăzi.
Turnul era un punct de reper al comer-
cianţilor vremii, locul unde poposeau
şi se desfăşurau cele mai importante
tranzacţii.

Uşor-uşor, Bucureştiul s-a extins şi
a înglobat mai multe sate din jur, iar
primul document în care este menţio-
nat oraş datează de acum 555 de ani,
din 1459, şi îi aparţine lui Vlad Ţepeş. 

În secolul al XVI-lea, Bucureştiul
era condus de un jude, un fel de primar
ales de oamenii înstăriţi ai vremii de
atunci. Necula lui Bobanea a fost, în
anul 1563, primul jude, iar această for-
mă de organizare s-a păstrat până în
vremea lui Constantin Brâncoveanu,
spre sfârşitul anilor 1600.

Prima organizare schiţată clar a Bu-
cureştiului dateaz[ din anii 1700 şi
împ[r\ea oraşul în cinci plăşi< Podul
Mogoşoaiei (actuala Calea Victoriei),
Târgul de Afară (Piaţa Obor), Broşteni,
Gorgani (zona Izvor) şi Târgul (zona
Unirii).  Din secolul al XIX-lea, plăşile
au fost asociate cu boiale, apoi cu vop-
sele, apoi cu culori. Diferenţa dintre
acestea consta doar în denumirea lor.
Culorile care delimitau Bucureştiul erau
roşu, galben, negru, verde şi albastru.
Cu timpul apare o funcţie care datează
până în zilele noastre< cea de primar
general, ocupată astăzi de Sorin Opres-
cu. În schimb, primul primar general
al Bucureştiului apare în 1844, Barbu
Vlădăianu.

Turnul Col\ea a fost ridicat la înce-
putul anului 1700 şi a fost ani de-a rân-
dul cea mai înaltă construcţie din Bu-
cureşti, măsurând 50 de metri. Faimo-
sul turn a fost dărâmat ca să facă loc
marelui bulevard numit acum Unirii,

A consemnat V. A.

~n 20 septembrie
ora;ul Bucure;ti

`mpline;te 555 de ani
de la atestare

EVENIMENT O altă categorie de mărfuri adusă la Satu Mare sunt metalele
şi armele. Cu o singură ocazie a fost adusă o mare cantitate de
fier de diferite sortimente, dar şi trei legături de săbii. Tricesima
stabilită a fost relativ redusă valoric, cu excepţia fierului mărunt.

Aflat pe ruta comercială ce lega oraşul Cluj de centrele din Slovacia, Ungaria şi Polonia, oraşul Satu Mare poate fi găsit şi în mărturiile scrise ale activităţii
comerciale clujene

Satu Mare ;i Clujul au f[cut
comer\ cu arme `n evul mediu

Director editor< Ilie S[lceanu
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TRADI}II
Alegerea unui nume cre;tin pentru copii `;i are originea `ntr-un obicei foarte

vechi, conform c[ruia, la botez, persoana ̀ ;i alegea ̀ nc[ un nume, cre;tin. O dovad[
o avem `n lucrarea "Faptele Sf. Balsamus", care a murit `n anul 331 ;i care se
prezenta astfel< "Dup[ p[rin\i, numele meu este Balsamus, dar numele spiritual
primit la botez `mi este Petru".

Limba, religia şi obiceiurile,
sunt considerate trei elemente fun-
damentale care definesc o etnie.
Ce se întâmplă cu o comunitate et-
nică constituită, când unul sau
chiar mai multe dintre aceste ele-
mente dispar şi sunt înlocuite cu
unele de împrumut, motivaţia fi-
ind de natură socio-politică şi cul-
turală?

Pentru a stabili în ce măsură obiceiu-
rile a căror degradare nu este încă semni-
ficativă pot menţine gruparea etnică în
tiparele ştiute şi dacă comunitatea mai
poate fi caracterizată drept una şvăbească,
autoarea Adina Popa, a capitolului “Nunta
la Foieni” din volumul “Satu Mare. Studii
;i Comunic[ri” urmăreşte în studiul său,
gradul în care se degradează identitatea
etnică a şvabilor din localitatea Foieni,
analizând una dintre cutumele ce ţin de
ciclul vieţii, nunta.

S-a ales acest moment important în

viaţa unui om, deoarece conţine o multi-
tudine de elemente care oferă grupului
etnic acele semne distinctive, care îl deli-
mitează de alte etnii. Totodată în cadrul
acestui ritual se produce o selecţie a indi-
vizilor în funcţie de colectivitatea căreia
`i aparţin. Ba mai mult, o serie de coduri
şi simboluri sunt direcţionate în această
direcţie, întreg ritualul nunţii având în
spate baza reafirmării identităţii.

În satul Foieni nunta începea cu lo-
godna care ţinea şase săptămâni, interval
de timp în care părinţii şi rudele mirilor
pregăteau nunta. Statutul social şi econo-
mic al cuscrilor era factorul care deter-
mina dacă nunta va fi una restrânsă, sau
dacă la ea va participa tot satul, cât şi locul
desfăşurării acesteia.  Cu mult timp în-
aintea nunţii comunitatea participă la pre-
gătiri şi ajută la facerea ei. Aceştia donează
alimente pentru masa festivă şi veselă pen-
tru servirea ei.

Mireasa era `mbr[cat[
de prietene `n rochie alb[

;i cunun[ de flori pe cap

Secvenţele ceremonialului începeau
sâmbăta dimineaţa cu ceremonia civilă.
După aceasta, mireasa era îmbrăcată acasă
de prietene, în rochie albă şi cunună de
flori pe cap.  Mirele care din cauza unei
superstiţii nu avea voie să vadă mireasa
înainte, şi însoţit de naşi lua mireasa de
acasă, întreg alaiul plecând spre biserică
pentru slujba religioasă. Acest lucru nu
se întâmpla însă fără ca mirii să-şi ia rămas
bun de la părinţi. Întoarcerea de la cunu-
nie la casa miresei, era prilej de urări de
sănătate, înmânarea darurilor de nuntă,
muzică şi dans. După miezul nopţii miri
treceau printr-un fel de ritual de iniţiere
prin care deveneau bărbat şi femeie. Mi-
reasa renunţa la cunună şi cu lumina stin-
să, se ardea floare de mirt a mirelui. Sec-
venţele ceremoniale, nu sunt foarte diferite
de cele întâlnite la etnia rromă sau româ-
nă.

Însă la şvabii sătmăreni  căsătoriile
mixte erau rare, deoarece comunitatea în-
chisă nu le accepta. Aceştia acceptau mai

degrabă căsătoria între rude apropiate.
Primul născut avea să moştenească averea
părintească în întregime, restul fraţilor fi-
ind nevoiţi să lucreze pentru moştenitor
până în momentul în care îşi puteau în-
temeia propia lor gospodărie. Motivele
erau bine întemeiate. În acest fel, pâmântul
nu se împărţea, iar familiile erau în con-
tinuare puternice şi din punct de vedere
economic, odată cu ele prosperând şi co-
munitatea. Mireasa înainte de căsătorie
putea să muncească, în acest fel reuşind
să-şi adune zestrea de fată. Şvabii erau re-
cunoscuţi pentru hărnicia lor, acest aspect
determinând şi menţinerea nivelului de
viaţă ridicat.

Treptat tradi\ia se pierde

Însă treptat tradiţia se pierde şi din
cauza comunităţii care integrează indivizi
de alte etnii, care de cele mai multe ori
ajung să fie asimilaţi. În cazul şvabilor din
Foieni, acceptarea limbii maghiare ca lim-
bă maternă, a dus la slăbirea unităţii de
neam. Mulţi dintre şvabi declarau că sunt

de naţionalitate maghiară, deşi îşi cu-
noşteau originile, nunţile fiind însă orga-
nizate în stil şvăbesc. E un proces care cu
greu va fi stopat deoarece obiceiurile evo-
luează spre spectacol, fiind tot mai puţin
orodonatoare ale vieţii sociale. La fel se
pierd şi simbolurile, care atunci când se
întâmplă plac, însă fără a ridica vreun su-
biect de întrebare. 

Transformările socio-economice dar
şi cele de natură politică influenţează pu-
ternic viaţa comunităţilor şvăbeşti sătmă-
rene. Disoluţia se manifestă şi în plan cul-
tural, în elementele tradiţionale fiind in-
troduse şi multe preluări din afară. Tinerii
emigrează pentru a-şi construi un trai mai
bun, şi astfel bătrânii nu mai au cui să
transmită moştenirea culturală. Nunta,
un eveniment plin de tradiţie şi simboluri,
se aseamănă tot mai mult cu ale altor etnii,
ducând astfel la diluarea puternicei conşti-
inţe identitare. Informa\iile au fost pre-
luate din volumul Studii şi comunicări,
seria istorie-etnografie-artă, capitolul
Nuntă la Foieni, autor Adina Popa.

A consemnat Adriana T.

Numele de familie ;i prenu-
mele din punct de vedere religios
constituie subiectul unei analize
bine documentate, c[reia i-a fost
dedicat un capitol ̀ n inedita car-
te “~n constela\ia numelui”,
av]nd ca autori doi juri;ti< Pa-
raschiv Pe\u ;i Ionel Torja.

Ne vom opri `n continuare asupra
explica\iilor ;i exemplelor care ne de-
monstreaz[ c[ alegerea unui nume
cre;tin pentru copii `;i are originea `n
obiceiuri foarte vechi, sau care ne arat[
cele mai folosite nume cre;tine, sau c]t
de multe nume de sfin\i se atribuie la
rom]ni.

Numele nostru a avut totdeauna o
valoare inestimabil[, fapt relatat ;i `n
Sf]nta Scriptur[. ~n urma cercet[rii
efectuate asupra paginilor Sfintei Scrip-
turi, preotul Pufulete Silviu-Petre con-
cluzioneaz[ urm[toarele< exist[ ̀ n Noul
Testament credin\a c[ numele comu-
nic[ ceva esen\ial, caracteristic ;i fun-
damental din ceea ce apar\ine fiin\ei
celui care poart[ acel nume. Cel mai
bun exemplu este numele M]ntuitoru-
lui< "Ea (Fecioara) va na;te Fiu ;i se va
chema numele Lui< Iisus, c[ci El va
m]ntui poporul S[u de p[catele lor"
(Matei 1, 21). Pruncul n[scut `n ieslea
din Betleem este numit Iisus din cauza
c[ este M]ntuitor, Iisus este M]ntuitor,
Iisus iart[ p[catele. Numele Iisus este
dat de Dumnezeu care ̀ n mod excep\io-
nal d[ nume celor care se nasc ̀ n crea\ia
Sa, de aceea ;i Cel care poart[ acest nu-
me, Iisus, are o rela\ie cu totul special[
cu Dumnezeu.

Alegerea unui nume cre;tin pentru
copii ̀ ;i are originea ̀ ntr-un obicei foar-
te vechi, conform c[ruia, la botez, per-
soana `;i alegea `nc[ un nume, cre;tin.
O dovad[ o avem `n lucrarea "Faptele
Sf. Balsamus", care a murit `n anul 331
;i care se prezenta astfel< "Dup[ p[rin\i,
numele meu este Balsamus, dar numele
spiritual primit la botez ̀ mi este Petru".
De fapt, acest obicei nu face dec]t s[
reflecte o idee prezent[ at]t `n Vechiul
c]t ;i `n Noul Testament< schimbarea

numelui `n anumite momente foarte
importante din via\a omului.

Toate numele ̀ n calendarul ortodox
au ap[rut datorit[ celor care au sfin\it
aceste nume prin via\a ;i prin faptele
lor, acestea `n[l\]ndu-i la cer.

Cele mai folosite nume cre;tine, `n
primele trei secole proveneau din Ve-
chiul Testament, iar spre sf]r;itul se-
colului al IV-lea numele Fecioarei Ma-
ria sau ale Apostolilor `ncep s[ se
r[sp]ndeasc[ din punct de vedere al fo-
losirii.

~n Evul Mediu, `n Ritualul Roman,
preo\ii aveau obliga\ia s[ vegheze ca la
botez copiii s[ nu primeasc[ nume ob-
scene sau ridicole, ori nume ale unor
zeit[\i p[g]ne, ci pe c]t posibil s[ fie
doar nume de sfin\i prin al c[ror exem-
plu ;i sub a c[ror protec\ie ace;tia s[
fie inspira\i `n a duce o via\[ sf]nt[.

Cele mai multe prenume sunt
legate de ziua Sfintei Maria

~n \ara noastr[, numele de sfin\i se
poart[ ;i `n prezent, ca prenume atri-
buite nou-n[scu\ilor. ~n anii 2009, 2010,
anteriori anului de editare a c[r\ii "~n
constela\ia numelui", au existat o serie
de statistici privitoare la num[rul de
rom]ni av]nd astfel de nume.

Din cei  circa 2,2 milioane de
rom]ni care ;i-au marcat onomastica
pe 15 august 2010, 417.000 sunt b[rba\i,
majoritatea cu prenumele Marian, Ma-
rin, Marinic[ ;i Marinache. Cel mai
`nt]lnit prenume la femei e Maria, ur-
mat de Mariana, M[rioara, Marinela,
Mioara, Marina, sau Mariela.

Aproape jum[tate de milion de fe-
mei ;i-au serbat onomastica la 9 sep-
tembrie 2009, de s[rb[toarea Sfin\ilor
Ioachim ;i Ana, p[rin\ii Fecioarei Ma-
ria. Acestea purtau fie prenumele Ana,
Anica, Anicu\a, Ani, Any, An, sau Ann.

Aproape 645.000 de rom]ni, ̀ n pro-
por\ii relativ egale femei ;i b[rba\i, ;i-
au aniversat onomastica la data de 30
noiembrie 2010, de Sf]ntul Andrei cu-
noscut ;i ca "Apostolul Rom]nilor".
Rom]ncele aveau nume de Andreea,
Andra, Andrea, Andreia, sau mai rar

Andru\a, Andru;a. ~n afar[ de Andrei,
sunt amintite nume ca Andras, Endre,
Andreeas sau Andreas, Andreiu, sau
Andries.

~n anul 2010, din cele peste 337.400
persoane care poart[ nume sau derivate
ale numelui Sf]ntului Dumitru, majo-
ritatea sunt b[rba\i< Dumitru, Mitic[,
Dimitrie, Dumitrache, Mitu, Mitru\,
Mitru, Mitache. La femei apar varian-

tele Dumitra, Dumitri\a, Mita, Dumi-
trana, Demetra etc.

De Sfin\ii ~mp[ra\i Constantin ;i
Elena, `n anul 2010 circa 1,8 milioane
de rom]ni erau `nregistra\i cu aceste
nume. Cele mai r[sp]ndite erau, `n or-
dine< Elena, Ileana, Lenu\a, Constan\a,
Constantina, Leana, Nu\i, respectiv
Constantin, Costel, Costic[, Costin,
Costelu;.

De Sf]ntul Mare Mucenic Gheor-
ghe era legat `n 2010 numele a aproape
1 milion de rom]ni< Gheorghe/Ghior-
ghe, George, Gheorghi\[/Ghiorghi\[,
Ghi\[,  respectiv Georgeta,
Gheorghi\a/Ghiorghi\a, sau Geta.

Din circa 1,974 milioane de rom]ni
ce ;i-au s[rb[torit ziua numelui ̀ n 7 ia-
nuarie 2011, de ziua Sf]ntului Ioan Bo-
tez[torul, aproape trei sferturi erau
b[rba\i. R[sp]ndirea numelor era< Ioan,
Ion, Ionu\, Ionel, Nelu, Ionic[, sau Ioa-
na, Ionela, Nela, sau Ionelia.

Cele mai `nt]lnite nume legate de
Sfin\ii Arhangheli Mihail ;i Gavril, `n
num[r de peste 1,3 milioane, erau `n
2010< Mihai, Gabriel, Gabriela, Mihail,
Mih[i\[, Gavril, Gavril[, Mihnea, Mi-
haiela, Gabi, Mihalache, Mi;u, G[bi\a.

Rom]nii  aniversa\i  cu ocazia
Sf]ntului Ierarh Nicolae poart[ prenu-
mele de< Nicolae, Niculai sau Neculai,
Nicu;or, Niculae, Nicu, Nicolaie, mai
pu\in Nikolaos, Nick, Nikos, Nik, res-
pectiv Nicoleta, Niculina sau Nicolina,
Niculi\a sau Necoli\a, Neculina, Nikole,
Nicola, Nikolett, Nica, Niko, Niki, Ni-
coll, sau Niculeana.

Din cei peste 54.000 de rom]ni care
;i-au s[rb[torit onomastica `n 14 oc-
tombrie 2010, cele mai multe erau femei
- Paraschiva, Parascheva, Chiva, Chi-
vu\a - dar erau ;i b[rba\i - Paraschiv,
Chivu, sau Paraschev.

De ziua Sfin\ilor Petru ;i Pavel erau
`nregistra\i `n anul 2010 aproape
504.000 rom]ni cu prenumele de< Pe-
tru/Petre, Pavel, Paul, Petric[, Petri;or,
Petronel, sau Paula, Petronela, Petru\a,
Paulina, Petru\, Petru; etc.

S[rb[tori\ii cu ocazia Sf]ntului Va-
sile cel Mare erau `n anul 2011 peste
600.000, ̀ n majoritate b[rba\i. Ei purtau
prenumele de< Vasile, Vasilic[, Sile, Sic[,
Silic[, Vasi, Vasilache, sau Vasilica, Va-
silca, Sica, ori Vasila. Sfin\ii P[rin\i,
chiar ;i canoanele unor Concilii locale,
i-au ̀ ndemnat pe credincio;i s[ dea co-
piilor lor nume dup[ Sfin\i recunoscu\i
oficial de Biseric[. Niciodat[ ̀ ns[ ̀ n is-
torie aceast[ recomandare nu a fost ur-
mat[ foarte strict.

Text selectat ;i prelucrat
de Cristina Bursuc

~n comunitatea ;v[beasc[ din Foieni se oficiau c[s[torii `ntre rude apropiate

De Sf]ntul Mare Mucenic Gheorghe era legat ̀ n 2010 numele a aproape 1 milion
de rom]ni

Alegerea unui nume cre;tin pentru copii
`;i are originea `n obiceiuri foarte vechi
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Un capitol aparte este consacrat lui Matei Corvin, fiind intitulat< "Cel mai mare

rege al Ungariei, Matia Corvin, a fost român". Autorii menţionează< "Matia Corvin
a fost primul rege naţional al Ungariei. Gloria şi renumele tatălui său, românul Iancu
de Hunedoara, care a dominat viaţa politică a regatului Ungariei între anii 1446-
1456, au asigurat ascensiunea politică a lui Matia (...)"

Într-o ţinută grafică deosebită,
recent, a văzut lumina tiparului lu-
crarea documentară< “Permanenţă
şi continuitate românească în Ar-
deal”, semnată de Ioan Corneanu
şi Vasile Moiş.

Aşa cum subliniază autorii în prefaţa
tomului, "Prezentul volum se doreşte a fi
încoronare a ciclului istoric - Intoleranţă
şi crimă -, foarte bine primit de către ci-
titorii noştri, un remember dureros al
atrocităţilor comise de nomazii veniţi din
stepele Asiei Centrale şi de regimurile im-
periale şi dictatoriale împotriva românilor
ardeleni, le-a lungul timpului, cărora le-
a fost contestată existenţa, permanenţa şi
continuitatea în vatra strămoşească. Acest
ultim volum vizează, aşa cum se vede din
titlu, tocmai continuitatea daco-romană
în spaţiul carpato-danubiano-pontic. 

Odată cu intrarea României şi Unga-
riei în NATO şi în Uniunea Europeană,
oamenii se aşteptau ca vechile dispute,
care au învrăjbit cele două popoare, vea-
curi de-a rândul, să dispară şi să intervină
o împăcare istorică, după modelul fran-
co-german. Din păcate, se continuă dia-
logul surzilor pentru că între cele două
naţiuni nu există doar munţi de cadavre
şi fluviu de sânge, ci şi o grămadă de re-
sentimente şi de datorii istorice nedecon-
tate (...)"

Autorii acestui volum aduc în atenţie
publică dovezi incontestabile referitoare
la permanenţa şi continuitatea româneas-
că în Ardeal. Sunt citate numeroase do-
cumente ale vremii, dar şi o serie de de-
claraţii ale unor oameni de seamă ma-
ghiari şi români, care prin demersurile
lor recunosc trecutul de luptă al poporului
român. 

În cele peste 260 de pagini ale tomului
sunt incluse capitole precum< Consideraţii
privind existenţa, permanenţa şi conti-
nuitatea poporului român în spaţiul car-
pato-danubiano-pontic> Reforma protes-
tantă şi reforma catolică> Nicolaus Olahus
- Românul 1493 - 1568> Şcoala Ardeleană
- o expresie a iluminismului românesc>
Mituri maghiare demolate> Relatări isto-
rice despre românii din Maramureş, Săt-
mar şi Sălaj> Controverse privind etno-
geneza poporului român şi a limbii ro-
mâne> Anexe> În loc de postfaţă> Locali-
tatea Racşa - vatră străveche româneas-
că.Lucrarea include numeroase imagini
preluate din arhive atât în ceea ce priveşte
semnatarii unor documente, personalităţi

culturale, file din cronici, cât şi fotografii
ale unor locuitori din bine cunoscuta co-
mună Racşa.

Autorii subliniază faptul că< "Interesul
fiecărui popor pentru cunoaşterea istoriei
sale demonstrează dimensiunea gradului
de cultură şi civilizaţie. Prin istorie el se
legitimizează şi-şi stabileşte locul în rândul
popoarelor lumii (...) Istoria românilor es-
te istoria unui popor statornic, aşezat în
una şi aceeaşi vatră în care şi-a urmat fă-
gaşul propriu de acţiune şi manifestare de
cultură materială şi spirituală, zămislind
valori de originalitate şi de trăinicie intrate

de mult în patrimoniul culturii universale
(...)". Părintele istoriografiei româneşti Ni-
colae Iorga scria< "Este vorba de un popor
care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de
patru ori milenare< aceasta este mândria
şi aceasta este puterea noastră".

Discuţiile privind continuitatea ro-
mânilor pe aceste meleaguri au fost des-
chise abia spre sfârşitul secolului al XVI-
II-lea, susţin documentele. "Această pro-
blemă nu a apărut întâmplător sau dintr-
o dorinţă ştiinţifică pentru a cunoaşte Is-
toria României. 

Ea avea un pronunţat caracter reacţio-

nar, antiromânesc. Unor politicieni din
Imperiul Habsburgic, apoi din Imperiul
Austro-Ungar le-a dat de gândit întărirea
conştiinţei naţionale a românilor din
Transilvania, după unirea sub Mihai Vi-
teazul, la 1600 şi, mai ales, după puternica
afirmare a conştiinţei naţionale a româ-
nilor ardeleni începând cu secolul al XVI-
II-lea".

Teoria susţinută de Johann Cristian
Engel, un funcţionar la cancelaria auliacă
din Viena, potrivit căreia "(...) poporul
român s-a format în sudul Dunării, de
unde românii au trecut în nordul Dunării,
nu în secolele XII-XIII, ci în secolul al
IX-lea", este combătută chiar de istoricul
ungur Mihaly Horvath. Potrivit acestuia
"La ocuparea unei noi patrii dintre Tisa
şi Dunăre, în ţinutul Bihorului se afla Me-
numorut, care avea drept supuşi pe valahi
şi pe chazari, iar în Banat, voievodul Glad
avea o armată condusă de ostaşi români.
Ardealul propriu zis - Podişul Transilva-
niei - se afla sub conducerea voievodului
Gelu (...) Aşadar, toate cele trei voievodate
româneşti au intrat în stare de vasalitate
faţă de regatul ungar, fără să cadă însă în
stăpânire efectivă (...)"

Autorii consacră mai multe pagini
ungurilor şi hunilor. Din cele prezentate
rezultă că< "Din aceste scurte incursiuni
în istoria hunilor şi a ungurilor se poate
observa că aceste două seminţii nu au ni-
mic în comun. Când hunii erau zdrobiţi
de generalul Aetius, în anul 451, ungurii
îşi păşteau caii şi porcii lângă Marea Azov.
La 500 de ani de la dispariţia hunilor din
istorie, bulgarii şi pecenegii îi alungau pe
unguri în nordul Mării Negre şi de aici în
Pannonia. Înrudirea ungurilor cu hunii
nu are nicio bază reală fiind o simplă fa-
bulaţie, menită să crească prestigiul tri-
burilor de onoguri, dislocaţi din zona lor
de baştină şi plecaţi în pribegie în căutarea
unei noi patrii (...)".

Un capitol aparte este consacrat lui
Matei Corvin, fiind intitulat< "Cel mai ma-
re rege al Ungariei, Matia Corvin, a fost
român". Autorii menţionează< "Matia
Corvin  a fost primul rege naţional al Un-
gariei. Gloria şi renumele tatălui său, ro-
mânul Iancu de Hunedoara, care a do-
minat viaţa politică a regatului Ungariei
între anii 1446-1456, au asigurat ascen-
siunea politică a lui Matia (...)"

Cartea are subcapitol dedicat oame-
nilor de stat maghiari care n-au fost un-
guri. Este vorba despre Petofi Sandor,
Kossuth Lajos, Bem Jozef, Rakosi Matyas,
Kadar Janos.

Consideraţii critice

Gheorghe Dumitraşcu, un cunoscut
scriitor, istoric şi om de cultură, a consem-
nat unele consideraţii critice cu privire la
această lucrare. Reproducem câteva din
părerile exprimate< "Nu e o carte de con-
junctură - deşi mi-ar fi greu să mă apăr de
acest epitet. Ea se înscrie într-un context,
atât istoric, al devenirii istorice de 2000 de
ani, neterminat, ca o anume operă a lui
Schuber, şi probabil, terminabil, numai
printr-un cataclism. Mă feresc să dau titluri
de presă şi expresii privitoare la rezolvarea
definitivă a problemei apartenenţei Tran-
silvaniei, prin eforturi conjugate ale Mos-
covei şi Budapestei în condiţiile hibernării
nenorocite a Uniunii Europene. Aşadar,
autorii Ioan Corneanu şi Vasile Moiş, in-
diferent de pregătirea şi ocupaţia domnii-
lor lor, se manifestă ca istorici, dincolo de
mai vechile cărţi despre Maramureş, des-
pre Vasile Lucaciu şi foarte recentele 3 vo-
lume, privitoare la istoria evreilor din nor-
dul extrem al României, la care pot adăuga
- ce îndrăzneală, ar zice unii sau alţii, cele
patru volume de roman istoric, ale lui Va-
sile Moiş, totalizând deja peste 2000 de
pagini, În spatele uşilor deschise...Iar trufia
maghiară, cu neputinţă de ascuns nici în
condiţiile democraţiei europene, vrea să
impună lumii rasa maghiară pură când,
în fapt, cercetări ştiinţifice de mare acura-
teţe ştiinţifică - italieni, maghiari, germani,
români - dovedesc că, proporţional, doar
ungurii sunt, cam 50% slavi maghiarizaţi,
vreo 30% sunt români maghiarizaţi, 15%
sunt germani şi urlaici, iar 5% sunt ţigani.
Doamne iartă-mi trufia mea românească,
dar chiar şi numai pentru aceste câteva
rânduri, cartea merită scrisă (...) O inovaţie
de istorie aplicată, de analiză de caz, de
implicare a factorului regional local, cu
profunde valenţe naţionale statale, o re-
prezintă capitolele VI şi X. În privinţa ul-
timului - localitatea Racşa, vatră străveche
românească - parcă adaugă ceva, preţioasă
greutate, pe linia dacismului nostru, gân-
dindu-mă la fotografiile lui Ioniţă Andron
component al şcolii sociologice Gusti< o
fotografie de masă, bătrâni - daci, la urma
urmei - din Racşa în biserica lor (...) fără
a fi cea mai profund ştiinţifică - nici spaţiul
nu i-ar fi dat posibilitatea unei expuneri
faţă de volume de sute de pagini - e origi-
nală în felul ei (...) Reuşeşte un lucru care
o costă, evitarea polemicii în problema
Transilvaniei româneşti, în condiţiile în
care românimea transilvană e în mai mare
primejdie ca în preajma Tratatului Riben-
tropp-Molotov din 1939 (...)" 

Ioan A.

Acest volum vizează, aşa cum se vede din titlu, tocmai continuitatea daco-
romană în spaţiul carpato-danubiano-pontic

Scriitor de limba ucraineană,
Ivan Fedco s-a născut la 15 aprilie
1938 în comuna Rona de Sus, jud.
Maramureş, pe aceste plaiuri
mioritice, în Maramureşul Voie-
vodal, în care şi astăzi când te duci
oamenii simpli te vor întâmpina
cu salutul lor strămoşesc “Bine ai
venit în Maramureşul nostru vo-
ievodal”.

Ivan Fedco s-a născut într-o familie
de ţărani simpli creştini şi cu frică de
Dumnezeu, de unde şi amprenta în edu-
caţia sa. Această familie a adus pe lume
doi feciori, Ivan şi Iura, amândoi cu studii
superioare. Cursurile gimnaziale şi licea-
le le-a urmat în comuna natală şi la Si-

ghetu Marmaţiei, iar apoi a absolvit Fa-
cultatea de Litere - secţia limba şi litera-
tura ucraineană.

După terminarea facultăţii a fost re-
partizat la şcoala din comuna Bârsana,
judeţul Maramureş, unde a fost director
până în anul 1966. Apoi s-a titularizat ca
profesor la Liceul Nr. 3, astăzi Liceul
,,Doamna Stanca,, din Satu Mare. În ul-
tima parte a vieţii sale a lucrat ca metodist
la Casa Corpului Didactic din reşedinţa
de judeţ.

În anul 1960 s-a căsătorit cu o săt-
măreancă pe nume Viorica, cu care a
adus pe lume două fete, două flori, pen-
tru că fetele poartă nume de flori, Violeta
şi Narcisa, amândouă cu studii superioa-
re. După cum se observă Ivan Fedco a
fost un romantic, îi plăceau florile, natu-
ra, din care se inspira în creaţiile sale li-

terare.
În perioada cât a locuit în Satu Mare

s-a implicat în viaţa literară şi culturală
a Sătmarului, devenind un colaborator
constant al ziarelor şi revistelor locale.

S-au ̀ mplinit 35 de ani de la trecerea
la cele veşnice. Ivan Fedco îşi doarme
somnul cel de veci în Satu Mare, în cimi-
tirul de pe strada Rodnei. Soarta i-a fost
potrivnică, s-a stins din viaţ[ înainte de
a deveni membru al Uniunii Scriitorilor
din România, dar în urma lui a rămas o
operă literară bogată.

Primul scriitor de limba ucraineană,
a debutat la revista lunară  “Novyi Vic”(
Veac Nou), dar a colaborat la volumele
colective “Serpeni” (August) -1964, “Nasi
Vesny” (Primăverile noastre) - 1972 şi
“Obriii” (Orizonturi)1, 1979, iar postum
i-au apărut materialele în “Obriii” 2 în

anul 1981.
A mai publicat în limba ucraineană

“Po novomu şliahu” (Pe drumul cel nou)
- 1966, “Novely” (Nuvele) - 1977 şi “Obir-
vanyi polit” (Zbor întrerupt) - 1980.

Dascăl şi om de cultură, Ivan Fedco
a fost şi un tată devotat familiei, educaţiei
celor două fiice, Violeta şi Narcisa, citea
mult, juca şah, îi pl[cea muzica, cânta
foarte frumos la mandolină, dar nu-i aşa,
că tot ce este mai bun, mai frumos, mai
sufletesc, Dumnezeu îl ia în ceruri pentru
a continua opera acolo sus lângă Crea-
torul său. 

Felicitări Uniunii Ucrainenilor din
România, filiala Satu Mare, pentru iniţia-
tiva de a comemora pe conaţionalul nos-
tru şi cetăţean devotat urbei în care a
trăit.

Pavel Prodaniuc

S-au `mplinit 35 de ani de la trecerea la cele ve;nice a scriitorului Ivan Fedco

Scriitorul s-a născut la 15 aprilie 1938
în comuna Rona de Sus, Maramureş

“Permanen\[ ;i continuitate româneasc[
în Ardeal”, o carte document
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CULTUR~
Izbitoare, la acest spectacol, este scenografia. ~ntreaga poveste are loc ̀ ntr-un bazin,

`n care apa ajunge p]n[ la glezne, a;a c[ fiecare mi;care tulbur[ apa ;i creeaz[ valuri,
o metafor[ superb[ a efectelor pe care fiecare act uman le are asupra vie\ii ca `ntreg.
~n plus, folosirea inspirat[ a luminilor creeaz[ efecte spectaculoase din reflexiile apei
`n cadrul `nchis creat pe scena Casei de Cultur[. 

Remus Ţiplea a câştigat anul
trecut marele premiu al concur-
sului de artă fotografică din ca-
drul Photo Romania Festival, la
care au râvnit şi 20 de fotografi
internaţionali de renume.

Insectele unui fotograf român fac
ravagii în străinătate. Patru dintre fo-
tografiile surprinse de negreşteanul
Remus Ţiplea chiar în curtea casei sale
au fost publicate în două pagini de
prestigiosul ziar britanic „The Guar-
dian”.  Cu o zi înainte, un bondar cu
ochii verzi a fost declarată fotografia
zilei în „The Telegraph”.

The Guardian a alocat
două pagini fotografului
din Țara Oa;ului

Celebra publicaţie britanică The

Guardian a publicat, marţi, 9 septem-
brie, în două pagini ale ziarului, patru
dintre instantaneele realizate de foto-
graful Remus Ţiplea.

Cu doar o zi înainte, o altă presti-
gioasă publicaţie tot din Marea Brita-
nie, de această dată, The Telegraph a
redat o fotografie de-a lui Remus
Ţiplea, un bondar cu ochii verzi, ca
fiind una dintre fotografiile zilei de 8
septembrie. Poza a ajuns în The Tele-
graph prin intermediul unei mari
agenţii foto internaţionale, Barcroft
Media, cu care Remus Ţiplea a înche-
iat săptămâna trecută un contract de
colaborare.

Fotografiile din seria „Bulbucaţii”
au fost preluate încă de anul trecut de
publicaţia online „Huffington Post”
din SUA, făcând senzaţie în „Lumea
Nouă”.  Huffington Post scria că libe-
lulele lui Remus Tiplea au o fire re-
zervată, perfect capturată în imagini

spectaculoase. “Bulbucaţii” lui Ţiplea
fac furori şi în Italia, instantaneele
acestuia putând fi admirate pe site-ul
publicaţiei italiene „La Repubblica”.

Negreşteanul şi-a descoperit în
2009 pasiunea pentru fotografie, dar
a reuşit deja să câştige premii impor-
tante la concursuri naţionale şi inter-
naţionale.

Remus Ţiplea a obţinut ultimul
premiu important anul trecut, în luna
iunie, când a câştigat marele premiu
al concursului de artă fotografică din
cadrul Photo Romania Festival, la care
au râvnit şi 20 de fotografi internaţio-
nali de renume.

Remus Ţiplea s-a evidenţiat în fo-
tografie şi prin expoziţiile naţionale
anuale organizate la Negreşti Oaş,
„Versus, dar Împreună”, găzduită de
Muzeul Ţării Oaşului şi ajunsă în 2012
la a III-a ediţie.

Text adaptat de Mihai G.

La mijlocul veacului al cincilea
`nainte de Hristos, `n avangarda
artei teatrale din Atena st[tea So-
focle. Piesele sale au adus
dezvolt[ri importante `n istoria
dramaturgiei ;i r[m]n ;i azi rele-
vante prin problemele psihologice
;i morale pe care le ridic[. “Anti-
gona”, cea mai faimoas[ dintre ele,
a deschis stagiunea 2014-2015 a
Teatrului de Nord din Satu Mare.

Produc\ia Trupei Harag Gyorgy a
avut premiera miercuri sear[, `n regia
lui Balogh Attila, scenografia lui Golicza
Elod ;i muzica original[ semnat[ de
Moldovan Blanka. Textul lui Sofocle a
fost adaptat de dramaturgul Benedek
Zsolt, cu c]teva altoiuri din Psalmi ;i
Eclesiastul biblic, texte care existau deja
la data c]nd marele atenian ̀ ;i scria tra-
gediile.

~mplinirea blestemului
lui Oedip

Dou[ mari blesteme ce au decimat
familii regale `n vechimea mitic[ au
preocupat ̀ n mare m[sur[ dramaturgii
atenieni ai vremii< blestemul casei Atri-
zilor, descris de Eschil `n trilogia Ore-
stiei, ;i tragedia declan;at[ de Oedip,
cel care ajunge s[ se c[s[toreaasc[ cu
propria-i mam[, aprinz]nd astfel furia
zeilor. Sofocle a scris trei piese pe tema
pove;tii lui Oedip ;i a cet[\ii Tebei< `n
ordinea desf[;ur[rii evenimentelor, ele
sunt “Oedip rege”, “Oedip la Colonna”
;i, ca punct final, “Antigona”, de;i aceasta
din urm[ pare s[ fi fost scris[ prima.

La `nceputul “Antigonei” corul po-
mene;te despre cum “mama ;i bunica
erau aceea;i persoan[“, referire la nefe-
ricita regin[ Iocasta. Antigona este fiica
lui Oedip ;i ̀ n rela\ie incert[ cu Iocasta.
Ea ̀ ;i ̀ nso\e;te tat[l ̀ n exilul autoimpus,
`n timp ce, la Teba, fra\ii ei, Eteocle ;i
Polinice, dezl[n\uie un s]ngeros r[zboi
civil (descris de Eschil ̀ n tragedia “:apte
`mpotriva Tebei”). Dup[ moartea lui

Oedip, Antigona revine la Teba, unde
ravagiile r[zboiului au avut ca rezultat
venirea la putere, ca tiran al cet[\ii, a lui
Creon, hot[r]t s[ impun[ ordinea `n
ora;. :i aici `ncepe istoria dramatizat[
de Sofocle `n “Antigona”.

Creon decide ca unul din fra\ii An-
tigonei s[ fie `ngropat cu toate riturile
cuvenite, `n timp ce acela care apelase
la trupe str[ine `n timpul luptei pentru
putere s[ fie l[sat ne`ngropat, `n afara
zidurilor, hran[ pentru c]ini ;i p[s[rile
necrofage. O decizie aspr[, dar oarecum
de `n\eles pentru un conduc[tor care
vrea s[ dea un exemplu de m]n[ forte.
~ns[ Antigona, care deja `;i `ngropase
tat[l ;i nu mai avea practic pe nimeni
`n familie, se refugiase `n credin\a c[
voin\a zeilor e suveran[. A;a c[, pe acest
considerent, ignor[ decretul regal ;i `l
`ngroap[ ;i pe al doilea frate, cu tot ri-
tualul prescris. Adus[ ̀ n fa\a regelui, are
loc un dialog aprins ̀ ntre cei doi, o lupt[
`ntre dou[ principii< legea sacr[, care

cere ca mor\ii s[ fie onora\i, ;i legea po-
litic[, ̀ n condi\iile ̀ n care, ̀ n toat[ lumea
antic[, puterea regal[ era considerat[
de drept divin. Astfel, fiecare dintre cei
doi e convins c[ zeii ̀ i dau dreptate. Di-
feren\a e c[ Creon, ca lider absolut, are
de partea sa bra\ul legii, ;i nu ezit[ s[ o
condamne pe Antigona la moarte pen-
tru a nu-;i submina autoritatea.

Legal, regele are dreptate. Moral, ;i
sentimental, oamenii simpatizeaz[ `n
secret cu suferin\a Antigonei. Asta
`ncearc[ s[-i explice lui Creon fiul s[u
Hemon, direct interesat `n problem[,
`ndr[gostit fiind de biata fat[. F[r[ suc-
ces< tiranul se crede deja mandatarul
zeilor pe p[m]nt. Oricine i se opune e
tr[d[tor, sau cump[rat de du;mani.
Chiar ;i profetul orb Tiresias, care `i
aduce un avertisment aspru din partea
zeilor. Care se va ̀ mplini ̀ ntocmai> mo-
lim[ devastatoare `n ora;, sinuciderea
Antigonei, sinuciderea lui Hemon (care
`nsemna stingereea eventualei dinastii

a lui Creon) ;i plecarea Euridicei, so\ia
sa. Strivit de propria m]ndrie (“hybris”,
tem[ omniprezent[ ̀ n tragedia greac[),
regele r[m]ne absolut singur. Blestemul
asupra casei lui Oedip s-a ̀ mplinit. Voia
zeilor sau consecin\a pulsiunilor ome-
ne;ti? Fiecare e liber s[ r[spund[.

Cei ce tulbur[ apa vie\ii

Izbitoare, la acest spectacol, este sce-
nografia. ~ntreaga poveste are loc `ntr-
un bazin, `n care apa ajunge p]n[ la
glezne, a;a c[ fiecare mi;care tulbur[
apa ;i creeaz[ valuri, o metafor[ superb[
a efectelor pe care fiecare act uman le
are asupra vie\ii ca ̀ ntreg. ~n plus, folo-
sirea inspirat[ a luminilor creeaz[ efecte
spectaculoase din reflexiile apei `n ca-
drul ̀ nchis creat pe scena Casei de Cul-
tur[. Este ;i meritul lui Fabry Zoltan,
regizorul tehnic al mont[rii. St]lpii
r[s[ri\i din ap[ ajut[ la `ncadrarea sce-
nelor, iar prezen\a carcasei mortului Po-

linice, ̀ n jurul c[ruia se \ese tragedia, te
`nfioar[. Singura “insul[“ e cea pe care
la ̀ nceput st[ Antigona, iar mai apoi cei
doi b[tr]ni, “corifeii” cet[\ii.

Regizorul folose;te pa;ii `n ap[ ca
mijloc de caracterizare< Creon p[;e;te
ap[sat, Antigona parc[ plute;te,
“poli\aii” se b[l[cesc, b[tr]nii danseaz[.
Dac[ prive;ti valurile, vezi interac\iunea
sufletelor ce se confrunt[ pe scen[.

~ntr-un gen cu personaje at]t de bine
conturate, arhetipale, cum este tragedia
antic[, membrii distribu\iei, cel pu\in
cei principali, sunt condu;i spre roluri
de compozi\ie substan\iale. Sandor An-
na ne arat[ o Antigona trecut[ deja “din-
colo”, dar mai degrab[ nevrotic[, ̀ mpie-
trit[, dec]t iluminat[. Costumul ei e
str]mt ;i parc[ o taie (costumiera este
Hotykai Evelyn). E greu s[ simpatizezi
sincer cu personajul, st]rne;te mai
cur]nd mil[ dec]t admira\ie. La fel de
`mpietrit `n atitudini `l red[ Kanyadi
Szilard pe Creon, `mprumut]ndu-i un
ton ditirambic ;i o gestic[ preluate parc[
din arsenalul retoric al lui Hitler (se ;tie
c[ acesta ̀ ;i preg[tea ̀ ndelung apari\iile
publice). Cuplul de “poli\i;ti locali” pare
cobor]t din bufonii lui Shakespeare,
d]nd regizorului ocazia s[ parodieze
showbiz-ul actual, lingu;eala puterii
(exprimat[ mimic foarte expresiv de
Frumen Gergo) ;i chiar moda turn[rii
de ap[ ̀ n cap. Bogar Barbara (Euridice)
compune o apari\ie fantomatic[, iar
Rozsa Laszlo (Hemon) are un joc veri-
dic, de adolescent str]ns cu u;a, revoltat.
Kovacs Nikolett e foarte discret[ ̀ n rolul
surorii Antigonei, Ismena.

Veteranul Csintos Jozsef ofer[ un
recital actoricesc memorabil `n toate
apari\iile sale< dic\ie ;i voce f[r[ repro;,
gestic[ histrionic[ unde e cazul, statuar-
hieratic[ ̀ n profe\ia lui Tiresias (cel mai
puternic moment al spectacolului). Dar
coloana vertebral[ a piesei o ofer[ cuplul
b[tr]nilor corifei (Toth Pall Miklos ;i o
minunat[ Mehes Kati), care afirm[ dra-
gostea de via\[ ;i speran\a de mai bine
a omului simplu dintotdeauna. Via\[ s[
fie, moarte s[ fie, ce e val ca valul trece.

Vasile A.

Scena `nfrunt[rii decisive `ntre Antigona (Sandor Anna) ;i regele Creon (Kanyadi Szilard)

Patru dintre fotografiile surprinse de negreşteanul Remus Ţiplea chiar în curtea
casei sale au fost publicate în două pagini de prestigiosul ziar britanic

Remus |iplea, fotograful din Negre;ti, l[udat de The Guardian

Stagiunea Teatrului `ncepe cu
tragedia tiraniei legii< “Antigona”
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Manuscrisele, c[r\ile poetului, dife-
rite obiecte apar\in]nd familiei, au fost
expuse `ntr-o lumin[ nou[. A;a cum
arat[ acum, Complexul Memorial Ady
Endre poate sta cu m]ndrie al[turi de
cele mai reu;ite case memoriale din
Rom]nia ;i Ungaria. 

O singur[ problem[ nu s-a realizat<
drumul care duce miile de turi;ti de la
C[ua; ̀ n satul Ady Endre. Pu\in[ aten\ie
din partea autorit[\ilor locale nu ar stri-
ca. Locul, o adev[rat[ oaz[ de lini;te,
merit[ vizitat, chiar ;i cu acest inconve-
nient legat de transportul dificil. 

Cine a fost Ady Endre?

Unul dintre cei mai mari poe\i de
limb[ maghiar[, n[scut "nici ̀ n Transil-
vania, nici `n Ungaria" a v[zut lumina
zilei `ntr-o familie din mica localitate
Mecen\iu. I-a fost dat s[ revolu\ioneze

literatura maghiar[, prin suflul nou, prin
tematic[ ;i tehnica poetic[. A tr[it in-
tens. S-a stins devreme. Influen\a liricii
sale a dep[;it grani\a limbii maghiare.
A fost adoptat `nc[ din timpul vie\ii de
literatura rom]n[, m[rturie stau ne-
num[ratele traduceri. Prieten cu Octa-
vian Goga, cons[tean cu pictorul Aurel
Popp, poetul Ady Endre apar\ine ̀ ntregii
umanit[\i prin mesajul s[u ̀ nc[ proasp[t
dup[ trecerea a aproape o sut[ de ani. 
Trebuie s[ fim m]ndri c[ unul dintre cei
mai mari poe\i ai lumii s-a n[scut pe
aceste meleaguri, "cele mai triste din lu-
me", dup[ cum spune el.  Dar s[-l l[s[m
pe poet s[ se prezinte singur. 

Bunicul din partea mamei 
a fost preot `n Mecen\iu

”Din punct de vedere geografic, mă
trag din Sălaj, din vechiul Partium, deci
nici din Transilvania, nici din Ungaria.
Social la fel< nici de sus, nici de jos, din

familie de mici nobili care, pe parcursul
unui mileniu, deşi s-au străduit, abia şi-
au dus zilele de azi pe mâine. Pe vremuri,
conform vechilor izvoare scrise, am fost
o familie însemnată şi bogată, dar încă
din secolul al XV-lea am ajuns nobili
«cu şapte pruni».

O mândrie de mai mulţi cai putere
în sufletele noastre arată că şi noi, cu
mai multă abilitate, puteam fi o dinastie.
Strămoşii mei din partea maternă sunt
cu toţii preoţi, învățați, poeţi, calvinişti
începând cu zorii protestantismului. Bu-
nicul din partea mamei a fost preot în
satul în care m-am născut, în Mecenţiu,
iar tatăl meu a venit la mama din inte-
riorul Sălajului.” Ady Endre< Autobio-
grafie. Nyugat, 1 iunie 1909.

Poetul a v[zut lumina zilei 
`n 22 noiembrie 1877

”La început m-am gândit să încep o
aşa-numită autobiografie după o logică

strictă cu ziua de azi şi termin cu ziua
mea de naştere, eveniment nu prea im-
portant. Dar la vârsta mea omul devine
deja laş şi nu mai îndrăzneşte să se re-
volte împotriva vechilor reguli, aşadar
să începem cu momentul naşterii. 

Am văzut lumina zilei în 22 noiem-
brie 1877 în comuna Mecen\iu din ju-
deţul Sălaj, un sătuc de pe valea Eriului
aşezat la grani\a fostelor comitate Sol-
nocul de Mijloc şi Sătmar. Tatăl meu,
Ady Lőrinc, venise nu de mult din loca-
litatea Lompirt, aflată în Sălaj, căsăto-
rindu-se cu orfana preotului reformat
din Mecen\iu, adoptată de un unchi, cu
o mică moşie în sat. 

Familia mamei mele era o veche fa-
milie de preo\i protestan\i, bunica din
partea tat[lui provenea din familia Visky,
fiind fiică de preot calvinist din Transil-
vania, iar bunicul, Ady Dániel, era ad-
ministrator al familiei Wesselényi şi mo-
şier în Lompirt. Familia Ady, de altfel –
dar nu are nicio importanţă – este una

dintre cele mai vechi familii din Sălaj,
reşedin\a strămoşească având-o la Od
sau Ad, mai târziu Diósad (Dioşod) tră-
gându-şi originea din neamul Gut-Ke-
led. Familia a pierdut destul de repede
avu\ia de odinioară, şi începând din se-
colul al XVI-lea, mai existau printre
membrii ei prea pu\ini domni nobili,
moşieri, majoritatea transformându-se
în ”nobili cu opinci”, trăind în pragul io-
băgiei.” Ady Endre< Autobiografie. Az
Érdekes Újság Dekameronja I, septem-
brie 1913.

”Comitatul meu are formă de inimă.
S-a format din vechiul Solnoc de Mijloc,
unit cu Crasna, fiind o relicvă a Sylvaniei
arhaice. În ultima vreme petrec aici, aca-
să, mai mult timp. Trăiesc în col\ul ini-
mii-Sălaj care e doar la o aruncătură de
bă\ de la câmpul Moftinului, invocat de
retorica istorică. Nu există meleag mai
trist în această \ară” Ady Endre< În îm-
pără\ia familiei Károlyi. Pesti Napló, 5
noiembrie 1911.

Complexul Memorial Ady Endre
are o fa\[ nou[

Casa veche, camera `n care s-a n[scut Ady Endre Camera poetului din casa mare
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Bretelele pot face orice pereche
de pantaloni s[ stea confortabil

În ultimi 300 de ani bretelele au suferit diferite modificări, dar modelul modern a fost
inventat de Albert Thurston în anul 1820. Pantalonii din acea perioadă aveau o croială
care nu-ţi permitea punerea unei curele și astfel toți erau nevoiți să poarte bretele. Bretelele
şi-au pierdut popularitatea în primul război mondial datorită uniformelor purtate care
necesitau cureaua, însă au revenit în timpul celui de al-II-lea război mondial datorită rea-
pariţiei modelelor de pantaloni din anii 1800.

Cu siguranță bretelele vă
amintesc de copilărie. Pe atunci
poate nu ați înțeles de ce le purtați
care este rolul lor, din ce material
se fac sau cât de bine arată. Cu
timpul bărbaţii au început să
poarte atât bretele, cât şi curea,
iar alţii doar bretele la diverse ti-
puri de pantaloni şi ţinute casual
sau formale.

Multe reviste oferă sfaturi de spe-
cialitate în stil, dar uită să specifice im-
portanţa bretelelor. Poate ţi-a trecut
prin cap că ai încerca aşa ceva, însă nu
ai ştiut cum să îţi alegi bretele potrivite.
În acest caz consider că este important
să înţelegi rolul bretelelor şi modul lor
de asortare.

În ultimi 300 de ani bretelele au su-
ferit diferite modificări, dar modelul
modern a fost inventat de Albert Thur-
ston în anul 1820. Pantalonii din acea
perioadă aveau o croială care nu-ţi per-
mitea punerea unei curele şi astfel toți
erau nevoiți să poarte bretele. Bretelele
şi-au pierdut popularitatea în primul
război mondial datorită uniformelor
purtate care necesitau cureaua, însă au
revenit în timpul celui de al-II-lea răz-
boi mondial datorită reapariţiei mo-
delelor de pantaloni din anii 1800.

Ce sunt bretelele?

Bretelele sunt fâşii din material tex-
til sau din piele care se poartă peste
umeri pentru a susţine pantalonii.
Unele bretele pot fi elastice în întregi-
me sau doar la capete. Modelele se di-
ferenţiază după mărime şi după felul
în care apar în spate, dacă formează
un X sau un Y. Chiar dacă sunt consi-
derate de modă veche, fanii ţinutelor
clasice nu le agrează. Totuşi, acestea
sunt populare în SUA şi în Marea Bri-
tanie. La americani purtatul de bretele

ţine de simţul practic, în schimb la en-
glezi ţine de tradiţie.

Funcţionalitate

Bretelele pot face orice pereche de
pantaloni fără talie sau cu câteva nu-
mere mai mari să stea confortabil. Cele

tradiţionale trebuie să fie corespunză-
toare croielii pantalonilor fiind potri-
vite doar la pantalonii care nu au fost
concepuţi pentru curea deoarece
aceştia au nasturii prinşi de betelie.

Nu doar că sunt practice dar pot şi
îmbunătății aspectul fizic. Un avantaj
al bretelelor este că subliniază linia ver-
ticală, producând un efect de alungire.

Ele sunt potrivite pantalonilor cu talia
înaltă pentru că această combinaţie te
face să pari mai înalt. În plus, purtatul
bretelelor pe timp de vară aduce un alt
avantaj şi anume permit circularea ae-
rului între cămaşă şi betelie.
Tradiţia spune că la o ţinută formală nu
se poartă cureaua şi bretelele în acelaşi
timp. Dacă eşti sigur că bretelele `ţi
menţin pantalonii în timpul mersului,
vei părea o persoană mai încrezătoare.
În schimb, un dezavantaj al bretelelor
apare atunci când stai jos, deoarece
tind să alunece de pe umeri.

Sunt două circumstanţe în care bre-
teaua câştigă în faţa curelei. La o ţinută
elegantă bretele sunt tradiţionale. Sub
o vestă deoarece păstrează verticalita-
tea ţinutei.

Materiale

Bretelele de calitate sunt confecţio-
nate din lână sau mătase. Pentru con-
fort alege bretele cu o lăţime de 3-4
cm. Cu cât acestea sunt mai subţiri, cu
atât sunt mai stilate.

Pentru o ţinută elegantă evită nai-
lonul şi mergi pe monocromatic în fa-
voarea celor cu imprimeu sau ţesute.
Ele sunt disponibile în toate culorile şi
modelele imaginabile, chiar şi cu mo-
tive mai puţin amuzante. Tot lipsite de
umor sunt şi modelele din piele îm-
pletită.

Un material clasic folosit pentru
bretele este box-cloth, o ţesătură groa-
să, cu aspect asemănător fetrului, care
nu se întinde. Variantele moderne sunt
făcute din fibre sintetice.

Bretelele tradiţionale, precum cele
create în 1820, au cataramele din bronz
şlefuite manual. Bretelele tradiţionale
au câte o curea de formă trapezoidală
la fiecare dintre cele două părţi din faţă
şi două fâşii lungi în spate. Acestea sunt
realizate uneori din catgut alb, iar al-
teori din piele de capră în maroniu, ne-

gru sau alb.
Modul de prindere a bretelelor este

prin cârlig, prin nasturii de pe betelie
sau prin cleme. Bretelele ce au cleme
sunt potrivite pentru orice ţinută ca-
sual, dar nu sunt potrivite pentru ţin-
utele elegante. Clemele sunt potrivite
doar pentru pantalonii din denim de-
oarece dinţii acestora sunt ascuţiţi şi
distrug alte tipuri de material.

Având în vedere că bretelele au
aceeaşi verticalitate cu cravata, aceste
două elemente se vor asorta prima dată
după care cele două se vor coordona
în funcţie de cămaşă şi pantaloni. Băr-
batul stilat se va folosi de culoarea bre-
telelor pentru a le încadra în ţinută.

Bretelele monocrome sau în dungi
îţi oferă o versatilitate mai mare faţă
de cele cu motive. Deoarece majorita-
tea poartă cravate cu modele, este sim-
plu de asortat o asemenea cravată cu
bretele monocrome sau în dungi alese
după o culoare comună.

Bretelele cu model merg bine cu
cravatele cu model sau în dungi. În
acest caz bretelele se pot asorta cu o
culoare din cravată sau se alege o cu-
loare în armonie cu pantalonii sau cra-
vata.

Bretelele albe se poartă de obicei
la costumul de afaceri. Ele arată bine
atât la pantalonii negri, cât şi la cei ma-
ro, spre deosebire de curelele maronii
sau negre, care nu trebuie purtate decât
la pantofi de aceeaşi culoare.

Câteva persoane care poartă bretele
sunt Larry King, Daniel Craig , Michael
Douglas şi Tom Cruise.

Când eşti în căutarea unei curele,
ia în considerare şi purtatul bretelelor
în defavoarea acestora. Fiindcă merg
atât la ţinute casual, cât şi la cele for-
male, consider că bretelele sunt un ac-
cesoriu versatil, care nu se poartă doar
pentru a susţine pantalonii, ci şi pentru
a face o declaraţie cu privire
la stilul vestimentar.

Chiar dacă încă vrei să profiți
de ultimele raze de soare și să te
simți confortabilă în perechile ta-
le ușoare și lejere de sandale, este
cazul să te gândești la încălțămin-
tea de toamnă. Astfel credem că
merită să arunci un ochi și peste
colecțiile deosebite ale sezonului
care se apropie!

Vei descoperi pantofi cu designuri
inedite ce pot fi purtați chiar de acum.
Mai mult, nu există o perioadă mai fa-
vorabilă ca aceasta pentru a cumpăra
la prețuri irezistibile pantofii potriviți
pentru vremea răcoroasă.

În acest articol îți prezentăm care
sunt tendințele în materie de pantofi
pentru sezonul toamnă-iarnă. 

Cu informațiile pe care ți le oferim,
vei reuşi să faci cumpărături inspirate
ca un adevărat cunoscător de modă şi
să fii în pas cu trendurile.

Botine de efect

Dac[ crezi că ai văzut toate mode-
lele posibile de cizmulițe până la glez-
nă, mai gândeşte odată. 

Cu decupaje şi detalii decorative în
față sau în lateral şi cu tocuri înalte şi
subțiri, care imită forma clasică a pan-

tofilor stiletto, cizmulițele până la glez-
nă sunt mult mai şic în sezonul toam-
nă-iarnă 2014.

Construite în stilul off-duty al top
şi în forme diverse, cu toc gros sau sub-
țire şi înalt, noi nu ne plictisim nicio-

dată de încălțările cu catarame. Dacă
eşti pasionată de street style, cu sigu-
ranță, vei fi şi tu în curând posesoarea
unor cizme scurte inspirate de clasicele
ciocate western.

Sandalele gladiator cu aspectul
unor cizme împletite

Piese care în trecut păreau a fi ac-
cesibile doar trend-setter-ilor sunt pe
cale a deveni modele must-have în mo-
da străzii. Mai confortabile decât par,
sandalele gladiator te prezintă în orice
împrejurare ca fiind o femeie puterni-
că, sexy şi încrezătoare.

Cizmele se înalță sezon după sezon,
depinde de tine pe ce culmi îndrăzneşti
să te ridici. Sezonul toamnă-iarnă ne
aduce modele de cizme înalte peste ge-
nunchi care îți subliniază silueta şi îți
sculptează picioarele, făcându-le să pa-
ră mult mai lungi.

Pantofi cu model din piele

de reptilă

La toamnă, pantofii cu imprimeuri
care imită pielea de reptilă vor fi la ma-
re căutare. Cumpără acum o pereche
dintre aceste modele trendy şi obişnu-
ieşte-te cu alura lor provocatoare.

Știm! Șerpii sunt şi ei tot reptile,
însă încercăm să fim foarte specifici.
Dacă a existat un trend care să ne în-
toarcă mereu capetele în acest sezon,
acesta a fost, fără îndoială, pielea de
şarpe. Dacă îți doreşti un look extrem
de şic, pantofii cu imprimeu reptilian
sunt mai mult decât potriviți.

Multe femei fug de pantofii care au
cureluşă pe gleznă, pentru că, se ştie,
trebuie să ai glezna subțire pentru un
asemenea contur. Dar noi îți arătăm
că orice picior poate arăta superb cu o
pereche de pantofi cu toc care au un
astfel de accesoriu pe gleznă. Alege o
pereche într-o culoare închisă pentru
un look rafinat şi elegant.

Denisa T.

Ce pantofi se poart[ toamna asta?
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DIET~

Proaspetele mămici se confrun-
tă cu aceeași problemă după naș-
tere, ce să facă pentru a reveni la
vechea siluetă. Pentru a da jos greu-
tatea acumulată în timpul sarcinii
este nevoie de răbdare, este un pro-
ces de lungă durată, iar slăbirea se
face treptat mai ales dacă și alăptați. 

Alimentația în timpul alăptării este
restrictivă, deoarece orice aliment consu-
mat poate avea efecte negative asupra să-
nătății copilului. Alăptarea în sine presu-
pune un consum mare de calorii şi deci
poţi reveni la silueta dorită fără foarte mult
efort.

Greutatea acumulată în timpul sarcinii
diferă de la persoană la persoană, în medie
te îngraşi 12-16 kilograme, însă unele fe-
mei pot avea şi cu 30 de kilograme în plus.
Menţinerea greutăţii sub control pe par-
cursul sarcinii poate fi realizată dacă in-
cludem în alimentaţie multe fructe, bem
sucuri naturale în locul celor acidulate, fa-
cem mişcare în limita permisă şi renunţ[m
la grăsimi, mezeluri şi lactate grase.
Alimentaţia după naştere, mai ales dacă
alăptezi este la fel de importantă şi tre-
buie să asigure acelaşi aport de elemen-
te nutritive bebeluşului în creştere.

Vechea siluetă o puteți recupera
în decurs de 6 luni după naştere,
dacă se ține o dietă corectă şi dacă
alăptați. Cel mai sigur interval de
timp de a redobândi formele dorite
este de 2-3 ani după naştere. Chiar da-
că intervalul de timp ţi se pare prea lung,
pentru a te menţine în formă pe termen
lung vei avea nevoie de un regim echili-
brat, nu diete drastice.

Mamele care nu alăptează pot alege
orice dietă standard pentru a reveni la
silueta dorită. Trebuie să facă sport şi
masaj anticelulitic dar mai ales pot să

consume ceaiuri naturiste pentru slăbit şi
alte preparate speciale.

Mamele care alăptează au o dietă spe-
cială. Scopul este de a furniza necesarul
de vitamine, proteine şi minerale bebelu-
şului, dar care să permită în acelaşi timp
şi scăderea în greutate. Partea bună este
aceea că prin alăptare se consumă calorii
şi în general mămicile care aleg să alăpteze
revin foarte repede la silueta dorită.

Dieta trebuie să conţină alimente care
să însumeze în jur de 2300 de calorii şi să
conţină vitamina B1, B6, B2, B12, magne-
ziu, zinc, calciu, vitamina E, fier şi fosfor,
omega-3 şi acid folic. Se poate opta şi pen-
tru un complex de vitamine. 
Carnea albă, legumele (eliminate cele care
provoacă diaree, balonare sau colici bebe-
luşului), fructele (fără citrice), lactatele
(degresate) trebuie incluse în alimentaţie

şi „testate”. Dacă
produc colici,
dureri abdo-
minale, iritaţii
bebeluşului,
atunci trebu-
ie omise din
dieta zilnică.
Cerealele in-
tegrale şi se-
minţele
conţin vita-
mine şi nu
produc ne-
plăceri di-

gestiei bebeluşului. In plus, asigură saţie-
tatea şi ameliorează constipaţia sau balo-
narea.
Carnea de vită poate fi consumată la grătar,
slabă, pe când carnea de porc nu este re-
comandată fiindcă reduce lactaţia.

Sfaturi pentru dieta
după naştere

Stabileşte necesarul zilnic de calorii
(acesta va fi mai mare dacă alăptezi) şi cal-
culează orientativ caloriile din alimentele
consumate. Notează alimentele consumate
pe parcursul unei săptămâni şi observă
care din alimente pot fi înlocuite cu alter-
native mai sănătoase. Ține cont de pro-
priile tale notiţe când alegi ce mănânci.

Creează un meniu săptămânal care să
conţină aportul necesar de proteine, vita-
mine şi minerale, dar mai ales care să res-
pecte nevoia de calorii.

Elimină din dieta zilnică< mezelurile,
conservele, dulciurile, grăsimile, mâncarea
de tip fast-food, băuturile carbogazoase,
produsele de patiserie, pâinea.

Nu consuma pastile de slăbit, ceaiuri
sau alte substanțe recunoscute ca fiind sti-
mulente pentru slăbit dacă alăptezi. 
Sportul după naştere are o influenţă bună
asupra recuperării siluetei, dar trebuie res-
pectate sfaturile medicului dacă ai născut
prin cezariană sau ai făcut operaţie de epi-
ziotomie.

Activitatea fizică poate să conste la în-
ceput din plimbări în natură, mersul
grăbit, înot, dans. Pe măsură ce te
recuperezi după naştere poţi începe
şedinţe de aerobic, pilates, kangoo

sau alte tipuri de exerciţii fizice, dar
în limita suportată de organismul tău

(nu trebuie să te epuizezi).
În cazul în care nu ai destul timp pen-

tru a face sport, nu este nici o problem,
copilul te va pune în mişcare toată ziua.

Este nevoie de r[bdare
pentru a sl[bi dup[ na;tere

Dac[ al[ptezi, nu consuma pastile de sl[bit sau alte substan\e pentru sl[bit

Dacă e;ti în plină cură de slă-
bire și umbli la tine cu carnețelul
în care îți treci fiecare calorie, este
bine de știut că un ou are în jur de
70 de calorii.

Oul este o sursă importantă de pro-
teine, vitamine (A, B2, B12, B5, B7, D),
minerale (fosfor, calciu, fier, iod, seleniu,
zinc) şi acizi graşi Omega 3. De altfel, un
singur ou mare îți poate oferi 15% din
cantitatea de proteine necesară zilnic.
Acest aliment nu ar trebui să lipsească
dintr-o dietă de slăbit, având în vedere
că îți oferă nutrimentele necesare şi asi-
gură senzația de sațietate pe o perioadă
mai lungă de timp. Însă dacă monitori-
zezi atent tot ceea ce consumi, cu sigu-
ranță te interesează  câte calorii are un
ou. Numărul acestora depinde atât de di-
mensiunea oului cât şi de modalitatea în
care este gătit.

Un ou de dimensiune medie peste
care nu au fost adăugate diverse sosuri
are 70 de calorii. În timp ce unul mare
poate conține între 75-80 de calorii, iar
unul mic poate avea aproximativ 55 de
calorii.

Având în vedere cât de hrănitor şi
gustos este acest aliment, nu te feri să îl
consumi la micul dejun sau să îl strecori
printre ingredientele unei salate consu-
mate la prânz. Silueta ta va fi în siguranță

atâta timp cât nu adaugi dressinguri gra-
se, care vor creşte simțitor numărul de
calorii consumate. Se pare că gălbenuşul
este cel care conține cele mai multe ca-
lorii, astfel că poți renunța la el şi să con-
sumi doar albuşul, dacă eşti îngrijorată
în acest sens.

Câte calorii are un ou prăjit
sau unul făcut omletă?

Este normal să te întrebi câte calorii
are un ou, în special dacă urmezi o dietă
strictă. De aceea, este bine să fii atentă la
modul în care îl prepari. De exemplu,

numărul caloriilor pe care le are un ou
prăjit poate creşte până la 90-95.

O simplă omletă preparată cu lapte
poate sări lejer peste 100 de calorii (pen-
tru fiecare ou în parte). Prin urmare, gân-
deşte-te câte ar trebui să aibă dacă ai mai
ad[uga şi bacon, cârnați şi caşcaval. Ține
minte că şi dimensiunea acestui aliment
dictează numărul de calorii consumate.

Ouăle umplute se numără printre ce-
le mai întâlnite aperitive fiindcă sunt de-
licioase şi uşor de preparat. Însă ce faci
când eşti la dietă şi te afli în fața unui
platou ademenitor? Refuzi sau mănânci
cât mai multe? 

De obicei, maioneza, pateul sau cre-
ma de brânză sunt cele mai utilizate in-
grediente la prepararea acestor aperitive,
astfel că nu este de mirare că numărul
caloriilor se dublează. Prin urmare, un
ou mediu poate ajunge să aibă între 140-
160 de calorii. Dacă vrei să reduci din
numărul lor atunci când le prepari, va
trebui să foloseşti altfel de ingrediente.
Spre exemplu, înlocuieşte maioneza cu
iaurt, smântâna cu conținut redus de gră-
sime sau crema de brânză preparată în
casă (tot cu conținut redus de grăsime).
O altă variantă pentru a obține aperitive
light este să îndepărtezi gălbenuşul şi să
foloseşti doar ingredientele enumerate
mai sus. În acest caz va trebui să îngroşi
crema cu multe verdețuri.

Denisa T.

Caloriile unui ou difer[ `n func\ie de cum este g[tit

Nu este uşor să rezistăm tentațiilor
când suntem la dietă. O metodă prin care
putem da jos câteva kilograme, este dieta
cu oțet de mere. Ultima găselniță în lupta
cu kilogramele în plus este reprezentată
de dieta cu oțet de mere, care are din ce în
ce mai mulți adepți, deşi specialiştii şi nu-
triționiştii nu s-au exprimat clar asupra
acestei metode.

Tot mai multe reviste promovează
această metodă, deoarece dieta cu oțet de
mere nu doar că este uşor de realizat dar
este şi ieftină. 

Încă din Antichitate oțetul este folosit
ca tonic în tratarea anemiei, migrenelor,
oboselii, dar şi împotriva artritei sau dia-
betului. Ultimile cercetări făcute de spe-
cialiştii japonezi au demonstrat că admi-
nistrarea oțetului de mere şoarecilor de la-
borator a dus la modificarea unor gene
care au provocat secretarea unor proteine
care împiedică organismul să depoziteze
grăsimile peste cantitatea de care are ne-
voie. Dar afirmațiile care proclamă că oțe-
tul de mere reduce colesterolul, trigliceri-
dele şi glucoza din sânge nu sunt confir-
mate de specialiştii în domeniu. Nici nu-
triționiştii nu recomandă această dietă,

pentru că nu dispun de suficiente infor-
mații şi se limitează la câteva recomandări
pentru persoanele care se decid să urmeze
această metodă.
Recomandările nutriționiştilor

Nutriționiştii vorbesc despre o cură cu
oțet de mere, nu despre o dietă de sine stă-
tătoare. Vocile care vorbesc despre dieta-
minune în care mănânci de toate şi slăbeşti

doar cu câteva lingurițe de oțet este com-
plet falsă. Cu alte cuvinte, trebuie să res-
pecți toate regulile unei diete< trei mese pe
zi plus două gustări, cât mai multe fructe
şi legume proaspete, precum şi mişcare şi
exerciții fizice.

Un alt avertisment este legat de peri-
colul de arsuri stomacale, cauzat de acidi-
tatea ridicată a oțetului, provocată de acidul
acetic care se găseşte în toate variantele de
oțet. Este recomandat să luați oțetul dizol-
vat într-o cană cu apă pentru a evita riscul
unei arsuri stomacale. Oțetul poate pro-
voca şi iritații ale esofagului, de aceea tre-
buie băut diluat în apă sau ceai. De ase-
menea, medicii recomandă ca dieta cu oțet
de mere să nu depăşească mai mult de o
lună, după care poate fi repetată doar o
dată la trei luni.

Cum se ține dieta
Dieta are mai multe variante, dintre

care cele mai folosite vă promit că veți slăbi
4-6 kilograme într-o lună. O variantă este
să luați 1-3 lingurițe de oțet de mere în-
aintea fiecărei mese> la început doar o lin-
guriță până te obişnuieşti cu gustul. Deşi
unii oameni suportă greu gustul acestuia
şi îl beau cu apă sau suc de fructe natural.
Această dietă cu oțet de mere nu trebuie
să depăşeacă o lună.

A doua variantă pe care o propunem
este ca în fiecare dimineață să bei o cană
de apă în care se pune o lingură de oțet de
mere şi o lingură de miere de albine, ames-
tecate bine. Dieta aceasta durează între do-
uă săptămâni şi o lună.
Alegerea oțetului potrivit

Dieta cu oțet de mere este foarte ieftină
şi uşor de menținut şi datorită faptului că
oțetul de mere poate fi preparat acasă, prin
simpla fermentare a merelor. Tot ce ai ne-
voie este un kilogram de mere pe care le
razi, apoi le storci bine şi le depozitezi în-
tr-un recipient de sticlă împreună cu nişte
zahăr. După ce merele au fermentat ur-
mează aşa-numita “oțetire” a sucului pro-
venit de la fructe. Dacă nu aveți timp să-l
fabricați voi înşivă, nici o problemă, oțetul
de mere se găseşte în orice alimentară. To-
tuşi, pentru o dietă cu oțet de mere este
recomandat cel din magazinele naturiste,
pentru că nu conține coloranți şi conser-
vanți chimici.

Oțetul de mere luat înaintea fiecărei
mese inhibă apetitul poate datorită gustu-
lui greu de suportat, dar nu sunt dovezi
care să certifice că arde grăsimile şi că poate
schimba metabolismul persoanelor obeze
încât acestea să poată slăbi uşor şi repede
după cum promit reclamele. În conclu-
zie, dieta cu oțet de mere poate fi folosită
drept un ajutor, un catalizator pentru a
scăpa de kilogramele în exces.

O\etul de mere
arde gr[simile

Încă din Antichitate oțetul este folosit ca tonic în tratarea anemiei, migrenelor, oboselii,
dar și împotriva artritei sau diabetului. Ultimile cercetări făcute de specialiștii japonezi
au demonstrat că administrarea oțetului de mere șoarecilor de laborator a dus la modi-
ficarea unor gene care au provocat secretarea unor proteine care împiedică organismul
să depoziteze grăsimile peste cantitatea de care are nevoie.
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~n aceast[ goan[ nebun[ prin via\[, uit[m lucruri esen\iale, faptul c[ suntem parte
din Natur[ ;i ̀ n Natur[ trebuie s[ căut[m energiile cu care să ne sporim propria energie
a organismului.

Chiar dac[ este o var[ `n urma noastr[, `n care am avut parte de concediu, odihn[,
relaxare, totu;i mul\i dintre noi se pl]ng de apatie, mole;eal[, lips[ de concentrare, de
energie. Vedem cum copiii no;tri se adapteaz[ greu la programul de ;coal[, se trezesc
greu ;i parc[ nu au aceea;i vitalitate.

Toamna este anotimpul care pune la
`ncercare s[n[tatea organismului at]t prin
schimb[rile de temperatur[ alternante c]t
;i prin reducerea num[rului de ore cu soa-
re de pe parcursul zilei.

Simptome ;i contracararea lor

Instalarea unei st[ri de sl[biciune fizic[
;i psihic[ este specific[ acestui anotimp.
Astenia de toamn[ afecteaz[ toate catego-
riile de v]rst[ ;i se manifest[ prin st[ri de
oboseal[ fizic[ ;i psihic[, tulbur[ri ale
somnului (insomnie noaptea sau somno-
len\[ `n timpul zilei), stres, dureri de cap
etc.

Chiar dac[ o diet[ bogat[ ̀ n vitamine
este esen\ial[ pentru contracararea efec-
telor schimb[rii de anotimp ;i fortificarea
sistemului imunitar, sunt disponibile plan-
te care va pot ajuta `n aceast[ perioad[ de
tranzi\ie dintre anotimpuri, oferind un
aport sporit de nutrien\i ;i principii active
necesare organismului. Aceste plante se
numesc adaptogeni ;i contribuie la resta-
bilirea echilibrului psihic, hormonal, en-
docrin ;i sporesc rezisten\a noastr[ la agre-
siunile mediului `n care tr[im. Un adap-
togen trebuie s[ ̀ ndeplineasc[ trei condi\ii<
s[ nu fie toxic pentru organism, s[ produc[
un r[spuns nespecific `n corp, adic[ s[
sporeasc[ rezisten\a `mpotriva diver;ilor
factori de stres ;i s[ aib[ influen\a norma-
lizatoare asupra fiziologiei. Mecanismele
de ac\iune ale adaptogenilor nu sunt pe
deplin cunoscute, cert este c[ se ob\ine o
regularizare benefic[ a interconexiunilor
`ntre sistemele endocrin, imun ;i nervos.

Dintre plantele care cresc pe la noi,
n[praznicul, salvia, roini\a, lemnul dulce,
coada calului, menta ;i busuiocul ̀ ndepli-
nesc condi\iile de mai sus ;i sunt reco-
mandate `n aceast[ perioad[. Efectul lor
terapeutic a fost prezentat cu diverse ocazii.
Face\i cuno;tin\[ `n continuare cu un
adaptogen de marc[ din flora Asiei, ;i anu-
me Ginsengul indian.

Multiplele efecte benefice

Are o reputa\ie tradi\ional[ ca tonic
sau plant[ adaptogen[ care contracareaz[
efectul stresului ;i promoveaz[ `n general
bun[starea fizic[ ;i psihic[ a corpului.
Ajut[ la refacerea neurotransmi\[torilor
din creier ;i, prin urmare contribuie la eli-
minarea tulbur[rilor psihice, precum ;i a

celor legate de v]rsta `naintat[.
Principiile active ale acestei plante sunt

lactonele steroidale ;i alcaloizii care ac\io-
neaz[ ca precursori hormonali care pot fi
utiliza\i de organism pentru a-i converti
`n hormoni umani fiziologici atunci c]nd
este cazul.

Ginsengul indian este cunoscut ca o
plant[ revitalizant[ care asigur[ o nutri\ie
corespunz[toare a \esuturilor ;i a mu;chi-
lor, asigur]nd ̀ n acela;i timp o func\ionare
corespunz[toare a glandelor suprarenale.

Poate fi folosit at]t de b[rba\i c]t ;i de
femei ;i are efect calmant asupra sistemului
nervos, gener]nd un somn odihnitor. Este
un remediu bun `mpotriva `mb[tr]nirii,
`nt[re;te capacitatea organismului de a
men\ine parametri fiziologici `n limite
normale ;i de a rezista ̀ mpotriva stresului
cotidian.

Ginsengul indian previne sau reduce
dezechilibrele care pot duce la boli, at]t
cauzate de subnutri\ie, lipsa de somn, stres
mental ori fizic sau cauzate de toxinele
chimice din mediul `nconjur[tor. Deter-
min[ cre;terea num[rului de celule albe
din s]nge ;i preg[te;te corpul pentru a
produce antigeni ̀ mpotriva diferitelor in-
fec\ii ;i alergii. ~n plus, s-au constatat pro-
priet[\i antitumorale, cardioprotectoare,
antidiabetice ;i antioxidante.

Ginsengul indian are un avantaj fa\[
de Ginsengul Panax, `n sensul c[ nu pare
s[ duc[ la sindromul abuzului de ginseng,
o afec\iune caracterizat[ prin cre;terea ten-
siunii arteriale, reten\ia de ap[, tensiune
muscular[ ;i insomnie.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Oboseala, resim\ită uneori
lungi perioade de timp, este re-
zultatul vie\ii tot mai agitate ;i
dezechilibrate, experien\[ pe care
o tr[iesc foarte mul\i oameni.

~n aceast[ goan[ nebun[ prin via\[,
uit[m lucruri esen\iale, faptul c[ suntem
parte din Natur[ ;i `n Natur[ trebuie s[
căut[m energiile cu care să ne sporim
propria energie a organismului.

Chiar dac[ este o var[ `n urma
noastr[, `n care am avut parte de conce-
diu, odihn[, relaxare, totu;i mul\i dintre
noi se pl]ng de apatie, mole;eal[, lips[
de concentrare, de energie. Vedem cum
copiii no;tri se adapteaz[ greu la progra-
mul de ;coal[, se trezesc greu ;i parc[ nu
au aceea;i vitalitate.

Semne de alarm[

Un barometru al instal[rii oboselii
este ficatul, organul cheie `n produc\ia
de energie pentru organism. Chiar dac[
analizele de laborator ies bine, dar per-
soana se simte obosit[, f[r[ chef, are aler-
gii, infec\ii, digestie dificil[, tendin\a la
constipa\ie sau diaree - ficatul este cel
care sufer[ cel mai mult. Pentru c[ este
un organ rezistent, cu mare capacitate
de refacere, suport[ abuzuri ani de zile,
`nainte de a apare modific[rile pe analize,
care s[ ne alarmeze.

Semnele de alarm[ privind afectarea
ficatului  ̀ nainte de apari\ia simptomelor
care ar trebui s[ ne `ngrijoreze sunt<

- limba `nc[rcat[ cu miros ur]t al
respira\iei

- ame\eli dese , senza\ie de sf]r;eal[
- balon[ri ;i gaze de fermenta\ie `n

exces 

- insomnii sau somn agitat
- migrene ;i dureri de cap
- urin[ `nc[rcat[, colorat[ cu depu-

nere
- privire obosit[, ochi ro;ii, injecta\i
La apari\ia primelor semne ale obo-

selii ficatului, se indic[ o cur[ de cel pu\in
o lun[ cu Extract din ml[di\e de Roz-
marin. Acest gemoterapic este un reac-
tivator metabolic care ac\ioneaz[ at]t la
nivel hepato-biliar, cu efect hepatorege-
nerator prin ac\iunea de drenaj, c]t ;i la
nivel cerebral, cu ac\iune euforizant[ ;i
eutrofic[, de stimulare a memoriei.

Pentru ac\iunea trofic[ general[ ;i de
drenaj la nivelul suprarenalelor este re-
comandat Extractul din muguri de Ste-
jar.

Aceste extracte intr[ ;i `n compozi\ia
preparatului gemoterapic complex-Po-
lygemma 8 - astenie psiho - fizic[, cu
propriet[\i revitalizante la nivel fizic ;i
psihic, util ;i `n st[ri de astenie mental[.
Complexul fito-gemoterapic mai con\ine
extract din r[d[cin[ de Ginseng siberian,
cu propriet[\i imunostimulante ;i adap-
togene, al[turi de Extractul din semin\e
de Mesteac[n pufos, un veritabil tonic ;i
imunostimulator al activit[\ii cerebrale.

Al[turi de cele de mai sus men\ionate,
s[ nu uit[m de odihn[ ;i somnul care
pot fi "medicamente" veritabile, ieftine
;i la `ndem]na tuturor. Si bine`n\eles
g]ndirea pozitiv[, cheia succesului
fiec[rui tratament.

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat

Clinica Sf]ntul Anton

Ginsengul indian revitalizeaz[ organismul `n sezonul rece

La apari\ia primelor semne ale oboselii ficatului, se indic[ o cur[ de cel pu\in o
lun[ cu Extract din ml[di\e de Rozmarin

Este cunoscut ca o plant[ revitalizant[ care asigur[ o nutri\ie corespunz[toare
a \esuturilor ;i a mu;chilor, asigur]nd `n acela;i timp o func\ionare
corespunz[toare a glandelor suprarenale

Oboseala nu trebuie l[sat[
s[ devin[ cronic[ 

S~N~TATE

Tehnica investiga\iei medicale cu
ajutorul ecografului se revolu\ioneaz[
constant. Acum,  tehnologia 5D d[ po-
sibilitatea medicilor ;i p[rin\ilor  de a
vedea tr[s[turile faciale ale f[tului cu
maxim[ claritate.

Ecografia ̀ ;i are ̀ nceputurile ̀ n teh-
nicile de naviga\ie din timpul celui de-
al doilea r[zboi  mondial unde sonarul
(Sound Navigation and Ranging) era
folosit pentru a determina distan\ele
sub ap[. 

Astfel, investiga\iile cu primele eco-
grafe se realizau prin emiterea unei un-
de ultrasonice prin ap[ ;i a;teptarea
r[spunsului reflectat de un posibil ob-
stacol aflat `n calea acesteia. Treptat,
de la imagini `n format 2D, 3D sau 4D
s-a trecut la genera\ia 5D, care repre-
zint[ un salt important `n domeniul
obstetric[-ginecologie.

Ce reprezint[ `ns[ 5D
`n ecografie?

Speciali;tii explic[ faptul c[ eco-
grafia 2D ofer[ o imagine ̀ n alb-negru
;i ̀ n timp real. 3 D permite observarea
tridimensional[ a f[tului ̀ ntr-o imagi-
ne static[. 4D adaug[ ̀ nc[ o dimensiu-
ne, timpul ;i astfel se pot vedea mi;c[ri-
le fe\ei ;i ale membrelor f[tului. Noua
tehnologie 5D ofer[ `n schimb o di-
mensiune suplimentar[ ce este dat[ de
deosebita acurate\e a detaliilor. M[mi-
cile vor putea desc[rca imaginile re-
zultate dintr-o ecografie realizat[ cu
UGEO WS80A direct pe smartphone
sau pe tablet[, utiliz]nd o aplica\ie nu-
mit[ "Hello Mom" aplica\ie care ru-
leaz[ pe sistemul de operare Android.

A consemnat 
:tefania Cri;an

Tehnologia 5D
revolu\ioneaz[

ecografia

Formula ideal[ pentru o eficien\[
sporit[ la locul de munc[ prevede alo-
carea a 52 de minute pentru lucru ;i
17 minute pauz[ - este concluzia la care
a ajuns o firm[ leton[, conform lefiga-
ro.fr. Firma a elaborat un studiu dup[
ce a urm[rit productivitatea
salaria\ilor. Cu ajutorul softului Des-
kTime, firma a urm[rit ce f[ceau sala-
ria\ii la calculator `n aplica\ii conside-
rate "productive", "neproductive" sau
"neutre". Rezultatul cercet[rii a ar[tat
c[ 10% dintre salaria\ii cei mai eficien\i
luau pauze regulat, iar la campionii
productivit[\ii ele durau 17 minute, la
52 de minute lucrate. Cele 17 minute
de pauz[ nu erau petrecute pe Face-
book ;i nici ̀ ntr-o conversa\ie cu cole-
gul despre necazurile personale, ci fo-
losirea timpului `ntr-un mod s[n[tos<
se plimb[, citesc sau vorbesc, dar nu
despre activitatea lor profesional[.

Formula de 52+17 nu se poate apli-
ca ̀ ntocmai la toate locurile de munc[,
`ns[ a fost admis faptul c[ sunt necesare
pauze regulate pe parcursul zilei, fie ;i
numai pentru c[ oamenii nu sunt la fel
de concentra\i pe tot parcursul zilei. S-
a constatat c[ cea mai sc[zut[ produc-
tivitate se `nregistreaz[ `n jurul orei
mesei de pr]nz, la ora 14.55.

Mihaela Ghi\[

Ecua\ia magic[
pentru o eficien\[

sporit[ la locul
de munc[



10 Informa\ia de Duminic[/21 septembrie 2014

RE}ETE

Mur[turi oltene;ti la butoi

P[str[v cu cimbru

Mod de preparare<

Toate ingredientele se spală bine,
în apă rece, din mai multe ape şi se lim-
pezesc sub jet de apă curgătoare. Cele
care trebuie< pepenele mai mari, țelina,
morcovii, conopida şi hreanul se felia-
ză, sau se taie bucăți, după caz. Mură-
turile trebuie aşezate în butoi cu grijă,

în straturi, în aşa fel încât spa\iul dis-
ponibil să fie cât mai bine umplut, iar
la final, după ce recipientul este plin
trebuie mutat în beci sau în cămară,
abia după aceea se va turna peste ele
saramura. Aceasta trebuie fiartă, în
compoziție de o lingură plină de sare
neiodată la un litru de apă, apoi răcită.
Mur[turile astfel preparate, după rețetă
tradi\ională trebuie lăsate să stea mi-
nim o lună, abia după 4-5 săptămâni
îşi vor căpăta gustul acru dorit.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

10 - 12 kg pepeni micuți pentru murat
(fie se găuresc în mai multe locuri, fie
se feliază), 18-20 kg de gogonele, de
preferință rozulii, 3-4 kg de țelină şi
morcovi, 2 kg de conopidă, 10 kg de
castraveți, frunze de țelină, usturoi,
cimbru, ardei iuți, hrean şi sare, toate

acestea după preferință.

Mod de preparare

Peştele curățat se crestează puțin,
la distanțe de circa 1,5 cm, în lățime,
sau uşor oblic. Frecăm bine cu sare şi
piper. Laptele se amestecă cu o linguriță
de sare, una de piper şi una de cimbru,
sau o lingură de cimbru proaspăt şi to-
cat mărunt, precum şi cu usturoiul pi-
sat. Se amestecă bine şi se toarnă peste
păstrăvii pregătiți. Se lasă aşa circa 3-

4 ore la frigider, întorcând peştii apro-
ximativ din oră în oră. Se scot păstr[vii
din lapte şi se aşează în vas termore-
zistent. Circa 100 ml din baiț (partea
mai condimentată) se amestecă cu 50-
80 ml apă, se toarnă peste peşti, apoi
se stropesc cu puțin ulei. Vasul acoperit
se pune în cuptorul preîncălzit, iar du-
pă circa 15 minute se descoperă, peştii
se stropesc din nou cu ulei şi se prăjesc
până se vor rumeni. Se servesc cu felii
de lămâie, cartofi, mămăligă, salată,
sau garnitură asortată.

Ingrediente<
C]te un păstrăv de circa 300 g pentru
fiecare persoană, sare, piper, o lingu-
riță de cimbru măcinat sau preferabil
3-4 crenguțe de cimbru proaspăt, 4-
5 căței de usturoi, 500 ml lapte dulce,
câte 2-3 linguri de ulei la fiecare peşte

şi lămâie.

Biscui\i de cas[ cu stafide

Mod de preparare<

Făina se freacă bine-bine cu untura,
apoi se adaugă zahărul, zahărul vanilat,
praful de copt, sarea, precum şi gălbe-
nuşul de ouă şi se amestecă. Se mai
adaugă şi stafidele, dar din acestea, da-
că nu folosim altceva, putem lăsa câteva
bobițe şi pentru ornat. Apoi încet, se
adaugă smântâna, până când aluatul
capătă o consistență potrivită pentru

întins. Se mai frământă puțin şi se în-
tinde la o grosime de o jumătate de de-
get, apoi se decupează cu un pahar sau
cu diverse forme, iar cu aluatul rămas
se repetă toată operațiunea, dar se pot
face şi biluțe de mărime egală, care
printr-o simplă apăsare capătă forma
dorită. Se poate orna, dar nu e neapărat
nevoie, pentru că stafidele din aluat îi
dau un aspect plăcut şi fără alte orna-
mente. Se aşează pe o tavă căptuşită cu
hârtie de copt, apoi se dă la cuptorul
preîncălzit, circa 40 de minute la tem-
peratură potrivită.

Ave\i nevoie<  
1/2 kg făină fină, 4 linguri de untură,
4 linguri de zahăr, 4 gălbenuşuri de
ouă, 1-2 plicuri zahăr vanilat, un plic
de praf de copt, un vârf de cuțit de sa-
re, şi 2-300 g de smântână (în funcție
de grosimea sa), 2 pahare cu stafide,
nuci, migdale, ciocolată sau fructe

pentru ornat.

Ciorbi\[ de zucchini

Mod de preparare<

Cele 4 bucăți de zucchini se curăță,
se răzuiesc, se lasă câteva minute cu
puțină sare, după care se storc de apă.
Într-o oală de circa 4 litri, se pune uleiul
la încins, se adaugă ceapa tocată mă-
runt şi morcovii răzuiți mărunt şi se

călesc puțin, apoi se adaugă supa şi lap-
tele. Se fierbe până când morcovii de-
vin păstoşi, apoi se adaugă dovleceii şi
se fierbe din nou câteva minute. Făina
se amestecă treptat cu smântâna sau
iaurtul, cu grijă să nu formeze noduri,
se toarnă în supă, se adaugă mărarul şi
frunzele de pătrunjel, se condimentea-
ză şi se mai lasă să dea câteva clocote,
până când toate ingredientele se fierb.
După ce se ia de pe foc se adaugă şi us-
turoiul feliat subțire. Se poate servi cu
ardei iute şi eventual cu adaos de smân-
tână.

Ave\i nevoie< 
2 morcovi, o ceapă mijlocie, 4 bucăți
de zucchini de mărimi potrivite, 2 litri
de supă de carne sau de legume (se
poate prepara şi din cubulețe de su-
pă), 1/2 litru lapte, 2-3 linguri de ulei
de floarea soarelui, 2 linguri de făină,
o legătură de mărar verde tocat mă-
runt, smântână, iaurt sau lapte acru
(după preferință), sare, piper, pătrun-

jel verde şi un cățel de usturoi.

Cercetări recente au arătat că multe
dintre proprietăţile vindecătoare ale
strugurilor sunt în sâmburi.

Strugurii menţin sănătatea ficatului,
fiind un remediu împotriva litiazei bi-
liare, benefic pentru sănătatea rinichiu-
lui, scăzând aciditatea urinei.

Analizele biochimice complexe au
dovedit că în pulpa bobului de strugure,
dar mai ales în coajă şi în seminţe, se
găsesc aproape toate vitaminele, în can-
tităţi mai mari fiind vitamina C, B1, B2,
B3, B5, B6, B9, vitaminele D, K, E şi F.
Totodată, din bobul de strugure nu lip-
sesc cloruri, fosfaţi, ioduri de sodiu, po-
tasiu, calciu, magneziu, cupru, zinc, fier
şi seleniu, alături de aminoacizi, quer-
citine, acid malic, tartic şi coenzima
Q10.

Strugurii participă considerabil la
menţinerea unei bune hidratări a cor-
pului, implicit a pielii.

Pentru a avea efectele terapeutice
scontate, strugurii trebuie consumaţi cu
tot cu coajă, care, din punct de vedere
medicinal, reprezintă cea mai activă par-
te a strugurilor. În ea, se găsesc taninu-
rile, substanţe cu efecte astringent, ci-
catrizante şi antiseptic asupra pielii.
Sâmburii şi coaja strugurilor (mai ales
cei roşii) conţin resveratrol, quercitină
şi pterostilben, antioxidanţi. 

Strugurele este, de asemenea, un for-
tifiant al inimii, al vaselor de sânge, dar
şi al plămânilor, având efect antiasmatic.
Datorită polifenolilor, strugurii negri
protejează inima şi previn formarea
cheagurilor de sânge, reducând astfel şi
riscul de infarct şi de accident vascular
cerebral. Strugurii roşii previn apariţia
aterosclerozei.

Strugurii sunt, un furnizor impor-
tant de tonus, având mari adepţi printre
copii şi sportivi.

Consumul zilnic de struguri poate
preveni degradarea memoriei, reducând
riscul de a face demenţă, inclusiv Al-
zheimer.

Totodată, consumul de struguri are
un efect anticancerigen datorită conţin-
utului în procianidine. Procianidinele
tip B, au un efect deosebit asupra întăririi
capacităţii de luptă a organismului cu
factorii toxici externi.

Tratează guta. În acest scop, reco-
mandate sunt soiurile de culoare verde
şi galbenă. 

Strugurii reglează tensiunea arterială
şi depunerile de grăsimi, crescând toto-
dată rezistenţa oaselor, facilitând astfel
şi echilibrul hidroelectricităţii organis-
mului şi favorizând creşterea la vârsta
copilăriei.

Strugurii sunt foarte bogaţi în fibre
şi minerale, drept pentru care sunt un
veritabil laxativ, mai ales cei negri. Gră-
besc eliminarea produşilor incomplet
metabolizaţi ce pot deveni toxici pentru
organism, au efect diuretic, drenând li-
chidele ce conţin toxine din organism,
au efect antiinflamator asupra articu-
laţiilor, reglează temperatura corporală,
fiind chiar şi un bun antifebril.

Consumul regulat de struguri negri
previne apariţia leziunilor retiniene şi a
degenerescenţei maculare. 

S-a mai constatat că mirosul şi gus-
tul, vederea şi auzul se îmbunătăţesc
semnificativ după o cură cu struguri.

Consumul regulat de struguri poate
creşte considerabil speranţa de viaţă.

Strugurii sunt un real remediu îm-
potriva îmbătrânirii.

Extractul din sâmburii de struguri
roşii este un veritabil elixir al tinereţii.
Substanţe precum quercitina şi elageni-
na din coaja strugurilor au un puternic
efect antitumoral. Consumul a peste un
kilogram de struguri pe zi previne me-
tastaza. 

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Strugurii sunt
un remediu în litiaza

biliar[

Pentru a avea efectele terapeutice scontate, strugurii trebuie
consumaţi cu tot cu coajă, care, din punct de vedere medicinal,
reprezintă cea mai activă parte a strugurilor.



ARHITECTUR~
Renaşterea este unul dintre cele mai importante, mai spectaculoase  şi benefice

curente artistice, caracterizat prin redescoperirea interesului pentru cultura şi arta
antichităţii clasice. De sorginte italiană, renaşterea a pătruns în Transilvania mai
întâi în curţile princiare şi în centrele clericalo nobiliare, de unde s-a răspândit cu
repeziciune, fiind adoptată de înalta nobilime şi nu numai.  În judeţul Satu Mare
formele renaşterii italiene au fost remarcate mai întâi  la Ardud, pe stema familiei
Drágffy.

Ideea organizării Zilelor Euro-
pene ale Patrimoniului  datează
din 1985, dar prima oară a fost
pusă în practică în 1999, ca iniţia-
tivă comună a Comisiei Europene
şi a Consiliului Europei, anul aces-
ta ajungând la ediţia a XXII-a.

 Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Satu Mare a îmbrăţişat ideea, organi-
zând anual colocvii în diferite localităţi
ale judeţului, în funcţie de tematica pro-
pusă. Scopul nostru a fost prezentarea
patrimoniului cultural al județului nos-
tru, sensibilizarea a cât mai mulți oa-
meni cu privire la cunoaşterea şi res-
pectarea acestor comori culturale, care
trebuie să devină o parte activă a vieții
comunității. Ne-am propus stabilirea
unei strânse legături între cetățeni şi
monumente, care sunt o parte din tre-
cutul nostru, o pagină din istoria zbu-
ciumată a județului. 

Tema ediţiei din anul acesta este
„Patrimoniul renascentist din Româ-
nia”. 

Renaşterea este unul dintre cele mai
importante, mai spectaculoase  şi be-
nefice curente artistice, caracterizat
prin redescoperirea interesului pentru
cultura şi arta antichităţii clasice. De
sorginte italiană, renaşterea a pătruns
în Transilvania mai întâi în curţile prin-
ciare şi în centrele clericalo nobiliare,
de unde s-a răspândit cu repeziciune,
fiind adoptată de înalta nobilime şi nu
numai. 

În judeţul Satu Mare formele re-
naşterii italiene au fost remarcate mai
întâi  la Ardud, pe stema familiei Drág-
ffy. Legătura cu Renaşterea italiană este
explicabilă prin faptul că tatăl lui Ioan
Drágffy, Bartolomeu Drágffy, a fost
prieten apropiat al regelui Matei Cor-
vin, despre care se ştie că era iniţiatorul
preluării şi răspândirii acestui curent
în centrul Europei. Cea de a doua soţie
a lui Matei Corvin, Beatrix, fiica regelui
de Neapole, Ferrante de Aragon, a fost
cea care a introdus obiceiurile şi cultura
renascentistă la Buda, apoi în întreaga
ţară, prin aducerea din Italia a unor
artişti reprezentanţi ai noului curent
artistic.

Un suflu nou artei
transilv[nene

Strălucirea renascentistă a curţii re-
gale de la Buda, a fermecat înalta nobi-
lime transilvăneană, care a avut ocazia
s-o cunoască acolo în detaliu. Unii din-
tre aceşti nobili au îndeplinit misiuni
diplomatice în Italia, intrând astfel în
contact direct cu acesta. Bartolomeu
Drágffy, un apropiat al regelui Matei
Corvin a primit de la acesta textile, car-
pete de factură renascentistă pe care le-
a păstrat, şi lăsat moştenire ca pe un
dar de preţ. Toţi cei ce au frecventat
curtea regelui, au fost pătrunşi de spi-
ritul renacentist, pe care însuşindu-l l-
au transmis celor de acasă, dând un su-
flu nou artei transilvănene. Bartolomeu
Drágffy, care a stat o perioadă îndelun-
gată la curtea regală, fiind unul dintre
cei mai îndrăgiţi oameni ai regelui, a
aplicat acasă la Ardud cele văzute şi în-
văţate la Buda. Construcţiile ridicate
de el, cetatea şi biserica, au fost execu-
tate într-un stil nou, „de tranziţie” între

cel gotic specific perioadei respective
şi cel nou al renaşterii.

Cercetătoarea Balogh Jolán consi-
deră că influenţa renaşterii italiene a
fost atât de puternică la Ardud, încât
ea aseamănă cetatea ridicată de Barto-
lomeu Drágffy, cu cea a episcopului
Geréb László de la Gilău. Ambele con-
strucţii realizate de înaltul nobil au fost
consemnate, imortalizate de acesta con-
form cutumei renascentiste pe plăci de
marmură, fixate pe perete, la loc vizibil.
Legătura puternică cu Italia, cu arta ita-
liană a familiei Drágffy  se manifestă
nu numai în construcții, ci şi în viața
de toate zilele. În sprijinul acestei pre-
supuneri vine un document datând din
1526, în care apare zestrea  Mariei
Drágffy, fiica lui Bartolomeu Drágffy,
sora lui Ioan Drágffy, unde sunt pome-
nite numeroase textile< fețe de masă,
lenjerie de pat, covoare, fuste, rochii,
toate de proveniență italiană. Balogh
Jolán pomeneşte de sigiliul lui Barto-
lomeu Drágffy cu litere de factură re-
nascentistă.

Castelul de la Medieşu Aurit este
cel mai cunoscut exemplu de arhitec-
tură renascentistă  din judeţul Satu Ma-
re. Edificiul este unul dintre cele mai
valoroase monumente renascentiste
din nordul Transilvaniei. Aflat în stare
avansată de ruină, păstrează încă ur-
mele splendorii de odinioară. Perioada
renascentistă a castelului de la Medieşu
Aurit este legată de numele lui  Lónyai
Zsigmond, comitele Solnocului de Mij-
loc şi al Crasnei, fiind o moştenire pe
linie maternă. Consilier al principelui
Bethlen Gábor, ridicat în 1627 la rang
de baron de regele Ferdinand al II-lea,
Lónyai Zsigmond era un cunoscător al
noului curent al renaşterii ce s-a răs-
pândit cu repeziciune în toată Transil-
vania. La sfârşitul celui de al doilea de-
ceniu al secolului al XVII-lea, construi-
rea unei reşedinţe nobiliare care să co-
respundă cerinţelor ambientale ale re-
numitului diplomat, s-a dovedit im-
inentă. Data exactă a începerii lucrări-

lor de construcţie ale castelului de la
Medieş nu se cunoaşte cu exactitate, fi-
ind şi acum disputată de istoricii de ar-
tă. Cel mai de seamă cunoscător al ar-
hitecturii renaşterii din Transilvania,
Kovács András, datează începutul lu-
crărilor la 1626 ce au durat până în
1652. La ridicarea noului castel, însă
au fost refolosite ancadramentele gotice
ale cetăţii Medieşului, cu toate că pisa-
nia în limba latină de pe frontonul por-
talului subliniază că proprietarul a clă-
dit castelul „din  temelii”. 

Castel ridicat `n stilul
rena;terii transilv[nene t]rzii

Castelul  ridicat  în stilul renaşterii
transilvănene târzii,  trebuia deja să co-
respundă cerinţelor ambientale ale pro-
prietarului, nefiind însă neglijat nici
rolul său defensiv. Cercetătorul Kovács
András, consideră că planurile caste-
lului de la Medieş au fost executate de
Giacomo Resti, arhitectul principelui
Bethlen Gábor, cel care a executat cas-
telele de la Iernut, Vinţu de Jos, Lăzarea
ori Miercurea Ciuc. Intrarea în castel
se făcea printr-un pod mobil, iar clădi-
rea era înconjurată de un şanţ adânc
cu apă. Castelul are forma patrulateră,
cu o curte interioară,  străjuită în cele
patru colţuri de câte un turn sub formă
de pană. Cel mai impozant este turnul
porţii, de formă octogonală, prevăzut
iniţial cu cornişă crenelată, ce trădează
activitatea meşterilor italieni.

Blazonul familiei Lónyai aflat pe
frontonul portalului poartă timid sem-
nele barocului. După moartea baronu-
lui, castelul este moştenit de fiica aces-
tuia Anna. În timpul ei clădirea a sporit
în frumuseţe, adăugându-se localităţii
denumirea de Aurit, ce reflectă abun-
denţa ornamentelor de aur ce împodo-
beau aşa numita „sală aurită”, sala de
mese a castelului. Şemineul provenit
de aici, piesă de o valoare artistică de-
osebită se păstrează la Muzeul de la Târ-

gu Mureş. După moartea soţului ei,
principele Kemény János, Anna s-a im-
plicat în lupta antihabsburgică, castelul
devenind sediul conspiraţiei. Cu toate
că nobilii sătmăreni au obţinut o victo-
rie asupra mercenarilor imperiali la
Ciuperceni în 1669, aceştia în frunte
cu generalul Kobb au devastat castelul
în 1690, provocând mari distrugeri.
Anna este obligată să ia calea pribegiei,
iar pentru castel începe declinul.

Inventarele din anii următori rela-
tează despe starea jalnică a edificiului.
Lovitua fatală este dată castelului în
1707, când este ars cu ocazia luptei din-
tre curuţi şi imperiali. În 1732 este
moştenit de familia Wesselényi, de pe
urma celei de a doua căsătorii a Annei.
Lucrările de reconstrucţie încep în
1739, în anul următor fiind acoperit cu
şindrilă. În decursul secolului al XVI-
II-lea castelul rămâne în proprietatea
acestei familii.

Bisericile, monumente de arhitec-
tură de incontestabilă valoare artistică,
păstrează şi ele elemente renascentiste
provenite în special din secolul XVIII.
Pătrunderea Reformei religioase în ju-
dețul nostru a atras după sine impor-
tante modificări funcționale în arhitec-
tura bisericilor. Ca o primă schimbare
în arhitectura de interior este scăderea
importanței altarului, ce a dus treptat
la dispariția acestuia. Amvonul devine
elementul arhitectural principal al in-
teriorului, datorat rolului predicii în ca-
drul slujbei protestante. El este piesa de
mobilier bisericesc unde este centrul
desfăşurării serviciului divin. Amvoa-
nele construite de comunitățile mai bo-
gate din piatră, au structura de bază în
formă de potir. Elementul de susținere
seamănă cu nodul  potirului. Pe acesta
se sprijină panerul potirului de formă
octogonală constituit din lespezi din
piatră.

Cu toate că religia protestantă, ca-
noanele reformate interziceau repre-
zentările iconografice având tendințe
de revenire la paleocreştinism, impu-

nând pereți văruiți în alb, mobilier sim-
plu, tradiția populară, dorința de în-
frumusețare a “Casei Domnului” a în-
vins unele canoane, astfel au apărut mi-
nunatele amvoane sculptate, ornamen-
tate în stilul renaşterii florale transil-
vănene, unde motivele decorative de
sorginte italiană sunt combinate  ar-
monios de meşterii locali cu cele au-
tohtone. Sipos Dávid este unul dintre
cei mai talentați şi renumiți meşteri
transilvăneni. Nu se cunosc prea multe
detalii din viața lui, ştim doar că a trecut
în neființă în 1762 în satul Chidea. În
județul nostru s-au păstrat amvoane
confecționate de acesta la Hodod
(1754), Nadişu Hododului (nedatat, dar
analogiile structurale şi motivistice ne
determină să legăm confecționarea lui
de construcția bisericii-1753), Apa
(1759) şi Oraşu Nou(1759). Motivul de
bază îl constituie frunza de acant, de
origine nord italiană. Trebuie amintită
laleaua, varianta ei inițială provine din
orient, precum şi garoafa mult stiliza-
tă.

Tavanele casetate confecționate din
lemn, întâlnite mai ales la bisericile re-
formate au atât rol practic cât şi deco-
rativ. Acestea îşi au originea în perioada
renaşterii. Motivele renaşterii  florale
transilvănene se regăsesc  pe tavanele
casetate ale bisericii din Săcăşeni, unde
mobilierul, parapetul băncilor repetă
motivele tavanului casetat. Atât la Ho-
dod cât şi la Bogdand câte o casetă pic-
tată păstrează stema familiei nobiliare
din localitate, care a sponsorizat în mare
parte lucrarea, în cazul nostru familia
Wesselényi. Trebuie amintit tavanul ca-
setat de la biserica reformată din Bă-
beşti, despre care ştim că  fost realizat
”în timpul păstoririi înțelepte a  preo-
tului Csolsz Pál, în anul 1875 de meş-
terul Reszegei Mihály, care a confec-
ționat şi băncile”. Mobilier pictat în ace-
laşi stil s-a păstrat la bisericile reformate
din Acâş, Hodod, Nadişu Hododului,
Bogdand. Motivul cel mai îndrăgit este
laleaua combinată cu rodia stilizată şi
garoafa.  

Acoperămintele de sfântă
masă reprezintă dovezi
incontestabile ale calității
artei decorative sătmărene

Masa Domnului sau Sfânta masă
este o piesă de mobilier bisericesc pe
care se aduce jertfa fără de sânge, sim-
bolizând tronul slavei lui Dumnezeu şi
mormântul Lui. Acoperămintele de
sfântă masă provenite din secolele
XVII-XVIII, brodate cu migală cu fire
de aur, argint ori mătase colorată, re-
prezintă dovezi incontestabile ale cali-
tății artei decorative sătmărene. Aceste
broderii au fost realizate în stilul renaş-
terii florale. Motivistica însumează o
largă gamă de elemente orientale com-
binate fericit cu cele occidentale renas-
centiste, şi cele autohtone, rezultând o
adevărată operă de artă cu totul origi-
nală.

Sperăm că această succintă prezen-
tare a urmelor Renaşterii în județul nos-
tru va contribui la valorificarea şi păs-
trarea bogatului  patrimoniu sătmă-
rean.

Dr. Imola Kiss,
Ing. Mircea Drăgan
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Zilele Europene ale Patrimoniului,
Edi\ia a XXII-a 2014

Castelul de la Medieşu Aurit este cel mai cunoscut exemplu de arhitectură renascentistă  din judeţul Satu Mare
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A vrut s[ renun\e la tot pentru a sta
acas[ ;i a avea grij[ de familie, dar a ajuns
s[ fie cea care a modelat garderoba femeii
moderne de carier[, creatoarea `n v]rst[
de 65 de ani `ntruchip]nd perfect stilul
„New York chic”.

~n adolescen\[, Donna Karan ;tia un
singur lucru< nu dorea s[-i urmeze pe
p[rin\ii ei `n industria modei, dar cu toate
acestea moda era unicul lucru la care se pri-
cepea. „Am vrut s[ fiu ilustrator, a;a c[ am
aplicat pentru un post la WWD. Acolo mi-
au spus c[ nu eram suficient de bun[ ;i c[
ar trebui s[ m[ apuc de mod[.”

Creatoarea are tendin\a de a-;i caracte-
riza perioada de ̀ nceput ̀ n industria modei
ca o serie de e;ecuri norocoase. Dup[ ce
WWD i-a zdrobit speran\ele de a ajunge
ilustrator, Karan a `ncercat s[ se `nscrie la
presitigioasa ;coal[ de design Parsons, dar
a e;uat tocmai la capitolul drapare, ̀ n prezent
unul dintre atuurile ei. Dup[ doi ani a re-
nun\at la ;coala de design, dar acest lucru
nu a `mpiedicat-o ca `n ultimii 30 de ani s[
;tie exact ce vor s[ poarte femeile din New
York ;i s[ ̀ mbrace ;i restul lumii ̀ n crea\iile
ei. Metropola american[ a fost parte din
brandul Karan `nc[ de la `nceputuri, c]nd
Donna a v[zut o cutie de pantofi cu eticheta
„Maud Frison< London, Paris” ;i s-a g]ndit
cum ar suna „Donna Karan New York”.
„Pentru mine, New York-ul reprezenta totul.
Dac[ ̀ ncepi ceva aici ;i este acceptat, vei avea
succes ;i ̀ n alt[ parte. Iar frumuse\ea stilului
nord-american este c[ a devenit ;i un stil al
lumii `ntregi.”

Povestea ei este, `n esen\[, cea a Visului
american. N[scut[ `n Queens ;i crescut[ `n
Long Island, Donna a ob\inut primul job ̀ n
mod[ la 14 ani, iar la 20 s-a al[turat echipei
designerului de articole sportive Anne Klein.
La v]rsta de 24 de ani, c]nd era ;i ̀ ns[rcinat[,
Klein s-a ̀ mboln[vit de cancer, iar planurile
Donnei de a r[m]ne acas[ cu copilul ei au
fost am]nate. „Anne a decedat, eu am n[scut
;i aveam o colec\ie de preg[tit. Asta e cam
mult pentru oricine”, spune cea care crede
`n destin, yoga ;i perfec\iunea durabil[ a sa-
lopetei negre. „Am fost nevoit[ s[ fac ceea
ce trebuia, nu am avut de ales.”

Dup[ zece ani `n care s-a ocupat de co-
lec\iile m[rcii Anne Klein, creatoarea ;i-a
dat seama c[ era tot timpul ̀ n c[utarea unor
articole de garderob[ potrivite stilului ei.
Leggings negri, o fust[ petrecut[ care s[ se
poat[ lega ̀ n br]u, lucruri simple, cum spune
ea. Acel concept – Donna Karan Seven Easy
Pieces – a stat la baza colec\iei sale capsul[
;i s-a dezvoltat `n prima linie de
`mbr[c[minte sub propriul nume. „Erau hai-
ne pe care mi le doream foarte mult `n gar-
derob[. Apoi am aflat c[ ;i restul lumii ;i le
doreau.”

Abilitatea de a ;ti ce-;i doresc femeile
`n garderoba lor a catapultat-o pe Donna
Karan pe culmile cele mai `nalte ale in-
dustriei. „Dac[ stai s[ te g]nde;ti, Calvin
Klein era neutru, Ralph Lauren era clasic
;i eu eram cu negru. Negru ;i stretch.”
Viziunea ei asupra modei din America
s-a ̀ nv]rtit ̀ n jurul no\iunii de confort
– a transformat negrul `n culoarea de
baz[. „Nu exist[ nicio femeie care s[ fie ̀ n
totalitate mul\umit[ de corpul ei. :i eu trec
prin acela;i haos ca ;i ele, a;a c[ `ncerc s[
vin cu solu\ii.”

Donna Karan are ;i talentul de a desco-
peri talente, britanicii Louise Wilson ;i
Christopher Bailey g[sindu-;i am]ndoi un
loc `n compania ei la `nceputurile lor `n
mod[. :i are parte de o loialitate deosebit[
din partea echipei ;i a ucenicilor. Jane
Chung, pentru care Donna a fost mentor ̀ n
timpul studiilor, este co-fondatoarea bran-
dului DKNY, fiind ;i ̀ n prezent la conducere.
S[ fie oare o ;ef[ incredibil de pl[cut[? „Nu
pretind niciodat[ mai mult de la al\ii dec]t
pretind de la mine. Sp[l podelele de la birou,
orice e nevoie pentru a duce un proiect la
bun sf]r;it. Vreau s-o fac ;i pot s-o fac.”

~n 1989, femeile americane au fost ̀ nne-
bunite c]nd Donna a lansat linia DKNY, o

colec\ie mai t]n[r[ ;i contemporan[ ̀ n com-
para\ie cu cea de lux. ~n acea perioad[, c]nd
\inuta de birou era compus[ din costumele
sobre cu pantaloni, Karan le-a oferit femeilor
piese cu stil, pline de energie ;i care le avan-
tajau, put]nd fi combinate `n variate feluri.
„Am ̀ nceput cu piese simple, iar ideea a fost
s[ existe haine accesibile pe care s[ le po\i
combina ;i asorta. Energia era dat[ de esen\a
New York-ului.”

Entuziasmul ei din mod[ are corespon-
dent ;i `n operele de caritate ale creatoarei.
La ̀ nceput s-a g]ndit c[ va avea posibilitatea
s[ `mbrace clien\ii doar pe exterior, f[r[ s[
apeleze ;i la ceea ce este ̀ n interior. ~n 1998,
c]nd nimeni nu vorbea de cancerul ovarian,
Donna a ̀ nfiin\at „Super Saturday New York
in the Hamptons”, pentru a ajuta cu fon-
durile ob\inute cercet[rile din dome-
niu. „Pentru mine, filantropia ;i co-
mer\ul sunt ceva `n care am crezut
cu t[rie dintotdeauna. Am `nceput
`n 1990 cu Gala de binefacere Se-
venth on Sale pentru a aduce `n
aten\ia public[ epidemia SIDA.”

De-a lungul anilor, Karan ;i-
a concentrat aten\ia asupra con-
sumerismului con;tient. Este
esen\a caracterului ei, a filosofiei
de via\[ ;i `n afaceri. Prin in-
termediul funda\iei ei Urban
Zen, ea sper[ ca sistemul edu-
ca\ional din America s[ in-
clud[ ;i no\iuni despre yoga,
corp, leg[tura dintre minte
;i trup, nutri\ie ;i medita\ie.
Particip]nd recent la un se-
minar despre spiritualita-
tea pentru copii, Karan a
realizat c[ acestea sunt
lucruri de baz[ pentru
care p[rin\ii nu prea ̀ ;i
mai g[sesc timp. 

O bunic[ activ[
cu ;apte nepo\i,
Donna `;i `ncepe
;edin\ele de yoga
;i medita\ie `n
fiecare zi la 8
diminea\a. ~i
place s[ aib[
dimine\ile
doar pentru
ea, fiindc[
restul zilei

este

plin
de
energie
p]n[ seara
t]rziu. ~ntre-
bat[ fiind despre
\elurile ei pentru
urm[torii 30 de ani,
creatoarea a r[spuns< „~mi va lua mai mult
de 30 de ani pentru a realiza tot ceea ce do-
resc s[ fac – funda\ia mea Urban Zen este la
`nceput, am tot timpul idei noi de design,
centre de s[n[tate ;i frumuse\e pe care a;
vrea s[ le ̀ nfiin\ez, at]tea locuri noi de vizitat.
A;a cum am mai spus, ceea ce nu am f[cut
`nc[, m[ entuziasmeaz[.”

Donna Karan,
creatoarea

stilului
“New York chic”


