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Un b[iat `mbr[cat ferche; st[ pe o banc[ ;i
frunz[re;te un ziar. Dup[ un timp exclam[ zgo-
motos< “Lol!”. :i atunci ;tim c[ asist[m la o po-
veste a zilelor noastre. A;a ̀ ncepe “Colateral, Oe-
dip”, one-man show construit de Cristian Iorga
;i Laura Moldovan din reunirea a trei texte sem-
nate de Mihai Ignat, trei episoade, nu neap[rat
legate unul de altul altfel dec]t prin persoana in-
terpretului.

“Colateral, Oedip” cu Cristian 
Iorga sau redescoperirea 
monodramei

Regele Mihai `mpline;te 93 de ani.
O via\[ petrecut[ în exil

Primele uniforme militare au fost create
pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza
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Concomitent cu luptele duse pentru redobândirea orașului Satu Mare, diviziile Corpului 6 armată au
început `n 24 octombrie 1944 să forțeze și liniile vrăjmașe ce înconjurau Careiul PAGINA 3

      Trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea
dintre 25 şi 26 octombrie. Românii vor dormi cu o
oră mai mult. Ora 4 va deveni ora 3. Astfel, ziua de
duminică, 26 octombrie, va fi cea mai lungă zi din
an, cu 25 de ore. Se va putea dormi mai mult cu o
oră. Trecerea la ora de vară a anului 2014 s-a făcut
în noaptea de 29 spre 30 martie. Atunci ora 3 a
devenit ora 4. Schimbarea orei are ca scop folosirea
din plin a luminii naturale. În lunile de vară, ora
este dată înainte pentru ca principalele activităţi
umane să se desfăşoare cât mai mult posibil pe
lumină naturală. Astfel, inclusiv populaţia
economiseşte energia electrică necesară
iluminatului.
      Trenurile de călători aflate în circulaţie după
ora 4.00, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din
parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de
plecare din orarul în vigoare după noua oră a
Europei Orientale. Trenurile care mai au de parcurs
o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua
mersul până la destinaţie.

Duminic[ se trece la ora de iarn[

       Un sondaj coordonat de o firmă
de resurse umane arată că India şi
Columbia sunt ţările cu cele mai
multe sărbători declarate zile libere
prin lege, în timp ce Mexic are cele
mai puţine.  Columbia şi India
conduc clasamentul ţărilor în funcţie
de numărul de sărbători declarate zile
libere, acestea având 18 zile libere
oferite de stat în fiecare ţară.
Columbia e urmată de Libia, Coreea
de Sud şi ailanda (16 zile). Mexic
se află la coada clasamentului,
angajaţii având 7  zile libere de la stat,
apropiaţi fiind şi cei din Regatul Unit
şi Olanda, cu câte opt zile libere pe
an.
       România este printre ţările
europene cu cele mai puţine zile
libere de la stat, 9, în timp ce angajaţii
spanioli şi greci au printre cele mai
multe zile libere - 14, respectiv 12.
       Angajaţii din Statele Unite au 10
sărbători declarate  zile libere de stat.

Indienii ;i columbienii
beneficiaz[ de cele
mai multe zile libere

70 de ani de la eliberarea ultimei
brazde de p[m]nt rom]nesc

Moda hip-hop ;i pantalonii
largi se modific[ 
o dat[ pe deceniu
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Născut în 25 octombrie 1921,
la Sinaia, principele Mihai și-a pe-
trecut copilăria în casa de pe șo-
seaua Kiseleff, casă pe care părin-
ții săi au primit-o drept reședință.
Atmosfera încărcată, plină de in-
stabilitate din cadrul familiei și-
a pus amprenta asupra firii sale.
Cei din anturajul său au remarcat
faptul că era ”un copil îngându-
rat, reținut, al cărui zâmbet fer-
mecător se vedea rar”. 

Mama sa, Principesa Elena, s-a stră-
duit să îi ofere o copilărie cât mai ase-
mănătoare cu a celorlalți copii. Însă spre
deosebire de mulți dintre aceștia, el a
manifestat de la o vârstă fragedă o pu-
ternică pasiune pentru tehnică, pentru
motoare și mașini, pasiune pe care a păs-
trat-o și a cultivat-o tot timpul vieții.

Succesor la tron la 6 ani

La vârsta de șase ani, în urma morții
regelui Ferdinand, survenită în iulie
1927, și datorită faptului că tatăl său a
fost exclus de la succesiunea tronului și
din familia regală, Mihai i-a succedat la
tron bunicului său. Vreme de aproape
trei ani, România a fost guvernată de o
regență formată din prințul Nicolae, pa-
triarhul Miron Cristea și Gheorghe Buz-
dugan, președintele Înaltei Curți de Ca-
sație. Jurământul tânărului rege și al re-
genței a fost depus în fața parlamentului
în 20 iulie 1927.

În urma reîntoarcerii lui Carol al II-
lea în România și a urcării sale pe tronul
țării, la vârsta de 9 ani, Mihai și-a luat
rămas bun de la mama sa nevoită să plece
în exil pentru o lungă perioadă de timp.
El a trebuit să trăiască alături de tatăl pe
care îl cunoștea foarte puțin și cu care
nu avea o relație strânsă. 

A urmat cursurile unei școli organi-
zate în cadrul palatului regal, fiind coleg
cu copii veniți din toate regiunile țării și
provenind din toate categoriile sociale.
În anii adolescenței și-a început cariera
militară, la 16 ani devenind sublocote-
nent în armata română. Trei ani mai târ-
ziu, urcă pentru a doua oară pe tronul
României, trebuind să înfrunte o situație
dificilă< al doilea Război Mondial, viața
politică tumultoasă și economia în pragul
crizei. A domnit patru ani sub dictatura
Mareșalului Antonescu, cu care nu a fost
întotdeauna de acord în deciziile luate,
dar căruia i-a rămas recunoscător pentru
faptul că Regina Mamă a putut să revină
în țară. Una din cele mai însemnate de-
cizii luate de Mihai în timpul domniei
sale, cu urmări profunde pentru istoria
României, este destituirea și arestarea lui
Antonescu în ziua de 23 august 1944. În-
tr-un apel adresat țării și armatei, difuzat
și la radio, Mihai a proclamat loialitatea
României față de Aliați, a anunțat înce-
tarea focului față de aceștia și a declarat
război Germaniei. Acest act însă nu a
împiedicat o ocupație sovietică rapidă. 

Constrâns să abdice 
la 30 decembrie 1947

La 30 decembrie 1947, a fost con-
strâns prin amenințarea cu arma să sem-
neze decretul de abdicare. În urma aces-
tui act a plecat în exil, unde a trăit cea
mai mare parte a vieții. În 1948 se căsă-
torește cu prințesa Ana de Bourbon-Par-
ma și s-a stabilit după mai multe pere-
grinări la Versoix, în Elveția.

Soția sa, Ana de Bourbon-Parma, s-
a născut la Paris, în 18 septembrie 1923,
fiind fiica principelui René de Bourbon-
Parma și a principesei Margareta a Da-
nemarcei. Împreună cu cei trei frați ai
săi și-a petrecut copilăria în Franța. În
1939, după începerea războiului, a fost
nevoită să se refugieze alături de familia
sa în Spania, Portugalia și apoi în Statele
Unite ale Americii. În 1943 cere mamei
sale permisiunea de a merge pe front în
Europa, sub culorile Franței. De la vârsta
de 19 ani, timp de doi ani, Ana a parti-
cipat la acțiunile de război din Maroc,
Algeria, Italia, Franța, Luxemburg și
Germania. Primind gradul de caporal
în armata franceză, principesa a lucrat
ca infirmieră pe ambulanță sau trans-
portând sânge și limfă pentru răniți. 

Căsătorie la palatul regal 
din Atena

În noiembrie 1947, Mihai și Ana se
întâlnesc la Londra, între ei legându-se
o frumoasă prietenie. Căsătoria a avut
loc la palatul regal din Atena, apoi mirii
au plecat în luna de miere la Tatoï, unde,
peste ani, au revenit și cu copiii, mereu
încântați de frumusețea acelui loc. 

Faptul că ceremonia religioasă a că-
sătoriei trebuia, potrivit Statutului Casei
Regale Române, să se desfășoare în ritul
ortodox, a stârnit numeroase discuții și
controverse în familia de Bourbon-Par-
ma. Catolici convinși, chiar dacă au avut
acceptul Vaticanului, membrii familiei
principesei Ana nu au participat la nun-
tă, cu excepția unchiului ei, prințul Erik
al Danemarcei, de confesiune protestan-
tă, care a condus-o la altar.

După căsătorie și luna de miere pe-
trecute în Grecia, tânăra familie a plecat
la Locarno, în Elveția, apoi la Florența,
unde Vila Sparta, casa de exil a Reginei
Mame a devenit și căminul tinerilor că-
sătoriți. Aici au locuit pentru aproape
un an, perioadă în care au așteptat ve-

nirea pe lume a principesei Margareta.
Vestea că ”Mica Regină” este însărcinată
a adus și reconcilierea cu familia de
Bourbon-Parma. Frații principesei Ana,
Michel și André au venit să o felicite, iar
ceva mai târziu a venit și tatăl Anei, re-
lațiile dintre ei normalizându-se. 

Regina Ana nu s-a întâlnit niciodată
cu Carol al II-lea. Între ei a existat doar
o scurtă corespondență, Carol îndem-
nând-o ”să fie o soție bună, să își iubeas-
că soțul și să-i fie un sprijin moral”. Ana
i-a răspuns ”spunându-i că o să încerce
să fie un partener de căsătorie mai bun
decât fusese el față de regina mamă”. 

Nașterea primului copil s-a petrecut
la Lausanne. Tot aici au văzut lumina zi-
lei și Elena și Irina, două dintre surorile
mai mici ale Margaretei. 

Împreună cu cele trei fete, Mihai și
Ana se mută în Anglia, unde până în
1956 au locuit la Bramshill House, în
Hampshire și la Ayot St-Lawrence, în
Hertfordshire. Aici, ei s-au ocupat cu
organizarea și dezvoltarea unei ferme de
pui și a unui mic atelier de tâmplărie. 

Stabilirea la Versoix în 1956

În 1956, familia regală se mută la
Versoix, prima lor casă din această lo-
calitate situându-se pe malul lacului.
Aici au crescut și principesele Sofia și
Maria. Prima s-a născut la Tatoï, în 29
octombrie 1957, iar a doua la Hellerup,
în Danemarca, în 13 iulie 1964. 

Tot în anul 1956, Mihai a plecat în
California, la Santa Monica, unde a ur-
mat un curs de zbor fără vizibilitate.
Timp de cinci luni a efectuat zboruri, a
făcut cursuri teoretice de navigație, de
condiții meteorologice, de legislație. Nu
peste mulți ani, tot în Statele Unite ale
Americii, a urmat și un curs de broker
la bursa de valori. 

În 1956, în perioada în care s-a mutat
la Versoix, Mihai a semnat un contract
cu compania aeriană ”Lear Jets and Co”,

la Geneva. Însă colaborarea cu aceasta
a durat doar până în 1958. Un an mai
târziu, împreună cu doi asociați, Mihai
a înființat o companie electronică și de
mecanisme automate denumită ”Metra-
vel”. Aceasta a funcționat până în 1964,
producând elemente pentru calea ferată,
alame și chiar vânzând avioane de oca-
zie. 

În anii ‘50 și ‘60, Regele Mihai a păs-
trat strâns legătura cu Comitetul Națio-
nal Român, o organizație cuprinzând o
sumă de personalități românești din exil
motivate de dorința de a împiedica de-
gradarea pe toate planurile a vieții ro-
mânești și de a apăra interesele României
în Occident.

În septembrie 1983, Elena s-a căsă-
torit cu doctorul Robin Medforth Mills,
înalt funcționar al Națiunilor Unite. Iri-
na și John Kreuger și-au unit destinele
în luna februarie a anului următor. 

În 1990, Mihai dorește să viziteze
Mănăstirea de Argeș, pentru a se recu-
lege la mormintele înaintașilor săi. Au-
toritățile din acea perioadă îl determină
să se reîntoarcă din drum și să părăseas-
că țara. În 1992, guvernul i-a permis să
revină în România pentru perioada săr-
bătorilor pascale, iar în 1997, i s-a reac-
tivat cetățenia română. 

Din anul 2004, Mihai și Ana locuiesc
la Aubonne, Elveția, însă de sărbători
sau când le permite programul revin în
România, la castelul de la Săvârșin, ju-
dețul Arad, sau la palatul Elisabeta din
București. 

Paula Virag, Muzeul Județean 
Satu Mare
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Căsătoria prinţului moştenitor Ca-
rol cu Principesa Elena a Greciei şi a
Danemarcei, în 10 martie 1921, a fost
un eveniment monden pe care presa
din România aproape că l-a ratat.

Explicaţiile sunt dintre cele mai di-
verse. Pe de o parte, ţin de încrederea
mare acordată de români monarhiei,
sentiment consolidat de noile legi, dar
mai ales de câştigarea războiului. Date
fiind circumstanţele, presa nu putea să
lovească în această imagine, încercând
să scoată un scandal din nunta lui Ca-
rol. Pe de altă parte, mulţi considerau
că timpul aventurilor tinereşti ale
prinţului Carol s-a încheiat şi că acesta,
ca şi tatăl său, regele Ferdinand, se va
concentra mai mult pe cariera de şef al
statului, renunţând să mai fie preocu-
pat de „fuste”.

Poate lucrul care a asigurat o dis-
creţie foarte mare a fost chiar faptul că
ceremonia s-a ţinut în Grecia şi nu la
Bucureşti. Familia regală din România
trebuia să spele cumva ruşinea pe care
viitorul moştenitor al tronului o făcuse
în timpul războiului, când a fugit cu
Zizi Lambrino (Ioana Maria Valentina
Lambrino) la Odessa, unde s-a şi căsă-
torit în 1918. După ce au obţinut anu-
larea mariajului, „zvăpăiatul” prinţ a
fost adus acasă şi căsătorit cu prinţesa
Greciei, căutându-se astfel o întărire a
legăturilor cu această ţară. Naşterea
fiului Mihai părea să pecetluiască eve-
nimentul monden al anului.

Cu siguranţă, toate acestea au con-
tribuit la faptul că ziarul „Universul” a
apărut în data de 12 martie 1921 cu un
articol pe prima pagină, în care anunţa
fugitiv nunta moştenitorului tronului.
Ironia sorţii face ca acest eveniment
din viaţa lui Carol să însemne cam tot
atât cum a şi fost tratat, adică un aspect
pasager. La foarte puţin timp de la
naşterea lui Mihai, Carol uită de atri-
buţiile sale, atât cele părinteşti, cât şi
cele de moştenitor al Coroanei, şi alege
să plece din ţară cu noua sa amantă,
Elena Lupescu, în 1925 renunţând la
tot. Trei ani mai târziu vine şi divorţul
între Carol şi Elena. Împăcarea din
1930 s-a făcut la insistenţele guvernului
şi a durat la fel de mult ca şi o promi-
siune electorală. Prinţesa Elena, cum a
fost numită după 1926, a ales să se au-
toexileze în Italia.

În 1940, s-a întors în România, la
chemarea regelui Mihai, care ocupase
tronul şi care i-a acordat titlul de Re-
gina Mamă Elena a României. Când,
în 1947, Mihai I a abdicat, Regina Ma-
mă Elena s-a întors în Italia.

Nunta regelui Carol
al II-lea a trecut

aproape neobservat[

PERSONALIT~}I Din anul 2004, Mihai și Ana locuiesc la Aubonne,
Elveția, însă de sărbători sau când le permite progra-
mul revin în România, la castelul de la Săvârșin, ju-
dețul Arad, sau la palatul Elisabeta din București. 

În noiembrie 1947, Mihai și Ana se întâlnesc la Londra, între ei legându-se o frumoasă prietenie. S-au căsătorit pe 10
iunie 1948, la Atena

Regele Mihai I al României, 
o via\[ petrecut[ în exil

Director editor< Ilie S[lceanu



26 octombrie 2014/Informa\ia de Duminic[ 3

EVENIMENTOstilitățile pentru orașul SatuMare au început în ziua de 24
octombrie 1944, când Divizia 11 infanterie din Corpul 2 armată
a cucerit mai multe poziții importante în apropierea urbei. 

În 25 octombrie se împlinesc
70 de ani de la luptele duse de Ar-
mata Română, în urma alăturării
ţării noastre Naţiunilor Unite,
pentru eliberarea teritoriului
naţional. 

În această zi, trupele române, ală-
turi de cele sovietice, au eliberat ultimii
metri din teritoriul României, au tre-
cut granița ;i ;i-au continuat drumul
presărat cu gloanțe în Ungaria, apoi
în Cehoslovacia ;i, o parte dintre lup-
tători, până în Berlin.

Ziua de 25 Octombrie, Ziua Ar-
matei Române este sărbătorită în fie-
care an  pentru a readuce în memoria
colectivă izbânzile și sacrificiile osta-
șilor români din trecutul și prezentul
țării. Celebrată prin arborarea drape-
lului național în toate sediile institu-
țiilor militare românești, prin ridicarea
Marelui Pavoaz la bordul navelor mi-
litare maritime și fluviale, prin orga-
nizarea de activități comemorative în
garnizoanele din țară sau de peste ho-
tare unde armata română este impli-
cată în operațiuni militare, sau prin
alte manifestări, această zi simbolizea-
ză omagiul adus instituției în care, du-
pă Biserică, românii își pun cea mai
mare încredere. 

Este o dată plină de semnificații
istorice, cu o puternică legătură cu ți-
nutul sătmărean, teritoriu de care ar-
mata română și-a legat una din cele
mai însemnate biruințe din timpul ce-
lui de-al Doilea Război Mondial.

Corpul 6 armată s-a axat 
pe redobândirea Careiului

Generalul Avramescu a condus
luptele de eliberare a Ardealului din
octombrie 1944 până în 12 martie
1945, când a fost arestat de sovietici. 

După supunerea rezistenței inami-
ce de pe aliniamentul Tătărăști-
Răte;ti-Stâna-Babța-Chiejd-Bobota,
Armata a IV-a română aflată sub con-
ducerea generalului de corp de armată
Gheorghe Avramescu și-a reluat ofen-
siva pentru a atinge reduta Satu Mare
– Carei. În ziua de 22 octombrie, Cor-
pul 2 armată a înaintat cu succes în
teritoriu, Divizia 1 cavalerie pătrun-
zând în localitatea Viile Satu Mare, Di-
viziei a 8-a revenindu-i sarcina de a
acționa pe coridorul Rătești-Ardud-
Mădăras, în timp ce Divizia 11 infan-
terie a avansat pe direcția Socond-Ge-
răușa-Ardud. Pentru o mai bună con-
centrare a forțelor, generalul Avrames-
cu a decis să acționeze pentru elibera-
rea Sătmarului cu Corpul 2 de armată,
în timp ce Corpul 6 armată s-a axat pe
redobândirea Careiului.  

După supunerea rezistenței inami-
ce de pe aliniamentul Tătărăști-Ră-
tești-Stâna-Babța-Chiejd-Bobota, Ar-
mata a IV-a română aflată sub condu-
cerea generalului de corp de armată
Gheorghe Avramescu și-a reluat ofen-
siva pentru a atinge reduta Satu Mare
– Carei. 

În ziua de 22 octombrie, Corpul 2
armată a înaintat cu succes în teritoriu,
Divizia 1 cavalerie pătrunzând în lo-
calitatea Viile Satu Mare, Diviziei a 8-
a revenindu-i sarcina de a acționa pe
coridorul Rătești-Ardud-Mădăras, în

timp ce Divizia 11 infanterie a avansat
pe direcția Socond-Gerăușa-Ardud. 

Pentru o mai bună concentrare a
forțelor, generalul Avramescu a decis
să acționeze pentru eliberarea Sătma-
rului cu Corpul 2 de armată, în timp
ce Corpul 6 armată s-a axat pe redo-
bândirea Careiului. 

Ostilitățile pentru orașul Satu Ma-
re au început în ziua de 24 octombrie
1944, când Divizia 11 infanterie din
Corpul 2 armată a cucerit mai multe
poziții importante în apropierea urbei.
Pentru a înlătura pericolul unor even-
tuale atacuri venite din partea unor
unități maghiare de gherilă, trupele
române și-au regrupat forțele astfel în-
cât s-a reușit eliminarea unor nuclee
de rezistență inamice din localitățile
Gelu și Homorod, în timp ce armata
sovietică a asigurat zona din jurul sa-

tului Păulești. Odată ce împrejurimile
celor două orașe au fost securizate s-
au antamat și operațiunile finale de
eliberare a acestora. Un prim atac asu-
pra Sătmarului a fost respins de uni-
tățile germano-maghiare, ofensiva fi-
ind reluată în cursul nopții de 24/25
octombrie, reușindu-se ca până spre
mijlocul zilei orașul să fie în întregime
câștigat de către armata română. 

De amintit și faptul că ostașii ro-
mâni au beneficiat de sprijinul etnici-
lor români din oraș și împrejurimi,
aceștia îngreunând prin acte de sabotaj
activitățile armatei inamice. 

Concomitent cu luptele duse pen-
tru redobândirea orașului Satu Mare,
diviziile Corpului 6 armată au început
să forțeze și liniile vrăjmașe ce încon-
jurau Careiul. În zorii zilei de 25 oc-
tombrie, soldații români vor răzbi re-

zistența inamică, iar prin arborarea
tricolorului românesc în centrul ora-
șului s-a consemnat și trecerea ’’ulti-
mei brazde de pământ românesc’’ sub
oblăduirea armatei române. În aceeași
zi, a fost atinsă și vechea frontieră ro-
mâno-maghiară, în apropierea satului
Urziceni, încheindu-se astfel acțiunea
de eliberare a Ardealului de Nord.

Corpul 6 Armată format din 
Diviziile 3, 9, 21 şi 18 moto a  
atacat pe direcţia Careii Mari

Unul dintre participanții la luptele
din zona Carei-Satu Mare, comandan-
tul detaşamentului special numit "De-
taşamentul Carei" rememorează< "Era
către sfârşitul lui octombrie 1944, în-
frânte pe Mureş, izgonite din podişul
Transilvaniei şi aruncate peste crestele

Mezeşului, în Câmpia Someşului, M.
U. inamice au organizat o nouă şi dis-
perată rezistenţă, în faţă oraşului Ca-
reii Mari. Vatra Maramureşului, arată
de proiectile, răsuna de răpăitul mi-
tralierelor şi vuietul luptelor. 

Îngustarea frontului a dus la mă-
rirea densităţii trupelor şi a puterii de
foc. Bateriile A.T. şi A.A. executau tra-
geri directe asupra trupelor noastre,
aflate în câmp deschis. (... ) Eram uzi
până la piele, tranşeele pline cu apă şi
noroi, drumurile desfundate şi podu-
rile aruncate în aer. În 24 octombrie,
Corpul 6 Armată, format din Diviziile
3, 9, 21 şi 18 moto, a primit ordin să
atace pe direcţia Careii Mari pentru a
elibera ultima brazdă.

În această situaţie operativă, Cor-
pul 6 a constituit un detaşament care
a primit ordin să pătrundă primul
eşalonat în Carei, pentru asigurarea
ordinii la intrarea trupelor şi protecţia
populaţiei civile de jafurile şi distru-
gerile hitleriştilor. 

Am amplasat dispozitivul la inter-
secţia şoselei cu linia ferată, la 3 km,
sud-vest de localitate, acţionând inde-
pendent în f]şia Regimentului 34 In-
fanterie "Toprişor". Apelul Ţării adre-
sat Armatei de a elibera ultima brazdă
de la frontiera de NV a Ţării a însufleţit
trupele.

Detaşamentul a pătruns în Carei
în jurul orei 5.30, după cercetările efec-
tuate, a ajuns la marginea oraşului,
apoi îndrumat de localnici a pătruns
în centrul localităţii. 

Lângă Catedrala din centrul
oraşului era un obelisc ridicat de hor-
tyşti iar comandantul deta;amentului,
ajutat de patru ostaşi jandarmi, a ridi-
cat deasupra obiectivului drapelul ro-
mânesc, ceea ce a reprezentat una din-
tre dovezile victoriei Armatei Române
împotriva opresiunii. După ocuparea
Castelului Karoly, fost P.C. al O.K.W.,
pe un monument de trist vestigiu al
Dictatului de la Viena din 1940 a în-
ălţat drapelul tricolor, roşu - galben şi
albastru”.

Ministerul Apărării 
organizează 
“:tafeta veteranilor”

Ministrul Apărării Naționale, Mir-
cea Dușa a anunțat că o ștafetă formată
din studenți militari și reprezentanți
ai Clubului Steaua, intitulată "Ștafeta
Veteranilor”, a plecat duminică, 19 oc-
tombrie, din București și reface traseul
din 1944 al Armatei Române.

Ștafeta va purta pe drapel sloganul
"Sacrificiul impune respect”, urmând
sǎ plece duminică, la ora 11, din fața
Universității Naționale de Apărare din
București și va parcurge 800 de kilo-
metri, pe traseul București-Ploiești-
Sinaia-Brașov-Făgăraș-Sibiu-Alba Iu-
lia-Cluj-Zalău-Carei, refăcând parcur-
sul din 1944 al Armatei Române. 

În fiecare dintre aceste localități
purtătorii ștafetei vor da onorul la mo-
numentele eroilor neamului. 

Ștafeta este purtată de peste 50 de
militari pasionați de sport și de repre-
zentanți ai Clubului Sportiv Steaua, la
acțiune fiind angrenate peste 100 de
persoane.

Mihai G.

Pentru o mai bună concentrare a forțelor, generalul Avramescu a decis să acționeze pentru eliberarea Sătmarului cu
Corpul 2 de armată, în timp ce Corpul 6 armată s-a axat pe redobândirea Careiului

70 de ani de la eliberarea ultimei
brazde de p[m]nt rom]nesc

Artilerist român felicitat de un ofițer al Armatei Ro;ii pentru doborârea unui avion hitlerist în timpul luptelor pentru
eliberarea  teritoriului României
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ISTORIE
Pentru realizarea unei conduceri unitare a armatei, la 12 no-

iembrie 1859 s-a înfiinţat Statul Major General, iar în 1862, prin
contopirea celor de la Iași și București, s-a format Ministerul de
Război al Principatelor Unite.

În ultimii ani, col. (r.) Vasile
Rus iese în spaţiul public fie cu o
carte, fie cu materiale despre ar-
mata română. Iată că şi în acest
an, în ajun de Ziua Armatei, ne-
obositul scriitor, care se apropie
cu paşi hotărâţi de vârsta de 90 de
ani, se dovedeşte deosebit de activ. 

Are în pregătire cartea intitulată
"Armata în istoria românilor".

De la coarnele plugului 
pe câmpul de luptă

Printre aspectele descrise în acest
tom se numără o serie de informaţii
privind spre exemplu părăsirea de către
români a muncilor cotidiene şi înrola-
rea lor ca militari< "Împrejurările isto-
rice vitrege l-au silit adesea să-şi între-
rupă îndeletnicirile paşnice pentru a-
şi apăra cu armele vatra străbună, exis-
tenţa etnică, avutul, unitatea şi inde-
pendenţa. Vremurile de tihnă şi con-
strucţie au fost puţine şi scurte> cele de
confruntări armate - lungi şi istovitoa-
re. (...) Poporul nostru, armata sa nu
au râvnit niciodată la bunul altora, nu
au avut intenţii de cotropire, dar şi-au
apărat cu vitejie şi eroism glia stră-
moşească, independenţa şi libertatea
atunci când acestea au fost încălcate
de străini. Oşti invadatoare s-au suc-
cedat, veacuri de-a rândul, pe aceste
meleaguri. Unele s-au aflat în treacăt
numai, venite de aiurea şi îndreptân-
du-se pe drumurile strategice sau co-
merciale intersectate în spaţiul danu-
biano-carpato-pontic. Altele au pă-
truns aici după pradă, atrase ca un
magnet de aurul munţilor, de petrol şi
de sarea dealurilor sau al holdelor mă-
noase ale câmpiilor cu care ţara româ-
nilor a fost cu generozitate dăruită."

Constituirea formaţiunilor 
de apărare

Cu privire la istoricul constituirii
armatei, în volum se menţionează<
"Încă din cele mai vechi timpuri stră-
moşii poporului roman, traco-daco-
geţii, şi-au dezvoltat propriul lor sis-
tem militar, pus în slujba apărării in-
dependenţei ameninţată în multe rân-
duri de imperiile care s-au format în
preajma lor. Despre organizarea poli-
tico-militară a geto-dacilor, care pă-
trund tot mai mult în conştiinţa anti-
cilor din secolul al VI-lea î.e.n., izvoa-
rele literare sunt sărace şi imprecise,
iar cele arheologice ne-au furnizat in-
formaţii doar privind echipamentul
şi armamentul folosit. (...) Diferite iz-
voare amintesc de nucleele statale de
pe câmpia Dunării cât şi despre cele
de la răsărit de Carpaţi. Asemănătoare
cu situaţia din Transilvania, unde vo-
ievodatele romane se apărau cu în-
dârjire în faţa atacurilor triburilor ma-
ghiare, în Moldova şi Muntenia po-
porul român a opus o puternică re-
zistenţă în faţa valurilor de migratori
pecinegi, cumani şi împotriva marii
migraţii mongole din anii 1241-1242.
Cronicile notează că armatele Tran-
silvaniei şi cele din Moldova, Munte-
nia şi Dobrogea au relevat măreţe fap-
te de arme săvârşite de acestea. (...)

Nenumăratele războaie pe care româ-
nii au fost nevoiţi să le ducă împotriva
celor care voiau să ne răpească pă-
mântul străbun au impus organizarea
unor armate puternice, formularea
unor concepţii strategice revoluţiona-
re, găsirea formulelor şi metodelor de
luptă corespunzătoare, pentru a asi-
gura izbânda asupra unor inamici su-
periori numeric şi calitativ. (...) 

Primele  uniforme militare

Apariţia la Bucureşti şi Iaşi a uni-
formelor militare a declanşat manifes-
tări de puternic entuziasm patriotic.
(...) Gazeta bucureşteană "Curierul Ro-
mânesc" nota< "Mare mişcare şi bucurie
au pricinuit în capitala noastră unifor-
ma românească şi organizarea oştirei
ce se găseşte. (...) În fiecare principat
s-au înfiinţat două corpuri< armata per-
manentă şi armata teritorială. Armata
permanentă era formată din infanterie
şi cavalerie. (...) Iniţiatorul reformelor
şi al măsurilor care aveau să ducă la al-
cătuirea unor profunde prefaceri în do-
meniul apărării ţării, crearea şi conso-
lidarea unei armate naţionale unitare
a fost domnitorul Alexandru Ioan Cu-
za. Armata trebuia astfel organizată,
înzestrată şi instruită încât să răspundă,
să asigure apărarea ţării, cu atât mai
mult, ţinând seamă că Imperiul Oto-
man şi Austria au fost împotriva unirii,
nutrind gânduri agresive. (...) 

Înfiinţarea Statului Major 
General

Pentru realizarea unei conduceri
unitare a armatei, la 12 noiembrie 1859

s-a înfiinţat Statul Major General, iar
în 1862, prin contopirea celor de la Iaşi
şi Bucureşti, s-a format Ministerul de
Război al Principatelor Unite. Coman-
da supremă a armatei a fost deţinută
efectiv de către domnitor. A fost creată
o singură şcoală militară şi s-a unificat
regulamentul. (...) Înzestrarea armatei
cu armament modern a fost o altă rea-
lizare a domnitorului Cuza. Domnito-
rul Cuza era în foarte bune raporturi
cu Napoleon al III-lea. (...)".

Sunt apoi prezentate fapte de arme
ale armatei, cu referire la Războiul pen-
tru Independenţă - 1877, Primul Răz-
boi Mondial - 1914-1916, Bătăliile de
la Mărăşeşti, Oituz...

Se regăsesc inclusiv aspecte ce pri-
vesc judeţul nostru< "La Satu Mare in-
amicul a concentrat un mare număr
de forţe (cu referire la anul 1919), a fă-
cut mobilizări constituind şi instruind
alte forţe proaspete. Astfel, în 4 aprilie
se găseau dou[ divizii Honved şi divizia
I secui, comandate de col. Nagy Pal
(...) pe 16 aprilie s-a continuat ofensiva
cu şi mai mare hotărâre. Pe Valea So-
meşului Divizia 2 cavalerie a fost in-
trodusă pentrru a mări ritmul înain-
tării. Ea a acţionat la Nord cu Brigada
2 Roşiori şi la Sud cu Brigada 3 Roşiori,
eliberând localităţile Seini, Ilba, Apa şi
Medieşu Aurit, Livada la Nord, iar la
Sud - Ardusat, Pomi, Roşiori, Crucişor
şi altele. În ziua de 19 aprilie trupele
româneşti au reuşit să ocupe oraşul Sa-
tu Mare. (...)".

Un capitol aparte este rezervat Odi-
seei refugiatului ardelean. Nu lipseşte
din volum Actul de la 23 August 1944
- moment de referinţă în istoria Euro-
pei. Spaţiu tipografic generos este alo-
cat capitolului intitulat< 1 iunie 1946 -

Tragicul sfârşit al unei existenţe eroice
- Mareşalul Ion Antonescu. Generalul
Ion Antonescu era aspru, dar drept,
subliniază autorul acestei cărţi dedicate
armatei române. Se menţionează prin-
tre altele< Ion Antonescu "A fost sur-
prins şi indignat când a aflat că regele
Carol a importat în România concepţia
fascistă şi l-a urât pentru sprijinul dat
mişcării legionare, asigurând intrarea
în guvernul Tătărăscu a lui Horea Si-
ma. Astfel că la 28 iunie 1940 Garda
de Fier a devenit partid de guvernă-
mânt. (...)".

Lovitura de Stat din 
Decembrie 1989 în România

Cu privire la evenimentele din De-
cembrie 1989 din România, col. (r.)
Vasile Rus menţionează< "Dacă debar-
carea bolşevicilor de pe tronul puterii
în Rusia, prin perestroica lui Gorbaciov
şi lovitura de stat a lui Elţân şi dacă tot
printr-o lovitură de stat au fost alungaţi
comuniştii de la putere în celelalte ţări
socialiste din Europa, în România la
22-24 decembrie 1989, chiar pe fondul
unor mişcări de stradă puterea comu-
nistă a fost înlăturată tot prin lovitură
de stat. (...)".

Alte aspecte incluse în acest volum
vă lăsăm să le descoperiţi dumneavoas-
tră în momentul în care veţi lectura
cartea. Noi am punctat câteva aspecte
care se constituie un omagiu adus celor
care au căzut pe câmpurile de luptă în
ţară sau în străinătate. Un prinos adus
armatei române, al cărei slujitor a fost
zeci de ani semnatarul cărţii.

Text selectat şi adaptat de 
Ioan Aniţaş

Apariţia la Bucureşti şi Iaşi a uniformelor militare a declanşat manifestări de puternic entuziasm patriotic 

Primele uniforme militare au
fost create pe vremea lui Cuza

Cei 70 de ani scurşi de la eliberarea
ultimei brazde de pământ românesc de
sub jugul horthisto-fascist au fost marcaţi
în avans de Biblioteca Municipală Carei.
Cu acest prilej, la Serviciul Biblionet a
avut loc o dezbatere privind semnificaţia
acestei zile la care au participat elevi ai
claselor a VI-a A şi a VIII-a C, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Carei, însoţiţi de pro-
fesoara Maria Bisztriczki. 

În debutul evenimentului, doamna
profesoară a mulţumit în numele elevilor
pentru invitaţia de a sărbători la biblio-
tecă Ziua Armatei Române, apoi a făcut
un scurt istoric al armatei moderne a
României. George Şerban, elev în clasa
a VIII-a C, a vorbit despre Monumentul
Ostaşului Român, simbol al oraşului Ca-
rei şi al zilei de 25 octombrie. O frumoasă
surpriză a oferit eleva Denisa Bolba, clasa
a VII-a A, care a recitat o poezie com-
poziţie proprie dedicată acestui eveni-
ment. Bibliotecara Daniela Vidican a
prezentat apoi un scurt material privind
semnificaţia zilei de 25 octombrie, mo-
ment urmat de vizionarea documenta-
rului „25 Octombrie - Ziua Armatei Ro-
mâne”. La final, Matei Hendea, clasa a
VIII-a C, a trecut în revistă istoricul cam-
paniei militare desfăşurată de România,
care a avut ca final sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial prin capitularea
necondiţionată a Germaniei Naziste.

Proiectul educaţional încheiat între
Biblioteca Municipală Carei şi Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Carei, în cadrul căruia
a avut loc şi acest eveniment sub gene-
ricul „Eroi au fost - Eroi sunt încă”, va
continua, după cum au mărturisit elevii
care au participat cu mult entuziasm.

Ioan A.

Ziua Armatei la
Biblioteca din Carei

Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”
din Satu Mare a organizat activitatea
de aniversare a Zilei Armatei României
printr-o manifestare devenită tradiţie,
având în vedere că în fiecare an, înce-
pând din 1997, în acest moment festiv
elevii şcolii se întâlnesc cu reprezen-
tanţii Ministerului Apărării Naţionale. 

În prezenţa tuturor elevilor şcolii,
a cadrelor didactice, a directorului Go-
zar Ioan şi a directorului adjunct
Şepeţan Ioan, locotenent colonelul Du-
mitru Bogdan de la Centrul Militar Ju-
deţean a subliniat rolul Armatei româ-
ne în lupta pentru eliberarea şi reîntre-
girea Transilvaniei, din al cărui trup fu-
sese răpită partea de nord-vest prin
Dictatul de la Viena. Vorbitorul a su-
bliniat că anul acesta se împlinesc 70
de ani de când prin lupte grele, sânge-
roase şi prin fapte de eroism, Armata
română a reîntregit Transilvania stră-
bună. Aceste fapte ne îndreptăţesc să
sărbătorim la 25 Octombrie Ziua Ar-
matei Române şi pe cei care au fost şi
sunt în slujba ei. 

Manifestarea a debutat cu încadra-
rea în contextul istoric a momentului
25 Octombrie 1944, prin cuvântul pro-
fesorului Pusta Ciprian, când glorioasa
armată a ţării elibera ultima localitate
românească de sub ocupaţie străină<
oraşul Carei. Apoi li s-a prezentat ele-
vilor semnificaţia datei de 25 Octom-
brie, ziua când Armata României şi-a
îndeplinit menirea firească, aceea de a
readuce la hotarele ei patria care a ză-
mislit-o. 

În cadrul manifestării, a urmat me-
dalionul literar-artistic de poezii şi cân-
tece patriotice, pregătit de elevii şi corul
şcolii, moment apreciat prin aplauze de
întregul auditoriu. 

V.N. Deleanu

Moment festiv la
:coala Lucian Blaga



ATO Medical Vest din Satu Mare, str.
Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28, parter
(l]ng[ Policlinica Veche din centru), vine
`n sprijinul persoanelor suferinde care
au nevoie de dispozitive medicale. Soci-
etatea este ̀ n rela\ie contractual[ cu Casa
de Asigur[ri de S[n[tate ;i ofer[ dispoz-
itive medicale compensate integral sau
par\ial. 

De aceste compens[ri pot beneficia
toate persoanele angajate, pensionarii,
precum ;i cei care sunt asigura\i CAS. 

Persoanele cu dizabilit[\i fizice ̀ ;i pot
procura de aici fotolii cu antrenare man-
ual[ (c[rucioare), fotolii cu wc, wc -
camer[, dispozitive de mers (cadre de
mers, c]rje, bastoane, rolatoare), proteze
externe (pentru amputa\ii de membre
inferioare ;i superioare), orteze pentru
coloana vertebral[ (Corset Cheneau,
Boston, guler cervical, corset Hessing,
lombostate, orteze cervico-toracice), or-
teze pentru membru inferior ;i superior

(suport bra\, orteze radiocarpian[, orteze
pentru genunchi ;i glezn[), ghete orto-
pedice, produse pentru `ngrijirea pi-
ciorului, ciorapi compresivi pentru varice
;i foarte important pentru persoane care
sunt \intuite la pat, aici g[si\i saltele anti-
escare.

Pot fi achizi\ionate aparate aerosol,
tensiometre, termometre, ̀ ntr-un cuv]nt
acele produse  pe care e bine s[ le avem
cu to\ii `n cas[.

De asemenea, magazinul dispune de
o ofert[ de produse dedicate cadrelor
medicale, respectiv tensiometre, ste-
toscoape, ̀ nc[l\[minte, compleuri  med-
icale (bluze, pantaloni).

Magazinul are ;i promo\ii. Promo\ia
lunii< moped electric, proteze, orteze. In-
forma\ii suplimentare pute\i ob\ine
sun]nd la 0737.518.461.

Trec]nd pragul acestui magazin ve\i
putea afla cum pute\i intra `n posesia
acestor produse. 
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S~N~TATE
Arabii sunt cei care au reu;it primii s[ prepare uleiul de cimbru

`n Evul Mediu. ~n scurt timp, acesta a devenit un panaceu `n
tratarea multor molime care au decimat popula\ia `n acele
vremuri.

Cimbrul, denumit uneori ;i cimbru
de gr[din[, n-are nimic spectaculos ca
`nf[\i;are, fiind un arbust cu flori mici,
de culoare roz-pal, care apar pe la
mijlocul verii ;i p]n[ toamna t]rziu.
~ns[ uleiul ascuns `n ramurile tinere
este un aliat pre\ios pentru s[n[tatea
organismului.

Caracteristicile uleiurilor 
esen\iale

Un ulei esen\ial este alc[tuit din
zeci de substan\e chimice de sine
st[t[toare, care se absorb foarte
repede `n organism ;i a c[ror
combina\ie genereaz[
propriet[\ile acestora. S[ nu
uit[m c[ din 1000 de
kilograme de cimbru se
ob\in 500 de grame de ulei
esen\ial. De aceea
uleiurile esen\iale sunt
cele mai eficiente remedii
pentru tratamentul unor
afec\iuni.

Ast[zi se ;tie c[ ace;ti
constituen\i ai uleiurilor ac\ioneaz[
`mpreun[ prin sinergism, mai eficient
dec]t un singur compus bioactiv. Acest
fapt face ca bacteriile s[ nu poat[
dezvolta rezisten\a la uleiuri, a;a cum
se petrece cu antibioticele de sintez[,
care sunt formate dintr-o singur[
substan\[ activ[.

Ac\iunea antiinfec\ioas[ foarte

puternic[ a uleiurilor esen\iale,
demonstrate ;tiin\ific cu ajutorul
aromatogramelor, face din ele o
alternativ[ natural[, lipsit[ de efecte
secundare, pentru tratamentul
afec\iunilor produse de o gam[ foarte
larg[ de germeni patogeni, fiind
totodat[ o porti\[ de sc[pare pentru
cei care prezint[ intoleran\e, alergii sau

rezisten\[ la antibioticele de sintez[.

Efectele uleiului de cimbru

Arabii sunt cei care au reu;it primii
s[ prepare uleiul de cimbru `n Evul
Mediu. ~n scurt timp, acesta a devenit
un panaceu ̀ n tratarea multor molime
care au decimat popula\ia `n acele

vremuri.
Uleiul esen\ial de cimbru este bogat

`n carvacrol ;i timol, are efecte
antibacteriene cu un spectru larg,
antivirale, antifungice, antihelmintice,
antiinflamatoare, antispastice. 

Conform studiilor, compu;ii
uleiului de cimbru ac\ioneaz[ la nivelul
membranei celulare a bacteriilor,

reduc]ndu-le permeabilitatea, ceea ce
duce la distrugerea microorganismelor
respective. 

Studii foarte recente arat[ c[ uleiul
de cimbru poten\eaz[ activitatea unor
antibiotice, de aceea o corelare a
tratamentului alopat cu cel natural, cu
cimbru, va face s[ fie evitate cazurile
de rezisten\[ a bacteriilor la tratament
sau de recidiv[ a infec\iei.

Acest ulei are propriet[\i
antibacteriene cu ac\iune asupra unui
spectru foarte larg de germeni patogeni
(Streptococcus beta hemolytic,
Staphilococcus aureus, E. coli,
Klebsiella, Pseudomonas,
Streptococcus viridans).

Este recomandat tuturor celor care
sufer[ de infec\ii respiratorii (viroze,
grip[, sinuzit[, faringo-amigdalit[,
traheo-bron;it[, astm bron;ic,
pneumonie viral[, supura\ii bronho-
pulmonare), infec\ii digestive
(enterocolite bacteriene, candidozice
sau virale) sau infec\ii uro-genitale
(uretrite, cistite, pielonefrite, prostatite,
anexite). Uleiul esen\ial de cimbru nu
se recomand[ celor ce sufer[ de ulcer
gastro-duodenal sau gastrit[, nici
copiilor sub 10 ani, gravidelor sau
mamelor care al[pteaz[.

Tratamentul dureaz[ `ntre 10 ;i 14
zile, cu posibilitate de reluare, `n caz
de nevoie, dup[ dou[ s[pt[m]ni.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Uleiul esen\ial de cimbru este bogat `n carvacrol ;i timol, are efecte antibacteriene

Uleiul de cimbru, un antibiotic
natural cu spectru larg de ac\iune

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST

ATO MEDICAL VEST la dispozi\ia s[tm[renilor

A ne hr[ni corect sau ra\ional, cum
se mai spune, ̀ nseamn[ s[n[tate, orice
abatere calitativ[ sau cantitativ[ pentru
mai mult[ vreme de la aceast[ regul[
reprezent]nd o cauz[ de `mboln[vire.

Ra\ia alimentar[ zilnic[, `ntocmit[
`n func\ie de v]rst[, sex, ocupa\ie, clim[
etc.  trebuie s[ con\in[ `n egal[ m[sur[
toate principiile alimentare< proteine,
glucide, gr[simi, s[ruri minerale,
vitamine ;i enzime. De asemenea,
organismul mai are nevoie de 1,5 - 2
litri de ap[ pe zi sau chiar mai mult, `n
func\ie de efortul depus, de transpira\ie,
precum ;i de temperatura mediului
ambiant.

~n raport cu propriet[\ile lor
nutritive, alimentele sunt de trei feluri<
vitalizante, plastice ;i energetice.

Alimentele vitalizante sunt
legumele (salata, p[trunjelul, morcovii,
sfecla ro;ie etc.) ;i fructele zemoase
(perele, merele, prunele, cire;ele,
portocalele etc.). Ele sunt foarte bogate
`n vitamine ;i oligoelemente. Consumul
de astfel de alimente `n cantitate prea
mare produce o stare de nervozitate, iar
`n cantitate prea mic[, tulbur[ri de
cre;tere (la copii) ;i sc[derea rezisten\ei
organismului fa\[ de infec\ii.

Alimentele plastice con\in o mare
cantitate de proteine. Printre acestea se
num[r[< carnea, laptele, br]nza, ou[le,
alunele, maz[rea, lintea etc. Excesul de
alimente plastice favorizeaz[
putrefac\iile intestinale, tulbur[rile

renale ;i hepatice, bolile reumatice,
unele boli de piele etc. ~n schimb,
reducerea lor din alimenta\ia zilnic[
provoac[ denutri\ie ;i `nt]rzieri de
cre;tere la copii.

Alimentele energetice sunt acelea
care furnizeaz[ organismului cel mai
mare num[r de calorii. Printre acestea
pot fi incluse cerealele, p]inea, cartofii,
pastele f[inoase, zah[rul, strugurii,

smochinele, castanele, gr[simile
(animale ;i vegetale). 

Excesele de alimente energetice
provoac[ fermenta\ii intestinale,
hiperaciditate gastric[, obezitate,
demineralizare, tulbur[ri hepatice, boli
de piele. ~n schimb, aportul insuficient
de alimente energetice produce
constipa\ie, astenie, denutri\ie ;i multe
alte probleme.

Lipsa alimentelor vitalizante provoac[ tulbur[ri 
de cre;tere la copii
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RE}ETE

Co;ule\ cu mure

Rulad[ de m[m[lig[
în bacon

Mod de preparare< 

Ingredientele pregătite pentru co-
șulețe se amestecă și se prepară din ele
un aluat de linzer, se întinde cu suci-
toarea, apoi cu ajutorul unui pahar de
sticlă se taie în formă de cercuri, acestea
se așează în formele de coșulețe, iar la
mijloc, în fiecare se va așeza câte o nucă
întreagă, nedecojită și spălată în prea-

labil, să nu se umfle aluatul când se
coace. Se așează pe o tavă, se pune la
cuptor și se coace circa 15 minute la
foc mediu. După ce s-au răcit, coșule-
țele se scot din formă. Budinca se pre-
pară după rețeta obișnuită, doar că de
data aceasta, în loc de 500 ml lapte, cât
scrie pe plic, vom folosi doar 400 ml și
așa fierbinte cum e, se pune câte o lin-
gură în fiecare coșuleț. Se așează fruc-
tele și se apasă puțin în fiecare coșuleț,
astfel încât să fixeze bine fiecare bob,
apoi, înainte de servire, se lasă 2-3 ore
la frigider.

Alimentele 
;i cantit[\ile< 

Pentru aluat< 280 g de făină de bu-
nă calitate, 200 g de margarină, 80 g
de zahăr, 2 ouă, un plic de zahăr vani-
lat.

Pentru umplutură< o budincă de
vanilie, 400 ml de lapte, 3 linguri de
zahăr, 150 - 200 g de mure sau mure
în combinație cu alte fructe de toamnă
(pere bine coapte, boabe de struguri,

sau dacă mai găsiți, cu zmeură)

Mod de preparare<

Șunculița se taie cubulețe mărunte
și se rumenește ușor în ulei încins, se
strecoară și se lasă să se scurgă. Brânza
burduf se amestecă cu puțină smântâ-
nă, cât să nu fie sfărâmicioasă. După
ce șunculița se răcește se amestecă cu
pasta de brânză și dacă brânza nu e su-
ficient de sărată se mai sărează puțin.
Se prepară o mămăligă de consistență

medie. După ce se răcește puțin, însă
doar cât să poată fi formată cu mâna,
se ia o lingură mare de mămăligă, se
întinde în palmă, la mijloc se pune o
lingură de cremă de brânză și se for-
mează din ea un batonaș, care se ru-
lează în bacon. Operațiunea se repetă
până când ingredientele se termină.
Apoi, ruladele astfel obținute se așează
pe o tavă căptușită cu hârtie de copt și
se presară cu puțin piper. Se așează în
cuptorul preîncălzit și se lasă la foc ma-
re, până când baconul se rumenește.
Dacă doriți să ornați cu cașcaval acesta
se presară imediat după ce se scoate
din cuptor, iar dacă serviți cu smântâ-
nă, aceasta se adaugă când rulada nu
mai e fierbinte.

Ave\i nevoie< 
200 g de făină de mălai, 250 g de

brânză burduf (de oaie), 1-2 linguri
de smântână, 100 g șunculiță afumată,
circa 200 g bacon afumat, feliat sub-
țire, sare, piper, 2-3 linguri de ulei,
smântână sau cașcaval pentru ornat.

Chec cu ;unc[ 
;i ciuperci

Mod de preparare<

Roșiile se decojesc, se taie cubulețe
mai mărișoare și se călesc puțin în ule-
iul de măsline. Apoi, se taie și ardeii,
șunca presată și ciupercile și se călesc
și acestea, dar nu mai mult de 5 minute,
cât să rămână crocante toate ingredien-
tele. Când se ia de pe foc se adaugă și
mărarul, apoi se lasă să se răcească pu-

țin. Între timp ouăle se bat spumă și se
condimentează, iar într-un vas separat
se dă și brânza telemea pe răzuitoare.
Câmd compoziția călită s-a mai răcit
puțin se amestecă cu cașcavalul, tele-
meaua și cu spuma de ouă. Tava de
chec se căptușește cu hârtie de copt, se
unge subțire cu unt sau margarină lă-
sată în prealabil să se înmoaie, se toarnă
compoziția în formă și se dă la cuptorul
preîncălzit. Se coace timp de 50 minute,
după care se lasă să se răcească în for-
mă. Se feliază și se servește fie ca ape-
ritiv, fie ca mic dejun.

Ave\i nevoie< 
1-2 linguri de ulei de măsline, 4

bucăți de roșii de mărime potrivită,
200 g de ardei gras (cât mai colorați),
200 g de șuncă presată fină, 200 g de
ciuperci, 5 ouă, 150 g de cașcaval ras,
150 g brânză telemea, o legătură de
mărar, sare, piper, puțin unt sau mar-

garină

Sup[ de ou[ 
cu cârna\i

Mod de preparare<

Cârnații se feliază, se prăjesc în ulei,
se scot pe o farfurie. În uleiul rămas se
prepară un rântaș, la care se adaugă o
linguriță de boia, apoi încet și ameste-
când încontinuu, se adaugă 2 l de apă
și 6-8 frunze de foi de dafin. Se condi-
mentează cu sare, piper și delicat, după
gust. Se pun înapoi cârnații și se fierb

circa 10 minute, amestecând destul de
des. 4 ouă se sparg, câte unul, în pahar
și se toarnă pe rând în apa clocotită.
Celelalte 2 ouă se pun într-o farfurie și
se bat cu telul, p]nă la omogenizare.
După 4-5 minute se toarnă în supă în-
cet, în fir subțire. După încă 5 minute
de fierbere se poate adăuga și smântâ-
na, amestecată în prealabil cu câteva
linguri de supă fierbinte. Înainte de a
lua de pe foc se adaugă și oțetul sau
borșul. Se poate servi cu bucățele de
crutoane, ardei iute sau adaos de smân-
tână.

Ave\i nevoie< 
6 ouă, 200 g de cârnați de casă

afumați, 4 linguri de făină, 5-6 linguri
de ulei, 200 g de smântână, 1-2 linguri
de oțet sau circa 100 ml borș de casă,
sare, piper, boia de ardei, delicat (de

casă), foi de dafin

Din punct de vedere terapeutic brus-
turele are proprietăţi detoxifiante, hipo-
glicemiante şi antibacteriene de excepţie,
spun specialiştii în fitoterapie.

Preparatele din brusture sunt eficien-
te în afecţiuni precum< diabet, tulburări
hepatobiliare, boli reumatice sau in-
fecţioase, probleme de natură dermato-
cosmetică. Toate acestea pot fi atenuate
cu ajutorul remediilor din brusture. Mai
mult, este dovedit faptul că brusturele
are şi proprietăţi antioxidante şi antitu-
morale, protejând organismul de efectele
nocive ale radicalilor liberi şi, implicit,
de cancer. 

Recomandări pentru ceai

Îl poţi folosi atât intern, sub formă
de ceai, tinctură sau de capsule, cât şi ex-
tern, sub formă de comprese, infuzie pen-
tru spălături locale ori aplicaţii de frunze
proaspete. Brusturele ajută, printre altele,
la normalizarea tensiunii arteriale, dacă
se administrează câte o linguriţă de pul-
bere, de trei ori pe zi, pe stomacul gol.
De asemenea, acest remediu este benefic
şi în caz de stres sau de stări de nervozi-
tate, fiind indicat să se bea ceai preparat
dintr-o jumătate de linguriţă de rădăcină
de brusture, în amestec cu o cantitate
egală de flori de tei şi cu un vârf de cuţit
de busuioc, la o cană cu apă clocotită.
Infuzia se bea pe parcursul unei zile. 

Brusturele este considerat unul dintre
cele mai eficiente remedii pentru elimi-
narea toxinelor din organism, inclusiv a
celor de la nivelul ficatului, protejându-
l de acţiunea unor substanţe nocive, cum
ar fi cele conţinute de alcool sau de unele
medicamente. De altfel, ceaiul din brus-
ture este recomandat pentru stimularea
funcţiei hepato-biliare. Ceaiul se prepară
dintr-o lingură de rădăcină de brusture
mărunţită şi din 300 ml de apă clocotită,
se fierbe la foc mic timp de două-trei mi-
nute, se lasă la infuzat 15 minute, iar apoi
se filtrează. Se bea o cană de ceai, în de-
cursul unei zile, timp de 14 zile. În plus,
o astfel de cură este indicată şi persoane-
lor care suferă de calculi biliari, lor fiin-
du-le indicat să bea câte una-două căni
de ceai de brusture pe zi. 

Preparatele din brusture sunt un ade-
vărat adjuvant în diabet. Ele reduc nivelul
glicemiei. Medicii fitoterapeuţi recoman-
dă, în general, persoanelor cu diabet o
cură cu două-trei căni de ceai din rădă-
cină de brusture zilnic, timp de 15 zile
pe lună. Diabeticii pot urma o cură anua-
lă de trei-şase săptămâni şi cu tinctură
de brusture. Se ia câte o linguriţă de tinc-
tură de patru ori pe zi, după masă. Totuşi,
astfel de terapii trebuie făcute doar cu
acordul unui specialist şi monitorizând
periodic nivelul glicemiei, deoarece poate
exista risc de hipoglicemie. 

Preventiv, orice persoană poate face
o cură de detoxifiere cu ceai din rădăcină
de brusture. Terapia are o durată de două
săptămâni, timp în care se beau câte trei-
patru căni de ceai pe zi. 

Cataplasme

Brusturele conţine o substanţă, ar-
ctiozida, cu acţiune comparabilă cu cea
a penicilinei. Astfel, cataplasmele cu
frunze de brusture (frunzele spălate se
stropesc cu ulei de eucalipt şi se aplică
pe locurile afectate) sunt indicate în tra-
tamentul unor boli de piele precum ac-
neea, furunculoza şi cuperoza. Compre-
sele se schimbă de trei ori pe zi, iar terapia
trebuie urmată timp de două-trei săptă-
mâni. În paralel, se poate bea decoct din
rădăcină de brusture şi de cicoare, care
se prepară din 30 g de amestec la un litru
de apă.

Ioan Anița;

Preparatele din 
brusture protejeaz[ă
organismul împotriva

cancerului

Brusturele este considerat unul dintre cele mai eficiente remedii
pentru eliminarea toxinelor din organism, inclusiv a celor de la
nivelul ficatului, protejându-l de acţiunea unor substanţe nocive,
cum ar fi cele conţinute de alcool sau de unele medicamente. 
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MOD~

Moda hip-hop ;i pantalonii largi 
se modific[ din 10 `n 10 ani

Moda hip-hop este mai degrabă asociată ca o identitate a negrilor.
În general, această ramură a modei pune accent pe expresie și ati-
tudine, iar de-a lungul istoriei a întâlnit multe modificări, astăzi
fiind foarte proeminente în casele de modă. 

Moda hainelor largi a fost
adoptată în principal de către ace-
le persoane care ascultau muzica
rap, hip hop. Era definită de pan-
talonii care atârnau, de tricouri
care erau cu câteva mărimi prea
mari şi desigur, de acele bijuterii
bling bling.

Cine poate fi în măsură să decidă
care este granița dintre moda urbană și
celelalte creații cunoscute și promovate
de marii designeri? Probabil că nu putem
defini multe aspecte ale modei, însă ceea
ce știm este că moda urbană, cunoscută
și sub numele de moda hip-hop, este re-
prezentată de un stil diferit din punct de
vedere vestimentar, inspirat de afro-ame-
ricani. 

Accentul cade pe atitudine

Moda hip-hop este mai degrabă aso-
ciată ca o identitate a negrilor. În general,
această ramură a modei pune accent pe
expresie și atitudine, iar de-a lungul is-
toriei a întâlnit multe modificări, astăzi
fiind foarte proeminente în casele de mo-
dă. Este un subiect intrigant, deoarece,
ca oricare altă modă, este în continuă
schimbare. De cele mai multe ori apare
o colecție nouă care rupe tot, iar în ur-
mătoarele minute parcă se pune praful
și nu i se mai acordă așa mare atenție. În
general, moda revine de la an la an cu
vechi colecții, trenduri, care primesc îm-
bunătățiri. Având în vedere evoluția ves-
timentațiilor hip-hop, care au pornit de
la o nișă către o piață universală, curio-
zitatea multora constă în descoperirea
progresului modei urbane şi istoria aces-
teia. 

Introducere în lumea modei
urbane

În anii ’80, moda hip-hop a cunoscut
o traiectorie care a înflorit treptat mai

ales în sectorul vestimentației masculine,
fiecare piesă vestimentară incluzând ele-
mente convenționale, materiale diferite
și mai ales aplicații precum jachetele de
piele, jeanșii din denim, jachetele cu glu-
gă, pantalonii sport, adidașii, dar și șep-
cile. Alte elemente des întâlnite erau ac-
cesoriile aurii, curelele marilor designeri,
ghetele de baschet și ochelarii supradi-
mensionali de la Cazal. 

La începutul anilor 1990, rapperii
pop, cum ar fi Fresh Prince, Kid ‘N PLAY,
și Left Eye of TLC au promovat șepcile
de baseball, iar mai târziu îmbrăcămintea
neon care, pe atunci, era în vogă. TLC și
cântăreața de R&B Aaliyah au creat o
tendință de modă și în rândul femeilor,
aceasta fiind reprezentată de hainele
oversized care puteau fi purtate în com-
binație cu cele mulate precum bustiere,
sutiene, maieuri etc. Ceea ce a vrut să se

demonstreze a fost faptul că o versiune
feminină a unei piese vestimentare nu
trebuie să fie neapărat mulată pentru a
fi sexy.

La sfârșitul anilor ’90 tricourile over-
sized și cele care imitau echipamentele
de hochei și baschet erau un must have.
Jeanșii din denim sau pantalonii de ca-
muflaj erau purtați foarte jos, rucsacii
erau nelipsiți, la fel și tatuajele și împle-
titurile sau coafurile dreadlocked. 

Din garderoba feminină făceau parte
blugii de la Gloria Vanderbilt, cerceii din
bambus, gențile Louis Vuitton, lanțurile
cu nume sau inițiale, fustele scurte, blugii
mulați, cizmele înalte, părul drept sau
împletituri, tatuajele, unghiile false și bi-
juteriile de aur supradimensionate (o va-
riantă mai plăcută a pițipoancei de astăzi,
dar ajungem și acolo). În plus, unele fe-
mei purtau piese vestimentare care erau

similare cu cele purtate de bărbați în tim-
pul anilor 1990. 

Dacă aducem vorba de elite, pe
Coasta de Est, membri ai comuni-
tății hip-hop s-au inspirat din ves-
timentațiile pe care le aveau gan-
gsterii în anii 1930-1940, acestea
fiind clasice și foarte elegante,
în schimb, anii ’70 cuprindeau
pălăriile din melon, costu-
mele, cămășile de
mătase și pantofii
din piele de aliga-
tor - mafia sici-
liană, ce să
mai.

Rafinamentul subtil 
caracterizează stilul astăzi

La televizor se pot observa tot mai
des, în vestimentațiile diferitelor persoane
publice, influențe hip-hop, ceea ce
`nseamn[ că această modă atinge mai
multe fronturi, dar mai ales, că influen-
țează foarte mult această industrie. Moda
urbană este mai mult decât hainele sale.
Este o expresie a mobilității în viață, în
stil și în judecată. Ce-i drept, gusturile s-
au schimbat.

În timp ce acum un deceniu ținutele
erau foarte ostentative, oamenii merg
acum pe rafinamentul subtil. De cele mai
multe ori se întâmplă ca felul în care vor-
bim sau arătăm să conducă spre stereoti-
puri, dar serios acum, nu putem judeca o
persoană după haine sau aparență, cum
nu putem judeca o carte după copertă.

Așa cum am specificat mai sus, moda
este schimbătoare, aceasta revenind de la
an la an cu îmbunătățiri. Și dacă la sfârșitul
anilor ’90 tricourile oversized și cele care
imitau echipamentele de hochei și baschet
erau des întâlnite, nici anul acesta nu s-a

făcut vreo excepție,
acestea fiind abor-

date de tot mai
multe brand-uri,
fie ele din afara

ariei urbane sau
nu. Anul tre-
cut a fost o in-
vazie cu piese-
le neon, de la
accesorii și
haine, până
la încălță-
minte. La fel

și în cazul im-
primeurilor ar-

my.

Deşi suntem deja în luna oc-
tombrie, toamna parcă nu s-a de-
cis să vină. Avem parte de zile plo-
ioase şi reci, dar şi de zile calde
cu mult soare.  

Pe de altă parte, aceasta este şi pe-
rioada în care ar trebui programată o
evaluare a garderobei. Aruncarea hai-
nelor de vară pe care le-ai purtat prea
mult şi pregătirea garderobei pentru
toamnă trebuie să fie pe lista priori-
tăţilor. Astfel, trebuie să faci inventarul,
să vezi ce îţi lipseşte, ce ţinute poţi con-
strui pentru perioada asta de tranziţie,
care nu este nici vară nici toamnă. 

Şi astfel ajungem la subiectul zilei.
În loc să vă puneţi la o parte hainele de
vară, vă invit să le purtaţi cât mai mult
timp, chiar până pe la mijlocul lunii no-
iembrie. Găsiţi-le noi parteneri, jucaţi-
vă cu suprapuneri, inventaţi noi combi-
naţii! Cine vă opreşte?

Pentru a vă ajuta în această aventură,

vă propun câteva idei pe care le puteţi
pune în practică. Cu puţină creativitate
personală, rochiile şi fustele voastre de
vară vor fi puse în valoare şi toamna. 

Cardiganul

Prima piesă de ajutor este cardiga-
nul. În spirit şic-urban sau smart casual,
alegeţi unul din bumbac, mătase sau ori-
ce alte fibre subţiri. Atenţie, croiul tre-
buie să vă pună în valoare linia corpului,
iar lungimea trebuie să fie până în drep-
tul taliei. Dacă are mânecile trei-sferturi
este şi mai bine! Întreaga alură devine
mai feminină şi mai conturată.

Cardiganele merg cel mai bine cu
rochiile maxi ample, care urmează linia
siluetei> cu fustele creion, cloş sau plisate,
chiar şi cu fuste-pantalon cu o croială
în stilul aniilor ’70. Aceeaşi notă femi-
nină poate fi dată de suprapunerea
unei helănci, a unui pulover subţire sau
de purtarea unei cămăşi puţin mai groa-
se, înnodată în talie.

Bluzoanele

O a doua opţiune evidentă sunt blu-
zoanele< din piele întoarsă sau altfel de
piele, din  denim sau în stilul hainelor
milităreşti. 

Dacă aveţi chef să înveseliţi o rochie
neagră sport de vară, suprapuneţi-i un
bluzon din mătase imprimată (de pre-
ferat cu detalii negre şi cu o căptuşeală
subţire), iar dacă rochia are o notă cla-
sic-elegantă, aruncaţi-vă pe umeri o ja-
chetă din tweed, cu guler rotund şi cro-
ială inspirată de cea a taiorului Chanel.

Dacă garderoba este dedicată strict
orelor de muncă şi se încadrează mai
curând într-un dress code business, sa-
courile şi blazerele sunt varianta cea mai
potrivită. Croiala lor semi-ajustată şi li-
nia definită dau oricărei rochii sau fuste
de vară o notă de autoritate.

Pe lângă aceste variante evidente,
aveţi la îndemână tricouri cu mâneci
lungi şi cămăşi (de purtat pe sub rochii),
eşarfe din bumbac, in sau mătase, veste

din piele, topuri din jerseu,
dresuri colorate şi lista poa-
te continua.

Acordaţi o atenţie spe-
cială culorilor< căutaţi să
nu purtaţi nuanţe in-
candescente (prea es-
tivale), şi nici paste-
luri (prea primăv[-
ratice). Tranziţia
cromatică înseam-
nă adăugare de
griuri, tonuri de
bej, ocru, cara-
mel, ciocolatiu,
ruginiu,
nuanţe de
vişiniu, verde
smarald, gal-
ben muştar,
albastru pe-
trol.
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DIET~

Fiecare dintre noi
avem din când în când un
eveniment major, care ne-
cesită un aspect fizic im-
pecabil. Astfel, cu sigu-
ranţă vom scoate din du-
lap cea mai elegantă ro-
chie şi vom spera că încă
ne mai vine bine. Se poate
întâmpla ca din diferite
motive să fie cu un număr
mai mic, iar timpul sau
banii nu vă permit să
achiziţionaţi una nouă.
Iată o dietă rapidă, prin
care puteţi topi eventua-
lele kilograme în exces,
pentru a arăta cât mai bi-
ne la momentul respectiv.  

Soluţia este să ţinem cu
câteva săptămâni înainte o
dietă “de  urgenţă”.
Însă, dacă ea este prea restrictivă, conse-
cinţele pot fi nefavorabile pentru sănă-
tate. Implicit riscăm ca în loc să strălu-
cim în ziua cu pricina, să fim sfârşite şi
epuizate de pierderea de vitamine şi mi-
nerale din timpul dietei.

Cum se ţine dieta?

Această dietă este recomandată chiar
de către un nutriţionist. Michael
Van  Straten a publicat o  carte
numită  “Little Black
Dress”, apărută la editura House of Gui-
des, care ne promite că putem slăbi  în
10 zile aproximativ 4-5 kilograme.

Dieta  se numeşte  “Little Black
Dress”  şi  a  fost  ţinută  de
mulţi pacienţi ai nutriţionistului, având
şi rezultate foarte bune.  Avantajul ei es-
te  acela  că nu vitregeşte corpul de ali-
mentele cu aport nutritiv important, ci le
combină de aşa natură încât accelerează
metabolismul şi obţine scăderea în greu-
tate. Primele trei zile sunt mai dificile şi se
recomandă ca debutul dietei să aibă loc în
week-end, până se obişnuieşte corpul cu
noul stil alimentar.

După obţinerea rezultatelor nu este
indicat să ne repezim în cozonaci, prăji-

turi, fripturi grase  sau  în
alcool.  Dieta  poate  fi  ţinută  încă
10 zile dacă ne simţim bine. Nutriţionis-
tul mai recomandă să fie ţinută de 3-4
ori  pe  an,  pentru  rolul de
detoxifiere pe care îl are. Oricum, odată
ce ai obţinut un rezultat pozitiv şi ai scă-
pat de câteva kilograme, nimeni şi nimic
nu te poate ̀ mpiedica să intri în acest stil
alimentar nou  şi  să nu revii la vechile
obiceiuri care te vor readuce rapid la ve-
chile dimensiuni, şi poate mai mult decât
atât.

Ziua 1
Mic dejun< un pepene galben mare
Gustare< supă de legume şi o salată de
crudităţi cu orez brun
Masa principală< o salată mixtă cu orice
legume verzi gătite, cu o conservă de fa-
sole verde bine călită şi 1 linguriţă de ulei
de măsline
Ora gustării< în jurul orei 12-13. Masa
principală este şi ultima masă a zilei< cel
târziu ora 18.

Ziua 2
Mic dejun< sucul proaspăt de la un măr,
un morcov şi o portocală
Gustare< ce a rămas din supa de legume
de ieri şi 2 cartofi copţi cu o salată verde

Masa principală< o salată cu orice legume
verzi gătite, conopidă la cuptor pres[rată
cu brânză rasă

Ziua 3
Mic dejun< lapte de soia amestecat cu o
ceaşcă de apă fierbinte, o felie de pâine
integrală cu unt
Gustare< mas[ de fructe diferite, cu nuci
Masa principală< o salată mixtă cu orice
legume verzi gătite şi paste integrale
cu sos de roşii

Ziua 4
Mic dejun< o jumătate de grepfruit cu un
măr şi un iaurt natural cu puţină
miere şi nuci
Gustare< un cartof copt cu unt sau cu o
lingură de smântână asezonat cu plante
aromatice, o salată şi o pară
Masa principală< tocăniţă de legume cu
parmezan, servită cu broccoli fiert şi o
portocală

Ziua 5
Mic dejun< o porţie de cereale integrale
înmuiate în apă şi amestecate cu smân-
tână slabă, o felie de pâine prăjită
cu puţin unt
Gustare< salată de iarnă şi un măr copt
Salata de iarnă este alcătuită din varză

albă, nucă, suc de portocale
proaspăt, caise uscate, un
iaurt simplu natural, 2 lin-
guri de miere, o lămâie
Masa principală< supă de le-
gume şi pui condimentat, la
cuptor, fără ulei, cu
praz şi morcov la abur

Ziua 6<
Mic dejun< jumări de ou cu
ciuperci
Gustare< supă de dovleac, o
chiflă din făină integrală cu
unt şi salat[ de
andive şi broccoli
Masa principală< hummus
cu ţelină, morcov cu păs-
trăv  sau macrou la cuptor
asortat cu o salată de varză
albă

Ziua 7<
Mic dejun< suc de grepfruit,
mere coapte cu nuci şi un

iaurt natural
Gustare< orez cu ciuperci, salată verde şi
o pară coaptă
Masa principală< carne de pui la cuptor
cu salată de crudităţi

Ziua 8<
Mic dejun< musli cu o banană feliată şi cu
un iaurt natural
Masa principală< supă aromată cu mor-
covi, cod cu iaurt şi o salată mixtă

Ziua 9<
Mic dejun< compot de mere, caise uscate,
lămâie, scorţişoară şi un iaurt
Gustare< lipie de făină integrală cu hum-
mus, ceapă verde, o roşie şi o salată verde,
un ciorchine de struguri
Masa principală< jumătate de grepfruit,
somon afumat, piure de conopidă şi sa-
lată verde

Ziua 10<
Mic dejun< două felii de şuncă slabă cu
jumări dintr-un ou şi ciuperci, cu o roşie
mare la grătar
Gustare< salată de iarnă şi un măr
Masa principală< salată de creveţi şi avo-
cado, o bucată mică de carne de miel la
cuptor şi o salată mixtă.

Cu dieta Little Black Dress
po\i sl[bi 5 kg `n 10 zile

Dacă doriţi să slăbiţi, ştiţi că
pastele nu reprezintă un aliment pe
care ar trebui să îl includeţi în die-
ta dumneavoastră. Cu toate acestea
este, însă, posibil să consumaţi pas-
te şi să slăbiţi.

Odată cu apariţia dietelor scăzute în
calorii, multe persoane cresc consumul
de proteine şi reduc aportul de carbohi-
draţi. Este adevărat că, per total, oamenii
mănâncă prea multe calorii şi carbohi-
draţi din făină albă.

Chiar dacă sunteţi la regim, nu tre-
buie să renunţaţi la reţetele pe bază de
paste făinoase. Tot ce trebuie să faceţi
este să mâncaţi sănătos şi să alegeţi reţete
cu puţine calorii. 

Atunci când încercaţi să gătiţi după
o reţetă de paste cu conţinut scăzut de

calorii, începeţi cu elementele de bază,
adică pastele. Indiferent dacă preparaţi
pastele acasă sau le cumpăraţi din co-
merţ, există întotdeauna un factor de-
terminant< alegeţi pastele din cereale in-
tegrale.

Pastele sunt în mod natural scăzute
în grăsimi şi bogate în carbohidraţi. Pas-
tele din grâu şi cereale integrale includ
părţile sănătoase ale bobului. Acest lucru
înseamnă fibre în compoziţia lor şi astfel,
sunt bune pentru inima dumneavoastră.
Pastele din făină albă sunt lipsite de aceste
substanţe extrem de nutritive ale se-
minţelor de cereale. În acelaşi timp, pas-
tele din cereale integrale  sunt digerate
mai lent, fapt care ajută la menţinerea
unui nivel constant de glucoză în sânge
şi vă dau senzaţia de saţietate mai mult
timp.

Chiar şi când utilizaţi paste sănătoa-

se, trebuie să aveţi grijă la dimensiunea
porţiilor.

Pastele nefierte au aproximativ 100
de calorii per 25 de grame. Un castron
mare, consistent, poate avea sute de ca-
lorii, aşa că asiguraţi-vă că mâncaţi o
porţie corectă din punct de vedere al
aportului zilnic de calorii.

Nu uitaţi de legume!

După ce aţi pus la punct o bază să-
nătoasă de paste din cereale integrale,
puteţi adăuga în reţeta de paste preferată
şi legume bogate în substanţe nutritive.
Puteţi alege variate legume delicioase şi
hrănitoare, de toate culorile, inclusiv<
roşii, spanac uscat, ceapă, ardei gras, dov-
leac, dovlecei, vinete, mazăre, ciuperci şi
chiar broccoli. Toate trebuie să fie proas-
pete, tocate sau fierte.

Importanţa sosului

Sosul este motivul principal care
transformă rapid pastele sănătoase într-
un aliment nesănătos. Reţeta poate de-
veni bogată în grăsimi şi calorii. Alegeţi
inteligent atunci când doriţi să adăugaţi
şi sos la pastele dumneavoastră. Dacă
utilizaţi un sos din comerţ, citiţi cu
atenţie eticheta, pentru a vedea care este
conţinutul de grăsime al sosului. 

Fiţi creativi şi optaţi pentru un sos
de roşii simplu şi adăugaţi apoi ingre-
dientele, astfel că vă puteţi crea propriul
sos sănătos pentru paste. Combinaţi so-
sul de roşii cu verdeaţă proaspătă, cum
ar fi busuioc şi oregano şi puneţi-l la fiert
într-o oală pe aragaz. Căutaţi reţete de
sosuri sănătoase pentru paste, care sunt
simplu de făcut.

Denisa Ter\an

Pastele cu pu\ine calorii sunt din cereale integrale

Această dietă este recomandată chiar de către un nutriţionist.
Michael Van Straten a publicat o  carte numită “Little Black
Dress”, apărută la editura House of Guides, care ne promite că pu-
tem slăbi în 10 zile aproximativ 4-5 kilograme.

Bananele sunt fructele care de cele mai
multe ori sunt considerate simple gustări.
Persoanele care iubesc aceste fructe le pot
consuma într-o dietă simplă şi foarte de-
licioasă.

Dieta cu banane are origine japoneză
şi este una dintre cele mai eficiente mo-
dalităţi de a scăpa rapid de kilogramele în
plus. Să nu vă gândiţi că ar fi vorba de un
număr mare de kilograme pierdute, de-
oarece, ca orice altă dietă, nici aceasta nu
se recomandă a fi urmată pe o perioadă
lungă de timp. 

Dacă te-ai gândit să topeşti 4-5 kg în
câteva zile, dieta cu banane este ceea ce
cauţi. Aceasta cunoaşte mai multe varian-
te, însă noi am ales 3 dintre ele. Acestea se
vor ţine pe durata a 2 săptămâni, respectiv
a 3 zile.

Banana este foarte bogată în vitamine
şi minerale şi acţionează într-o manieră
pozitivă asupra stării de spirit, graţie con-
centraţiei ridicate de vitamina B. Se reco-
mandă consumul a câte unei banane îna-
inte şi după un efort fizic, deoarece este o
sursă foarte bună de energie. De aseme-
nea, bananele ajută la întărirea structurii
osoase, susţin sistemul imunitar, îmbu-
nătăţesc digestia şi stimulează metabolis-
mul.

Varianta 1
Principiul care stă la baza acestei diete

este consumul regulat de banane proas-
pete şi al apei la temperatura camerei. Efi-
cacitatea dietei constă în prezenţa în com-
poziţia bananei a unei enzime numită li-
paz[, care permite digerarea grăsimilor
şi, prin urmare, eliminarea lor rapidă.

Micul dejun trebuie să fie format ex-
clusiv din 2-3 banane şi un pahar de apă
la temperatura camerei. Prânzul şi cina
pot conţine diverse alimente în cantităţi
moderate, evitându-se produsele nesănă-
toase. Limitează-te la un singur fel de
mâncare. Pe toată perioada dietei trebuie
să renunţi la deserturi şi alege să consumi
supe, ciorbe, carne slabă la grătar, peşte şi
salată. Între cele 3 mese principale nu sunt
permise gustările. Rezultatele dietei sunt
amplificate dacă bei 2 căni de ceai verde
zilnic şi faci 30 de minute de mişcare zil-
nic.

Varianta 2
Dieta cu banane are şi o a doua ver-

siune, uşor modificată faţă de prima. În
acest caz, se consumă 1-2 banane înainte
de fiecare masă principală (ar fi de preferat
să mănânci 2 banane înainte de micul de-
jun, 2 înainte de prânz şi doar una înainte
de cină). Banana fiind un fruct bogat în
fibre, senzaţia de saţietate se va instala ra-
pid, astfel încât nu vei mai simţi nevoia să
mănânci mult la masă. 

Varianta 3
Aceasta este cea mai restrictivă dietă,

motiv pentru care nu trebuie urmată mai
mult de 3 zile. Vei consuma exclusiv ba-
nane la micul dejun, prânz şi cină. La ca-
pătul celor 3 zile, vei constata că ai cu 3 kg
mai puţin. Atenţie la alimentaţia post-die-
tă< este recomandat să reintroduci pro-
gresiv alimentele, pentru a nu brusca or-
ganismul obişnuit cu monodieta.
Deşi foarte eficientă, dieta cu banane în
această variantă nu trebuie prelungită mai
mult de 3 zile. Dacă nu respecţi această
regulă, nu vor putea fi evitate carenţele
nutriţionale. Este important să bei cel
puţin 2 l de apă zilnic, buna hi-
dratare favorizând pierderea ki-
logramelor şi compensând
totodată lipsa de apă dato-
rată reducerii alimen-
taţiei.

Alege bananele
pentru o diet[ă

delicioas[ă
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~n aceast[ duminic[ de 26 octombrie, de s[rb[toarea Sf]ntului
mare Mucenic Dimitrie izvor]torul de mir, corul se afl[ la ceas
aniversar. Se `mplinesc 80 de ani de la `nfiin\are, opt decenii de
c]nd duminic[ de duminic[ dau r[spunsurile la Sf]nta Liturghie.

RELIGIE

Sfântul Dimitrie a trăit în tim-
pul domniei împăraţilor persecu-
tori Diocleţian, Galeriu şi Maxi-
mian (284-311), fiind fiul dregăto-
rului Tesalonicului. A fost botezat
în taină de către părinţii săi, din
cauza persecuţiilor crunte de-
clanşate de împăraţii romani îm-
potriva creştinilor. 

A fost crescut în autenticul spirit
creştin. A învăţat ceea ce înseamnă ru-
găciunea şi credinţa puternică în Hris-
tos-Dumnezeu, precum şi ce valoare are
milostenia faţă de săraci. Tânărul creştea
cu vârsta şi cu înţelepciunea, iar harul
lui Dumnezeu era lucrător în el. Părinţii
săi au trecut la Domnul, lăsându-l moşte-
nitor al unui bun renume, dar şi al unei
averi considerabile. Împăratul Maximian
l-a numit prim-dregător al cetăţii Tesa-
lonic, în locul tatălui său, uimit fiind de
priceperea şi devotamentul de care Di-
mitrie dădea dovadă. 

Era iubit şi apreciat de concetăţenii
săi, însă nu pierdea niciun prilej de a-L
mărturisi pe Hristos şi credinţa în El.

Împăratul aude de atitudinea pro-creşti-
nă a lui Dimitrie şi este cuprins de mânie.
Întorcându-se biruitor dintr-un război
cu sciţii, vine în Tesalonic, făcând mari
petreceri în cinstea zeilor. Întrebându-l

pe Dimitrie dacă cele ce se aud despre el
sunt adevărate, Sfântul a răspuns fără
teamă că este creştin, dezaprobând în-
chinarea la idoli. Îndată, Dimitrie a fost
aruncat în temniţă. În timpul petreceri-
lor, Maximian se bucura văzându-l pe
Lie, un luptător vestit, puternic şi înfri-
coşător la chip, că se lupta şi biruia pe
oricine îi ieşea în cale în arenă. Acolo era
şi tânărul creştin Nestor, un cunoscut al
Sfântului Dimitrie. Acesta, văzându-l pe
Lie cum îi ucidea fără milă pe oameni,
în special pe creştini, s-a aprins de râvnă.
Dorind să lupte şi el cu Lie, a alergat în
închisoare la Dimitrie, cerându-i bine-
cuvântare. Însemnându-l pe frunte cu
semnul crucii, Sfântul i-a zis< “Du-te şi
pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei
mărturisi!”. Prin rugăciunea lui Dimitrie,
Nestor a ieşit învingător, ceea ce a stârnit
supărarea împăratului. Aflând de impli-
carea lui Dimitrie în victoria lui Nestor,
Maximian a ordonat ca Dimitrie să fie
împuns cu suliţa în coastă, iar lui Nestor
să i se taie capul. Astfel, Sfântul şi-a în-
credinţat sufletul în mâinile lui Dumne-
zeu, primind cu bucurie moartea în nu-
mele Domnului Iisus Hristos (a se vedea

Vieţile Sfinţilor şi Proloagele). 

Tradiţii de Sfântul Dimitrie

Sărbătoarea Sfântului Dumitru (26
octombrie) se respectă în popor cu “ne-
lucru”, purtând şi numele de “Sâmedru”
sau “Sânmedru”. Se crede că celui care
va păzi cu sfinţenie această sărbătoare îi
vor fi ferite vitele de stricăciunile provo-
cate de lupi. Ciobanii care vor să afle dacă
iarna va fi blândă sau geroasă îşi aştern
haina în mijlocul oilor şi se uită ce fel de
oaie se va culca pe ea< dacă se va aşeza o
oaie neagră e semn că iarna va fi bună>
dacă se va culca o oaie albă, atunci iarna
va fi aspră. 

De asemenea, acum oamenii privesc
luna< dacă luna va fi plină şi cerul senin,
iarna va fi liniştită> dimpotrivă, dacă luna
va fi plină şi cerul va fi acoperit de nori,
dacă plouă sau ninge, se prevesteşte o
iarnă aspră, cu zăpezi grele şi ger straşnic.
Poporul crede că numai până la această
dată se mai poate semăna usturoiul> cine
va mai pune usturoi şi după Sfântul Du-
mitru va avea pagubă în gospodărie sau
îi vor muri copiii. Totuşi, dacă cineva are

usturoi semănat până la această dată, mai
poate pune şi de acum încolo. Pe alocuri
mai mulţi flăcăi se întrunesc la o casă,
de unde pornesc apoi prin sat cântând
din fluiere şi primind recompense ma-
teriale din partea gospodarilor. Se zice
că Sfântul Dumitru este al patrulea sfânt
făcut de Dumnezeu. După cum Sfântul
Gheorghe are grijă ca la ziua lui să fie
codrul învezit, Sfântul Dumitru are grijă
să-l facă negru, adică să-l desfrunzească
(a se vedea Tudor Pamfile, Sărbătorile la
români).      

Sfântul Dimitrie s-a bucurat dintot-
deauna de o deosebită cinstire din partea
credincioşilor, prin nenumăratele biserici
care îi poartă hramul şi prin adoptarea
numelui său ca patron spiritual al multor
creştini, al unor aşezăminte de binefacere
sau al unor localităţi. Este ocrotitorul
oraşului Craiova şi al Catedralei Mitro-
politane de aici. La moaştele sale sfinte
(aflate acum la Tesalonic, în Grecia), iz-
vorâtoare de mir bine mirositor şi tămă-
duitor, s-au făcut nenumărate minuni,
multe persoane dobândind sănătate su-
fletească şi trupească.

Preot dr. Cristian Boloş

~n b[taia clopotelor, glasurile
cori;tilor de la Biserica ortodox[
din Medie;u Aurit dau slav[ lui
Dumnezeu, anun\]nd marea
s[rb[toare dedicat[ sf ]ntului
l[ca;, dar ;i a momentului aniver-
sar. 

S-a `nt]mplat `n duminica a XX-a
dup[ Rusalii,  la 19 octombrie, s[
cunoa;tem corul, la fel ;i povestea lui de
via\[ ajuns[ deja la o v]rst[ deplin[, opt
decenii de activitate ne`ntrerupt[. Mem-
brii acestui cor sunt oameni deosebi\i ca-
re ;i-au s[dit `n suflet dragostea pentru
c]ntul rom]nesc, pentru tot ce ̀ nseamn[
biseric[ ;i neam ;i au f[cut s[ ̀ nfloreasc[
mai `nalt ;i mai frumos toate aceste bu-
curii duhovnice;ti. 

Corul este `nfiin\at la 
26 octombrie 1934

~n aceast[ duminic[ de 26 octombrie,
de s[rb[toarea Sf]ntului mare Mucenic
Dimitrie izvor]torul de mir, corul se afl[
la ceas aniversar. Se `mplinesc 80 de ani
de la `nfiin\are, opt decenii de c]nd du-
minic[ de duminic[ dau r[spunsurile la
Sf]nta Liturghie. Ini\iativa apar\ine ini-
mosului dasc[l Vasile Mihai. Pentru for-
marea corului, dasc[lul a umblat din cas[
`n cas[ spre a-i convinge pe medie;eni
de necesitatea acestei activit[\i.

Protopopul Ioan Tar\ia ;i-a oferit
sprijinul `n formarea corului, pe care de
altfel i-a felicitat cu ocazia primei Litur-
ghii a corului, la 26 octombrie 1934, cu
ocazia s[rb[torii Sf]ntului Dimitrie.

La 25 octombrie 1934, Corul Bisericii
din comuna Medie;u Aurit a ap[rut pen-
tru prima dat[ `n fa\[ s[tenilor la slujba
religioas[. Totodat[, ̀ n prim[vara anului
urm[tor, membrii corului au terminat
de `nv[\at toate imnurile ;i r[spunsurile
la Sf]nta Liturghie.  Pe l]ng[ c]nt[rile
biserice;ti, activitatea coral[ se diversific[
cu un repertoriu alc[tuit din piese pa-

triotice ;i populare. Acest lucru duce la
`nfiin\area Societ[\ii coral-literare Me-
die;ana la 24 iunie 1935.

~n perioada efectu[rii stagiului mili-
tar (1935-1936), `n locul dirijorului Va-
sile Mihai, corul este instruit de ̀ nv[\[to-
rul Vasile Tar\a. Dup[ revenirea la pupi-
trul dirijoral, Vasile Mihai lucreaz[ p]n[
`n 1942, c]nd se refugiaz[ la Bucure;ti,
datorit[ ocup[rii Ardealului de Nord. Din
1945 la c]rma corului se g[se;te ̀ nv[\[to-
rul Ioan Butuza, care aduce un suflu nou
at]t prin reformarea corului dar ;i prin
revizuirea repertoriului. :i ̀ n prezent co-
rul c]nt[ acela;i repertoriu ales de diri-
jorul Ioan Butuza, format din c]nt[rile
liturgice ale lui G. Musicescu, D.G. Kiriac,
Al. Podoleanu, I. Bunescu ;i a altor com-
pozitori.

Dup[ plecarea lui Ioan Butuza, corul
r[m]ne f[r[ dirijor. Este instruit sporadic
de diver;i dirijori ;i preo\i. Acest lucru
nu `mpiedic[ activitatea corului. ~n pe-
rioada 1951-1956 de preg[tirea corului
laic s-a ocupat profesoara Rozalia Pop,
c[reia cori;tii `i p[streaz[ o frumoas[
amintire, pentru d[ruirea sa de a-i ̀ nv[\a
c]teva c]ntece populare ;i patriotice.

Preotul consilier eparhial Virgil Mol-
dovan a sus\inut ;i impulsionat activitatea
Corului Bisericii `ntre anii 1952-1965.

Profesoara Maria Chi;, 
un dirijor dedicat trup ;i suflet
corului

Din decembrie 1980, corul bisericii

este condus de doamna profesoar[ Maria
Chi;, so\ul ei, preotul Gheorghe Chi;, fi-
ind transferat ca preot paroh la Medie;u
Aurit, unde a slujit p]n[ `n 1994.

Este profesoara care a l[rgit r]ndurile
corului, ajung]nd la 108 persoane. ~n
acest mod corul a c];tigat `n sonoritate,
iar armoniile au devenit mai clare ;i lu-
minoase. Printr-o munc[ sus\inut[, la 3
mai 1986, cu ocazia sfin\irii bisericii din
localitate, sub directa instruire a profe-
soarei Maria Chi;, corul c]nt[ la patru
voci Liturghia `nv[\at[ cu 40 de ani `n
urm[. Dup[ 1990 se intensific[ activita-
tea forma\iei coral religioase, se reface
`n `ntregime Liturghia dup[ diver;i au-
tori, cea mai mare parte apar\in]nd lui
G. Musicescu.

Corul `nregistreaz[ o perioad[ de

av]nt prin participarea la diferite reu-
niuni ale corurilor biserice;ti, dar ;i la
concertele de colinde, culmin]nd cu
`nregistr[ri audio ;i film[ri la Televiziu-
nea Rom]n[. Doamna profesoar[
r[m]ne al[turi de corul din Medie; p]n[
`n anul 1995. Activitatea corului continu[
;i la ora actual[, cu acela;i av]nt ca `n
vremurile de odinioar[.

Momentul aniversar a fost onorat de
prezen\a Preasfin\itului Iustin Sighetea-
nul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodo-
xe a Maramure;ului ;i S[tmarului, care
a oficiat Sf]nta Liturghie arhiereasc[
`nconjurat de un numeros sobor de
preo\i. 
(Corul bisericii - 80 de ani de activitate
ne`ntrerupt[, prof. Maria Chi;)

A consemnat Mihaela Ghi\[

Cine este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir?

Corul a fost sărbătorit în 19 octombrie, în prezența Preasfin\itului Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramure;ului ;i S[tmarului

Corul din Medie; împline;te 
80 de ani de la înfiin\are
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CULTUR~
Cristian Iorga are 23 de ani, s-a n[scut la Gala\i ;i a absolvit

Universitatea de Arte din T]rgu Mure; `n 2013. ~n mediul uni-
versitar s-a n[scut ;i spectacolul acesta, care i-a adus Premiul
Teatrului Na\ional Timi;oara la Gala HOP `n 2013 ;i Premiul
pentru cel mai bun one-man show la Gala STAR 2014.

Dac[ s[pt[m]na muzical[ tre-
cut[ a fost dominat[ la Satu Mare
de prezen\a unei pianiste consa-
crate, Raluca :tirb[\, `n
s[pt[m]na pe care o `ncheiem
acum muzica pentru pian a r[mas
`n prim-plan, de data asta prin re-
citaluri sus\inute de tineri
s[tm[reni cu real talent la acest
instrument. Iar concertul Filar-
monicii a programat un opus con-
certant pentru... dou[ piane.

Alexa Stier, eleva profesoarei An-
namaria Manfredi, a urcat din nou pe
podiumul s[lii festive “Jean Monnet”
de la Liceul de Art[ “Aurel Popp” luni
sear[. Hutzel Levente, elevul profe-
soarei Judith Mihaly-Budean la :coala
de Arte, a trecut proba de foc a unui
recital pe scena S[lii Filarmonicii
mar\i sear[. Concertul KV 242 de Mo-
zart a fost prezentat joi sear[ ̀ n prima
parte a programului s[pt[m]nal de la
Filarmonic[, av]ndu-le ca soliste pe
Smaranda Grigorian ;i Cipriana
Gavri;iu. Programul mozartian, care
a mai cuprins Simfonia nr. 29, fusese
prezentat sub conducerea dirijorului
:tefan Novak ;i cu o zi ̀ nainte, la Sala
Rotary a Liceului de Art[ din Baia
Mare.

Alexa Stier ;i-a petrecut ultimul
an ;colar ̀ n Sco\ia, beneficiar[ a Bur-
sei Silvestri la Mary Erskine School
din Edinburgh, ;i preg[te;te ̀ n aceste

zile concursul de admitere la Conser-
vatorul din Glasgow ;i London Col-
lege of Music, dup[ ce ̀ n anii petrecu\i
la Liceul de Art[ din Satu Mare era

abonat[ la premii la mai toate con-
cursurile na\ionale ;i interna\ionale
la care participa. Contactul cu exi-
gen\ele unei ;coli str[ine, dar ;i cre;te-
rea sa ca om intrat deplin `n adoles-
cen\[, i-au schimbat prezen\a scenic[
;i abordarea interpret[rilor. 

Programul adus pe mica scen[ a
Liceului a fost unul de mare virtuozi-
tate, uneori ame\itoare, foarte solici-
tant, parcurs `ntr-un ritm alert, la li-
mita epuiz[rii. O demonstra\ie de
for\[, mai ales `n Sonata op. 2 nr. 3 de
Beethoven ;i Varia\iunile serioase op.
54 de Mendelssohn. Alexa a trecut la
un alt nivel ;i `i dorim succes `n exa-
menele ce vor urma. Pentru bis ne-a
ar[tat ;i o alt[ pasiune a sa, c]nt]nd
o scurt[ pies[ la flaut, acompaniat[
de doamna Manfredi.

Pe Hutzel Levente `l remarcasem
la recitalurile organizate de :coala de
Arte, dar un program sus\inut pe sce-
na Filarmonicii ̀ n fa\a unei s[li aproa-
pe pline e cu totul alt gen de provoca-
re. Mai ales c[ a c]ntat o mare varie-
tate de piese, de la inven\iuni de Bach
la studii de Liszt ;i valsuri de Chopin,
`ncheind cu Sonatina de Bartok, `n
caracter popular maghiar, ;i oferind
;i bisuri. 

Face pian de patru ani ;i impre-
sioneaz[ prin modul `n care `n\elege

;i deseneaz[ pe claviatur[ structura
lucr[rilor abordate, foarte concentrat
;i cerebral. 

A avut momente de real[ str[luci-
re `n special `n muzica lui Chopin ;i
Bartok, `n timp ce Sonata “lunii” op.
27 nr. 2 de Beethoven, unde expresi-
vitatea conteaz[ mai mult, a p[rut ̀ nc[
necizelat[. Pentru stadiul `n care se
afl[ t]n[rul pianist, un recital de peste
o or[ parcurs cu acurate\ea pe care a
demonstrat-o mar\i sear[ este o real[
performan\[, apreciat[ at]t de publi-
cul `n care s-au aflat mul\i dintre co-
legii s[i de la Liceul Ham Janos, c]t ;i
de cunosc[tori. Sincere felicit[ri at]t
lui, c]t ;i profesoarei sale.

C]t prive;te Concertul de Mozart,
scris ini\ial pentru trei piane (coman-
dat fiind de o aristocrat[ care avea
dou[ fiice) ;i rescris apoi pentru dou[
piane ̀ n 1780, el nu se num[r[ printre
cele mai inspirate compozi\ii mozar-
tiene, fiind plin de “locuri comune”,
;i a fost primit politicos, dar rece, de
publicul s[tm[rean joi sear[, lucru ca-
re nu se poate repro;a `n niciun caz
celor dou[ soliste. 

Partea pozitiv[ a serii este aduce-
rea pe scen[ a unor lucr[ri mai rar
c]ntate, ;i aici ne referim ;i la Simfo-
nia nr. 29, mult mai sincer aplaudat[.

V. A.

Tr[im, nici nu mai ;tim bine
de c]nd, vremuri de austeritate
bugetar[ care afecteaz[ ;i cultura.
S-a b[tut mult[ moned[ `n dez-
baterile aprinse pe tema Teatrului
de Nord, `n aceast[ var[, pe tema
cheltuielilor mari pe care le-au
necesitat unele produc\ii. :i
totu;i, o form[ de spectacol foarte
bun[ ;i viabil[, monodrama, care
cere foarte pu\ine resurse mate-
riale, a fost prea pu\in promovat[
la noi.

E drept c[, dac[ decorurile pot fi
minimale, cea mai important[ resurs[
a acestui tip de spectacol, cea uman[,
trebuie s[ fie de foarte bun[ calitate
pentru ca genul “one-man show” s[
ating[ superlativul. Pu\ini actori
`ndr[znesc s[ ias[ singuri `n fa\a pu-
blicului. Radu Botar a avut ̀ n ultimul
deceniu dou[ spectacole solistice me-
morabile, “Novecento” ;i “Bufonul re-
gelui”, iar ̀ n ultimul timp Raluca Mara
a jucat,  mai mult prin cluburi,
“Pas[rea care nu e”. De asemenea, `n
aceast[ prim[var[, spectacolul-lectur[
cu monodrama “Casandra las[ Troia”,
sus\inut la Sala Studio de actri\a Clau-
dia Revan de la Teatrul Municipal din
Baia Mare, s-a bucurat de o bun[ pri-
mire printre s[tm[reni. Exist[ a;adar
un public pentru acest soi de teatru.

Acest lucru s-a confirmat ;i du-
minica trecut[, c]nd Sala Studio s-a
umplut din nou pentru un recital ac-
toricesc prezentat ̀ n premier[ la Satu
Mare, dup[ ce a cucerit premii im-

portante la festivaluri de profil din
\ar[< “Colateral, Oedip”, pe texte de
Mihai Ignat, `n regia Laurei Moldo-
van, interpretat de Cristian Iorga.

Ale tinere\ii baiuri

Un b[iat `mbr[cat ferche; st[ pe o
banc[ ;i frunz[re;te un ziar. Dup[ un
timp exclam[ zgomotos< “Lol!”. :i
atunci ;tim c[ asist[m la o poveste a
zilelor noastre. A;a `ncepe “Colateral,
Oedip”, one-man show construit de
Cristian Iorga ;i Laura Moldovan din
reunirea a trei texte semnate de Mihai
Ignat, trei episoade, nu neap[rat legate
unul de altul altfel dec]t prin persoana
interpretului.

Tabloul 1< un t]n[r `;i caut[ pere-
chea pe internet ;i `;i d[ `nt]lniri to-
talmente oarbe, c[ci nu ;tie nici m[car
cum arat[ pozele respectivei. Se dove-
de;te c[ femeia care i-a r[spuns la apel
nu e alta dec]t una pe care o cunoa;te
bine de tot - cea care i-a dat na;tere.

Tabloul 2< un t]n[r la psihiatru, po-
vestind o sumedenie de ̀ nt]mpl[ri de-
moralizante, culmin]nd cu un vis `n
care, din nou, apare mama.

Tabloul 3> un t]n[r cu ochelari se
plimb[ pe marginea unui acoperi; de
bloc, enumer]nd motive ;i metode de
sinucidere. Nu o va face, din nou pen-
tru c[... mama.

Figura matern[ dominant[ e firul
ro;u al spectacolului. Restul proble-
melor sunt, desigur, colaterale. Ca ;i
detaliile care dau savoare comic[ unui
text care nu-;i propune cu dinadinsul
s[ amuze.

Comic de regiune superior

Cristian Iorga are 23 de ani, s-a
n[scut la Gala\i ;i a absolvit Universi-
tatea de Arte din T]rgu Mure; ̀ n 2013.
~n mediul universitar s-a n[scut ;i
spectacolul acesta, care i-a adus Pre-
miul Teatrului Na\ional Timi;oara la
Gala HOP `n 2013 ;i Premiul pentru
cel mai bun one-man show la Gala
STAR 2014, bucur]ndu-se de mare
succes oriunde a fost jucat, inclusiv
acum la Satu Mare.

Meritul mare e al actorului, care
evit[ cu mare fine\e orice fel de exage-
rare. Comicul s[u e unul superior, bine
temperat, accentele nu au nimic for\at,
discursul curge natural ;i logic, mimica
nu z[bove;te ̀ n maimu\[real[. Natura
textului l-ar trimite poate spre mijloa-
cele comedienilor de club, dar ;coala
solid[ de actorie ̀ ;i face v[dite roadele
;i Iorga reu;e;te un spectacol echili-
brat, `n care comedia ;i aspectele de
dram[ se combin[ `ntr-o experien\[
dintre cele mai pl[cute pentru specta-
tor. Privindu-l, ne-am amintit de dou[
figuri celebre de actori comici< un To-
ma Caragiu t]n[r ;i unul mai recent,
dar celebru la scar[ mondial[< Jerry
Seinfeld.

E un spectacol binevenit ̀ n stagiu-
ne ;i care sper[m s[ aib[ o serie bun[,
o redescoperire a monodramei. Cu
ocazia premierei a fost lansat ;i un son-
daj printre spectatori, cu privire la pre-
ferin\ele lor teatrale.

Vasile A.

O s[pt[m]n[ a muzicii pentru pian cu talente s[tm[rene

Cristian Iorga `n partea a treia a monologului care i-a adus premii la Gala HOP
;i Gala Star

Alexa Stier `n recital la Liceul de Art[ “Aurel Popp”

“Colateral, Oedip” cu Cristian Iorga
sau redescoperirea monodramei



MAGAZINOamenii nu sunt con;tienți de tot ceea ce recepționează ;i câte
lucruri fac în urma primirii acestor mesaje. De aceea e foarte im-
portant să fii atent la ceea ce la;i să pătrundă în subcon;tientul
t[u. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Se spune că în cazul unei per-
soane active care trăie;te într-un
ora; mare, subcon;tientul poate
înregistra până la 10.000 de mesaje
pe zi. 

El este ca un calculator aflat în corpul
tău. Înregistrează tot ce ți se întâmplă în
viață. Din momentul conceperii tale, deci
cu 9 luni înainte de a te na;te, tot ce ai
perceput prin simțuri a fost înregistrat.

Subcon;tientul nu face 
diferența între bine ;i rău

Oamenii nu sunt con;tienți de tot
ceea ce recepționează ;i câte lucruri fac
în urma primirii acestor mesaje. De aceea
e foarte important să fii atent la ceea ce
la;i să pătrundă în subcon;tientul t[u. El
reprezintă numai un servitor pentru tine.
Nu cunoa;te noțiunile de bine ;i rău. Nu
;tie să discearnă între ceea ce-ți este be-
nefic sau nu. El îți oferă numai rezultatele
a ceea ce-i transmiți.

Dacă trăie;ti permanent într-o stare
de teamă sau dacă e;ti înconjurat de oa-
meni care vorbesc numai despre frică sau
lucruri negative, vei reacționa la fel. Gân-
durile tale negative sunt înregistrate de
subcon;tient. El ți le transmite înapoi.
Iată-te din nou cuprins de gânduri negre.
Subcon;tientul tău le recepționează din
nou ;i ți le retransmite… e un cerc vicios.
Se poate întâmpla să fii cuprins de îndo-
ieli ;i nelini;ti pur ;i simplu având un ra-
dio deschis, în ma;in[ sau în casă. În
timp ce-ți vezi de treburile tale, crezi că
nu dai atenție la ce auzi, dar totul intră
într-un mod subtil în subcon;tientul t[u.

Subcon;tientul prelucrează întot-
deauna ultimul mesaj pe care i l-ai dat.

Dacă-ți petreci viața schimbându-ți
mereu modul de a gândi, subcon;tientul
tău va deveni confuz ;i nu mai ;tie ce sau
pe cine să asculte> a;a cum un ;ofer de
taxi, după vreo 10 schimbări de adresă,
î;i va pierde răbdarea ;i va exclama< "Dar
hotărâți-vă odată! Unde vre\i s[ mergeți
de fapt?”. La fel se întâmplă ;i cu
subcon;tientul tău. Dacă îi transmiți în
mod regulat acela;i mesaj, el va deter-
mina apariția unor situații, întâlniri ;i
evenimente care te vor călăuzi spre con-
cretizarea dorințelor tale.

Dă un ordin subcon;tientului tău, la-
să-te condus ;i a;teaptă să te ducă spre

destinația dorită. Important este să nu te
răzgânde;ti. Nu te l[sa influențat de pă-
rerea altora. De îndată ce îți dezvălui in-
tențiile, asupra ta se îngrămădesc reacțiile
exterioare. El înregistrează ultimul tău
gând. A învăța să te concentrezi e o mă-
iestrie care trebuie dobândită.

Fiecare om î;i are con;tientul, sub-
con;tientul ;i supra-con;tientul său. De-
pinde numai de el să facă ceea ce vrea.
Începe de pe acum să-ți imaginezi cum
ai vrea să fie viața ta.

Vrei să fii înconjurat de dragoste?
Vrei să te înțelegi mai bine cu copiii? Vrei
să obții slujba pe care ți-ai visat-o dintot-
deauna? Subcon;tientul tău poate face
orice pentru tine. Trebuie numai să ;tii
să te serve;ti de el. Trebuie să ai încredere
în subcon;tientul tău> el e legat de supra-

con;tiința ta, care posedă puteri nebă-
nuite. Trebuie să-i spui subcon;tientului
ce vrei ca produs finit ;i nu detaliile ne-
cesare pentru a-l obține. Îți dore;ti un
partener de viață? Nu trebuie să-i ceri
înălțimea, culoarea ochilor, meseria, dacă
sforăie sau poartă proteză. Astfel, îți li-
mitezi ;ansele. Se va găsi unul din 10.000
care să semene cu persoana dorită. E mai
bine să te vizualizezi împreună cu o per-
soană fără a o vedea în detaliu. 

Este, de asemenea, foarte important
să nu uiți de o anumită componentă a ta,
numită supra-con;tiința. Supra-con;ti-
ința este legată de latura ta divină. Ea cu-
noa;te toate viețile tale anterioare ;i vii-
toare. Este Dumnezeul tău interior care
;tie exact ce drum trebuie să urmezi pen-
tru a ajunge la perfecțiunea ta, la perfec-

țiunea divină.
Atunci când ceri sau dore;ti ceva,

când crezi că ai o nevoie reală ;i-i dai un
ordin subcon;tientului, e important să-i
spui să-ți consulte supra-con;tiința pen-
tru a afla dacă ceea ce vrei e bine pentru
tine. După un anumit timp, se va întâm-
pla, fără îndoială, ceva care te va face să-
ți dai seama ce vrei cu adev[rat. 

Schimbarea ta va fi radicală< "Asta e
ceea ce vreau". Prin ceea ce-ți este pre-
zentat, vei înțelege că ai primit mesajul.
E atât de lini;titor să ;tii că ai în tine
această forță extraordinară, legată direct
de marea putere universală, de cosmosul
întreg, de subcon;tientul fiecăruia dintre
cei ce trăiesc pe pământ, tot a;a cum ce-
lulele corpului uman sunt legate între ele.

Fiecare om î;i are con;tientul, subcon;tientul ;i supra-con;tientul său. Depinde numai de el să facă ceea ce vrea. Începe de pe acum
să-ți imaginezi cum ai vrea să fie viața ta
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Cum î\i arat[ ficatul 
c[ sufer[?

Nimeni nu s-a gândit, până
acum, că oamenii posedă o cali-
tate pentru care sunt renumite
mai degrabă unele reptile. 

Nu suntem supereroi, dar ne putem
regenera, arată concluziile unui amplu
studiu publicat în Journal of Bone and
Mineral Research.

Responsabil de regenerare 
este chiar pericondrul

Cercetarea, condusă de specialiști
în domeniul celulelor stem, s-a efec-
tuat iniţial numai în fază experimen-
tală, de laborator, dar a demonstrat
că, în cazul cobailor – singurele ani-

male care răspund la fel ca omul la
tratamente -, există o capacitate ui-
mitoare de regenerare a coastelor. În
numai câteva luni, coaste care le-au
fost îndepărtate s-au regenerat com-
plet.

“Fenomenul” a fost urmărit de că-
tre chirurgi și geneticieni, prin com-
puter tomograf (CT), și la o persoan[
căreia îi fusese îndepărtat, pe cale chi-
rurgicală, un fragment din coastă. S-
a putut constata că, după numai șase
luni, opt centimetri din osul lipsă și
un centimetru din cartilajul îndepăr-
tat s-au regenerat.

Pentru a înţelege mai bine “mi-
nunea”, cercetătorii au revenit în la-
borator și au eliminat între trei și cinci

milimetri din cartilajul coastelor unor
cobai. Însă, atunci când au îndepărtat
și ţesutul care le învelea, rezultatul nu
a mai fost același. Părţile lipsă din
coaste nu s-au “reparat” nici după no-
uă luni.

Ţinând cont de aceste date, spe-
cialiștii spun că responsabil de rege-
nerare este chiar pericondrul care are
capacitatea de a produce cartilaj chiar
și când este îndepărtat de coaste și
plasat în apropierea unui ţesut mus-
cular. 

Mai mult, realizatorii studiului
spun că acest pericondru deţine ma-
terial reproducător sau celule stem și
că, pe viitor, acesta ar putea fi folosit
în terapiile regenerative.

Oamenii î;i pot regenera p[r\i din corp

Subcon;tientul poate înregistra
pân[ la 10.000 de mesaje pe zi

Un ficat cu probleme este unul care
metabolizează tot mai lent, iar din
această cauză începi să acumulezi tot
mai multe kilograme.

Dacă în mod normal nu ai burtică
sau multă grăsime pe abdomen și de la
o vreme a început să se tot adune, s-ar
putea să fie vorba de un ficat obosit. 

Vezi dacă ai vreunul din celelalte
simptome!

Dormi foarte prost 
și ai cearcăne mereu

Cearcănele pot fi legate și de un
somn neodihnitor, dar și de o proble-
mă a ficatului, care este suprasolicitat. 

Mai mult, dacă de la o vreme ai
un somn foarte agitat, te trezești
noaptea, simți că nu te poți odihni
îndeajuns, este de asemenea un semn
că ficatul tău suferă.

Acnee, puncte de grăsime 
pe față

Atunci când un ficat nu mai poate
elimina în mod corect toxinele, orga-
nismul tău încearcă să recupereze
prin orice mod posibil. 

Asta înseamnă apariția coșurilor
pe față, apariția punctelor de grăsime,
o respirație urât mirositoare și trans-
pirații abundente și, de asemenea,
urât mirositoare.

Ești obosit tot timpul

Oboseala accentuată este unul
dintre primele semne ale unui ficat
afectat. Dacă nu ai somnul agitat și
chiar reușești să dormi destule ore pe
noapte, însă în continuare te simți
obosit, este un semn clar că ficatul
tău este suprasolicitat.

Tulburări de tranzit 
intestinal

Tot ficatul obosit este vinovat de
un tranzit intestinal anormal. 

Constipația ori diareea pe perioa-
de lungi de timp, sindromul colonului
iritabil și balonări frecvente sunt tot
semne ale organului afectat.

Un ficat cu probleme este unul care
metabolizează tot mai lent, iar din
această cauză începi să acumulezi tot
mai multe kilograme
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Unii arti;ti petrec ani de zile
p]n[ `;i g[sesc vocea, un stil pro-
priu, o cauz[, o identitate proprie.
Dar cantautoarea `n v]rst[ de 33
de ani nu face parte din acel grup.
Alicia Keys ;tie foarte bine cine
este, ce reprezint[ ;i ceea ce vrea
s[ fac[.

~ntr-at]t de bine se cunoa;te `nc]t
atunci c]nd e solicitat[ s[ se descrie `n
cinci cuvinte, nu se f]st]ce;te ;i nici
m[car nu se opre;te pentru a g]ndi. Ea
enumer[, aproape f[r[ s[ respire, o list[
de caracteristici puternice – ne`nfricat[,
concentrat[, fluent[, iubitoare ;i puter-
nic[ – de parc[ ;tia ce urma s[ fie ̀ ntre-
bat[. Poate are puterea de a citi g]ndu-
rile sau a mai fost ̀ ntrebat[ acela;i lucru
de nenum[rate ori? Sau poate chiar se
cunoa;te at]t de bine. „Cu cinci ani `n
urm[, cuv]ntul «obosit» ar fi fost ;i el
prezent ̀ ntre celelalte”, a spus ea r]z]nd
`ntr-un interviu. „Acum nu m[ simt
obosit[ deoarece ̀ n\eleg mai bine con-
ceptul de echilibru. Totul vine din ex-
perien\[ - s[ `n\elegi ce este dezechili-
brul ;i apoi s[ alegi de bun[ voie s[ im-
plementezi treptat pu\in echilibru `n
via\a ta. Uneori m[ trezesc c[ m[ aflu
la polul opus de nebunie, dar realizez
c[ este prea mult ;i simt c[ trebuie s[-
mi reiau starea de echilibru. Cred c[
experien\a de via\[ e cea care m[ ajut[
s[ m[ reechilibrez.”

Cu 14 premii Grammy, cinci albu-
me clasate pe primele locuri `n topuri
;i peste 35 de milioane de albume
v]ndute, Alicia Keys se num[r[ printre
cei mai experimenta\i muzicieni din

lume. Dar aceast[ experien\[, spune ea,
vine din deschiderea spre schimbare.
„Am evoluat ca artist `n at]t de multe
feluri. Am fost expus[ la at]t de multe
lucruri `n via\[, la stiluri de muzic[,
g[sindu-mi claritatea ;i scopul ̀ n via\[.
Din punct de vedere muzical, am evo-
luat, cu siguran\[, ;i liric, emo\ional ;i
fizic. Pot spune c[ am avut parte de
mult[ evolu\ie.”

Pentru Alicia, c[l[toria a ̀ nceput la
v]rsta de 7 ani, c]nd a ̀ nceput s[ c]nte
la pianul pe care l-a primit de la o prie-
ten[ de familie, `ntr-un micu\ aparta-
ment din cartierul newyorkez Hell’s
Kitchen, pe care-l `mp[r\ea cu mama
ei. Dup[ ce a absolvit prestigioasa Pro-
fessional Performing Arts School din
Manhattan, la 16 ani, Keys a urmat,
pentru o lun[, cursurile Universit[\ii
Columbia, dar a renun\at pentru a-;i
cl[di o carier[ `n muzic[. Iar de atunci
nu a `ncetinit deloc ritmul.

Procesul ei de compunere a c]nte-
celor – o ̀ ncununare a ideilor provenite
din ̀ nt]mpl[ri reale, conversa\ii, c[r\i,
filme ;i probleme de familie – a r[mas
neschimbat dup[ cei peste 10 ani de
carier[. „Cred c[ a; putea oric]nd s[
m[ a;ez la pian ;i s[ compun ceva. Cu
toate acestea, pentru mine c]ntecul tre-
buie s[ aib[ un motiv sau s[ exprime
un anume sentiment. Este, cu sigu-
ran\[, vorba despre un impuls, un sen-
timent, o emo\ie. E important c[ sen-
timentul e prezent, astfel `nc]t piesa
este compus[ pe baza a ceva adev[rat.”

Cea mai recent[ pies[ lansat[ de
artist[, balada cu mesaj puternic „We
Are Here”, vorbe;te despre mai multe
probleme ale societ[\ii - `ncep]nd cu

conflictul din Orientul mijlociu ;i con-
tinu]nd cu violen\a din Chicago, lipsa
tat[lui din multe familii, problemele
de educa\ie de pe teritoriul Statelor
Unite - ;i reprezint[ o chemare la ac\iu-
ne pentru milioanele de fani. „Oamenii
doresc, f[r[ `ndoial[, s[ fac[ ceva, dar
unde s[ ̀ nceap[? Cu cine s[ ia leg[tura?
Cum s[ aib[, `ntr-adev[r, un impact
asupra lumii? :i `n ce fel reu;e;te s[
schimbe astfel ceva?”, se `ntreab[ ar-
tista, cu o fervoare r[sun[toare `n vo-
cea ei.

Din dorin\a de a crea un dialog la
nivel na\ional despre problemele glo-
bale care nu pot fi rezolvate izolat, Ali-
cia a lansat mi;carea We Are Here ;i i-
a invitat pe cei 35 de milioane de fani
de pe Facebook ;i 20 de milioane de
adep\i pe Twitter s[ r[spund[ la ̀ ntre-
barea «De ce e;ti aici ?». De la lansarea
ei `n luna septembrie, mi;carea a ge-
nerat un num[r foarte mare de r[spun-
suri, determin]nd vedete consacrate
ca Taylor Swift, Madonna, Lenny Kra-
vitz sau sportivul Carmelo Anthony s[
posteze fotografii pe conturile Insta-
gram cu hashtagul „WeAreHere”.

C]nt[rea\a este ̀ nc]ntat[ de diver-
sitatea persoanelor care au r[spuns
apelului lansat de ea. „E un grup de
oameni diferi\i care `mp[t[;esc cu
toat[ lumea motivul pentru care se afl[
aici ;i care este scopul lor pe p[m]nt.
Cred c[ asta e incredibil. E vorba de
`nceperea acelui dialog ;i crearea acelei
platforme care s[ permit[ unirea voci-
lor noastre `ntr-un singur loc. S[ iei
apoi 300.000 de voci ;i s[ mergi la li-
derii no;tri pentru a le spune ̀ n ce cred
300.000 de oameni. Acum trebuie s[

schimb[m ceva. Este ceva puternic ;i
arat[ modul `n care cu to\ii suntem
afecta\i de anumite lucruri.”

Una dintre problemele de care se
simte mai apropiat[ Alicia este s[ asi-
gure tratamentul care le poate salva
via\a celor care sunt infecta\i cu HIV
sau care au SIDA. „Legat de aceast[
problem[, mul\i au tendin\a s[ cread[
c[ totul e sub control, dar nu este deloc
a;a.” ~n 2003, Keys ;i-a unit for\ele cu
activistul ;i produc[torul de televiziune
Leigh Blake pentru a `nfiin\a „Keep a
Child Alive”, o funda\ie care ofer[ me-
dicamente ;i servicii medicale copiilor
cu SIDA ;i familiilor lor din Africa ;i
India. ~n fiecare an, organiza\ia d[ o
petrecere la care sunt prezente multe
vedete – The Black Ball din Manhattan
– pentru a str]nge fonduri ;i a aduce
`n aten\ia public[ aceast[ problem[.

~n prezent, `n al unsprezecelea an,
evenimentul a reu;it s[ str]ng[ 22,6
milioane de dolari de la `nceputurile
sale, iar biletele pentru acest bal sunt
printre cele mai dorite pentru eveni-
mentele din sezonul de toamn[. „De-
a lungul anilor am onorat ni;te oameni
deosebi\i ;i am fost binecuv]ntat[ s[
`mpart scena cu cei mai importan\i
arti;ti din lume – Bono, David Bowie,
Lou Reed, Pharrell Williams, iar ace;tia
sunt doar c]\iva dintre ei. Este o expe-
rien\[ cu adev[rat plin[ de inspira\ie
;i emo\ie.”

Evenimentul din acest an, care va
avea loc pe 30 octombrie la Hammer-
stein Ballroom din New York, ̀ l va ono-
ra pe directorul artistic al firmei Gi-
venchy, creatorul Ricardo Tisci, pentru
sprijinul oferit ;i g]ndirea lui inova-

toare. Printre arti;tii care vor ap[rea
pe scen[ se num[r[ David Byrne, ar-
tista hip-hop Angel Haze ;i al\i c]\iva
invita\i surpriz[. „Oricine a mai parti-
cipat la acest eveniment ;tie c[ va fi o
experien\[ de neuitat. Nu ;tii exact cine
va c]nta sau cum va fi organizat balul,
dar ;tii c[ vor fi prezen\i oameni in-
credibili, to\i pe o singur[ scen[ ;i pro-
babil pe care nu-i vei mai vedea
`mpreun[ prea repede.”

Modul ̀ n care vorbe;te despre pro-
iectele sale umanitare dezv[luie faptul
c[ Alicia Keys nu este doar o vedet[
care face pe filantroapa. Nu-;i `mpru-
mut[ numele funda\iilor contra cost
sau pentru apari\ii `n pres[. Ea chiar
se afl[ `ntr-o misiune de a schimba
ceva `n lume. 

La doar 33 de ani, a dominat in-
dustria muzical[, a inspirat o mi;care
social[ ;i a dus r[zboiul `mpotriva SI-
DA, totul `n timp ce jongleaz[ cu ma-
ternitatea (n.r. are un b[ie\el de 4 ani
;i urmeaz[ s[ nasc[ al doilea copil `n
luna decembrie) ;i c[s[toria cu pro-
duc[torul muzical Swizz Beatz. „So\ul
meu ;i eu suntem at]t de diferi\i, dar
;tiu exact cine e ;i prin ce a trecut. O
;tiu pentru c[ ;i eu am trecut prin asta.”
~ns[ secretul men\inerii unui mariaj
fericit, crede artista, st[ `n prietenia
dintre cei doi parteneri. „Suntem
one;ti, prieteno;i ;i reu;im s[ comu-
nic[m extrem de bine. Iar asta cred c[
e o imens[ parte din c[snicia noastr[.
Ne cunoa;tem g]ndurile tocmai pen-
tru c[ avem r[bdare s[-l ascult[m pe
cel[lalt. Cred c[ toate acestea fac ma-
riajul mai amuzant ;i ofer[ posibilitatea
unei rela\ii fericite al[turi de cei dragi.”

Alicia Keys< „Experien\a vine din
deschiderea spre schimbare”


