
În credinţele poporului român de pretu-
tindeni, în noaptea de Sfântul Andrei ies stri-
goii şi umblă pe pământ, se bat la hotare sau
fac hore pe la răspântiile drumurilor ;i joacă
până la cântatul coco;ilor.

~n acea perioad[, în oraș și în cetate,
func\ionau 7 hanuri, dintre care 2 au fost pro-
prietate privată, iar celelalte 5 ale orașului.

Povestea banditului sp]lcuit Mackie :i;,
pe care patima pentru femei ̀ l duce la pierza-
nie, se `ntrep[trunde cu un tablou rece, ne-
milos, al unei societ[\i `n care corup\ia e ba-
nalitate, o m]n[ spal[ pe alta ;i ambele spal[
m]inile murdare ale altora.

Principesa Margareta
;i principele Radu vor face
o c[l[torie simbolic[
cu trenul regal
      Pe 1 Decembrie, cu ocazia Zilei
Na\ionale, principesa Margareta şi
principele Radu vor face o
călătorie simbolică cu trenul regal, în
memoria Regelui Ferdinand I şi a
Reginei Maria, pe traseul Sinaia-
Bucureşti.
      În tren vor fi prezenţi principesa
Maria şi principele Nicolae, precum
și  invitaţii<  arhiducesa Maria
Magdalena a Austriei, fiica principesei
Ileana a României, împreună cu soţul
ei.
      Anul acesta, familia regală a ales să
se oprească în municipiile Ploieşti,
Focşani, Râmnicu-Sărat şi Buzău, într-
o călătorie simbolică de la Sinaia la
Bucureşti.
      Familia regală invită locuitorii
acestor oraşe să vină la gară, pentru a
aduce împreună un omagiu
întemeietorilor României Mari.
      Trenul regal va aduce familia regală
la Bucureşti, seara, la Gara Băneasa.

Coinciden\[ simbolic[< Vasile Lucaciu a
fost `nmorm]ntat la 1 Decembrie 1922
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În primul deceniu interbelic,
poliţia română a funcţionat sub
incidenţa legilor şi regulamente-
lor de dinainte de război, în spe-
cial a legii de organizare a poliţiei,
adoptată în vremea ministrului
de interne liberal Vasile Lascăr,
cu modificările ulterioare şi într-
o mică măsură sub influenţa le-
gilor generale din prima decadă
postbelică.

La sfârşitul Primului Război Mon-
dial, în teritoriile româneşti alipite, Ba-
sarabia, Bucovina şi Transilvania, deşi
dispăruse administraţia, aparatul poliţie-
nesc şi serviciile secrete ale statelor în-
vinse, a dominat timp de mai mulţi ani
anarhia, dezordinea şi haosul.

Din acest motiv procesul de integrare
politică şi administrativă a provinciilor
româneşti nu a fost unul simplu. Dubla-
rea populaţiei şi a suprafeţei teritoriului
României a făcut ca o nouă organizare
teritorial-administrativă şi a aparatului
de stat să fie un imperativ de maximă
urgenţă.

La preluarea imperiului, Consiliul
Dirigent prin primele decrete organizea-
ză poliţia pe întreg teritoriul Transilvaniei
atât rural cât şi urban, la ţară cu jandarmi,
iar la oraşe cu poliţie urbană, toate puse
sub autoritatea Resortului de Interne.

În luna martie a anului 1919 s-a în-
fiinţat Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Ge-
nerale, un serviciu central pentru ţin-
uturile româneşti cuprinse în hotărârea
Adunării naţionale de la Alba Iulia din
18noiembrie-1 decembrie 1918.

Deputatul Victor Belen, fost secretar
general al Ministerului de Interne a avut
menirea să organizeze poliţia din Tran-
silvania. Decretul din 2 septembrie 1919
avea un singur articol şi prevedea urmă-
toarele< "inspectorii generali ai serviciilor
de siguranţă, inspectorii generali de
poliţie clasa II, subdirectorii, subinspec-
torii generali de poliţie şi aceia ai servi-
ciilor de siguranţă, sefii de servicii spe-
ciale de siguranţă, subofiţerii poliţiei ju-
diciare şi auxiliari ai Ministerului Public
au dreptul de a instrumenta." Din articol
se înţelege că erau investiţi cu calitatea
de ofiţeri ai poliţiei judiciare în toată ţara.

La 21 iulie 1929 regele Mihai a sem-
nat legea pentru organizarea poliţiei ge-
nerale a Statului, al cărei decret a fost pu-
blicat în Monitorul Oficial. Iniţiativa
acestei legi a aparţinut ministrului de in-
terne Alexandru Vaida-Voievod.

Activitatea autorit[\ii, bazată pe
unitate în conducere, simplitate,
coeziune şi descentralizare

Conform noii legi, a fost stabilit ca
principalul organ de stat însărcinat cu
îndrumarea, coordonarea şi realizarea
activităţii de ordine şi informaţii pe întreg
teritoriul urban al ţării să poarte denu-
mirea de Direcţiunea generală a Poliţiei.
Aceasta se exercita pe întreg teritoriul
ţării sub autoritatea şi controlul Minis-
terului de Interne.

Prin Legea Poliţiei Generale din 21
iulie 1921 au fost fixate atribuţiile poliţiei
generale a statului sub cele trei forme
poliţie administrativă, poliţie judiciară
şi poliţie de siguranţă de stat.

Principiile fundamentale ce caracte-
rizau noua lege erau unificarea, specia-
lizarea şi colaborarea, stabilitatea, inte-
lectualizarea şi încadrarea, ablaţiunea şi
responsabilitatea personală a poliţistu-
lui.

Activitatea poliţiei era bazată pe uni-
tate în conducere, simplitate, coeziune,

specializarea serviciilor şi organelor de
execuţie, coordonarea, disciplina ierar-
hică şi descentralizarea.

În articolul 1 al Legii din 21 iulie 1929
se menţionează că poliţia generală a sta-
tului se exercită pe întreg teritoriul ţării
sub autoritatea şi controlul Ministerului
de Interne, care acţiona prin regulamen-
te, decizii ministeriale, circulare cu in-
strucţiuni şi ordine de serviciu. Ministe-
rul de Interne era factorul politic răs-
punzător de ordinea internă a statului
având misiunea de administrare generală
a ţării prin reprezentanţii guvernului-
prefecţii de judeţe, pretorii, notarii co-
munali şi organele administraţiei locale
şi de a apăra ordinea publică şi siguranţa
statului prin Direcţiunea Generală a
Poliţiei, Inspectoratul General al Jandar-
meriei, Prefectura Poliţiei Capitalei, pre-
fecţii de judeţe, pretorii şi notarii comu-
nali.

În fiecare oraş reşedinţă de judeţ exis-
ta o singură poliţie de judeţ. O inovaţie
a legii din 1929 a fost unificarea condu-
cerii poliţieneşti judeţene în mâna con-
ducerii centrale din capitala judeţului.
Toate comunele urbane din judeţ au fost
puse sub conducerea unitară a poliţiei
din capitala judeţului respectiv, regle-
mentându-se colaborarea organelor
poliţieneşti cu organele administraţiei
comunale.

Obliga\ia de a raporta
prefectului, săptămânal sau
bilunar situaţia infracţiunilor

Poliţia administrativă avea atribuţii
ce priveau apărarea libertăţii, proprietăţii
şi siguranţei persoanelor, precum şi a
drepturilor recunoscute prin Constituţie
şi legi, avea menirea de a preveni in-
fracţiunile la legi, regulamente, ordo-
nanţe administrative şi de a sprijini opera
de asistenţă în conformitate cu principiile
de ocrotire socială a celor care aveau ne-
voie.

Poliţia judiciară constata şi urmărea
orice infracţiune şi trimitea făptuitorii
înaintea jusitiţiei, încasa amenzi în

condiţiile prevăzute de lege şi executa
măsuri ordonate de justiţie potrivit legi-
slaţiei.

Poliţia de siguranţă culegea, analiza
şi aducea la cunoştinţa autorităţilor su-
perioare informaţii privitoare la fapte ca-
re erau contra ordinii publice şi sigu-
ranţei statului.

Evenimentele politice manifestate pe
arena internaţională au făcut necesară
luarea unor măsuri de întărire a rolului
Ministerului de Interne şi sporirea atri-
buţiilor organelor poliţieneşti. Contextul
internaţional nefavorabil ţării noastre
din vara anului 1940, noile condiţii in-
terne au atras după sine măsuri potrivit
imperativelor politice create. Instabilita-
tea, teroarea şi teama erau legile care gu-
vernau, fapt care a a dus ca la conducerea
poliţiilor locale să se perinde mai multe
persoane.

Astfel se poate explica că în decurs
de trei luni în 1940, la conducerea Poliţiei
Satu Mare au fost numiţi trei chestori.
Potrivit atribuţiilor pe care le avea, poliţia
era organul în atenţia căruia intrau toate
domeniile de activitate. Orice lege, de-
cret, hotărâre sau ordonanţă avea în
conţinutul lor măsuri ce trebuiau să fie
urmărite de poliţie.

Una dintre problemele cu care se
confruntau organele de poliţie în Satu
Mare era cea a scandalurilor, bătăilor,
furturilor şi crimelor. Poliţia era obligată
să raporteze prefectului, săptămânal sau
bilunar situaţia infracţiunilor şi a con-
travenţiilor.

Din raportul înaintat către prefectură
în perioada 15 august - 31 august 1922
se poate afla că infracţiunile predomi-
nante erau furturile, urmate de leziuni
corporale, provocare de avort şi înşelă-
ciune.

Poliţia sătmăreană reprezentată 
la Congresul Internaţional al 
Poliţiştilor de la Berlin din 1926

În perioada menţionată a avut loc o
crimă, 21 de delcite şi 314 acte de con-
travenţie şi nu au fost întruniri politice.

Raportul săptămânal din 30 septembrie
1922 către prefectura judeţului Satu Mare
arată că populaţia oraşului era liniştită,
starea de spirit a funcţionarilor poliţie-
neşti era numulţumitoare datorită sala-
riului prea mic şi întârziat, iar la eveni-
mente diverse se menţionează leziuni
corporale uşoare şi furturi.

Poliţia sătmăreană se poate mândri
cu un fapt mai puţin cunoscut. În pe-
rioada 27-30 septembrie 1926 s-a des-
făşurat la Berlin Congresul Internaţional
al Poliţiştilor, la care România a fost re-
prezentată de Traian Puticiu, prefectul
Poliţiei Satu Mare. La acest eveniment
au participat poliţişti din mai multe ţări
precum Egipt, SUA, Argentina, Bolivia,
Danemarca, Anglia, Estonia, Finlanda,
Austria, Suedia şi Germania.

Participarea prefectului Poliţiei Satu
Mare la acest eveniment denotă faptul
că era o persoană bine pregătită. Primul
şef al Poliţiei Satu Mare după instaurarea
administraţiei româneşti, în 1919 a fost
doctorul în ştiinţe juridice Mihai Popp.
I-a urmat la conducere, în perioada 1919-
1921 Traian Puticiu. A urmat la cârma
poliţiei sătmărene Dumitru I. Dumitres-
cu, originar din Galaţi, un om foarte bine
educat.

Din iulie 1929 noua denumire a in-
stituţiei va fi cea de Chestura Poliţiei mu-
nicipiului Satu Mare, iar timp de trei ani
funcţia de chestor a fost deţinută de Va-
leriu Popovici, licenţiat în ştiinţe juridi-
ce.

Figura cea mai proeminentă din
fruntea instituţiei a fost Gavril Păuşan,
chestor între anii 1032-1928. Demobili-
zat cu gradul de locotenent în rezervă, a
fost numit şef al poliţiei locale Carei în
1921, iar în septembrie 1930 a fost trans-
ferat la Satu Mare în calitate de secretar
al Chesturii.

Informaţiile au fost preluate din ca-
pitolul "Începuturile poliţiei româneşti
pe teritoriul judeţului Satu Mare (1919-
1940)" scris de dr. Ioan Liviu Tăut, pu-
blicat în volumul Satu Mare, studii şi co-
municări, seria istorie-etnografie-artă,
Editura Muzeului Sătmărean 2008.

A consemnat Bogdan Mihalca

Războiul de Iarnă (cunoscut și ca
Războiul Sovieto-Finlandez) a izbucnit
în momentul în care Uniunea Sovietică
a atacat Finlanda la 30 noiembrie 1939,
trei luni după izbucnirea celui de-al
Doilea Război Mondial. Drept conse-
cință, Uniunea Sovietică a fost exclusă
din Liga Națiunilor la 14 decembrie.
Iosif Vissarionovici Stalin, conducăto-
rul statului sovietic, se așteptase să cu-
cerească întreaga țară până la sfârșitul
anului, dar rezistența finlandeză a ză-
dărnicit toate planurile sovieticilor, deși
aceștia din urmă își depășeau numeric
inamicii în proporție de 3 la 1. Finlanda
a rezistat până în martie 1940, când
țara a fost obligată să semneze un tratat
de pace prin care ceda agresorului so-
vietic aproximativ 10% din teritoriul
național și 20% din capacitățile sale in-
dustriale.

Rezultatele războiului au fost con-
fuze. Deși forțele sovietice au reușit să
străpungă apărarea finlandeză, nici fin-
landezii, nici sovieticii nu au terminat
războiul fără a fi puternic afectați. Pier-
derile sovietice au fost extrem de mari,
iar statutul internațional al țării a avut
de suferit. Chiar mai rău, capacitatea
de luptă a Armatei Roșii a fost pusă
sub semnul întrebării, un fapt care a
contribuit din plin la luarea deciziei lui
Hitler de atacare a Uniunii Sovietice.
Forțele sovietice nu și-au îndeplinit
obiectivele inițiale (cucerirea Finlan-
dei), reușind numai să ocupe teritorii
în zona lacului Ladoga. Suveranitatea
Finlandei a fost salvată și, în plus, țara
a câștigat un uriaș capital de simpatie
internațională.

Tratatul de pace de la 15 martie a
oprit preparativele franco-britanice de
trimitere de ajutoare Finlandei prin
nordul Scandinaviei (Campania aliată
din Norvegia) și a stânjenit de aseme-
nea accesul Germaniei naziste la re-
zervele de minereu de fier suedez. In-
vaziile germane ale Danemarcei și Nor-
vegiei de la 9 aprilie 1940 (Operațiunea
Weserübung) au îndreptat atenția
mondială către luptele pentru controlul
Norvegiei.

Războiul de Iarnă (“talvisota” în
limba finlandeză) a fost un dezastru
militar pentru Uniunea Sovietică. Sta-
lin a tras învățămintele necesare din
acest eșec și și-a dat seama că trebuia
renunțat la controlul politic asupra Ar-
matei Roșii. După încheierea războiu-
lui cu Finlanda Kremlinul a inițiat un
proces de reinstalare a ofițerilor de ca-
rieră în funcțiile militare de conducere
și a trecut la modernizarea forțelor ar-
mate, hotărâri inevitabile care ar fi per-
mis sovieticilor să reziste unui atac ger-
man, dup[ cum s-a dovedit mai t]rziu.

Acum 75 de ani
`ncepea r[zboiul
sovieto-finlandez
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1 DECEMBRIE
~n clădirea actualului Colegiu Naţional Doamna Stanca a funcţionat Gimnaziul Catolic

Regesc, unde  Vasile Lucaciu a fost profesor de limba română şi religie. Precizarea este nece-
sară întrucât şi o altă instituţie de învăţământ îi revendică pe aceşti precursori, fapt care a
mobilizat conducerea în acţiunea de elaborare a unei monografii a colegiului, pornind de la
cercetările făcute de profesorul Laszlo Bura. 

Pentru mul\i dintre s[tm[reni
numele profesorului dr. Ioan
Pu;ca; din :imleul Silvaniei le es-
te c]t se poate de familiar. Pe
l]ng[ calitatea sa de medic cu re-
cunoa;tere na\ional[ ;i
interna\ional[, dr. Ioan Pu;ca; es-
te ;i un adev[rat patriot.

A avut mereu t[ria de a spune lu-
crurilor pe nume, direct, f[r[ ocoli;uri.
~n primul r]nd, dr. Pu;ca; este un om
cu suflet frumos, care `;i iube;te \ara
;i semenii. A renun\at la oferta gene-
roas[ a Occidentului pentru a r[m]ne
la Spitalul din :imleul Silvaniei, aproa-
pe de vatra str[mo;easc[, de locurile
unde a l[sat s[-;i fac[ loc r[d[cini
ad]nci ;i puternice, pentru a cre;te "

mult mai `nalt ;i mult mai frumos", `n
pofida tuturor vicisitudinilor vremii.
La Boc;a - S[laj, dr. Ioan Pu;ca; a pus
temelia clubului denumit "Clubul de
la Boc;a", unde "o m]n[" de rom]ni
patrio\i au c]ntat la 1979, imnul na\io-
nal - "De;teapt[-te rom]ne!" ;i au
s[rb[torit ziua de 1 Decembrie 1918.

De atunci au trecut 35 de ani. Totul
a ̀ nceput ̀ n toamna anului 1979, c]nd
un grup de s[l[jeni s-au `nt]lnit ;i au
ini\iat discu\iile despre felul `n care s[
s[rb[toreasc[ ziua de 1 Decembrie,
consider]nd-o drept Ziua Na\ional[ a
Rom]niei, "zi ̀ n care s-a ̀ nf[ptuit visul
secular al rom]nilor din toate provin-
ciile locuite de ei, `n hotarele vechii
Dacii". ~n acest demers al lor, destul de
`ndr[zne\ pentru perioada comunist[
prin care trecea \ara, grupul de s[l[jeni

a avut ̀ n vedere c]teva figuri legendare
ale istoriei S[lajului ;i ale \[rii. 
Un nume precum Simion B[rnu\iu,
Gheorghe Pop de B[se;ti, Alesandru
Papiu Ilarian, Ioan ;i Iuliu Maniu le-
au fost model ̀ n dorin\a lor sincer[ de
a pre\ui idealul de veacuri al rom]nilor
- Unirea Transilvaniei cu Patria mam[.
"Totul era crezul nostru sincer c[ tre-
buie s[ facem ceva pentru a nu ne l[sa
istoria sechestrat[ de PCR ;i "istoricii"
lui. A trebuit totu;i un pic de curaj,
`ntr-o vreme c]nd `nc[ era necesar s[
st[m `n pozi\ie de drep\i `n fa\a parti-
cului unic ;i a ma;inii lui propagan-
distice.

Nu-i mai pu\in adev[rat c[ `nce-
puser[ s[ apar[ activi;ti care nu mai
erau at]t de... ro;ii `n ceea ce prive;te
adev[rata istorie a Rom]niei" ne po-

veste;te dr. Ioan Pu;ca;

~nt]lnirile membrilor 
clubului au loc `n fiecare an 

~n fiecare an, din 1979 ̀ ncoace clu-
bul organizeaz[ ̀ nt]lniri dedicate zilei
de 1 Decembrie. ~n 1979, la prima reu-
niune, pre;edintele clubului, dr. Ioan
Pu;ca; roste;te un cuv]nt `n[l\[tor la
morm]ntul lui Gheorghe Pop de
B[se;ti - "La morm]ntul sf]nt al celui
care n-a putut muri p]n[ nu ;i-a v[zut
visul ̀ mplinit - Unirea Transilvaniei cu
Patria Mam[ - declar[m odat[ pentru
totdeauna Ziua de 1 Decembrie ca Zi
Na\ional[ a Patriei Noastre - Rom]nia",
iar "R[sunetul" lui Andrei Mure;anu,
mare fiu al Blajului, drept Imn Na\ional
al Rom]niei, respectiv, "De;teapt[-te

Rom]ne".
~n perioada 1987 - 1989, ̀ nt]lnirile

Clubului Boc;a la 1 Decembrie au fost
atent monitorizate de securitate. Mem-
brilor li s-a transmis c[ orice ̀ ntrunire
este strict interzis[. ~n pofida ame-
nin\[rilor securit[\ii de a "nu se juca
cu focul", membrii clubului trec peste
orice opreli;te ;i organizeaz[ ̀ nt]lnirile
`n privat, la domiciliul mai multor
membri, m]na\i de acela;i av]nt pa-
triotic. Au loc lu[ri de cuv]nt,  discur-
surile fiind tran;ante despre soarta \[rii
;i a poporului rom]n.
Dup[ 35 de ani, `n :imleul Silvaniei,
ziua de 1 Decembrie este s[rb[torit[
cu mare cinste ;i recuno;tin\[ pentru
to\i cei care au luptat pentru libertatea
;i demnitatea acestui popor. 

A consemnat Mihaela Ghi\[

Colegiul Naţional Doamna
Stanca Satu Mare a comemorat,
vineri, 28 noiembrie 2014, 92 de
ani de la moartea lui Vasile Luca-
ciu. Cu acest prilej, în colaborare
cu cotidianul Informaţia Zilei, în
instituţie s-a desfăşurat o suită de
manifestări prin care a fost evocată
personalitatea lui Vasile Lucaciu,
supranumit „Leul din Şişeşti” ,
născut în Apa, judeţul Satu Mare .

A fost preot român greco-catolic,
luptător pentru drepturile românilor
din Transilvania, deputat în Parlamentul
de la Budapesta, deputat în Parlamentul

de la Bucureşti, politician, memoran-
dist. 

Manifestările de la Colegiul Naţio-
nal Doamna Stanca au început la bi-
blioteca instituţiei, care poartă numele
marelui înaintaş. 

Vasile Lucaciu a fost profesor la 
Liceul Regesc din Satu Mare, azi 
Colegiul Doamna Stanca

Au fost prezenţi aici Ana-Maria Ma-
ruşca, directoare, Gabriela Silaghi şi Ma-
ria Govor, profesoare de istorie, Sorin
Ursei, profesor de muzică, Simona Să-
veanu, bibliotecară, circa 30 de elevi cu
cocarde tricolore. După o scurtă pre-

zentare a evenimentului, făcută de di-
rectoare, elevii Silaghi Simina (clasa a
IX-a A) şi Cristea Tudor (a IX-a F) au
evocat date din biografia celui come-
morat. 

Apoi, profesoara Gabriela Silaghi a
precizat că în clădirea actualului Colegiu
Naţional Doamna Stanca a funcţionat
Gimnaziul Catolic Regesc, unde  Vasile
Lucaciu a fost profesor de limba română
şi religie. (Precizarea este necesară în-
trucât şi o altă instituţie de învăţământ
îi revendică pe aceşti precursori, fapt
care a mobilizat conducerea în acţiunea
de elaborare a unei monografii a cole-
giului, pornind de la cercetările făcute
de profesorul Laszlo Bura). 

Tot la bibliotecă a avut loc şi un mo-

ment muzical, în care elevii din clasa a
IX-a A Paul Dărăban şi Cubiţchi Gabriel
la chitară au interpretat Doina lui Lu-
caciu. De asemenea, elevii colegiului,
sub îndrumarea profesoarei Voropciuc
Sorina, au realizat o expoziţie de desene
dedicată evenimentului.

Moment de evocare în sala
festivă a colegiului

Manifestările au continuat în sala
festivă a colegiului, unde a fost prezentat
un film documentar dedicat vieţii şi ac-
tivităţii lui Vasile Lucaciu. Autoarea do-
cumentarului este Adriana Zaharia, re-
dactor-şef al cotidianului Informaţia Zi-

lei. Au fost prezente clasele a IX-a A, F,
respectiv a X-a F. Judecând după aplau-
zele care au urmat rulării filmului, am
spune că elevii au fost mulţumiţi de ca-
litatea prezentării. După prezentarea
documentarului în imagini, toţi elevii
din sală, acompaniaţi de elevul Cubiţchi
Gabriel la chitară şi de profesorul Sorin
Ursei la pianină au interpretat Doina
lui Lucaciu. 
În prezent, profesorii colegiului pregă-
tesc o monografie a instituţiei, bazată
pe documente de arhivă. În finalul ac-
tivităţilor, toţi elevii şi profesoarele de
istorie s-au deplasat la Statuia preotului
Vasile Lucaciu din parcul central, unde
au depus o coroană de flori. 

V. Nechita

S[rb[torirea zilei de 1 Decembrie ;i a Imnului Na\ional
au `nceput la Boc;a - S[laj `n urm[ cu 35 de ani

Colegiul Na\ional Doamna Stanca a comemorat
92 de ani de la moartea marelui Vasile Lucaciu
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TEATRU

La aproape cinci decenii de la
prima ei montare la Satu Mare, `n
decembrie 1964, una din cele mai
speciale lucr[ri teatrale scrise `n
secolul XX, “Opera de trei parale”,
a revenit pe scena Teatrului de
Nord, tot `n interpretarea trupei
maghiare Harag Gyorgy, oferind
trei ore ̀ nc]nt[toare spectatorilor
prezen\i la premiera de duminica
trecut[.

~nainte de cronica edi\iei 2014, se
cuvine s[ amintim protagoni;tii de
acum 50 de ani. Spectacolul de atunci a
fost regizat de Taub Ioan, `n decorul
amenajat de Paulovics Laszlo ;i costu-
mele desenate de Szatmari Agnes. ~n
rolurile principale au evoluat Acs Alajos,
Elekes Emma, Nadai Istvan, Kollo Bela,
Nagy Izabella. A mai existat o versiune
realizat[ de sec\ia rom]n[, `n 1991, `n
regia lui Dumitru Laz[r Fulga, prota-
goni;ti fiind atunci Corneliu Jipa, Mar-
cel Mirea, Gabriela Dorgai, Constantin
Dumitra, Carmen Fr[\il[.

Remix sarcastic, vremi de criz[

Titlul spectacolului maghiar, “Kol-
dusopera”, traduce de fapt titlul lucr[rii
lui John Gay “Beggar’s Opera” (Opera
cer;etorilor), care la vremea ei s-a dorit
o parodie a modei operei italiene care
f[cea ravagii prin Londra, dar ;i un ma-
nifest social. Realizarea lui Bertolt
Brecht, “Die Dreigroschenoper” (Opera

de trei parale), lansat[ la Berlin ̀ n 1928,
la exact 200 de ani de la premiera piesei
lui John Gay, pe muzica original[ a lui
Kurt Weill, poate fi numit[, `n limbaj
modern, un remix. Ba chiar unul sar-
castic, iar la acest efect contribuie `n
special muzica, o parodie a modei jazz-
ului (stil ̀ n mare vog] ̀ n anii ‘20 ai vea-
cului trecut), plin[ de ritmuri sincopate
;i mult umor negru.

Povestea banditului sp]lcuit Mackie
:i;, pe care patima pentru femei ̀ l duce
la pierzanie, se ̀ ntrep[trunde cu un ta-
blou rece, nemilos, al unei societ[\i `n
care corup\ia e o banalitate, o m]n[
spal[ pe alta ;i ambele spal[ m]inile
murdare ale altora, ;antajul ;i mita sunt
la ordinea zilei, cer;etoria ajunge o in-
dustrie ;i practic nu po\i identifica
vreun personaj pozitiv `n toat[
t[r[;enia. :i asta pentru c[, ̀ n fond, “mai
`nt]i e m]ncarea, apoi morala”, cum spu-
ne un celebru c]ntec al piesei. R]njetul
final vine cu o pasti;[ a finalurilor feri-
cite ̀ n care totul se rezolv[ brusc ;i bine,
iar muzica `;i r]de de ariile triumfale
ale ̀ ndr[gosti\ilor salva\i ̀ n mod mira-
culos, omniprezente ̀ n muzica de oper[.
Dup[ cum bine ;tim, ̀ n via\[ nu e chiar
a;a u;or, dimpotriv[.

Personaje? Unul ;i unul< Mackie,
criminal disimulat, Peachum, na;ul
cer;etorilor, Brown, ;eful poli\iei, zis
“Tigrul” (m]\ jig[rit `n fapt), Polly,
g]scu\a naiv[, o liot[ de bandi\i, curve,
milogi, o lume unde conteaz[ “enteresul
;i iar enteresul". Brecht scria piesa ̀ ntr-
o Germanie aflat[ la p[m]nt, sf];iat[

de `nfr]ngerea din r[zboi, c[reia criza
ce avea s[ `nceap[ `n 1929 i-a dat lovi-
tura de gra\ie ;i a `mpins-o spre figura
aparent mesianic[ a lui Hitler. Sarcas-
mul brechtian ascundea, poate, un suflet
profund ̀ ntristat ;i dureros de con;tient.

Revela\ia lucrului bine f[cut

“Opera de trei parale” pune proble-
me complexe oric[rei trupe care se ̀ ncu-
met[ s-o pun[ ̀ n scen[. ~n primul r]nd,
partitura muzical[ trebuie respectat[ cu
sfin\enie, lucru stipulat explicit `n
condi\iile impuse de de\in[torii drep-
turilor de autor. O regie neinspirat[ poa-
te transforma piesa ̀ ntr-un soi de caba-
ret cabotin, multitudinea de ansambluri
;i numere muzicale put]nd fi sc[pat[
u;or de sub control.

Din fericire, trupa Harag Gyorgy
are o vast[ experien\[ ̀ n teatrul muzical,
iar actorii maghiari sunt bine preg[ti\i
`n domeniul c]ntului vocal, ̀ ntruc]t co-
mediile tip operet[ sunt nelipsite `n
tradi\ia teatral[ ungureasc[. Pentru pro-
voc[rile care \in de regie, conducerea
trupei s[tm[rene l-a angajat pe Babar-
czy Laszlo, om cu multe premii la activ
;i care cuno;tea poten\ialul celor cu care
avea s[ lucreze, pentru c[ `n stagiunea
trecut[ a montat un alt text dificil, tot
pe tema corup\iei (“Rudele” de Moricz
Zsigmond”), ;i a ie;it un spectacol ex-
celent propor\ionat.

A;a se face c[ spectacolul lansat du-
minic[ e unul lucrat cu minu\iozitate,
bine c]ntat, pres[rat cu momente `n

care se r]de s[n[tos, dar se r]de cu no-
duri ̀ n g]t. Delimitarea episoadelor pare
desprins[ din desenele animate,  ceea
ce ̀ ngroa;[ umorul, iar actorii sunt con-
du;i cu m]n[ sigur[. Decorul amenajat
de Szabo Anna se preteaz[ u;or la mul-
tele schimb[ri, iar costumiera Cselenyi
Nora a recreat un tablou viu al modei
anilor interbelici, dar ;i un panegiric de
haine jerpelite. Coregrafia lui Bordas
Attila trimite spre music-hall (tot ̀ n ton
cu anii ‘20), iar mi;carea atinge un apo-
geu `n scena defil[rii cer;etorilor pro-
fesioni;ti. Nu prea exist[ momente ter-
ne, rupturile de ritm fiind cele impuse
de autor.

Kanyadi Szilard poate ap[rea ;ters
`n rolul lui Mackie, dar actorul a ̀ n\eles
c[ nu joac[ un cu\itar de-al nostru, ci
un sociopat cu ;taif, a;a cum ni-l pre-
zint[ de altfel balada de la ̀ nceputul pie-
sei (e plin de crime `n ora;, dar Mackie
nu ;tie nimic.. aparent). Abonat la roluri
principale de la o vreme, Szilard ̀ ;i tem-
pereaz[ bine jocul. Bessenyei Istvan
ofer[ un mic recital cu rolul ofertant al
lui Peachum, secondat de o realizare su-
culent[ reu;it[ de Kati Mehes sub chipul
;mecherei doamne Celia. Sandor Anna,
primadona trupei, joac[ fin, adolescen-
tin, ;i c]nt[ excelent rolul subit m[ritatei
Polly Peachum, iar Peter Attila Zsolt
transfer[ din spiritul s[u bonom `n
`ntruparea lui “Tiger” Brown. Kovacs
Nikolett are o prezen\[ maiestuos-iro-
nic[ ̀ n rolul matroanei curvelor, Jenny,
;i ̀ ;i demonstreaz[ din nou frumoasele
calit[\i vocale. Nagy Orban deschide

balul, s[ spunem a;a, cu apari\ia sa `n
postura de candidat la un loc de
cer;etor. Banda lui Mackie func\ioneaz[
ca un personaj colectiv, dar fiecare din
actori (Bodea Tibor, Marosszeki Tamas,
Frumen Gergo, Varga Sandor, Poszet
Nandor, Rozsa Laszlo) reu;e;te s[ dea
individualitate personajului s[u. Bandi
Johanna, Laszlo Zita ;i Gal Agnes sunt
apari\ii colorate ̀ n lumea prostituatelor,
iar Bogar Barbara ;arjeaz[ pu\in parti-
tura “gravidei” Lucy, dar “duetul gelo-
ziei” cu Polly ;i `mp[carea ies bine (`n
fond, personajele sunt ni;te pipi\e, cu
un plus de suflet totu;i pentru Polly,
sincer ̀ ndr[gostit[). Rappert-Vencz Ga-
bor e sobru ̀ n pielea gardianului Smith,
iar veteranul Toth-Pall Miklos are o
apari\ie de bonomie suveran[ ̀ n ipote-
ticul final pozitiv, tip “deus ex machina”.
Zakany Mihaly apare ca o parodie a cle-
ricului lacom. ~;i mai dau concursul
Gellen Orsolya, Ferenczik Gyorgy, Ba-
rakonyi Gergo, Fodor Balazs, Liegner
Zsolt, Balogh Geza, Fabry Zoltan.

Orchestra de acompaniament
(Manfredi Annamaria, Takacs Akos,
Sabo Marcel, Nagy Daniel, Torok Csaba,
Didi Peter) se achit[ cu brio de partea
ei, esen\ial[ `n acest spectacol de mare
montare, `n care fiecare detaliu are im-
portan\a lui ;i nimic nu s-a l[sat la voia
`nt]mpl[rii. Dup[ cele trei acte r[m]i
cu pl[cuta senza\ie de lucru bine f[cut,
g]ndit cu grij[ ;i transpus minu\ios `n
scen[. Se pare c[ trupa Harag s-a ales
cu un nou spectacol de referin\[.

Vasile A.

Personaje? Unul ;i unul< Mackie, criminal disimulat, Peachum, na;ul cer;eto-
rilor, Brown, ;eful poli\iei, zis “Tigrul” (m]\ jig[rit ̀ n fapt), Polly, g]scu\a naiv[,
o liot[ de bandi\i, curve, milogi, o lume unde conteaz[ “enteresul ;i iar enteresul". 

“Opera de trei parale” se `ntoarce
triumfal pe scena Teatrului de Nord



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< cadru de mers cu p[;itor.
Informa\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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Planta dezvolt[ o tulpin[ care poate ajunge p]n[ la 10 metri, iar floarea are o

frumuse\e unic[. Av]nd dimensiuni mari, un diametru de p]n[ la 5 cm, are o
corol[ specific[ format[ din petale de culoare alb[, dublat[ de filamente vi;inii,
mai lungi dec]t petalele, iar staminele sunt de culoare portocalie.

Pasiflora este o plant[
ag[\[toare originar[ din America
Central[ ;i de Sud unde a fost
descoperit[ de c[lug[rii misionari
europeni acum 400 de ani.
Frumuse\ea florilor i-a fascinat ;i
au denumit-o “Floarea patimilor
lui Hristos”.

Planta dezvolt[ o tulpin[ care poate
ajunge p]n[ la 10 metri, iar floarea are o
frumuse\e unic[. Av]nd dimensiuni
mari, un diametru de p]n[ la 5 cm, are
o corol[ specific[ format[ din petale de
culoare alb[, dublat[ de filamente vi;inii,
mai lungi dec]t petalele, iar staminele
sunt de culoare portocalie.

Variet[\i de Pasiflora sunt cultivate
la noi de peste un veac, mai ales ̀ n Banat
;i sudul Transilvaniei decor]nd gr[dinile,
terasele ;i pervazele.

~n scop medicinal se folosesc
ramurile tinere, sub\iri cu sau f[r[ frunze.
Oamenii au observat de-a lungul
timpului efectul terapeutic calmant al
acestei plante. Exist]nd baze empirice,
s-au f[cut numeroase studii ;tiin\ifice
`ncep]nd cu anii 90, acestea confirm]nd
experien\a uman[.

Studiul efectuat `n Germania a
confirmat extraordinara ac\iune de
eliminare a anxiet[\ii ;i tulbur[rilor
asociate a extractului de Pasiflora. Un alt
studiu efectuat la Viena a demonstrat
efectul acestei plante de reducere a
excitabilit[\ii nervoase.

De asemenea, Floarea patimilor

induce starea de relaxare ;i somn
conform unor studii efectuate la Detroit.
Organiza\ia american[ care supervizeaz[

administrarea alimentelor ;i
medicamentelor recunoa;te efectul
somnifer al acestei plante. ~ns[, spre

deosebire de narcoticele de sintez[,
Pasiflora induce un somn normal, cu
respira\ie u;oar[ ;i cu depresie
neurologic[ ;i mental[ redus[ sau
absent[.

Dup[ trezire, cei care au luat aceast[
plant[, nu prezint[ st[ri de ame\eal[,
confuzie, stupoare sau melancolie.
Efectul apare prin cumul, ac\iunea de
normalizare a somnului v[z]ndu-se, de
regul[, dup[ 2-3 s[pt[m]ni de
administrare.

Un studiu efectuat `n Italia a ar[tat
c[ Pasiflora are ;i efecte anti-epileptice,
reduc]nd frecven\a ;i intensitatea
crizelor de epilepsie la unii pacien\i.

Studii recente au ar[tat c[ Floarea
patimilor este un excelent ajutor pentru
persoanele dependente de droguri,
dependente de alcool sau dependente de
tutun. Administrarea pe termen lung
reduce excitabilitatea nervoas[, tremurul
membrelor, previne depresia ;i
iritabilitatea persoanelor care vor s[
renun\e la viciu. De asemenea, cercet[ri
clinice au demonstrat c[ persoanele care
urmeaz[ s[ suporte interven\ii
chirurgicale ;i care \in cure cu Pasiflora,
sunt mai calme, mai optimiste iar timpul
de vindecare post-operator este mai scurt
;i cu complica\ii mai rare.

Planta mai are ;i alte efecte benefice
asupra organismului uman, `ntre care
men\ionez cele antiasmatice,
hipotensoare, antitusive ;i antispastice.

Administrare
;i contraindica\ii

~n caz de anxietate ;i atacuri de
panic[ se \in cure, cu durat[ de 90 de
zile, timp `n care se administreaz[ 1-2
capsule de extract de trei ori pe zi, pe c]t
posibil, o repartizare uniform[ pe
parcursul zilei.

Cei ce sufer[ de insomnie, co;maruri,
se administreaz[ p]n[ la 3 capsule de
extract cu 30 de minute `nainte de
culcare. Astmaticii trebuie s[ \in[ cure
de dou[ luni ;i trebuie s[ ia 6 capsule de
extract pe zi. ~n caz de hipertensiune ;i
tahicardie se pot face cure de trei luni,
timp ̀ n care se administreaz[ 4-6 capsule
pe zi. ~n acest caz, fiecare cur[ va fi
urmat[ de 21 de zile pauz[, dup[ care
tratamentul se poate relua.

Bolnavii care au sindromul de colon
iritabil, gastrit[ sau colit[ pe fond de stres
trebuie s[ ia 4 capsule pe zi, `n cure de
30 de zile, urmate de 10 zile pauz[, dup[
care administrarea se poate relua.

~n cazuri foarte rare, ingerarea de
Pasiflora poate produce grea\[, accese de
vom[ ;i tahicardie, cazuri `n care
administrarea trebuie oprit[. Nu este
recomandat[ femeilor gravide sau care
al[pteaz[. ~n sf]r;it, pacien\ilor care sunt
sub tratament cu sedative le este cu
des[v]r;ire interzis[ consumarea acestei
plante.

Pe pia\[ exist[ preparate `n care pe
l]ng[ Pasiflora se adaug[ Ginseng,
pentru a poten\a efectele anti-stres ;i
pentru a nu afecta unele func\ii cognitive,
mai ales aten\ia, prin efectul sedativ.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel.0721202752

Pasiflora, un important remediu
`mpotriva tulbur[rilor emo\ionale

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

Buzele uscate ;i cr[pate sunt
datorate temperaturilor sc[zute
din timpul iernii, v]ntului, dar
;i  expunerii  la  soare.   De
asemenea, pot s[ fie rezultatul
unei reac\ii alergice la rujul de
buze, la pasta de din\i sau la
unele feluri de m]ncare sau
b[uturi.

~n opinia unor speciali;ti, buzele
cr[pate constituie o problem[ de
deshidratare. ~n acest caz se impune
hidratarea buzelor din interior,  b]nd
cantit[\i suplimentare de lichide `n
acest sezon, respectiv c]te un pahar de
ap[ la c]teva ore.  O alt[ modalitate de
a ajuta buzele s[ nu crape este aceea de
a umidifica aerul de acas[ ;i de la
serviciu, prin a;ezarea unui vas cu ap[
`n `nc[pere sau pe calorifer. Buzele
cr[pate se `nt]lnesc adesea ;i la copiii
cu temperatur[ mare. Este important
s[ le asigura\i cantit[\i suplimentare de
lichide, s[ aerisi\i `nc[perea din c]nd
`n c]nd, dar ;i folosirea unui tratament
adecvat pentru sc[derea febrei.

Lipsa de fier ;i de vitamine

Cr[parea ;i exfolierea buzelor,
`ndeosebi la col\urile gurii (cheilit[
comisural[) poate avea uneori drept
cauz[ lipsa de fier ;i de vitamine. Surse
bune de fier se pot g[si `n  carnea de
toate felurile, inclusiv `n cea de pas[re,

`n pe;te, ̀ n cerealele vitaminizate, caise,
ciocolat[ ;i vin ro;u. Pentru a ob\ine
un plus de f ier, m]nca\i fructe ;i
vegetale cu un con\inut mai mare de
vitamina C,  vitamin[ care ajut[

absorb\ia f ierului.
Sursele a l imentare
valoroase de
ribof lavin[ sunt
produsele lactate,
carne de pui, pe;tele,
cerealele integrale ;i
vegetalele cu frunze
verzi.

Sunt dermatologi
care afirm[ c[ pentru
buzele cr[pate cel mai
bun produs este unul
clasic  ce are `n
componen\[ cear[ de
albine ;i fenol.

Pentru calmarea
buzelor pute\i folosi ;i
un ruj moale. Simpla
aplicare confer[ o
oarecare protec\ie ;i
poate ajuta din capul
locului la prevenirea
fisurii buzelor. La fel
de bine pute\i opta
pentru un balsam
pentru buze pe care `l
pute\i  lua din
farmacie. 

Astfel,  de f iecare
dat[ `nainte de a ie;i
`n aer l iber,  dar ;i
atunci c]nd v[ afla\i
afar[ unge\i-v[ buzele

cu el. Aplica\i balsamul de fiecare dat[
dup[ ce m]nca\i, be\i sau v[ ;terge\i
gura.

:tefania Cri;an

Pune cap[t buzelor uscate
cu c]teva remedii excelente ;i la `ndem]n[
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Coc[ simpl[ de orez

Orez cu ciuperci,
la cuptor

Mod de preparare<

Laptele, cu apa, sarea și orezul se pun
la fiert, până când orezul se înmoaie și
lichidul scade complet. Se ia de pe foc,
iar după 5-7 minute se adaugă untul și
coaja de lămâie, precum și bucățelele de
fructe, dacă se folosesc. Se răcește ames-

tecând. Gălbenușul celor 6 ouă se freacă
cu zahărul pudră și cu zahărul vanilat,
iar albușul se bate spumă tare. Orezul,
după ce s-a răcit se amestecă cu gălbe-
nușul, apoi cu spuma de albuș, cu grijă,
ca pasta să rămână pufoasă. Se toarnă
într-o tavă termorezistentă, unsă în prea-
labil cu unt și presărată cu un strat fin de
făină, se pune în cuptorul preîncălzit și
se coace circa 30 minute. După răcire se
poate presăra cu zahăr pudră. Se servește
cu gem de caise, de căpșuni, de afine, cu
sirop, sau cu frișcă și scorțișoare pudră.

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare<

200 g orez, 1 l lapte, 100 ml apă, 6
ouă, 100 g de unt, coaja rasă de la o
lămâie, un vârf de cuțit de sare, 200 g
zahăr pudră, eventual câteva bucățele
de fructe, gem sau topping pentru

ornat.

Mod de preparare<

Ceapa și ardeiul se taie mărunt (sau
se răzuiește), se călește în ulei, se adaugă
ciupercile tăiate și se călesc și acestea în
continuare. Când toată compoziția ca-
pătă o nuanță sticloasă, se adaugă puțină
boia, un pic de apă, apoi și celelalte con-
dimente și se amestecă. Se adaugă orezul,

apa, se amestecă și se pune în cuptorul
preîncălzit. Lăsăm să fiarbă fără să ames-
tecăm, până când orezul absoarbe toată
apa. Dacă vă place orezul fiert mai moale,
puneți 3 căni de apă. Când se scoate de
la cuptor, până când mai e fierbinte se
adaugă pătrunjelul tăiat, sau dacă even-
tual mai e nevoie, se mai condimentează,
după gust. Cu ajutorul unui polonic uns
cu ulei, se pot forma globuri, care se or-
nează cu frunzulițe verzi, cu roșii, sau cu
salată. Se servește, fie ca garnitură, fie ca
mâncare de sine stătătoare.

Ave\i nevoie< 

250 g de ciuperci curățate și tăiate
(se pot folosi ciuperci, de care vă plac
mai mult, fie proaspete, fie de la bor-
can), o ceapă de mărime medie, o ju-
mătate de ardei gras, sau o linguriță
de pastă de ardei, o cană de orez, 4-5
linguri de ulei, sare, piper, boia de ar-
dei dulce, bază pentru mâncăruri (de-
licat de casă, dacă se poate), eventual
un vârf de cuțit de oregano (nu în
mod obligatoriu), câteva frunze de
pătrunjel verde mărunțit, 2,5 - 3 căni

de apă.

Mere umplute
cu past[ de nuci

Mod de preparare<

Miezul de nucă se amestecă cu stafi-
dele, cerealele (sau biscuiții) și se adaugă
gem, până când aluatul capătă o consis-
tență păstoasă. Cantitatea depinde de
consistența gemului. Merele se scobesc
în așa fel înc]t peretele să rămână de circa
1,5 cm grosime. Se umplu cu crema an-

terior preparată, feliile superioare de me-
re, pe care le-am tăiat pentru a le putea
scobi, se pot așeza înapoi peste ele, ca un
căpăcel, merele se așează pe o tavă și apoi
se pun la cuptorul preîncălzit. Când me-
rele încep să se rumenească se presară
cu zahăr, se pun înapoi și se mai lasă să
se coacă până când zahărul se carameli-
zează. Se servesc ornate cu câte un miez
de nucă, cu boabe de vișine sau cu siro-
puri.

Ingrediente<

4 mere mari, 100 g miez de nucă mă-
cinat, 25 g stafide, 2 linguri cu vârf de
fulgi de cereale sau biscuiți măcinați,
3-4 linguri de gem de caise, o lingură
de zahăr, iar pentru ornat se pot folosi

diferite siropuri.

Sup[ de gulii

Mod de preparare<

Guliile curățate și tăiate cubulețe
(sau eventual răzuit mare) se călesc în
ulei sau unt, se condimentează după
gust și se sting cu circa un litru de apă.
Dacă vă place, puteți adăuga și un mor-
cov, un pătrunjel, sau eventual un ardei.

Toate acestea, se mărunțesc și se călesc,
la fel ca și guliile. Din făină și smântână
se face o îngroșeală, cu grijă, să nu ră-
mână cu noduri. Se adaugă treptat, câ-
teva linguri de supă, iar când bucățile
de gulii sunt fierte, de adaugă îngro-
șeala și se mai fierbe așa câteva minute.
La servire se poate orma cu frunze
proaspete de pătrunjel, cu ardei iute,
sau bacon afumat, prăjit și sfărâmat
deasupra supei.

Ave\i nevoie< 

2 gulii mai mari, sau 3 mai mici, 2 lin-
guri de ulei, sau o lingură mare de unt,
200 g de smântână (15%), o lingură
cu vârf de făină, o legătură de pătrunjel
verde, sare, piper, bază pentru mân-

căruri (dacă se poate, de casă)

Scăderea temperaturilor favo-
rizează apariţia virozelor respira-
torii. Siropul de ridiche neagră şi
miere poate reprezenta un remediu
eficient împotriva răcelilor.

Combinaţia dintre ridiche neagră și
miere ajută la ameliorarea simptomelor
virozelor respiratorii, printre care se nu-
mără tusea, durerea în gât și răgușeala. Ri-
dichea neagră conţine glucide, uleiuri
esenţiale, enzime, microelemente, vitami-
nele B și C, flavonoide, izotiocianaţi, inhi-
bitori de enzime. Este un puternic energi-
zant și elimină toxinele din organism. Be-
neficiile consumului de ridiche neagră sunt
cunoscute încă din antichitate. Bogată în
potasiu, fier, iod, magneziu, vitaminele B
și C, această rădăcinoasă are un rol im-
portant în menţinerea sănătăţii organis-
mului.

Câteva motive pentru care trebuie să
consumi ridiche neagră< Întărește sistemul
imunitar> Îmbunătăţește digestia> Previne
ateroscleroza> Ameliorează procesul de
umflare a picioarelor, echilibrează apa și
nivelul de sare din organism> Tratează uro-
litiaza> Sucul de ridiche neagră întărește
firul de păr și contribuie la creșterea po-
doabei capilare> Vindecă bronșita> Ame-
liorează durerile cardiace și cele provocate
de reumatism> Este un antibiotic natural>
Dizolvă pietrele din zona ficatului, a vezicii
biliare și a rinichilor> Îmbunătăţește siste-
mul cardiovascular și nervos> Tratează gri-
pa și afecţiunile respiratorii> Scade coles-
terolul „rău” din sânge> Are efecte benefice
asupra sistemului uro-genital și limfatic>
Combate crizele de bilă> Tratează tusea
fără pastile.

Motive pentru care nu trebuie să con-
sumi ridiche neagră<
dacă suferi de ulcer gastric, ulcer duodenal
sau gastrită> dacă te confrunţi cu glome-
rulonefrită> dacă ai probleme cu inima>
dacă ai suferit de curând un infarct mio-
cardic.

Tratarea diferitelor afec\iuni

Pentru a prepara remediul naturist îm-
potriva răcelilor aveţi nevoie de o ridiche
neagră și de două-trei linguri de miere de
albine. Pentru un efect mai puternic se
poate folosi o miere de tei, care este un
adevărat tratament natural împotriva< in-
somniei, sinusurilor înfundate, a rinitei
alergice, a răgușelii și a sinuzitei.

Ridichea nu se curăţă de coajă, se spală
bine cu apă rece și se șterge cu un prosop
de hârtie. Se face un capac acolo unde au
fost frunzele, care se va da deoparte și cu
o linguriţă sau cu un cuţit se va scobi în
interiorul ei și i se va scoate miezul, lăsând
totuși în jur de 1 centimetru de conţinut
de jur împrejur.

Apoi, se pune miere de albine în ridi-
che până la jumătate, se acoperă ridichea
cu capacul ei și se lasă la macerat peste
noapte pentru a se forma siropul din suc
de ridiche și miere sau zahăr.

Când este gata, se ia câte două linguri
din acest sirop de câte ori tușim sau revine
răgușeala. Siropul de ridiche neagră este
foarte plăcut la gust, este natural, simplu
și ușor de preparat. Ridichea se folosește
până când se înmoaie de tot.

Amestecă o jumătate de cană de suc
de riche neagră cu 50 ml de ulei de ricin și
o lingură cu miere. Aplică conţinutul la
rădăcina părului și lasă-l să acţioneze o
oră, fără să acoperi cu folie alimentară.
Clătește-te cu apă călduţă, nicidecum fier-
binte.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Siropul de ridiche
neagr[ ;i miere,

un remediu eficient
împotriva r[celilor

Combinaţia dintre ridiche neagră şi miere ajută la ameliorarea simptomelor virozelor respiratorii,
printre care se numără tusea, durerea în gât şi răguşeala. Ridichea neagră conţine glucide, uleiuri
esenţiale, enzime, microelemente, vitaminele B şi C, flavonoide, izotiocianaţi, inhibitori de enzime.
Este un puternic energizant şi elimină toxinele din organism. Beneficiile consumului de ridiche neagră
sunt cunoscute încă din antichitate.
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Să te îmbraci iarna se zice că
este cel mai simplu< o pereche
de cizme, pantaloni, un palton,
mănuşi,  fular  şi  gata,  eşti
preg[tită pentru orice. Eu zic că
nu este aşa, poate este chiar mai
complicat decât să-ţi alegi hai-
nele vara,  când este permis
aproape orice.

Felul în care vă alegeţi îmbrăcămin-
tea va face, cu siguranţă, diferenţa
atunci când va trebui să daţi piept cu
capriciile iernii. Vremea poate fi rece,
umedă şi vântoasă, însă voi vă veţi
simţi confortabil, fie că mergeţi la ser-
viciu ori la cumpărături, schiaţi sau vă
plimbaţi în natură, dacă ţineţi cont de
câteva îndrumări practice în alegerea
garderobei de iarnă.

Primul lucru de care trebuie să
ţineţi cont atunci când vă îmbrăcaţi
sunt straturile. Mai exact să purtaţi mai
multe rânduri de haine, fiecare cu rolul
său specific< stratul absorbant va per-
mite pielii să "respire" şi va absorbi
transpiraţia> stratul izolator va menţine
temperatura optimă a corpului> iar
stratul protector vă va feri de frig şi
umiditate. Şi să nu uităm de accesorii.

Stratul absorbant

Hainele cu rol absorbant formează
stratul purtat cel mai aproape de piele,
constând în principal din lenjerie şi
ciorapul-pantalon. Chiar dacă nu sunt
40 grade afară, nu înseamnă că nu veţi
transpira, mai ales dacă depuneţi efort
fizic. De aceea, articolele care alcătu-
iesc stratul absorbant trebuie să fie rea-
lizate întotdeauna din materiale natu-

rale care să preia umiditatea corpului
de la nivelul pielii către exterior, unde
transpiraţia se va evapora. Puteţi alege
dintre bumbac sau mătase. De aseme-
nea, noile tehnologii au permis modi-
ficarea fibrelor de poliester (material
sintetic) astfel încât capacitatea sa ab-
sorbantă să fie sporită. Lenjeria reali-
zată din acest material este de obicei
folosită de sportivi.

Stratul izolator

Hainele cu rol izolator alcătuiesc al
doilea strat şi includ tricourile, male-
tele, puloverele, vestele. Rolul acestui
strat este de a menţine temperatura op-
timă a corpului şi de a nu permite tem-
peraturii din mediul extern să o alte-
reze. Acest lucru este posibil graţie ma-
terialului din care acestea sunt realiza-
te, care nu permite aerului să circule
printre fibrele sale. Lâna naturală ţine
umiditatea la distanţă, în timp ce lâna
sintetică (fleece) este o opţiune la fel

de bună, materialul menţinându-şi ca-
pacitatea izolatoare chiar şi când este
ud.

Stratul protector

Stratul protector este cel exterior,
care trebuie să vă protejeze de toate vi-
cisitudinile vremii< să respingă apa (de
la zăpadă şi ploaie) şi să blocheze vân-
tul, permiţând, în acelaşi timp, trans-
piraţiei să se evapore. În funcţie de ac-

tivitatea pe care o realizaţi, puteţi alege
dintre costume din două piese (o ja-
chetă impermeabilă şi pantaloni) sau
un costum întreg (care combină cele
două piese şi este foarte potrivit atunci
când schiaţi sau vă aflaţi în natură).
Aveţi grijă însă ca hainele pe care le
alegeţi să vă permită flexibilitatea, să
nu permită pătrunderea apei (de obicei
se folosesc materiale laminate) si să vă
acopere întreg corpul (altfel spus, fer-
moarele şi celelalte accesorii să nu lase
spaţii neacoperite pe unde umezeala
să pătrundă).

Accesoriile pentru acoperirea ca-
pului sunt esenţiale în timpul iernii,
mai ales pentru că 60% din căldura cor-
pului se pierde prin scalp. Optaţi pen-
tru cele realizate din lână naturală sau
sintetică.

Regulile unei ţinute
perfecte de iarnă

Dacă te aventurezi prin oraş cu si-
guranţă vei rămâne îngrozită de modul
în care unii oameni se îmbracă. Tine-
rele la 20-25 de ani sunt îmbrăcate cu
geci de fâş strânse cu curea ce amin-
teşte de bretelele unui rucsac, doamne
la costum încălţate cu Uggs, haine mult
prea subţiri şi prea scurte la fete de li-
ceu, machiaj prea puternic/colorat pen-
tru iarnă, ciorapi roz asortaţi la palton
roz şi cizme roz. 

Este deranjant cum mai ales fetele
de liceu ignoră frigul şi preferă să poar-
te o gecuţă de piele cu o pereche de co-
lanţi subţiri, de dragul de a arăta bine.
Din acest motiv este foarte important
să înţeleagă că pot arăta impecabil şi
purtând un palton deschis la culoare
asortat cu o pereche de cizme elegante
din piele.

Mulţi bărbaţi sunt obligaţi să
poarte un costum la birou, indi-
ferent de anotimp. Pentru situa-
țiile în care costumul este ținuta
obligatorie, sezonul rece înseam-
nă o stofă mai călduroasă şi acce-
sorii din lână şi caşmir.

Mai jos vă explicăm caracteristicile
costumului de flanel și diferențele din-
tre formal și informal pe timp de iar-
nă.

Calitatea stofei

Costumul de iarnă este definit în
primul rând de calitatea stofei, mult
mai consistentă comparativ cu stofa
destinată costumelor care se poartă va-
ra sau în restul anotimpurilor. Pentru
sezonul rece, stofele au un gramaj în-
cepând de la 300 g, unde greutatea se
calculează la metrul linear pentru o lă-
țime de 150 cm. Conform ultimelor
tendințe, sacoul de iarnă a început să
fie croit și din lână de până la 450 g,
adică dintr-o stofă foarte groasă, folo-
sită inițial doar pentru paltoane.
Cele mai chic costume de iarnă sunt
însă în cealaltă extremă, în care per-
formanța producătorilor de stofe reu-
șește să coboare gramajul la 250 – 260
grame fără să piardă din utilitate. Aces-
te costume sunt fie din lână 100%, fie

din combinația de lână și cașmir sau
amestec de lână, cașmir și mătase. Se
recunosc prin aspectul fin, mai ales că
amestecul cu mătase sau cașmir are un
luciu discret. Imprimeurile sunt în ge-
neral aceleași ca la stofele de vară, de

la carouri până la dungi, inclusiv mo-
tivul „Prince of Wales”. Culorile sunt
însă diferite, deoarece sunt preferate
mai ales tonurile închise de albastru,
gri și maro. 

Costumul din lână flanel definește

ținuta perfectă pentru sezonul toam-
nă-iarnă și se recunoaște prin mate-
rialul pufos, moale și foarte fin la atin-
gere. 

Stofa flanel pare călduroasă la o
primă privire și se pretează la purtare,

uneori, chiar și fără pardesiu sau pal-
ton. Pe timp de viscol și ninsoare pal-
tonul rămâne obligatoriu, dar în zilele
cu soare, sacoul însoțit de o vestă sau
un cardigan și o eșarfă sau un fular
sunt de ajuns.

Cum se asortează

Ca principiu de asortare, costumul
de iarnă nu impune reguli diferite. Se
poartă cu un cardigan sau o vestă peste
cămașă respectând ideea că  hainele
subțiri merg întotdeauna dedesubtul
celor mai groase. Nota smart-casual se
atinge prin lipsa cravatei sau purtarea
unui pulover la baza gâtului sau a unei
helănci. Pentru o imagine completă,
cardiganul și șosetele sunt   realizate
din lână sau amestec de lână și bumbac,
la fel ca și eșarfa. Cravata recomandată
unui costum din flanel este în ton cu
acesta, adică tot din lână sau cașmir.
Cravata din mătase nu iese complet
din discuție, cu mențiunea că este de
preferat să nu fie lucioasă. Asortarea
pieselor nu se raportează doar la cu-
loare, dar și la textură.

La întâlnirile oficiale singura op-
țiune acceptată rămâne costumul cla-
sic, din stofă fină de culoare închisă.
Situațiile care impun ținuta formală nu
acceptă variații, costumul de iarnă fla-
nel sau din material raiat fiind consi-
derat o ținută lejeră.

La costumul b[rb[tesc de iarn[ primeaz[ calitatea stofei

Felul în care vă alegeţi îmbrăcămintea va face, cu siguranţă, diferenţa atunci când va trebui
să daţi piept cu capriciile iernii. Vremea poate fi rece, umedă şi vântoasă, însă voi vă veţi simţi
confortabil, fie că mergeţi la serviciu ori la cumpărături, schiaţi sau vă plimbaţi în natură, dacă
ţineţi cont de câteva îndrumări practice în alegerea garderobei de iarnă.

Hainele care te pot proteja foarte
bine de frig ;i umiditate
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Nutriţioniştii susţin că există
o serie de momente în timpul zi-
lei, dictate de felul în care decurge
ciclul de 24 de ore din viaţa unui
om. Vorbim despre tipul de job
avut şi cantitatea de somn dintr-
o zi, în care mâncatul este esenţial
pentru scăderea în greutate.

Mai precis, aceste momente atipice
în care ar trebui să mănânce o persoană
care doreşte să slăbească, sunt dictate în
primul rând de felul în care îşi trăieşte
viaţa. Felul în care acţionează “combus-
tibilul” pentru organism poate duce la
eliminarea grăsimii în timp foarte scurt,
fără să mai existe stări de foame cruntă
sau de somnolenţă, aşa cum se întâmplă
în cazul mai tuturor dietelor drastice.

Numărul de ore de somn

Astfel, momentele cheie în care ar
trebui să mănânce o persoană care do-
reşte să slăbească, sunt dictate în primul
rând de numărul de ore de somn din 24
pe care acea persoană le are, de efortul
psihic pe care îl face dar şi de tipul de
job, respectiv unul sedentar sau în mişca-
re.

O persoană care doarme cel puţin 6
ore în 24 de ore, în orice moment al zilei,
ar trebui să mănânce imediat ce se tre-
zeşte, destul de mult şi orice, apoi în mod
constant la interval de 4 ore, câte puţin,
maxim 300 de grame de mâncare.
Acest lucru va face ca metabolismul să
fie fluidizat şi să fie eliminate toxinele
din corp.

O persoană care doarme mai puţin
de 6 ore în 24 de ore ar trebui să mănânce
puţin când se trezeşte, pentru ca orga-
nismul să nu intre în stare de letargie şi
apoi să nu mai ardă calorii. Înainte de
culcare însă, cu minim 2 ore, trebuie să

mănânce destul de mult, pentru ca or-
ganismul să îşi încarce bateriile în timpul
somnului.

Efortul psihic şi mâncarea

Pe de altă parte, persoanele care fac
efort psihic foarte mare, care sunt foarte
concentrate pe parcursul zilei, ar trebui
să mănânce, respectând şi regulile de mai
sus, carbohidraţi la micul dejun, carbo-
hidraţi la 4 ore după micul dejun, iar apoi
doar alimente bogate în proteine şi vita-
mine.

Iar regulile de mai sus trebuie res-
pectate în totalitate în funcţie de tipul
job-ului fiecăruia. Astfel, în cazul unui
job sedentar, una dintre mesele de car-
bohidraţi este înlocuită cu o masă pro-
teică, iar în cazul unui job activ, una din-
tre mesele proteice este înlocuită cu una
pe bază de carbohidraţi.

Slăbeşte fără efort

Nutriţioniştii susţin că acest tip de a
doza mâncarea pe parcursul unei zi poate
duce şi la scăparea de 20 de kilograme în
maxim 50 de zile.

Explicaţia oferită de ei este simplă<
organismul reţine un ritm regulat al
aportului de “combustibil”, pe care nu îl
mai stochează în grăsime şi îl foloseşte
în totalitate. Mai precis, dacă organismul
ştie că îi sunt oferite toate substanţele ne-
cesare, la intervale de timp concrete şi în
armonie cu stilul de viaţă, va elimina gră-
simea stocată pentru momente de efort
maxim.

Dacă vă respectaţi organismul şi
acesta la rândul său vă respectă. Un corp
armonios este rezultatul unei alimentaţii
echilibrate. Orice kilogram în plus sau
în minus este un semn că stilul alimentar
nu este cel mai potrivit stilului de viaţă.

Alimenta\ia corect[, în
func\ie de orele de somn

Există atât de multe mituri în
jurul bananelor, încât este momen-
tul să căutăm adevărul despre aces-
te fructe aromate. În plus vă vom
prezenta o cură de îngrăşare cu ba-
nana ce nu dă greş.

Este ironic faptul că multe persoane,
care îşi permit des un baton de ciocolată
sau o bucată consistentă de pâine, când
aud de banane se dau 2 paşi în spate şi in-
vocă deja prea-obositul argument „Bana-
nele `ngra;[!”.Da este adevărat, orice „în-
graşă”, orice conţine calorii (mai puţin apa),
însă nu putem exclude un fruct din dieta
noastră doar pentru că are un număr mai
mare de calorii, adică, puţin peste 100. Spre
exemplu un măr mare tot atâtea calorii
are.

Câte putem consuma fără probleme?
Este adevărat, bananele sunt mai bo-

gate în carbohidraţi decât alte fructe (o
banană = aproximativ 25g carbohidraţi),
însă un lucru care ar trebui să ne pună pe
gânduri este acela că multe diete nu exclud
bananele din alimentaţie. De asemenea, o
banană conţine 12-14g de fructoză, dar şi
3g de fibre, adică 10% din necesarul de fi-
bre într-o dietă de 2000 calorii, 10mg de
vitamina C, peste 400mg de potasiu, 30mg
de magneziu, 1.3g de proteine, dar şi alte
vitamine şi minerale cum ar fi acid folic,
calciu, zinc, vitamina A sau B6.

Consumul de fructoză pe zi trebuie să
se situeze între 25 şi 37g în funcţie de sex,

vârstă sau stilul de viaţă. Acesta fiind unul
dintre motivele pentru care nu este reco-
mandat să exagerăm cu consumul de ba-
nane, în special dacă mâncăm şi alte fructe
cu indice glicemic mare în acea zi, cum ar
fi ananasul, pepenele galben, stafidele sau
strugurii. 

O persoană care nu ţine în mod par-
ticular o dietă consumă, zilnic, peste 22
linguriţe de zahăr ad[ugat în alimente, care
conduc nu doar la obezitate, ci şi la creşte-
rea tensiunii arteriale. Consumul reco-
mandat de zahăr nu trebuie să depăşeas-
că 6 linguriţe pe zi în cazul femeilor, şi 9 în
cazul bărbaţilor. De aici trebuie să pornim,
în primul rând, de la a diminua cantitatea
de zahăr adăugat din alimente, de la pro-
duse de panificaţie, la conserve, sucuri,
lactate etc.

Cum te ajută bananele să te îngraşi
sănătos?

Delicioase, dulci şi cremoase, bananele
sunt disponibile în pieţe şi supermarket-
uri pe tot parcursul anului. Bananele
proaspete sunt surse excelente de vitamine
şi minerale.

Pentru o cură de îngrăşare sănătoasă,
încearcă să consumi 2-3 banane în fiecare
zi, ca atare sau în diferite combinaţii!

De exemplu, în SUA este foarte popu-
lar, în special pentru micul dejun, un
sandviş compus dintr-o felie de pâine in-
tegrală, unt de arahide, felii de banane şi
un topping din miere. De asemenea, poţi
adăuga felii de banană în cerealele de di-
mineaţă, alături de nuci şi sirop de arţar!

Reţeta de shake pentru cura de îngrăşare
cu banane

Dacă te-ai hotărât să incluzi bananele
în meniul tău pentru a câştiga în mod să-
nătos câteva kilograme, fii inventiv în bu-
cătărie şi încorporează bananele în cât mai
multe reţete. 

Una dintre cele mai simple căi de a
consuma bananele este sub formă de sha-
ke. Iată o reţetă uşor de preparat şi deli-
cioasă<
Ingrediente<

• ¼ cană de lapte integral
• ¾ cană de iaurt natural
• 1 banană
• 3 pătrăţele de ciocolată neagră
• O lingură de miere

Preparare< Amestecă toate ingredientele
în blender şi consumă shake-ul imediat.
Bananele îngraşă? 

Nu aportul caloric, ci cantitatea de car-
bohidraţi, respectiv de fructoză, trebuie să
ne împiedice să consumăm mai mult de 2
banane pe zi. Acest lucru se aplică persoa-
nelor care doresc să se menţină sau să slă-
bească. Cei care fac sport, trebuie să con-
sume banane după antrenament. 
Pentru a slăbi, trebuie să ardem mai multe
calorii decât consumăm, respectând toto-
dată proporţiile în care principalii macro-
nutrienţi trebuie să se regăsească în dieta
noastră, respectiv carbohidraţi – 45-65%,
proteine– 10-30%, grăsimi sănătoase –
maximum 30%, în funcţie de obiectivul
nostru. La o dietă de 2000 calorii, poţi con-
suma 40% carbohidraţi, 30% proteine şi
30% grăsimi.

Bananele, eficiente `n cura de `ngr[;are

Pentru a controla mai uşor
greutatea pe timpul sezonului re-
ce, nutriţioniştii recomandă con-
sumul zilnic de cereale integrale.

Iarna, şi în special de sărbători, avem
tendinţa de a consuma multe produse
bogate în grăsimi şi zaharuri. Dar, pentru
o bună stare de sănătate şi o greutate cor-
porală corectă, trebuie să ţinem cont în-
totdeauna de nevoile nutriţionale ale or-
ganismului. În plus, cu cât suntem mai
aproape de recomandările “piramidei
nutriţionale” şi avem un program de
exerciţii fizice regulat, cu atât ne putem
bucura mai mult timp de o funcţionare
optimă a organismului şi de o siluetă de
invidiat. 

Ce include alimentaţia
sănătoasă?

O alimentaţie echilibrată include o
varietate de alimente, în cantităţi adec-
vate pentru menţinerea stării de sănătate,
pe care trebuie să le repartizăm la cele 3
mese principale şi 2 gustări. Dintre aces-
tea, micul dejun este cea mai importantă
masă, întrucât trebuie să acopere 20-30%
din necesarul zilnic de energie şi, de
aceea, nu poate fi înlocuit de nici o altă
masă a zilei.

Iarna suntem mai vulnerabili din
cauza temperaturilor scăzute şi organis-
mul nostru are nevoie de o bogată sursă
de fibre, nutrienţi, vitamine şi minerale.
Având toate aceste beneficii, cerealele in-
tegrale sunt alimente de bază, contri-
buind zilnic la o alimentaţie echilibrată.
Totodată, micul dejun, care include şi ce-
realele integrale, ajută la menţinerea unei
greutăţi ideale şi la o stare generală de
bine pe parcursul întregii zile.

Cercetătorii de la Oxford Brookes
University din Marea Britanie au con-
statat că, un consum de cereale integrale
pentru micul dejun, în fiecare dimineaţă,
timp de 6 săptămâni, dar şi ca substitut
pentru micul dejun în primele două săp-
tămâni, este eficient pentru obţinerea şi
menţinerea unei pierderi în greutate.

Principiul după care
funcţionează această dietă  

Două dintre cele trei mese principale
trebuie să se bazeze pe cereale, lapte şi
fructe. Cealaltă masă principală trebuie
să fie normală, asta însemnând fie o supă,
o salată cu carne la grătar sau orice altă

combinaţie de legume sau fructe proas-
pete. Gustările pot fi şi ele compuse din
fructe, un baton de cereale, un iaurt sau
un pahar de suc de fructe natural cu 2-3
biscuiţi dietetici.

Avantajele dietei

În primul rând, cerealele integrale cu
lapte sunt o sursă bogată în fibre, carbo-
hidraţi şi calciu, iar studiile în nutriţie
de până acum au demonstrat că, în ge-
neral, calciul provenit din alimente îi aju-
tă pe oameni să slăbească.

În al doilea rând, mesele regulate, în
special micul dejun luat în fiecare zi, ajută
la scăderea în greutate.

Şi în al treilea, dar nu în ultimul rând,
s-a demonstrat că înlocuirea unei mese
principale cu cereale integrale, poate aju-
ta la scăderea în greutate într-un timp
relativ scurt.

Dezavantaje

S-ar putea să te plictiseşti repede de
cerealele cu lapte.

Va fi necesar ca a treia masă princi-
pală să fie bogată în legume şi fructe,
pentru ca organismul tău să primească
necesarul de vitamine şi nutrienţi, pentru
o dezvoltare normală.

Dacă după terminarea dietei nu o să
îţi schimbi modul de viaţă şi vei reveni
la obiceiuri alimentare nesănătoase, s-ar
putea să te îngraşi la loc.

Ţi se potriveşte dieta
cu cereale?

Dieta durează două săptămâni şi este
concepută în primul rând pentru scăde-
rea în greutate rapid, dar şi pentru a te
obişnui cu un mic dejun sănătos (cereale
integrale cu lapte şi un fruct) şi a te „obli-
ga" să nu sari niciodată peste prima masă
a zilei. 

Desigur că poţi merge să iei masa la
restaurant, pentru că la una din mesele
principale, poţi consuma orice alimente
(sănătoase!). Celelalte două mese prin-
cipale vor fi cele cu cereale şi lapte. 

Este permisă o ceaşcă de cafea dimi-
neaţa, înainte de micul dejun, dar fără
zahăr.

Da, poţi ţine această dietă şi dacă eşti
lacto-ovo-vegetarian. Dacă ai adoptat
dieta vegană, atunci poţi înlocui laptele
normal, cu lapte de soia.

Cerealele integrale ar trebui
consumate zilnic

O persoană care doarme cel puţin 6 ore în 24 de ore, în orice moment al zilei, ar trebui să
mănânce imediat ce se trezeşte, destul de mult şi orice, apoi în mod constant la interval de 4 ore,
câte puţin, maxim 300 de grame de mâncare.
Acest lucru va face ca metabolismul să fie fluidizat şi să fie eliminate toxinele din corp.
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Emil Racoviţă s-a născut la da-
ta de 15 noiembrie 1868 la Iaşi şi
a decedat la data de 17 noiembrie
1947 la Cluj. El a fost un savant,
explorator, speolog şi biolog ro-
mân şi este considerat fondatorul
biospeologiei, adică studiul fau-
nei din subteran, al peşterilor şi
al pânzei freatice de apă.

Emil Racoviţă şi-a început educaţia
la Iaşi ca elev al lui Ion Creangă şi mai
târziu al lui Grigore Cobălcescu, conti-
nuându-şi apoi studiile la liceul "Institu-
tele Unite".

După absolvirea liceului a studiat la
Facultatea de Drept din Paris, după do-
rinţa tatălui său, dar concomitent a frec-
ventat şi cursurile Şcolii de Antropologie.
După ce a obţinut licenţa în drept s-a în-
scris la Facultatea de ştiinţe din cadrul
Universităţii Sorbona din Paris. După ce
în 1891 a absolvit cursurile acestei facul-
tăţi a lucrat la laboratoarele "Arago" în
cadrul staţiunii de biologie marină de la
Banzuls-sur-Mer unde a efectuat scu-
fundări la adâncimea de 10 metri pentru
a studia viaţa subacvatică.

La doar 25 de ani a fost ales membru
al Societăţii Zoologice din Franţa, iar în
1897 a fost recomandat să participe ca

naturalist al expediţiei antarctice belgiene
la bordul navei "Belgica" condusă de
Adrien de Gerlache.

Expediţia a pornit din Anvers la 10
august 1897 şi avea un caracter inter-
naţional la ea participând printre alţii şi
norvegianul Roald Amundsen ca ofiţer
secund.

Cu prilejul escalelor făcute în Chile
şi pe ţărmurile strâmtorii Magellan Emil
Racoviţă a efectuat cercetări complexe
asupra florei şi faunei. În apropierea Ţării
Palmer din Antarctica expediţionarii au
descoperit o strâmtoare care a primit nu-
mele de Belgica, după numele navei, dar
şi câteva insule, una fiind numită de Emil
Racoviţă Insula Cobălcescu.

Expediţia a înscris pe harta incom-
pletă de atunci a Antarcticii şi insula
Wiencke şi Ţara lui Danco, după numele
celor doi membri ai expediţiei care şi-au
pierdut viaţa în acea călătorie.

În perioada când nava "Belgica" a fost
prinzoniera gheţurilor, din martie 1898
până în februarie 1899, Emil Racoviţă
împreună cu ceilalţi oameni de ştiinţă
au întreprins foarte multe observaţii şi
cercetări ştiinţifice.

Materialul adunat a fost publicat în
60 de volume şi a constituit o contribuţie
ştiinţifică mai mare decât a tuturor ex-
pediţiilor antarctice anterioare luate la

un loc.
În 1900 a devenit director adjunct al

Laboratorului Oceanologic "Arago" din
Franţa. Ca urmare a descoperirii unor
noi specii de crustacee în peştera Cueva
del Drach din Mallorca, domeniul a în-
ceput să-l fascineze şi a renunţat la cer-
cetarea în oceanologie pentru a se dedica
studiului ecosistemelor subterane. La in-
trarea în oraş există o statuie a lui Emil
Racoviţă.

În 1920 savantul român a fost invitat
ca profesor la Facultatea de Ştiinţe a Uni-
versităţii din Cluj, unde a înfiinţat primul
institut de biospeologie din lume.

În august 1940, în urma Dictatului
de la Viena Clujul a devenit o parte a
Ungariei, iar Emil Racoviţă s-a mutat la
Timişoara. Institutul Speologic a fost
condus de prietenul său elveţian Alfred
Chappuis. După ce nordul Transilvaniei
a redevenit teritoriu al României Emil
Racoviţă s-a întors la Cluj cu dorinţa de
a reorganiza institutul dar a murit înainte
de a termina acest proiect, la vârsta de
79 de ani.

Emil Racoviţă a rămas în istoria şti-
inţei ca descoperitor al balenei cu cioc.

Bogdan Mihalca

În secolele XVIII-XIX, pentru
oraşele regale libere, astfel şi pen-
tru Satu Mare, un beneficiu im-
portant l-a reprezentat crâşmă-
ritul, deci nu este de mirare, că la
vremea respectivă, autoritățile au
căutat să dețină monopol asupra
acestei ramuri a economiei.

Forstenheizler Csilla, în lucrarea
sa intitulată "Élve a kocsmáltatás jo-
gával - "hogy az italmérés fenn ne
akadjon" (Profitând de dreptul crâș-
măritului - "ca servirea băuturii să nu
poată fi împiedicată", publicat în nr.
XXV/II al revistei Satu Mare - Studii
și comunicări, seria istorie-etnogra-
fie-artă, publicată în îngrijirea Muzeu-
lui Județean Satu Mare), vorbește toc-
mai despre acest aspect al vieții Săt-
marului din perioada menționată. Ce-
le mai multe orașe de pe acele vremuri
au căutat, prin diverse metode să ex-
ploateze monopolul său asupra crâș-
măritului. De obicei, crâșma princi-
pală, situată în zona centrală, a fost
deținută de oraș. Toate celelalte, situate
în zonele periferice au fost arendate
acesteia și cu anumite condiții bine
definite, au fost închiriate unor crâș-
mari, astfel și unii cetățeni ai orașului
au avut, într-o oarecare măsură, acces
la această activitate economică, însă,
sub un control extrem de riguros din
partea orașului.

Legat de păstrarea calității vinuri-
lor, în 1807, conducerea orașului a ho-
tărât să se facă butoaie de diferite di-
mensiuni, căci, vinul se conservă mult
mai bine în butoaie mai mari decât în
canceuri. Inspectorul vinului (borbíró
- lat. Inspector educillorum) avea sar-
cina de a corela funcționarea crâșme-
lor din oraș, determinarea perioadei
de servire a vinului, supravegherea ca-
lității și a renumelui vinului, și stabi-
lirea prețurilor acestuia. Pentru des-
fășurarea muncii sale, inspectorul a
avut și ajutoare, care au avut diverse

atribuțiuni de control în timpul pro-
ducerii vinului.

Primele atestări documenta-
re de reglementarea
crâşmăritului

Prima reglementare a crâșmăritu-
lui în orașele Satu Mare și Mintiu da-
tează din 1264, când s-a interzis să
profeseze această meserie ofițerii re-
gali, vameșii și străinii, acesta fiind un
drept exclusiv al cetățenilor băștinași.
Un decret din 1607 spune că timp de
6 luni din an, acest drept, în fiecare
unitate poate exercita doar în favoarea
orașului, iar în restul anului, măsura
este valabilă doar pentru o singură
crâșmă. În 1655 dreptul de crâșmărit

a fost extins pe tot parcursul anului.
La începutul secolului XVIII, la Sa-

tu Mare, în oraș și în cetate, sursele
vorbesc de 7 hanuri, dintre care 2 au
fost proprietate privată, iar celelalte 5
ale orașului. În 1809, Szirmai Antal,
primul istoric al orașului arată că aici,
crâșmăritul se desfășoară în 14 puncte
diferite ale orașului. Deoarece, pe acele
vremuri bisericile au fost frecventate
de aproape toți cetățenii, majoritatea
crâșmelor se au fot amplasate în apro-
pierea lăcașurilor de cult, din consi-
derentul că, astfel și vânzarea, mai ales
în zilele de sărbătoare va crește. Pos-
turile de crâșmari au fost redistribuite
în fiecare an în luna mai. În perioada
premergăroare, autoritățile locale au
fost invadate cu solicitări pentru ocu-
parea unor hanuri. De bună voie ni-

ciunul ditre deținătorii muncii nu s-a
despărțit de ea, eventual au dorit să
fie mutați la alte unități, unde, fie tra-
ficul de clienți a fost mai mare, fie
clientela a fost mai bună. În general
crâșmarii noi au căutat să ocupe uni-
tățile care încă nu aveau personal. 

Soarta crâşmarilor se afla
în mâinile oraşului

Firește, mulți solicitanți nu puteau
beneficia de această facilitate, un astfel
de caz a fost și cel al lui Madarasi János,
cererea căruia a fost respinsă, deoarece
nu deținea beciurile necesare practi-
cării crâșmăritului. Nu avea beci se-
parat, în care să țină vinurile orașului,
iar legea a interzis cu strictețe depozi-

tarea băuturilor proprii împreună cu
cele ale orașului. Orașul, prin angajații
săi, avea dreptul, nu doar să admită
funcționarea unităților, ci și închiderea
acestora. În 1828 două crâșme au avut
această soartă. A inițiat vânzarea celei
de pe strada Csapó, deoarece este în-
vechită și "expusă pericolului de in-
cendiu". Crâșma de pe strada Katona
a fost închisă, pentru că orașul, în acel
spațiu intenționa să amenajeze chirie
pentru cantorul romano-catolic sau
pentru ofițerii din armată.

Nici inspectorii nu au fost prea mi-
loși cu cârciumarii care au săvârșit aba-
teri. Horvát János, de exemplu a rămas
dator orașului cu 200 de forinți din
vânzarea vinurilor acestuia, dar legea
spunea clar< fiecare crâșmar, care avea
o datorie mai mare de 50 de forinți
din comercializarea băuturilor, se va
îndepărta din funcție. Deci inspecto-
rul vinului, împreună cu procurorul
general au apărut la el, au sechestrat
toate butoaiele pline, cele începute tre-
buia să le măsoare cu cana, iar banii
pe care îi avea în crâșmă, precum și
acasă, trebuia să le plătească la casieria
orașului, iar el nu mai avea dreptul de
a practica meseria de cârciumar. La fel
de necruțători au fost și față de Remek
András, împotriva căruia s-a depus
plângere că ar fi amestacat vinul de
struguri cu vin din vișine și așa le vin-
dea. La întrebarea că de ce a apelat la
astfel de tertipuri, el a răspuns că doar
astfel a reușit să vândă vinul stricat al
orașului. Inspectorul a considerat că
această mărturie nu este suficientă
pentru apărarea proprie, dar cazul ne-
cesită noi investigații, pentru a stabili
dacă orașul a avut sau nu vin stricat,
de unde provine acest vin, de la cine,
ce cantitate și la ce preț a fost vândută,
iar până la finalizarea cercetărilor, co-
mercializarea vinului aflat în discuție
a fost interzisă.

Text prelucrat şi adaptat 
Eva Laczko

S-au `mplinit 146 de ani de la na;terea savantului Emil Racovi\[

~n jurul anului 1800, meseria de cr];mar era foarte c[utat[ ;i cei care reu;eau s[ ob\in[ un asemenea post, cu greu doreau
s[ renun\e la el

În 1920 savantul român a fost invitat ca profesor la Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii din Cluj, unde a înfiinţat primul institut de biospeologie din lume

~n Satu Mare, comer\ul cu alcool era
controlat riguros `n secolul XVIII

ISTORIE
La începutul secolului XVIII, la Satu Mare, sursele vorbesc de 7 hanuri, dintre care 2 au fost pro-

prietate privată, iar celelalte 5 ale oraşului. În 1809, Szirmai Antal, primul istoric al oraşului arată
că aici, crâşmăritul se desfăşoară în 14 puncte diferite ale oraşului. Pe acele vremuri bisericile au fost
frecventate de aproape toți cetățenii, majoritatea crâşmelor au fost amplasate în apropierea lăcaşurilor
de cult, din considerentul că, astfel şi vânzarea, mai ales în zilele de sărbătoare va creşte. 
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TRADI}II

În fiecare an, la 30 noiembrie,
Biserica îl prăznuieşte cu mare so-
lemnitate pe Sfântul Apostol An-
drei, ocrotitorul României şi pă-
rintele spiritual al poporului ro-
mân. Andrei a fost cel dintâi che-
mat la apostolat de către Mântui-
torul nostru Iisus Hristos.

La noi, românii, creştinismul are ve-
chime şi temeiuri apostolice – aşa cum
menţionează una dintre pastoralele Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
– iar aceasta i se datorează  Sfântului An-
drei, care a propovăduit Evanghelia Dom-
nului până în Scytia Minor, adică în Do-
brogea de astăzi. 

Sfântul Apostol Andrei se bucură de
o mare preţuire şi în judeţul Satu Mare. În
popor i se spune “Sânt-Andrei” sau “An-
drei de iarnă”, iar de numele său se leagă
numeroase obiceiuri, colinde şi tradiţii,
unele fără legătură cu cadrul bisericesc, fi-
ind mai degrabă contaminate de anumite
reminiscenţe precreştine, precum cea le-
gată de lupi, cărora Sfântul Andrei le-ar fi
un fel de “staroste”, sau cea legată de strigoi
şi vârcolaci, care ar bântui în noaptea an-
terioară prăznuirii sale. În vechime, luna
decembrie, imediat următoare zilei de
Sânt-Andrei, purta chiar numele Aposto-
lului< Undrea sau Îndrea.

~n noaptea s[rb[torii, strigoii
ies ;i umbl[ pe p[m]nt

În credinţele poporului român de pre-
tutindeni, în noaptea de Sfântul Andrei
ies strigoii şi umblă pe pământ, se bat la
hotare sau fac hore pe la răspântiile dru-
murilor, unde joacă până la cântatul co-
coşilor. Strigoii sunt duhuri de bărbaţi
morţi sau femei moarte, care în această
noapte se întruchipează aievea şi ies din
morminte. Tot strigoi se mai numesc şi
unii oameni care au “coadă” şi care, în
această noapte, îşi părăsesc culcuşurile şi
umblă pe afară, fără ca să aibă vreo ştiinţă
despre aceasta. Pentru a îndepărta strigoii,
gospodinele întorc seara vasele de bucă-
tărie cu gura în jos, nu mătură în casă, nu

aruncă gunoiul şi ung “ţâţâna” uşii cu us-
turoi. De asemenea, românii mănâncă us-
turoi şi fac cruci cu usturoi pe ferestre, uşi,
şuri, hambare, fântâni, ca să nu se apropie
strigoii de gospodăriile lor şi de ei ca să le
sugă sângele. Crucea este cea mai puter-

nică armă a creştinilor împotriva duhurilor
rele şi necurate.

Ziua Sfântului Andrei se mai cheamă
şi “Ziua lupului”, serbându-se cu “nelucru”,
ca să nu strice lupii vitele, oile şi caprele.
Primejdia este nu numai pentru vite, ci şi

pentru oamenii care ar îndrăzni să plece
pe drumuri în această zi când porneşte
“lupăria”. Se spune că un om s-a dus la
moară în seara de Sânt-Andrei şi n-a venit
când trebuia. Neamurile lui, plecând a treia
zi să-l caute, l-au găsit mâncat de lupi. Din
tot trupul lui nu rămăseseră decât picioa-
rele de la genunchi în jos. Vitele care mu-
gesc de Sfântul Andrei, caii care neghează
şi păsările care ţipă vestesc lupul care se
apropie de ograda omului. Deci, fiecare
gospodar trebuie să stea de pază. Pentru a
îndepărta lupii, românii nu “rânesc” în
grajduri, nu fac pomană şi nu dau nimic
cu împrumut.
În seara de Sfântul Andrei, fetele îşi caută
ursitul. La o casă se adună mai mulţi flăcăi
şi fete, punând pe masă “căciulii” de ustu-
roi, împrejmuite cu tămâie, smirnă, lumâ-
nări de la Paşti sfinţite şi aprinse, precum
şi felurile mâncăruri. Apoi, se aşează toţi
în jurul mesei, mănâncă, vorbesc şi râd
până în zorii zilei. Fetele îşi împart între
ele usturoiul, pe care a doua zi îl duc la bi-
serică spre a fi sfinţit de către preot, după
care îl pun la icoane, fiind bun de leac
peste an. Unele fete merg noaptea la fân-
tână, aprind acolo o lumânare de la Paşti
şi o afundă cu ajutorul găleţii până când
se luminează bine faţa apei. Când a ajuns
lumânarea acolo, fata zice< “Sfinte
Andrei/Scoate-i chipul în faţa apei/Ca să-
l visez?Ca aievea să-l văz!” Atunci apa din
fântână se tulbură şi fata vede chipul ursi-
tului ei. Alte fete merg afară la gard şi pun
mâna pe un par. De la acesta încep a nu-
măra nouă pari şi pe al nouălea îl leagă cu
o sfoară roşie. A doua zi de dimineaţă se
duc să vadă cum este parul. Dacă este drept
şi neted, viitorul bărbat va fi tânăr, dar să-
rac> dacă parul legat va avea coaja groasă,
ursitul va fi bogat> dacă parul va fi scurt şi
noduros, viitorul soţ va fi bătrân şi sărac>
dacă parul va avea mai multe crăci, ursitul
va fi văduv şi cu copii.

Noaptea, fetele care vor
s[-;i descopere ursitul `;i pun 
sub pern[ 41 de fire de gr]u

Sunt fete care în noaptea de Sânt-An-
drei îşi pun sub cap 41 de fire de grâu,

având credinţa că în vis Dumnezeu le va
descoperi ursitul< “Voi, 41 de fire de
grâu/Eu voi adormi/Şi voi hodini/Dar eu
mă rog lui Dumnezeu/Să-mi trimită în-
gerul meu/Să-mi arate pe ursitul meu/Cel
care mi-i dat de Dumnezeu”.

Tot în această zi, femeile prepară “co-
vaşa” din făină de porumb şi făină de grâu,
care se amestecă bine. După aceea, făina
se opăreşte cu apă clocotită, iar a doua zi
se pune pe foc într-un ceaun, amestecân-
du-se până se îngroaşă. Covaşa se împarte
prin vecini ca pomană, pentru ca vacile să
fie lăptoase şi laptele să fie smântânos.

Cinstirea s[rb[torii cu post
;i rug[ciune

Sfântul Andrei se mai serbează şi pen-
tru ca lumea să fie ferită de boli. Cine lu-
crează în această zi şi în ajunul ei, mai ales
cu acul şi cu sula, se îmbolnăveşte grav.
Unii oameni cinstesc această sărbătoare
cu post aspru şi cu rugăciune, în nădejdea
împlinirii unei dorinţe, pe care şi-o pun
în gând, cum ar fi< însuratul, măritişul,
scăparea de o anumită boală. De teama
feluritelor pagube, nimeni nu dă acum ni-
mic din casă sau din gospodărie în dar şi
cu împrumut. Copiii taie crenguţe din po-
mii roditori (meri, peri, cireşi, pruni), pe
care le pun într-un borcan cu apă, la căl-
dură, ca să înmugurească şi să înflorească
până la Sfântul Vasile (Anul Nou), când
vor merge cu ele să-şi sorcovească părinţii,
neamurile şi vecinii. Ziua Sfântului Andrei
se consideră ca fiind începutul iernii, motiv
pentru care i se zice şi “Andrei de iarnă” (a
se vedea Tudor Pamfile, “Sărbătorile la ro-
mâni”, Bucureşti, 1997, pp. 218-231).
Toate datinile amintite nu cauzează, prin
practicarea lor, vreun rău cuiva, ci scot în
evidenţă puritatea sufletească a poporului
român, care crede cu tărie în Dumnezeu
şi în puterea mijlocitoare, prin rugăciune,
a Sfinţilor Săi. În această zi, îl rugăm pe
Sfântul Andrei să reverse asupra noastră
binecuvântarea sa şi darurile sale cele bo-
gate< “Sfinte Apostol Andrei, cel întâi che-
mat, roagă pe Hristos Dumnezeu să mân-
tuiască sufletele noastre”.

Preot dr. Cristian Bolo;

Obiceiuri legate de s[rb[toarea Sfântului
Apostol Andrei, ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei se bucură de o mare preţuire și în judeţul Satu Mare

Sfântul Apostol Andrei se bucură de o mare preţuire şi în judeţul Satu Mare. În popor i se spune
“Sânt-Andrei” sau “Andrei de iarnă”, iar de numele său se leagă numeroase obiceiuri, colinde şi
tradiţii, unele fără legătură cu cadrul bisericesc, fiind mai degrabă contaminate de anumite remi-
niscenţe precreştine, precum cea legată de lupi, cărora Sfântul Andrei le-ar fi un fel de “staroste”,
sau cea legată de strigoi şi vârcolaci, care ar bântui în noaptea anterioară prăznuirii sale.

Vineri, 28 noiembrie s-au îm-
plinit 25 de ani de la moartea Pă-
rintelui Arsenie Boca. Momentul
a fost marcat la Mănăstirea Prislop
printr-o slujbă de pomenire la care
au participat mii de oameni. După
estimările autorităţilor ar fi fost
cel puţin zece mii de credincioşi
care au ajuns în acest loc binecu-
vântat pentru a-l pomeni în rugă-
ciunile lor pe părintele Arsenie Bo-
ca, supranumit şi “Sfântul Ardea-
lului”.

Părintele Arsenie Boca a fost un fe-
nomen unic în istoria monahismului ro-
mânesc, iar această apreciere aparţine
părintelui profesor Dumitru Stăniloaie.

De asemenea, părintele Teofil Pără-
ian, spunea în una din cărţile sale că la
părintele Arsenie Boca venea "lumea de
pe lume". Sunt foarte multe mărturii des-
pre Părintele Arsenie, iar multe dintre
ele sunt cunoscute şi fac referire la viaţa
monahală sau la întâmplări cu oameni
obişnuiţi, consemnate în mai multe cărţi.

S-a stins din viaţă la 28 noiembrie

1989, la Mănăstirea Sinaia, Prahova. În-
mormântat la Mănăstirea Prislop, părin-
tele Arsenie Boca este şi acum sfântul
necanonizat în care românii îşi pun toată
nădejdea. Pe parcursul întregului an cre-
dincioşii din toate colţurile ţării vin aici
pentru a se ruga la mormântul părintelui
Arsenie Boca.

Cine a fost părintele
Arsenie Boca?

Duhovnicul născut în 29 septembrie
1910 în comuna hunedoreană Vaţa de
Sus a slujit la mănăstirea Prislop şi la mă-
năstirea Brâncoveanu din Munţii Făgăraş
şi a fost unul dintre martirii închisorilor
din regimul comunist. După moartea pă-
rintelui Arsenie, în 1989, Mănăstirea Pri-
slop, unde a fost înmormântat, a devenit
un loc de pelerinaj pentru creştinii din
toate zonele ţării. Cel mai mare pelerinaj
are loc în 28 noiembrie, când este come-
morat părintele fostul stareţ, ctitor şi du-
hovnic de la Prislop. Mănăstirea se află
la aproximativ 10 kilometri de oraşul
Haţeg şi la 20 de kilometri de Hunedoara,
aparţinând de satul Silvaşul de Sus

(Haţeg).
Arsenie Boca  (n. 29 septembrie 1910,

Vaţa de Sus - d. 28 noiembrie 1989, Mă-
năstirea Sinaia, Prahova) e considerat
una dintre marile personalităţi ale orto-
doxiei româneşti. A fost părinte ieromo-
nah, teolog şi pictor de biserici, stareţ la
Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de
Sus şi apoi la Mănăstirea Prislop. Odată
cu instaurarea regimului comunist în
anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenţia
Securităţii ca opozant al regimului. Până
la sfârşitul anilor 1950, stareţul a trecut
prin calvarul anchetelor şi al arestărilor.
A fost închis la Securitatea din Braşov,
apoi dus la Canal. A ajuns în închisorile
Jilava, Timişoara şi Oradea. După elibe-
rarea din temniţele comuniste, Arsenie
Boca nu şi-a mai putut relua activitatea
de preot. Totuşi, Securitatea l-a urmărit
aproape până în ultimele săptămâni di-
naintea morţii sale, în 1989. Mănăstirea
Prislop, unde Arsenie Boca a slujit în anii
1950 şi unde a fost înmormântat, a de-
venit unul dintre cele mai aglomerate lo-
curi de pelerinaj din România. Oamenii
vin şi se roagă la mormântul acestuia,
mulţi cu credinţa că pelerinajul le va adu-
ce alinare trupească şi sufletească.

25 de ani de la moartea p[rintelui Arsenie Boca
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Undeva departe, pe un vârf de
deal dintr-un capăt de lume, în-
tr-o pădure bătrână şi înţeleaptă,
doarme somn adânc o cetate da-
cică. 

Din când în când, arheologii sau
hoţii de comori îi scot minunile la su-
prafaţă, dar parcă mai adânci devin mis-
terul şi frumuseţea sa, cu fiecare lucru
nou dezvăluit, scrie formula-as.ro

O nestemată în coroana
regală a Daciei

Desfăşurată pe un vârf de deal, pe o
suprafaţă deloc întinsă, cetatea de la Pia-
tra Roşie se anunţa a fi o splendidă bi-
juterie din coroana regatului dac, uşor
de cercetat într-o singură vară, datorită
dimensiunilor sale reduse. S-a săpat in-
tensiv, cu o echipă numeroasă de arheo-
logi, s-au dezvelit zidurile şi turnurile
cetăţii, precum şi clădirile de pe platou,
şi s-au investigat câteva terase amenajate
de daci. Obiectele descoperite au luat
calea muzeului din Cluj< ceramică de
diverse feluri, de la cea mai fină la cea
obişnuită, arme, unelte, monede, dar şi
obiecte de lux, care arată rafina mentul
şi nivelul de trai al dacilor care au locuit
în cetate.

Dar cel mai remarcabil obiect ce
provine de la Piatra Roşie avea să se des-
copere pe o terasă aflată imediat sub
platoul ce tăţii, în interiorul unei clădiri
cu două încăperi. Săpând pe lângă fun-
daţia de piatră, au fost descoperite câ-
teva fragmente din tablă de fier forjat,
frumos ornamentate. Reconstituirea
obiectului ce fusese zdrobit de timp avea
să ne înfăţişeze o minune a artei dacice<
o piesă ovală sau rotundă din tablă de
fier, având în mijloc reprezentat un
bour, poate constituind învelişul unui
scut de paradă, sau poate având un rol
religios-decorativ.

În anul 2002, Piatra Roşie a fost căl-
cată de tâlhari nelegiuiţi, hoţi de istorie,
care au măturat întreaga suprafaţă a ce-
tăţii cu detectoarele. Piesele găsite de
cei care au săpat, un “pachet” de discuri
de fier, sudate între ele din pricina oxi-
dării, au luat calea străinătăţii, iar câteva
au fost recuperate de statul român în

anul 2011.
În anul 2011, în cursul unei exper-

tize a gropii cu pricina, solicitată de Par-
chetul de pe lângă Curtea de Apel a Tri-
bunalului din Alba-Iulia, arheologii au
găsit alte fragmente din marginea unui
scut< din acea groapă fuseseră extrase
discuri de fier forjat, ornamentate, din
aceeaşi categorie de artefacte cu piesa
descoperită în 1949. Două discuri au
fost recuperate în anul 2011 – unul
având reprezentat în centru un grifon,
iar altul un bour – şi se află la Muzeul
Naţional de Istorie din Bucureşti, în vre-
me ce alte două sunt în curs de recupe-
rare.

Când piese arheologice sustrase din
sit şi înstrăinate peste graniţă devin
obiecte ale unor dosare penale, conlu-
crarea cu arheologii este absolut obli-
gatorie. La fel s-a întâmplat şi cu co-
moara de la Piatra Roşie, unde arheo-
logul dr. Marius-Mihai Ciută, subcomi-

sar de poliţie în cadrul Inspectoratului
Poliţiei Judeţului Alba, a jucat rolul unui
adevărat personaj de film.

Profesorul Gelu Florea,  de la
Univer sitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Na-
poca, a studiat obiectul descoperit de
C. Daicoviciu cu mult înainte de apariţia
celorlalte piese şi a avut contribuţii im-
portante în lămurirea unor aspecte le-
gate de reprezentările artistice şi de
funcţionalitatea obiectului. A demons-
trat că nu este vorba de un obiect de
echipament militar, fie el şi de paradă,
ci de unul cu conotaţii religioase.

Bourul, animal astăzi dispărut, se
asocia probabil cu ideea forţei brute şi
a fecundităţii irepresibile, iar leul a fost
mereu un animal solar şi un simbol re-
gal. Grifonul, hibrid născut în Orientul
antic şi, mai apoi, crescut în spiritul artei
mediteraneene, a fost în imaginaţia ce-
lor din vechime păstrătorul prin exce-
lenţă al marilor taine şi al marilor valori

(aur sau cunoaştere). Păsările de apă,
ca şi marile rumegătoare cornute ale pă-
durilor temperate erau asociate ideii
schimbării anotimpurilor şi a eternei
reînnoiri a naturii. Este limpede faptul
că toate aceste animale au fost alese pen-
tru funcţiile lor simbolice în mentalul
colectiv al elitelor din zona centrului
regatului dacic.

Pornind de la datele arheologice
concrete, se poate spune că fortăreaţa
de la Piatra Roşie a fost un centru do-
minat de personaje prestigioase. La toa-
te acestea se adaugă, fără în doială,
funcţiile militare, inerente unui aseme-
nea sit fortificat de înălţime.Cercetările
viitoare vor aduce la lumină date supli-
mentare, care vor face mai limpezi
funcţiile, evident complexe, ale cetăţii
de la Piatra Roşie, şi locul ei (în timp şi
în spaţiu) în sistemul vast al locuirii da-
cice din Munţii Orăştiei”, spune profe-
sorul Gelu Florea.

Fragili ;i clari, ochii reprezintă
nu doar o parte vitală a organis-
mului, ci vorbesc despre caracte-
rul omului, gândurile ascunse ale
acestuia ;i eventualele întâmplări
din viața lui.

La ce trebuie s[ fii atentă când te uiți
în ochii cuiva<

1. Colțul interior al ochiului indică
problemele legale sau de natur[ emoțio-
nală ale unei persoane, potrivit www.in-
teresting-facts.info. Cele care au cantul
mai mare ar putea să se confrunte cu mici
obstacole în viață, în timp ce în cazul unui
col\ mai îngust, persoanele aflate în
aceast[ situație sunt predispuse acciden-
telor ;i trădării.

2. Porțiunea de culoare roz din zona
colțului interior al ochiului este relevantă
pentru a identifica discreția unei persoa-
ne. O culoare proeminentă sugerează pre-
zența unei persoane agitate ;i necumpă-

tate, în timp ce una mai delicată este aso-
ciată unei ființe răbdătoare ;i inteligente.

3. Liniile din zona colțului interior al
ochiului sunt rezultatul faptului că per-
soana respectivă a trecut prin multe ob-
stacole `n viață.

4. Vasele de sânge de pe albul ochiului
sunt un semn al oboselii excesive, motiv
pentru care cei aflați în această situație
au nevoie de o pauză de relaxare.

5. Punctele negre care pot apărea pe
albul ochiului semnifică infidelitatea în
relația cu partenerul, fie că este vorba de
o aventură înainte de căsătorie sau ulte-

rior acesteia.
6. Sclera perfect albă indică o per-

soană decisă ;i fermă, în timp ce una găl-
buie este asociată unei persoane mai puțin
norocoase. Albul ochiului cu tendințe al-
bastre sau verzi indică în schimb o per-
soană emotivă.

7. Un iris negru este caracteristic unui
nostalgic, care are sentimente puternice
de dragoste ;i afecțiune. Irisul căprui in-
dică o persoană sensibilă ;i calmă, care
ezită destul de mult atunci când trebuie
să ia decizii, iar cel deschis la culoare este
relevant pentru o persoană naturală.

8. Cu cât pupila este mai mare ;i mai
proeminentă, cu atât persoana în cauză
este mai inteligentă ;i are o memorie bu-
nă. O pupilă de mici dimensiuni este ca-
racteristică unui om rebel ;i încăpățânat.

9. "Red pulse" este denumirea atri-
buită unei linii subțiri de culoare ro;ie,
care traversează sclera de la un capăt al
ochiului la celălalt pe orizontală. Multe
persoane nu au această linie, însă în cazul
`n care apare, este recomandat ca persoa-

na să participe activ la câteva acte de ca-
ritate, pentru o karmă mai bună.

10. Linia pronunțată din colțul exte-
rior al ochiului este caracteristică persoa-
nelor atrăgătoare ;i celor mai buni oratori.
Cei care au mai multe linii de acest gen
sunt mai libertini, iar cei la care abia se
observă acest aspect, au noroc în dragos-
te.

11. Conturul pronunțat al ochilor
spre exterior este caracteristic celor care
au norocul de a se cupla cu o persoană
atrăgătoare.

12. Liniile pleoapei pot fi simple, du-
ble sau triple. O singură linie sugerează
prezența unei persoane raționale, care nu
se implică profund în nicio problemă, în
timp ce liniile duble indică o persoană
emotivă, iar cele triple o ființă norocoasă,
dar infidelă.

13. Forma rotundă a colțului interior
al ochiului indică o persoană bogată, în
timp ce forma ascuțită a acestuia este ca-
racteristică celor care înfruntă câteva di-
ficultăți în câ;tigarea banilor.

Comoara dacilor de la Piatra Ro;ie
Obiectele descoperite aici au luat calea muzeului din Cluj< ceramică de diverse feluri, de la cea mai
fină la cea obişnuită, arme, unelte, monede, dar şi obiecte de lux

Ce spun ochii despre tine

În anul 2002, Piatra Roşie a fost călcată de tâlhari nelegiuiţi, hoţi de istorie, care au măturat
întreaga suprafaţă a cetăţii cu detectoarele. Piesele găsite de cei care au săpat, un “pachet” de
discuri de fier, sudate între ele din pricina oxidării, au luat calea străinătăţii, iar câteva au fost re-
cuperate de statul român în anul 2011.

Desfăşurată pe un vârf de deal, pe o suprafaţă deloc întinsă, cetatea de la Piatra Roşie se anunţa a fi o splendidă bijuterie
din coroana regatului dac

Remedii naturale
împotriva oboselii
Solicitările extrem de variate și rit-

mul alert al vieţii contemporane fac ca
fiecare dintre noi să ne confruntăm ade-
seori cu stări de oboseală sau lipsă de
energie.

Există mai multe tipuri de oboseală
– oboseala cronică ;i cea pasageră cau-
zat[ de o boală, de un eveniment, dar
există ;i o oboseal[ psihică, de origine
mentală. Pentru a putea combate obo-
seala, trebuie să îi cuno;ti originea ;i să
îi tratezi cauza.

Cauzele posibile ale oboselii și ale
epuizării sunt în general următoarele<
*alergiile> *răceala, gripa sau sinuzita>
*somnul perturbat din cauza unor ap-
nee de somn sau a unor angoase> * bolile
cronice care afectează funcțiile vitale>
*anxietatea, stresul ;i tensiunile ner-
voase> *unul din simptomele sinuzitei
este oboseala> *în cazul gripei, oboseala
poate persista până la două săptămâni>
*o stare generală de oboseală este înso-
țită în general de angine.

În afara consumului regulat de li-
chide (min 2 l pe zi), a unui regim de
viaţă sănătos și regulat – cu mese luate
la ore fixe și odihnă de 6-8 ore pe noapte
– și a alternării activităţilor fizice cu
cele intelectuale, prezentăm câteva re-
medii simple, ușor de preparat și ad-
ministrat<

Un amestec de trei gălbenușuri cru-
de, o lingură de miere și câteva picături
de ulei esenţial de scorţișoară sau un
vârf de cuţit de ghimbir vă face să dis-
pară ca prin farmec oboseala de peste
zi.

Beţi un pahar de lapte cald, cu o
linguriţă de miere și/sau un vârf de cuţit
de turmeric, seara, înainte de a merge
la culcare.

Consumaţi produse apicole> atât
polenul, mierea, cât și lăptișorul de mat-
că sunt energizante și vitaminizante, și
nu trebuie să lipsească din alimentaţia
zilnică.

Tot seara, înainte de culcare, este
binevenită o baie călduţă, nu fierbinte,
în care punem câteva picături dintr-un
ulei volatil de portocale, pin sau busu-
ioc.

Dimineaţa, ca mic dejun, putem
mixa o banană, o lingură de miere de
albine, o lingură suc de lămâie, un praf
de scorţișoară și puţină pulbere de
ghimbir și vom fi plini de energie pen-
tru ziua care începe.

Câteva plante cu proprietăţi rege-
nerante și revitalizante, tonice sau sti-
mulente care acţionează eficient pentru
îndepărtarea oboselii< *Camu-Camu>
*Guarana> *Maitake> *Eleuterococ sau
ginseng> *Vitamina C alcalina> *Ashwa-
gandha> *Salvia> *Cimbrul> *Cătina>
*Măceșele> *Angelica> *Busuiocul>
*Ceaiul verde> Gotu kola> *Uleiurile
esenţiale împotriva stării de oboseală
(uleiul esențial de neroli, de vetiver, de
lavandă sau de mandarin).

Mai ai la îndemână și alte idei pen-
tru un tratament naturist< *massotera-
pia adică masarea cu ni;te uleiuri bine-
făcătoare în cadrul balneoterapiei> *apa
rece – spală-te pe față ;i pe cap cu apă
rece> *medicina tradițională chinezeas-
că – ierburi, acupunctura, masaj, os-
teopatie).

Ce te mai poate ajuta< fă o siest[ de
40 de minute după prânz. Încearcă să
dormi cât mai bine deoarece somnul
reparator poate evita apneele de somn.
Ai grijă deoarece ;i pozițiile inconfor-
tabile, cum ar fi ;i cele în fața calcula-
torului pot genera oboseala. La fel ;i
alergiile ;i durerile de stomac.

Dacă observăm că oboseala nu dis-
pare un timp mai îndelungat, chiar dacă
respectaţi cele indicate mai sus, este bi-
ne să faceţi și niște investigaţii clinice,
întrucât oboseala persistentă poate in-
dica prezenţa unei afecţiuni organice.
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A fost muza multor de-
signeri de top, de la Do-

natella Versace la Alber Elbaz,
Stella McCartney sau John Gal-
liano, precum ;i a multor fotografi
celebri ca Richard Avedon, Steven
Meisel, Craig McDean ;i Tim
Walker. Succesul ̀ n modelling i-a
adus peste 16 apari\ii pe coperta
revistei „Vogue”, iar a doua ei cari-
er[, actoria, i-a oferit posibilitatea
de a ap[rea `n produc\ii pentru
marele ecran, precum ;i ̀ n seriale
de televiziune.

Noul ei proiect, magazinul online
„Master & Muse”, este promovat ca un
site de cump[r[turi care face leg[tura din-
tre moda avangardist[ ;i produc\ia re-
sponsabil[ a acestor articole. Clien\ilor
le este oferit[ o selec\ie de stiluri care se
materializeaz[ ̀ n haine produse de bran-
duri atente cu mediul `nconjur[tor ;i cu
cei care le fabric[. 

„Mama mea a fost o sus\in[toare a
unui mediu `nconjur[tor curat, preocu-
pat[ s[ ofere sprijin comunit[\ii”, a pre-
cizat modelul crescut `n Oklahoma de-
spre originea website-ului. 

Cresc]nd la ferma bunicilor ei, Am-
ber (40 de ani) a ;tiut totul despre prote-
jarea mediului dinainte ca acesta s[
devin[ un subiect important, sim\ind
puernica leg[tur[ cu natura. Dup[ ce a

intrat `n lumea modei, a observat lipsa
unei griji nu doar pentru produc\ia care
s[ nu d[uneze mediului, ci ;i una care s[
fie corect[ cu m]na de lucru, oferind
salarii decente oamenilor. C]nd a ̀ nceput
s[ se g]ndeasc[ la ce urma s[ fac[, la con-
ceperea unui brand propriu, a decis s[ se
bazeze pe ceva ce se potrivea cu convin-
gerile ei. Atunci a `nceput s[ caute firme
care se ghidau dup[ acelea;i principii, iar
cele pe care le-a ales – de la branduri
cunoscute la unele nou-lansate -
`mp[rt[;esc viziunea ei c[ stilul ;i esen\a
nu trebuie s[ se exclud[ una pe alta.

Brandurile selectate de Amber ofer[
o estetic[ modern[ ;i credin\a c[ oamenii
ar trebui s[ cumpere mai pu\in dar mai
`n\elept, evit]nd moda rapid[ care a de-
venit o normalitate `n toat[ lumea. „Nu
cred c[ ne mai achizi\ion[m piese clasice
sau vintage. Pur ;i simplu ne cump[r[m
lucruri, f[r[ s[ ne g]ndim prea mult la
ele. Credem c[ tricourile ieine sunt
r[spunsul doar pentru c[ le-am luat la
reducere. Dar p]n[ la urm[ va exista un
articol pe care vom pl[ti mai mult, deci
oferta de care am profitat nu e real[.”

Fie c[ acel pre\ mai mare se face sim\it
`n gropile de gunoi supra`nc[rcate, ̀ n res-
turile din ocean care ocup[ de dou[ ori
suprafa\a statului Texas, oameni care au
mai multe locuri de munc[ ;i tot nu
reu;esc s[ duc[ un trai decent sau pur ;i
simplu un dulap plin cu haine de proast[
calitate, Valletta sper[ ca „Master &
Muse” s[ le ofere oamenilor nu doar o al-
ternativ[ de cump[ruri `n\elepte, dar ;i
ocazia de a genera discu\ii despre drumul

pe care ne ̀ ndrept[m ca societate de con-
sum. Ea mai sper[ s[ le ofere asisten\[
tinerilor designeri pentru a putea s[
ob\in[ micro-finan\are ̀ n viitor. „Cred c[
e o zon[ deschis[ `n privin\a afacerilor.
Nu e un domeniu ajuns la satura\ie, ceea
ce mi se pare captivant.”

Cu toate c[ este foarte implicat[ `n
noul ei proiect, Amber nu este `nc[
preg[tit[ s[ renun\e la ocupa\ia de baz[
sau mai bine zis ocupa\iile ei. ~n model-
ling, este imaginea multor branduri,
printre care Biotherm, H&M Conscious
Collection, Tiffany, Coach, Emilio Pucci
;i Prada, a ap[rut `n editoriale pentru
„Vogue” Italia, „Interview”, „Vogue” USA
;i „W”, precum ;i pe podiumul de
prezentare pentru colec\ia Lanvin
prim[var[/var[ 2015. Pe partea de acto-
rie, apari\ia `ntr-un rol secundar din se-
rialul „Revenge / R[zbunare” a fost ur-
mat[ de un rol principal ̀ n serialul „Leg-
ends” produs de postul TNT. E o mare
schimbare fa\[ de emisiunea „House of
Style”, difuzat[ la `nceputul anilor ’90 de
postul MTV, ;i a c[rei gazd[ a fost, al[turi
de prietena ei, topmodelul Shalom Har-
low.

~n prezent, Amber Valletta joac[ at]t
rolul de muz[, c]t ;i cel de maestru `n
lumea modei. Mul\i din industria modei
o admir[ pentru frumuse\ea, inteligen\a
;i atitudinea ei relaxat[. „~n prezentarea
mea din prim[vara lui 2000, pentru
colec\ia intitulat[ «Palm Bitch», coloana
sonor[ era Abba, iar momentul meu
preferat a fost apari\ia lui Amber ̀ ntr-un
pulover simplu de ca;mir ;i o fust[ de

dantel[”, `;i aminte;te creatorul Michael
Kors. „A trecut pe l]ng[ prietena ei
Shalom pe podium, i-a oferit un z]mbet
viclean ;i a reu;it s[ fie `n acela;i timp
fermec[toare, sexy ;i relaxat[. Foarte Am-
ber.”

Fotograful Brian Bowen Smith ̀ ;i am-
inte;te cu pl[cere de ;edin\a foto al[turi
de Amber, el fiind atunci la `nceputul
carierei. „Am f[cut poze pe plaj[ p]n[ la
apusul soarelui, am r]s ;i ne-am sim\it
foarte bine. Fiind la `nceputul carierei
mele, `mi amintesc c[ am fost uimit de
u;urin\a cu care Amber se mi;ca. Mi-a
u;urat munca ;i mi-a cobor]t nivelul de
stres la minim.”

~ntrebat[ de momentul ei preferat din
cariera de fotomodel, Amber nu st[ pe
g]nduri – o campanie Versace celebr[ de
la mijlocul anilor ’90, fotografiat[ de
Richard Avedon timp de cinci zile, al[turi
de make-up artistul François Nars, hair
stilistul Guido Palau ;i stilistul Joe
McKenna. „A fost incredibil tot acel timp
petrecut al[turi de Donatella ;i Richard
Avedon – a fost o s[pt[m]n[ grozav[”,
spune ea despre experien\a al[turi de
echipa de vis.

Amintiri la fel de pl[cute includ
`nt]lnirea cu Nelson Mandela (pe care l-
a ;i ̀ mbr[\i;at) cu ocazia unei prezent[ri
`n Africa de Sud pentru funda\ia acestuia,
„Children’s Fund”, ;i apari\ia pe podiumul
de la Versailles `n 2007, la aniversarea a
60 de ani a casei Dior, c]nd brandul era
condus `nc[ de John Galliano. „Galliano
este unul dintre prefera\ii mei ;i un bun
prieten, iar acea prezentare a fost extra-

ordinar[. A fost un moment incredibil s[
fiu la Versailles ;i s[ apar ̀ ntr-o prezentare
legendar[ Christian Dior.”

Chiar dac[ ador[ Dior ;i alte m[rci
de lux, `n prezent Amber poart[ mai de-
grab[ articole din selec\ia „Master &
Muse”. Apeleaz[ deseori la costumele cre-
ate de Isabell De Hillerin, tricouri de la
Organic by John Patrick, bijuterii A Peace
Treaty ;i pantofi ecologici de la Sidney
Brown.

Actuala ei misiune nu vizeaz[
renun\area la afaceri, la produse de lux
sau la a cump[ra ceea ce are nevoie.
„Vreau doar s[ ne ̀ mbun[t[\im felul de a
tr[i. S[ demonstr[m c[ afacerile pot
func\iona ;i `n acest mod. :i c[ ne pas[
de oameni ;i de planet[, nu doar de prof-
it.”

Designerul Michael Kors apreciaz[
noul proiect al lui Amber. „~ntotdeauna
am spus c[ pentru a avea succes `n in-
dustria modei trebuie s[ ai r[spunsul la
o nevoie real[ a consumatorilor. Amber
a observat aceast[ nevoie pentru o mod[
sustenabil[. E o idee foarte bun[ ;i ea e
persoana potrivit[ pentru a duce la
`ndeplinire acest proiect, Amber fiind
dedicat[ acestei cauze ;i cunosc]nd foarte
bine moda. Sunt foarte `nc]ntat de
alegerea ei.”

C]t despre originea numelui, Amber
consider[ c[ pentru a fi un expert ̀ n ceva,
trebuie s[ fii excep\ional ;i s[ munce;ti
foarte mult. La fel ;i pentru a fi muz[. „O
muz[ nu e doar cineva care st[ `ntr-un
col\ ar[t]nd superb. Muz[ este de fapt un
cuv]nt activ ;i puternic.”

Amber Valletta, fotomodelul 
preocupat de o mod[ sustenabil[


