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S`n`tate Frumuse]e&

Originile partidului condus de Iu-
liu Maniu se regăsesc în ideile revo-
luţionarilor de la 1848. PNR susţinea
egalitatea în drepturi a minorităţilor
etnice, care urmau să se bucure de
drepturi politice şi culturale.

~n 1919, pre;edintele 
PNR Iuliu Maniu f[cea 
cunoscut primul 
program al partidului 
dup[ Unire

~n 1857 Episcopia romano-catolic[ ̀ nfiin\eaz[
la Satu Mare ;coli pedagogice de b[ie\i ;i fete
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Cl[dirile
din Centrul Nou
poart[ amprenta
arhitecturii
\[r[ne;ti
Nicolae Porumbescu a realizat `ntreg
ansamblul de imobile între anii 1977-1988

Semin\ele de \elin[ au efecte
multiple asupra s[n[t[\ii
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Mierea ;i scor\i;oara sunt
excelente pentru tractul digestiv
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

O fotografie alb-negru realizată
de australianul Peter Lik a devenit
cea mai scumpă din lume, fiind ad-
judecată în cursul acestei săptămâni
cu 6,5 milioane de dolari, scriu
7sur7.be și dpreview.com. 

Fotografia 'Phantom', reprezen-
tând un culoar de lumină ce străbate
un canion, a fost cumpărată de un
colecționar care a dorit să rămână
anonim, dar despre care reprezentan-
tul său a spus că 'de multă vreme co-
lecționează lucrări ale lui Lik'. 'Unele
texturi și contururi descoperite în na-
tură arată minunat în fotografii alb-
negru. Intensitatea și contrastul din-
tre spațiile luminoase și cele întune-
cate a fost surprinzătoare, rezultând
una dintre cele mai puternice imagini
pe care le-am creat vreodată', a spus
fotograful australian despre 'Phan-
tom'. 

Vechiul record era deținut de An-
dreas Gursky, cu fotografia 'Rhein II',
vândută cu 4,3 milioane de dolari.

Peter Lik nu a dezvăluit locul în
care a făcut fotografia, însă unii ob-
servatori spun că este vorba despre
canionul Antelope din Arizona (Sta-
tele Unite).

Peter Lik s-a născut la Melbourne,
într-o familie de emigranți cehi, și a
început să facă fotografii la opt ani,
când a primit un aparat de fotografiat
de la părinți. El este cunoscut îndeo-
sebi prin proiectul Spirit of America,
desfășurat la sfârșitul anilor '90, când
a parcurs circa 80.000 de km și a uti-
lizat 1.000 de role de film, făcând fo-
tografii de-a lungul și de-a latul Sta-
telor Unite. 

Fotografia “Phantom”,
adjudecat[ cu 6,5
milioane de dolari PAGINA 2

      Un computer Apple-1, în perfectă
stare de funcţionare, pe care
cofondatorul companiei, Steve Jobs, l-
a vândut personal din garajul părinţilor
săi pentru 600 de dolari, în 1976, a fost
vândut joi, la o licitaţie organizată de
Christie's, pentru 365.000 de dolari.
      Computerul Ricketts Apple-1,
numit astfel după primul său
proprietar, Charles Ricketts, este
singurul calculator Apple-1 despre care
mai există documente care atestă că a
fost vândut personal, în 1976, de Steve
Jobs unui client, din casa familiei
cofondatorului Apple, din Los Altos,
în California, potrivit casei de licitaţii
Christie's.
      Suma obţinută la licitaţie pentru
acest computer, de 365.000 de dolari,
a fost puţin sub estimarea minimă a
casei de licitaţii, care stabilise o valoare
între 400.000 şi 600.000 de dolari. În
luna octombrie, organizaţia Henry
Ford a plătit 905.000 de dolari pentru
un computer din aceeaşi gamă.

      Actriţa franceză Brigitte Bardot le-
a scris joi premierilor Ungariei şi
Poloniei, cerându-le să interzică
jumulirea raţelor şi gâştelor vii, în urma
unui reportaj despre păsările care cad
victime acestei "operaţiuni barbare" în
ferme din cele două ţări.
      Postul France 2 a difuzat
săptămâna trecută "imagini teribile,
filmate în ferme poloneze şi ungureşti,
cu gâşte jumulite vii în condiţii
nedemne şi revoltătoare", afirmă starul,
o apărătoare pătimaşă a cauzei
animalelor.

      Reţeaua de socializare Facebook
nu va introduce butonul "Nu îmi place/
Dislike", dar ar putea integra o funcţie
similară. Mark Zuckerberg a declarat
într-o sesiune de întrebări şi
răspunsuri, că a luat în considerare să
introducă butonul "Nu îmi place/
Dislike", dar a decis în cele din urmă
să renunţe, considerând că ar avea o
conotaţie "prea negativă".
      În schimb, compania lucrează la
dezvoltarea unei alte funcţii care să
exprime un sentiment similar cu acela
de a nu aprecia o stare, dar care să nu
încurajeze utilizatorii să voteze efectiv
împotriva unei postări care nu le place.
      "Trebuie să ne dăm seama care este
cel mai corect mod de abordare, pentru
ca această funcţie să fie o forţă a
binelui, nu o forţă negativă", a declarat
Marc Zuckerberg.

Un computer Apple-1, 
achizi\ionat pentru 
365.000 de dolari

Brigitte Bardot cere 
Ungariei ;i Poloniei
s[ interzic[ jumulirea 
gâ;telor ;i ra\elor vii

Facebook ar putea 
integra o func\ie 
similar[ cu “Dislike”

:alul supradimensionat
poate avea multiple `ntrebuin\[ri
care te scot din impas
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În 30 noiembrie 2011, pe peretele
Casei de cultură a sindicatelor ju-
dețene a fost dezvelită o placă co-
memorativă întru recunoa;terea
meritelor arhitectului Nicolae Po-
rumbescu, cel ce a proiectat ;i con-
dus în perioada ‘74-87  realizarea
Pieței 25 Octombrie, respectiv a Pa-
latului administrativ, a Casei de cul-
tură ;i a altor clădiri din zonă. De
atunci, casa de clutură îi poartă nu-
mele.

La dezvelirea pl[cii, fostul arhitect ;ef
al județului, Aurelian Gheorghiu, vorbea
despre „Tunul arhitectului" care este o
unealtă a expresiei creatoare. Tunul ca ar-
mă pe câmpul de bătălie versus tunul ar-
hitectului pe câmpul imaculat al planşetei. 

Prietenii l-au poreclit “Gipsy”

Profesorul Nicolae Porumbescu s-a
n[scut ̀ n 1919 la Bucure;ti într-o familie
de oameni simpli ;i a murit la Ia;i, `n 30
ianuarie 1999. Afost fondatorul Şcolii de
Arhitectură din Iaşi. 

La pensionare s-a mutat la Satu Mare
într-un apartament care-i oferea o bună
perspectivă asupra ansamblului centrului
civic, cântecul său de lebădă. Apoi, după
revoluţie, acuzat de cunoştinţele şi unii
colegi sătmăreni ca fiind un apropiat al
puterii comuniste, s-a re`ntors la Sucea-
va.

Colegii de facultate ;i apoi toți prie-
tenii, l-au poreclit cu simpatie "Gipsy",
poreclă pe care o va schimba în renume,
devenind unul dintre marii arhitecți ai
României postbelice.

Dotat cu o putere de muncă
neobi;nuită, când se a;eza la plan;etă se

abandona lucrului ceasuri în ;ir, concen-
trat, dar calm, fără încordare crispată. Ni-
ciodată nu a fost auzit spunând "sunt obo-
sit" ;i îi lăsa în urmă pe tinerii care lucrau
alături de el. 

L-a format ;coala de arhitectură, me-
diul cultivat, dar ;i contactul direct pe care
l-a avut cu practica rprofesională, încă din
anii studenției, în atelierul arhitectului
Gheorghe Simotta, iar după absolvire, la
Ministerul Artelor ;i Informației. 

În 1953, Nicolae Porumbescu î;i în-
cepe activitatea ca proiectant de clădiri ;i
urbanist, primele proiecte fiind  "Canto-
nament sportiv" (centru sportiv) de la
Cluj, Cinematograful "Înfrățirea" din Bu-
cure;ti ;i Teatrul din Hunedoara.

Urmează apoi alte ;i alte proiecte res-
pectiv transpunerea acestora în practică,
dintre care amintim doar Circul de stat
Bucure;ti, Casele de cultură din Suceava
;i Baia Mare, sau Palatul administrativ din
Boto;ani. 

În total, în cei 50 de ani de activitate,
arhitectul a realizat 86 de priecte de urba-
nism, schițe ;i studii de sistematizare, 47
de priecte de arhitectură social-culturală,
29 de proiecte de locuințe, 7 proiecte de
parcuri ;i amenajări ;i a organizat 14 ex-
poziții ;i amenajări muzeale.

"Părinte spiritual ;i mentor", "sprijin
de suprem profesionalism", "figură
cople;tioare" "impetuos", "savant ;i ludic
an acela;i timp", "filosof ;i rebel în aceea;i
măsură", sunt doar câteva dintre caracte-
rizările celor care l-au cunoscut ;i apreciat
pe arhitectul Nicolae Porumbescu. 

Clădirile din Piața 25
Octombrie poartă amprenta
arhitecturii țărăne;ti

Casa de Cultură, Palatul Administra-

tiv, Magazinul universal (actualul
"Some;ul") ;i blocurile de locuințe din
piață, sunt o colecţie de îmbinări con-
structive ale umilei arhitecturi ţărăneşti
tăiată în lemn, transpusă la scară monu-
mentală în beton armat. 

De altfel, leitmotivul multor faţa de
sau interioare ale lucrărilor de maturitate
ale profesorului este elementul decorativ
turnat şi cioplit în beton armat rezultat
din exagerarea dimensiunilor furcii de
tors sau a chertărilor grinzilor de lemn. 

Construcția "Sediului politico-admi-
nistrativ al județului Satu Mare", cum s-a
numit proiectul, realizat între anii 1977-
1988, reprezintă elementul central domi-
nant al ansamblului ce a găzduit Comite-
tul județean, consiliile populare ;i muni-
cipal, instituții politice ;i administrative,
a fost dezvoltată în legătură directă cu tre-
cutul istoric al Sătmarului.

Lucrarea se înscrie firesc în peisajul
urban, se impune ca un semn nou, im-
portant, în siuleta ora;ului, marcând o
nouă etapă în evoluția preocupărilor ar-
hitectului Nicolae Porumbescu privind
specificul național al arhitecturii
române;ti.

Arhitectura niciodată simplă a pala-
tului oscilează între "funcționarismul liric
de sorginte late-Corbusier ;i arhitectura
cu specific național adusă la extrem de
către arhitect. 

Edificiul, alcătuit dintr-un corp de în-
tins pe orizontală ;i un corp vertical cu
15 niveluri - la ora finalizării, cu cei 97 de
metri fără antene, era a doua clădire ca
înălțime din țară -, cu o importantă va-
loare plastică ;i simbolică, aduce în arhi-
tectura ora;ului vechi prospețimea arhi-
tecturii maramure;ene fără a distona cu
vechiul fond arhitectural. 

Soluția constructivă reprezintă, ca
structură de beton, o abordare îndrăznea-

ță a construcțiilor cu dominantă verticală,
des întâlnite în Transilvania. Organizarea
spațială interioară se plasează pe aceea;i
linie de urmărire a amplitudinilor spațiale
obținute nu prin supradimensionări, ci
prin sinergia folosită.

Față în față cu palatul, tot pe malul
Some;ului, se află amplasată Casa de cul-
tură, al doilea obiectiv important al noului
centru, o construcție masivă, căreia tra-
tarea arhitecturală îi asigură eleganță.

Proiectul părăse;te tipologia funcțio-
nală folosită excesiv la casele de cultură
anterioare ;i abordează o nouă poziție față
de organizarea spațială, rezultată ;i din
necesitatea realizării unui nou centru uni-
tar din punct de vedere stilistic. 

Înnoirile plastice s-au dovedit fruc-
tuoase în armonizarea Casei de cultură
cu ansamblul ;i în special cu palatul. În
acest sens, sunt folosite aici o serie de îm-
binări constructive ale micii case de lemn
țărăne;ti, transpuse la scară monumentală
în beton armat.

Al treilea obiectiv compozițional mare
;i nou al pieței îl reprezintă "Magazinul
universal", construcție realizată între anii
1975-1979.

Obligată de amplasament dar ;i de in-
tenția de a părăsi rutina realizărilor
obi;nuite volumetrice - volume ermetic
închise, construcția este considerată ca o
experiență salutară. Rezolvarea dovede;te
că, respectându-se probleme tehnologice,
se pot obține variații de o plasticitate ine-
dită ;i cu o personalitate înscrisă în spe-
cificul locului.

Este de remarcat însă în întreg an-
samblul - palat, casă de cultură, magazin
universal, bocuri de locuit - "sculptarea"
;i încărcarea excesivă a volumelor, com-
parativ cu alte lucrări mai simple ale maes-
trului. 

Mihai G.

Mitropolitul Andrei :aguna este
unul dintre cei mai de seam[ ierarhi
ai Bisericii Ortodoxe Rom]ne din toa-
te timpurile, ;i ̀ n acela;i timp una din-
tre personalit[\ile de marc[ ale istoriei
Transilvaniei, de numele lui leg]ndu-
se re`nfiin\area, acum 150 de ani, a
Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului.

Pe plan organizatoric-bisericesc,
:aguna inten\iona s[ ̀ nceap[ lucr[rile
de reorganizare a Bisericii sale chiar
din 1848. Izbucnind revolu\ia, a fost
`mpiedicat pentru un timp. ~n anul
urm[tor a ̀ nceput demersurile pentru
restaurarea vechii Mitropolii Ortodo-
xe a Transilvaniei.

~n 1850 a convocat la Sibiu primul
sinod al eparhiei sale, la care au luat
parte 24 de preo\i ;i 20 de mireni
(`ntre care ;i Avram Iancu), `n care s-
a cerut restaurarea Mitropoliei. A fost
nevoie `ns[ de alte zeci de memorii,
de alte dou[ sinoade (`n 1860 ;i 1864),
prin care s[ fie convins mitropolitul
sarb Iosif  Raiacici  s[-;i  dea
consim\[m]ntul pentru ie;irea Bise-
ricii ardelene de sub jurisdic\ia Car-
lovi\ului, ca apoi s[ se ob\in[ aproba-
rea pentru re`nfiin\area Mitropoliei
din partea Cur\ii imperiale din Viena.
Lupta lui :aguna s-a terminat abia
peste 15 ani, `n 1864, dup[ ce sinodul
ierarhilor s]rbi ;i Congresul na\ional
bisericesc s]rb ;i-au dat aprobarea,
pentru ca la 12/24 decembrie 1864,
printr-un autograf imperial, s[ se
`ncuviin\eze re`nfiin\area vechii Mi-
tropolii Ortodoxe Rom]ne a Transil-
vaniei ;i numirea lui Andrei :aguna
ca arhiepiscop ;i mitropolit. Noua Mi-
tropolie avea ca eparhii sufragane
Aradul ;i Caransebe;ul

:aguna a convocat la Sibiu un
Congres na\ional-bisericesc al
rom]nilor ortodoc;i din ̀ ntreaga Mi-
tropolie, cu c]te 10 preo\i ;i 20 de mi-
reni de fiecare eparhie, deci cu 90 de
deputa\i. Lucr[rile Congresului au du-
rat 22 de zile, de la 16/28 septembrie
p]n[ la 7/19 octombrie, \in]ndu-se 12
;edin\e, ̀ n care s-au dezb[tut cele mai
de seam[ probleme ale organiz[rii noii
Mitropolii. O comisie a Congresului
format[ din 27 membri (3 clerici ;i 6
mireni de fiecare eparhie) a studiat
un proiect prezentat de :aguna, care,
cu unele u;oare modific[ri, a fost pri-
mit de Congres sub denumirea de
"Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe
Rom]ne din Transilvania”. Din aceast[
lege - care a stat apoi la baza noului
statut al ̀ ntregii Biserici rom]ne;ti din
1925 - se desprinde limpede spiritul
de organizator social-politic al lui
:aguna. 

150 de ani de la
re`nfiin\area

Mitropoliei Ortodoxe
a Ardealului

ISTORIE
În 1953, Nicolae Porumbescu î;i începe activitatea ca proiectant de clădiri ;i urbanist, primele

proiecte fiind  "Cantonament sportiv" (centru sportiv) de la Cluj, Cinematograful "Înfrățirea" din
Bucure;ti ;i Teatrul din Hunedoara.

Urmează apoi alte ;i alte proiecte respectiv transpunerea acestora în practică, dintre care
amintim doar Circul de stat Bucure;ti, Casele de cultură din Suceava ;i Baia Mare, sau Palatul
administrativ din Boto;ani. 

Casa de Cultură, Palatul Administrativ, Magazinul universal (actualul "Some;ul") ;i blocurile de locuințe din piață, sunt o colecţie de îmbinări constructive ale
umilei arhitecturi ţărănești tăiată în lemn, transpusă la scară monumentală în beton armat

Palatul administrativ ;i Casa de Cultur[,
armonioase îmbin[ri ale lemnului cu betonul

În 2011, pe peretele Casei de cultură a sindicatelor județene a fost dezvelită o placă comemorativă întru
recunoa;terea meritelor arhitectului Nicolae Porumbescu, cel ce a condus realizarea Pieței 25 Octombrie
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EDUCA}IE
Odat[ cu Pacea de la Satu Mare (1711) se instaureaz[ domina\ia Imperiului Habsburgic

asupra Transilvaniei, prin ̀ nfr]ngerea rezisten\ei nobilimii maghiare, noua administra\ie
consider]nd `nv[\[m]ntul o p]rghie important[ `n promovarea ideilor iluministe.

Curtea de la Viena consider[ necesar[ ;i impune bisericii sus\inerea unor ;coli ele-
mentare `n fiecare localitate, pe l]ng[ fiecare biseric[.

Aspecte privind evolu\ia
`nv[\[m]ntului pedagogic ̀ n Satu
Mare, `n perioada anilor 1779 -
1940, au fost publicate de autorul
Ioan Viman `ntr-un material cu-
prins `n volumul "Satu Mare -
Studii ;i comunic[ri" ap[rut la
editura Muzeului Jude\ean Satu
Mare `n anul 2008.

Vom surprinde `n continuare mo-
mente din dezvoltarea ;colilor cu profil
pedagogic.

Odat[ cu Pacea de la Satu Mare
(1711) se instaureaz[ domina\ia Im-
periului Habsburgic asupra Transilva-
niei, prin ̀ nfr]ngerea rezisten\ei nobi-
limii maghiare, noua administra\ie
consider]nd `nv[\[m]ntul o p]rghie
important[ `n promovarea ideilor ilu-
ministe.

Curtea de la Viena consider[ ne-
cesar[ ;i impune bisericii sus\inerea
unor ;coli elementare `n fiecare loca-
litate, pe l]ng[ fiecare biseric[. ~nce-
putul moderniz[rii `nv[\[m]ntului `l
reprezint[ Decretul Mariei Tereza din
1777 (Ratio Educationes), moderniza-
rea fiind continuat[ ;i des[v]r;it[ de
fiul ei, Iosif al II-lea. Conform decre-
tului, se `nfiin\eaz[ regiuni educative,
p[r\ile s[tm[rene vor apar\ine de cen-
trul Carei, unde `n anul 1779 se
`nfiin\eaz[ prima ;coal[ normal[, cu
230 de cursan\i `n primul an.

~n :coala normal[ din Carei,
`nv[\[m]ntul se desf[;ura ̀ n limba la-
tin[, dar cuno;tin\ele metodice ;i prac-
tica pedagogic[ se f[ceau ̀ n limbile de
predare ale ;colilor primare existente
`n regiune< german[, maghiar[,
rom]n[ ;i rutean[. 

~n secolul al XIX-lea se face sim\it[
cerin\a din ce ̀ n ce mai accentuat[ pri-
vind organizarea unui sistem de
preg[tire mai eficient ;i mai modern a
`nv[\[torilor. Datorit[ faptului c[ toate
;colile erau confesionale, statul nu pu-
tea interveni direct ̀ n acest sistem, nu-
mai prin impunerea unor cerin\e
;tiin\ifice mai ridicate. Astfel, `n 1885
Ministerul Imperial al Cultelor oblig[
`nv[\[torii ca `n termen de trei ani s[
ob\in[ diploma unei ;coli pedagogice.

~n anul 1857, Episcopia romano-
catolic[ `nfiin\eaz[ `n Satu Mare ;coli
pedagogice de b[ie\i ;i de fete. :coala
Pedagogic[ Catolic[ Regal[ (Szatmari
Katolikus Kiralyi Tanitokepzo) conti-
nu[ activitatea ̀ nceput[ de :coala Nor-
mal[ mutat[ din Carei la Satu Mare `n
1847. :coala a func\ionat ̀ ntr-o cl[dire
aflat[ ̀ n Pia\a Roman[, ̀ ntre anii 1857-
1867, apoi `ntre 1867-1913 `n cl[direa
Ordinului franciscan, iar `ntre anii
1913-1924 `n cl[direa Colegiului
Na\ional Doamna Stanca. ~n anul 1924
`;i pierde dreptul de func\ionare, dar
se re`nfiin\eaz[ `n 1942.

La sf]r;itul secolului XIX
`nv[\[m]ntul pedagogic ro-
mano-catolic s-a `mbog[\it
cu noi forme de preg[tire

A doua :coal[ Normal[ `nfiin\at[
de Episcopia romano-catolic[ din Satu
Mare a fost Institutul Romano-Catolic
de Formare a ~nv[\[toarelor din Satu
Mare care s-a dezvoltat din ;coala su-
perioar[ de fete `nfiin\at[ `n 1842. ~n
aceast[ perioad[ se introduc metode

noi de preg[tire practic[ pedagogic[ a
`nv[\[torilor, care presupuneau< asis-
ten\a la ore, realizarea proiectelor edu-
ca\iei ;i ore practice demonstrative.
Din punct de vedere al na\ionalit[\ilor
erau ̀ nscrise eleve maghiare, germane,
rom]nce, cehe, izraelite ;i poloneze.

La sf]r;itul secolului al XIX-lea
`nv[\[m]ntul pedagogic romano-ca-
tolic s-a `mbog[\it prin apari\ia a noi
forme de preg[tire. Astfel, din anul
1892 a func\ionat o ;coal[ pedagogic[
pentru educatoare, iar din 1894 :coala
Pedagogic[ Civil[, care preg[tea
`nv[\[tori pentru clasele mai mari, IV-
VI. ~ncep]nd cu 1922 ;coala pedago-
gic[ pentru educatoare se va numi Li-
ceul Pedagogic Romano-Catolic de Fe-
te.

Aceast[ form[ de instruire punea
mare accent pe preg[tirea practic[,
gospod[reasc[. ~nv[\[toarele puteau
ob\ine ̀ n urma unor examene titlul de
"maistru". :coala era foarte bine dotat[
cu mijloace didactice, concentrate `n
laboratoare, dispunea de biblioteci,
avea propriul internat. Dar regulamen-
tul ;colar avea multe prevederi restric-
tive< "se interzice plimbarea fetelor `n
duo cu b[ie\i pe str[zile ora;ului", "de-
plasarea la cinematograf sau teatru este
admis[ numai `n grupuri organizate",
"uniforma ;colar[ este obligatorie", sau
"este interzis[ ie;irea ̀ n ora; seara dup[
ora 9 vara ;i dup[ ora 8 iarna".

~n anul 1903 se `nfiin\eaz[ la Satu
Mare o :coal[ Normal[ pentru fete de
religie reformat[.

:coala Normal[ de B[ie\i,
`nfiin\at[ la sf]r;itul lui
1919, s-a bucurat de prestigiu
`n zona de nord-vest a \[rii

Dup[ Marea Unire de la 1 Decem-
brie 1918 `nv[\[m]ntul pedagogic `n
limba rom]n[ din jude\ul Satu Mare
era o necesitate izvor]t[ din lipsa acut[
de cadre didactice, resim\it[ mai ales

la ̀ nceputul perioadei interbelice. Ma-
joritatea cadrelor didactice erau
preg[tite `n ;coli secundare sau supe-
rioare `n limba maghiar[. Dasc[lii
rom]ni care predau ̀ n mediul rural, ̀ n
;colile confesionale rom]ne;ti din fos-
tul comitat Satu Mare, fuseser[ nevoite
s[ urmeze ;colile pedagogice din Blaj,
Gherla, Arad etc.

Una din primele institu\ii de
`nv[\[m]nt rom]neasc[, de nivel se-
cundar, a fost :coala Normal[ de
B[ie\i. Aceasta a func\ionat `ncep]nd
cu 1 noiembrie 1919. ~nc[ de la
`nfiin\are ;coala s-a confruntat cu o
grav[ problem[ care va r[m]ne nere-
zolvat[ p]n[ la sf]r;itul existen\ei sale
`n Satu Mare, aceea a unui local, a unui
spa\iu adecvat.

O mare parte a elevilor, mai ales ̀ n
primii ani de activitate, proveneau din
Vechiul Regat, ceea ce reiese din nu-
mele purtate de ei. ~n perioada
func\ion[rii la Satu Mare, ;coala a be-
neficiat de un corp profesoral cu
preg[tire corespunz[toare. ~ntre 1919
;i 1928 au activat aici 44 de profesori,
`nv[\[tori, preo\i ;i al\i speciali;ti. ~n
;coal[ se organizau activit[\i comple-
mentare ;i extracurriculare ̀ n vederea
unei form[ri complexe a viitoarelor ca-
dre didactice. Profesorii ;colii organi-
zeaz[ `nt]lniri cu locuitorii satelor
rom]ne;ti pentru a-;i "`ndeplini mi-
siunea cultural[" sus\in]nd conferin\e
urmate de serb[ri ale elevilor. Excur-
siile de sf]r;it de an ;colar, organizate
pentru absolven\i ca activitate educa-
tiv[ complementar[, aveau pe vremea
respectiv[ o importan\[ deosebit[.

Majoritatea celor care ob\in diplo-
me de `nv[\[tori `n ace;ti ani nu sunt
din jude\ul Satu Mare, ei provin din
Moldova ;i Oltenia `n special, din ju-
de\ele Gorj, Neam\ ;i V`lcea. Ace;tia
vor suplini nevoia de ̀ nv[\[tori la ;co-
lile rom]ne;ti ;i vor contribui la dez-
voltarea unui ̀ nv[\[m]nt rom]nesc de
stat, lucru dorit ;i promovat de admi-
nistra\ia rom]neasc[ pe `ntreaga pe-

rioad[ interbelic[.
Explica\ia lipsei de interes a

rom]nilor pentru :coala Normal[ o
putem g[si mai degrab[ `n lipsa mij-
loacelor financiare, ;tiut fiind faptul c[
rom]nii erau concentra\i mai ales `n
mediul rural `n anii dinaintea Marii
Uniri, statisticile ar[t]nd c[ ̀ nainte de
1918 popula\ia de origine rom]n[ re-
prezenta aproximativ jum[tate din po-
pula\ia jude\ului ;i era concentrat[ `n
mediul rural. Accesul la educa\ie al
rom]nilor a fost limitat din cauz[ c[
aceast[ categorie nu a putut urma
preg[tirea ;colar[ `n limba matern[ -
rom]n[ p]n[ la instaurarea adminis-
tra\iei rom]ne;ti, prin urmare nu exis-
tau nici absolven\i ai ;colii primare `n
limba rom]n[ care s[ accead[ la acest
tip de preg[tire `n ;colile confesionale
sau de stat maghiare. Prestigiul ;colii
este recunoscut ;i va determina des-
emnarea acesteia de c[tre organele de
`nv[\[m]nt ca ;i Centru de organizare
a examenelor de definitivat pentru
`nv[\[torii din jude\ele Satu Mare, S[laj
;i Maramure; `ncep]nd cu anul 1922.
~n 1927, din 114 `nv[\[tori prezenta\i
numai 34 au fost admi;i, iar `n anul
urm[tor, din 66 `nv[\[tori au fost
admi;i 20, aspect din care reiese exi-
gen\a deosebit[ cerut[ de ;coal[.

~n anul 1930 ;coala a fost mutat[
la Carei, unde a fost unificat[ cu cea
din Zal[u. Aici a func\ionat :coala
Normal[ de B[ie\i, `ntre 1930 ;i 1938.
:coala Normal[ de ~nv[\[tori din Carei
a fost transferat[ apoi `n 1938 la Ora-
dea, aici func\ion]nd singura ;coal[
normal[ pentru zona de nord-vest a
\[rii. Transferarea la Carei a suscitat o
dezbatere vie, de fapt o b[t[lie ̀ ntre re-
prezentan\ii ̀ nv[\[m]ntului din Carei
;i cei din Satu Mare.

:coala Normal[ din Carei a
func\ionat ̀ n cl[direa fostei prefecturi
(actualul Grup :colar Iuliu Maniu din
Carei).             

Text prelucrat 
de C. Bursuc

:coala normal[ mutat[ de la Carei a func\ionat la Satu Mare `ntr-o cl[dire aflat[ `n Pia\a Roman[, `ntre anii 1857-1867,
apoi `ntre 1867-1913 `n cl[direa Ordinului franciscan, iar `ntre anii 1913-1924 `n cl[direa Colegiului Na\ional Doamna
Stanca

~n 1779 s-a `nfiin\at prima
:coal[ Normal[ din Carei

Episcopia romano-catolic[ `nfiin\eaz[ `n 1857 `n Satu Mare ;coli pedagogice de b[ie\i ;i de fete

Facultatea de Științe Politice, Fi-
losofie și Științe ale Comunicării din
cadrul Universității de Vest din Ti-
mișoara organizează Concursul
naţional de eseuri filosofice „Din lu-
mea Sofiei”, ediția a treia, destinat ele-
vilor de liceu din clasa a XII-a. Autorii
celor mai bune zece eseuri vor fi pre-
miați cu asigurarea unor locuri spe-
cial bugetate la admitere, în sesiunea
iulie și septembrie 2015, la speciali-
zarea Filosofie din cadrul Universi-
tății de Vest din Timișoara.

Elevii vor putea alege oricare din
următoarele teme pentru redactarea
eseului filosofic< 1. Dezvoltarea teh-
nologiei și binele umanității> 2. Dacă
pasiunea pentru artă și educarea gus-
tului estetic reprezintă un mod de via-
ță suficient> 3. Dacă egalitatea între
oameni este posibilă sau nu, în con-
dițiile libertății de acțiune> 4.
Dacă dezvoltarea științei a contribuit
la îmbunătățirea moravurilor> 5. Des-
pre relația dintre identitatea de sine,
preferințele personale și judecata ce-
lorlalți> 6. Despre raportul între filo-
sofie și credința religioasă> 7. Dacă și
cum este posibilă garantarea libertății
tuturor oamenilor> 8. În ce con-
diții sunt posibile raporturile etice în-
tre om și mediul înconjurător?> 9. Fi-
losofia ca mod de via\ă> 10.
Filosofia pentru copii.

Lucrarea va fi adresată Departa-
mentului de Filosofie și Științe ale Co-
municării, până pe data de 30 aprilie
2015. Comisia va evalua şi va publica
rezultatele la avizierul Facultăţii şi pe
site-ul www.pfc.uvt.ro/, până la data
de 12 mai 2014. Toate informaţiile
sunt disponibile și pe internet, la
adresa< www.pfc.uvt.ro/portfolio/din-
lumea-sofiei-editia-a-treia-2015-con-
curs-de-eseuri-filosofice-pentru-
elevi/.

Concurs na\ional
de eseuri filosofice

pentru elevi de clasa
a XII-a

La Colegiul Tehnic Unio - Traian
Vuia Satu Mare se  derulează  proiec-
tul „Adevărul despre droguri” în co-
laborare cu Centrul de prevenire, eva-
luare şi consiliere Antidrog Satu Ma-
re. Proiectul este coordonat de psi-
holog Irina Tămăşan, reprezentantă
a CPECA Satu Mare în parteneriat cu
prof. consilier Marchiş Adriana de la
Colegiul Unio - Traian Vuia.

Scopul  proiectului  este  informa-
rea  şi  educarea  elevilor  cu  privire
la  consecin\ele consumului de dro-
guri, la riscurile asociate consumului
de droguri ilegale. Grupul \intă  este
format  din  elevi  ai  claselor  a-XII-
a  care  participă  la  activităţile orga-
nizate bilunar. Activitatea proiectului
se desfăşoară  prin realizarea a nouă
sesiuni de informare prin intermediul
activităţilor de tip peer to peer şi a
filmului documentar. Elevii  sunt  in-
teresaţi  de  această  temă,  a  drogu-
rilor,  participă  activ  la  activităţi  şi
cu siguranţă la final vor fi mai infor-
ma\i, mai educa\i în privinţa acestor
substanţe ilegale. Vor putea lua deci-
zii, în acest sens, în cunoştinţă de cau-
ză şi sperăm că le vor lua pe cele mai
bune. 

Informa\iile ne-au fost comuni-
cate de profesoara Cornelia B[lan
Pop.

Proiect al Colegiului
Tehnic Unio - Traian

Vuia



4 Informa\ia de Duminic[/14 decembrie 2014

ISTORIE

Primele alegeri parlamentare de
după Marea Unire s-au desfăşurat în
conformitate cu legea electorală
adoptată de Marele Sfat Naţional al
Transilvaniei la Sibiu, în iulie-august
1919, sancţionată apoi de regele Fer-
dinand.

La aceste alegeri a participat organi-
zaţia sătmăreană a Partidului Naţional
Român (PNR), alegerile având loc în
noiembrie 1919 şi iunie 1920.

Existau diferenţe între legea electo-
rală din Transilvania şi cea din Vechiul
Regat, una dintre acestea fiind articolul
46 care prevedea că dacă exista un singur
candidat într-o circumscripţie electorală,
acesta era declarat ales fără a se mai des-
făşura procedura de votare.

Conform articolului 74 al legii ale-
gerile erau organizate doar dacă existau
mai mulţi candidaţi, iar dacă nici un
candidat nu întrunea majoritatea abso-
lută se ajungea la balotaj. După ce în lu-
nile iulie-august a avut loc la Sibiu se-
siunea Marelui Sfat naţional al Transil-
vaniei şi conferinţa PNR, în zilele de 9
şi 10 august 1919, a început un proces
de reorganizare a partidului, în vederea
noilor alegeri parlamentare, primele din
cadrul României Mari.

În adunările care au avut loc în fie-
care comună din Transilvania şi Banat
au fost aleşi preşedinţii organizaţiilor lo-
cale şi candidaţii pentru alegerile parla-
mentare. În fruntea acestor organizaţii
au fost aleşi de obicei preoţi în zonele
rurale şi avocaţi la oraşe.

La începutul lunii octombrie 1919,
într-un discurs ţinut la Alba Iulia,
preşedintele PNR Iuliu Maniu a făcut
cunoscut electoratului noul program al
partidului. Era primul program de după
Unire şi avea la bază principiile şi rezo-
luţia unirii.

Originile partidului se regăsesc în
ideile revoluţionarilor de la 1848. PNR
susţinea egalitatea în drepturi a minori-
tăţilor etnice, care urmau să se bucure
de drepturi politice şi culturale.

O altă prevedere a programului par-
tidului era cea referitoare la crearea unei
clase de mijloc, una a comercianţilor şi
meseriaşilor, cărora să li se acorde în
acelaşi timp protecţia cuvenită clasei
muncitoare.

Tot în program a fost introdus ter-
menul de dreptate socială, fiind subliniat
faptul că statul urma să ferească pe cel
slab de exploatarea celui tare, iar cel mai
tare să îl ajute pe cel slab în a-şi valida
puterea.

Punctele economice ale acestui pro-
gram se refereau la protecţia statului faţă
de industria mică şi comerţ, dezvoltarea
industriei mari cu ajutorul statului, in-
dustria mare fiind chemată să valorifice
bogăţiile naturale ale ţării, neimpozitarea
venitului minim, introducerea impozi-
tului progresiv şi dezvoltarea stabilimen-
telor industriale.

Prin înalt decret regal s-au stabilit
zilele în care urmau să se desfăşoare pri-
mele alegeri generale de după Unire.
Astfel, în zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie au
avut loc alegerile pentru cameră, iar în
zilele de 7 şi 8 noiembrie cele pentru se-
nat. Noul Parlament urma să se întru-
nească la Bucureşti pe data de 20 no-
iembrie 1919.

Judeţul Satu Mare avea dreptul
la 12 deputaţi şi 5 senatori

Judeţul Satu Mare avea dreptul, con-

form legii electorale din Transilvania, la
nu mai puţin de 12 deputaţi şi 5 senatori,
în cele 12 circumscripţii electorale. Din-
tre aceştia 10 au fost declaraţi aleşi, în
conformitate cu articolul 46 al legii elec-
torale, neavând contracandidaţi.

Au primit mandatul de deputaţi Teo-
fil Dragoş, Vasile Lucaciu, Constantin
Lucaciu, Augustin Mircea, Andrei Do-
boşi, Bela lengzel, Cornel Pop, Vasile
Ardelean, Iuliu Pop şi George p. Văleanu.
În circumscripţia electorală Cărăşeu au
existat doi candidaţi, Eugen Barbul
obţinând mandatul cu 2.088 de voturi,
faţă de 859 câte a obţinut Augustin Ciur-
dariu. Şi în circumscripţia Oaş s-au în-
scris în cursa electorală tot doi candidaţi,
şi anume Ionel Comşa care a obţinut
2.405 de voturi şi Aurel Dragoş care a
obţinut 829 de voturi.

Pentru Senat judeţul Satu Mare a
avut dreptul la 5 mandate. Au primit
mandatele de senatori Gavril Barbu, Ale-
xa Pocol, Alexandru Stan, Florian Stan
şi Romul Marchiş.

La aceste alegeri parlamentare, din
cele 205 candidaturi, distribuite în 79 de
circumscripţii electorale în Transilvania
şi Banat 199 de mandate, dintre care 169
de deputaţi şi 30 de senatori au revenit
PNR.

Având în vedere rezultatele se poate
afirma că în anul 1919 alegerile au fost
câştigate de PNR, noua majoritate par-
lamentară urmând să se configureze în
jurul acestui partid, partid din care a fost
numit şi primul ministru al guvernului.

În 1920 Iuliu Maniu a fost
reales în funcţia de preşedinte
PNR

Din păcate primul parlament româ-
nesc de după 1918, cel al blocului par-
lamentar din care făceau parte PNR,
Partidul Ţărănesc şi Partidul Naţionalist
Democrat al lui Nicolae Iorga a avut o
existenţă scurtă. Pe data de 12 martie
1920, preşedintele Partidului Ţărănesc,
Ion Mihalache şi-a prezentat demisia
din guvern, deoarece proiectul său de
lege agrară care a fost votat de către Par-

lament, dar a fost respins de către regele
Ferdinand.

La numai o zi după demisia lui Mi-
halache, regele a semnat decretul de nu-
mire a generalului Averescu în funcţia
de preşedinte al Consiliului de Miniştri.
Însă, pe data de 25 martie 1920 noul
prim ministru a dizolvat şi Parlamen-
tul.

Regele Ferdinand a semnat decretul
dizolvării Corpurilor Legiuitoare şi a
convocat corpul electoral pentru noi ale-
geri, stabilite pe 25-27 mai pentru ale-
gerea deputaţilor şi 30-31 mai pentru
alegerea senatorilor.

Comitetul Central Executiv al PNR
a convocat congresul partidului pentru
data de 24 aprilie 1920 la Alba Iulia, prin-

tre alte puncte de pe ordinea de zi, unul
dintre acestea se referea la alegerea unui
nou Comitet Central.

În cadrul congresului Iuliu Maniu a
fost reales în funcţia de preşedinte. În
cadrul alegerilor pentru Comitetul Exe-
cutiv central au fost votaţi membrii aces-
tuia, din care făceau parte Iuliu Maniu,
Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi Ion
Agârbiceanu printre alţii.

PNR era hotărât să îşi menţină mo-
nopolul politic în Transilvania şi Banat
de aceea a început o propagandă politică
intensă. În ziarul Patria din Cluj a fost
publicată lista definitivă a candidaţilor
PNR. Pentru Camera Deputaţilor în ju-
deţul Satu Mare candidau Alexandru
Vaida Voevod, Mihai Popovici care s-a
retras în favoarea lui Vasile Lucaciu, Au-
gustin Mircea, Andrei Doboşi şi George
P. Văleanu.

PNR a condamnat guvernul
Averescu că a împiedicat
alegerea candidaţilor PNR

Pentru Senat au candidat Alexa Po-
col şi Florian Stan. Conform unui de-
cret-lege adoptat, noile circumscripţii
trebuiau publicate cu 30 de zile înainte
de alegeri, lucru care nu s-a întâmplat.

În Monitorul Oficial numărul 23 din
data de 2 mai guvernul Averescu publica
decretul-lege referitor la amânarea ale-
gerilor din Transilvania şi Banat, fiind
stabilite zilele de 3 şi 4 iunie pentru Ca-
meră şi zilele de 7 şi 8 iunie pentru Se-
nat.

Liderii PNR au susţinut că această
amânare s-a datorat faptului că guvernul
Averescu a încercat să îşi concentreze
toate forţele şi mijloacele electorale în
Transilvania pentru a împiedica alegerea
candidaţilor altor partide.

Pentru alegerile programate în pri-
ma parte a anului 1920, judeţul Satu Ma-
re avea dreptul, conform noii legi elec-
torale să trimită în Parlamentul Româ-
niei 7 deputaţi şi 3 senatori, faţă de 12
deputaţi şi 5 senatori, cât a avut dreptul
la alegerile parlamentare din noiembrie
1919.

Alexandru Vaida Voevod, candidat
al PNR l-a avut drept contracandidat pe
Sever Pop, candidatul PNR obţinând
1854 de voturi faţă de 1840 ale contra-
candidatului său.

Candidatul PNR Vasile Lucaciu a
obţinut 1919 voturi fa\ă de 1882 cât a
obţinut Geza Hoffer, contracandidatul
său.

Vasile Ardelean a obţinut doar 455
de voturi fa\ă de cei doi contracandidaţi
ai săi, dintre care Eugen Barbul a obţinut
1977 de voturi şi mandatul de deputat.

Augustin Mircea, candidat al PNR
a învins, obţinând 922 de voturi, faţă dee
661 de voturi obţinute de Vasiliu Costin.
În circumscripţia Careii Mari a învins
detaşat fostul depuat PNR George P. Vă-
leanu cu 830 de voturi. În circumscripţia
Oaş-Ugocea a fost declarat câştigător
candidatul guvernului Ioan V. Vancea,
dar în momentul validării mandatului
său de către cameră, a fost depusă o con-
testaţie de către deputatul PNR Vasile
Chioriu, fapt care a dus probabil la or-
ganizarea de alegeri parţiale în septem-
brie 1921.

La Senat candidatul PNR Florian
Stan a pierdut în faţa lui Silviu Herbay,
iar celălalt candidat, Alexa Pocol a obţin-
ut 1603 voturi.

Bogdan Mihalca

~n 1920, președintele Partidului Ţărănesc, Ion Mihalache și-a
prezentat demisia din guvern, deoarece proiectul său de lege
agrară,votat de Parlament, a fost respins de regele Ferdinand

Regele Ferdinand a semnat decretul dizolvării Corpurilor Legiuitoare și a con-
vocat corpul electoral pentru noi alegeri, stabilite pe 25-27 mai pentru alegerea
deputaţilor și 30-31 mai pentru alegerea senatorilor

La începutul lunii octombrie 1919, într-un discurs ţinut la Alba Iulia, preşedintele PNR Iuliu Maniu
a făcut cunoscut electoratului noul program al partidului. Era primul program de după Unire şi avea
la bază principiile şi rezoluţia unirii.

Originile partidului se regăsesc în ideile revoluţionarilor de la 1848. PNR susţinea egalitatea în
drepturi a minorităţilor etnice, care urmau să se bucure de drepturi politice şi culturale.

Partidul Na\ional Român a câştigat alegerile
parlamentare din Satu Mare în 1918

În 1920 Iuliu Maniu a fost reales în funcţia de preşedinte PNR

Primul parlament românesc de după 1918, al blocului parla-
mentar din care făceau parte PNR, Partidul Ţărănesc și Partidul
Naţionalist Democrat al lui N. Iorga a avut existenţă scurtă
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S~N~TATE

Care sunt riscurile la care se ex-
pun românii care vor să plece în
străinătate şi ce măsuri pot lua
pentru a evita să fie păcăliţi? Pro-
medica24, firmă ce oferă servicii
pentru îngrijirea bătrânilor în
Germania prezintă principalele
modalităţi prin care românii se pot
proteja împotriva înşelătoriilor şi
abuzurilor. 

Zeci de anunţuri promiţând locuri de
muncă în străinătate cu salarii între 1.200
şi 2.000 de euro sunt disponibile pe Inter-
net şi în ziare. O parte dintre acestea sunt
serioase şi reprezintă oportunităţi reale
pentru românii care îşi caută un job în
străinătate. Altele însă aparțin unor com-
panii ce urmăresc doar să obţină câştiguri
profitând de persoanele mai puţin infor-
mate. Cea mai des întâlnită modalitate de
a păcăli este solicitarea unor sume în
avans< comisioane de intermediere, bani
pentru întocmirea dosarului sau alte taxe.
Angajarea nu se realizează însă niciodată.
În cazuri mai grave, persoanele ajung în
străinătate, unde nu li se oferă locurile de
muncă promise sau unde sunt supuse di-
verselor abuzuri, de la a fi obligate să des-
făşoare alte activităţi în afara celor pentru

care s-au angajat, a lucra ore suplimentare
sau fără salariu, până la abuzuri verbale şi
chiar fizice. Odată ajunsă într-o asemenea
situaţie, este mult mai dificilă găsirea unei
soluţii sau recuperarea pierderii. Din acest
motiv, este important ca persoanele care
doresc sa muncească în străinătate să acor-
de o atenţie deosebită perioadei de infor-
mare, astfel încât să evite aceste proble-
me.

Concret, înainte de a semna orice con-
tract, persoana care a văzut un anunţ in-
teresant sau a participat la un interviu,
trebuie să se documenteze serios cu privire
la firma care doreşte să îi ofere locul de
muncă. Câteva din aspectele pe care tre-
buie să le aibă în vedere sunt< reputaţia
companiei, dacă aceasta este multinaţio-
nală sau locală, comentariile de pe forum-
urile de specialitate sau certificările de ca-
litate deţinute de firma respectivă. “Este
foarte important ca firma respectivă să
asigure o formă de colaborare legală, cum
ar fi contractul civil, formă ce oferă bene-
ficii la pensionare şi protejează angajatul
împotriva abuzurilor. Firma nu ar trebui
să perceapă comision sau plăţi suplimen-
tare ;i ar trebui să organizeze şi să decon-
teze transportul angajatului. Pachetul ar
trebui să includă asigurare de sănătate
precum şi alte beneficii cum ar fi cazare
şi masă garantate în casa persoanei îngri-

jite, suport 24 ore sau cursuri de perfecţio-
nare a limbii.”, spune Corneliu Naforniță,
Recruitment Manager la Promedica24
Romania.

“Cred că este foarte important ca per-
soanele care îşi caută un loc de muncă în
străinătate să aibă acces la cât mai multe
informaţii. Practicile incorecte din dome-
niu ne afectează pe toţi. De aceea Prome-
dica24 investeşte continuu în informarea
publicului. Cu cât mai multe informaţii
există, cu atât persoanele care doresc să
plece la muncă în străinătate vor avea oca-
zia să ia decizii mai bune”, precizează dom-
nul Naforniță.
Despre Promedica24

Promedica24 prestează servicii de în-
grijire pentru clienți individuali și instituții
din Germania. În numele acestora caută
și pregătește candidații pentru muncă, le
asigură forma legală de muncă și le orga-
nizează șederea în străinătate. Echipa Pro-
medica24 este formată din îngrijitoare și
asistente calificate precum și consultanți
și recrutori care au cunoștinte bogate în
ceea ce privește procedurile și standardele
serviciilor medicale și de îngrijire, proce-
durile și standardele serviciilor de recru-
tare și condițiile de recrutare din fiecare
țară. Promedica24 deține mai multe cer-
tificări, printre care și certificarea de ca-
litate ISO 9001<2008.

|elina, foarte apreciat[ de gre-
cii antici datorit[ virtu\ilor sale
terapeutice, este un medicament
deosebit de pre\ios, bogat `n vi-
tamine, minerale ;i alte substan\e
complexe. Modestele semin\e, `n
ciuda dimensiunii lor de c]\iva
milimetri con\in 100 de substan\e
benefice diferite.

Extractul de seminte de \elin[ re-
prezint[ o adev[rat[ speran\[ ̀ n trata-
mentul multor boli. Se ob\ine din tinc-
tura de semin\e de \elin[, din care se
evapor[ complet alcoolul, r[m]n]nd
o pulbere extrem de concentrat[ `n
principii active.

Efecte ;i administrare

Extractul de semin\e de \elin[ este
benefic pentru fertilitatea masculin[.
Administrat intern, ̀ n doze medii, sti-
muleaz[ testiculele s[ produc[ o can-
titate mai mare de sperm[,
`mbun[t[\ind `n acela;i timp concen-
tra\ia spermatozoizilor ;i cresc]ndu-
le motilitatea. Studii recente arat[ c[
extractul de semin\e de \elin[ ac\io-
neaz[ la nivel endocrin, concomitent
la nivelul glandei hipofize, al glandei
pituitare ;i al testiculelor, cele trei nivele
fiind implicate `n procesul de produ-
cere al spermei. Pentru a se ob\ine aces-
te efecte se administreaz[ zilnic p]n[
la 1,2 grame de extract, timp de trei
luni, cu posibilitate de reluare dup[ o
lun[ de pauz[.

De asemenea, o cur[ de c]teva
s[pt[m]ni cu acest preparat, stimu-
leaz[ declan;area menstrua\iei, regl]nd
intervalele de timp dintre menstre ;i
cresc]nd ;ansele de procreere. Mai
mult, la femeile cu menopauz[ prema-
tur[, extractul ajut[ la revenirea
ovula\iei, av]nd totodat[ ;i un efect

`ntineritor intens.
Se \in cure de 14 zile, timp `n care

se consum[ 0,4 grame de extract de
trei ori pe zi, urmate de alte 14 zile de
pauz[. Pentru stimularea fertilit[\ii,
administrarea `ncepe din ultima zi de
menstrua\ie ;i continu[ p]n[ la mo-
mentul ovula\iei, c]nd se `ntrerupe,
urm]nd a fi reluat[ dupa `ncheierea
menstrei.
Este important de ;tiut c[ extractul de
semin\e de \elin[ este ;i un excelent
remediu `mpotriva frigidit[\ii, sti-
mul]nd centrii din creier care r[spund
de senza\ia de pl[cere, produc]ndu-se
o vasodilata\ie puternic[ ̀ n zona geni-
tal[.

~n tratarea disfunc\iilor sexuale

masculine, se administreaz[ extractul
`n doza unic[ de 1.2 grame, \in]nd cont
c[ efectul s[u apare la 30-60 de minute
de la ingerare. Este important ca, ̀ nain-
te de administrare, ;i dup[ aceea s[ nu
se consume alimente sau alcool.

Conform studiilor f[cute de spe-
ciali;tii `n cardiologie din Australia,
extractul de semin\e de \elin[ este prin-
tre cele mai eficiente medicamente
`mpotriva hipertensiunii arteriale.
Doar 0.2 grame consumate de trei ori
pe zi, normalizeaz[ tensiunea arterial[,
prevenind infarctul ;i accidentul vas-
cular cerebral.

Acest remediu poate fi folosit pe
termen lung, f[r[ a crea dependen\[ ;i
nu afecteaz[ circula\ia cerebral[, ci din

contr[ o `mbun[t[\e;te.
Efectul hipotensor formidabil al se-

min\elor de \elin[ este ̀ n bun[ m[sur[
datorat capacit[\ii sale de a stimula ri-
nichii s[ elimine rapid surplusul de
ap[, `mpreun[ cu de;eurile de meta-
bolism ;i toxine din organism. De ase-
menea, acest tratament elimin[ masiv
acidul uric din organism, \elina fiind
considerat[ unul dintre remediile cele
mai bune `mpotriva gutei.

Prin studii ;tiin\ifice s-a dovedit c[
\elina previne procesele de distruc\ie
la nivel celular, mai exact previne afec-
tarea ADN-ului ;i ̀ mpiedic[ transfor-
marea celulelor s[n[toase ̀ n celule can-
ceroase.

Aceast[ legum[ con\ine un flavo-
noid numit luteolin[, despre care o re-
vist[ medical[ american[ de prestigiu
scrie "studii epidemiologice recente
atribuie luteolinei calitatea \elinei de
prevenire a cancerului".

Studii efectuate `n China au de-
monstrat incredibila capacitate a aces-
tei plante de a men\ine nealterate
func\iile cognitive ale creierului, chiar
;i la v]rste `naintate.
~n sf]r;it, dar nu `n ultimul r]nd, ex-
tractul de semin\e de \elin[, datorit[
efectului sau hormonal influen\eaz[
pozitiv metabolismul calciului, preve-
nind demineralizarea oaselor ;i
apari\ia osteoporozei.

Contraindica\ii

|elina este un aliment care con\ine
mul\i oxala\i ;i de aceea nu trebuie con-
sumat[ ̀ n cantit[\i mari ;i nu se indic[
persoanelor care au probleme cu rini-
chii sau au inflamat[ vezica urinar[.
De asemenea, \elina este contraindicat[
gravidelor deoarece con\ine o sub-
stan\[ care provoac[ avortul.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Extractul de semin\e de \elin[ este benefic pentru fertilitatea masculin[

Aten\ie la anun\urile de munc[ în str[in[tate!

Studii recente arat[ c[ extractul de semin\e de \elin[ ac\ioneaz[
la nivel endocrin, concomitent la nivelul glandei hipofize, al glan-
dei pituitare ;i al testiculelor, cele trei nivele fiind implicate `n
procesul de producere al spermei. 

Semin\ele de \elin[ au efecte
multiple asupra s[n[t[\ii

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

Febra reprezint[ un sistem de
alert[ precoce al organismului, es-
te simptomul unei boli. C]nd or-
ganismul simte invazia bacterian[
sau viral[, elibereaz[ substan\e ca-
re determin[ cre;terea temperatu-
rii interne  produc]nd febr[.

Dup[ cum explic[ speciali;tii o tem-
peratur[ mai ridicat[ a corpului ̀ ngreu-
neaz[ reproducerea ;i r[sp]ndirea bac-
teriilor ;i a viru;ilor.

Temperatura normal[ a corpului
uman este de 37 de grade Celsius. La fel
de normal[ este ;i temperatura de 36.1
grade Celsius ̀ nregistrat[ diminea\a sau
cea de 37.2, ̀ nregistrat[ seara. De altfel,
temperatura normal[ variaz[ de la o
persoan[ la alta ;i de la o or[ la alta pe
parcursul zilei.

Dac[ ave\i febr[, corpul transpir[
pentru a se r[ci. ~n cazul unei febre foar-
te mari, pierderea de ap[ este excesiv[
;i organismul recurge la blocarea cana-
lelor sudorifice pentru a preveni pier-
derea de ap[. Aceast[ blocare a canalelor
face mult mai dificil[ lupta lui cu febra.
Atunci cel mai bine este s[ be\i multe li-
chide.

Pe l]ng[ apa obi;nuit[ mai pute\i s[
consuma\i sucuri de fructe ;i legume,
ceai din amestec de plante, ceai de tei
sau un decoct din scoar\[ de salcie b[ut
`n doze mici.

~n privin\a sucurilor de fructe, ele
sunt bogate `n vitamine ;i minerale ;i
confer[ o mai mare rezisten\[ organis-
mului. Pute\i opta pentru sucurile dense
;i nutritive de sfecl[ ;i morcovi. 

Un ceai recomandat `n caz de febr[
are ̀ n componen\[ p[r\i egale de cimbru
uscat, flori de tei ;i flori de mu;e\el.
Op[ri\i  o linguri\[ din acest amestec
cu o cea;c[ de ap[ clocotit[ ;i l[sa\i s[
se infuzeze 5 minute. Strecura\i ;i be\i
acest ceai cald de c]teva ori pe zi.

Dac[ ave\i un disconfort accentuat,
pute\i opta pentru un analgezic care se
vinde f[r[ re\et[. Pentru adul\i, unii me-
dici recomand[ aspirin[, paracetamol
sau ibuprofen, luate conform indica\iilor
din prospect.

:t.C.

Remedii la `ndem]n[
pentru sc[derea

temperaturii corpului
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Cornule\e cu magiun

Cartofi cu ciuperci
la cuptor

Mod de preparare<

Drojdia se dizolvă în laptele călduț
îndulcit cu zahăr, apoi, împreună cu
restul de ingrediente (mai puțin ma-

giunul și zahărul pudră) se adaugă la
făină, se amestecă și se frământă bine-
bine, în așa fel încât să devină cât mai
aerat. Se lasă să crească circa o oră în-
tr-un loc călduț, acoperit cu un prosop
de bucătărie, apoi se întinde la grosime
de circa o jumătate de cm. Se taie pă-
trățele de circa 8x8 cm, la mijloc se pu-
ne câte o linguriță de magiun, se ru-
lează de la colțuri, se formează cornu-
lețe și se așează pe o tavă căptușită cu
hârtie de copt. Se pune în cuptorul
preîncălzit și se coace la foc mare. După
ce se răcește, se presară cu zahăr pu-
dră.

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare< 

600 g de făină albă, fină, 150 g de
unt, o lingură de untură, un ou, un
plic de drojdie instant, 100 ml lapte
călduț, puțină sare, o lingură de smân-
tână, coaja rasă de la o lămâie, 2-300

g magiun de prune, zahăr pudră.

Mod de preparare<

Cartofii se curăță și se taie în 6-8
bucăți, în funcție de mărime. Ceapa se
feliază subțire, la fel se procedează și
cu ardeiul, dacă folosiți ardei proaspăt,
iar roșiile se feliază. Dacă ad[ugați și
zucchini, acesta se curăță de semințe,
dar nu și de coajă și se feliază, aproxi-
mativ la fel ca și cartofii. Se curăță și se

taie și ciupercile, apoi toate acestea se
amestecă și se condimentează după
gust. Se pune într-o tavă termorezis-
tentă unsă în prealabil cu ulei de mă-
sline, se adaugă supa și se acoperă cu
o folie de aluminiu, ori cu o hârtie de
copt, sau cu o altă tavă. Se dă la cuptor
circa 30-40 de minute, până când car-
tofii se vor înmuia, apoi se descoperă
se stropește puțin cu ulei și se mai lasă
la cuptor să se rumenească. La servire
se poate orna cu pătrunjel verde, even-
tual cu boabe de măsline, smântână,
sau cașcaval răzuit.

Ave\i nevoie< 

1-1,5 kg de cartofi, 500 g de ciu-
perci (soiul se alege după gust, dar fo-
losiți doar ciuperci controlate, din sur-
se sigure), o ceapă mare, un ardei gras
sau o lingură mare de pastă de ardei
(poate fi și ușor iute, dacă vă place),
2-3 roșii sau 2 linguri de pastă de roșii,
eventual o jumătate de zucchini, circa
200 ml supă de carne sau de legume,
sare, piper, oregano, ulei de măsline,
pătrunjel verde pentru ornat.

Rulad[ cu ca;caval

Mod de preparare< 

Se amestecă bine componentele
aluatului, se frământă până când se
omogenizează perfect și se lasă circa
30 minute la frigider. Se amestecă apoi

componentele pentru umplutură, se
scoate aluatul de la frigider, se întinde
la o grosime de circa o jumătate de cm,
apoi peste blat se întinde și umplutura.
Se rulează ca un pișcot, se feliază la cir-
ca un cm grosime, apoi se așează pe o
tavă căptușită cu hârtie de copt. Se coa-
ce în cuptorul preîncălzit, până când
capătă o culoare galben-aurie, respectiv
până când acesta nu se mai lipește de
scobitoare. Se servește fie ca aperitiv
individual, fie în combinație cu alte
aperitive, pe platou rece.

Ingrediente<

Pentru blat< 250 g de margarină,
500 g de făină, o lingură de smântână,
gălbenușul unui ou, un praf de copt,
puțină sare.

Pentru umplutură< 200 g marga-
rină, 100 g cașcaval afumat, răzuit,
100 g de alt cașcaval nesărat, neafu-
mat, mai tare, (de exemplu trapissta)

răzuit, sare.

Sup[ crem[ de caise

Mod de preparare

Caisele se bagă în apă clocotită, se
lasă circa un minut, se scot și se curăță
de coajă, se mixează cu puțin zahăr,
până ce devine o pastă omogenă. Lap-
tele se pune la fiert la foc mic și se adau-
gă sarea. Se amestecă zahărul (sau mie-

rea), budinca și zahărul vanilat și se
dizolvă cu circa 100 ml de apă rece.
Când laptele pus la fiert începe să se
încălzească se adaugă budinca dizol-
vată, amestecând în continuu, iar când
începe să se îngroașe, se adaugă pasta
de fructe și se lasă să mai dea un clocot.
Se ia de pe foc, iar după ce s-a răcit pu-
țin se adaugă și frișca, amestecată în
prealabil cu câteva linguri de supă cal-
dă. Se servește rece, ornată cu globuri
de înghețată, de frișcă, felii de caise,
batoane de scorțișoare, sau frunză de
mentă.

Ave\i nevoie< 

6-700 g de caise proaspete (even-
tual și din compot), o budincă de va-
nilie sau frișcă, 750 g lapte, 250 g frișcă,
4-6 linguri de zahăr sau 2-3 linguri de
miere, 1-2 plicuri de zahăr vanilat, un

v]rf de cuțit de sare.

Rozmari-
nul  este o
plant[ puter-
nic aromată ,
ut i l izat[ în
mod obi;nuit
în gastrono-
mie, sub form[
de condiment
pentru prepa-
ratele din car-
ne ;i legume.
Îns[ rozmari-
nul  nu este
doar un simplu condiment, ci are s ̦i o
serie de efecte terapeutice deosebite.

Are indica\ii de utilizare atât interne
cât ;i externe, sub form[ de ceaiuri, in-
fuzii, sau tincturi, având o serie întreag[
de efecte pozitive asupra organismului.
Ceaiul de rozmarin poate preveni boli
interne complicate ;i consumat cu re-
gularitate previne îmb[trânirea, cu ;an-
se reale de a prelungi via\a.

Efecte puternice
antiîmb[trânire

Ceaiul de rozmarin, consumat cu
regularitate, încetine;te procesul de
îmb[trânire, deoarece con\ine o serie
de vitamine, minerale s ̦i antioxidan\i,
deci protejeaz[ organismul de radicalii
liberi.

Ceaiul de rozmarin este deosebit de
eficient pentru prevenirea afec\iunilor
renale, doarece are o ac\iune diuretic[
și cur[\[ rinichii de sedimentele mine-
rale care duc la formarea nisipului ;i
pietrelor la rinichi.

Nivelul ridicat de colesterol, hiper-
tensiunea ;i proasta circula\ie sanguin[
în timp, pot duce la afec\iuni cardiace.
Ceaiul de rozmarin îmbun[t[\e;te cir-
cula\ia sângelui, contribuie la reducerea
colesterolului ;i la reglarea tensiunii ar-
teriale.

O acumulare de toxine, gr[simi s ̦i
alte substan\e nocive în organism poate
duce la apari\ia afec\iunilor hepatice,
deoarece ficatul este suprasolicitat. Cea-
iul de rozmarin are capacitatea de a pre-
veni afec\iunile hepatice deoarece are
un efect  detoxif iant,  calmeaz[
tulbur[rile gastrice, îmbun[t[\e;te di-
gestia ;i revitalizeaz[ organismul.

Ceaiul de rozmarin reduce
riscul de formare a canceru-
lui, deoarece con\ine sub-
stan\e antioxidante

Rozmarinul a fost utilizat secole la
rând, pentru c[ stimuleaz[ cre;terea pa ̆-
rului ;i întârzie grizonatul, iar uleiul de
rozmarin spore;te ;i circula\ia sângelui
la nivelul scalpului. Culoarea p[rului
se poate men\ine frumoas[ cl[tindu-l
zilnic cu un decoct f[cut din câteva
frunze de rozmarin. Uleiul de rozmarin
combinat cu ulei de m[sline cald ofera ̆
foliculilor vitaminele ;i antioxidan\ii
necesari.

Înc[lzi\i 50 ml de ulei de m[sline
într-o tigaie mic[ dup[ care se toarn[
`ntr-un bol. Pune\i 7-8 pic[turi de ulei
de rozmarin ;i amesteca\i pân[ la omo-
genizare. Aplica\i tratamentul ;i aco-
peri\i capul cu un prosop timp de 20 de
minute. Pentru îndep[rtarea uleiului
folosi\i doar o cantitate mic[ de ;am-
pon.

Senza\ia de oboseal[ atât fizic[ cât
;i psihic[, f[r[ un motiv evident, poate
fi comb[tut[ cu ajutorul rozmarinului.
Fie c[ îl folosim drept condiment în
mâncare, sub form[ de praf sau r[mu-
ric[ întreag[, are efecte excelente pentru
rec[p[tarea capacit[\ilor mentale (de
memorare, de rezolvare a problemelor
la serviciu) ;i a celor fizice.Tot pentru
redobândirea tonusului, speciali;tii re-
comand[ un litru de infuzie de rozma-
rin pe zi. Aceasta se prepar[ dintr-o lin-
guri\[ de frunze la o can[ cu ap[ fier-
binte.

Rozmarinul previne
bolile interne ;i 

degradarea p[rului

Ceaiul de rozmarin, consumat cu regularitate, încetinește procesul de îmb[trânire, deoarece
cont ̦ine o serie de vitamine, minerale s ̦i antioxidanți, deci protejeaz[ organismul de radicalii
liberi.  Ceaiul de rozmarin este deosebit de eficient pentru prevenirea afecțiunilor renale, doarece
are o acțiune diuretic[ și cur[\[ rinichii de sedimentele minerale care duc la formarea nisipului
s ̦i pietrelor la rinichi.
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Cu siguranţă vi s-a întâmplat
de multe ori, în încercarea de a-i
ţine pe cei mici departe de răceli,
să îi înfofoliţi cu haine foarte
groase. Acestea nu fac nimic al-
tceva, decât să îi sufoce şi nici nu
le oferă libertatea de mişcare.

Se pare totuși că îngrijorarea noastră
nu este nici pe departe îndreptățită,
pentru că micuții sunt mult mai rezis-
tenți la frig decât credem noi< la copii,
arderile sunt de două-trei ori mai in-
tense și deci generează mai multă ener-
gie. Dacă doriți să vă îmbrăcați copilul
astfel încât să-i oferiți și protecție ter-
mică și confort, trebuie să țineți cont
de câteva reguli.

Alegeți geci impermeabile 
de fâș 

Mamele pot fi tentate să cumpere
haine de stofă cu design interesant, însă
cele mai potrivite mai ales pentru copiii
cu vârstă mică sunt hainele impermea-
bile de fâș. Acestea pot fi purtate la să-
niuș, pe ninsoare, pe ploaie sau pe vânt.
Jacheta de ski cu glugă este o piesă prac-
tică și versatilă, mai ales dacă are și o
parte detașabilă de fleece care se poate
scoate atunci când nu este foarte frig.

Îmbrăcați copiii cu atenţie

Dacă nu doriți să vă sensibilizați co-
pilul, făcându-l mai vulnerabil la viroze,
nu-l îmbrăcați cu haine groase, de lână,
ci optați mai degrabă pentru haine moi,

de bumbac. Nu uitaţi de metoda de îm-
brăcare în straturi. Peste o helancă sau
un tricou de bumbac puteți pune un
hanorac, sau o vestuță, toate subțiri.
Este mai confortabil și mai sănătos pen-
tru copil să poarte mai multe straturi

de haine subțiri decât un singur strat
de haine foarte groase. Se va mișca mai
ușor, va respira și nu va răci!

Atenție la căciuli, mănuși,

șosete și fulare !

Nu ignorați nici importanţa acce-
soriilor! Chiar dacă este bine îmbrăcat,
copilul poate răci dacă-i este frig la pi-

cioare, la mâini sau la cap. Alegeți genul
de căciulă pe care copilul o preferă< un
fes, o căciulă de blăniță sau una de lână
cu design jucăuș și acoperitoare pentru
urechi cu ciucuri. Cei mici, de obicei,
nu suportă să poarte nici un fel de că-
ciulă, dar va trebui să-i convingeţi.

Mănușile cu un singur deget sunt
cele mai potrivite pentru copiii de vârstă
mică, pentru că se pot pune mai ușor.
Dacă mergeți la săniuș, alegeți unele
din material impermeabil, de ski. Pen-
tru copiii mai mari, puteți opta pentru
mănuși din lână cu zece degete. 
În ceea ce priveşte şosetele, confortul
este cuvântul cheie. Alege unele con-
fortabile, călduroase, din material moa-
le, de calitate (amestec de bumbac cu
lână). În loc de fular, care se poate agăța
în timpul jocului, alegeți un guler căl-
duros de lână.

Încălțămintea trebuie să fie
de calitate

Pentru a asigura un confort termic
şi protecţie împotriva umezelii, alege
încălţăminte de bună calitate. Astfel poţi
opta pentru ghetuţe de ski din material
impermeabil sau cizmulițe de piele.
Pentru zilele ploioase, cizmele de cau-
ciuc căptușite cu material călduros sunt
o minune.

Ţinuta copilului trebuie adaptată la
genul de activitate pe care urmează să
o desfăşoare, exact la fel cum procedăm
şi în cazul nostru. Dacă doriţi să mergeţi
la ski cu cel mic, cele mai potrivite sunt
costumele impermeabile întregi sau din
două piese.

Iarna este ocazia ideală de a
transforma ţinutele obişnuite în ce-
va inedit cu ajutorul unui fular, şal
sau a unei eşarfe. Aceste accesorii
pot fi purtate în fel şi chip, limitele
fiind impuse doar de către purtător.
Noi te vom învăţa să creezi iluzia
că ai avea o garderobă imensă, cu
doar câteva trucuri simple.

Dacă ești o adevărată fashionistă, știi
deja că orice ținută poate fi salvată sau
pur și simplu transformată cu ajutorul
accesoriilor, a suprapunerilor de texturi
sau a combinațiilor cromatice inspirate.
Așa că, atunci când găsești în garderoba
ta un articol vestimentar pe care nu l-ai
mai purtat de mult, ai putea încerca, în-
ainte de a renunța la el, să-ți pui la încer-
care inventivitatea și să creezi, cu ajutorul
accesoriilor, un outfit în care să incluzi
și acea piesă.

S-ar putea să fii uimită de multitudi-
nea de combinații pe care le poți crea,
pornind de la o rochie vintage sau de la
o banală pereche de pantaloni de stofă.
Și pentru că, de câteva sezoane încoace,
eșarfele și fularele sunt accesoriile cele
mai populare atât pentru ținutele noastre
de primăvară-vară, cât și pentru cele de
toamnă-iarnă, îți propun să le folosești
cu încredere pentru a crea în jurul lor ți-
nute cool și relaxate.

Şalul din lână purtat clasic

Secretul unei accesorizări reuşite

constă în alegerea impecabilă a micilor
detalii menite să adauge un plus de per-
sonalitate banalelor ţinute de iarnă. Şalul
supradimensionat, atât de folosit iarna,
poate deveni o piesă de rezistenţă a ţin-
utei, dacă îi acorzi atenţia binemeritată. 

Materialul din care este realizat şalul
este la fel de important ca şi modul în
care îl stilizezi. Foarte puţine femei au o
colecţie impresionantă de eşarfe XXL.
De cele mai multe ori  investim într-o
singură piesă de calitate, din lână, mătase
sau caşmir.

Şalul supradimensionat din lână a
devenit preferatul fashionistelor inter-
naţionale încă de la începutul acestui se-
zon. Lena Perminova, Cara Delevingne
şi Olivia Palermo îl poartă simplu, pe
umeri.

Truc< Pentru a da o notă proaspătă
aspectului său clasic, combină-l cu piese
ultra moderne< fusta de piele şi cizmele
peste genunchi.

Prinde şalul cu o centură

în talie

Trebuie să profiţi de centurile prinse
în talie, un trend care te ajută să-ţi creezi
un mijloc fin şi o alură mai armonioasă.

Pe lângă rolul lor estetic, intervine şi
partea practică< şalul supradimensionat
îşi găseşte cu ajutorul lor o nouă între-
buinţare. El se transformă din simplu ac-
cesoriu, într-o haină şic! Poartă-l ca un
poncho, peste orice fel de ţinute de iarnă
în culori neutre. De la birou şi până la
evenimentele de seară, şalul îţi va fi un
aliat de nădejde.

Accent decorativ pe un umăr

Odată cu prezentarea Burberry
toamnă-iarnă 2014/2015 începe şi po-
vestea şalurilor transformate în piese
must-have.

Ne-au inspirat atât imprimeurile co-
lorate, cât şi modul ingenios de purtare<
lăsat să cadă pe un umăr. Orice palton
elegant sau rochie casual pot fi astfel ac-
cesorizate cu unul dintre şalurile prefe-
rate, pe care poate l-ai uitat prea multă
vreme în sertar. Vei da impresia că ai o
garderobă copleşitoare dacă îţi însuşeşti
toate aceste 4 idei de bună purtare. Şi nu
uita, pentru un efect de impact, alege un
şal în contrast cu restul ţinutei!

Şalul supradimensionat
din mătase

Celebra casă Burberry ne propune
pentru sezonul toamnă-iarnă 2014 o mo-

dalitate indedită de a purta eșarfele de
mătase în culori vibrante< peste rochie
sau chiar peste palton, partea din față fi-
ind prinsă în talie cu o centură frumoasă
de piele.

Orice ţinută banală de birou poate
căpăta culoare cu ajutorul şalului de mă-
tase. Optează pentru nuanţe puternice,
care atrag atenţia. Înfăşoară-ţi o eşarfă
xxl peste o cămaşă.

Recomandare< prinde-o pe umăr cu
o broşă cu un design spectaculos, pentru
a avea lejeritate în mişcare.

Eșarfa triunghi
(legată în formă de V) 

Dacă îți plac eșarfele pătrate de di-
mensiune medie, alege o astfel de eșarfă
pe care să o pliezi la mijloc astfel încât să
formezi un pătrat cu vârful în jos. Leag-
o cu un mic nod la spate și poart-o cu o
bluză simplă, o cămașa albă, jeanși/pan-
taloni țigaretă și botine. Sunt de preferat
eșarfele de mătase cu un imprimeu fru-
mos, asortate cu restul ținutei.

În jurul gâtului 

O eșarfă dreptunghiulară mai lungă
poate arăta foarte bine dacă este înfășu-
rată în jurul gâtului, unde mai pui că te
va proteja și de frigul de afară. Alege o
eșarfă mai groasă, din bumbac sau din
amestec de lână pe care o poți purta cu
o rochie tip skater sau cu o bluză de bum-
bac și jeanși boyfriend.

:alul supradimensionat poate avea multiple `ntrebuin\[ri care te scot din impas

Mamele pot fi tentate să cumpere haine de stofă cu design interesant, însă cele mai potrivite mai
ales pentru copiii cu vârstă mică sunt hainele impermeabile de fâș. Acestea pot fi purtate la săniuș,
pe ninsoare, pe ploaie sau pe vânt. Jacheta de ski cu glugă este o piesă practică și versatilă, mai ales
dacă are și o parte detașabilă de fleece care se poate scoate atunci când nu este foarte frig.

Iarna, copiii prefer[ hainele moi
de bumbac care `i protejeaz[ de frig
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Sucul de roșii este util pentru
sănătate, deoarece este bogat în
substanțe nutritive, iar în plus te
ajută și să scazi în greutate având
foarte puține calorii (18 calorii la
100 g de suc).

Sucul de roșii este bogat în vitamine,
dintre acestea fac parte carotenul, vitami-
na C, E, B și PP. De asemenea, are nume-
roase minerale, ca de exemplu< magneziu,
zinc, fier, clor, iod, calciu, mangan, fosfor,
cobalt, nichel, bor, molibden, cupru, se-
leniu. Acest lucru demonstrează faptul că
roșiile sunt legume ideale pentru preve-
nirea și combaterea anemiei.

Licopenul din roșii oferă culoarea ro-
șie acestor legume, el fiind o substanță
izomer de beta-caroten. Licopenul are
proprietăți antioxidante, ferește organis-
mul de atacul nociv al radicalilor liberi,
scade riscul de cancer și protejează ADN-
ul. Potasiul din roșii și alte elemente active
sunt foarte importante în prevenirea ate-
rosclerozei, bolilor cardiace ischemice,
afecțiunilor sistemului nervos, dereglări-
lor de metabolism, bolilor cardiovasculare
în general.

Dieta cu suc de roșii este foarte ușor
de ținut având în vedere gustul plăcut al
acestei băuturi naturale. Acizii organici
din sucul de roșii mențin sănătatea meta-
bolismului, normalizează microflora in-
testinală și susțin imunitatea organismu-
lui.

Dieta cu suc de roșii
pentru 7 zile

Luni  
Se bea 1 litru de suc de roșii pe zi> se

mănâncă 150 g cartofi fierți> iar pentru
hidratarea corpului se bea 300 ml ceai ver-

de> dimineața se bea o ceașcă de cafea fără
zahăr.
Marți

Se bea 1 litru de suc de roșii pe par-
cursul zilei> se servește 500 g brânză de
vaci, iar pentru hidratarea corpului se bea
300 ml ceai verde> dimineața se bea o ceaș-
că de cafea fără zahăr.
Miercuri

Se bea 1 litru de suc de roșii și se con-
sumă 1 kg de fructe la alegere> se bea 300
ml ceai verde> dimineața se servește o
ceașcă de cafea fără zahăr.
Joi

Se bea 1 litru de suc de roșii pe par-
cursul zilei> se servește 500 g carne de pui
preparată la grătar (trebuie să fie slabă și
fără pieliță)> se bea 150 ml ceai verde iar
dimineața se servește o ceașcă de cafea
neîndulcită.
Vineri

Se bea 1 litru de suc de roșii în mai

multe reprize pe zi> se mănâncă 700 g
fructe și se bea 300 ml ceai verde> dimi-
neața se servește o ceașcă de cafea fără za-
hăr.
Sâmbătă

Se bea 1 litru de suc de roșii pe parcur-
sul zilei> se servește 500 g brânză de vaci,
iar pentru hidratarea corpului se bea 300
ml ceai verde> dimineața se bea o ceașcă de
cafea fără zahăr.
Duminică.

Se bea 1 litru de suc de roșii pe parcur-
sul zilei> se servește 500 g pește fiert sau
preparat la grătar> se bea 150 ml ceai verde
iar dimineața se servește o ceașcă de cafea
neîndulcită.
Dieta cu suc de roșii pentru 7 zile te ajută
să slăbești 5 kg. Pentru a scădea în greutate
se poate folosi și un amestec de suc de roșii,
zeamă de lămâie și suc de mere, în raport
de 2<1<4. Indicat este ca merele să aibă coajă
verde, iar roșiile să fie bine coapte.

Sucul de ro;ii este
dietetic ;i s[n[tos

Această dietă este soluţia per-
fectă dacă îţi doreşti să slăbeşti
mult, fără să renunţi la multe din-
tre alimentele tale preferate. Tre-
buie doar să bei un amestec mi-
raculos de miere şi scorţişoară ca-
re te va ajuta să scapi de kilogra-
mele în plus. Îţi va da energie şi
îţi va proteja corpul de infecţii.

O astfel de dietă ajută la pierderea în
greutate dar şi la detoxifierea organis-
mului. Persoanele care sunt suprapon-
derale şi au mereu senzaţia de oboseală
trebuie să încerce dieta cu miere şi
scorţişoară, deoarece beneficiile acestor
două produse pentru organism sunt foar-
te mari. Combinaţia dintre miere şi
scorţişoară este bună la gust şi uşor de
servit în fiecare zi.

Această dietă are rezultate foarte bu-
ne, la orice persoană, din acest motiv da-
că doreşti să slăbeşti trebuie să o încerci.

Cum se realizează

Se amestecă o lingură de miere cu
jumătate de lingură scorţişoară pudră şi
apoi această compoziţie omogenă se di-
luează în 250 ml apă fierbinte, apoi se
lasă să stea 30 minute să se
răcească. Această infuzie se bea în două

reprize, o parte dimineaţa pe stomacul
gol, cu jumătate de oră înainte de a servi
micul dejun, şi cealaltă jumătate seara,
chiar înainte de a merge la somn.

Dacă doriţi să pregătiţi o cantitate
mai mare, este important să ţineţi cont
de proporţiile dintre miere şi scorţişoară,
adică de 2<1. După ce se obţine infuzia
corespunzătoare, o poţi lăsa să se răceas-
că la temperatura camerei şi apoi se ţine
la frigider până a doua zi. Pentru a bea
în următoarea zi, infuzia trebuie scoasă
din timp din frigider pentru a se încălzi
la temperatura camerei, nu este bine să
fie consumată foarte rece.

Beneficiile dietei cu miere
şi scorţişoară

Această dietă te ajută să slăbeşti apro-
ximativ 2 kg în 7 zile. Efectele ei sunt be-
nefice asupra organismului, menţin să-
nătatea acestuia, datorită elementelor ac-
tive care se găsesc în miere şi scorţişoa-
ră.

Scorţişoara în combinaţie cu mierea
de albine este foarte bună pentru tractul
digestiv, în sensul că ajută la curăţarea
acestuia de bacterii, ciuperci şi paraziţi.
Efectul detoxifiant al amestecului mie-
re-scorţişoară este extraordinar, de aceea
această dietă este recomandată de 2-3 ori
pe an.

De asemenea mierea şi scorţişoara
ajută la scăderea colesterolului, la creşte-
rea flexibilităţii venelor şi arterelor, com-
baterea căderii părului, ameliorarea du-
rerilor de dinţi, reducerea riscului de boli
de inimă şi infecţii ale vezicii urinare.

Această dietă nu permite depunerea
de grăsimi. Pudra de scorţişoară oferă
energie corpului, la fel şi mierea de albi-
ne. Cei care au încercat deja această dietă
au fost multumiţi de rezultate.

Scorţişoara ajută la vindecarea boli-
lor respiratorii, prevenirea bolilor de ini-
mă, cancerului, combaterea respiraţiei
urât mirositoare şi obezităţii.

Această  dietă cu miere şi
scorţişoară  stopează organismul din a
acumula grăsime şi astfel ajută la slăbit.
Băutura are un gust foarte bun şi o poţi
consuma cât timp vrei tu. Nu există o
anumită perioadă pentru această dietă,
ci este bine să o ţii până ajungi la rezul-
tatele dorite.

Mierea şi scorţişoara sunt amândouă
binecunoscute pentru proprietăţile lor
curative şi beneficiile aduse organismu-
lui. Dieta cu miere şi scorţişoară este mult
mai eficientă dacă faci şi exerciţii în mod
regulat şi ai grijă să te fereşti de junk-
food şi alimente nesănătoase, pline de E-
uri şi grăsimi. Este foarte plăcut să ţii
această dietă, întrucât băutura miracu-
loasă este uşor de făcut şi are un gust
foarte bun. Merită încercată!

Mierea ;i scor\i;oara sunt bune
pentru tractul digestiv

Deşi nu vrem să recunoaştem, sun-
tem mereu preocupaţi de felul în care

arătăm. Majoritatea sunt concentraţi de
cele mai multe ori, fie pe menţinerea
greutăţii corporale, fie pe eliminarea ki-
logramelor acumulate în plus. Dar ce ne
facem, însă, cu cei care se află în ipostaza
de a găsi cea mai bună dietă pentru în-
grăşare?

Persoanele care doresc să pună câ-
teva kilograme o pot face cu uşurinţă.
Există nenumărate soluţii, oferite chiar
de către nutriţionişti. Chiar şi în cazul
dietelor de îngrăşare, există anumite re-
guli care trebuie respectate de către cei
care consideră că mai au nevoie de câteva
kilograme pentru a atinge greutatea care
îi fac să se simtă cu adevărat confortabil. 

Aşadar pregăteşte-te să urmezi paşii
de mai jos, în următoarele 7 zile, pentru
a obţine o siluetă de vis. 

Programul zilnic de `ngrăşare
Micul dejun, considerat şi cea mai

importantă masă a zilei, trebuie să fie
compus dintr-un mix de cereale inte-
grale şi lapte integral, la care poţi adăuga,
pentru o doză suplimentară de energie,
un pahar de suc de fructe. Între mese
poţi savura o banană, care îţi va conferi
aportul caloric de care organismul tău
are nevoie pentru a funcţiona corespun-
zător.

La prânz, poţi consuma fie o porţie
de cartofi, fie orez sau fasole, alimente
cunoscute ca fiind necesare atunci când
doreşti să ai parte de un program de în-
grăşare echilibrat şi sănătos. Un aliment
care te va ajuta în dieta pentru îngrăşare
pe zile, pe care te-ai decis să o urmezi,
este fără doar şi poate pâinea din făină
integrală, care nu trebuie să lipsească ni-
ciodată de pe masa ta.

Nici un prânz nu poate fi încheiat
cu succes, dacă nu este încununat şi de
o binemeritată porţie de desert. Poţi ale-
ge cu încredere să te delectezi cu deli-
ciosul unt de arahide.

În ceea ce priveşte cina, mizează pe
o porţie de piure de cartofi, la care poţi
asezona un sos din brânză, sau de ce nu,
optează să găteşti la abur câteva păstăi
de fasole verde ori broccoli. De aseme-
nea, pentru diversitate, poţi alterna le-
gumele cu o porţie de carne slabă la gră-
tar.

Gustările
Viaţa cosmopolit[, lipsa momentelor

de respiro, ne fac pe cele mai multe din-
tre noi să dăm prioritate doar celor 3
mese ale zilei, însă, nutriţioniştii reco-
mandă să încercăm, pe cât posibil, să nu
trecem peste gustări, mai ales atunci
când ne-am propus să urmăm, cu des-
ăvârşire, o dietă de îngrăşare pe zile.
Prin urmare, gustarea ta poate să fie re-
prezentată fie de un măr, fie de câteva

oleaginoase de tipul migdalelor, alunelor
de pământ sau nucilor, fie de un răcori-

tor shake din fructe de sezon.
Dacă faci parte din categoria persoanelor
care cred că doar alimentaţia este im-
portant[ când vrei să te îngraşi, ţinem
să te informăm că, nutriţioniştii împăr-
tăşesc şi alte secrete care pot funcţiona
când vrei să iei în greutate. 

Sportul ;i apa sunt esen\iale

Sportul
Venerat atât în curele de slăbire, cât

şi în cele de îngrăşare are un rol esenţial,
deoarece te va ajuta să îţi măreşti masa
musculară într-un mod cât se poate de
sănătos, dar şi estetic. Aşadar, un pro-
gram de exerciţii fizice nu strică, drept
pentru care genoflexiunile, ridicarea
greutăţilor, gimnastica sau mersul pe bi-
cicletă, vor participa la obţinerea unei
siluete tonifiate.
Apa

Consumul a cel puţin 2 litri de apă
pe zi este deja considerat a fi o arhicu-
noscută regulă în curele de slăbire.
Aceasta nu face excepţie nici în dieta de
îngrăşare, deoarece, apa este cea care fa-
vorizează procesul prin care organismul
absoarbe eficient substanţele nutritive.
Deci, pe lângă energizantele sucuri din
fructe şi legume proaspete, apa joacă un
rol important în funcţionarea optimă a
organismului.

Dacă ai luat la cunoştinţă toate me-
todele prin care te poţi îngrăşa sănătos,
tot ce îţi rămâne de făcut este să te înar-
mezi cu multă răbdare şi perseverenţă.
Rezultatele mult aşteptate nu vor întârzia
să apară. 

Trucuri zilnice
pentru `ngr[;are

Mierea şi scorţişoara ajută la scăderea colesterolului, la creşterea flexibilităţii venelor şi arterelor,
combaterea căderii părului, ameliorarea durerilor de dinţi, reducerea riscului de boli de inimă şi
infecţii ale vezicii urinare.

Această dietă nu permite depunerea de grăsimi. Pudra de scorţişoară oferă energie corpului, la
fel şi mierea de albine. Cei care au încercat deja această dietă au fost mul\umiţi de rezultate.
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Lungmetrajul “Birdman”,
de Alejandro Gonzales Iñárritu,
a primit cele mai multe nomina-
lizări – şapte – la premiile Globul
de Aur 2015, în timp ce “Boy-
hood”, de Richard Linklater, şi
“The Imitation Game”, de Morten
Tyldum, au fost nominalizate la
cinci categorii, informează
hfpa.org.

La ediţia din 2015, premiul Globul
de Aur pentru întreaga carieră va fi de-
cernat actorului, regizorului şi produ-
cătorului George Clooney.

Nominalizările pentru cea de-a 72-
a ediţie a galei Globurilor de Aur au
fost anunţate joi, la Los Angeles. Actorii
Peter Krause, Paula Patton, Kate Bec-
kinsale şi Jeremy Piven au anunţat, din
hotelul Beverly Hilton din Los Angeles,
nominalizările pentru cele 25 de cate-
gorii de premii pentru cinema şi tele-
viziune.

Cea de-a 72-a ediţie a premiilor
Globul de Aur, decernate de Asociaţia
presei străine de la Hollywood (Holly-
wood Foreign Press Association,
HFPA), va avea loc pe 11 ianuarie, la
Los Angeles. Gala va fi prezentată, pen-
tru a treia oară, de actriţele Tina Fey şi
Amy Poehler.

Prezentăm mai jos lista nominali-
zărilor<

Cel mai bun film – dramă< “Boy-
hood”, “The Imitation Game”, “The
Theory of Everything”, “Selma”, “Fox-
catcher”

Cel mai bun film – comedie/musi-
cal< “Grand Budapest Hotel”, “St Vin-
cent”, “Birdman”, “Pride” şi “Into the
Woods”

Cea mai bună regie< Wes Anderson
(“Grand Budapest Hotel”), David Fin-

cher (“Gone Girl”), Alejandro Gonza-
les Iñárritu (“Birdman”), Richard Lin-
klater (“Boyhood”) şi Ava DuVernay
(“Selma”)

Cel mai bun rol principal masculin
într-un film – dramă< Steve Carell
(“Foxcatcher”), Benedict Cumberbatch
(“The Imitation Game”), Jake Gyllen-
haal (“Nightcrawler”), David Oyelowo
(“Selma”), Eddie Redmayne (“The

Theory of Everything”)
Cel mai bun rol principal masculin

într-un film – comedie/musical< Ralph
Fiennes (“Grand Budapest Hotel”), Mi-
chael Keaton (“Birdman”), Bill Murray
(“St Vincent”), Joaquin Phoenix (“In-
herent Vice”), Christoph Waltz (“Big
Eyes”)

Cel mai bun rol principal feminin
într-un film – dramă< Julianne Moore
(“Still Alice”), Rosamund Pike (“Gone
Girl”), Reese Witherspoon (“Wild”),
Jennifer Aniston (“Cake”), Felicity Jo-
nes (“The Theory of Everything”)

Cel mai bun rol principal feminin
într-un film comedie/musical< Amy
Adams (“Big Eyes”), Emily Blunt (“Into
the Woods”), Julianne Moore (“Map
to the Stars”), Quvenzhané Wallis
(“Annie”), Helen Mirren (“Hundred
Foot Journey”)

Cel mai bun actor într-un rol se-
cundar într-un lungmetraj< Robert Du-
vall (“The Judge”), Ethan Hawke
(“Boyhood”), Edward Norton (“Bir-
dman”), Mark Ruffalo (“Foxcatcher”),
J.K. Simmons (“Whiplash”)

Cea mai bună actriţă în rol secun-
dar într-un lungmetraj> Patricia Ar-
quette (“Boyhood”), Jessica Chastain
(“A Most Violent Year”), Keira Kni-
ghtley (“The Imitation Game”), Emma
Stone (“Birdman”), Meryl Streep (“Into
the Woods”)

Cel mai bun scenariu< Wes Ander-

son (“The Grand Budapest Hotel”),
Gillian Flynn (“Gone Girl”), Alejandro
González Iñárritu, Nicolas Giacobone,
Alexander Dinelaris Jr. (“Birdman”),
Richard Linklater (“Boyhood”), Gra-
ham Moore (“The Imitation Game”)

Cel mai bun film de animaţie<
“Book of Life”, “Box Trolls”, “How to
Train Your Dragon 2″, “Big Hero 6″,
“Lego Movie”

Cel mai bun film străin< “Ida” (Po-
lonia), “Leviathan” (Rusia), “Force Ma-
jeure/ Tourist” (Suedia), “Tangerines/
Mandariinid” (Estonia), “Gett/ Gett<
The Trial of Viviane Amsalem” (Israel)

Cea mai bună coloană sonoră<
“The Imitation Game”, “Theory of Eve-
rything”, “Gone Girl”, “Birdman”, “In-
terstellar”

Cel mai bun cântec< “Big Eyes” din
“Big Eyes”, “Glory” din “Selma”, “Mercy
is” din “Noah”, “Opportunity” din “An-
nie” şi “Yellow Flicker Beat” din “The
Hunger Games: Mockingjay Part I”

Cel mai bun serial de televiziune
musical/comedie< “Girls”, “Jane the Vir-
gin”, “Orange Is The New Black”, “Sili-
con Valley”, “Transparent”

Cel mai bun serial de televiziune –
dramă< “The Affair”, “Downton Ab-
bey”, “Game of Thrones”, “The Good
Wife”, “House of Cards”

Cel mai bun film TV< “Fargo”, “The
Missing”, “The Normal Heart”, “Olive
Kitteridge”, “True Detective”

Festivalul de Film Românesc
de la New York “Making Waves /
New Romanian Cinema” a fost re-
comandat de prestigioase publi-
caţii din Statele Unite ale Ameri-
cii, precum The New York Times,
Wall Street Journal şi The New
Yorker, dar şi de site-ul de specia-
litate IndieWire.

La o zi după deschiderea, din 4 de-
cembrie, cu proiecţia "Câinele japonez"
în faţa unei săli arhipline de la Film
Society of Lincoln Center, Festivalul
de Film Românesc Making Waves a
fost recomandat de cronicarul publi-
caţiei The New York Times.

Dacă la ediţiile anterioare The New
York Times cataloga Festivalul Making
Waves drept "o comoară" a evenimen-
telor cinematografice din oraşul ame-
rican, anul acesta, publicaţia recoman-
dă manifestarea organizată de Roma-
nian Film Initiative drept "un festival
ce oferă o imagine de ansamblu asupra
unuia dintre cele mai dinamice avan-
posturi ale cinematografiei mondiale".

Jurnalistul Eric Grode menţionează
nu doar "Câinele japonez", regizat de
debutantul Tudor Cristian Jurgiu şi
propus de România pentru o nomina-
lizare la premiile Oscar 2015, şi "Al
doilea joc", al lui Corneliu Porumboiu,
ci evidenţiază şi omagiul pe care festi-
valul i-l aduce veteranului regizor Stere
Gulea, prin "prezentarea legendarei ca-
podopere din 1987 «Moromeţii» şi a
celui mai recent film al său, cu un titlu
memorabil< «Sunt o babă comunistă»".

Recomandările din The New York
Times au fost precedate de cele apărute

în Wall Street Journal, pe site-ul Indie-
Wire şi în prestigiosul săptămânal The
New Yorker. Publicaţia The Wall Street
Journal a invitat la rândul ei publicul
american la selecţia de filme a celei de-
a noua ediţii Making Waves, dintre care
subliniază "Câinele japonez" şi "sub-
versiva" coproducţie bulgaro-română
"Viktoria", a regizoarei Maya Viktova,
din închiderea festivalului.

The Wall Street Journal a recoman-
dat şi "Al doilea joc", precizând, toto-
dată, că "A fost sau n-a fost?", regizat

tot de Porumboiu, rămâne unul dintre
principalele repere ale "noului val ro-
mânesc".

IndieWire oferă "Câinelui japonez"
calificativul maxim, iar Richard Brody
de la The New Yorker semnalează, în-
tr-o recenzie, acelaşi titlu semnat de
Porumboiu, documentarul în care, pe
fundalul celebrului meci de fotbal
Steaua-Dinamo din 1988, regizorul
discută cu tatăl său, arbitrul acelei par-
tide istorice.

"Suprapunerea de sunet şi imagine

oferă meciului amplitudinea şi profun-
zimea unui film de ficţiune, oferind
totodată o dimensiune alegorică a so-
cietăţii care, la acel moment, se afla în
pragul unei schimbări radicale", a scris
Brody despre "Al doilea joc".

IndieWire despre
“C]inele japonez”

“Câinele japonez", de Tudor Cri-
stian Jurgiu, a primit laude din partea

site-ului specializat IndieWire, care
scrie că filmul "reîmprospătează pro-
fund cinematografia", iar regizorul este
un "talent notabil".

“Produs cu participarea HBO Ro-
mânia, «Câinele japonez» nu are scene
de violenţă, limbaj rău, nici măcar su-
gestii de sex sau nuditate şi puţinele
evenimente care se desfăşoară pe du-
rata a 83 de minute ar putea fi primul
act dintr-un singur episod în orice pro-
gram dintr-o reţea de cablu. Cu toate
acestea, filmul lui Tudor Jurgiu este de-
parte de a fi plictisitor. O dramă stra-
tificată, surprinzător de expresivă, stilul
cinematografic poate fi mai puţin epa-
tant, dar este încrezător şi convingător,
permiţându-le spectatorilor să intre în
povestea intimă, spusă în ritmuri dis-
crete, şoptite. Estetica se poate să nu
fie pe gustul tuturor, dar filmul lui Jur-
giu reîmprospătează profund cinema-
tografia", scrie IndieWire.

Filmul marchează revenirea lui
Victor Rebengiuc într-un rol principal
pe marele ecran. Alături de Rebengiuc,
din distribuţia filmului fac parte actorii
Şerban Pavlu, Kana Hashimoto, Ioana
Abur, Constantin Drăgănescu, Alexan-
drina Halic şi Laurenţiu Lazăr.

"Deloc surprinzător, filmul elegant
al lui Jurgiu este filmat atât de grijuliu
cum s-a zis. Cel mai adesea, Jurgiu ale-
ge să aibă scene neîntrerupte în faţa
unei camere care nu se mişcă, cu per-
sonaje care interacţionează în confor-
mitate cu fiecare compoziţie zugrăvită.
Când camera schimbă unghiurile cu
mişcări lente, momentele şi secvenţele
pentru care sunt utilizate capătă impact
dramatic”, mai scrie IndieWire.

A consemnat V. A.

Lista nominaliz[rilor la premiile Globul de Aur 2015

Victor Rebengiuc (st]nga) revine cu un rol principal `n filmul “C]inele japonez”

“Globul de Aur”, cel mai important trofeu cinematografic american dup[ Oscar

Cinematografia rom]neasc[ face
din nou valuri `n presa american[

FILM
La o zi după deschiderea, din 4 decembrie, cu proiecţia "Câinele japonez" în faţa unei săli

arhipline de la Film Society of Lincoln Center, Festivalul de Film Românesc Making Waves a fost
recomandat de cronicarul publicaţiei The New York Times.
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Banca Naţională a României
(BNR) era o societate cu capital
românesc cu statul proprietar a
doar o treime din acţiuni, restul
de două treimi din bancă revenin-
du-le particularilor, informează
money.ro.

Aceasta era situația Băncii Cen-
trale a României (BNR) la înființarea
sa, în aprilie anul 1880. "Banca Naţio-
nală a României era o societate ano-
nimă cu un capital social românesc
de 30.000.000 lei (60.000 acţiuni) şi
avea privilegiul exclusiv de a emite bi-
lete de bancă la purtător. Statul
deţinea o treime din acţiuni, iar restul
de două treimi aparţineau particula-
rilor”, conform istoricului instituției,
postat pe site-ul BNR.

BNR este a 13-a bancă centrală în-
ființată în lume, fiind înființată înain-
tea băncii centrale a Japoniei sau a sis-
temului Rezervei Federale din SUA
(FED). Prima bancnotă emisă de BNR
a fost cea de 1000 lei, care a circulat
până în anul 1933. Până în 1948, in-
stituția a fost una privată, controlată
cu mână de fier de către acționarii ca-
re, nu o dată, au sfidat guvernul pro-
priului partid, PNL.

Proiectul Legii de înființare
a BNR depus la Parlament
în 1880

În 27 februarie 1880, preşedintele
Consiliului de Miniştri, I. C. Brătianu,
a depus în Parlament proiectul Legii
constitutive a Băncii Naţionale a Ro-
mâniei, vizând o formulă bazată pe
întâlnirea capitalurilor particulare cu
încrederea inspirată de stat. 

La încheierea expunerii de motive
aferentă acestei legi, exista următoarea
apreciere< „posteritatea va lua cu re-
cunoştinţă act în analele ei că Româ-
nia şi-a dobândit astăzi instituţiunea
unei Bănci Naţionale, prin propune-
rea guvernului conservator şi prin stă-
ruinţele şi sforţările partidului şi gu-
vernului liberal. Această împrejurare
onorează egal şi pe cei care au luat
iniţiativa propunerii şi pe acei care
din propunere au făcut o realitate”.

Iniţiatorii proiectului precizau că
sistemul organizării şi administrării
BNR, principiile constitutive şi me-
canismul de funcţionare au fost luate
din legea organică a Băncii Naţionale
a Belgiei, la fel cum principiile Con-

stituţiei Belgiei din 1830 au stat la baza
Constituţiei României din 1866.

Așadar, după înființarea BNR, în
schimbul concesionării privilegiului
de emisiune de către stat pentru o pe-
rioadă de 20 de ani, Banca Națională
îşi asuma mai multe obligaţii< *retra-
gerea din circulaţie, în cel mult patru
ani, a biletelor ipotecare> *înfiinţarea
de sucursale şi agenţii în principalele
oraşe ale țării şi, neapărat, în fiecare
reşedinţă de judeţ.

Alte obligații ale BNR erau plasa-
rea unei sume, egală cu jumătate din
capitalul social vărsat, în efecte publi-
ce româneşti, precum și efectuarea fă-
ră nicio indemnizaţie a serviciului de
casierie pentru stat.

Pentru a limita puterea de decizie
a marilor acţionari și, în primul rând,
a statului, la Adunarea Generală par-

ticipau acţionarii care deţineau un nu-
măr minim de patru acţiuni, echiva-
lente cu un vot. Aceste restricţii per-
miteau conducerii executive a băncii
să aibă un rol important în fixarea co-
ordonatelor politicii monetare şi de
credit a instituţiei, se arată în istoricul
BNR.

Potrivit informațiilor prezentate
pe site-ul instituției, Adunarea gene-
rală alegea dintre membrii săi patru
directori însărcinaţi cu administrarea
băncii şi patru cenzori pentru supra-
vegherea operaţiunilor. 

Guvernatorul, doi directori şi trei
cenzori erau numiţi de guvern. Di-
rectorii şi cenzorii numiţi de guvern
nu puteau să fie funcţionari publici
sau să aparţină corpurilor legiuitoare.
În caz de absenţă a guvernatorului,
unul dintre directori era numit de că-

tre guvern, în fiecare an, viceguver-
nator. Operaţiunile băncii, în special
emisiunea biletelor şi scontul, erau su-
pravegheate de un comisar numit de
guvern, care avea dreptul să asiste, cu
vot consultativ, la toate şedinţele con-
siliilor şi ale comitetelor din bancă şi
să se opună oricărei hotărâri pe care
o considera contrară legii, statutelor
şi regulamentelor acesteia sau intere-
selor statului.

La 30 noiembrie 2014, rezervele
valutare la Banca Naţională a Româ-
niei se situau la nivelul de 31 467 mi-
lioane euro, faţă de 32 214 milioane
euro la 31 octombrie 2014.

Rezerva de aur se menține la 103,7
tone. În condiţiile evoluţiilor preţuri-
lor internaţionale, valoarea acesteia s-
a situat la 3 171 milioane euro.

G. Mihai

Ingredientele alergene din produ-
sele alimentare trebuie trecute obliga-
toriu pe etichete, în cazul produselor
din magazine, şi în meniuri, la restau-
rante, din 13 decembrie, iar din 2016
consumatorii trebuie informaţi, în ace-
laşi mod, şi despre valoarea nutritivă
a alimentelor.

Noile reglementări sunt prevăzute
în Regulamentul UE 1169/2011, prin
care se urmăreşte o mai bună infor-
mare a consumatorilor, pentru prote-
jarea sănătăţii şi intereselor acestora.

Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC), Marius Dunca, a declarat,
pentru Mediafax, că cei care nu res-
pectă noile prevederi pot primi amen-
zile sunt între 1.000 şi 10.000 de lei
pentru etichetare incorectă şi între
5.000 şi 50.000 de lei pentru practici
comerciale incorecte, dacă se constată
că informaţiile respective au fost as-
cunse în mod intenţionat. În cea de-a
doua ipoteză, va fi aplicată şi măsura
opririi temporare de la comercializare
a produselor, până se face o etichetare
corespunzătoare.

De asemenea, trebuie obligatoriu
indicată pe etichetă ţara de origine sau
locul de provenienţă pentru carnea de
porc, de oaie, de capră şi de pasăre,
miere, fructe, legume şi peşte. În pre-
zent, este obligatorie indicarea originii
numai în cazul cărnii de vită şi mânzat,
ca urmare a situaţiei create de boala
"vacii nebune".

Totodată, regulamentul introduce
elemente suplimentare de etichetare
în cazul produselor alimentare cu
adaos de cofeină în conţinut, altele de-
cât băuturile pe bază de cafea şi ceai.
Pe aceste produse este obligatorie în-
scrierea expresiei< "Adaos de cofeină.
Nu se recomandă copiilor şi femeilor
însărcinate".

O altă prevedere  este aceea că eti-
cheta produselor alimentare, precum
şi meniurile trebuie să includă infor-
maţii privind valoarea energetică şi
conţinutul de grăsimi, acizi graşi sa-
turaţi, glucide, proteine, zaharuri şi sa-
re.

În cazul în care operatorii econo-
mici furnizează deja, în mod voluntar,
informaţii nutriţionale, acestea trebuie
să respecte prevederile regulamentu-
lui, potrivit ANPC.

Din 13 decembrie, 
s-au schimbat 

etichetele 
produselor alimentare 

Microsoft a devenit cea mai mare
companie din lume care sprijină tran-
zacţiile cu bitcoin, după introducerea în
această săptămână a unei opţiuni prin
care clienţii pot folosi moneda virtuală
pentru a cumpăra aplicaţii, jocuri şi mu-
zică de pe platformele digitale ale com-
paniei.

Microsoft se alătură astfel diviziilor
PayPal şi Braintree ale EBay pe lista com-
paniilor importante care acceptă tran-
zacţiile cu bitcoin, notează Market-
Watch.

Potrivit informaţiilor de pe pagina
de plăţi a Microsoft, clienţii companiei
pot folosi bitcoin pentru a-şi alimenta
conturile, moneda virtuală fiind schim-
bată în bani reali la cursul zilei. 

Sumele pot fi folosite ulterior pentru
achiziţia de produse şi aplicaţii digitale.

Gheorghe M.

Moneda virtual[,
bitcoin, acceptat[

de Microsoft

Banca Na\ional[ a României a fost
la început institu\ie privat[

Statul rom]n de\inea doar o treime din ac\iuni, iar restul de dou[ treimi le reveneau particularilor

Clădirea veche a Băncii Naționale a României a fost realizat[ de Albert Galleron împreună cu Cassien Bernard, amândoi
foști elevi ai lui Charles Garnier, realizatorul celebrei Opéra Garnier, cunoscută și ca Opera din Paris

În 27 februarie 1880, președintele Consiliului de Miniștri, I. C. Brătianu, a depus în Parlament
proiectul Legii constitutive a Băncii Naţionale a României, vizând o formulă bazată pe întâlnirea
capitalurilor particulare cu încrederea inspirată de stat. La încheierea expunerii de motive aferentă
acestei legi, exista următoarea apreciere< „posteritatea va lua cu recunoștinţă act în analele ei că
România și-a dobândit astăzi instituţiunea unei Bănci Naţionale.

Shubham Banerjee are doar 13 ani,
dar este recunoscut în lumea întreagă ca
unul dintre cei mai promiţători antrepre-
nori. Tânărul născut în Belgia este CEO al
Braigo Labs, o companie care produce im-
primante pentru oamenii orbi.

Ideea i-a venit în urmă cu un an, atunci
când a găsit un flyer care promova o strân-
gere de fonduri pentru oamenii orbi. În-
trebându-se cum pot aceştia citi, el a aflat
despre limbajul Braille şi cât de complicat
este procesul de printare a cărţilor pentru
cei care suferă de această deficienţă.

"Când am aflat cât costă o imprimantă
Braille, nu mi-a venit să cred", a povestit
Banerjee celor de la Business Insider. "Am
vrut să îi ajut pe oameni, aşa că am încercat
să construiesc un dispozitiv din materialele
pe care le aveam la dispoziţie."

Aceste materiale erau piese de Lego,
cu care tânărul a reuşit să dezvolte prima
parte a proiectului său, de aici venind şi
numele companiei Braigo< Braille şi Lego.
Părinţii l-au ajutat să cumpere restul ma-
terialelor şi Banerjee a testat, cu succes,
imprimanta sa.

În lume există aproape 300 de milioane
de persoane ce nu pot vedea, iar 90% dintre
ei trăiesc în state  în curs de dezvoltare.
Costul actual al unei imprimante Braille
este de aproape două mii de dolari, dar
prototipul lui Banerjee este de patru ori
mai ieftin. Acest lucru a atras atenţia mai
multor publicaţii de specialitate, el primind
premiul The Tech Awards 2014 şi o invi-
taţie la Casa Albă pentru un eveniment
dedicat tinerilor antreprenori şi inventa-
tori.

Compania Intel a fost impresionată de

idee şi a decis să investească în dezvoltarea
produsului. Astfel, Banerjee a devenit cel
mai tânăr antreprenor în care o companie
de venture capital să investească. "Nu am
crezut că o companie mare va fi interesată
de proiectul meu", povesteşte tânărul. "A
fost o surpriză extraordinară".

Cu finanţarea primită, Banerjee spune
că vrea ca Braigo Labs să dezvolte un alt
prototip care să semene cu o imprimantă
normală. El vrea ca produsul să intre pe
piaţă până la sfârşitul anului 2015.

B.M.

300 milioane de orbi vor folosi imprimanta special[ creat[
de un antreprenor de 13 ani
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:tiu, vor exista multe persoa-
ne, hai să le zic cre;tine, că a;a ;i
sunt, care vor trage o concluzie
tran;antă ;i vehementă<  "sunt fa-
ke-uri photoshopate”. "Sirena es-
te o ființă fabuloasă, din mitolo-
gia greacă, cu aspect de femeie,
cu picioare și aripi de pasăre, mai
târziu cu coadă de pește, care,
prin cântecele ei, ademenea pe
corăbieri în locuri primejdioase,
unde aceștia își găseau moartea. 

Prima mențiune documentară pri-
vind existența unor ființe jumătate
pește jumătate om, numite sirene, este
în Odiseea lui Homer. Sirenele erau
de obicei trei la număr, jumătate femei,
jumătate păsări (sau pești). Aveau voci
minunate și prin cântecul lor, atrăgeau
marinarii, care, pentru a le auzi cât
mai de-aproape, ajungeau să-și sfărâ-
me corăbiile de stânci. Ulise ar fi pățit
la fel, dar, povățuit de vrăjitoarea Cir-
ce, s-a legat de catargul corăbiei, iar
tovarășii lui și-au astupat urechile cu
ceară pentru a nu mai auzi cântecul
sirenelor.”

Probabil a;a veți considera ca fiind
„fake” ;i aceast[ ;tire<  cercetătorii au
anunțat că au descoperit schelete al
mitologicului unicorn.

Fosile descoperite
ale sirenelor au fost confiscate 
;i ascunse

Tot cercetătorii, potrivit blog-ului
reinep.wordpress.com anunță că au
descoperit fosile ale mitologicelor si-
rene, dar că în cele din urmă, fosilele
au fost confiscate, a;a cum s-a făcut ;i
în cazul uria;ilor umani, ele fiind as-
cunse de mass-media ;i de ochii pu-
blicului, pentru că ar arăta o alt[ față
a istoriei.

Un arheolog bulgar, profesorul Bo-
zidar Dimitrov, a dezgropat, în apro-
pierea orașului Sozopol, din sudul
Bulgariei, un schelet uman vechi de
aproximativ 8.000 de ani, care prezintă
o coadă asemănătoare unei sirene.
Poetul roman Virgil a scris că unul
din locurile în care trăiau aceste crea-
turi era în apropierea insulei Capri,
din Marea Tireniană, în timp ce în
”Odiseea” lui Homer se menționează
și alte insule, din actuala Mare Medi-
terană.

Vechii greci și romani carac-
terizau \ărmurile M[rii Negre
ca fiind locuite de s[lbatici

Iată că sirenele ar fi putut trăi și în
apropierea ținuturilor locuite de săl-
batici, după cum erau caracterizate
țărmurile Mării Negre de vechii greci
și romani.

O altă ;tire apărută nu cu mult
timp în urmă pe internet este aceea că
pe o plajă din Hawaii a fost găsită o si-
renă e;uată, plină de alge. Partea su-
perioară a corpului este similară cu
cea  a unei femei, însă partea inferioară
este asemănătoare cu cea a unui pește,
de unde și ideea c[ respectiva creatură
este o sirenă. Un alt aspect șocant este
faptul că "SIRENA" are o culoare a pie-
lii foarte deschisă, dar și solzi pe coadă.
Mulți dintre cei care au văzut pozele
răspândite foarte rapid pe internet au
fost de părere că este vorba de o sirenă.
Dar au fost și voci care au spus că totul
este doar un trucaj ordinar.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Savantul Henri Coandă a in-
ventat un sistem de transport cu
tuburi pneumatice prin care
braşovenii ar fi ajuns la Bucureşti
în jumătate de oră. Acesta a fost
primul proiect pentru autostrada
Bucureşti-Braşov

Cele mai moderne aeronave, ştiute
sau secrete, au toate la bază efectul
„Coandă“, descoperirea inginerului ro-
mân Henri Coandă. Despre el se ştie că
ar fi fost ba ungur, ba englez, ba francez. 

S-au împlinit 120 de ani de la
na;terea lui Henri Coandă

Anul acesta, cînd s-au împlinit 120
de ani de la naşterea lui, se cuvine să rea-
mintim că marele savant era român get-
beget. Că multe dintre invenţiile sale le-
a brevetat în România. 

Un proiect pus în practică, dar nefi-
nalizat, este sistemul de transport pneu-
matic prin tuburi. Coandă a vrut să lege
Braşovul de Bucureşti prin nişte conduc-
te prin care să circule containere şi oa-
meni. De fapt, acesta a fost primul proiect
de autostradă Bucureşti-Braşov.

Hotărît să se dedice cercetării, Coan-
dă a plecat în Franţa şi, în 1909, a absolvit
Şcoala Superioară de Aeronautică din
Paris. 

Celebrul inginer Gustave Eiffel l-a
ajutat să construiască un banc mobil de
încercări, montat pe o locomotivă, şi un
dispozitiv original de înregistrare a fe-
nomenelor aerodinamice din jurul ari-
pilor. La 16 decembrie 1910, la Issy les
Moulineaux, cu ocazia Celui de-al Doilea
Salon Internaţional de Aeronautică de la
Paris, Coandă a prezentat primul avion
cu reacţie din lume. 

În 1914, Coandă a inventat tunul fără
recul, care putea trage cinci lovituri de-
odată.

Românul a făcut un mic avion biplan
cu aripile repliabile, accesibil pe orice fel
de teren.
Părintele prefabricatelor

După terminarea războiului, a con-
ceput primele prefabricate pentru con-
strucţii< materialul denumit beton-bois,

mult mai rezistent decît lemnul. Invenţia
a adus statului francez însemnate eco-
nomii şi refacerea unor localităţi distruse
de război. A început să colaboreze cu ro-
mânii. 

În 1934, a brevetat în Franţa „Proce-
deul şi dispozitivul pentru devierea unui
fluid într-un alt fluid“. Acesta era, de fapt,
efectul Coandă. Un an mai tîrziu, a bre-
vetat „aerodina lenticulară“ sau „discul
zburător“. „Ne spunea că seamănă cu o
farfurie zburătoare. La vremea aceea, fe-
nomenul OZN era la modă, aşa că îl as-
cultam fascinaţi, imaginaţia noastră
ajungea departe. Ne spunea că vrea să
ajute statul român să realizeze aerodina,
o aeronavă performantă. Voia ca Româ-
nia să fie prima ţară care fabrică OZN-
uri“, îşi aminteşte generalul.

Coandă a revenit definitiv în Româ-
nia în 1969 ca director al Institutului de
Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică (INCREST),
institut fondat de el. Deşi octogenar, in-
ginerul nu a abandonat munca de cerce-
tare în cele mai diferite domenii< medical,
acustic, optic, aerodinamic, agrotehnie,
căutînd să inventeze noi maşini la care
să poată fi aplicat efectul Coandă. 

În anii 1920-1921, Coandă a propus
statului francez darea în exploatare a
unui tren aerian, primul din lume, care
putea circula cu 600 km/oră, viteză care
pentru acea epocă era de domeniul fan-
teziei. Românul propunea construirea de
cabine după modelul avioanelor, care să
alunece pe cabluri aeriene ajutate de per-
ne de aer. Experienţa a avut loc la Vin-
cennes, comisia i-a dat aprobarea, dar n-
a fost niciodată aplicată, din lipsă de fon-
duri.

Coandă a reluat ideea în România.
Proiectul „Aerotubexpres“ era o insta-
laţie de transport prin conducte, pe baza
efectului Coandă. Invenţia a fost breve-
tată în România la 21 mai 1970, cu titlul
„Procedeu şi instalaţie de transport
pneumatic în interiorul unei canalizaţii
tubulare“. 

Savantul voia ca primii pasageri din
lume să fie compatrioţii săi, iar inaugu-
rarea staţiei-pilot urma să fie la Măne-
ciu-Prahova. 

Românii mileniului III ar fi trebuit
să circule prin tuburi, cu 500 km/oră.
Iniţial, tubul avea un metru şi era pentru
containere cu marfă. Pentru a elimina

frecarea, a prevăzut nişte fante pe traseul
tuburilor. Obiectul se învelea cu o pernă
de aer şi plutea pur şi simplu.

Coandă avea de gînd să aplice siste-
mul de transport prin tuburi pe trei rute.
Una dintre ele era Bucureşti-Braşov, pe
care urma să se construiască două con-
ducte-magistrale. A doua conductă era
pentru transportul de persoane. Al doilea
traseu ar fi trebuit să lege Bucureştiul de
litoralul Mării Negre şi al treilea - de
Oraşul Viitorului, prin „Autostrada Soa-
relui“. 

Savantul a şi testat tuburile transpor-
toare, în baza experimentală de la Mă-
neciu Ungureni, în zona muntelui Ciu-
caş, pe o pantă cu multe curbe, pe rîul
Teleajen. 

Tuburile de transport au fost plasate
şi la suprafaţă şi în subteran. Rezultatele
au fost excelente. Dar cine a mai auzit de
aerotubexpres? 

Coandă, unul dintre cei mai prolifici
savanţii ai lumii, a murit la Bucureşti, în
25 noiembrie 1972, la vîrsta de 86 de ani.
Dacă ar fi reuşit să realizeze magistrala
pneumatică, am fi scăpat de tot circul cu
promisa autostradă Bucureşti-Braşov.

În anii 1920-1921, Coandă a propus statului francez darea în exploatare a unui tren aerian, primul din lume, care putea
circula cu 600 km/oră, viteză care pentru acea epocă era de domeniul fanteziei

Thomas Valone este un fizi-
cian de inginerie cu 25 de ani de
experiență în domeniul științelor
energetice emergente. 

El spune că atracția dintre blocu-
rile neîncărcate electric poate veni de
la energia punctului zero. Aici, fizicia-
nul explică faptul că acest tip de ener-
gie nu e conservat ;i nu i se pot aplica
legile normale ale conservării ener-
giei.

Ma;ini cu gradient magnetic

Valone a demonstrat că, uneori,
forța Casimir e de respingere, din cau-
za condițiilor termice ;i magnetice. În
unele cazuri, forța `;i schimbă mi;ca-
rea odată cu cre;terea temperaturii.
Aceasta ajută la manipularea ;i con-
trolul energiei punctului zero.

Valone arată că energia de la punc-
tul zero poate fi folosită prin nanoteh-

nologie. El mai spune că densitatea
spectrală pentru energia punctului ze-
ro e de fapt a doua lege a radiației, dată
de fizicianul Plank.

Valone vrea să-i convingă pe cole-
gii săi cercetători să realizeze experi-
mente în privința energiei punctului
zero pentru a găsi noi soluții in pri-

vința surselor de energie. În opinia lui,
magneții permanenți pot fi o sursă
inepuizabilă de energie pentru viitor.
Gradientul magnetic e o sursă poten-
țială de energie, la fel ca ;i alte gra-
diente dependente de energie.

Valone dă ca exemple gradientul
termic din pompele pentru caldură,
gradientul voltaic ;i cel hidroelectric,
pentru fabricile de mare putere. 

“Până acum, noi nu am inventat
nicio ma;in[ cu gradient magnetic,
care să mearg[ continuu. Avem aici
exemplul cercetătorilor ru;i Roschin
;i Godin, care au realizat un motor
complex cu multirotor”, declară Tho-
mas Valone.

Cercetătorul aduce argumentul că
rotația ;i mi;carea orbitală a unui elec-
tron sunt aproape la fel ca starea ener-
giei nucleare, care include, de aseme-
nea, mi;care de rotație. Toate acestea,
explică Valone, au legătură cu energia
punctului zero prin faptul că atomul
însu;i derivă din câmpul acestui tip

de energie.
Valone conchide că, prin înțelege-

rea energiei punctului zero, putem de-
monstra toate stările atomului, inclu-
siv mi;carea electronului. Câmpul
magnetic al unui magnet permanent,
total dependent de mi;carea electro-
nilor, e susținut de vacuumul câmpului
energiei punctului zero.

“De aceea, atunci când motoarele
dependente de magneții permanenți
vor fi comercializate, nu va mai fi un
mister de unde vine energia”, a declarat
Valone. 

El a mai spus că ceea ce oamenii
de ;tiință numesc vacuum fizic al spa-
țiului vibrează ;i are fluctuații, iar aces-
te vibrații ;i fluctuații sunt tocmai
esența energiei punctului zero. 

Pentru mine, energia punctului ze-
ro e cheia către rezolvarea crizei ener-
getice. Nu numai că am demonstrat
că r[sucirea protonilor derivă dintr-
un câmp de vacuum, dar atomul însu;i
derivă din energie.

Henri Coand[ a inventat un sistem
de transport cu tuburi pneumatice

Celebrul inginer Gustave Eiffel l-a ajutat pe savantul rom]n să construiască un banc mobil de încercări

Au fost descoperite
fosile ale sirenelor 

mitologice

Nanotehnologia, folosit[ pentru captarea energiei

În anii 1920-1921, Coandă a propus statului francez darea în exploatare a unui tren aerian,
primul din lume, care putea circula cu 600 km/oră, viteză care pentru acea epocă era de domeniul
fanteziei.
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John Legend, din corul bisericii 
pe scenele interna\ionale

~nva\[ mult. Munce;te mult.
Iube;te mult. Iar dac[ e;ti John
Legend, s-ar putea s[ c];tigi `nc[
un premiu.

Baladele lui `nc]nt[ sufletele
`ndr[gosti\ilor, iar „All of Me”, piesa pe
care a scris-o pentru so\ia lui (fotomo-
delul Chrissy Teigen), i-a sedus definitiv
la Premiile Grammy din acest an, c]nd
Legend a interpretat-o live pe scen[.
Dac[ aceast[ versiune va ob\ine `nc[ o
statuet[ Grammy la a 57-a gal[ de anul
viitor, va marca a zecea reu;it[ pentru
artistul `n v]rst[ de 36 de ani. „Cu c]t
cuno;ti mai bine pe cineva, te sim\i mai
inspirat de acea rela\ie. Cred c[ trebuie
s[ te maturizezi suficient pentru a putea
scrie cu sinceritate un c]ntec de dragos-
te.” 

Muzicianul ;i Chrissy erau ̀ mpreun[
de ;apte ani c]nd s-au c[s[torit `n Italia,
pe lacul Como, `n septembrie 2013. „E
minunat c]nd piesele sunt autentice ;i
vin din ad]ncul sufletului”, spune com-
pozitorul Toby Gad, colaboratorul lui
John la aceast[ pies[. „:i eu simt la fel
pentru so\ia mea, ca John pentru Chrissy,
a;a c[ am]ndoi am fost pasiona\i de ceea
ce compuneam.”

Legend consider[ c[ Premiile Gram-
my sunt r[spunz[toare pentru succesul
piesei „All of Me”, propuls]nd-o de pe
locul 49 `n topul iTunes, pe locul 3 `ntr-
o singur[ noapte, dup[ care a stat mai
multe luni de zile `n top 5. ~n luna mai a
acestui an, hitul a ajuns pe locul `nt]i `n
topul Billboard Hot 100. „Le sunt recu-
nosc[tor pentru asta ;i pentru tot ce a
fost `nainte.”

Numele adev[rat al artistului este
John Roger Stephens, din Springfiled,
Ohio. Prietenul s[u J. Ivy, care este poet,
i-a spus odat[ c[ vocea lui suna ca a unei
legende din anii ’70 – c]te pu\in din Al
Green, Smokey Robinson, Marvin Gaye
;i Luther Vandross. Din acest motiv a
`nceput s[-i spun[ Legend. Rapperul Ka-
nye West, care i-a devenit prieten ;i co-
laborator prin intermediul unui coleg de
la Universitatea Pennsylvania, a preluat
apelativul, suger]ndu-i c[ acesta ar trebui
s[ fie numele lui de scen[. Dup[ ceva
`mpotrivire fa\[ de ideea de a-;i lua un
nume de scen[, John a acceptat numele.

Privind `napoi la via\a lui de p]n[
acum, realizezi c[ ̀ nc[ de mic copil, John
a fost o legend[, c]nt]nd ̀ n corul bisericii
din ora;ul s[u, `nv[\]nd de la bunica lui
despre muzica gospel, care c]nta la org[
`n timpul slujbelor de la biseric[. Bunicul
lui a fost pastor, iar mama lui dirijoarea
corului. John a `nceput s[ c]nte la pian
la 4 ani ;i `n corul bisericii la 6 ani. „Am
fost un copil precoce, a;a c[ eram foarte
dornic s[ ̀ nv[\. Voiam s[ ̀ nv[\ s[ c]nt la
pian. Voiam s[ studiez enciclopediile.
Voiam s[ fac totul. Pur ;i simplu s[ ab-
sorb c]t mai multe cuno;tin\e.”

Atunci c]nd a c]ntat `n corul biseri-
cii,  a sim\it pe deplin energia
credincio;ilor, ace;tia ar[t]ndu-;i ime-
diat sentimentele de acceptare pentru
modul ̀ n care c]nta. „A fost extraordinar,
a dat chiar dependen\[ - s[ sim\i acel
sentiment de afirmare ;i dragoste din
partea mul\imii prezente la slujb[.”

A urmat Universitatea Pennsylvania,
unde a studiat limba englez[ ;i literatura
afro-american[. ~n timpul facult[\ii a

c]ntat `ntr-o trup[ a cappella, f[c]ndu-
;i ni;te prieteni care sunt parte din cercul
lui de prieteni apropia\i. „Cred c[ am
;tiut cu to\ii c[ John era cel mai talentat,
avea cea mai bun[ voce dintre noi”, `;i
aminte;te o fost[ coleg[ de facultate,
acum pre;edinta companiei care-l ma-
nageriaz[ pe Legend. „Mai avea ;i o etic[
profesional[ extrem[, d]nd `mpresia c[
nu se oprea niciodat[ din munc[.”

Timp de nou[ ani, ̀ ncluz]nd perioa-
da petrecut[ pe b[ncile facult[\ii, artistul
a de\inut ;i rolul de director muzical al
Bisericii Bethel AME din Scranton, Pen-
nsylvania. Deseori conducea 200 km `n
fiecare duminic[ diminea\a pentru a
ajunge la timp la slujb[, dup[ ce ̀ n noap-
tea dinainte avusese concerte `n cluburi
din Philadelphia. Programul `nc[rcat l-
a f[cut uneori s[ adoarm[ la cursuri. „~mi
amintesc c]nd a absolvit facultatea ;i a
trebuit s[ p[r[seasc[ congrega\ia, bise-
rica i-a f[cut o petrecere de r[mas-bun.
I-au `nm]nat cheia ora;ului, fiind pre-
zen\i primarul, un rabin ;i oameni din
alte congrega\ii. A fost ca un membru al
familiei pentru ei”, `;i aminte;te aceea;i
coleg[ de facultate. Actualul pastor spune
c[ John ;i-a l[sat autograful pe pianul
electric la care a c]ntat, iar din banii
ob\inu\i din licita\ie vor pl[ti datoriile
bisericii.

Prin intermediul cuno;tin\elor pe ca-
re ;i le-a f[cut la Universitate ;i oamenii
care l-au auzit c]nt]nd, Legend a ̀ nceput
s[ fie cunoscut ;i a ajuns s[ c]nte la pian
`n piesa lui Lauryn Hill „Everything Is
Everything”, primul contract cu o cas[
de produc\ie mare. Au urmat mai multe
colabor[ri cu diferi\i arti;ti, printre care

Jay-Z, Alicia Keys, Dilated Peoples ;i Ka-
nye West, care l-a ajutat s[ semneze un
contract cu Sony `n 2004, an `n care ;i-a
lansat ;i primul album, „Get Lifted”.

~n timp ce se afla ̀ n Los Angeles pen-
tru film[rile la videoclipul s[u „Stereo”,
`n 2006, John era ̀ n cabina lui c[lc]ndu-
;i hainele – era un proiect cu buget mic,
a;a c[ nu avea stilist pe atunci - c]nd
Chrissy Teigen a intrat. Ea sus\ine c[
John `;i c[lca lenjeria intim[, `ns[ el in-
sist[ c[ nu ;i-a c[lcat niciodat[ a;a ceva.
(„Ea `ntotdeauna `nfrumuse\eaz[
`nt]mpl[rile”). 

Oricare ar fi adev[raul, o sc]nteie s-
a declan;at din acea `nt]lnire intim[,
c]nd o femeie surprinde un b[rbat
c[lc]nd haine. Rela\ia lor a evoluat `ns[
treptat. „Dragostea nu a venit imediat.
Eu sunt o persoan[ mai precaut[. Nu am
spus din prima zi c[ aceasta era femeia
cu care m[ voi c[s[tori. Eu simt nevoia
ca mai `nt]i s[ apar[ sentimentele pro-
funde. Probabil dup[ c]\iva ani de rela\ie
am putut spune c[ m[ vedeam
petrec]ndu-mi restul vie\ii al[turi de ea.”
La nunta lor a c]ntat o alt[ legend[, Stevie
Wonder.

~n discu\iile lor au `nceput s[ apar[
copiii. Iubesc s[ g[teasc[, s[-;i invite
prietenii la re;edin\a lor ;i s[ ias[ ̀ n ora;
la restaurantele italiene;ti renumite din
L.A. E o minune c[ au timp pentru ei. Pe
l]ng[ cariera muzical[, John este implicat
`n mai multe organiza\ii caritabile, prin-
tre care grupurile care sprijin[ reforma
`n educa\ie „Stand for Children”, „Teach
for America” ;i „Show Me Campaign”,
precum ;i promovarea unei reforme `n
sistemul judiciar. „Educa\ia este cel mai
bun mijloc de a ajuta oamenii s[ scape

de s[r[cie. Oferindu-i unui
copil o educa\ie de calitate,
`i deschizi u;a spre un viitor
luminos. :tiu din proprie
experien\[ puterea pe care o

are educa\ia – mie mi-a schimbat via\a
;i poate fi la fel ;i pentru alte milioane
de copii din Statele Unite ;i din lume.
Organiza\ia `nfiin\at[ de mine, «Show
Me Campaign» are scopul de a aduce
`mbun[t[\iri sistemului american de
`nv[\[m]nt pentru a le asigura tuturor
copiilor accesul la o educa\ie de calitate
indiferent de locul unde se afl[.”

Artistul `n\elege foarte bine lupta
pentru supravie\uire. ~n copil[rie, tat[l
lui – muncitor la o fabric[ de automobile,
era de multe ori ;omer din cauza pro-
blemelor economice, veniturile familiei
alc[tuit[ din ;ase membri depinz]nd de
c]t de bine mergea compania. P[rin\ii
lui, acum divor\a\i, au f[cut ce au ;tiut ei
mai bine pentru copiii lor – mama cosea
haine, iar tat[l f[cea modific[ri. „Mama
`nc[ mai coase ;i acum haine pentru ea
;i prietenele ei, iar tata ;i-a `nfiin\at o
firm[ de p[l[rii.”

Cu toate c[ este ̀ n turneu, ̀ n aceast[
lun[ afl]ndu-se ̀ n Australia ;i Noua Zee-
land[, el ̀ ;i face timp ;i pentru proiectele
companiei de produc\ie de filme pe care
a lansat-o cu trei ani `n urm[. „C]nd e
pe drumuri, vorbim s[pt[m]nal la tele-
fon. C]nd este acas[, suntem `n ;edin\e.
Chiar dac[ trebuie s[ comunic[m pe Sky-
pe sau s[ vorbim la telefon, comunicarea
este o prioritate pentru John”, spune aso-
ciatul s[u ;i fost coleg de facultate Mike
Jackson. John este foarte dedicat ;i orice
proiect `n care este implicat are parte de
toat[ aten\ia lui.


