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90 de ani de la vizita premierului 
Ion I.C. Br[tianu în jude\

      Oamenii de ştiinţă susţin că
au descifrat modul în care iubirea
influenţeză creierul. Aceştia au
reuşit să creeze un algoritm care
să testeze cât de îndrăgostiţi
suntem. Cercetătorii au alcătuit o
hartă neuronală a schimbărilor
care au loc în creier când ne
îndrăgostim. Pentru aceasta, ei au
comparat scanările creierelor unor
bărbaţi şi femei care susţineau că
sunt îndrăgostiţi cu cele ale
subiecţilor care au spus că nu mai
simt sentimentul de iubire sau că
nu l-au cunoscut niciodată.
Oamenii de ştiinţă au folosit un
scanner cu rezonanţă magnetică a
cărui funcţionare e bazată pe
detectarea schimbărilor din fluxul
sangvin. Astfel, au arătat că
dragostea implică douăsprezece

regiuni ale creierului, din care una
este strict legată de finalul
poveştilor de dragoste sau, mai
exact, de dispariţia sentimentului
de dragoste. Când iubirea dispare,
un cocktail chimic transportă
mesaje dintr-o regiune a creierului
către alta. Cercetătorii, care au
arătat subiecţilor fotografii ale
partenerilor de viaţă în timp ce le
scanau creierele, spun că studiul a
demonstrat „posibilitatea aplicării
testelor pe bază de rezonanţă
magnetică” pentru a vedea dacă
partenerii încă se iubesc sau dacă
dragostea a dispărut în totalitate.
      Cei 100 de participanţi la
studiu au spus fie că sunt foarte
îndrăgostiţi, fie că au ieşit  de
curând dintr-o relaţie sau că nu au
avut niciodată una.

Învierea lui Isus Hristos se s[rb[tore;te 
de 1690 de ani

      Paștele Ortodox este una
dintre cele mai importante
sărbători în Grecia, unde se
celebrează Învierea Domnului și
venirea primăverii, relatează
EFE. "Paște" vine de la cuvântul
evreiesc 'pesah', care înseamnă
"trecere", prin care poporul evreu
celebrează eliberarea de sub jugul
egiptean și trecerea prin Marea
Roșie relatată de Vechiul
Testament. Festivitatea este și un
simbol al "trecerii" de la iarnă la
primăvară și face referire la

celebrările păgâne. 
      Una din festivitățile cele mai
reprezentative în Grecia este cea
desfășurată în insula Chios și
care constă într-o întrecere cu
petarde între cele două parohii
din satul Vrondados. În secolul
XIX, sub dominația otomană,
comunitatea greacă ortodoxă
locală nu avea acces la arme, dar
în timpul Paștelui autoritățile
permiteau folosirea unui tun
pentru a marca cu salve
sărbătorile. 

S[pt[m]na “:coala Altfel” le-a ar[tat elevilor
un alt mod de a afla lucruri interesante. Poliți;tii,
pompierii ;i jandarmii au organizat exerciții de
prezentare în toate ora;ele județului.

Problema accidentelor rutiere grave în care
sunt implica\i cei mai tineri ;oferi, dar ;i peri-
colul pe care `l ascunde internetul au fost su-
biectul seminarelor organizate de poli\i;tii de
prevenire ;i ordine publică. În decursul săptă-
mânii în care s-a desfăşurat programul “Şcoala
Altfel”, jandarmii sătmăreni au vizitat mai multe
instituţii de învăţământ din judeţ, prentru a pre-
zenta copiilor ce este jandarmeria, atribuţiile
acestei instituţii şi misiunile specifice desfăşura-
te de jandarmi.
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Tradi\ii ;i s[rb[tori str[vechi 
de Pa;tele ortodox grecesc

M[n[stirea din Ac]; a g[zduit c[lug[ri 
benedictini, litera\i ;i un centru de notariat

“:coala Altfel” al[turi de 
poli\i;ti, jandarmi sau preo\i

www.informatiatv.rowww.informatia-zilei.ro

Chinezii au inventat un sistem 
care m[soar[ dragostea
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Jacquelyn Jablonski sprijin[ 
o cauz[ apropiat[ sufletului ei
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Inedit `n num[rul urm[tor< 
Alexandru L[pu;neanu ;i tat[l lui Mihai Viteazul, 
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S[pt[m]na trecut[, la Muzeul
Jude\ean a avut loc un simpozion
sus\inut de arheologul ;i specia-
listul `n istorie medieval[ dr.
Szőcs Péter, pe tema noilor des-
coperiri f[cute de el ;i echipa sa
la bisericile reformate din Ciu-
me;ti, Berea, |eghea, Livada ;i
Ac];. Titlul prezentării a fost “Noi
cercet[ri privind arhitectura ecle-
ziastic[ medieval[ din jude\ul Sa-
tu Mare”.

Aceste noi dezv[luiri, smulse din
ghearele uit[rii, arunc[ o nou[ lumin[
asupra unor monumente de o impor-
tan\[ semnificativ[ pentru istoria ;i
identitatea cultural[ a  jude\ului nostru.   

Biserica reformat[ 
din Ciume;ti

~ntr-o stare de degradare avansat[
;i practic abandonat[ de enoria;ii s[i,
a;a au g[sit arheologii s[tm[reni bise-
rica reformat[ din Ciume;ti `n 2012.
Datat[ ̀ n anul 1349, biserica purta hra-
mul Tuturor Sfin\ilor ;i este un bun
exemplu al utiliz[rii de elemente arhi-
tecturale, apar\in]nd stilului gotic ;i
romanic. La o cercetare am[nun\it[ de
parament, `ntreprins[ cu mare pru-
den\[, cercet[torii au descoperit sub
stratul de tencuial[ urme ale unor fres-
ce medievale. ~n urma s[p[turilor la
funda\ie s-au descoperit ;i urmele ba-
zei unei structuri preistorice de epoca
bronzului, construit[ folosind tehnici
frecvent utilizate ;i specifice perioadei<
un ;an\ umplut cu moloz ;i lut tasat. 

Din cimitirul amplasat l]ng[ bise-
ric[, specific perioadei medievale, s-
au recuperat mai multe obiecte de va-
loare istoric[< o bonet[ ̀ mpodobit[ cu
decoruri realizate cu firme tari aurite,
o bro;[ `ncrustat[ cu pietre
semipre\ioase, ace de p[r ;i nasturi.

Echipa a mai descoperit r[m[;i\ele
a patru sicrie, dat]nd din sec XVIII.
Acestea au apar\inut baronului Mes-
zaros Janos, fost general de cavalerie
`n armata austriac[, ;i familiei sale.
Pintenii ;i mantia de cavalerie, `mpo-
dobit[ cu decora\iuni ;i nasturi auri\i

au putut fi recupera\i, conserva\i ;i ex-
pu;i la Muzeul Jude\ean.

Dup[ terminarea  s[p[turilor bise-
rica a fost restaurat[. Datorit[ lipsei de
enoria;i a devenit un obiectiv turistic,
cu o mic[ expozi\ie cuprinzând ;i si-
criul restaurat. A fost amplasat ;i un
terminal touchscreen ce ofer[ vizita-
torilor informa\ii `n limba rom]n[,
maghiar[ ;i englez[. 

Biserica de la Berea

La prima vedere biserica reformat[
din Berea p[rea s[ fi fost costruit[ `n
secolul al XVIII-lea, dar `n urma unei
descoperiri realizate la ̀ nceputul anilor
'90 s-a scos la iveal[ o fresc[, repre-
zent]nd-o pe Maica Protectoare,
dat]nd din secolul al XIV-lea. ~n 2010
sub un alt strat de tencuial[ s-au des-
corit fragmente ale unei scene din
Schimbarea la fa\[ a lui Hristos, data-
bile `n secolul al XIII-lea. Aceast[ pic-
tur[ mural[ `n stil romanic, repre-
zent]nd o tem[ tipic bizantin[, este rar
`nt]lnit[ ̀ n arta plastic[ apusean[ me-
dieval[. Cercet[rile de parament au
mai scos la iveal[ vestigiile a doi pere\i
apar\in]nd unei construc\ii ecleziastice
medievale, astfel confirm]nd b[nuie-
lile arheologilor privind provenien\a
bisericii.

Biserica reformat[ 
din |eghea

Nu exist[ documente scrise care s[
fac[ referire direct sau indirect la bise-
rica reformat[ din |eghea. Din datele
cercet[torilor se poate deduce c[ dup[
secolul al XV-lea nici unul dintre pro-
prietari nu a mai locuit `n sat ;i este
pu\in probabil ca biserica s[ fi fost con-
struit[ sau modificat[ drastic dup[
aceast[ dat[, av]nd `n vedere c[
num[rul locuitorilor din |eghea(
pu\ini la num[r) a fluctuat de-alungul
istoriei datorit[ r[zboaielor ;i
schimb[rii constante de proprietari,
ast[zi mai fiind doar 2 persoane de
confesiune reformat[.

Cercet[rile arheologice s-au con-
centrat asupra col\urilor bisericii, unde
au fost indentificate 22 de morminte,

fiind aproape toate orientate de la vest
spre est. ~n func\ie de ad]ncimea la
care au fost g[site, pot fi `mp[r\ite `n
dou[ grupuri cronologice. Mormintele
cele mai pu\in ad]nci fiind cele mai
vechi, dat]nd din evul mediu, iar cele-
lalte dateaz[ din secolul al XVIII-lea.
Patru dintre inhuma\iile medievale au
fost ̀ nc[lecate de funda\ia din faza cea
mai timpurie a bisericii, relev]nd faptul
c[ a fost construit[ peste o structur[
mult mai veche.

Biserica pierdut[ din Livada

Livada apare `n surse la sf]r;itul
secolului XIII ca parte din domeniul
Medie;-Seini al cet[\ii Seini. Cu
excep\ia unor schi\e ;i noti\e luate `n
1864, ne-au r[mas pu\ine informa\ii
legate de biserica reformat[. ~n anul
1912, datorit[ st[rii avansate de degra-
dare ;i ̀ ncerc[rilor e;uate de restaurare,
comunitatea a hot[r]t demolarea bi-
sericii, `n speran\a construirii unei
cl[diri mai mari ;i mai moderne. Tot
ce a r[mas s[ ne  aminteasc[ de locul
unde era situat[ biserica este o clo-
potni\[ de lemn, ̀ n mijlocul unei livezi.  

Cu ajutorul fotografiilor aeriene ;i
m[suratorilor de rezisten\[ electric[,
geomagnetic[ ;i georadar, arheologii
au reu;it s[ determine locul exact unde
era situat[, iar `n urma s[p[turilor ;i
dimensiunile bisericii. ~n timpul
s[p[turilor au avut posibilitatea s[ cer-
ceteze mormintele, unde au g[sit mai
multe oase umane ̀ n pozi\ie secundar[
;i probabil existen\a unui cavou.

Biserica romanic[ din Ac];

Biserica din Ac]; este una dintre

cele mai vechi, ;i bine conservate, con-
struc\ii ecleziastice romanice cu struc-
tur[ bazilical[ din Bazinul Carpatic.
Ctitorit[ de magistrul Akos `n anul
1190, ca biseric[ a m[n[stirii Ákos-
monostora, aceasta oferea un loc de
`nhumare pentru familia nobiliar[ ;i
probabil un loc de pelerinaj pentru cre-
dincio;i, capela lateral[ construit[ cu
scopul de a g[zdui o posibil[ relicv[
cre;tin[. La vremea respectiv[ a repre-
zentat o investi\ie substan\ial[, fiind o
declara\ie de putere ;i de rang a familiei
Akos, aceasta de\in]nd vaste teritorii
`n regat.

M[n[stirea g[zduia c[lug[ri bene-
dictini, litera\i, fiind ;i un important
centru de notariat. Datorit[
construc\iei din c[r[mid[, m[n[stirea
era folosit[ ;i pentru a p[stra docu-
mente. 

Din observa\iile de parament re-
zult[ c[ biserica a trecut prin multiple
faze de interven\ie, din fericire acestea
au avut ca scop doar repara\ii. De ase-
menea cercet[rile au relevat existen\a
unui ;an\ ce `nconjura incinta. ~n ci-
mitirul al[turat bisericii s-au descope-
rit `nhum[ri din perioada secolului al
XIII-lea. Printre obiectele dezgropate
se num[r[ ;i un denar de argint din
1190.

Aspectul netencuit al bisericii se
datoreaz[ deciziei lui Frigyes Schulek,
conduc[torul echipei de restaurare ce
a lucrat la cl[dire ̀ n 1896. Contrar mi-
tologiei locale, nu un blestem \ine zi-
durile netencuite, ci convingerea res-
tauratorilor c[ a;a ar trebui s[ arate bi-
serica medieval[. Aceast[ convingere
a fost dovedit[ eronat[, dar datorit[
tradi\iei, veche de mai bine de 100 de
ani, biserica r[m]ne netencuit[. 

L[z[rescu Adrian  

Războiul Civil American, deseori de-
numit "Războiul de secesiune", a fost un
conflict politic și militar de patru ani
(1861–1865) dintre Uniunea sau Statele
din Nord ale Statelor Unite ale Americii
(care și-a păstrat neschimbată denumirea
sa oficială adoptată cu ocazia scrierii
Constituției SUA, Statele Unite ale Ame-
ricii) și Statele din Sud ale acesteia, și
anume șapte, mai apoi unsprezece state,
care au părăsit pe rând Uniunea în 1860–
1861, alcătuind entitatea statală federală
denumită Statele Confederate ale Ame-
ricii (în engleză Confederate States of
America).

În timpul alegerilor prezidențiale din
anul 1860, Partidul Republican, în frunte
cu Abraham Lincoln, a purtat o campa-
nie politică împotriva expansiunii scla-
viei în afara statelor în care aceasta exista
deja. Victoria republicană în alegeri a
avut ca rezultat declarația de secesiune
din partea a șapte state din Sud, chiar în-
ainte de învestitura lui Lincoln, care a
avut loc la 4 martie 1861. 

Ostilitățile au început la 12 aprilie
1861, când forțele confederate au atacat
postul militar federal de la Fort Sumter,
din Carolina de Sud. Lincoln a răspuns
chemând o armată de voluntari din fie-
care stat și ordonând mobilizarea gene-
rală, ceea ce a condus la declararea sece-
siunii a încă patru state sclavagiste din
Sud. Ambele părți și-au constituit armate
de război, iar Uniunea a preluat controlul
statelor de graniță încă din prima perioa-
dă a războiului și a efectuat o severă și
eficientă blocadă navală de-a lungul în-
tregului conflict.

În septembrie 1862, Proclamația de
emancipare a lui Lincoln a transformat
desființarea sclaviei din Sud într-un scop
al războiului și i-a determinat pe britanici
să nu intervină. Comandantul confederat
Robert E. Lee a repurtat câteva victorii
pe frontul estic, dar în 1863 înaintarea sa
spre nord a fost oprită la Gettysburg, iar
pe frontul vestic Uniunea a preluat con-
trolul râului Mississippid după Bătălia
de la Vicksburg, separând Confederația
în două. Avantajele materiale și numerice
ale Nordului s-au concretizat în 1864
când Ulysses S. Grant a măcinat armata
lui Lee în mai multe bătălii de uzură, iar
generalul unionist William Sherman a
ocupat orașul Atlanta, capitala statului
Georgia, pentru ca apoi să se deplaseze
spre Oceanul Atlantic. Rezistența Con-
federației s-a prăbușit după ce Lee s-a
predat lui Grant la Appomattox pe 9 apri-
lie 1865, acum 150 de ani.

Războiul care s-a soldat cu moartea
a peste 620.000 de soldați, a unui număr
de peste 325.000 de combatanți dați dis-
păruți și al unui număr nedeterminat de
civili, a pus capăt sclaviei în Statele Unite,
a restaurat Uniunea și a întărit rolul gu-
vernului federal în cadrul acesteia.

Vasile A.

150 de ani de la
finalul R[zboiului de
Secesiune american

ARHEOLOGIE
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ISTORIE
Memoriul redactat de prim[rie pentru mutarea re;edin\ei jude\ului `n ora;ul Satu Mare ;i

pentru alipirea plasei Carei ;i Valea lui Mihai la jude\ul Satu Mare a fost adus la cuno;tin\[
public[ `n data de 12 august 1925. Documentul a fost afi;at `n sala de "exhibi\ie a prim[riei
ora;ului Satu Mare" to\i cei interesa\i fiind invita\i s[ fac[ eventuale complect[ri `n termen
de 30 de zile de la data afi;[rii.

Tr[im `n secolul vitezei iar
zvonurile circul[ rapid printr-o
sumedenie de mijloace de comu-
nicare. Nici acum 100 de ani zvo-
nurile importante nu erau l[sate
la voia ̀ nt]mpl[rii. La nevoie, au-
torit[\ile reu;eau s[ mobilizeze
rapid cet[\enii prin intermediul
ziarelor, telegramelor, tip[rituri-
lor ;i al scrisorilor. Po;ta;ii luau
;i aduceau coresponden\a ;i de
cinci ori pe zi. ~n r]ndurile de mai
jos v[ prezent[m un astfel de epi-
sod din S[tmarul anului 1925.

~n diminea\a zilei de 24 septembrie
1925, avocatul Dr. Ilie Carol Barbul l-
a informat printr-o simpl[ telegram[
pe primarul Feren\iu despre urm[torul
zvon<

"Am fost informat asear[ c[ dl.
Br[tianu trece azi seara. Face\i tot ce
v[ st[ `n putin\[. La miaz[zi vin ;i eu,
dar trebuie s[ plec la Seini."

~ndemnat a;adar s[ fac[ tot ce-i st[
`n putin\[, primarul mobilizeaz[ au-
torit[\ile ;i cet[\enii. Scopul era lupta
s[tm[renilor cu b[im[renii pentru sta-
bilirea re;edin\ei de jude\. 

Premierul Ion I. C. Br[tianu a ajuns
`n jude\ ziua urm[toare, 25 septembrie
1925.

Primarul Augustin Feren\iu 
a mobilizat cet[\enii pentru 
o manifesta\ie pa;nic[ 
`n gara Satu Mare

Primarul Augustin Feren\iu a avut

suficient timp  la dispozi\ie s[ mobili-
zeze un num[r mare de cet[\eni at]t
`n gara Satu Mare, c]t ;i la Halmeu un-
de a avut loc `nt]lnirea cu premierul. 

Pentru manifesta\ia din gara Satu
mare, primarul a cerut permisiunea
comandamentului garnizoanei, pre-
fectului Poli\iei, ;efului Siguran\ei, co-
mandantului companiei de Jandarmi
;i nu ̀ n ultimul r]nd ;efului G[rii Satu
Mare pentru men\inerea ordinii.

"Cu onoare ve rug[m s[ binevoi\i
a aproba, c[ ast[zi seara c]nd Dl. Prim-
ministru va trece prin acest ora; cu tre-
nul accelerat s[ se adune `n gar[
cet[\enii, pentru a manifesta `n mod
tacit dorin\a general[ de a nu fi mutat[
re;edin\a jude\ului la Baia Mare.

R[spundem pentru lini;tea ;i ve
asigur[m, c[ prin aceast[ manifesta\ie
nu se va provoca nici un incident.

Ve rug[m, s[ binevoi\i a lua m[su-
rile cuvenite ;i din partea DV. ca s[ fie
men\inut[ ordinea.

Ve rog s[ primi\i ̀ ncredin\area per-
fectei mele stime ;i considera\iuni.

Satu - Mare la 25 septembrie 1925
Feren\iu 
Primar"

Pentru organizarea manifesta\iei
primarul Augustin Feren\iu a fost aju-
tat de c[tre deputa\ii Aurel Dra;o;, dr.
Mihai Popp, dr. Ioan :uta, avoca\ii dr.
Ilie Carol Barbul, dr. :tefan Darabant,
dr. Andrei Dobo;i, redactorul Alexan-

dru Denes, pre;edintele industria;ilor
Vasilie Bolonyi ;i comerciantul Iuliu
Somlai. Cet[\enii au fost `n;tiin\a\i de
faptul c[ primul ministru Ion I. C.
Br[tianu sosea ̀ n gara Satu Mare seara
la orele 8 ;i 12 minute ;i printr-un ma-
nifest tip[rit `n rom]n[ ;i maghiar[. 

Cei care doreau s[  fac[ parte din
delega\ia ce urma s[ se `nt]lneasc[ cu
premierul la Halmeu, erau a;tepta\i la
prim[rie p]n[ cel t]rziu la ora 4.

Din delega\ia de la Halmeu au
f[cut parte s[tm[reni din toate
categoriile sociale

Premierul Br[tianu a fost a;teptat

`n gar[ de un num[r mare de manifes-
tan\i iar la Halmeu au participat dele-
ga\i din Satu Mare ;i Carei.

Delega\ii din Satu Mare au fost
urm[torii< Dr. Ioan :uta - deputat, Dr.
Mihai Popp - deputat, Dr. Ilie C. Barbul
- avocat, Dr. Andrei Dobo;i - avocat,
Dr. Desideriu Burger - avocat, Dr. Oc-
tavian Popp - directorul B[ncii "Casa
Noastr[", Emeric Pacui, Ioan Vuia, Io-
sif Mertz, Iuliu :omlai - comercian\i,
N. |intescu - reprezentantul firmei Lu-
ca P. Niculescu, V. Andronescu - hote-
lier, Bartolomei Horvat - proprietar,
Ioan Vescan - tipograf, Vasilie Bolonyi
- pre;edintele corpora\iunii industria-
le, Iuliu Erdei - zidar `ntreprinz[tor,
George Lovasz ;i Ludovic Buu;- croi-
tori, Francisc Szakal - coafor, Iosif Ben-
cze ;i Petru Nicoar[- plugari, Alesan-
dru Denes - ziarist, Iuliu Tankoczi -
directorul organiza\iilor economice,
Dr. Augustin Silva;i - primjuristcon-
sult, Edmund :andor ;i Dorel Valdman
- comercian\i de cereale, Dr. Alesandru
Mure;an - medic.

Careiul a fost reprezentat de Dr.
Nicolae Darabant - fost primar iar pla-
sa Halmeu de avocatul Ioan Dobo;i. 

Despre rezultatul acestei `nt]lniri
;i despre c]t au luptat s[tm[renii cu
b[im[renii pentru stabilirea re;edin\ei
de jude\ vom trata pe larg `ntr-un
num[r viitor.

A consemnat Adriana Zaharia

Surse documente ;i foto<
Arhivele Na\ionale Satu Mare, fond
Prim[ria Municipiului Satu Mare

90 de ani de la vizita premierului 
Ion I.C. Br[tianu în jude\
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“{coala Altfel”

Problema accidentelor rutiere
grave în care sunt implica\i cei
mai tineri ;oferi, dar ;i pericolul
pe care `l ascunde internetul au
fost subiectul seminarelor orga-
nizate de poli\i;tii de prevenire ;i
ordine publică, în data de 8 apri-
lie, la Liceul Teoretic din Negre;ti
Oa; ;i la :coala Gimnazial[ Vasile
Lucaciu Carei, iar `n 9 aprilie la
Şcoala Gimnazială şi la Grădiniţa
cu Program Prelungit din Livada. 

Elevii de la Negre;ti Oa; au asistat
la o prezentare pe tema accidentelor
rutiere mortale petrecute în jude\ul
nostru într-o perioadă de 10 ani.  Date
;tiin\ifice provenite din statisticile
Poliţiei Române, dar ;i din alte surse
credibile de informa\ii cum sunt date
ale Comisiei Europene sau ale Orga-
niza\iei Mondiale a Sănătăţii le-au fost
prezentate elevilor. De asemenea, ei au
aflat care sunt punctele tari ;i punctele
slabe ale legisla\iei române în materie
de circula\ie, dar ;i al\i factori de risc
ce nu sunt prevăzuţi în lege. 

Influen\a diferitelor substan\e, dro-
guri legale sau ilegale, asupra condu-
cătorului auto, a fost, de asemenea, dez-
bătută împreună cu elevii aflaţi, cei mai
mulţi dintre ei, în pragul majoratului.
Astfel, dacă conducerea sub influen\a
drogurilor constituie o infrac\iune în
sine, alte substan\e, considerate legale,
ac\ionează ;i ele în sensul perturbării
conducătorului auto. Seminarul a fost
sus\inut de inspector principal Hri-
hori;an Felicia ;i agent ;ef principal
:tiop Marcel.

~n 9 aprilie, activit[\ile au continuat
la Livada, unde pre;colarii ;i cei mai
mici dintre ;colari au învă\at reguli de
circula\ie `n timp ce elevii claselor a

III-a ;i a V-a au fost interesa\i de sigu-
ran\a în mediul online. Copiii au
învă\at câteva elemente de bază pentru
a naviga în siguranţă, dar ;i cum să se
protejeze în reţelele de socializare pen-
tru a nu deveni victime ale infractorilor
ce ac\ionează în mediul online. 

Copiii au dirijat circula\ia 
la Carei

La Carei, miercuri, 8 aprilie 2015,
elevii clasei a IV-A B de la :coala Gim-
nazială “Vasile Lucaciu” Carei, s-au în-
tâlnit cu comisar de poli\ie Simona
Săndulescu. Au discutat despre agre-
sivitatea colegilor lor, cauzele ;i mani-
festările acestora, precum ;i despre im-
portan\a respectării regulilor ;i despre
pericolele pe care le ascunde interne-

tul.
Surpriza pregătită copiilor a venit

în cea de a doua parte a activită\ii, când,
echipaţi cu veste inscrip\ionate “Patru-
la :colară” au desfă;urat o ac\iune de
dirijare a circula\iei, învăţând totodată
cum  să traverseze în siguran\ă strada,
ce conduită să adopte în trafic pentru
a nu fi accidenta\i ;i cel mai important
că trebuie să se asigure chiar dacă in-
ten\ionează să traverseze pe la trecerea
pentru pietoni.
:i elevii Liceului Tehnologic ”Simion
Bărnuţiu” Carei au avut parte de o în-
tâlnire cu poli\i;tii, ocazie cu care s-au
dezbătut riscurile consumului de dro-
guri ;i a substan\elor etnobotanice,
consecin\ele pe termen lung, precum
;i răspunderea penală a minorilor.

Stela C[dar 

Patrula ;colar[ de la “Vasile Lucaciu” Carei

Problema accidentelor rutiere grave în care sunt implica\i cei
mai tineri ;oferi, dar ;i pericolul pe care `l ascunde internetul au
fost subiectul seminarelor organizate de poli\i;tii de prevenire ;i
ordine publică.

Lec\ii de siguran\[ 
rutier[ `n jude\ În decursul săptămânii în care

s-a desfăşurat programul “Şcoala
Altfel”, jandarmii sătmăreni au vi-
zitat mai multe instituţii de în-
văţământ din judeţ, prentru a pre-
zenta copiilor ce este jandarmeria,
atribuţiile acestei instituţii şi mi-
siunile specifice desfăşurate de jan-
darmi.

Miercuri, 8 aprilie între orele 9 şi
12, luptătorii Detaşamentului 1 Jan-
darmi Mobil din cadrul IJJ Satu Mare
au  prezentat exerciţii demonstrative
elevilor de la Liceul Tehnologic Anghel
Saligni din Turţ în cadrul proiectului
educaţional "Să ştii mai multe, să fii
mai bun!". 

Jandarmii au debutat seria de-
monstrativelor cu  exerciţii de autoa-
părare, iar apoi jandarmii au prezentat
elevilor modul în care acţionează în
misiuni de asigurare a ordinii publi-
ce.

După prezentarea exerciţiilor de-
monstrative, jandarmii i-au iniţiat pe
tineri în  mânuirea armelor air soft şi
tragerea la ţintă, organizând un mini
poligon de tragere. Cei mai merituoşi
elevi ai liceului au avut ocazia de a se
plimba prin comună cu autospeciala
Jandarmeriei.

Tot miercuri, 8 aprilie, jandarmii
Plutonului Negreşti Oaş au  primit vi-
zita unor clase de elevi şcolari şi grupe
de preşcolari. Micuţii,  însoţiţi de ca-
drele didactice,  au fost curioşi să vadă
cum îşi desfăşoară activitatea jandar-
mii, care sunt materialele pe care le au
în dotare şi cu care ei lucrează în asi-

gurarea ordinii şi liniştii publice. La
finalul vizitei, micuţii au oferit jandar-
milor o felicitare confecţionată  special
pentru Paşte, iar jandarmii le-au oferit
acestora câte un iepuraş de ciocolată.
Joi, 9 aprilie, a fost rândul instituţiilor
de învăţământ din Carei şi Tăşnad să
primească vizita jandarmilor în cadrul
săptămânii „Şcoala Altfel”.

Astfel, militari din cadrul De-
taşamentului 3 Jandarmi, sub coman-
da locotenent colonelului Mircea Moi-
se,  au vizitat elevii Şcolii cu clasele I -
VIII Tăşnad, pe cei ai Liceului Teoretic
Tăşnad, dar şi pe cei din cadrul Liceu-
lui Iuliu Maniu din Carei.

Cu sprijinul cadrelor didactice ale
instituţiilor de învăţămînt vizitate, jan-
darmii au reuşit să le prezinte elevilor
o serie de aspecte legate de principalele
misiuni ale Jandarmeriei Române, atât
la nivel naţional, cât şi la nivel local.
Discuţiile au continuat apoi cu pre-
zentarea specializărilor care pot fi stu-
diate în instituţiile militare de în-
văţământ, numărul de locuri scoase la
concurs, dar şi criteriile care trebuiesc
îndeplinite pentru accederea în aceste
instituţii.

Ultima parte a fiecărei întâlniri a
fost alocată părţii practice, unde elevii
au putut vedea în cadrul atelierelor
pregătite elemente din dotarea jandar-
milor< ţinute militare, echipamente de
intervenţie şi protecţie, armament uşor
şi maşini de intervenţie. 

La încheierea activităţilor, doritorii
au avut ocazia de a face o scurtă pa-
trulare cu autospeciala Jandarmeriei.

Bogdan M.

Jandarmii, `n mijlocul 
copiilor

În cadrul săptăm]nii ”Să ştii mai
multe să fii mai bun “directoarea Co-
rina Chindriş de la Şcoala Gimnazială
"Octavian Goga" din Satu Mare  a or-
ganizat o zi dedicată Tradiţiilor şi
Obiceiurilor de Paşti. 

În prezenţa a 640 de elevi au fost
prezentate mai multe materiale Power
Point  cu caracter educativ şi forma-
tiv.

Scopul acţiunii a fost stimularea
unei atitudini moral-civice în rândul
elevilor, dar şi stimularea acestora
spre lectură şi studiu aprofundat.

Interesant şi inedit a fost caracte-

rul inter-disciplinar al activităţii   în
cadrul căreia au fost recitate diverse
poezii şi c]ntece, au fost proiectate
diverse jocuri inter-active pentru sti-
mularea memoriei.

În cadrul activităţii a fost invitat
preotul Cristian Chindriş. El le-a vor-
bit copiilor despre însemnătatea pe-
rioadei în care ne aflăm din punct de
vedere religios.

Cu acest prilej au fost  promovate
valenţe complementare programei
şcolare elevii participând cu plăcere
şi cu mult drag la această activitate.

:tefania C.

Literatur[ ;i spiritualitate
la :coala “Octavian Goga”

C.N. Doamna Stanca a primit o plachet[ 
de la Institutul Francez

În perioada 6-8 aprilie, elevii
Colegiului Naţional „Doamna
Stanca ” au intreprins mai multe
activităţi de grup, totodată liceul
fiind şi vizitat de către responsabili
cu misiuni de cooperare educativă,
toate în cadrul săptămânii “Şcoala
Altfel“. 

Colegiul Naţional “Doamna Stanca“
a fost vizitat, luni 6 aprilie, de către Vin-
cent Henry, responsabilul cu misiunea
de cooperare educativă de la Institutul
Francez de la Cluj Napoca. Acesta a făcut
o vizită de prietenie în cadrul căreia co-
legiului i s-a oferit placheta de „Liceu in-
clus în programul de bacalaureat cu
menţiune bilingv francofonă ” . Inaugu-
rarea oficială a plachetei se va desfăşura
în data de 15 mai 2015 cu ocazia Zilelor
Colegiului  Naţional „Doamna Stanca ”.  

Totodată ziua de luni  a oferit ocazia
elevilor de a participa la Concursul
”Chants, sons sur scene”, ediţia 2015. Din
colegiu au participat 5 elevi iar premiile
obţinute au fost următoarele< Sas Cătă-
lina, clasa a XI-a A, premiul I, calificân-
du-se pentru faza internaţională de la
Baia Mare> Matei Dobrescu, clasa a XI-

a C, premiul III> Tar Evelin, clasa a XI-a
B, menţiune I. Au mai participat la con-
curs elevele  Izvoreanu Roxana şi  Libo-
teanu Alexandra.

În zilele de 7 şi 8 aprilie, 23 de

membri  ai clubului Noua Generaţie, îm-
preunã cu profesorii lideri Dana Mihai,
Nicoleta Dragomir şi Cristina Gherman,
alãturi de numeroşi voluntari din Cole-
giul Naţional “Doamna Stanca“ au efec-
tuat timp de douã zile activitãţi împreunã
cu tinerii din Casa Diana. Aceştia toţi au
amenajat o grãdinã de legume, au realizat
reparaţii la spaţiul de joacã, au semãnat
şi au plantat flori, au aranjat foişorul cu
plante decorative în suporturi din mate-
riale reciclate şi au pictat pereţii în culori
vesele. 

Aceste activităţi au făcut parte dintr-
un proiect iniţiat de Clubul Impact Noua
Generaţie, numit “IMPACTul culorilor
în suflet de copil”, acţiune realizată cu
sprijinul Fundaţiei Noi Orizonturi, ca
parte a proiectului „IMPACT – model
de educaţie pentru cetăţenie activă şi im-
plicare comunitară în rândul copiilor şi
tinerilor”, proiect finanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG în România.

Proiectul ”IMPACTul culorilor în su-
flet de copil” a avut ca temă solidaritatea
şi a fost scris de elevele Tola Andrea şi
Dongi Diana, iar profesorul coordonator
este Dana Mihai, lider Impact.  

Sergiu Podină 

În cadrul activităţii a fost invitat preotul Cristian Chindriş

Directoarea Anamaria Maru;ca al[turi
de Vincent Henry
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LITERATUR~
Acum privesc altfel viaţa şi pun preţ pe nemurirea sufletului, iar

celor pământeşti, care sunt trecătoare, nu le dau importanţă. Vorba
lui Eminescu< „Ce e val, ca valul trece, Tu rămâi la toate rece”. 

Din crea\iile membrilor Cenaclului Afirmarea
Toată viaţa am alergat cu munca. Co-

piii au fost şi acasă şi la serviciu, şi toţi
aceştia trebuiau învăţaţi şi înţeleşi. Între
timp au venit bolile trupului care în timp
s-au liniştit ori m-au părăsit. Aceasta
este viaţa oamenilor de rând. Muncesc
cât mai mult şi atunci ei înving greutăţile.
Aşa cum zice Coşbuc< „O luptă-i viaţa,
deci te luptă, Cu dragoste de ea, cu dor”.

Acum simt în mine o dorinţă intensă
de a-mi vindeca sufletul bolnav. Această
boală a sufletului se simte pe inima-mi
slăbită, al cărei fir dă să se rupă. N-am
ieşit până acum nicăieri din România.
Doresc să plec. Şi din toată lumea largă
am ales Ţara Ciprului> un loc mic, în-
conjurat de ape mari şi multă credinţă.
Pentru această plecare, stabilită în săp-
tămâna a doua din Postul Mare al Învie-
rii Domnului nostru Iisus Hristos, am
primit ajutor financiar, pentru că Dum-
nezeu lucrează prin mâna oamenilor
buni.

Zbor spre Larnaca, spre icoana Fă-
cătoare de Minuni a Maicii Domnului,
de la Mănăstirea Agios a Sfântului Ne-
ofitos. Părintele român Siluan, sufletul
acestei mănăstiri, spune prin toată lumea
că Sfântul Neofitos face minuni Dum-
nezeeşti dacă ai suflet curat şi dacă îi
cauţi grota din piatra mănăstirii. La fel
spune că locul te scapă de orice fel de
boală trupească şi-ţi vindecă sufletul plin
de frământare.

În avion, satele, oraşele şi ţările se
străbat repede. De sus, Ciprul este o pia-
tră mare ieşită din marea cea mare şi în-
conjurat de ape. Sosesc la această mă-
năstire înconjurată de apă, pentru vin-
decarea sufletului bolnav. Aerul, pri-
veliştea, puterea lui Dumnezeu, puterea
Sfinţilor, aici sunt sublime. Le simţi cum
pătrund în toată fiinţa şi cum pun stă-
pânire pe tine. Dintotdeauna am crezut
în Dumnezeu şi m-am ferit de ispitele
lui Iuda. Aici şi acum simt mai mult pre-
zenţa divină şi puterea Dumnezeiască.

Până şi toaca ce te cheamă la slujbele
ţinute de către preoţi şi foarte mulţi că-
lugări este blândă. Chemările din toaca
melodioasă se lovesc de piatra mănăsti-
rii, iar ecoul dispare peste apele mari.
Mă apropiu de părintele Siluan care, în-
totdeauna, oricât ar fi de obosit, are pri-
virea blândă, faţa luminoasă şi o vorbă
bună pentru fiecare. Părinte,
nu-l văd pe stareţul mănăstirii. Unde es-
te? "Este plecat pentru câteva zile să-şi
vadă de sănătate". Sfântul părinte stareţ

este mai aparte şi mult mai blând decât
tot ce vezi pe aici, iar tu pierzi că nu-l
vezi şi nu-i auzi învăţăturile.

Îngândurată, stau şi privesc spre gro-
ta Sfântului Neofitos şi mă întreb< dacă
preoţii acestei mănăstiri sunt atât de de-
osebiţi> dacă părintele stareţ este un su-
flet mai aparte, atunci oare cum era Sfân-
tul Neofitos la vorbă şi ce privire a su-
fletului avea atunci când, singur în grota
de piatră, se ruga pentru noi, păcătoşii
pământului? Gândurile mele au fost în-
trebare pentru părintele bun. Şi zice<
”Acestea toate le poţi şti dacă îţi imagi-
nezi un înger ori un copilaş gângurind”.
Era blând şi bun ca şi aceştia şi frumos
de alb precum un stol de porumbei care
se îndreaptă spre cer.

După slujba care şi-a pus amprenta
pe sufletul meu, mai rămân puţin sin-
gură în biserica mănăstirii de piatră. Lu-
minile de la cele multe lumânări aprinse
de către oameni încă mai ard ca şi un
foc divin. Mă îndrept cu sfială spre Icoa-
na Maicii Domnului cu Fiul Sfânt în
braţe. O privesc cu lacrimi amare în ochi
şi mă plâng ei. De sus, mă priveşte, dân-
du-mi speranţă pentru viitor. Icoana,
foarte veche şi de o frumuseţe vie, este
crăpată pe dreapta, de sus până jos. Sfân-
tul Neofitos stă demn în apărare în
dreapta ei.

În plânset încet de ajutor, văd de cea-
laltă parte a altarului, icoana Sfântului
Ioan Botezătorul, cu capul tăiat în mâini.
El stă prea blând şi prea supărat lângă
icoana sfântă, parcă vie, a Lui Iisus Hristos
şi parcă amândoi, supăraţi, întreabă< ”Oa-
re acum, dacă am coborî printre oameni,
ne-ar schingiui şi omorî din nou?”

Eu parcă le răspund că da. Că ori de
câte ori ar coborî pe pământ, lumea i-ar
schingiui şi omorî. Le mai spun că pati-
mile lor grele şi crude s-ar înmulţi în su-
ferinţă pentru că lumea toată a devenit
extrem de rea. Şi acum fraţii se trădează
ca şi atunci când răul, Iuda, a ieşit dintre
cei 12 apostoli şi L-a vândut pe Iisus pen-
tru 30 de arginţi iar Iisus a a suferit patimi
grele în urma trădării. Răul a trădat, vân-
dut şi zdrobit Binele. Iar acum, ca întot-
deauna, predomină ura, trădarea, mărtu-
ria mincinoasă, hoţia şi multe alte rele.

Printre lacrimi privesc spre icoana
foarte veche a lui Iisus şi văd urme de
lovituri de fier ascuţit pe pieptul Lui şi
mă întreb< ”Oare câtă ură poate exista în
cineva ca să lovească până şi icoana cu
chipul lui Iisus? Oare nu le-a fost de ajuns

fraţilor că L-au schingiuit groaznic timp
de 7 zile? Că L-au biciuit crunt, tăiat, L-
au înţepat cu spini, că sângele curgea
şuvoi din trupul Său sfâşiat? Că L-au răs-
tignit pe cruce cu piroane de fier bătute
aprig cu barosul, pentru a zdrobi oasele
sfinte ale picioarelor şi mâinilor Dum-
nezeieşti. Oare nu le-a fost de ajuns
fraţilor că L-au omorât o dată? De ce a
fost nevoie să-i zdrobească şi chipul de
pe icoană?”

Văd lacrimi în ochii lui Iisus şi pri-
vind spre icoana unică a Botezătorului,
care şi ea este lovită, parcă aud< ”Ori de
de câte ori am coborî printre oameni,
aceştia din nou ne-ar schingiui şi omorî
cu mare sete? Ne-ar omorî pentru că noi
suntem adevărul şi viaţa? Şi oamenilor
nu le place adevărul, ci doar viaţa lui
Iuda plină de bogăţie. Soarta lui Iuda va
fi şi soarta acelora”. Stau şi cuget< Eu am
venit aici, departe de casa mea să-mi
vindec sufletul bolnav. Acum, gândind
şi trăind intens, am înţeles că suferinţele
lui Iisus Hristos, ale Sfântului Ioan Bo-
tezătorul, ale Sfintei Fecioare Maria au
fost atât de mari încât nu există pe lume
egalitate între suferinţele lor trupească
şi sufletească şi suferinţa sufletului meu.

Acum privesc altfel viaţa şi pun preţ
pe nemurirea sufletului, iar celor pă-
mânteşti, care sunt trecătoare, nu le dau
importanţă. Vorba lui Eminescu< „Ce e
val, ca valul trece, Tu rămâi la toate rece”.
Acum sunt plină de speranţă în viitorul
bun al sufletului după trecerea trupului
în nefiinţă şi când va fi să vie, am să pă-
răsesc cu sufletul curat această lume a
Babilonului. Şi plec> dar cu regret şi la-
crimi amare în piept şi suspine de plâns
privesc mănăstirea în speranţa că odată
şi odată mă voi întoarce să privesc din
nou adevărul şi viaţa. Adică icoanele
Sfinte, ale lui Iisus, ale Sfintei Fecioare
Maria cu Pruncul Sfânt în braţe şi ale
Sfântului Ioan Botezătorul. Icoane vii
care sunt unice şi cu putere mare în bi-
serica mănăstirii.

Aş vrea să mai simt mirosul aerului,
a apei şi a stâncii Ciprului, ţara băncilor
unde bogaţii lumii şi ai ţării mele îşi de-
pun banii în conturi secrete, pentru co-
piii lor. Îşi depun banii cei mulţi, furaţi
de la noi, în punga lui Iuda.

Rugaţi-vă şi voi toţi şi fiţi buni şi mi-
lostivi, iar pentru binele vostru etern,
credeţi cu tărie că este Dumnezeu, ar
spune scriitoarea Irina Monac şi eleva
Teodora Homorozeanu.

La 11 aprilie 2015, omul de cultură
Corneliu Bala, ar fi împlinit 85 de ani.
Născut în familia unui notar şi a unei
dăscăliţe, originar din părţile
sătmărene, Moftinu Mic şi Istrău, Cel de
Sus a vrut ca la venirea lui pe lume, cea
care îi dăduse viaţă să-şi încheie
misiunea lumească. În memoria
Gabrielei Raţiu, mămuca ce-l adusese
pe lume pentru a-l părăsi atât de
grabnic, şi-a semnat majoritatea
poeziilor cu un pseudonim în memoria
ei< Gabriel Raţiu. Nu ni se pare un
omagiu mai potrivit la acest moment de
aducere aminte a cărturarului careian,
decât reproducerea unor poeme lăsate
nouă, parcă testamentar, în cinstea
prieteniei cu care ne-a învrednicit.
Aceste două poezii sunt selectate dintr-
un volum intitulat de către Corneliu
Bala, Bolero. Prefigurăm prin acest
demers şi apariţia acestui al doilea
volum postum, după Zarca, apărut în
anul 2008 la editura sătmăreană
Citadela, sub îngrijirea subsemnatului
şi a lui Aurel Pop.

ARCADIE (8 septembrie 1980) 

Să învăţăm a fi din nou fericiţi.
Smochinul ne aşteaptă cu pacea visată
de rost.
Clavicula spartă ni se preschimbă în şa
roasă de îngeri până la periost.

Pâinea noastră cea dospită cu lacrimi
o vom frânge din nou cu lumina la
masă.
Îngenuncheaţi pe blănuri slăvim
bucuros
sămânţa izvoarelor, neprihănirea
rămasă.

Din ceasornicul acesta de boală grea
ieşim
despovăraţi de farduri trucate>
stoluri de păstrăvi ne vor stropi cu
întrebări
dar vom avea pentru toţi şi toate, în casă
bucate.

Ne dezvăţăm treptat de spaime stupide,
de gesturile slujind unui zeu al

viscerelor
de-un  spectru-al scripturii ce nu se
deschide
de teama unui neverosimil sfârşit al
erelor.

Îţi ating faţa,
Lumină târzie.
Te sărut
Te devorez
Acum,
Conştiinţa-mi
pare
Plantată inutil
De-o mână 
criminală.
Tu,
Mă citeşti
Eu,
Cartea morţii
Uitată pe sarcofagul tău.
Te-am închis
În reflexia mea
Cu ochi tulburi
Mereu la pândă între pagini
Iubeşte-mă.

Electric

Nu-i visam altceva
Decât parfumul lui
Încarcerat
Într-un glob
De stele sparte.
Aura i se decojea
Chinuitor de încet
De pe pagină.
Privirea lui – 
Fior electric
Dans interzis

Violet

Mâna mea
Ca un vrej strivit
S-a agăţat
De gratiile-acelea
Fetide-stupide
Ce stau între noi.
Să nu îndrăzneşti
Să-mi interzici
Să scriu despre tine!
Tot aşa cum
Nu vei opri
Ploaia din norul meu violet
Să mă spele de tine,
Gândul meu
Să te incite…

…………………

Azi noapte,

Te-ai trezit
Exact la ora când
Îmi făceam rondul –
Aroma mea trădătoare
Pe perna ta
Ce drog…

Ard

Cândva 
Te-am iubit
Acum, 
Şterge-ţi ochii
De cenuşa mea!
Încă nu,
Încă mai ard
Între degetele tale
Vreau
Să te infectez
Respiră-mă
Acum!
Îneacă-te
În cenuşa Mea, 
…..Fraiere!

Comuniune

Nu-ţi fie teamă pentru mine.
Lasă-mă
Să-ţi ating tăcerea
Simte
Cum arterele noastre
S-au lipit…
Acum, 
Sângele meu
E şi al tău, 
Ciudatule
Te ador.

Dimineaţă

Răsăritul
Spărgea stelele
Ultimele secrete
Alunecau
Sub garduri de oase
Ceaţa 
De aroma ierbii plânse
Se risipea
Distonând 
Cântecul păsării
Cu aripile smulse 

Motto<

"Nu ştiu când
vine clipa

în care cineva
recunoaşte un rău                     
ca aparţinându-i"

O. Wilde

N-aș ști să spun despre mine
dacă sunt sau pot fi
altfel. Alteritatea de sânge
sau inflamaţia de ciudat
le tot recitesc mergând impreună
pe val de pământ
pe alei cu flami de măslini
or pe-altirelica gama de stele

N-aș putea nici să văd
cum privesc- opriţi din joaca lor-
plopii pe maluri

ocărăţi în limba lor maternă
de umbra dezgolită a lunii
"cu fustiţa scurtă și bentiţa
de celofan"

Nici să citesc n-aș putea 
uitată cronică a podarului
răstignit de-cealaltă parte a zării
rătăcitoare
supt vorbele scuipate ca gloanţele
prin ochii crăpaţi ai delirului
care recunoaște drept mamă 
prima siluetă mișcătoare 
în albia singurătăţii deșarte...

Nu. N-aș putea să-ntunec
cu sângele meu râul
de ceară albă
or ferigile luxuriante ale soarelui
irizând ca niște somaţii de-
aprinderi
o spumă pe valuri.

Pagină coordonată de Ioan Aniţaş

Viorel Câmpean - Corneliu Balla, 85 de ani de la naştere Gheorghe Cormoş - Zăpor

Irina Monac - Icoane vii Elena Koka - Obsesie 
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Învierea lui Isus Hristos se s[rb[tore;te de 1690 de ani
Sfântul Apostol Toma, martorul Pati-
milor ;i ~nvierii Domnului
"Deci a zis Toma, care se nume;te Geam[nul,
celorlal\i ucenici< s[ mergem ;i noi ;i s[ mu-
rim cu El" (In. 11,16)

Iubi\ii mei fii suflete;ti,
Aceste cuvinte, rostite de marele Apostol

Toma c[tre ceilal\i ucenici ai Domnului,
atunci când Hristos se apropia din nou de
Ierusalim, unde iudeii c[utar[ mai înainte
s[ Îl ucid[ cu pietre, sunt dovada
credincio;iei, a încrederii ;i a fidelit[\ii sale
fa\[ de iubitul lui Înv[\[tor.

Apostolul Toma îns[, ca ucenic credin-
cios al lui Iisus Hristos, a urm[rit de la dis-
tan\[ judecarea nedreapt[ ;i condamnarea
la moarte a Domnului. (...)Toma a v[zut
toate Patimile ;i moartea ;i punerea în mor-
mânt a Trupului Domnului, dar nu a ajuns
s[ vad[ ;i Învierea lui Iisus Hristos. De aceea
el a r[mas în minte cu aceast[ imagine a pu-
nerii în mormânt ;i se gândea c[ odat[ cu
moartea Domnului s-a terminat lumea. A
r[mas în minte ;i în suflet cu aceste dure-
roase clipe. (...) Domnul Iisus le vorbise de
Patimile Sale, de moartea Sa, dar întotdeauna
le spunea ;i c[ Fiul Omului< "a treia zi va în-
via" (Mt. 17,23> 20,19).(...) Dup[ ce Apostolul
Toma a v[zut c[ Domnul a  murit pe cruce
;i trupul Lui a fost pus în momânt, toate
n[dejdile lui s-au pr[bu;it, tr[ind clipe ;i zile
grele de durere ;i triste\e, crezând c[ a;a s-
au terminat cei trei ani de luminoase zile ;i
bucurii petrecute al[turi de Înv[\[torul prea-
iubit - Iisus Nazarineanul. De aceea, Toma
s-a desp[r\it de oameni ;i de ucenicii lui
Hristos ;i a plecat dezn[d[jduit în pustie.
Învierea era un lucru care dep[;ea mintea
omeneasc[. Toate, f[r[ Iisus, în ochii lui erau
pustii. 

Din acest motiv el nu mai ;tia ce s-a în-
tâmplat la Ierusalim în diminea\a a treia,
când cerul ;i p[mântul s-au luminat de o lu-
min[ nou[. (...) Acolo în pustie a ajuns

la Toma un ecou, cu ceea ce s-a întâmplat la
Ierusalim. Ecoul venea din cer ca o cântare
de care r[suna ;i vibra tot v[zduhul. Din
adâncuri ;i din cer se auzeau glasuri plîngând
în hohote de bucurie< "Hristos a înviat", dar
toate acestea nu puteau alunga din sufletul
lui Toma triste\ea, dezn[dejdea ;i îndoiala.
Atunci Toma s-a ridicat ;i a plecat spre Ie-
rusalim, iar în Ierusalim, pe toate uli\ele, pe
la toate casele ;i pe la toate col\urile, în cur\ile

lui Irod ;i ale lui Pilat, ale arhiereilor Ana ;i
Caiafa, când se întâlnea om cu om, fiecare
;optea< "a înviat Hristos, Hristos a înviat!"
Astfel, Toma, cel ce fugise în pustia cea
str[in[ de orice speran\[, s-a de;teptat din
starea de înstreinare în care se afla ;i s-a reîn-
tors între ucenici, s-a reîntors cu fa\a c[tre
Ierusalim, s-a reîntors între cei credincio\i,
în mijlocul c[rora era Hristos cu trupul
transfigurat ca pe Tabor, a;teptându-l ;i pri-
vindu-l pe Toma. 

Iubi\i fra\i ;i iubite surori,
În mijlocul t[cerii ce s-a f[cut când Toma

s-a apropiat, deodat[ s-a auzit glasul lui Hris-
tos blând ;i adânc adresându-se lui Toma<
"Vino, Tomo, cel ce te-ai îndoit ;i de opt zile
te-ai chinuit ;i ai fost nefericit, vino ;i pune
palma ta în coasta Mea, vino ;i pune degetele
tale în urma cuielor, vino ;i vezi c[ nu sunt
o ar[tare, nu sunt un duh> vino ;i vezi c[
Tat[l, când l-a f[cut pe om, nu a f[cut doar
un chip trec[tor, ci a f[cut un trup nemuritor.
Prin p[cat omul a pierdut nemurirea ;i tru-

pul era nevoit s[ se reîntoarc[ `n p[mântul
din care a fost luat, dar prin jertfa, prin moar-
tea ;i Învierea Mea tot trupul omului va de-
veni nemuritor. Vino, Tomo, ;i prime;te do-
vada pe care ai dorit-o, c[ moartea cea ome-
neasc[ este doar o trecere de la cele vremel-
nice la cele ve;nice. Vino, ucenicul meu iubit
;i nu fi necredincios ci credincios. Vino ;i
alung[ îndoiala din inima ta ;i vindec[-Mi
r[nile pe care necredin\a oamenilor le vor
\ine mereu deschise pân[ la sfâr;itul veacu-
rilor, când M[ voi reîntoarce din ceruri, de
la Tat[l Meu, ca s[ judec lumea ;i s[ alung
îndoiala, frica, necredin\a ;i nep[sarea din
inima oamenilor". Atunci Toma, supus, s-a
apropiat de Iisus ;i a pus mâna în coasta Lui
;i a pus degetele în r[nile cuielor, dar Trupul
;i Sângele lui Iisus nu erau carne ;i sânge su-
puse stric[ciunii. Ele trecuse prin p[mânt ;i
p[mântul î;i luase ce apar\inea lui. Se petre-
cuse o tainic[ muta\ie, se petrecuse o mira-
culoas[ transfigurare. (...) Dup[ opt zile,
ne spune Sf. Evanghelist Ioan, fiind ;i Toma
de fa\[, Iisus li se arat[ din nou ucenicilor ;i-
l cheam[ pe Toma s[ pip[ie r[nile din mâini
;i din coast[, zicându-i< "Vino, Tomo, ;i vezi
c[ Eu sunt viu ;i nu fi necredincios. Pentru
c[ M-ai v[zut ai crezut. Ferici\i cei ce n-au
v[zut ;i au crezut!" (In. 20,29). Iar Toma,
acum, ca cel mai credincios, str[b[tut fiind
de focul dumnezeiesc, a strigat< "Domnul
meu ;i Dumnezeul meu!" (In. 20,28).(...)

Prin aceste st[ri a trecut Toma când s-a
atins de Hristos. El, în clipele acestea, om fi-
ind, s-a atins de Dumnezeu ;i de aceea gura
lui Toma, care de opt zile n-a putut s[ vor-
beasc[, a strigat< "Domnul meu ;i Dumne-
zeul meu" (In. 20,28). Acesta este strig[tul
când creatul se atinge de necreat. Aceasta
este o garan\ie c[, la a doua venire, trupul
omului se va lumina ;i se va îmbr[ca cu slav[,
c[ ;i oamenii cei ce se afl[ în morminte vor
învia ;i, la porunca ;i cu ajutorul lui Hristos,
se vor îmbr[ca în trupuri transfigurate, ase-
menea cu trupul lui Hristos Cel înviat. De
aceea Hristos l-a învrednicit pe Toma s[ de-

vin[ martor al Patimilor, dar, mai ales, mar-
tor al Învierii celei adev[rate, care este t[ria
de care avea nevoie tot neamul omenesc.  

Iubi\ii mei fii suflete;ti,
Vorbind despre apostolul Toma, de taina

;i drama prin care a trecut Toma, am coborât
mai adânc în taina ;i în tragedia prin care a
trecut omul dup[ ce s-a înstr[inat de Dum-
nezeu. La Dumnezeu ne putem întoarce nu-
mai prin Iisus Hristos, Care a venit de la
Dumnezeu cel necuprins ;i Care, prin În-
vierea Sa, ne-a asigurat c[ omul este h[r[zit
de Dumnezeu la o etern[ via\[, superioar[
îngerilor. Hristos a salvat omenirea de îndo-
iala de care suferea Toma ;i de care mai sufer[
o mare parte dintre oamenii de azi, ca de o
boal[. Iisus Hristos a venit ;i a adus  solu\ia
care d[ un sens vie\ii noastre ;i existen\ei lu-
mii în general, un sens f[r[ de care spa\iul,
timpul ;i via\a nostr[ s-ar fi transformat în-
tr-un infern insuportabil. Învierea ;i via\a
ve;nic[ fericit[ este solu\ia pe care a adus-o
Hristos. În lumina Învierii Domnului via\a
omului î;i g[se;te o des[vâr;it[ împlinire,
mai ales dup[ ce Toma a ajuns la liman ;i
odat[ cu el to\i câ\i au devenit martori ai în-
vierii universale ai omenirii. Prin Învierea
lui Iisus Hristos omul ;i-a g[sit un echilibru,
o lini;te ;i o pace a vie\ii lui pentru totdeauna.
De aceea, Mântuitorul, cunoscând gestul lui
Toma, fapta lui pentru omenire, pentru tim-
purile ce vor urma, a binecuvântat "necre-
din\a" lui.. 

În inima în care arde ;i azi o candel[, o
lumin[ sau o scânteie de credin\[, de spe-
ran\[ ;i de iubire fa\[ de Hristos, acolo firea
;i natura întreag[, col\ul de iarb[ ;i mugurii
tuturor arborilor se trezesc în fiecare zi de
Pa;te ;i, cu bucurie, parc[ încep s[ murmure
;i ei< "Hristos a înviat, a înviat, a înviat", iar
omenirea, împreun[ cu Toma ;i cu toat[ na-
tura r[spunde< "Adev[rat a înviat!"

Justinian Chira
Arhiepiscopul Maramure;ului 

;i S[tmarului

Dintre toate minunile Mântuito-
rului Iisus Hristos cea mai uimitoare
este propria Sa înviere din morţi, mi-
nune care, în acelaşi timp, este şi in-
contestabila dovadă a Dumnezeirii
Sale şi a divinităţii creştinismului. 

Învierea Domnului este piatra de te-
melie şi garanţia învierii morţilor, im-
portanţa ei pentru credinţa creştină fiind
subliniată magistral de către Sfântul
Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor< “Şi
dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
atunci propovăduirea noastră, zadarnică
şi credinţa voastră. Iar dacă nădăjduim
în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem
mai de plans decât toţi oamenii. Dar
acum Hristos a înviat, fiind începătură a
învierii celor adormiţi. Că de vreme ce
printr-un om a venit moartea, tot printr-
un om şi învierea morţilor. Căci precum
în Adam toţi mor, în Hristos toţi vor în-
via” (I Corinteni XV, 14-22).

Românii, scria Simion Florea Marian
în lucrarea sa “Sărbătorile la români”
(Studiu etnografic, vol. II, ediţie îngrijită
şi introducere de Iordan Datcu, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1994, pp.
122-129), nu numai că aşteaptă acest
praznic împărătesc cu dor şi bucurie, mai
ales după un post atât de îndelungat şi
de aspru cum e Postul Mare, ci ei caută,
în acelaşi timp, ca locuinţele şi curţile lor
să fie cât se poate de bine îngrijite şi cu-
rate, pentru ca sosind Sfintele Paşti, toate
să se afle în deplină rânduială. De la casa
celui mai înstărit om şi până la bordeiul
celui mai sărman se cunoaşte apropierea
Paştilor. Sâmbătă seara, când toate pre-
gătirile sunt gata, orice lucru încetează.
În schimb, încep datinile şi credinţele,
care s-au păstrat vii şi în părţile noastre,
adică în judeţul Satu Mare, fie că e vorba
de zona Codrului sau de Ţara Oaşului,
fie că e vorba de Valea Someşului sau de
câmpia Sătmarului. Pretutindeni, praz-
nicul Învierii Domnului aduce un suflu
de aleasă sărbătoare. Oamenii, nu numai
că îşi fac mare curăţenie în case şi în gos-
podării, dar încearcă se împace unii cu
alţii, ca apoi să se apropie de scaunul
preotului duhovnic pentru a-şi mărturisi
păcatele cu sinceritate şi pentru a se îm-
părtăşi cu vrednicie cu Trupul şi Sângele
Mântuitorului Iisus Hristos.

Pasca. Cea mai important[ coptătu-
ră, pe care o mănâncă românii în decur-
sul sărbătorii Paştilor este pasca, făcută
numai din făină curată de grâu ales, cer-
nută prin sită deasă. Conform unei le-
gende, “călătorind odată Domnul nostru
Iisus Hristos cu Apostolii Săi prin mai
multe sate şi oraşe spre a face bine oa-
menilor şi ajungând într-un sat, se abă-
tură la un gospodar ca să poposească
puţin şi apoi să plece mai departe. Gos-
podarul, un om de omenie şi foarte pre-
venitor, i-a primit şi i-a ospătat cu ce a
avut şi cum a putut mai bine, iar la por-
nire le-a mai pus merinde şi prin desagi.
După aceasta, mulţumind Iisus cu Apos-
tolii Săi gospodarului pentru primire şi
luându-şi rămas bun de la dânsul, se por-
niră mai departe şi mergând ei cât timp
vor fi mers, ajunseră într-o pădure. Tre-
când prin pădurea aceea, L-au întrebat
Apostolii pe Iisus< “Când vor fi Paştile?”.
El răspunde< “Când veţi găsi pâine de
grâu în traistele voastre, atunci vor fi
Paştile!”. Gospodarul, la care au poposit,
le pusese pâine de grâu în desagi. Deci,
căutând ei în desagi şi aflând pâinea au
spus Domnului că au. Iisus le zise< “Bu-
curaţi-vă, căci acuma sunt Paştile!”. De
atunci îndătinează şi creştinii a face pas-
că”. 

Ouăle roşii. Potrivit anumitor inter-
pretări, oul roşu Îl simbolizează pe Iisus

Hristos în mormânt, coaja oului repre-
zentând chiar piatra care a fost pusă la
uşa mormântului. Faptul că principala
culoare utilizată în vopsirea ouălor de
Paşti este cea roşie, constituie un prilej
de permanentă aducere aminte de Sân-
gele Domnului vărsat pe Cruce pentru
mântuirea neamului omenesc. Tradiţia
ne spune că în momentele în care Iisus
merge ape calea calvarului cu crucea în
spate, mai-marii iudeilor i-au îndemnat
pe tinerii uşuratici s[ arunce cu ouă stri-
cate în El, ca semn de batjocură. Însă,
când se pregăteau să scoată ouăle din
coşuri, ei au constatat că acestea erau
roşii, aşa încât nu au mai îndrăznit să le
arunce, temându-se de minunea întâm-
plată. La noi, la români, ouăle roşii ai do-
bândit o mare însemnătate, astfel încât
nu există casă românească din care ele
să lipsească.

Simion Florea Marian consemnează<
“După sfârşirea Învierii, a Leturghiei şi a
sfinţirii paştei, unul sau două dintre ouăle
sfinţite se dau preotului, care le-a sfinţit,
iară restul se aduce acasă. Sosind acasă,
atât cei ce au fost la Înviere, cât şi ceilalţi,
se pun cu toţii la masă şi, gustând mai
întâi din pască, din ouă şi celelalte obiecte
sfinţite împreună cu pasca, încep a mânca
apoi şi din celelalte bucate până ce se sa-
tură. 

După ce s-au săturat de mâncat, prind
a ciocni cu ouă roşii, şi anume mai întâi
soţii întreolaltă, apoi copiii cu părinţii şi
părinţii cu celelalte neamuri, amici şi cu-
noscuţi. Făcând-o aceasta, cred că toţi
cei ce ciocnesc unul cu altul se vor vedea
pe cealaltă lume. Mai departe, se crede şi
se zice că al cărui ou se strică sau se sparge
mai întâi, acela e mai slab, prin urmare
are să şi moară mai degrabă sau i se iartă
pacatele. Părţile ouălor, cu care se cioc-
neşte, sunt capul (partea mai ascuţită) şi
dosul (partea mai groasă). În ziua întâi,
adică în ziua de Paşti, se ciocneşte numai
cap cu cap. A doua zi, adică luni după
paşti, se poate ciocni şi cap cu dos, iar în
cele următoare chiar şi dos cu dos şi coas-
tă cu coastă. Cel mai mic de ani ţine oul
cu capul in sus, iar cel mai mare ciocneşte
cu oul său, şi anume tot cu capul, zicând<
“Hristos a înviat!”, iar cel mai mic răs-
punde< “Adevărat c-a înviat!”. Unii, în-
ainte de ciocnire, cearcă ouăle în dinţi şi
în frunte, adică le ciocnesc puţin de dinţi
sau de frunte, ca să vadă şi să aleagă care
îs mai tari. Şi se zice că ouăle ce sună mai
deschis sunt mai groase la găoace, prin
urmare şi mai tari. Timpul, până când se
poate ciocni cu ouă roşii este, după unii,
din ziua de Paşti şi până a treia zi, adică
până marţi, după alţii până în ziua de Is-
pas şi iarăşi după alţii până la Duminica
mare. De la Duminica mare însă şi până
la Paştile viitoare nu e mai mult iertat a
ciocni cu ouă roşii. Fiecare ciocnitor, că-
ruia i s-a spart oul, este obligat a-l da
celui ce i l-a spart, celui cu oul tare, adică
învingătorului” (op. cit., p. 143).

Învierea. Când cântă cocoşii de mie-
zul nopţii, poporul se adună la sfânta bi-
serică pentru Slujba Învierii. Fiecare per-
soană are în mână câte o lumânare pe
care o aprinde de la lumânarea preotului
care zice< “Veniţi de luaţi lumină!”, du-
când-o apoi acasă. Credincioşii mai ev-
lavioşi se străduiesc să-şi ţină lumânarea
aprinsă inclusiv pe drum, până când
ajung în casă. Învierea e cea mai mare
dintre toate sărbătorile anului. Ca atare,
pentru a-şi manifesta bucuria cea mare
pe care o simte fiecare în suflet şi spre a
evidenţia solemnitatea actului liturgic al
Învierii, se cuvine ca toată lumea să aibă
o lumânare aprinsă. Cei care nu au sunt
consideraţi cei mai nevrednici şi mai ti-
căloşi. Înconjurând biserica de trei ori în
frunte cu preotul, din toate piepturile ră-

sună imnul bucuriei< “Hristos a înviat
din morţi cu moartea pe moarte călcând
şi celor din morminte viaţă dăruindu-
le!” Când la strană se cântă “unii pe alţii
să ne îmbrăţişăm”, cei de faţă se îm-
brăţişează sau îşi dau mâna. Acesta este
un semn de bucurie, pace, iubire, lasân-
du-se la o parte orice supărare, existând
credinţa fermă că cei ce se îmbrăţişează
acum şi se sărută în ziua de Paşti se în-
tâlnesc pe cealaltă lume.

Prin Învierea Domnului din morţi,
poporul nostru crede că Raiul se deschide
tuturor sufletelor reţinute în iad, înce-
pând de la strămoşul Adam şi până la
venirea Mântuitorului, şi rămâne deschis
până la Duminica Tomii. Ca o dovadă a
acestei credinţe, uşile Sfântului Altar ră-
mân deschise sau chiar sunt scoase din
“ţâţâni” în acest interval. Deci, cine moa-
re în Săptămâna Luminată, acela merge
de-a dreptul în Rai, unde este bine primit,
iertându-i-se toate păcatele săvârşite în
viaţa pământească. Însă, nu numai cine
moare de Paşti e fericit, ci şi cel ce se
naşte acum, socotindu-se că va fi un om
norocos toată viaţa. Din momentul în
care preotul a rostit pentru prima dată
cuvintele< “Hristos a înviat!” la Slujba În-
vierii, până la Ispas sau Înălţarea Dom-
nului românii se închină şi se salută când
se întâlnesc astfel< “Hristos a înviat!” şi
“Adevărat a înviat!” Fetele bătrâne, ne-
măritate, când preotul zice pentru prima
oară “Hristos a înviat!”, şoptesc< “Eu să
joc înainte”, adică în viitor să fie jucate şi
să se poată mărita cât mai degrabă.

După terminarea slujbei, preotul în-
moaie busuiocul în aghiazmă şi sfinţeşte
coşurile pline de bunătăţi ale credin-
cioşilor veniţi la biserică să primească bi-
necuvântare, spunând “Hristos a înviat!”,
după care le urează tuturor sărbători fe-
ricite. Apoi urmează masa. Fiecare ele-
ment îşi are semnificaţia sa< cine mănân-
că hrean sfinţit va fi iute şi sănătos tot
anul> cu sarea se prepară alte mâncăruri
sau se sfinţesc fântânile> zahărul înlătură
albeaţa de la ochi> usturoiul serveşte la
alungarea strigoilor şi a duhurilor rele
etc. 

În legătură cu obiceiurile şi tradiţiile
de Paşti, în lucrarea “Cercetări folklorice
în Ugocea Românească (jud. Satu Mare)”,
semnată de Vasile Scurtu (1936), citim<
“În dimineaţa zilei întâia se duce pasca
la biserică pentru a o sfinţi. O duc bărbaţii
în coşuri, unde se află şi cârnaţi, ouă, car-
ne, miel etc. Obiceiul de a fugi cu pasca
acasă, după sfinţire, se practică numai în
Gherţa Mică, Gherţa Mare şi Turţ. Exis-
tenţa acestei datine aici se explică proba-
bil prin apropierea acestor localităţi de
Ţara Oaşului, unde se practică în toate
satele. Coaja de pască sfinţită şi cea de
ouă se păstrează, fiind bune “de liac” la
vite… “Danţ” nu se face în zilele de Paşti,
“numa sărbătorim”. A doua şi a treia zi
de Paşti, finii merg la naşi cu un “ol” de
vin, cu lumânare, colac, iar unde sunt
copii mici duc şi ouă. La acest obicei se
referă versurile< “Când îi colea de
Paşti,/Mărg hinile la nănaş/Şî ieu mărg
la ferestruică/Ca să văd cine ce-mbucă/S-
o văd şi pe-a me mândrucă”.

Având în vedere cele de mai sus, rea-
lizăm pe bună dreptate că Învierea Dom-
nului din morţi este cel mai mare praznic
al Bisericii lui Dumnezeu, este sărbătoa-
rea sărbătorilor, fiindcă în ea se vădeşte
iubirea Părintelui Ceresc faţă de întreg
neamul omenesc, îndemnându-ne la iu-
bire, iertare şi înţelegere. Poporul român
a ştiut dintotdeauna să acorde cinstea cu-
venită acestui măreţ praznic împărătesc,
fiecare comunitate strângându-se în jurul
bisericii şi constituind cu toţii o familie,
întemeiată pe pace, armonie şi dragoste.

Preot dr. Cristian Bolo;

Onoratului cler împreună slujitor,
cuvioșilor călugări și călugărițe, persoa-
nelor consacrate și tuturor credincioșilor
iubitori de Dumnezeu,

Har, pace și bucurie de la Domnul
nostru Isus Hristos Cel Înviat din
morți!

Sărbătoarea Învierii Domnului ne în-
tâmpină și în acest an, ca un mesager ne-
obosit în succesiunea celor două milenii
de creștinism, cu vestea și mesajul plin de
bucurie și speranță< Hristos a Înviat din
morți, cu moartea pe moarte călcând și ce-
lor din morminte viață dăruindu-le!

Am ajuns în centrul anului liturgic și
ca dintr-un izvor nesecat se revarsă asupra
lumii, bunătatea lui Dumnezeu care prin
Învierea Fiului Său ne dăruiește și nouă
posibilitatea dobândirii vieții veșnice. Ne-
am reașezat în centrul existenței noastre
prin exodul din exterioritatea și superfi-
cialitatea vieții înspre interioritatea ființei
și a sufletului, prin însoțirea lui Isus în su-
ferință de-a lungul Postului Mare, dobân-
dind iertarea păcatelor prin mărturisire și
purificându-ne de înstrăinarea vieții. 

Azi sărbătorim și mărturisim că Dum-
nezeul nostru este al celor vii și nu al celor
morți. Viața în comuniune cu El are în ea
însăși germenii vieții viitoare și de aceea
putem cânta împreună cu Biserica< ...și no-
uă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm
sfintei Învierii Lui celei de a treia zi. 

Gustând acest timp de har al Sărbătorii,
care de altfel ne însoțește tot timpul anului
în celebrările duminicale, ca o actualizare
a Paștelui lui Hristos, vă propun în această
scrisoare să privim și cealaltă parte a filei
vieții care vorbește de paștele nostru. 

Dragi credincioși și credincioase,
Lumea în care trăim este măcinată de

conflicte și de interese, este rănită de indi-
vidualismul difuz care separă oamenii și îi
pune pe unii împotriva altora în dorința
de a-și căuta propria bunăstare. Atunci
când omul se închide în propriile interese,
cu greu mai reușește să facă loc și altora în
viața lui și nu poate să asculte glasul tainic
al Domnului. Asistăm adeseori aproape
neputincioși la evenimente și fapte lipsite
de omenie și ne este greu să recunoaștem

chipul omului răscumpărat de Dumnezeu.
Mesajul pascal este adresat cu precădere
acestei lumi, care poate să se regăsească și
să se vindece prin suferința și moartea lui
Isus.

Așa după cum știm, anul pastoral în
curs este dedicat vieții consacrate, Biserica
dorind astfel să-și manifeste atenția și grija
pe care o are pentru fiii și fiicele ei, în mod
particular pentru călugării, călugărițele și
persoanele consacrate din întreaga lume,
care își oferă viața slujirii lui Dumnezeu  și
a aproapelui prin vestirea vieții celei noi.(...) 

Papa Francisc așteaptă de la persoanele
consacrate să trezească lumea prin mărtu-
ria bucuroasă a întâlnirii, chemării și ur-
mării lui Isus. Cei care se lasă mântuiți de

El sunt eliberați de păcat, de tristețe, de go-
lul interior, de izolare. Cu Isus Hristos tot-
deauna se naște și renaște bucuria. Un mod
aparte de a mărturisi această bucurie și în-
credere este coerența vieții care devine lim-
baj non verbal, fiind mai ziditoare decât
multe cuvinte.

Sfânta Tereza de Lisieux, devenită doc-
tor al Bisericii și patroana misiunilor, deși
a trăit doar 24 de ani, a găsit calea sfințeniei
prin aprecierea, alegerea și trăirea simpli-
tății și a abandonării totale iubirii lui Dum-
nezeu. Deși a suferit mult, atât din cauza
bolii, cât și din cauza perioadelor de  ari-
ditate sufletească, nu și-a pierdut niciodată
pacea și bucuria interioară putând să spu-
nă< Cerul meu este de a zâmbi acestui
Dumnezeu pe care-L ador atunci când El
se ascunde pentru a pune la încercare cre-
dința mea. (...)

Iubiți credincioși și credincioase,
Duminica Paștelui este ziua pe care a

făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne
veselim într-însa. Este sărbătoarea care nu
doar ne aduce pe toți la biserică și apoi ne
reunește în familie, ci ne și reamintește și
ne însărcinează în  misiunea noastră creș-
tinească. Ea constituie punctul de plecare
în vestirea și mărturisirea vieții veșnice.
Doar o viață personală reînnoită poate să
mărturisească în mod credibil cum harul
Învierii transformă destine și umple de bu-
curie sufletul și viața omului. O angajare
personală în trăirea vieții creștine este un
bun exemplu pentru transformarea chiar
dacă în mică măsură a societății și a lu-
mii.(...)

Misiunea apostolică a fiecărui creștin
începe în familie, unde soții sunt chemați
să fie cei dintâi vestitori ai credinței pentru

fiii lor. Mulți părinți, din diferite motive,
lasă formarea creștină a fiilor și fiicelor lor
doar în seama Bisericii și a Școlii. Dezba-
terea publică privitoare la predarea religiei
în Școală este un prim semnal că nu este
suficient ca părinții să opteze pentru ora
de religie, ci este necesară o implicare per-
sonală a lor în transmiterea vieții de cre-
dință. În familia creștină se învață despre
Isus și tot acolo se deprind comportamen-
tele sănătoase care-i însoțesc mai apoi pe
copii în căile întortocheate ale lumii con-
temporane cu mentalitățile și lipsurile ei.
O altă cale prin care putem mărturisi În-
vierea Domnului și ajută mult la evanghe-
lizare este rugăciunea personală și comu-
nitară. În rugăciune ținem flacăra speranței
aprinsă pentru că stăm în fața Domnului
care ascultă. (...) 

Ne dorim pe mai departe ca parohiile
și mănăstirile de pe teritoriul Eparhiei
noastre să sprijine și să intensifice acest
apostolat al rugăciunii și să țină candela
credinței și speranței mereu aprinsă, amin-
tindu-ne cu toții de cuvintele Domnului<
Unde sunt doi sau trei adunați în numele
Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor
(Mt.18,20) și iarăși< Iată Eu sunt cu voi  în
toate zilele, până la sfârșitul veacului, mer-
geți deci și Învățați toate neamurile bote-
zându-le în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Spirit (Mt.28,20.19).

Vă dorim tuturor Sărbători luminate
și binecuvântate în bucuria Domnului Cel
Înviat din morți!

Cu părintească dragoste,
† Vasile

Dată în Baia Mare, 12 aprilie 
Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus
Hristos, anul Domnului 2015

Primul sinod ecumenic, \inut la Ni-
ceea (ast[zi Iznik, Turcia) pe 20 mai 325,
a fost convocat de ̀ mp[ratul Constantin
cel Mare ;i prezidat de c[tre Alexandru,
papa Alexandriei. Scopul conciliului a
fost punerea bazelor dogmatice ;i cano-
nice a Cre;tinismului ca r[spuns ereziei
arianiste. 

Arie, paroh al bisericii Baucalis din
Alexandria, sus\inea unicitatea lui Dum-
nezeu, neg]nd provenien\a divin[ a Fiu-
lui. Arianismul sus\ine c[ de;i Fiul a venit
pe P[m]nt prin Duhul Sf]nt, acesta tre-

buie respectat ca ;i o fiin\[ creat[, nefiind
din aceea;i substan\[ ca ;i Dumnezeu.

La Niceea a fost formulat Crezul Sfin-
tei Treimi, ca ap[rare ̀ mpotriva credin\ei
eretice propagate de Arie ;i adep\ii s[i.

Printre canoanele adoptate la Niceea
a fost stabilit[ ;i data s[rb[toririi Pa;tilor.
~nainte, data la care se celebra Pa;tele va-
ria `n func\ie de regiune ;i calendarul
folosit. 

Sinodul a pus cap[t controverselor
stabilind c[ Pa;tele se va s[rb[tori ̀ n du-
minica urm[toare lunii pline de dup[

echinoc\iul de prim[var[, astfel `nc]t s[
nu se serbeze o dat[ sau `naintea celui
iudaic. Nici `n ziua de ast[zi nu exist[
uniformitate, bisericile apusene ;i r[s[ri-
tene folosind calendare diferite, cel gre-
gorian, respectiv cel iulian.

Num[rul participan\ilor variaz[ `n
func\ie de surse< Epifanie de Salamina ;i
Eusebiu de Cezareea men\ioneaz[ 250,
Eusta\iu de Antohia 270, dar tradi\ia bi-
sericeasc[ a consacrat 318 episcopi, un
num[r ce simbolizeaz[ b[rba\ii ̀ narma\i
ai lui Avraam din Genez[ (14<14).

An de an, `n Ierusalim la Biserica
Sfintei ~nvieri se petrece un miracol unic
al Ortodoxiei. ~n S]mb[ta Mare `ntre
orele 12<30-14<30, deasupra Sfântului
Mormânt se aprinde un foc care se po-
goară din cer. Acest miracol este docu-
mentat sistematic din anul 1106, c]nd a
fost men\ionat `n scrierile c[lug[rului
rus Daniel.

~n Vinerea Mare se inspecteaz[
morm]ntul de c[tre trei poli\i;ti< un arab,
un turc ;i un reprezentant al statului Is-
rael, s[ nu existe surse de foc, ce ar putea
ajuta la aprinderea celor dou[ m[nun-
chiuri a c]te 33 de lum]n[ri pe care Pa-
triarhul grec de Ierusalim le duce cu el
`n Capela ~ngerului. Rolul acestor in-

spec\ii este de a elimina orice posibilitate
de `nscenare a miracolului. ~n S]mb[ta
Mare la ora  07<00 diminea\a, se sigileaz[
intrarea `n capel[ cu dou[ panglici mari
;i o pecete de cear[.

De diminea\[ se deschid u;ile pentru
miile de credincio;i ce a;teapt[ cu
ner[bdare ̀ nceperea procesiunilor ;i mai
ales cobor]rea Sfintei Lumini printre ei,
simboliz]nd ~nvierea Domnului nostru
Iisus Hristos. Poli\i;tii ̀ i controleaz[ cor-
poral pe cei ce vor intra `n Sf ]ntul
Morm]nt, dup[ care se `nchid u;ile ;i
`ncepe slujba.

Patriarhul grec desigileaz[ intrarea
;i `nso\it de un arab de religie islamic[
p[trunde `n capel[. De aici intr[ singur

`n `nc[perea Morm]ntului, `ngenun-
cheaz[ `n fa\a lespedei ;i `ncepe s[ se
roage. Unii credincio;i sus\in c[ dup[
rug[ciune, prin cupol[, p[trunde o lu-
min[ precum un fulger ;i lumineaz[ ca-
pela. Aceast[ lumin[ ajunge p]n[ `n
Morm]nt ;i aprinde vata `ntins[ pe les-
pede. Patriarhul ia vata aprins[ ;i o
a;eaz[ `n dou[ cupe de aur. Din aceste
cupe se vor aprinde lum]n[rile aduse ̀ n
Capel[.

O delega\ie a Patriarhiei Rom]ne va
merge `n Ierusalim, de unde va aduce
Sf]nta Lumin[ `n \ar[. Ea va ajunge
s]mb[t[ `n jurul orei 23 pe Aeroportul
din Satu Mare.

A. L[z[rescu  

Data Pa;telui a fost stabilit[ la Sinodul 
Ecumenic de la Niceea

Sf]nta Lumin[ de la Ierusalim, un miracol 
din anul 1106

Pastorala de Pa;ti a PSSa Justinian Chira, arhiepiscopul 
Maramure;ului ;i S[tmarului

Pastorala de Pa;ti a PSSa Vasile Biz[u, episcop greco catolic de Maramure;

~PS Justinian 
Chira,
arhiepiscopul
Episcopiei
Ortodoxe 
a Maramure;ului
;i S[tmarului

PSSa Vasile 
Biz[u, episcop 
greco catolic 
de Maramure;

Obiceiuri ;i tradi\ii de Pa;ti< oul ro;u Îl simbolizeaz[ 
pe Iisus Hristos în mormânt
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DIET~

Prim[vara se apropie cu pa;i
repezi ;i majoritatea femeilor vor
s[ arate foarte bine. Pentru asta
trebuie s[ ave\i pu\in[ ambi\ie ;i
s[ \ine\i cont de c]teva sfaturi.
Aceste sfaturi v[ vor ajuta s[ ajun-
ge\i la greutatea ideal[ iar apoi s[
reu;i\i s[ v[ men\ine\i.

Cu to\ii ;tim c[ sportul este foarte
important. ~n primul r]nd pentru
s[n[tate ;i `n al doilea r]nd pentru
sl[bit. El este principalul inamic al ki-
logramelor `n plus. Dac[ nu ave\i deja
un abonament la sal[ atunci acum este
momentul potrivit. Un antrenor per-
sonal v[ va spune ce exerci\ii vi se po-
trivesc ;i cum s[ le face\i corect. Dup[
un antrenament intens se vor vedea ;i
rezultatele. Cea mai bun[ metod[ de
p[strare a greut[\ii dup[ ce a\i reu;it
s[ sl[bi\i este autocritica. Pute\i face
acest lucru p[str]nd la ̀ ndem]n[ o fo-
tografie cu dumneavoastr[ de pe vre-
mea c]nd era\i plinu\[. F[c]nd acest
lucru va fi foarte greu s[ mai gusta\i
din micile tenta\ii aflate la orice pas,
tenta\ii care v[ pun ̀ n pericol greutatea. 

Consulta\i un nutri\ionist

C]nd suntem la regim avem ten-
din\a s[ ne c]nt[rim `n fiecare zi. Este
gre;it acest lucru pentru c[ greutatea
noastr[ nu se schimb[ ̀ n fiecare zi. Ca
s[ evita\i dezam[girea c]ntarului, care
cu siguran\[ v[ va ar[ta acela;i lucru
dou[ zile consecutiv, c]nt[ri\i-v[ doar
o dat[ pe s[pt[m]n[ sau la dou[
s[pt[m]ni. Pierderea `n greutatea se
resimte abia `n acest interval de timp,
`n niciun caz la c]teva ore. Dac[ aceste
dou[ s[pt[m]ni trec ;i rezultatele ̀ nc[
nu sunt vizibile sau nu sunt a;a cum
a\i dori dumneavoastr[ nu trebuie s[
dispera\i. Nu v[ propune\i termene li-
mit[ de sl[bit. Trebuie s[ ave\i r[bdare
pentru c[ ;i organismul reac\ioneaz[
diferit `n fiecare zi. Rezultatele `ntr-o
diet[ se v[d dup[ dou[ luni, abia atunci
ve\i fi cu adev[rat mul\umit[ de rezul-
tate. 

Dac[ dori\i ;i considera\i c[ este
necesar pute\i apela la un nutri\ionist.
Acesta v[ va face un plan de lupt[ ;i
dup[ ni;te analize mai am[nun\ite spe-
cialistul v[ va face o diet[ personalizat[.
Dac[ ve\i \ine cont de ea cu siguran\[
ve\i ajuge la greutatea dorit[ ̀ n cel mai
scurt timp. 

Micile gust[ri dulci trebuie 
s[ dispar[

Suplimentele nutritive pot fi ;i ele
un aliat de n[dejde. De exemplu supli-
mentele cu coenzima Q10 ajut[ la re-
ducerea stratului de gr[sime. Studiile
arat[ c[ cei care au \inut o diet[ s[rac[
`n gr[simi ;i au luat coenzima Q10 ;i-
au dublat pierderea `n greutate fa\[ de
cei care au urmat doar regimul s[rac
`n gr[simi. 

Chiar dac[ pare inofensiv[, o mic[
gustare dulce face foarte r[u. Dac[ cu
adev[rat v[ dori\i s[ sl[bi\i trebuie s[
renun\a\i definitiv la acestea. Biscui\ii,
eugeniile sau orice alt aliment mic dar
dulce trebuie `nlocuit cu un fruct. Ca-
feaua de diminea\[ ar fi bine s[ o con-
suma\i f[r[ zah[r sau cu miere. Cu si-
guran\[ nu ve\i putea face toate aceste
sacrificii f[r[ ajutorul celor din jur.

Dac[ familia dumneavoastr[ nu v[
sprijin[ procesul de sl[bire va fi unul
foarte dureros. Micile gust[ri trebuie
s[ dispar[ din dulap, membrii familiei
nu au voie s[ m[n]nce `n prezen\a
dumneavoastr[ ;i obligatoriu trebuie
s[ v[ sprijine.

Dac[ tot am pomenit de cafeaua
f[r[ zah[r nu putem trece cu vederea
sucurile carbogazoase. Acestea con\in
foarte mult zah[r ;i foarte multe calorii.
Renun\a\i la zah[r ;i m]nca\i doar trei
mese pe zi, dar nu `n cantit[\i egale.
Dac[ sunte\i la un regim drastic atunci
m]nca\i diminea\[ ca o regin[, la pr]nz
ca o prin\es[ ;i seara ca o cer;etoare.
Aceasta este ordinea, acesta este secre-
tul unui regim cu reu;it[. 

Cum `nvingem pofta 
de m]ncare?

Timpul trece ;i `ncet rezultatele se
v[d. Dar f[r[ s[ vre\i pofta de m]ncare
apare ;i nu ;ti\i cum s[-i face\i fa\[?
Activit[\ile `n aer liber pot fi o solu\ie.
Dac[ ave\i un c]ine ie;i\i cu el ̀ n parc.
Face\i o plimbare dup[ serviciu cu o

prieten[ sau dac[ ave\i copii activit[\ile
lor pot deveni cu u;urin\[ ;i activit[\ile
dumneavoastr[. Niciodat[ nu e t]rziu
s[ redeveni\i copil. Mersul cu bicicleta
sau cu rolele v[ vor face cu siguran\[
s[ uita\i de pofta de m]ncare. Chiar
dac[ nu a\i avut o via\[ foarte activ[
p]n[ acum, sportul sau activit[\ile `n
aer liber se potrivesc la orice v]rst[,
trebuie doar s[ ave\i pu\in curaj. 

Un alt secret `n reu;ita unui regim
este s[ fi\i ̀ nconjurat[ de oameni afla\i
`n aceea;i  situa\ie. Oameni care vor s[
sl[beasc[ ;i care v[ vor `mp[rt[;i din
experien\a lor, fi\i doar atent[ s[ fie o
experien\[ pozitiv[, una care s[ v[ mo-
tiveze. 

Indiferent c]te kilograme dori\i s[
da\i jos sau dac[ vre\i doar s[ v[
men\ine\i, `ntr-o diet[ cel mai impor-
tant este controlul mintal. Dac[ reu;i\i
s[ v[ controla\i poftele ;i reu;i\i s[ cre-
de\i c[ slab e mai bine, atunci dieta va
fi un succes pentru c[ m]nc]nd mai
pu\in ;i f[c]nd mai mult[ mi;care re-
zultatele nu vor `nt]rzia s[ apar[ ;i
`ncrederea `n sine va cre;te odat[ ce
kilogramele vor sc[dea.

Sportul, principalul
aliat `n cura de sl[bire 

Pentru a avea o digestie bun[
alimenta\ia este foarte impor-
tant[. :tim cu to\ii c[ o
alimenta\ie variat[ ofer[ toate ele-
mentele nutritive de care organis-
mul nostru are nevoie. Dar atunci
c]nd avem o alimenta\ie variat[
este foarte important s[ ;tim s[
combin[m corect alimentele.

:tia\i c[ atunci c]nd m]ncarea intr[
`n intestin ;i nu este complet digerat[
ea intr[ `n putrefac\ie ;i poate r[m]ne
`n interiorul organismului ani de zile?
Acest lucru duce la parazi\i intestinali,
iar substan\ele toxice ne pot expune
foarte multor boli precum cancerul,
boli digestive, constipa\ia. De aceea cu-
rele de detoxifiere sunt foarte impor-
tante, ele pot fi f[cute cel mai u;or cu
ajutorul ceaiurilor diuretice. Detoxi-
fierea ajut[ organismul nostru s[ scape
de toate substan\ele toxice acumulate
de organismul nostru din cazua faptu-
lui c[ nu ;tim s[ combin[m corect ali-
mentele. Putem evita `mboln[virea
dac[ ̀ nv[\[m ;i punem ̀ n aplicare po-
trivirea alimentelor. 

Combinarea cartofilor cu carne es-
te foarte d[un[toare ;i asta pentru c[
proteinele animale necesit[ un fel de
enzime pentru a fi digerate, iar ami-
donul de cu totul alte enzime. Pentru
c[ exist[ o contradic\ie la nivelul enzi-
melor cele dou[ alimente nu se vor di-
gera niciodat[ complet. 

Renun\a\i la m]ncarea 
fast-food!

Zah[rul, mierea sau fructoza in-
hib[ secre\ia sucului gastric ;i ames-
tec]ndu-le cu alte alimente va crea sta-
rea de balonare. Renun\a\i acum la
produsele de tip fast-food. Acestea sunt
pline de alimente care ̀ ngreuneaz[ di-
gestia din cauza combina\iei foarte pe-
riculoase. Uit]nd de acest tip de

m]ncare starea general[ se va
`mbun[t[\i ;i organismul va prinde pu-
tere.  

Organismul nostru poate fi asemuit
cu o ma;in[. Aceasta din urm[ func\io-
neaz[ bine dac[ are tot ce-i trebuie<
benzin[, ulei etc. Dac[ pui benzin[
`ntr-o ma;in[ ce merge pe baz[ de mo-
torin[ cu siguran\[ nu va mai porni.
~n organismul uman sucul gastric `;i
schimb[ aciditatea la fiecare aliment
`n parte. Dac[ alimentele sunt diferite,
sucul gastric nu le va putea digera ;i
astfel alimentele vor ajunge nedigerate
`n intestine.

Laptele se bea gol

Ou[le nu trebuie combinate nicio-
dat[ cu carnea ;i nici br]nzeturile cu
fasolea. Nu combina\i fructele acide cu
fructele dulci. Ele trebuie m]ncate se-
parat a;a c[ fi\i aten\i la salata de fructe.
Nici alimentele bogate `n amidon nu
trebuie combinate cu fructele. Laptele
trebuie consumat gol la fel ;i iaurtul.
nu be\i niciodat[ ap[ `n timpul mesei.
Abia dup[ 30 de minute de la termina-
rea mesei este recomandat s[ consu-
ma\i ap[. Dac[ be\i ap[ ̀ n timpul mesei
dilua\i sucul gastric ;i digestia va fi
`nt]rziat[. Alunele ;i nucile nu trebuie
niciodat[ combinate cu alte alimente.

O combina\ie reu;it[ de alimente
este ̀ ntre proteinele animale ;i legume
cu pu\in amidon sau cu legume verzi.
Alimentele bogate `n amidon (orez,
p]ine, paste, porumb) merg foarte bine
cu fasolea, maz[rea sau n[ut. Iaurtul,
pe;tele, ou[le, carnea ro;ie se pot com-
bina cu verde\uri, salate, ulei de m[sli-
ne sau legume. Nucile merg de minune
cu alte semin\e, iar avocado face pere-
che bun[ cu o salat[.

Tot ce ajunge `n stomacul nostru
trebuie s[ fie bine combinat. ~n acest
mod vom sc[pa de balonare ;i digestia
noastr[ va fi una mult mai bun[. Nu
uita\i c[ doar a;a putem preveni
apari\ia unor boli foarte periculoase.   

Combina\i corect
alimentele!

Organismul nostru poate fi asemuit cu o ma;in[. Aceasta din urm[ func\ioneaz[ bine dac[ are
tot ce-i trebuie< benzin[, ulei etc. Dac[ pui benzin[ `ntr-o ma;in[ ce merge pe baz[ de motorin[
cu siguran\[ nu va mai porni. ~n organismul uman sucul gastric `;i schimb[ aciditatea la fiecare
aliment `n parte. 
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Hreanul, folosit ca remediu
natural `nc[ din preistorie, este o
plant[ cu totul special[, aflat[ la
limita dintre domestic ;i s[lbatic. 

Pe de o parte este bogat[ ̀ n nutrien\i,
la fel ca legumele cultivate, iar pe de alt[
parte are o rezisten\[ ie;it[ din comun,
asemeni buruienilor.

Origini ;i compozi\ie chimic[

Aceast[ legum[ peren[ ̀ ;i are origi-
nea `n vestul Asiei ;i sud-estul Europei,
fiind foarte r[spandit[ pe t[r]mul M[rii
Negre. Marinarii `l luau `n c[l[toriile
lungi pentru a preveni scorbutul.

R[d[cina, care se consum[ este
c[rnoas[, are form[ cilindric[, cu rami-
fica\ii ;i poate ajunge la o ad]ncime de
100 de centimetri `n p[m]nt. Frunzele
sunt foarte mari ;i alungite, crestate lon-
gitudinal.

C]nd r[sare o tulpin[ cu flori, la ba-
za acesteia cresc frunze mici.

Hreanul con\ine un ulei esen\ial, vi-
tamina C(de dou[ ori mai mult[ dec]t
l[m]ia), vitamine din grupul B, potasiu,
calciu, fier, fosfor. Mirosul `n\ep[tor ;i
gustul de foc al r[d[cinii se datoreaz[
mai multor compu;i chimici, `ntre care
a;a-zi;ii glucozinola\i, care se g[sesc
doar ̀ n plantele din familia mu;tarului.

Ace;ti compu;i s-au dovedit un
adev[rat fenomen ̀ n lupta cu bacteriile

d[un[toare, fiind de multe ori mai efi-
cien\i dec]t cele mai avansate antibiotice
de sintez[.

Ac\iune ;i indica\ii 
terapeutice

Hreanul are efect stimulant asupra
aparatului digestiv, accelereaz[ peristal-
tismul intestinal, combate atonia intes-
tinal[, av]nd efect laxativ sau purgativ,
are efect expectorant ;i decongestionant
la nivelul c[ilor respiratorii superioare,
revulsiv `n aplica\ii externe (adic[ acti-
veaz[ circula\ia). Este un bun tonic car-
diac, fortifiant `n st[rile de debilitate,
vermifug, antiparazitar ;i are un rol im-
portant `n fiziologia sistemului nervos,
induc]nd o stare de bine, de satisfac\ie
;i pl[cere.

Ca atare, hreanul este folosit pentru
combaterea bron;itei, pneumoniilor, as-
tmului, gripei, cardiopatiei ischemice,
hipertensiunii arteriale(se ia diminea\a
`nainte de mas[ o lingur[ de hrean ras
cu miere). Proprietatea lui de a stimula
transpira\ia `l recomand[ ca remediu
pentru sc[derea temperaturii corpului.

Cercet[ri de ultim[ or[ arat[ c[ "fo-
cul" con\inut `n r[d[cina de hrean are
;i propriet[\i citostatice foarte puternice,
glucozinola\ii fiind foarte eficien\i `n
c]teva forme de cancer(de piele, de
pl[m]ni, de colon, de stomac).

Tradi\ia popular[

~n satele rom]ne;ti, hreanul se folo-
sea ca leac contra durerilor de cap sub
diferite forme< se f[ceau leg[turi pe frun-
te cu frunze crude sau hrean ras, leg[turi
`n moalele capului cu hrean ras ames-
tecat cu o\et. Petele de pe obraz se sp[lau
cu o\et amestecat cu hrean ras. Pentru
amigdalite, se r[dea hreanul ;i se ames-
teca cu f[in[ de gr]u ;i ap[ cald[, re-
zult]nd o past[ care se aplica pe g]t.

Ceaiul din frunze, ̀ ndulcit cu miere
se lua contra r[celii. Contra durerilor
de din\i se lua hrean fiert cu vin. ~n caz
de r[ceal[ cu febr[ se ̀ nf[;ura tot trupul
bolnavului cu hrean ras. Unii ̀ l ameste-
cau cu f[in[ de gr]u ;i miere, f[c]nd un
aluat care se punea pe locul dureros.
Hreanul era des folosit pentru afec\iu-
nile vezicii ;i contra pietrelor la rinichi.
Era un leac obi;nuit contra bolilor de
pl[m]ni.

Dulcea\a de hrean preparat[ din
hrean ras cu miere era pus[ ̀ ntr-o sticl[
bine `nfundat[ `ngropat[ `n p[m]nt
timp de 4 s[pt[m]ni ;i se consuma
`mpotriva tuberculozei.

Putem aminti aici ;i de s[n[tatea
spiritual[ a satelor rom]ne;ti de alt[dat[,
bine ilustrat[ de versurile lui Co;buc<
Biserica, pe deal mai sus/ E plin[ ast[zi
de lumin[/Ca-ntreaga lume este
plin[/De-acela;i g]nd din cer adus.
Hristos a ~nviat!

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752 

Mai multe comunit[\i defavo-
rizate din jude\ul Satu Mare vor
fi informate asupra importan\ei
s[n[t[\ii orale, prin adoptarea
unor m[suri de preven\ie. 

Ac\iunile urmeaz[ s[ fie demarate de
speciali;tii Direc\iei de S[n[tate Public[
Satu Mare, `n s[pt[m]nile de dup[
S[rb[torile Pascale `n localit[\ile
M[d[ras, Halmeu ;i St]na. 

Toată viaţa un zâmbet 
sănătos!

Grupurile vizate vor fi informate asu-
pra  modului `n care `;i pot p[stra din\ii
s[n[to;i mai mult[ vreme, dar ;i necesi-
tatea unui consult de specialitate la me-
dicul stomatolog. Pe l]ng[ informa\ii,
speciali;tii DSP vor oferi persoanelor din
aceste comunit[\i, pliante informative,
dar ;i materiale de igien[ precum periu\e
;i past[ de din\i ;i s[pun.

Luna aprilie este dedicat[ s[n[t[\ii
orale, iar `n acest an se desf[;oar[ sub
sloganul  "Toat[ via\a un z]mbet
s[n[tos!" Obiectivul este sensibilizarea
publicului larg asupra importan\ei m[su-
rilor de `ngrijiri dentare ;i a apel[rii la
serviciile medicale stomatologice, preci-
zeaz[ Direc\ia de S[n[tate Public[ Satu
Mare.

~ngrijirea din\ilor reprezint[ ;i la ora
actual[ o problem[ major[ de s[n[tate
public[. Conform Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii, în ţările dezvoltate, un pro-
cent substanţial (5-10%) din bugetul alo-
cat sănătăţii publice este folosit pentru
tratamentele curative dentare. Aceste
cheltuieli ar putea fi semnificativ reduse
prin adoptarea măsurilor preventive,
condiţie esenţială pentru menţinerea să-

nătăţii şi a stării de bine.
"Menţinerea sănătăţii orale trebuie

să fie un scop comun pentru toate vâr-
stele, dar, anul acesta, se va pune un ac-
cent deosebit pe consilierea femeilor în-
sărcinate şi a părinţilor cu privire la mă-

surile corecte de igienă dentară şi infor-
marea asupra consecinţelor nefaste pe
care nerespectarea unor reguli esenţiale
le poate avea asupra danturii şi organis-
mului", se arat[ ̀ ntr-un comunicat al DSP
Satu Mare. 

Informa\ii utile despre 
preven\ia `n s[n[tatea oral[

Reducerea dulciurilor din alimentaţie,
mai ales a băuturilor dulci şi acrişoare,
ceaiului îndulcit, spălarea dinţilor după
mesele principale, clătirea gurii după o
gustare, folosirea aţei dentare şi nu în ul-
timul rând prezentarea la medicul sto-
matolog de două ori pe an pentru un
control chiar şi în absenţa semnelor de
boală sunt reguli universal valabile. Res-
pectarea lor consecventă ajută la preve-
nirea problemelor mai mari de sănătate.
La nevoie, detartrarea dinţilor, diferitele
tratamente de specialitate, măsurile din
domeniul ortodonţiei şi consilierea pa-
cientului sunt de asemenea servicii ofe-
rite de cabinetele stomatologice. 

În timpul sarcinii, trebuie să i se acor-
de o atenţie deosebită igienei orale, de-
oarece modificările hormonale care au
loc produc schimbări şi la nivelul cavităţii
orale. Aceasta devine mult mai vulnera-
bilă la acţiunea agenţilor bacterieni, iar
una din consecinţe este sângerarea gin-
givală (aşa-numita gingivită de sarcină).
Pentru a evita sângerările viitoare, gra-
videle neglijează uneori igiena dentară,
ceea ce conduce la apariţia plăcii dentare.
Apare astfel un cerc vicios care duce la
apariţia cariilor şi a altor probleme den-
tare. Studiile arată că până la 18% din
naşterile premature sunt corelate şi cu
parodontoza (inflamaţia, de cauza bac-
teriană, a ţesuturilor de susţinere a
dinţilor).

De asemenea, primii ani de viaţă sunt
critici pentru dezvoltarea dentiţiei, cât şi
pentru dezvoltarea deprinderilor de în-
grijiri dentare elementare, deoarece nu-
mai o dentiţie de lapte sănătoasă asigură
mai târziu dezvoltarea normală şi armo-
nioasă a dinţilor permanenţi. Îngrijirea

trebuie să înceapă chiar de la apariţia pri-
mului dinte. Obiceiurile formate cât mai
devreme devin mai târziu automatisme,
de aceea sensibilizarea copiilor de gră-
diniţă şi a şcolarilor cu privire la măsurile
corecte de igienă orală este esenţială pen-
tru formarea unor deprinderi sănătoase
care îi vor însoţi toată viaţa. De la vârsta
de jumătate de an, sistematic, zilnic se
poate şterge uşurel gingia, apoi dinţii care
erup cu beţişoare pentru ştergerea ure-
chilor, de fiecare dată beţişor nou, curat<
copilul se familiarizează astfel cu ideea
că i se umblă în gură. De la 2-3 ani să în-
cerce periuţa de dinţi, cu ajutorul părin-
telui, la început fără pastă de dinţi, adulţii
şi fraţii mai mari să-i dea exemplu să
poată vedea şi învăţa curăţarea dinţilor.
Trebuie explicat că nu se freacă dinţii cu
forţa, ci se curăţă cu periuţa moale, ca şi
cum am mătura, întotdeauna „de la roşu
la alb”, curăţind dinspre gingie spre mar-
ginea liberă a dinţilor, şi apoi suprafaţa
de masticare, prin mişcări circulare. 
Este greşit dacă şi după eruperea dinţilor
se dă copilului numai mâncare mixată,
prea cremoasă. Astfel nu va efectua acele
mişcări de mestecare care totodată sunt
şi nişte exerciţii de antrenare a organelor
de vorbire, iar mai târziu va avea defecte
de vorbire necesitând ajutorul logope-
dului.

De mic copil ar fi bine să înţeleagă
faptul că nu este o ruşine să purtăm pe-
riuţa de dinţi cu noi în ghiozdan, poşetă,
borsetă, şi să o folosim şi dacă am mâncat
de ex. la cantină.

Sănătatea dinţilor ajută la menţinerea
stării generale de sănătate a organismu-
lui, iar igiena orală bună, mirosul proas-
păt, zâmbetul frumos contribuie la dez-
voltarea încrederii de sine< este o condiţie
de bază şi pentru bunăstarea spirituală.

A consemnat Mihaela Ghi\[

R[d[cina de hrean trateaz[ peste 100 de boli

Primii ani de viaţă sunt critici pentru dezvoltarea dentiţiei, cât și pentru dezvol-
tarea deprinderilor de îngrijiri dentare elementare

S~N~TATE
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în ţările dezvoltate, un procent substanţial

(5-10%) din bugetul alocat sănătăţii publice este folosit pentru tratamentele curative dentare.
Aceste cheltuieli ar putea fi semnificativ reduse prin adoptarea măsurilor preventive, condiţie
esenţială pentru menţinerea sănătăţii şi a stării de bine.

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

Îngrijirea din\ilor, o problem[ 
major[ de s[n[tate public[
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RE}ETE
Leurda este înrudită cu usturoiul, ceapa şi arpagicul. Ea are calităţile

aromatice şi curative. Leurda mai este cunoscută şi sub câteva denumiri
populare< usturoi sălbatic, ai-de-pădure, usturoiţă, ai-ciorăsc.

Ou[ umplute

Brânzic[ în ciocolat[,
sau dots de cas[

Mod de preparare<

Ouăle fierte tari se taie în două, se
despart gălbenușurile de albușuri, iar
carnea fiartă se macină foarte fin. Un
gălbenuș fiert se pune deoparte, iar res-
tul se sfărâmă, se condimentează și se
amestecă cu carnea și cu untul. Gălbe-

nușul fiert se zdrobește bine-bine, se
amestecă cu cel crud, se adaugă muș-
tarul, apoi amestecând în continuu, pi-
cătură cu picătură se adaugă și uleiul.
La maioneza astfel obținută, lingură cu
lingură se amestecă și smântâna. Dacă
amestecul de gălbenușuri cu carne nu
este suficient de păstos, se poate adăuga
și puțină maioneză. Cu acest amestec
se umplu albușurile, se așează pe o tavă,
din umplutura rămasă se formează di-
verse figurine, maioneza se toarnă pes-
te ele și se ornează după preferință. 

Ingrediente< 

10 ouă fierte, un gălbenuș de
ou crud, 2 linguri de unt sau
margarină, 150 g de carne fiartă
(poate fi și parizer fiert, sau con-
servă fină de carne), 200 g smân-
tână, o lingură de muștar, circa

300 ml de ulei, sare, piper.

Mod de preparare<

Brânza se așează într-un tifon curat
și se stoarce, apoi se răstoarnă în vasul
în care se va prepara. Se amestecă cu
restul de ingrediente, mai puțin cu cio-
colata. Amestecul se frământă bine și
se formează niște batonașe, de circa 1,5

- 2 cm grosime, care se țin circa 2 ore
la frigider. Se pot face și alte forme, de
exemplu biluțe, inimioare, discuri, etc.
Ciocolata se topește pe aburi, într-un
vas cu diametrul de cel mult 10-12 cm,
iar brânzica întărit[, cu ajutorul unor
scobitoare, sau preferabil cu bețișoare
pentru fript care se bagă în ciocolata
lichefiată, se scurge puțin, apoi se așea-
ză pe o tavă, iar când toate sunt gata,
se mai lasă la frigider, până când și gla-
zura de ciocolată se întărește. Se păs-
trează în loc răcoros.

Ingrediente<

500 g brânză slabă, 4-5 lin-
guri de zahăr, coaja rasă de la o
jumătate de lămâie, câteva pică-
turi de esență de vanilie (după
gust), 80 g unt, 200 g de ciocolată
amăruie (se poate și ciocolată cu

lapte, după gust).

Ciorb[ de burt[

Mod de preparare<

Burta se spală bine cu apă cu oțet
până când dispare mirosul specific (e
bine să lăsați câteva ore la înmuiat),
apoi se limpezește din mai multe ape
și se mai pune o oră - două la fiert, în
apă ușor sărată. Oasele bine spălate,
zarzavaturile și ceapa se pun la fiert în
oală separată, în circa 4 l de apă ușor

sărată, iar când zarzavaturile sunt bine
fierte se ia de pe foc și se strecoară. Se
strecoară și fâșiile de burtă de apa în
care s-au fiert și se spală din nou, apoi
se pun iarăși la fiert în zeama în care
s-au fiert oasele. Ardeiul se fierbe odată
cu oasele, sau se poate adăuga doar la
a doua fierbere, și va rămâne în ciorbă.
Dacă vă place, zarzavaturile se pot pisa
fin în ciorbă. Smântâna și gălbenușu-
rile se amestecă și se adaugă la ciorbă,
se adaugă și usturoiul pisat, apoi se
acrește cu 2-3 linguri de zeamă de lă-
mâie. Se mai condimentează după gust,
iar frunzele de pătrunjel, țelină și leuș-
tean mărunțite se presară deasupra
ciorbei. Se servește caldă, cu adaos de
oțet, smântână, sau ardei iute, la cine
cum îi place.

Ingrediente< 

Un kg burtă de vită curățată
(semifiartă), 1 kg oase de vită
(oase rare și oase cu măduvă), o
căpățână mai mică de usturoi, 6-
700 g zarzavaturi pentru supă
(morcovi, pătrunjei, gulie, țeli-
nă), un ardei roșu, o ceapă, o lă-
mâie, 3 gălbenușuri de ouă, 250
g smântână, frunze de pătrunjel,
țelină și leuștean, sare, piper,

oțet, ardei iute la servire.

Gât de curcan 
umplut

Mod de preparare<

Pielea de curcan se coase într-un
capăt, formând un săculeț. 10 ouă se
fierb tari, se răcesc, se curăță și se taie
cubulețe. Frunzele de pătrunjel se mă-
runțesc fin, se amestecă cu ouăle fierte,
se adaugă pesmetul, carnea tocată, 4
ouă crude, se condimentează după gust

și se amestecă fin, în așa fel ca ouăle
fierte să rămână în cubulețe aspectuoa-
se. Se umplu cele două gâturi, în așa
fel încât fiecare "săculeț" să fie plin, dar
să nu fie nici prea tare, nici prea moale.
Se coase și celălalt capăt la fiecare, se
împachetează fiecare în folie de alu-
miniu, apoi se pun la cuptor, la foc po-
trivit și se coc circa 30 minute, după
care folia se desface. Se unge fiecare cu
câte o lingură de ulei și se mai lasă la
cuptor până când se rumenește. Se fe-
liază după ce se răcește complet.

Ingrediente<

Pielea de la 2 gâturi de cur-
can, 14 ouă, 300 g carne tocată
de pasăre, 200 g pesmet alb, sare,
piper, un vârf de cuțit de nuc-
șoară, 2 linguri de ulei, o legătură
de frunze de pătrunjel (nu în

mod obligatoriu).

Leurda se bucură de o popu-
laritate din ce în ce mai mare.
Planta proaspătă este folosită în
combinaţie cu brânză, în supe și
sosuri sau salate. Consumul de
leurdă reduce colesterolul.

Leurda este înrudită cu usturoiul,
ceapa și arpagicul. Ea are calităţile aro-
matice și curative. Leurda mai este cu-
noscută și sub câteva denumiri popu-
lare< usturoi sălbatic, ai-de-pădure, us-
turoiţă, ai-ciorăsc.

Leurda proaspătă 
pentru sănătate

Proaspătă, leurda conţine din plin
vitamina C, uleiuri eterice, magneziu
și fier. Este cel puţin la fel de sănătoasă
ca și usturoiul, făra a influenţa însă mi-
rosul corpului. Leurda este eficientă
împotriva fermentării intestinale, a ba-
lonărilor și a durerilor asociate. Crește
pofta de mâncare, are efect colagog, de
dilatare a vaselor și în același timp re-
duce colesterolul.

Cele mai importante utilizări sunt
în tratarea afecţiunilor stomacale și in-
testinale, combaterea lipsei apetitului
și a stărilor de convalescen\[. În gene-
ral, leurda revigorează corpul, având
un efect purificator.

Frunzele tinere de leurdă seamănă
cu cele ale lăcrămioarelor și cu brân-
dușele de toamnă. Dacă nu simţiţi mi-
rosul specific de usturoi la strivirea
frunzelor, ar fi mai bine să nu le cule-
geţi.

Perioada recoltării începe la mij-
locul lunii martie, odată ce frunzele în-
cep să se formeze, până la apariţia mu-
gurilor florali. După acest moment,
gustul devine foarte puternic și neplă-
cut. Leurda trebuie consumată în stare
proasp[tă. 

Bulbii și frunzele se pot păstra con-
gelate. Pentru cei interesaţi de efectele
curative ale plantei, există alternative
accesibile și 100% sigure< sucul de leur-
dă și tinctura de leurdă, disponibile în
farmacii și magazine naturiste.

Efectele curative ale leurdei

Efectele curative ale leurdei sunt
multiple< are acţiune imunostimulantă
și este un bun adjuvant în infecţiile res-
piratorii (gripă, bronșită, traheită), este
antifungic vegetal , previne și tratează
micozele, are efect hipotensiv, reduce
trigliceridele, crește valoarea coleste-
rolului protector (HDLcolsterol) , in-
hibă coagularea și previne formarea
cheagurilor de sânge, contribuie la
funcţionarea optimă a  sistemului di-
gestiv și la eliminarea paraziţilor intes-
tinali. Leurda este un detoxifiant pu-
ternic și purificator al sângelui, este un
bun vitaminizant și mineralizant pen-
tru organism,este un antianemic exce-
lent, curele cu leurdă fiind indicate pri-
măvara pentru detoxifiere, revitalizarea
după iarnă și prevenirea anemiei. De
asemenea, asigură un somn liniștit și
tonifică sistemul nervos, fiind foarte
utilă în astenia de primăvară.

Tinctura de leurdă

Tinctura de leurdă este foarte utilă
în farmacia casei, deoarece conservă
calităţile terapeutice ale leurdei pe o
perioadă de timp mai lungă, și ne pu-
tem bucura de acest remediu naturist
valoros pe tot parcursul anului. Doza
recomandată este de 20-30 de picături,
dizolvate în apă, de 2-3 ori pe zi, înainte
de fiecare masă. Cura se ţine două sau
trei săptămâni și, dacă este necesar, se
reia după o pauză de 7 zile. Pentru
afecţiunile digestive și cardiovasculare
se recomandă cure repetate, pe parcur-
sul întregului an.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Consumul de leurd[
reduce colesterolul
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Anul 2015 vine cu schimb[ri
nu doar `n materie de haine ci ;i
`n materie de unghii. Manichiura
unei femei va fi `ntotdeauna re-
marcat[ tocmai de aceea trebie s[
fie impecabil[. Anul acesta se
poart[ at]t manichiura simpl[ c]t
;i cea sofisticat[ care s[ v[ scoat[
`n eviden\[ personalitatea.

Dac[ sunte\i adepta stilului clasic
;i dori\i o manichiur[ simpl[ atunci
opta\i pentru oja mat[. Aceasta este la
mod[ ;i anul acesta. O manichiur[
fran\uzeasc[ combinat[ cu un lac mat
;i unul lucios va avea un efect maxim
dac[ ve\i ad[uga ;i c]teva accente aurii. 

Dantela purtat[ pe unghii

Marsala este o culoare ce se poart[
foarte mult ̀ n acest an. Nu doar la hai-
ne ci ;i la manichiur[. Cu o astfel de
culoare pe unghiile dumneavoastr[ cu
siguran\[ nu ve\i trece neobservat[.
Marii designeri pot fi o surs[ de inspi-
ra\ie. Modelele geometrice g[site pe
podiumurile de prezentare pot fi foarte
u;or imitate ;i ̀ ntr-o manichiur[ ce va
avea un mare impact. Astfel de modele
se potrivesc atunci c]nd participa\i la
un eveniment mai deosebit. Tot la un
eveniment deosebit se potrive;te ;i mo-
delul de manichiur[ care imit[ dantela.
Este mai dificil de realizat dar un salon
de specialitate poate fi solu\ia ̀ ndepli-
nirii acestei dorin\e. Efectul va fi unul
pe m[sur[ ;i complimentele nu vor
`nt]rzia s[ apar[. 

~n 2015 trebuie s[ v[ l[sa\i imagi-
na\ia liber[. Dac[ nu v[ pute\i hot[r`
asupra unul model pentru c[ nu ;ti\i
dac[ este sau nu ̀ n tendin\e cel mai bi-
ne este s[ `ntreba\i manichiurista. Un
specialist ̀ n domeniu va ;ti ̀ ntotdeau-
na s[ v[ r[spund[.

Secretul unei femei care se res-
pect[ este s[ arate bine indiferent
de situa\ie. Dar pentru a reu;i
acest lucru este nevoie de c]teva
trucuri pe care orice reprezen-
tant[ a sexului frumos trebuie s[
le cunoasc[. Pentru a ar[ta mereu
bine nu trebuie s[ te `mbraci cu
cele mai scumpe haine, dar po\i
l[sa mereu impresia de
prospe\ime.

Look-ul dumneavoastr[ \ine ̀ n pro-
por\ie de aproximativ 90% de deciziile
pe care le lua\i ;i de c]t de bine ;ti\i s[
v[ potrivi\i \inuta cu stilul pe care `l
ave\i. Dar ca s[ ar[ta\i mereu `ngrijit[
nu doar de haine trebuie s[ \ine\i cont.
De felul ̀ n care umbla\i, mirosi\i sau v[
machia\i. Toate acestea contribuie la
\inuta perfect[ pe care trebuie s[ o
afi;a\i la serviciu sau pe strad[. Pentru
a reu;i acest lucru trebuie s[ \ine\i cont
doar de c]teva sfaturi. Unul din ele ar
fi s[ v[ machia\i. Machiajul trebuie po-
trivit `n func\ie de evenimentul la care
dori\i s[ participa\i. Indiferent dac[ este
un machiaj de zi sau de sear[ mare
aten\ie la ruj. Acesta nu trebuie s[
ajung[ pe din\i. Dac[ ave\i un ruj care

v[ place dar el se `nc[p[\]neaz[ s[
ajung[ ;i pe dantura dumneavoastr[ tot
ce trebuie s[ face\i este s[ lua\i un ;er-
ve\el ;i s[-l mu;ca\i. ~n acest mod rujul
care se afl[ sub buze se va ;terge ;i nu
ve\i mai avea probleme. 

Cum facem ca
parfumul s[ 
reziste o zi

`ntreag[?

Orice femeie ador[
parfumurile. Dar

cum facem ca
acesta s[ \in[ o zi
`ntreag[? Nimic
mai simplu. Ca
s[ reziste o zi
`ntreag[ trebuie
aplicat peste
crema hidra-
tant[. ~n acest
mod ve\i mirosi

pl[cut `ntreaga
zi . 

R[m]nem
la mirosuri ;i nu

putem s[ nu amin-
tim de transpira\ie.

Este inadmisibil ca o femeie care se
`ngrije;te s[ miroas[  a transpira\ie. Din
p[cate sunt foarte multe deodorante ca-
re doar promit s[ v[ protejeze ̀ mpotriva
transipra\iei ;i a petelor pe haine. Dac[
`nt]mpina\i problema petelor pute\i fo-
losi ;erve\ele umede. Cur[\a\i cu
;erve\elul direct pe pat[ ;i haina dum-
neavoastr[ va putea fi refolosit[. 

Sunt pantaloni care reac\ioneaz[ ca
;i un magnet la scame. Materialul lor
atrage toate scamele, dar ele pot fi foarte
u;or de `ndep[rtat cu lama de ras. Cu
mic[ aten\ie ve\i reu;i s[ v[ cur[\a\i
foarte u;or pantalonii ;i nu va mai fi
nevoie s[ apela\i la ap[ sau la role. 

Trucul ce urmeaz[ se potrive;te mai
mult doamnelor ce c[l[toresc ;i sunt
nevoite s[ poarte `n ma;in[ hainele
c[lcate. Ca s[ evita\i urma l[sat[ pe fust[
de cle;ti pune\i o carte de joc din plastic.
R[m]nem tot la haine ;i la modul cum
evit[m c[lcatul lor atunci c]nd c[l[to-
rim. O metod[ foarte eficient[ este ru-
latul. Dac[ o face\i sul va fi mult mai
u;or de purtat. Dac[ vreo parte a hainei,
cum ar fi gulerul c[m[;ii, nu st[ drept
;i nu ave\i la ̀ ndem]n[ un c[lc[tor pu-
te\i folosi placa de p[r. Aceasta va avea
acela;i efect ca ;i c[lc[torul.

Manichiura cu oj[ mat[ 
este `n tendin\e anul acesta

Trucuri pentru un look mereu `ngrijit

~n 2015 trebuie s[ v[ l[sa\i imagina\ia liber[. Dac[ nu v[ pute\i hot[r` asupra unui
model pentru c[ nu ;ti\i dac[ este sau nu ̀ n tendin\e cel mai bine este s[ ̀ ntreba\i manichiurista.
Un specialist `n domeniu va ;ti `ntotdeauna s[ v[ r[spund[.
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A fost imaginea mai multor
branduri de renume ;i a ap[rut
`n cinci prezent[ri „Victoria’s Se-
cret”, dar modelul american a de-
cis s[ renun\e la S[pt[m]na Mo-
dei 2015 pentru a sprijini o cauz[
apropiat[ sufletului ei.

Contul personal de Instagram este
o reprezentare destul de exact[ a vie\ii
unui model cu o carier[ `n plin[ as-
censiune. Sunt prezente mult solicita-
tele selfie-uri, ;edin\e foto `n loca\ii
exotice ;i instantanee cu m]ncare
s[n[toas[, dar vara trecut[, s-au stre-
curat printre poze dintr-o vacan\[ `n
Thailanda ;i imagini dintr-o revist[ ce-
va nou, Jablonski utiliz]nd aceast[ plat-
form[ a re\elelor de socializare pentru
a le oferi fanilor ei c]teva ;tiri pu\in
diferite. „Senatul aprob[ acordul bu-
getar bipartizan care protejeaz[
finan\area legat[ de autism” era titlul
dintr-un articol, referindu-se la pro-
mulgarea Autism CARES, o lege care
se angajeaz[ s[ aloce, `n urm[torii pa-
tru ani, peste 1,3 miliarde de dolari din
fondul federal pentru cei care sufer[
de aceast[ afec\iune. Sub acest mesaj,
Jacquelyn a ad[ugat patru emoticoane
care aplaud[ ;i o inim[.

„Fratele meu mai mic a fost diag-
nosticat cu autism c]nd avea 2 ani, iar
p[rin\ii mei nu prea ;tiau multe despre
aceast[ boal[”, `;i aminte;te manechi-

nul `n v]rst[ de 24 de ani. Cea mai
mare dintre cei patru copii – dou[ su-
rori, Allyson ;i Kathryn, ;i fratele ei,
Tommy – Jablonski avea ;ase ani la
acea vreme. „Tot ce-mi amintesc este
medicul spun]nd «S-ar putea s[ nu
vorbeasc[ niciodat[». N-am ̀ n\eles ni-
mic. Am sperat c[ `n timp se vor des-
coperi tratamente. Av]nd doar doi ani,
am fost sigur[ c[ p]n[ va cre;te Tom-
my, se vor g[si tratamente.”

Autismul este o tulburare care-i di-
minueaz[ copilului abilitatea de a co-
munica, de a interac\iona cu ceilal\i ;i
de a se dezvolta din punct de vedere
social. Tratamentul la care a sperat Jac-
quelyn nu a fost pe m[sura a;tept[rilor
ei. „Nici acum nu se cunosc foarte mul-
te despre autism ;i cauzele sale. Am
;tiut ̀ ntotdeauna c[ vreau s[ m[ implic
`n campanii legate de aceast[ tulburare,
dar nu am ;tiut exact cum”, p]n[ c]nd
modellingul i-a oferit ocazia perfect[.

A fost reperat[ de un agent ̀ n tim-
pul „fazei ei hippie”, la v]rsta de 15 ani,
`n timp ce muncea `ntr-un magazin
din New Jersey. Fiind `n primul ei an
de liceu ;i o sportiv[ ̀ nfocat[ care juca
baschet ;i fotbal, bruneta ̀ nalt[ cu ochi
verzui nu a luat `n seam[ propunerea
de a intra `n lumea modei. Dar atunci
c]nd unchiul ei, care cochetase cu mo-
dellingul `n trecut, a pus-o `n leg[tur[
cu un fotograf pentru a-;i `ncerca no-
rocul, Jablonski a fost rapid acceptat[
de agen\ia Ford Models.

Lucrurile au mers destul de `ncet
la `nceput, dar nu a deranjat-o acest
aspect la 16 ani, v]rsta ei de atunci, ea
fiind ocupat[ cu ;coala ;i sportul. Iar
atunci c]nd prezent[rile din cadrul
S[pt[m]nii Modei 2009 i-au tras cu
ochiul, ea a luat decizia de a r[m]ne
s[-;i termine studiile. Totu;i, `n acea
var[ a primit un apel telefonic pentru
un casting c[ruia nu i-a putut rezista.
„:i acum pot spune c[ acele poze se
num[r[ printre preferatele mele”, spu-
ne ea despre campania alb-negru Cal-
vin Klein Jeans care a catapultat-o `n
centrul aten\iei din toat[ lumea. 

A renun\at la Universitatea Fair-
field din Connecticut, unde fusese ac-
ceptat[, ;i a p[;it ̀ n agitata lume a mo-
dei, defil]nd `n premier[ pentru sezo-
nul prim[var[/ var[ 2010 ̀ n prezent[ri
ca Prada, Balenciaga ;i Marc Jacobs,
urmate de ̀ nc[ o campanie reu;it[ pen-
tru colec\ia de debut a lui Phoebe Philo
pentru Céline. „Trebuie s[-i
mul\umesc mamei mele, care m[ con-
ducea la castinguri tot timpul. :i suro-
rilor mele – au fost uimitoare, tot tim-
pul ajut]ndu-m[ ;i av]nd grij[ de fra-
tele mai mic.” Cu doi ani `n urm[, Jac-
quelyn a g[sit o modalitate de a-i
r[spl[ti.

Dup[ ce a contactat organiza\ia
Autism Speaks, Jablonski a `nceput s[
ia parte la diferite evenimente cu sco-
pul de a aduce `n aten\ia public[
aceast[ afec\iune. ~n iunie 2013, a decis

s[ se ocupe personal de aceast[ pro-
blem[ ;i a adunat vedete din lumea
modei ̀ n New York pentru a participa
la o licita\ie f[r[ strigare cu articole de
mod[ ;i fotografii donate, a c[rei c];ti-
guri urmau s[ fie donate `n totalitate
organiza\iei de caritate Autism Speaks.
Cu mai pu\in de 60 de zile la dispozi\ie
pentru a organiza evenimentul, foto-
modelul a reu;it s[ str]ng[ peste 32.000
de dolari mul\umit[ ̀ n mare parte unei
imagini alb-negru cu doi elefan\i a lui
Patrick Demarchelier, care a cauzat o
licita\ie aprins[ ̀ ntre designerii Olivier
Theyskens ;i Prabal Gurung.

~n aprilie 2014, Jacquelyn s-a aso-
ciat cu Mazdack Rassi de la Milk Stu-
dios din New York pentru a g[zdui o
alt[ licita\ie de fotografii, care a str]ns
peste 70.000 de dolari. :i de data aceas-
ta, tot o fotografie a lui Demarchelier
(cu girafe) a creat agita\ie `ntre dou[
manechine, care voiau cu ardoare s[
intre `n posesia fotografiei. „Sunt re-
cunosc[toare s[ am at]t de multe per-
soane din lumea modei care m[ spri-
jin[.” Dar cea mai mare recompens[
este z]mbetul de pe fa\a fratelui ei,
acum `n v]rst[ de 18 ani, ;i `nt]lnirile
cu familiile care au copii cu autism.
„Asta m[ face cea mai fericit[. De aceea
sunt aici.”

Acesta este motivul deciziei sale de
a-;i ̀ nfiin\a propria funda\ie. Jacquelyn
a renun\at la prezent[rile pentru sezo-
nul de toamn[/ iarn[ 2015 pentru a se

putea dedica acestui nou proiect de-
numit provizoriu „Autism Tomorrow”
;i care se va ocupa `n principal de
adul\ii care sufer[ de aceast[ afec\iune.
„Exist[ o genera\ie de adolescen\i care
nu ;tiu ̀ ncotro s-o apuce ;i 90 % dintre
adul\ii cu autism nu au un loc de
munc[. Se pune mult accent pe diag-
nosticarea precoce, ceva extrem de im-
portant, dar trebuie s[ privim ;i din
perspectiva vie\ii adultului care sufer[
de autism. Vreau s[ `nfiin\ez aceast[
funda\ie pentru a-i ajuta s[ poat[ duce
o via\[ asem[n[toare cu a noastr[.”

~n prezent, pe l]ng[ acest proiect,
Jablonski mai lucreaz[ la o nou[
licita\ie pentru Autism Awarness
Month, ce va avea loc `n luna aprilie a
anului viitor. „Va fi mai mare ;i mai
bun[”, promite ea. „Am cam 30.000 de
idei ;i sper s[ am ;i c]teva fotografii
Demarchelier pentru a le licita.”

Pe l]ng[ dona\ii, obiecte v]ndute
la licita\ii, invita\i celebri ;i fonduri
str]nse, Jacquelyn este fericit[ c[ poate
aduce `n discu\ie autismul. „Vreau ca
oamenii s[ ;tie c]t de serioas[ este
aceast[ problem[, num[rul ̀ n cre;tere
de bolnavi ;i c]t[ nevoie este de aten\ia
noastr[.” Pe l]ng[ cei care au ̀ n familie
aceast[ afec\iune, fotomodelul ̀ i sf[tu-
ie;te ;i pe tinerii care doresc s[ aib[
copii s[ se informeze. „Sunt foarte bu-
curoas[ c[ pot ajuta ;i eu pu\in la
schimbarea percep\iei societ[\ii fa\[ de
aceast[ problem[.”

Jacquelyn Jablonski sprijin[ 
o cauz[ apropiat[ sufletului ei


