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Amintiri despre Ştefan Gregoroviciu la doi ani 
după plecarea sa dintre noi

“~ndr[gosti\ii din Ancona”au 
ren[scut pe scena s[tm[rean[

România ocupă locul al 86-lea
în topul celor mai fericite ţări din
lume, potrivit Raportului Mondial
al Fericirii pe 2015 (World Happi-
ness Report 2015) realizat cu spri-
jinul Organizaţiei Naţiunilor Unite
(ONU), clasament în care Elveţia
ocupă primul loc.

Potrivit acestui raport, cele mai
fericite zece ţări din lume sunt, în
ordine, Elveţia, Islanda, Danemar-
ca, Norvegia, Canada, Finlanda,
Olanda, Suedia, Noua Zeelandă şi
Australia. SUA se află pe locul al
15-lea în acest raport, care a fost
întocmit, în principal, pe baza da-
telor din Sondajul mondial Gallup
(Gallup World Poll). SUA se află
în urma Mexicului, care ocupă lo-

cul al 14-lea. Brazilia se află pe lo-
cul al 16-lea, Marea Britanie, pe al
21-lea, Japonia, pe al 46-lea, Rusia,
pe locul al 64-lea şi Iranul pe locul
al 110-lea.

România ocupă locul al 86-lea
în top, `n timp de Republica Mol-
dova ocupă poziţia 52.

Exceptând Siria şi Afganista-
nul, afectate de conflicte armate,
cele mai nefericite zece ţări din lu-
me se află toate în Africa subsaha-
riană şi sahariană. Astfel, cele mai
nefericite zece state din lume, din
cele 158 incluse în raport, sunt, în
ordine, Togo, Burundi, Siria, Be-
nin, Rwanda, Afganistan, Burkina
Faso, Coasta de Fildeş, Guineea şi
Ciad.
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Jacques Chirac este considerat
cel mai simpatic preşedinte al
Franţei, potrivit unui sondaj Ifop,
publicat de revista Paris Match. Po-
trivit sondajului realizat de Ifop
pentru Paris Match, opoziţia lui
Chirac faţă de războiul din Irak
din 2003 rămâne fapta marcantă a
carierei sale politice îndelungate.

La 20 de ani după ce a fost ales
şef al statului francez, Jacques Chi-
rac este considerat cel mai simpatic
preşedinte, cu 33% din voturi. Ur-
meaz[ Francois Mitterrand (21%),
generalul Charles De Gaulle (17%),
Georges Pompidou (8%), rivalul
său etern Valery Giscard d'Estaing
(8%), Nicolas Sarkozy (7%) şi
Francois Hollande (5%).

Dintre cei patru şefi de Guvern
care s-au succedat, socialistul Lio-
nel Jospin este preferat de 35% din-
tre respondenţi, urmat de Alain
Juppe (30%), Dominique de Vil-
lepin (17%) şi Jean-Pierre Raffarin
(15%).

Chirac este considerat 
cel mai simpatic 
pre;edinte francez

Lupta s[tm[renilor cu 
b[im[renii pentru stabilirea 

re;edin\ei de jude\ 

Fostul rege al
Spaniei, Juan Carlos,
a avut timp de 10 ani
o relaţie amoroasă
cu o femeie care pro-
venea dintr-o fami-
lie aristocrată ger-
mană, dezvăluie o
carte recent apărută,
care se vinde ca pâi-
nea caldă în librăriile
iberice.

Regele, care a re-
nunţat la tron anul
trecut în favoarea fiului său Felipe,
a fost implicat într-o relaţie de lun-
gă durată cu Corinna zu Sayn-Wit-
tgenstein şi o bună perioadă de
timp chiar s-a gândit să divorţeze
de soţia lui, Sofia, spune autoarea
cărţii, Ana Romero.

"Cei doi formau un cuplu în
adevăratul sens al cuvântului",
adaugă Romero, la lansarea cărţii.
Ea susţine că anturajul regelui l-a
descurajat pe acesta să înainteze
un proces de divorţ, pentru a evita

scandalul în care era
aruncată Casa Re-
gală spaniolă.

"Ce găsim în
această carte? Ei bi-
ne, descoperim
viaţa dublă trăită de
Juan Carlos pentru
o lungă perioadă de
timp, o viaţă dublă
care nu a funcţionat
foarte bine", spune
autoarea cărţii.

Ana Romero,
fost corespondent al cotidianului
El Mundo, menţionează că cei doi
amorezi s-au întâlnit pentru prima
dată în 2004, iar relaţia lor s-a în-
cheiat la scurt timp după ce regele
spaniol a abdicat.

Cartea, care se intitulează "Fi-
nal de Partid[" (Sfârşitul Jocului)
şi conţine 424 de pagini, se con-
centrează pe ultimii cinci ani de
domnie ai regelui Juan Carlos,
când popularitatea acestuia se de-
gradase constant. 
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Harta jude\ului Satu Mare, 
liniile de comunica\ie din anul 1925
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Rochia las[ 
o impresie bun[ 
la prima `nt]lnire
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Regele Juan Carlos a avut timp de 10 ani
o amant[ nem\oaic[

Moldovenii, mai ferici\i decât
românii
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~n Informa\ia Zilei de Dumi-
nic[ din data de 12 aprilie 2015 am
scris despre vizita primului minis-
tru Ion I.C. Brătianu ̀ n jude\ul Satu
Mare din 25 septembrie 1925. Au-
torit[\ile locale au profitat de oca-
zie ;i au organizat un miting de pro-
test `mpotriva deciziei Consiliului
de Mini;tri prin care s-a stabilit ca
re;edin\a jude\ului Satu Mare s[ fie
mutat[ în Baia Mare. Lupta
s[tm[renilor cu b[im[renii pentru
stabilirea re;edin\ei de jude\ nu a
fost deloc simpl[. ~n r]ndurile de
mai jos v[ prezent[m efortul depus
de primarul Augustin Feren\iu
pentru a ridica Satu Mare la rangul
de municipiu capital[ de jude\.

Memoriul redactat de prim[rie pen-
tru 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 fi-
ind invita\i a face complet[ri `n termen
de 30 de zile de la data afi;[rii. 

~n 25 septembrie 1925 a avut loc vi-
zita premierului Ion I.C. Brătianu în ju-
deț când autoritățile au organizat un mi-
ting în gara Satu Mare ;i au trimis o de-
legație la Halmeu la ̀ nt]lnirea cu primul
ministru. 

Augustin Feren\iu redacteaz[
un memoriu pe care `l trimite
primului ministru

Rezultatul `nt]lnirii cu premierul
presupunem c[ a fost pozitiv, din mo-
ment ce primarul Feren\iu se mobilizeaz[
`n continuare pentru schimbarea deciziei
Consiliului de Mini;tri de atunci. Pri-
marul cere sprijinul preo\ilor ;i prima-
rilor din localit[\ile jude\ului. ~n acest
sens, la 3 noiembrie 1925 trimite c]te o
circular[ at]t preo\ilor c]t ;i primarilor
prin care ̀ i roag[ s[ adune semn[turi de
la popula\ie . "Numai atunci putem spera,
c[ guvernul \[rii va reveni asupra mut[rii
re;edin\ei jude\ului, dac[ se va afla `n
fa\[ cu opinia public[ din ̀ ntreg jude\ul."
Din memoriul redactat de primarul Fe-
ren\iu ;i trimis primului ministru Ion I.
C. Br[tianu `n 8 decembrie 1925 afl[m
c]teva date foarte importante despre ju-
de\ ;i despre ora;ul de pe Some;. Printre
nemul\umirile expuse ̀ n memoriu a fost
;i cea legat[ de denumirea jude\ului ;i a
ora;ului Satu Mare<

"Domnule Primministru
Prin decret Regal dat pe baza jurna-

lului Consiliului de Mini;tri (...) s-a
mic;orat jude\ul nostru cu cea mai bo-
gat[ plas[, anume cu plasa Careii-Mari
care s-a t[iat c[tre jude\ul S[lagiu. 

Numele jude\ului a r[mas Satu-Mare,
care denumire nu este potrivit[ pentru
un jude\.

Numele comunei urbane Satu Mare
a r[mas Satu-Mare cu toate c[ ̀ n raportul
nostru, cerut de c[tre Ministerul de In-
terne, cu ocaziunea reformei adminis-
trative, am motivat, c[ aceast[ denumire
nu este proprie pentru un ora; mare cu
o popula\ie de peste 70.000 de locuitori.

Prin acest Decret Regal ora;ul cu
municipiul Satu-Mare a fost degradat de
comuna urban[ nere;edin\[ de jude\, de-
termin]ndu-se comuna urban[ Baia Ma-
re de re;edin\a jude\ului Satu-Mare,
pierz]ndu-;i ora;ul Satu Mare prin acest
fapt dreptul de municipiu, avut de 210
ani."

Primarul Augustin Feren\iu cerea re-
zolvarea urm[toarelor probleme< reve-
nirea la limitele teritoriale ale jude\ului>
schimbarea denumirii jude\ului ;i a mu-

nicipiului> restabilirea re;edin\ei de jude\.
~n acest sens a adus o serie de argu-

mente de ordin economic.

~n perioada interbelic[, plasa
Carei era principala surs[ 
de aprovizionare cu gr]ne 
a jude\ului Satu Mare

Pierderea plasei Careii-Mari `n fa-
voarea S[lajului "va fi o lovitur[ nemo-
tivat[" fiind sursa de aprovizionare cu
cereale pentru ̀ ntregul jude\. ~n plus ju-
de\ul urma s[ piard[ un num[r mare de
contribuabili. La punctele doi ;i trei se
cerea ferm ca denumirea jude\ului ;i
ora;ului Satu Mare s[ fie schimbat[ din
Satu Mare `n S[tmar.

“Acest ora;  a fost numit de lumea
rom]neasc[ totdeauna S[tmar. La fel a
intrat ;i ̀ n literatura rom]n[. Mihai Emi-
nescu scrie< Din S[tmar p]n[’n S[cele.

Destul[ durere pentru acest ora;, c[
`n urma dispozi\iunilor administrative
;i-a pierdut dreptul de municipiu, cu at]t
mai dureros este ca s[ poarte ;i un nume
care este sub demnitatea unui ora; mare
cu o popula\ie de 70.000 locuitori.”

Datorit[ faptului c[ `n Transilvania
anului 1925 erau mai multe localit[\i cu
denumirile Satul-Mare, Satul-Mic, Sa-
tul-Nou, Satul de Sus, Satul de Jos, etc.
aveau loc ;i nepl[ceri. Zilnic se ̀ nt]mpla
c[ adresele oficiale destinate ora;ului Sa-
tu Mare s[ fie trimise la una dintre loca-
lit[\ile men\ionate ;i invers, “ce de multe
ori cauzeaz[ `nt]rzieri d[un[toare.”

A;a cum atest[ documentele istorice
ora;ul S[tmarul a fost un ora; privilegiat
`nc[ din anul 1230. Iar din anul 1715, s-
a bucurat de drepturi municipale. De
aceea, cea mai mare durere pentru ̀ ntreg

jude\ul a fost mutarea re;edin\ei de jude\
la Baia Mare.

Cet[\enii jude\ului au fost foarte ne-
mul\umi\i pentru c[ nu au fost `ntreba\i
dac[ le convenea sau nu aceast[ schim-
bare. :i din acest considerent erau foarte
hot[r]\i s[ boicoteze decizia Consiliului
de Mini;tri< “ne vom da toat[ solicitudi-
nea ca s[ dovedim prin fapte c[ aceste
m[suri luate f[r[, ba chiar `n contra
voin\ei cet[\enilor din acest jude\, vor
crea o situa\ie penibil[ ;i nu se vor putea
executa deloc.”

La memoriu au fost anexate declara\ii
de la cele mai multe comune din pl[;ile
Ardud, Halmeu, Oa;, S[tmar, Seini, ba
mai mult chiar ;i din plasa Baia Mare.
A;a cum se subliniaz[ `n memoriu,
ora;ul Satu Mare, prin a;ezarea lui este
predestinat ca s[ fie re;edin\[ de jude\. 

“Este centru de comunica\ii. Are
leg[turi drepte cu toate pl[;ile din jude\
av]nd linii ferate ;i ;osele `n toate
p[r\ile.Are stabilimente mari industriale,
are comer\ desvoltat. Are o mul\ime de
institu\iuni culturale ;i, mai presus de
tot are o popula\ie de cinci ori mai mare
dec]t ora;ul Baia Mare”. Importan\a
ora;ului Satu Mare era dovedit[ ;i de im-
pozitele virate anual la Stat. Iar interesele
\[rii cereau faptul ca aici “la marginea
\[rii s[ avem administra\ie de model,
care s[ func\ioneze repede, bine ;i s[ nu
fie prea costisitoare.”

Evident o astfel de administra\ie nu
se putea organiza perfect dec]t din ora;ul
Satu Mare, unde erau concentrate majo-
ritatea institu\iilor. Pe vremea c]t
re;edin\a jude\ului era la Carei, doar Pre-
fectura func\iona la Carei. Toate celelalte
institu\ii jude\ene ale vremii func\ionau
la Satu Mare ;i anume< Tribunalul, Revi-
zoratul :colar Jude\ean, Cercul de Re-
crutare, Compania de Jandarmi, Prefec-

tura Poli\iei, Serviciul Sanitar Jude\ean,
Serviciul apelor, Inspectoratul Muncii,
Casa Cercual[ pentru asigur[ri ;i asis-
ten\[ social[, filiala B[ncii Na\ionale,
Oficiul de m[suri ;i greut[\i, Consilierul
Agricol, Laboratorul chimic, Laboratorul
bacterologic, Oficiul jude\ean pentru
ocrotirea invaziilor din r[sboi, etc.

Careiul a devenit re;edin\[ 
de jude\ `n anul 1872, la 
interven\ia contelui Karolyi

Re;edin\a jude\ului a fost mutat[ “`n
mod for\at” la Carei `n anul 1872, la in-
terven\ia contelui Karolyi. Administra\ia
financiar[ a r[mas `n ora;ul Satu Mare
p]n[ la anul 1891. Iar celelalte institu\ii-
jude\ene, din lips[ de spa\iu, au r[mas
`n continuare `n Satu Mare. “Toate
`ncerc[rile pentru a muta Prefectura ju-
de\ului la Satu Mare a r[mas z[darnice
din cauza contelui Karolyi. (...) Mutarea
la Satu Mare a autorit[\ilor jude\ene,
afl[toare `n Careii-Mari nu ar costa Sta-
tului nimic, deoarece ̀ n ora;ul Satu Mare
avem loc pentru aceste autorit[\i, anume
pentru Prefectura jude\ului,
administra\ia Financiar[ ;i pentru Ser-
viciul de poduri ;i ;osele. (...) ~n ora;ul
Baia Mare `ns[, precum este cunoscut,
`n momentul de fa\[ nu este loc pentru
autorit[\ile jude\ene. :i `nc[ mul\i ani
vor trece p]n[ c]nd se vor putea face
construc\iile necesare la Baia Mare.”

Ora;ul Baia Mare era situat `ntr-un
col\ al jude\ului, departe de comunele
importante, lipsit de linii de comunica\ii,
neav]nd suficiente spa\ii pentru auto-
rit[\i ;i func\ionari. “Este exclus ca s[ se
poat[ inaugura o administra\ie bun[ din
acest punct izolat al jude\ului.”

Pe listele electorale ale
ora;ului Satu Mare erau 
trecu\i 10.530 aleg[tori, 
dintre care 2.108 erau rom]ni

Nu putea fi un motiv serios nici fap-
tul c[ ora;ul Satu Mare nu avea un “ca-
racter destul de rom]nesc. Doar ;i de
aceea ne lupt[m pentru re;edin\a de ju-
de\, ca s[ `nt[rim elementul rom]nesc
`n acest ora; ;i s[-i d[m ;i prin aceasta
ora;ului Satu Mare un aspect mai
rom]nesc. Ora;ul Satu Mare are 14.000
cet[\eni de na\ionalitate rom]n[ adec[
at]\i c]t ̀ ntreaga popula\ie a ora;ului Ba-
ia Mare.”

~n lista electoral[ a ora;ului Satu Ma-
re pentru anul 1924 figurau 10.530
aleg[tori, dintre care 2.108 aleg[tori erau-
de na\ionalitate rom]n[. Iar pe listele
electorale din Baia Mare erau ̀ nregistra\i
400 de rom]ni. “Aceste raporturi arat[
c]t de mare importan\[ are rom]nizarea
ora;ului Satu Mare”.

Nici faptul c[ ora;ul Satu Mare este
situat prea aproape de frontier[ nu tre-
buia s[ fie un obstacol. 

“Nu ne provoc[m la situa\ia ora;elor
Oradea-Mare, Arad, Timi;oara ;i Sighetu
- Marma\iei cari asemenea sunt, poate ;i
mai aproape de frontier[ ;i totu;i pot s[
fie re;edin\[ de jude\e, ci ne provoc[m
la ora;ele Hotin, Soroca, Tighina ;i Ce-
tatea Alb[, cari sunt situate chiar la malul
Nistrului ;i sunt mult mai expuse la fron-
tiera Rusiei sovietice, dec]t cum este ex-
pus ora;ul Satu Mare la 12 kilometri de
la frontiera Ungariei, la care punct nici
odat[ nu poate s[ fie vreo surpriz[ bine
acoperit de frontiera cehoslovac[, a \[rii
aliate cu noi.”

ISTORIE

Lupta s[tm[renilor cu b[im[renii

Raportul `ntocmit de Administra\ia Financiar[ a Jude\ului Satu Mare pentru anul 1924, foto Arhivele Na\ionale Satu Mare
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ISTORIE

“Domnule Primministru,
At]t de evident este, c[ centrul na-

tural al jude\ului este ora;ul Satu Mare
`nc]t nu ar fi nevoe s[ mai aducem alte
motive pe l]ng[ Satu Mare.

S-au `nceput coloniz[rile `n jude\.
Mai mul\i coloni;ti rom]ni veni\i din
p[r\i `ndep[rtate ale \[rii `ncep a se in-
stala `n comunele Dom[ne;ti, Boghi;,
Doba, etc. 

Ce vor zice ace;ti rom]ni v[z]nd,
c[ odat[ cu venirea lor autorit[\ile se
mut[ de la ei la distan\[ de 90-100 kilo-
metri.”

~n memoriu se mai aminte;te faptul
c[ Statul nu putea s[ acopere cheltuielile
necesare pentru ridicarea construc\iilor
`n care urmau s[ func\ioneze autorit[\ile
jude\ene. :i din nou se subliniaz[
inten\ia s[tm[renilor de a boicota bunul
mers al administra\iei. 

“Precum cunoa;tem noi situa\ia,
consiliul jude\ean, cari nu va fi constituit
numa din b[im[reni, niciodat[ nu va
acorda fondurile necesare”.

Memoriul redactat de
Feren\iu a fost trimis premie-
rului Ion I. C. Br[tianu 
`n 8 decembrie 1925

Odat[ cu alipirea plasei Carei la ju-
de\ul S[laj s-a produs o anomalie< Pre-
fectura jude\ului Satu Mare ;i Adminis-
tra\ia Financiar[ au r[mas practic pe te-
ritoriul altui jude\. 

Prin urmare dorin\a principal[ a au-
torit[\ilor s[tm[rene a fost ca m[car de
`ncercare s[ fie mutate Prefectura
Jude\ului ;i Administra\ia Financiar[ la
Satu Mare “ce nu cost[ statul nimic. Iar
`ntruc]t se va dovedi, c[ aceast[ m[sur[
este bun[ ;i mul\umitoare, binevoi\i, la
timpul s[u a decide definitiv. V[ rug[m
s[ face\i aceasta pentru pacea ;i lini;tea
cet[\enilor `ngrijora\i ai acestui jude\.”

~n sf]r;it, pentru ora;ul Satu Mare,
mai avem o cerere. Precum am ar[tat
mai sus, acest ora; se bucur[ de 210 ani
de dreptul de municipiu. Este prea du-
reros c[ acest ora; cu municipiu deodat[
s[ fie degradat `n categoria comunelor
urbane nere;edin\e de jude\. Este chiar
`n contra inten\iunilor legii, c[ un ora;
mare, centru important, s[ fie suspus
consiliului jude\ean.

Binevoi\i a propune o modificare la
art. 4 din legea administrativ[, c[ anume
nu numai comunele urbane, re;edin\e
de jude\, nu pot s[ fie municipii, ci ex-
cep\ional, ;i alte comune urbane, centre
mai importante. ~ntruc]t ora;ul Satu
Mare este un adev[rat centru important
la marginea \[rii, cerem restabilirea
dreptului de municipiu ;i `n caz, dac[
nu ar putea s[ fie re;edin\[ de jude\.

Cu profund respect V[ rug[m, s[
binevoi\i a supune acest memoriu deli-
ber[rii Consiliului de Mini;trii ;i, apre-
ciind motivele noastre, a muta re;edin\a
jude\ului la S[tmar, f[c]ndu-se ;i schim-
barea denumirei ora;ului Satu Mare ;i
a jude\ului precum am cerut mai sus.

Primi\i Domnule Primministru
`ncredin\area perfectei noastre stime ;i
considera\iuni.

Satu-Mare, la 8 Decembrie 1925
~n numele ora;ului Satu-Mare ;i

a comunelor aderente<
Feren\iu 

primarul ora;ului Satu Mare

Memoriul `naintat a fost `nso\it ;i
de o anex[ ce con\inea o situa\ie mai
clar[ despre popula\ia jude\ului ;i
ora;ului Satu Mare, despre liniile de co-
munica\ii din jude\, rapoartele finan-
ciare ;i importan\a mut[rii re;edin\ei
Jude\ului la Satu Mare.

Conform datelor vremii, `n

anul 1925 jude\ul Satu Mare
avea 320.000 locuitori

“Jude\ul Satu Mare ast[zi are
320.000 locuitori. Dintre ace;tia ora;ul
Satu Mare conform situa\iei mai recente
a biroului popula\iei are 68.015 locui-
tori.

Plasa Satu Mare are 40.000 
Total 108.015
Adic[ ora;ul ;i plasa Satu Mare are

mai mult dec]t 1/3 parte a `ntregei po-
pula\iuni din Jude\. 

Ora;ul Careii-Mari are 18.000 lo-
cuitori.

Pl[;ile, cari graviteaz[ la ora;ul Satu
Mare ;i anume Plasa Carei, Plasa Ardud,
Plasa Satu Mare, Plasa Oa;, Plasa Seini
;i Plasa Halmeu au 125.000 locuitori.

Fa\[ de aceasta ora;ul Baia Mare are
16.000 locuitori, plasa Baia Mare are
20.000 locuitori. 

Plasa :omcuta are 27.000 locuitori,
ora;ul Baia Sprie are 6.000 locuitori,
adic[ `n total 69.000 locuitori.

Adic[ din totalul locuitorilor din ju-
de\ 251.000 graviteaz[ spre Satu Mare,
69.000 spre Baia Mare.”

Ora;ul Satu Mare era la acea dat[
un adev[rat centru de comunica\ii, ac-
cesibil din toate p[r\ile jude\ului. ~n
timp ce Baia Mare, fiind situat[ `ntr-un
col\ al jude\ului se afla la o distan\[ de
110, 118 sau chiar 121 km fa\[ de unele
comune mai `ndep[rtate.

"Multe comune nu sunt situate `n
apropierea g[rilor, deci p]n[ la gara pro-
xim[ av]nd s[ plece lumea pe jos sau cu
carul, iar liniile ferate afar[ de plasa Seini
ocolind pe la Satu Mare un drum la Baia
Mare ;i `nd[r[pt poate s[ dureze 3-4
zile. 

Aceast[ situa\ie a comunica\iilor es-
te `nc[ un motiv important `n contra
mut[rii re;edin\ei Jude\ului la Baia Ma-
re."

Ora;ul Satu Mare a virat `n
anul 1924 la bugetul de stat
28.484.667 lei ;i 99 bani

Din raportul `ntocmit de Adminis-
tra\ia Financiar[ a Jude\ului Satu Mare
pentru anul 1924 afl[m c[ debitul total
al ora;ului Satu Mare c[tre stat pe anul
1924 a fost 38.350.805 lei ;i 12 bani,

sum[ din care s-a ̀ ncasat 28.484.667 lei
;i 99 bani. ~n acela;i timp debitul
ora;ului Baia Mare pe anul 1924 a fost
12.442.742 lei ;i 04 bani din care s-au
`ncasat 9.459.587 lei ;i 71 bani.

"Din aceste date rezult[ c[ ora;ul Sa-
tu Mare are mai mult drept s[ fie
re;edin\[ de jude\ dec]t Baia Mare ;i
acei cet[\eni care sunt impu;i cu 38 mi-
lioane anual nu pot fi pedepsi\i prin mu-
tarea re;edin\ei jude\ului, care ar fi un
dezastru pentru acest ora;.”

~n presa maghiar[ din Tran-
silvania, ora;ele de frontier[
erau considerate vulnerabile

“Ziarele minoritare, mai recent zia-
rul "Uj Kelet" din Cluj a scris despre re-
vizuirea tratatelor de pace ;i despre re-
darea ora;elor de frontier[ Oradea-Ma-
re, Arad ;i mai presus de tot al ora;ului
Satu Mare.

Este evident, c[ mutarea re;edin\ei
jude\ului la Baia Mare ar fi considerat[
de minoritari ca un gest de pracu\iune
s[ nu zicem o prevenire a evenimentelor.

Aceast[ mutare ar da na;tere la noi zvo-
nuri ;i ar nutri speran\a de;art[ a mi-
noritarilor, c[ anume de fapt se poate
`nt]mpla cedarea ora;elor de frontier[.

V[ rug[m s[ binevoi\i a `nt[ri cre-
din\a minoritarilor locali c[ cedarea te-
ritoriilor ;i ora;elor din Rom]nia nu se
va realiza niciodat[, binevoi\i a mani-
festa aceasta ;i prin gestul c[ re;edin\a
jude\ului Satu Mare nu se va muta la
Baia Mare.”

Autorit[\ile s[tm[rene nu cereau din
partea statului niciun sacrificiu material
pentru mutarea re;edin\ei jude\ului la
Satu Mare. 

Cereau doar mutarea :coalei Nor-
male de Stat din Satu Mare la Carei. Iar
`n cl[direa :colii de Stat putea s[
func\ioneze Prefectura. Pentru toate ce-
lelalte institu\ii jude\ene era suficient
loc la Satu Mare.

~n aprilie 1926 ministrul 
Octavian Goga a semnat 
decizia mut[rii Prefecturii 
de la Carei la Satu Mare

Prima b[t[lie c];tigat[ a fost muta-
rea provizorie a sediului Prefecturii ju-
de\ului din Carei la Satu Mare.

Decizia a fost luat[ ̀ n 21 aprilie 1926
de Ministerul de Interne ;i aprobat[ de
ministrul Octavian Goga.

“Domnule Prefect,
Spre r[spuns la raportul Dvs. No.

35/1926, am onoare a v[ face cunoscut
c[, Ministerul aprob[ ca birourile Pre-
fecturei acelui jude\ s[ func\ioneze pro-
vizoriu `n ora;ul Satu Mare, r[m]n]nd
ca pentru schimbarea definitiv[ a
re;edin\ei, s[ `ndeplini\i formalit[\ile
cerute de art. 322 din legea pentru uni-
ficarea administrativ[.

Ministru< Octavian Goga
Director general< Modolea”
Acest drept c];tigat le-au dat `ncre-

dere autorit[\ilor locale c[ decizia final[
a guvernului va fi una pozitiv[.

Schimbarea denumirii ora;ului din
Satu Mare ̀ n S[tmar a fost supus[ la vot
`n consiliul local ;i a fost votat[ de 25 de
persoane la 25 octombrie 1926. Procesul
verbal redactat `n ;edin\a respectiv[
poate fi v[zut `n imaginea al[turat[.

Stabilirea re;edin\ei de jude\
la Satu Mare s-a decis 
`n aprilie 1927

~ntr-adev[r, lupta autorit[\ilor locale
nu a fost `n zadar. Prin adresa cu
num[rul 6082 din 1 iulie 1927 prima-
rului Feren\iu ;i secretarului prim[riei
li se comunic[ urm[toarea telegram[ ̀ n
copie<

“Copie< telegram[ extra urgent[ Pre-
fect al jude\ului Satu Mare. V[ facem
cunoscut c[ prin Legea publicat[ ̀ n Mo-
nitorul oficial No. 121/1927 re;edin\a
jude\ului Satu Mare, aflat[ actualmente
`n ora;ul Baia Mare se mut[ ̀ n Satu Ma-
re ;i v[ rug[m a lua m[suri `n conse-
cin\[. Ministru de Interne V. Al. Con-
stantinescu No. 925”

A;adar dup[ aproape doi ani,
s[tm[renii au reu;it s[ c];tige b[t[lia
cu b[im[renii ;i re;edin\a jude\ului a
fost stabilit[ la Satu Mare. 

~ns[ denumirea jude\ului ;i a mu-
nicipiului a r[mas Satu Mare p]n[ ̀ n zi-
lele noastre. Poate tocmai `n amintirea
vremurilor de demult ;i ast[zi mult[ lu-
me zice “S[tmar” `n loc de “Satu Mare”.

A consemnat Adriana Zaharia

Sursa  documente ;i foto< 
Arhivele Na\ionale Satu Mare, 
Fond Prim[ria Municipiului Satu Ma-
re, Acte Confiden\iale, Dosar Nr. 12

Procesul verbal din 10 octombrie 1926 redactat la prim[rie prin care cei 25 de semnatari revendicau dreptul de municipiu
pentru Satu Mare ;i schimbarea numelui `n S[tmar

pentru stabilirea re;edin\ei de jude\
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IN MEMORIAM

În 28 aprilie 2013 primeam
vestea trecerii în veşnicie a pro-
fesorului Ştefan Gregoroviciu,
care a condus timp de 20 de ani
Filarmonica sătmăreană în cali-
tate de director (între anii 1969
şi 1989), apoi din 1990 până în
2006 a fost directorul Şcolii de
Arte Satu Mare. 

Întrucât se vor împlini în curând
doi ani de atunci, consemnăm câteva
aduceri aminte semnate de oameni
care l-au cunoscut pe regretatul om
de cultură< colega sa de catedră Maria
Chiş, colega de facultate Edita Simon,
şi cea care l-a cunoscut cel mai bine,
Livia, soţia sa.

prof. Maria Chiş

Un coleg adevărat,
un bun sfătuitor

Liceul de Muzică şi Arte Plastice
din Satu Mare a fost înfiinţat în toam-
na anului 1969. Profesorul Ioan Mica
a fost primul director.

Din anul 1974 la conducerea li-
ceului se găseşte prof. Claudia Pop-
dan. Ea va pune bazele muzicii vocale
în liceu, fiind o excelentă muziciană,
pasionată de muzica vocală. Dar în
vara anului 1977 în urma unei hotă-
râri de guvern Liceul de Muzică şi
Arte Plastice se transformă în Şcoala
Generală nr. 17.

Din 1992 Liceul de Muzică şi Arte
Plastice se reînfiinţează având ca di-
rector pe profesorul Melian Curtean.

Renaşterea n-a fost uşoară... În
anul 1995 am fost transferată la Liceul
de Muzică şi Arte Plastice cu scopul
reînfiinţării catedrei de muzică voca-
lă. Începutul a fost anevoios. Existau
doar două eleve la secţia canto. După
un an o elevă s-a transferat la liceul
economic, ea neavând calităţile ne-
cesare. După doi ani de muncă asiduă
numărul elevilor a crescut, fiind ne-
cesară prezenţa unui al doilea profe-
sor. După câteva întâlniri la recitaluri
cu prof. Claudia Popdan şi prof. Şte-
fan Gregoroviciu (amândoi profesori
de cânt la Şcoala de Arte), am avut
plăcerea de a mă împrieteni cu dânşii,
convenind cu Ştefan Gregoroviciu să
vină pe al doilea post ca profesor de
canto la Liceul de Muzică şi Arte Plas-
tice. L-am avut la catedra de muzică
vocală începând cu anul 1998, direc-
tor fiind prof. Gh. Gheorghiade. Om
de aleasă ţinută morală, cu o vastă
cultură muzicală şi calităţi pedagogi-
ce excepţionale, Ştefan Gregoroviciu
a fost un coleg adevărat, un bun sfă-
tuitor, ajutându-mă mult cu expe-
rienţa domniei sale în dezvoltarea ca-
tedrei de canto.

Din anul 2008 a început colabo-
rarea pe tărâm artistic cu tenorul Şte-
fan Gregoroviciu.

Fiind dirijorul corului SOLEM-
NIS, am avut onoarea de a-l avea ca
solist, colaborând anual la toate  Con-
certele de Crăciun şi la alte spectaco-
le. Colaborarea pe tărâm artistic a fost
benefică pentru mine şi cor, iar teno-
rului - care şi acum se găsea în depli-
nătatea calităţilor vocale - îi reda pa-
siunea şi bucuria de a cânta.

Cum am putea să nu ni-l reamin-
tim pe artistul şi profesorul Ştefan
Gregoroviciu?

Măsurat în toate ocaziile, cu o ma-
re stăpânire de sine, delicat şi întru
totul de o mare distincţie, el câştiga
repede simpatia celor cu care se în-
treţinea. Inteligenţa sa suplă şi plină
de spontaneitate, reunită cu calităţile
sufleteşti manifestate în raporturile
sociale devin în interpretarea sa acea
muzicală graţie, acea transparenţă,
acel colorit ce se aşterne într-o nes-
fârşită varietate de forme pitoreşti.

Avea gust şi înclinare pentru poe-
zie, pentru lied, care nu l-a părăsit ni-
ciodată, fiind un mare iubitor al com-
pozitorului Robert Schumann.

Nobleţea şi generozitatea inimii
sale îl îndreaptă şi spre compozitorul
Felix Mendelssohn Bartholdy.

Lumina, expresivitatea simplă şi
graţioasă a creaţiei lui Mozart l-au
apropiat definitiv de acest compozi-
tor.

Cu câtă plăcere vorbea despre în-
tâlnirile sale cu marile personalităţi
culturale (muzicale), despre viaţa şi
activitatea cărora ştia multe amănun-
te pe care le-a aflat chiar de la ei... şi
toate acestea le prezenta cu mare ad-
miraţie.

Corişt i i  SOLEMNIS-ului  îşi
amintesc cu nostalgie de colaborarea
cu tenorul Ştefan Gregoroviciu< rigu-
ros, perfecţionist, impetuos, maies-
tuos, colaborator de nădejde, meti-
culos, bun pedagog, profesionist, ca-
rismatic, cu o deosebită sensibilitate
muzicală.

Ştefan Gregoroviciu era un om cu
vederi generoase. A fost un iubitor al
"omului", luat în universalitatea lui.
Caritatea e aplicarea practică a iubirii
de oameni. Câţi elevi (ucenici) nu au

beneficiat de generozitatea şi profe-
sionalismul lui?

Nobleţea sufletească este cuvântul
prin care Beethoven şi Goethe denu-
mesc cea mai înaltă valoare a com-
portamentului în viaţă<

"Nobil să fie omul, milostiv şi
bun."

prof. Edita Simon

Vesel, încrezător,
optimist şi copilăros

Îmi este foarte greu să vorbesc
despre Ştefan Gregoroviciu, fostul
meu coleg din anul I de facultate, ca
despre cineva care nu mai este printre
noi. Mi-a fost la fel de greu şi când
am aflat cumplita veste, cu doi ani în
urmă.

Îmi amintesc de foarte tânărul
nostru coleg, de la clasa de Canto a
d-nei profesoare Ileana Adorjan, cu
ochii de un albastru ca cerul, de zâm-
betul prietenos şi de vocea sa frumoa-
să de tenor. Era mereu vesel, încreză-
tor în tot ce făcea, optimist şi copilă-
ros totodată. Nici nu era de mirare,
fiind cel mai tânăr din clasă.

După absolvire, fiecare ne-am ur-
mat drumul în viaţă.

Au trecut anii. El a ales să facă
parte din viaţa culturală a oraşului
natal. Ne-am întâlnit după mai mulţi
ani, cu ocazia unor concerte, când am
fost invitaţi atât eu cât şi soţul meu
(dirijorul Emil Simon - n.red.) de "Di-
rectorul Filarmonicii Satu Mare, Şte-
fan Gregoroviciu". Odată, cu ocazia
unui concert, după repetiţie, ne-a dus
să ne arate, în centrul oraşului, un
hol imens cu coloane de ambele părţi,
spunând că acolo va fi sala Filarmo-

nicii. Aşa a fost.
Director de Filarmonică, profesor

foarte bun de Canto, concertist, or-
ganizator al vieţii culturale sătmăre-
ne, a fost acelaşi om perseverent în
tot ce a realizat în viaţa muzicală.

Despre familie, cu fiecare ocazie,
ne povestea cu mare drag şi vorbele
lui erau pline de căldură şi bunătate.

Aşa l-am cunoscut noi.
Din păcate, la întâlnirea de 50 de

ani de la absolvirea Conservatorului
de Muzică "Gh. Dima" Cluj, nu am
mai fost prezenţi niciunul din noi. El
a plecat într-o lume mai bună, iar eu
eram alături de soţul meu deja sufe-
rind.

Orice despărţire este foarte grea,
dar trăim în speranţa că ne-am înde-
plinit măcar o parte din îndatoririle
noastre pentru cei apropiaţi, pentru
cei dragi, pentru visele noastre.

Livia Gregoroviciu

Filarmonica
era parte a casei lui

Ştefan Gregoroviciu, soţul meu, a
plecat dintre noi în urmă cu doi ani.

Mi-a rămas o rană sufletească ne-
vindecată până acum şi dorul doa-
re...

D-zeu ne-a unit destinele pentru
31 de ani.

Eram maturi, trecusem fiecare
prin experienţe traumatizante ale
vieţii.

După ani de cunoaştere am hotă-
rât să formăm o familie.

I-am apreciat distincţia, amabili-
tatea, capacitatea de a se adapta la di-
ferite medii sociale, perseverenţa, pa-
siunea pentru muzică...

Filarmonica era parte a casei lui.
Căminul nostru - o prelungire a lo-
cului său de muncă.

Aşa am avut ocazia ca după orele
mele de catedră, seara, să primesc vi-
zitele dirijorilor, soliştilor, colabora-
torilor Filarmonicii. Se întâmpla foar-
te des.

M-am bucurat să cunosc perso-
nalităţi de anvergură. Cu unele ne-
am împrietenit< G. Sbârcea, A. Vieru,
P. Popescu, M. Brediceanu, M. Cris-
tescu, E. Elenescu, N. Herlea, P. Hă-
răşteanu, S. Sarchizov, A. Fărcaş, E.
Acel...

Lista e foarte lungă, m-am oprit
la câteva nume< de fiecare ne leagă
amintiri, întâmplări, unele acum
amuzante.

Soţul se mândrea cu fetele lui (eu
venisem în căsnicie cu două fete pe
care le urmărise crescând) şi mai ales
cu cei doi nepoţi care ne luminau
existenţa.

Grig, aşa cum îi spunea familia
mea, era un artist. Trăia uneori în lu-
mea lui, lumea muzicii, a altor sfere,
a sunetelor... Parcă rupt de realitate...
Alteori se implica în viaţa cetăţii cu
mult patos şi chiar reuşea să trans-
pună în realitate idei.

A fost o personalitate complexă<
ca orice om, cu lumini şi umbre.

A lăsat în urma lui o dâră de lu-
mină, realizări care-i cinstesc memo-
ria.

Pentru mine şi familia mea, a fost
o persoană care ne-a îmbogăţit sufle-
teşte, la care ne gândim cu drag.

Pe 28 aprilie sunt doi ani de la tre-
cerea lui în eternitate.

Iartă-i, Doamne, greşelile ome-
neşti. Dumnezeule, odihneşte-l în ar-
monii celeste!

A consemnat Vasile A.

La Festivalul de la Martina Franca, Italia, `n anii ‘80, al[turi de mae;trii Alberto Zedda ;i Claudio Abbado (dreapta) ;i Rudolf Fatyol (al doilea din st]nga)

“Măsurat în toate ocaziile, cu o mare stăpânire de sine, delicat şi întru totul de o mare distincţie,
el câştiga repede simpatia celor cu care se întreţinea. Inteligenţa sa suplă şi plină de spontaneitate,
reunită cu calităţile sufleteşti manifestate în raporturile sociale devin în interpretarea sa acea
muzicală graţie, acea transparenţă, acel colorit ce se aşterne într-o nesfârşită varietate de forme
pitoreşti.” (prof. Maria Chi;)

Amintiri despre :tefan Gregoroviciu 
la doi ani dup[ plecarea sa dintre noi
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S~N~TATE

Acest s[pun a fost conceput ̀ n
Antichitate ̀ n ora;ul Alep din Si-
ria, fiind primul s[pun solid
men\ionat `n istorie.

Fine\ea ;i complexitatea uleiului de
m[sline de prim[ pres[, la fel ca ;i valoa-
rea ;i beneficiile dafinului se reg[sesc
sub soarele Orientului pentru a da na;te-
re unui produs artizanal de excep\ie pen-
tru `ngrijirea pielii.

Bolile de piele

Bolile de piele sunt cele mai ̀ nt]lnite
forme de infec\ii. Netratat[, orice afec\iu-
ne a pielii se agraveaz[ ;i afecteaz[ nu
numai s[n[tatea fizic[ ci ;i echilibrul
emo\ional, ceea ce poate provoca depre-
sie. Adesea, bolile de piele apar la nivelul
dermei ;i epidermei ;i sunt declan;ate
de cauze virale, bacteriene, fungice ;i in-
fec\ioase. Afec\iunile cutanate pot fi cau-
zate ;i de probleme legate de sistemul
imunitar.

Cea mai banal[ dintre bolile de piele,
acneea polimorf[ juvenil[ apare pe un
ten seboreic, cu prec[dere ̀ n adolescen\[.
Este o erup\ie polimorf[, cu puncte negre
sau comedoane(orificii foliculare ob-
struate), puncte albe, infec\ii, noduli in-
flamatori ;i microchisturi sebacee.

Eczema ca termen, include un grup
de afec\iuni caracterizate prin ro;ea\[,
m]nc[rime, irita\ie ;i uneori mici chis-
turi. ~n unele forme de eczem[ pot fi im-
plicate ;i alergiile. O dermatoz[ inflama-
toare cronic[ este psoriazisul, care se ma-
nifest[ prin placarde eritematoase, net
delimitate, acoperite cu scuame argintii
stratificate.

Zilnic suntem `n contact cu diver;i
agen\i chimici sau suntem supu;i umi-

dit[\ii ̀ n timpul modific[rilor sezoniere
;i de aceea apare pielea uscat[. Deoarece
aceste lucruri nu pot fi evitate, se reco-
mand[ hidratarea corect[ a m]inilor ;i
`ngrijirea corespunz[toare a pielii.

Dermatofi\ii sunt ciuperci care pro-
voac[ infec\ii ale pielii, unghiilor ;i p[ru-
lui, aici incluz]ndu-se o palet[ larg[ de
afec\iuni de la "piciorul de atlet" p]n[ la
pitireazisul verzicolor.

Pruritul sau m]nc[rimea se mani-
fest[ local sau generalizat ;i poate fi da-
torat mai multor cauze (afec\iuni cuta-
nate, dezechilibre interne, factori externi
sau pe fond nervos, infec\ii fungice). Tre-
buie men\ionat[ ;i dermatita, o afec\iune

des ̀ nt]lnit[, caracterizat[ prin inflama-
rea pielii ;i prurit.

S[punuri disponibile

Pe pia\[ se g[sesc s[punuri pentru
`ngrijirea pielii pentru fiecare dintre noi.
Pot fi "satisf[cute" at]t nevoile tipurilor
de piele (uscat[, gras[), dar pot fi rezol-
vate ;i unele probleme ale tenului (ac-
neea, de exemplu). Din p[cate, consu-
matorii nu aleg `ntotdeauna doar calita-
tea, ci co;ul de cump[r[turi se
"c]nt[re;te" de obicei nu numai `n kilo-
grame ci ;i `n lei. S[punul ob\inut ast[zi
industrial seam[n[ mai mult cu un de-

tergent ;i e mai ieftin. S[punul-detergent
usuc[ ;i irit[ pielea, acoperind-o cu chi-
micale, care duc la alergii (urticarie,
m]nc[rime, pete ro;ii, dermatite, ecze-
me). Trebuie s[ anihil[m aceste afec\iuni
cu creme, lo\iuni, medicamente, deci alte
chimicale. Mai mult, s[punurile medi-
cinale con\in tricosan (o amenin\are eco-
logic[) ;i totu;i  aceste produse au toate
avizele sanitare ca fiind inofensive.

Totu;i, `n ultimul timp `n Europa ;i
Statele Unite exist[ o tendin\[ de revenire
la s[punul natural, care cur[\[, hr[ne;te
;i chiar trateaz[ afec\iunile pielii.

S[punul de Alep se prepar[ din ulei
de m[sline, ulei de boabe de dafin, hi-
droxid de sodiu (care se neutralizeaz[
complet `n procesul de saponificare) ;i
ap[ purificat[. Acest con\inut este fiert
`n cazane de cupru timp de trei zile ;i se
ob\ine o past[ de s[pun de culoare verde,
care este r[cit[ ;i `ntins[ pe o suprafa\[
plan[, c[ptu;it[ cu h]rtie cerat[. Dup[
r[cire ;i `nt[rire, pasta este t[iat[ `n ca-
lupuri, ;tan\at[ cu numele produc[toru-
lui. Calitatea s[punului este dat[ mai ales
de procentajul de ulei de dafin care va-
riaz[ ̀ ntre 2 ;i 55%. Pentru uscare ;i ̀ nve-
chire se \ine timp de 8-12 luni `n cl[diri
bine aerisite, ferite de lumin[, p]n[
cap[t[ o culoare maronie.

S[punul de Alep are ph alcalin(9-10),
elimin[ mirosurile nepl[cute, excesul de
sebum, previne infec\iile pielii ;i este bun
;i pentru sp[larea rufelor persoanelor cu
pielea sensibil[. Uleiul de m[sline din
componen\a sa hr[ne;te ;i catifeleaz[
pielea, iar cel din boabe de dafin (mai
valoros) reface filmul hidrolipidic pentru
protec\ia pielii ;i are efecte puternice an-
tiseptice ;i dezinfectante.

Acest s[pun accelereaz[ vindecarea
micilor arsuri, a candidozelor, herpesului
labial ;i previne apari\ia dermatozelor

(de exemplu a pitireazisului. Poate fi fo-
losit ;i ca masc[ pentru fa\[, ca s[pun de
ras, `ndep[rteaz[ m[trea\a, este hipoa-
lergic ;i biodegradabil 100%. Datorit[
faptului c[ nu con\ine conservan\i, pa-
rabeni ;i alte ingrediente sintetice, acest
s[pun este potrivit pentru ̀ ngrijirea pielii
bebelu;ilor.

Utilizarea s[punului de Alep

Acest s[pun are evident mai multe
utiliz[ri dec]t s[punul obi;nuit. Este ex-
celent pentru cur[\area ;i `ngrijirea zil-
nic[ a pielii ;i a p[rului. Se recomand[
s[ se lase s[punul pe piele pentru 1-3 mi-
nute pentru a se asigura efectul maxim
al uleiului de dafin. Apoi se cl[te;te cu
ap[. Se poate sp[la ;i p[rul, cu rezultate
foarte bune, iar cei cu m[trea\[, dup[ 2-
3 sp[l[ri scap[ sigur de ea.

Este ideal pentru b[rbierit, poate fi
folosit pentru `ngrijirea pielii sensibile
sau cu impurit[\i, deoarece uleiul de da-
fin destinde pielea ;i deschide porii.

Pentru tenul acneic se recomand[
cur[\irea fe\ei diminea\a ;i seara cu s[pu-
nul de Alep. Spuma, lasat[ pe piele, timp
de 2-3 minute, ac\ioneaz[ ca o masc[ fa-
cial[.

S[punul de Alep se recomand[ `n
dermatita atopic[, eczeme, psoriazis sau
c]nd apar diverse deregl[ri ale epider-
mei. Dup[ utilizare, se va cl[ti cu mult[
ap[ cald[. Folosit constant, duce la ame-
liorarea simptomelor. Celor suferinzi de
astm bron;ic sau bron;it[ cronic[, li se
recomand[ s[ fac[ b[i de 20-30 de mi-
nute ;i s[ se spele cu s[pun de Alep. Res-
pira\ia va deveni mult mai u;oar[.

Dac[ acest s[pun va fi p[strat `n du-
lap, `n mod cert nu vor ap[rea moliile.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

Săpunul de Alep este excelent pentru cur[\area ;i `ngrijirea zilnic[ a pielii ;i
p[rului

S[punul de Alep se prepar[ din ulei de m[sline, ulei de boabe de dafin,
hidroxid de sodiu (care se neutralizeaz[ complet `n procesul de saponificare)
;i ap[ purificat[.

Prin;i cu o serie de activit[\i,
de multe ori uit[m s[ ne ̀ ngrijim
picioarele. Dup[ o zi istovitoare
de munc[ `n care alerg[m din
st]nga `n dreapta, iar uneori fo-
losind o ̀ nc[l\[minte neadecvat[
ne sim\im picioarele obosite. 

Sunt situa\ii `n care pur ;i simplu
ne neglij[m picioarele mult[ vreme, iar
atunci c]nd apar problemele rezolvarea
lor presupune la r]ndu-i un timp ̀ nde-
lungat pentru a fi ameliorate. Fiecare
picior este un adev[rat complex ingi-
neresc, alc[tuit din 26 de oase, 33 de
articula\ii, 107 ligamente, 19 mu;chi ;i
o mul\ime de tendoane care se \in unele
de altele ;i contribuie la efectuarea
mi;c[rilor `n toate direc\iile. ~n medie,
o persoan[ face ̀ ntre 8.000 ;i 10.000 de
pa;i `ntr-o zi.

Dup[ o zi de alerg[tur[ cel mai bun
lucru pe care `l pute\i face pentru pro-
priile picioare este ca revenind acas[,
s[ v[ a;eza\i, s[ le ridica\i ;i s[ mi;ca\i
din degete pentru a le `mbun[t[\i cir-
cula\ia, sunt de p[rere medicii ortopezi.
Picioarele trebuie ridicate la un unghi
de 45 de grade fa\[ de corp. ~n aceast[
pozi\ie `ncerca\i s[ v[ relaxa\i timp de
20 de minute.

Totodat[ pute\i s[ folosi un lighean
cu ap[ cald[ ̀ n care a\i dizolvat 1-2 lin-
guri de sare amar[. Le cl[ti\i cu ap[
c[ldu\[, apoi bate\i-le u;or cu palma ;i

masa\i-le cu un gel sau o crem[ hidra-
tant[. La fel de bine pute\i opta pentru
un masaj cu ulei sau o crem[.

Exerci\ii pentru picioare

Pe parcursul zilei pute\i face
exerci\ii pentru picioare ;i mu;chii
gambei pentru a contracara durerile ;i

a men\ine circula\ia activ[.
Atunci c]nd picioarele v[ sunt

`ncordate ;i le-a\i \inut str]ns ̀ n timpul
zilei, scutura\i-le energic, pe r]nd, a;a
cum a\i proceda cu m]inile \inute
`nghesuit, apoi relaxa\i-v[ ;i mi;ca\i de-
getele `n sus ;i `n jos.

Dac[ sunte\i nevoit s[ sta\i mult
timp ̀ n picioare, o plimbare este cel mai
bun leac. C]nd sta\i cu orele ̀ n picioare
este recomandabil s[ v[ schimba\i me-
reu postura, s[ `ncerca\i s[ v[ odihni\i
pe r]nd c]te un picior. Speciali;tii re-
comand[, de asemenea, s[ nu sta\i pe o
suprafa\[ dur[, ci pe un covor de cau-
ciuc sau o mochet[.

Pentru a v[ dezmor\i, scoate\i-v[
`nc[l\[mintea, a;eza\i-v[ `n fotoliu ;i
`ntinde\i picioarele ̀ n fa\[. Roti\i-le din
glezne de 10 ori `ntr-un sens ;i de 10
ori `n cel[lalt sens. ~ndoi\i degetele `n
sus ;i ̀ n jos c]t de mult pute\i. Repeta\i
de 10 ori. Apoi lua\i pe r]nd fiecare de-
get ;i trage\i de el ̀ n mai multe direc\ii.

Un minimasaj poate fi f[cut foarte
simplu cu ajutorul unei mingi de tenis
sau a unui f[c[le\. Scoate\i-v[
`nc[l\[mintea ;i 1-2 minute rostogoli\i
sub t[lpi unul din obiectele men\iona-
te.

Nu `n ultimul r]nd  purta\i
`nc[l\[minte cu talp[ groas[ care s[ ab-
soarb[ ;ocurile ;i astfel, s[ v[ proteja\i
picioarele de suprafe\ele accidentate sau
de pavajele tari.

:tefania Cri;an

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

Țineți picioarele într-un lighean cu apă
caldă ;i sare amară

Modalit[\i de a alina durerile de picioare

S[punul de Alep, un produs natural 
unic pentru `ngrijirea pielii
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Minciunele

Sup[ tradi\ional[
de ro;ii

Mod de preparare<

Într-un vas de frământat se aşează
făina, iar în mijloc gălbenuşurile, sarea,
zahărul, smântâna, praful de copt şi
romul. Se amestecă bine şi se frământă
până la omogenizare perfectă. Se în-
tinde o pătură de o grosime de circa o
jumătate de cm, iar cu tăietorul de col-

țunaş se taie în formă de romburi. Cu
acelaşi tăietor, fiecare bucată se cres-
tează la mijloc, circa 2 cm în direcția
colțurilor mai îndepărtate şi se răsu-
ceşte. Se prăjeşte în ulei abundent, fir-
binte, până când capătă culoarea dori-
tă. Deasupra se presară zahăr pudră.
Se poate servi cu gem, lapte, cacao, sau
sucuri de fructe. Forma sus menționată
nu este obligatorie. Se pot tăia şi dun-
gulițe, care se pot împleti, sau fâşii în-
guste şi lungi, care se aşează într-o stre-
curătoare rotundă (din metal), cu care
se bagă în uleiul fierbinte, iar astfel va
căpăta o formă de minge. 

Ingrediente<

500 g făină de bună calitate,
125 g de unt sau margarină, 3
gălbenuşuri de ouă, 50 g de za-
hăr, 300 ml smântână grasă, un
vârf de cuțit de sare, un praf de
copt (nu toată lumea foloseşte),
2-3 linguri de rom, sau o lingu-
riță de esență de rom (nu este
obligatoriu), ulei pentru prăjit,

zahăr pudră.

Mod de preparare<

Făina se prăjeşte foarte puțin în
ulei, se adaugă boiaua şi la rântaşul ast-
fel preparat se toarnă treptat bulionul,
sau pasta de tomate dizolvată în circa
3-400 g apă, apoi şi laptele. Se mai poate

adăga puțină apă, până când se ajunge
la consistența dorită pentru o supă. Se
pune sare, zahărul, şi zahărul vanilat
(dacă folosiți). Toată compoziția se mai
fierbe câteva minute, amestecând con-
tinuu, apoi se ia de pe foc. Tăițeii se
fierb separat, în apă uşor sărată, se stre-
coară, se limpezeşte puțin şi se pun în
supă. Se serveşte caldă sau rece, după
gust, ornat cu frunză de mentă, frişcă,
sau înghețată cu vanilie.

Ingrediente< 

200 g pastă de tomate (sau
500 g bulion), 500 g lapte, 100 g
tăiței cu formă măruntă (cubu-
lețe, p[trățele, litere etc), o lin-
gură cu vârf de făină, 2-3 linguri
de ulei, 2 linguri zahăr, o lingu-
riță mică de boia de ardei dulce,
puțină sare, eventual şi un plic

de zahăr vanilat, după dust.

Înghe\at[ de cas[

Mod de preparare<

Fructele, dacâ sunt proaspete se mi-
xează, dacă sunt înghețate se deconge-
lează pe jumătate, iar dacă sunt din
compot, prima dată se strecoară, apoi
se mixează. Se adaugă iaurtul sau frişca
(cu frişcă înghețata va avea un conținut

mult mai ridicat de grăsime, dar va fi
mai cremoasă), îndulcitorul (zahărul
sau mierea) şi zahărul vanilat, se mi-
xează în continuare, până ce devine o
compoziție spumoasă. Se păstrează la
congelator circa o oră, după care se
aşează în cupe sau boluri şi se pun în-
apoi la congelator până la servire. În-
ainte de a fi servite cupele se pot orna
cu frişcă, fructe proaspete, topping, bu-
cățele de ciocolată, alune, nuci, napo-
litane, pişcot, sau frunze de mentă.

Ingrediente<

200 g fructe de consistență
medie (căpşuni, cireşe, vişine,
miez de pepene galben, fructe de
pădure, etc.), acestea pot fi proas-
pete ori congelate, sau chiar şi
din compot, 3-4 linguri de miere,
sau zahăr, 1-2 plicuri de zahăr
vanilat, 300 g iaurt (sau eventual

frişcă)

Mâncare de maz[re
uscat[ cu cârn[ciori

Mod de preparare<

Mazărea se spală şi se poate lăsa la
înmuiat câteva ore, dar nu în mod obli-
gatoriu. Se pune la fiert într-un litru
de apă cu puțină sare şi se fierbe până
se înmoaie. Dacă apa scade mult, mai
adăugați apă fierbinte, încât mazărea

să rămână permanent acoperită cu apă.
Din făină şi 4-5 linguri de ulei se pre-
pară un rântaş slab, apoi se adaugă o
linguriță de boia de ardei. Aceasta se
adaugă la mazărea fiartă şi se mai fierbe
până când se îngroaşă bine. După ce
se ia de pe foc se adaugă usturoiul pisat.
Cârnații se prăjesc în ulei, sau la grătar,
după gust. La servire se poate presăra
cu pătrunjel verde, iar în loc de cârnați,
mazărea se poate servi cu slănină afu-
mată şi prăjită, bacon, sau cu ochiuri
de ouă.  

Ingrediente<

250 g mazăre galbenă, uscată,
(aceeaşi mâncare se poate pre-
para şi cu linte) 2-3 căței de us-
turoă, 2 linguri de făină, ulei, 4
bucăți de cârnăciori (eventual
bacon sau ouă - ochiuri), sare,

piper, boia de ardei.

Planta de trei fraţi pătaţi are în com-
poziţie saponine triterpenice pentaci-
clice, uleiuri volatile, un alcaloid (vio-
lină),  flavonozide (viola - cvercetino-
zidă identică cu rutozida), antociano-
zide, o heterozidă a salicilatului de me-
til, compuşi salicilici, mucilagii, vita-
mine A, C, betacaroten şi taninuri.
Ceaiurile din trei fraţi pătaţi are o pu-
ternică acţiune depurativă.

Acţiune terapeutică

Fitoterapia cu planta de trei fraţi
pătaţi are acţiune expectorantă, diure-
tică, stimulentă a activităţii rinichilor,
antialergică, regenerant dermic, acţiu-
ne febrifugă, sudorifică datorită salici-
latului de metil şi compuşilor salicilici,
acţiune coleretică, uşor laxativă,  o pu-
ternică acţiune depurativă.

Indicaţii terapeutice

Preparatele fitoterapeutice pe bază
de trei fraţi pătaţi sunt recomandate în
afecţiuni alergice (urticarie, rinită aler-
gică, astm bronşic, alergii digestive),
boli de piele (eczeme, dermatoze, acnee
juvenilă, acnee rozacee, furunculoze,
psoriazis, herpes), afecţiuni respiratorii
(traheite, bronşite, faringite, orice
afecţiune care evoluează cu tuse cu ex-
pectoraţie), afecţiuni urinare (nefrite,
edeme de origine renală), boli febrile,
boli reumatice (gută, reumatism dege-
nerativ, artrite, artroze), constipaţie,
intoxicatii diverse, boli hepatice, defi-
cienţe imune.

În uz extern, compresele, gargara,
spălăturile şi inhalaţiile cu trei fraţi pă-
taţi ajută la vindecarea rănilor, plăgilor,
furunculozelor, aftelor, stomatitelor,
leucoreei, rinoreei etc. 

Mod de administrare

Infuzia se prepară din 2 linguriţe
de plantă uscată la o cană de apă clo-
cotită, se lasă la infuzat 2-3 minute, se
strecoară şi se beau 2-3 căni pe zi.

Infuzia combinată se prepară din 4
linguriţe de plantă uscată la 500 ml apă
rece care se lasă la macerat de seara pâ-
nă dimineaţa, când se strecoară, iar
maceratul rămas se opăreşte cu jumă-
tate de litru de apă clocotită timp de
jumătate de oră, apoi se strecoară şi se
amestecă cele două extracte iar prepa-
ratul se fracţionează şi se bea de-a lun-
gul unei zile.

Tinctura de trei fraţi pătaţi se ad-
ministrează câte o linguriţă, de 3-4 ori
pe zi, diluată în puţină apă.

Precauţii şi contraindicaţii

Singurele probleme care pot apărea
sunt legate de supradozare. În cazul în
care se iau zilnic mai mult de 18 grame
(la adulţi) sau mai mult de 4 grame (la
copiii de 4-12 ani), pot apărea feno-
mene neplăcute cum ar fi vărsăturile,
diareea, stările de greaţă şi inapetenţa,
mai rar iritaţiile la nivelul pielii.

Text selectat şi  adaptat de Ioan A.

Ceaiurile din trei fra\i
p[ta\i au o puternic[
ac\iune depurativ[

Fitoterapia cu planta de trei fraţi pătaţi are acţiune expectorantă, diuretică, stimulentă a
activităţii rinichilor, antialergică, regenerant dermic, acţiune febrifugă, sudorifică datorită
salicilatului de metil şi compuşilor salicilici, acţiune coleretică, uşor laxativă,  o puternică
acţiune depurativă
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Ochelarii de soare devin ̀ n fie-
care var[ cel mai important acce-
soriu. Indiferent c[ suntem pe
plaj[, pe strad[ sau la volan, ochii
no;tri au de suferit din cauza soa-
relui foarte puternic. Dar nu pu-
tem purta orice model de oche-
lari. Ei trebuie s[ ne avantajeze,
s[ se potriveasc[ cu fa\a ;i s[ ne
scoat[ `n eviden\[.

Pentru a ;ti ce ochelari vi se potri-
vesc trebuie s[ afla\i ce form[ a fe\ei
ave\i. Dac[ ave\i o fa\[ rotund[ cu
obraji pini ;i maxilar nu foarte bine
definit, ochelarii cu ram[ p[trat[ sau
dreptunghiular[ sunt cei mai potrivi\i.
Ace;tia vor crea un constrast ce va
echilibra fa\a. La acest tip de fa\[ este
bine s[ evita\i ochelarii de soare cu len-
tile rotunde de mici dimensiuni pentru
c[ acestea nu vor face altceva dec]t s[
v[ accentueze ;i mai tare rotunjimea
fe\ei.

Ochelarii stil Aviator 
sunt potrivi\i fe\ei 
`n form[ de inim[

Unei fe\e p[trate, cu o frunte lat[
;i pome\i proeminen\i i se potrivesc
ochelarii cu form[ rotund[. Pentru a
echilibra cât mai bine forma pătrată a
fe\ei, alege\i ochelari ale căror col\uri
dep[;esc linia orizontală a feţei, fă-
când-o astfel să pară mai rotundă. Tre-
buie s[ evita\i ramele p[trate sau drep-
tunghiulare pentru c[ vor eviden\ia
unghiurile drepte ale fe\ei. 

Dac[ fa\a v[ este ̀ n form[ de inim[
adic[ o frunte lat[, pome\i ̀ nal\i, obraji
rotunji ;i b[rbie `ngust[, ochelarii de
soare stil aviator sunt cei mai potrivi\i.
Orice model cu lentile alungite `nspre
partea inferioar[ a fe\ei se potrivesc de
minune acestei forme. Sunt de evitat
ochelarii cu multe artificii care nu fac
altceva dec]t s[ ̀ ncarce prea tare forma
feminin[ ;i delicat[ a fe\ei. 

Unei fe\e alungite, adic[ lung[ pe
vertical[, lipsit[ de unghiuri drepte,
dar cu frunte ;i b[rbie `nguste i se po-
trivesc modelele de ochelari cu lentile
supradimensionate pentru c[ acestea
vor echilibra forma alungit[ a fe\ei. Tot
acestui tip de fa\[ i se potrivesc foarte
bine ;i ramele groase, printate sau
ochelarii vintage cu col\uri ascu\ite `n
partea superioar[. Trebuie obligatoriu
s[ evita\i ramele ̀ nguste ;i cele sub\iri. 

Dac[ ave\i fa\a oval[ cu
frunte ̀ nalt[, pome\i con-
tura\i, tr[s[turi sime-
trice vi se potrivesc
toate modelele de
ochelari. Pute\i
experimenta ori-
ce stil de oche-
lari de soare,
dar nu insis-
ta\i foarte
mult asupra
modelelor su-
pradimensionate.
Acestea v[ acoper[ prea
mult fa\a ;i este p[cat s[ acoperi\i
tr[s[turile simetrice cu lentile care
se `ntind mai sus de spr]ncene ;i mai
jos de nivelul pome\ilor. 

Prima `nt]lnire este prilej de
bucurie, dar ;i de `ngrijorare. O
domni;oar[ care se preg[te;te
pentru a onora invita\ia se va stre-
sa ̀ ntotdeauna cu ̀ mbr[c[minte.
~n mintea ei vor ap[rea zeci de
g]nduri legate de vestimenta\ie.
Cu ce s[ se `mbrace, ce pantofi s[
`ncal\e sau cu ce po;et[ s[-;i ac-
cesorizeze \inuta.

Alegerea \inutei este o treab[ stre-
sant[, dar nu imposibil[. Tot ce trebuie
s[ ;ti\i este loca\ia. Dac[ loca\ia nu v[
este str[in[ atunci totul devine mult mai
simplu. Dac[ nu ;ti\i loca\ia pentru c[
partenerul e plin de surprize, atunci
`mbr[ca\i o rochie. Rochia este piesa ves-
timentar[ ce se va potrivi `n orice loc ;i
`ntotdeauna va l[sa o impresie bun[. O
rochi\[ minimalist[, scurt[ ;i flirty poate
fi alegerea ideal[ pentru o ie;ire f[t[ pre-
ten\ii, la un ceai de exemplu.

Accesorii metalice 
pentru o sear[ `n club

Dac[ partenerul v[ invit[ la o plim-
bare romantic[ prin parc atunci \inuta
nu trebuie s[ fie extravagant[. O pereche
de `nc[l\[minte confortabil[, rochi\a de
culoare deschis[ ;i o e;arf[ pe care o pu-
te\i a;eza pe umeri va da impresia c[ sun-
te\i st[p]n[ pe situa\ie ;i preg[tit[ ̀ n ace-
la;i timp pentru o plimbare mai lung[. 

Dac[ prima `nt]lnire va fi `ntr-un
club sau la o petrece tot rochia este cea
mai potrivit[. :i pentru c[ e sear[ sunt
permise accesoriile metalice. Pantofii cu
toc ;i jacheta cu paiete vor completa per-
fect \inuta, iar distrac\ia poate s[ ̀ nceap[.
~n cazul ̀ n care ̀ nt]lnirea se petrece ̀ ntr-
un cadru casual, cum ar fi la un cinema-
tograf pentru c[ vre\i s[ viziona\i cel mai
nou film, atunci rochia poate fi acceso-
rizat[ cu o pereche de balerini ;i o geant[
chic. Accesoriile nu trebuie uitate. Biju-
teriile statement vor atrage, toate privi-
rile, `ntr-un mod admirativ desigur.

Dac[ a\i fost sunat[ pe nea;teptate ;i
nu apuca\i s[ v[ schimba\i dup[ ziua pe-
trecut[ la serviciu nu trebuie s[ v[
stresa\i. Asorta\i rochia cu un blazer ;i o
pereche de pantofi cu un toc nu foarte
`nalt pentru a nu v[ obosi ;i mai tare pi-
cioarele. Nu putem uita de cina roman-
tic[. Dac[ sunte\i fericita unei asemenea
invita\ii atunci o rochie neagr[ asortat[
cu o pereche de pantofi ro;ii este alegerea
perfect[. Ve\i impesiona prin bun gust
;i decen\[.

A;adar, prima ̀ nt]lnire trebuie s[ fie
ceva memorabil. |inuta nu trebuie s[ v[
pun[ probleme pentru c[ `mbr[c]nd o
simpl[ rochie ve\i face impresie bun[ ;i
ve\i emana o `ncredere de sine pe care
partenerul cu siguran\[ o va remarca. Pe
l]ng[ o \inut[ simpl[, dar de efect nu ui-
ta\i s[ fi\i natural[. B[ie\ilor nu le plac
fetele superficiale ;i cu siguran\[ nu ve\i
face o impresie bun[ dac[ tri;a\i.

Rochia las[ o impresie bun[ la prima `nt]lnire

Unei fe\e alungite, adic[ lung[ pe vertical[, lipsit[ de unghiuri
drepte, dar cu frunte ;i b[rbie `nguste i se potrivesc modelele de
ochelari cu lentile supradimensionate pentru c[ acestea vor echi-
libra forma alungit[ a fe\ei. Trebuie obligatoriu s[ evita\i ramele
`nguste ;i cele sub\iri. 

Forma fe\ei decide ce ochelari 
de soare vi se potrivesc
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Ro;iile sunt cunoscute `n pri-
mul r]nd pentru beneficiile aduse
s[n[t[\ii noastre. Ne protejeaz[
inima ;i `ntreg organismul de
ac\iunea radicalilor liberi. Dar pe
l]ng[ toate acestea mai au un efect
pozitiv de care putem profita.
Ro;iile ne scap[ de kilogramele
`n plus ;i de toxinele din organism
f[r[ s[ pierde\i din organism vi-
taminele ;i mineralele at]t de ne-
cesare.

:i pentru c[ sezonul fructelor ;i le-
gumele de sezon `ncepe trebuie s[
`ncerca\i cura de sl[bire pe baz[ de
ro;ii, sup[ de ro;ii mai exact. Nu este
indicat s[ urma\i foarte mult timp
aceast[ diet[, iar pe tot parcusul celor
7 zile de regim se vor consuma 2 litri
de ap[, se va evita sarea, b[uturile al-
coolice, dulciurile ;i sucurile carboga-
zoase. Rezultatele difer[ de la o per-
soan[ la alta, dar cu siguran\[ ve\i fi
mul\umi\i. 

Bananele sunt interzise

~n cele ce urmeaz[ vom afla ce
avem voie s[ m]nc[m sau mai bine zis
ce nu avem voie s[ m]nc[m pe par-
cursul celor 7 zile de diet[. ~n prima zi
pute\i m]nca sup[ de ro;ii diminea\a,
la pr]nz ;i seara. Gust[rile sunt formate
din fructe, toate fructele sunt permise
cu excep\ia bananelor.

~n a doua zi de regim nu ave\i voie
fructe. Pute\i m]nca sup[ de ro;ii cu
legume, sunt interzi;i cartofii. Ziua a
treia este pu\in mai permisiv[ ;i v[ d[
voie la sup[ de ro;ii, un cartof fiert ;i
la trei fructe. Dac[ nu vre\i cartofi
atunci pute\i opta pentru orice legum[
pe care o pofti\i. Sup[ de ro;ii ;i ̀ n ziua
a patra, dar cu mici delicii. Pute\i
m]nca dou[ banane ;i ave\i voie lapte.
Cu siguran\[ v[ sim\i\i pu\in sl[bi\i,
iar aceste alimente au rolul de a oferi
energia necesar[.

Pe;tele este permis ̀ n ziua a cincea
;i supa de ro;ii poate fi consumat[ `n
ce cantitate dori\i. Pe;tele nu trebuie
s[ fie pr[jit, el poate fi consumat fiert,
la abur sau la gr[tar. Ziua a ;asea este
tot cu sup[ de ro;ii, dar ;i cu o mare
surpriz[. V[ este permis[ friptura dar
f[r[ garnitur[. Pe l]ng[ vestita sup[ de
ro;ii, orezul este permis `n a ;aptea zi
de diet[. Acesta se va servi al[turi de o
garnitur[ de legume proaspete.

Regimul  cu sup[ de ro;ii nu este
simplu de aceea dac[ sim\i\i c[ sunte\i
sll[bi\i ;i nu ave\i putere s[ continua\i
atunci indicat este s[ v[ opri\i. Cu toat[
dificultatea lui, regimul nu va face ni-
ciun r[u organismului, ro;iile sunt
foarte s[n[toase ;i aduc doar bene-
ficii corpului nostru. 

Sl[be;te s[n[tos 
cu ajutorul ro;iilor!

Cele mai multe reac\ii emo\io-
nale atunci c]nd urm[m o cur[
de sl[bire sunt date de c]ntar.
C]ntarul este singurul instru-
ment care ne urm[re;te efectiv
progresele avute `n timpul regi-
mului ;i uneori avem tendin\a s[
exager[m `n utilizarea lui. 

Utilizarea lui `n mod exagerat are
dezavantajele ei. Rezultatele unei curi
de sl[bire nu apar peste noapte. :tim
c[ este nevoie de r[bdare ;i ambi\ie.
Dac[ rezultatele sunt bune, c]ntarul
devine aliatul nostru ;i ne  face s[ s[rim
`n sus de bucurie, dar dac[ rezultatul
este `n dezavantajul nostru atunci el
devine automat cel mai mare inamic.
~n secunda doi apare frustrarea, de-
zam[girea ;i tendin\a de a renun\a pen-
tru c[ speran\a c[ putem reu;i s[
sl[bim scade odat[ cu afi;area rezulta-
tului. Pentru a sc[pa de stresul c]nta-
rului trebuie s[ ̀ nv[\[m s[ ne c]nt[rim. 

C]nd ;i cum ne c]nt[rim?

Sunt personae care se c]nt[resc `n
fiecare zi. Nimic mai gre;it. Trebuie s[
ne c]nt[rim o dat[ pe s[pt[m]n[, `n
aceea;i zi ;i cel mai indicat moment al
zilei este diminea\a. Motivul logic pen-
tru acest lucru este c[ nu exist[ sl[bire
miraculoas[, sl[bire de la o zi la alta.
Nu exist[ diet[ care s[ ne scape de
gr[sime din organism `ntr-un timp
foarte scurt. Pentru acest lucru trebuie
s[ adopt[m un stil de via\[ s[n[tos ;i
apoi s[ a;tept[m r[bd[tori rezultatele. 
Dac[ ̀ ntr-o diminea\[ c]ntarul v[ arat[
cu 1 kilogram mai pu\in, iar `n
urm[toarea bucuria dispare nu trebuie
s[ r[m]ne\i dezam[gi\i. Fluctua\ii de

kilograme apar mai ales `n r]ndul fe-
meilor. S-ar putea ca acel kilogram
pierdut s[ fie doar ap[ ;i nu gr[sime.
Tocmai de aceea nu trebuie s[ ne
c]nt[rim zilnic. Scopul celui care vrea
s[ sl[beasc[ trebuie s[ fie eliminarea
gr[simii din organism ;i monitorizarea
greut[\ii doar o dat[ pe s[pt[m]n[. ~n
acest fel ve\i avea o situa\ie clar[ a
greut[\ii ;i chiar dac[ a\i sl[bit pu\in
trebuie s[ s[rb[tori\i. Fiecare kilogram
dat jos `nseamn[ un pas spre victorie.  

Solu\ii pentru problemele
`nt]mpinate

Atunci c]nd ne g]ndim la c]ntar el
nu trebuie s[ `nsemne mai mult dec]t
un simplu instrument de m[surare a
greut[\ii. El nu este ;i nici nu trebuie
s[ devin[ o dependen\[. Atunci c]nd
nu a\i ob\inut rezultate dorite nu de-
veni\i negativi;ti. Nu v[ pierde\i spe-
ran\a ;i nici voin\a. Cel mai bine este
s[ vede\i ce anume a `mpiedicat pro-
cesul de sl[bire ;i s[ g[si\i solu\ii. Poate
nu v-a\i antrenat suficient, poate nu a\i
b[ut suficiente lichide sau poate a\i
tri;at cu mesele. Orice stagnare a
greut[\ii are o explica\ie logic[. Dac[
motivul nu este niciunul din cele enu-
merate mai sus atunci poate este de na-
tur[ medical[. Dac[ considera\i c[ a\i
f[cut tot ce se putea face ;i nu a\i sl[bit
este bine s[ consulta\i un medic. Acesta
v[ va sf[tui ;i v[ va ̀ ndruma spre o so-
lu\ie a problemei. 

Dac[ vre\i s[ sl[bi\i nu face\i din
c]ntar un lucru indispensabil. Mai bine
adopta\i un stil de via\[ s[n[tos, face\i
sport ;i astfel gr[simea corporal[ va
disp[rea ;i automat c]ntarul va deveni
prietenul vostru cel mai bun.  

C]ntarul, prieten
sau du;man?

Atunci c]nd ne g]ndim la c]ntar el nu trebuie s[ ̀ nsemne mai mult dec]t un simplu instrument
de m[surare a greut[\ii. El nu este ;i nici nu trebuie s[ devin[ o dependen\[. Atunci c]nd nu a\i
ob\inut rezultate dorite nu deveni\i negativi;ti. Nu v[ pierde\i speran\a ;i nici voin\a. Cel mai bine
este s[ vede\i ce anume a `mpiedicat procesul de sl[bire ;i s[ g[si\i solu\ii.
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Ziua Bibliotecarului ;i Ziua Inter-
na\ional[ a C[r\ii ;i a drepturilor de
autor a fost marcat[ joi, 23 aprilie, la
Biblioteca Or[;eneasc[ T[;nad. 

La manifest[riau fost invita\i elevii
clasei a VIII-a A de la :coala Gimna-
zial[ T[;nad, elevi preg[ti\i de profe-
soara Adriana H[rd[l[u.

Viitorii liceeni au primit o serie de
informa\ii despre bibliotec[, serviciile
pe care institu\ia le ofer[, modalitatea
de a deveni cititori ai bibliotecii ;i au
fost implica\i `ntr-o serie de jocuri de
rol. Participan\ii la eveniment au sa-
vurat momentul `n care au intrat `n
pielea bibliotecarului. Prin joc, elevii
au deprins tainele nobilei meserii ;i au
ajuns chiar la concluzia c[ bibliotecarul
joac[ un rol foarte important `n a da
via\[ c[r\ilor, `n a le face cunoscut
con\inutul tuturor cititorilor. Scopul
`nt]lnirii cu elevii a fost acela de a ̀ ncu-
raja ;i promova lectura ̀ n r]ndul tine-
rilor, mai ales c[ tr[im `ntr-o lume `n
care mediul virtual, re\elele de sociali-
zare reprezint[ tenta\ii tot mai mari,
`n detrimentul c[r\ii. 

La finele `nt]lnirii, elevii au com-
pletat chesionare pe tema studierii ce-
rin\elor de lectur[ a cititorilor ca me-
tod[ de completare a colec\iilor de bi-

bliotec[, aceste chestionare juc]nd un
rol important la achizi\ia de carte ce se
va face `n perioada urm[toare. 

Ioana Vladimirescu

Poate c[ mul\i dintre nume-
ro;ii s[tm[reni prezen\i `n sala
mare a Casei de Cultur[ a Sindi-
catelor `n seara de duminic[, 19
aprilie, s-au `ntrebat la un mo-
ment dat, a;tept]nd `nceperea
spectacolului, ce caut[ tehnicie-
nii Teatrului de Nord `n scen[,
cu cortina deschis[, bibilind de-
corul. Parc[ era vorba c[ asist[m
la o comedie cu italieni!

De fapt, asta s-a ;i `nt]mplat. Dar
`ntr-un mod care s-a transformat,
`ncet-`ncet, ̀ ntr-o lec\ie deschis[ des-
pre cum se na;te ;i func\ioneaz[ un
spectacol de teatru.

A fost, a;adar, “~ndr[gosti\ii din
Ancona”, comedie muzical[ scris[ de
actri\a maghiar[ Vajda Katalin `n
1997 ;i adaptat[ de actorul s[tm[rean
Radu Sas la pu\in timp dup[ premiera
sa `n Ungaria. Premiera s[tm[rean[
a avut loc `n 2002, iar spectacolul s-
a bucurat de via\[ lung[ ;i prosper[.

Pentru amintire ;i posteritate,
red[m echipa premierei din 27 oc-
tombrie 2002< regia - Andrei Miha-
lache> decorul - Maria Gheorghiade>
coregrafia - Gabriela T[nase> actori
`n ordine alfabetic[ - Vasile Blaga,
Paula Chiril[, Cristian Dan, Gabriela
Dorgai, Adrian Matioc, Dana Moisuc,
Radu Sas, Anca Similar, Adriana Vai-
da, Ciprian Vultur. Trei dintre ace;tia
- Radu Sas, Gabriela Dorgai ;i Maria
Gheorghiade - au p[r[sit `ntre timp
aceast[ lume, spectacolul relansat du-
minic[ seara fiindu-le dedicat ;i lor,
ca un minim ;i necesar gest de recu-
no;tin\[ pentru ni;te vie\i cu totul
dedicate scenei teatrale s[tm[rene.

~ncurc[turi sentimentale,
pretext pentru muzic[ bun[

Despre text nu sunt prea multe de
spus. E u;urel, plin de surprize la li-
mita verosimilului, ;i pare realmente
scris doar ca s[ `nconjoare valorifi-
carea celebrelor ;lag[re italiene;ti din
anii ‘70 ;i ‘80 ai secolului trecut care
`mp]nzesc spectacolul de la `nceput
p]n[ la sf]r;it, punctate coregrafic
cu numerele de dans concepute de
experimentata  Gabriela T[nase. Prac-
tic, e vorba de trei cupluri< Vitoria
(moldoveanc[ de la \ar[) ;i Giovanni
(;mechera; ajuns patron de bistro `n

Ancona), Drucilla (fat[ bogat[ din
Roma) ;i Lucrezio (miliardar adus ̀ n
pragul sinuciderii de pasiunea pentru
ea), Luigi ;i Lucia (el muzician, ea
fata ;tabului local, am]ndoi b]lb]i\i,
am]ndoi cu un limbaj nonverbal ex-
presiv). 

~ntre ei, asist]nd neputincios la
`ncurc[turile care se vor rezolva cu
bine, ca la teatru, navigheaz[ Don To-
mao, “capo di tutti capi” din zon[,
tat[l Luciei, ginefil cronic ̀ ndr[gostit
de tot ce poart[ fust[ ;i tachinat de

Agnese,  patroan[ de motel  ; i
buc[t[reas[ demn[ de Hell’s Kitchen,
;i Dorina, angajata lui preferat[ (sic!).

Se r]de, se c]nt[, se sufer[ teatral,
se iube;te fugar, e un spectacol pentru
buna dispozi\ie a publicului ;i his-
trionismul actorilor.

Na;terea pe viu
a unui spectacol

Stelian Ro;ian, aflat undeva `n
sal[, e chemat pe scen[. El enun\[ su-

biectul ;i face, pe fug[, un casting
printre colegii s[i de trup[, care pri-
mesc rolurile mai mult sau mai pu\in
mul\umi\i. :i ̀ ncepe spectacolul, care
`n prima parte chiar are aerul unei
repeti\ii cu public. Asist[m la na;te-
rea poticnit[ a rela\iilor de joc, la in-
trarea actorilor `n personaje, auzim
laude regizorale ;i vedem contre cu
sunetistul care bag[ rafale de pistol
automat la momente nepotrivite. :i
dup[ toat[ z[p[ceala, ca prin minune,
`n partea a doua se joac[ “pe bune”,
ca la carte. Regizorul Andrei Miha-
lache ;i-a atins scopul< a ar[tat publi-
cului ce `nseamn[ s[ faci teatru. O
captare a bun[voin\ei, v[dit[ ;i `n fi-
nal< “L[sa\i-ne speran\a c-ave\i de noi
nevoie...”

Stelian e simpatic ;i dinamic `n
rolul lui Don Tomao, plin de autoi-
ronie. Andrei Stan e superb, de un
patetic comic irezistibil, ca Lucrezio,
Dorin C. Zachei se amuz[ vizibil
juc]ndu-l pe Giovanni, iar Ciprian
Vultur, foarte mult solicitat ̀ n aceast[
stagiune, se achit[ con;tiincios ;i cu
o inspirat[ scor\o;enie de rolul Luigi.
Anca Similar revine cu mare pl[cere
`n rolul de guru deghizat al Drucillei,
Anca Dogaru o duce pe Lucia la li-
mita clowneriei, ceea ce nu e r[u de-
loc, Adriana Vaida face jocul de ma-
troan[ mai cu gust dec]t re\etele Ag-
nesei, Ioana Cheregi are o panoplie
de mutre haioase pentru Dorina cea
galben[.

Iar Alina Negr[u... e Vitoria toat[,
din cap p]n[-n picioare, cu “dul;ili
grai” cu tot. Rar am v[zut-o at]t de
bine intrat[ `ntr-un rol. Presta\ia ei e
un deliciu ̀ n sine ;i spectacolul ̀ nflo-
rea la intr[rile moldovencei. Fie ;i
numai pentru ele, merit[ s[ `l vede\i.
~n fond, e distrac\ie, e muzic[ ;i, la
final, e nostalgie.

Vasile A.

Manifest[ri dedicate Zilei Bibliotecarului
;i Zilei C[r\ii la T[;nad

Scen[ de la finalul spectacolului. De la st]nga la dreapta< Ioana Cheregi, Alina Negr[u, Stelian Ro;ian, Dorin C. Zachei.
~n plan secundar, abia vizibil, Andrei Stan

La finele `nt]lnirii, elevii au completat chestionare pe tema studierii cerin\elor
de lectur[ 

“~ndr[gosti\ii din Ancona”
au ren[scut pe scena s[tm[rean[

CULTUR~
A fost, a;adar, “~ndr[gosti\ii din Ancona”, comedie muzical[ scris[ de actri\a maghiar[

Vajda Katalin `n 1997 ;i adaptat[ de actorul s[tm[rean Radu Sas la pu\in timp dup[ premiera
sa `n Ungaria. Premiera s[tm[rean[ a avut loc `n 2002, iar spectacolul s-a bucurat de via\[
lung[ ;i prosper[.

An de an, `n 22 aprilie se s[rb[to-
re;te Ziua P[m]ntului, evenimentul fi-
ind marcat printr-o serie de activit[\i
;i de elevii ;i profesorii Liceului Teo-
retic Carei. 

Ziua P[m]ntului s-a n[scut din do-
rin\a de a proteja mediul ̀ nconjur[tor.
~n anul 2009, ONU a declarat ziua de
22 aprilie ca s[rb[toare oficial[ a pla-
netei noastre. 

Anul acesta, dup[ cum afl[m de la
coordonatorul Eco - :coală de la Liceul
Teoretic Carei, profesoara Gabriela
Men\iu, în cadrul Proiectului Program
Eco-:coală s-a derulat activitatea de-
dicată Zilei Pământului, activitate la
care au participat elevii claselor a IX-
a A ;i a XI-a F ;i partenerii, mai bine
spus ecopartenerii lor, elevii din clasa
a III-a A de la :coală Gimnazială nr. 3.
A fost organizat un workshop în cadrul
căruia eco-partenerii au adus anumite
propuneri de ac\iuni privind unele re-
guli de bună purtare a unui ecologist
adevărat. 

S-a punctat importan\a Zilei Pă-
mântului prin prezentarea istoricului

acestei zile ;i a rolului ei în calendarul
ecologic, a avut loc prezentarea unor
ac\iuni menite a preveni poluarea me-
diului înconjurător, economisirii ener-
giei, apei, păstrarea calită\ii solurilor,
aerului, apei. 

Participan\ii la `nt]lnirea de lucru
au muncit cot la cot, g[sind solu\ii la
diverse probleme de mediu. Solu\iile
pe care elevii le-au g[sit vor fi prezen-
tate ̀ n perioada urm[toare ;i colegilor
de la Liceul Teoretic Carei ;i de la :coa-
la Gimnazial[ nr. 3, `n aceste institu\ii
de `nv[\[m]nt av]nd loc numeroase
activit[\i ecologice. 

Prin aceast[ `nt]lnire de lucru, ca-
drele didactice implicate, ;i anume
`nv[\[toarea Emilia Micovschi, profe-
soara Monica M[d[r[san ;i coordona-
toarea Eco-:coal[ - profesoara Gabrie-
la Men\iu ;i-au dorit s[ `i fac[ pe elevi
s[ ̀ n\eleag[ importan\a protec\iei me-
diului, s[ con;tientizeze c[ respectul
pentru mediu se poate dezvolta prin
promovarea activit[\ilor eco-educati-
ve.

Theodora V.

Elevii careieni au s[rb[torit
Ziua P[m]ntului 
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LITERATUR~
Geanina Bere;< “Mi-aş fi dorit să te fi văzut în patiserie. Cumpăram două

croissante şi cafea şi îmi scotoceam geanta după mărunţi. Telefonul îmi sunase şi
trebuise să scot cărţile din el, să le arunc în vreun buzunar, să glisez repede tasta
de deblocare şi apoi să îl ţin cu umărul.”

Din crea\iile membrilor Cenaclului Afirmarea
Mi-aş fi dorit să te fi văzut în patise-

rie. Cumpăram două croissante şi cafea
şi îmi scotoceam geanta după mărunţi.
Telefonul îmi sunase şi trebuise să scot
cărţile din el, să le arunc în vreun buzu-
nar, să glisez repede tasta de deblocare
şi apoi să îl ţin cu umărul. Nu, nu întârzii,
mai am 5 minute, ţine-mi locul de lângă
acvariul cu broaşte ţestoase. Lumina soa-
relui era moale şi lăptoasă, pietonala era
plină, cred că era luni dimineaţa. Până
deseară o să găsesc sfârşitul la proza aia,
şi-o s-o mai termin şi ca  Mircea Cărtă-
rescu... Mergem pe metafizică pân’ la ca-
păt, şi o terminăm şocant şi dramatic...
Ştiu sigur că mi-a rămas o monedă după
ce-am primit restul de la covrigi, gân-
deam scormonind sub teancul de caiete.
Nu dădeam decât de agrafe, un ruj, în-
cărcătorul şi creioane. Tu erai acolo, la
masa din colţ, de lângă geam, citind de
pe un e-book reader, foarte liniştit, aveai
de gând oricum să lipseşti de la prima
oră. Aveai şi o ceaşcă de cafea lângă tine,
şi ochii acoperiţi de şuviţe ondulate. Nu
am văzut, nu, îmi stătea mintea la proza
mea, trebuia să plătesc, să-mi iau crois-
santele şi să ajung la biologie.

Mi-aş fi dorit să te fi văzut pe holurile
liceului. Umblam cu părul strâns în coa-
dă şi fustă scurtă pe ele, ţineam cărţi în
braţe mai mereu. Făceam drumurile din-
tre laboratoare, sau căutam să-mi rezolv
treburile cu profesorii. Sau de multe ori
mergeam gârbovită cu capul între umeri,
cu geaca lungă descheiată pe mine şi
mâinile în buzunar. Dar nu mă prea ui-
tam în alte părţi. Trebuie să fi trecut şi
tu pe holuri, oricum, cu spatele la fel de
strâmb şi părul blond dat pe spate. Cu
sprâncenele gri la fel de încruntate. Şi
eu am sprâncene gri. Şi eu aveam infor-
matică des. Dar cel mai probabil, am tre-
cut unul pe lângă altul şi şi-am evitat
privirea.

Mi-aş fi dorit să te fi văzut la baschet.
Mergeam într-o vreme, vara, săream gar-
dul şi mă speriau vârfurile lui de săgeţi
ascuţite. Eu nu jucam mai niciodată, în

fine, stăteam pe
margine cu Sorin şi
Mihai, şi Ştefan îşi
aducea mereu min-
gea şi trăgea de mine
să joc. Pe vremea aia
vorbeam şi râdeam
mult, stăteam mult
timp împreună, se-
rile erau calde şi

lungi. Şi normal, veneau şi alţii la bas-
chet, oameni spre care nu mă prea uitam,
şi precis vei fi fost şi tu printre ei. Aler-
gând pe terenul ăla de beton nemarcat
de vreo linie, transpirat, cu maieu gri pe
tine.

Mi-aş fi dorit să te văd în restauran-
tul în care am intrat ţinându-mă de mâ-
nă cu un oarecare. Să te fi chemat vreun
prieten comun, să fi ajuns la masa noas-
tră. Să fi stat în colţ fumând aiurea cu
un ceainic în faţă. Ai mai văzut aşa com-
binaţie, ceai şi ţigări? Să fi avut părul
scurt, să îşi fi uitat ochelarii acasă şi să
vorbeşti mult, nenecesar şi deranjant cu
o voce groasă şi neobişnuită. Eu să îmi
fi dat ochii peste cap şi să mă uit la ceas.
Să nu fi vorbit deloc unul cu altul. Poate
asta chiar s-a întâmplat, dar eu nu îmi
mai amintesc, nu ştiu, nu am văzut.

Mi-aş fi dorit să te văd la festivalul
ăla de stradă. În care era atât de multă
lume, că mulţimea devenise pur şi sim-
plu o masă omogenă care se deplasa din
contrasens. Mâncam vată de zahăr sau
un măr caramelizat, mă uitam după
brăţările alea subţiri şi colorate care-mi
plac mie. Ceilalţi ori se dădeau în caru-
selul acela monstruos, ori s-au dus să ia
2l de bere. Dar pe stradă erau oameni
pictaţi pe faţă cu baloane, copii cu fluiere,
bătrâni care vindeau lucruri din lemn şi
piele şi tarabe cu frigărui şi kurtos kolacs.
Precis stăteai tu pe lângă scenă îmbrăcat
în negru, lucrând la ceva cabluri, desfă-
când un baton de snickers, butonând te-
lefonul, orice. Şi eu m-am dus să mă în-
tâlnesc cu restul la scările albe, şi am tre-
cut pe acolo, m-am strecurat prin

mulţime, ni s-au atins şi umerii.
Mi-aş fi dorit să te văd în staţia

de metrou, atunci când fugeam spre cur-
surile de grafică şi coboram scările în
grabă. Mi-am băgat repede biletul în cu-
tia aia metalică de scanat, şi nu vroia să
mi-l ia, nu îl băgasem cu dunga neagră
în direcţia bună, iar începusem să mă
agit, pierdeam metroul. Tu apăsai buto-
nul unui automat să-ţi iei o doză de cola,
am şi auzit cum se rostogoleşte tabla de
metal şi loveşte capătul traseului de plas-
tic spre tine. În timp ce întorceam biletul
pe cealaltă parte, am auzit şi cum ridici
capacul respectiv şi iei doza. Când bara
în sfârşit s-a rotit înainte şi am intrat,
am luat-o la fugă spre metrou, şi când
am auzit Atenţie, se închid uşile, abia
am mai întors capul spre pasajul de la
intrare, unde erai tu, sorbind din sucul
acela negru.

Mi-aş fi dorit să te fi văzut la poştă,
am intrat să trimit nişte lucrări de proză
la un concurs în Cluj. Plicul era greu, şi
am mers la ghişeu să mi-l cântărească şi
să primesc pe el trei timbre în loc de
unul. Tu stăteai jos la masă, te tăiasei în
hârtie şi îşi duseseşi degetul însângerat
la buzele palide. Când am lăsat plicul să
alunece în cutia roşie, urându-mi sin-
gură succes, nu am mai ridicat privirea
deasupra geamului, ca să te văd scriind
la masa aceea lungă cu buricul degetului
în gură.

Mi-aş fi dorit să te fi văzut în patise-
rie. Era luni dimineaţă, şi ce ne-a unit
până la urmă e faptul că nu ne-am întâl-
nit niciodată. Am fost nişte caricaturi
într-o bandă desenată a ne-conjuncturii.
Mi-aş fi dorit mult să te fi văzut acolo,
sorbind din cafea, citind articole pe sub
buclele blonde, aşezat la fereastra de lân-
gă stradă şi lumină. Dar, te-am văzut,
dar nu am observat, aveam capul plin
de artificii narative subtile, de dialoguri
dialectice între personajele mele.  

Mi-aş fi dorit să te fi văzut în patise-
rie. Dar atunci, probabil tu nu m-ai fi
văzut pe mine.

Inginerul electronist Silviu
Tudorean era un familist convins şi un
meseriaş de excepţie.

El recunoştea< Soţia mea este o
femeie exemplară în toate privinţele şi
m-aş putea declara total mulţumit dacă
nu ar avea un mic defect. Cu trecerea
anilor a început să mă neglijeze din
punct de vedere sentimental. 

Ca să aibă mai mult timp să se ocupe
de mine, m-am hotărât să construiesc
un robot care s-o ajute la treburile
gospodăreşti.

Cu multă muncă şi imaginaţie am
realizat acel robot de gen feminin, pe
care l-am numit Melania.

În primele săptămâni după naşterea
robotului Melania totul a decurs la
modul cel mai mulţumitor cu putinţă.

Robotul din gospodărie face toate
treburile cu o conştiinciozitate
exemplară. Spală, mătură, calcă, găteşte,
serveşte masa, cafeaua, fără să deranjeze
în restul timpului cu prezenţa sa.

Ba trebuie să recunosc, atâta timp
cât este prin preajma noastră
răspândeşte în jurul ei o undă plăcută,
un parfum aproape cât se poate de
agreabil, care mă face să mă simt bine la
masă, ba chiar şi în timpul lucrului la
noii roboţi industriali sau casnici,
recunoaşte inginerul Silviu Tudoran. Se
îndrăgostise de munca lui. Era un lucru
firesc. A studiat mult prea mult până a-
l realiza.  

Inginerul spune< Până într-o zi când

soţia mea
introcându-se ceva
mai devreme de la
serviciu m-a găsit
împreună cu
Melania care
mânuia cu o
dexteritate demnă
de toată admiraţia
aparatul de masat

spatele. Era o surpriză, dar mai ales
neplăcută pentru soţie.

- Nu cred că mai e nevoie să vă spun
că prezenţa mea alături de silueta
graţioasă, deşi metalică în baie, avea un
scop cu totul şi cu totul inocent şi pe
soţia mea acest fapt nu o făcea să se
simtă în largul ei. Invidia încolţea în
gândul ei.

-Ca cauţi aici? m-a întrebat geloasă.
-Tocmai am rugat-o pe Melania să

mă ajute să-mi masez spatele şi să mă
spele acolo unde eu nu pot. 

-Aici  nu este locul tău....Un
inventator trebuie să stea la masa lui de
lucru, iar dacă vrea să-şi maseze spatele,
să-şi aştepte soţia să-i facă acest lucru şi
să nu apeleze la un robot gen femeie.
Replica părea ciudată, în condiţiile în
care în mintea inginerului nu exista
intenţia de a-i mângâia robotului ...
contactele.

Era clar că la soţia inginerului i se
trezise instinctul geloziei, că într-o
asemenea situaţie, orice încercare de a
lămuri lucrurile nu putea decât să le
încurce mai mult, mai ales atunci când

gelozia este stârnită de o creaţie
neînsufleţită a unui inginer. Omul a ieşit
din vană, s-a înfăşurat cu un prosop
mare şi s-a dus la masa de lucru în biroul
său. Aşezându-se în scaun, Silviu apăsă
pe un buton.

-Ce faci, de ce apeşi pe buton? îl
întrebă soţia lui Anita, bănuitoare.

-Vreau să o rog pe Melania să îmi
facă o cafea.

-Am să ţi-o fac eu, îi spuse soţia
hotărâtă să nu o mai lase pe Melania în
apropierea lui.

Parţial, inginerul s-a bucurat de
gelozia soţiei, pentru că asta însemna că
încă nu-i este indiferent, că-l mai
iubeşte. Singurul lucru care îl deranjă
era faptul că în timp ce soţia lui se
apucase să facă o nouă porţie de cafea, a
zărit silueta cu umerii aplecaţi, trişti, ai
Melaniei, îndreptându-se către debaraua
unde-şi avea locul repartizat pentru
timpul ei liber. 

Ba aş putea afirma că Silviu a avut
pentru câteva clipe impresia că aude şi
un uşor suspin, sau chiar un zgomot
discret, un plâns înăbuşit, deşi din
partea unui robot poate să pară un act
nefiresc.

Peste noapte soţia lui Silviu s-a arătat
mai drăgăstoasă ca de obicei. Inginerul
s-a bucurat din nou de mai multă
atenţie. El nu putea să uite imaginea
tristă a Melaniei care stătea nemişcată în
debara.

(Fragment din volumul 
"De la Dumnezeu la Vivien")

Nunzio Buono (24 iunie, Milano)
este poet, scriitor, pictor. Volumele
sale de poezie sunt< Clopotele,
Cealaltă cameră, Căi interioare, Ceea
ce ştie toamna, Pene pe suflet.
Volumul Cealaltă cameră , din care au
fost traduse poeziile, a fost premiat la
Concursul de Literatură
Internaţională ,,Le Parole dei Castelli
di Pietà’’, Torino, 2013. Autoarea
prefeţei V. Murru afirma că este “un
poet autentic printre pietre de nume.’’

Iubeşte-mă seara

Luna
Pe care o ai în cer sunt ochii mei
în seara aceasta mă priveşte  liniştea ta
tăcerea ta mă iubeşte
în seara asta va veni la mine vântul
unei reveniri
ca
un parfum de timp
ca o mână de zăpadă

care pleacă zi de zi prin troiene de
zăpadă
se topeşte lăsând sărutul pierdut
un gust dulce-amar al iubirii

Mâna

Mâna întinsă
Pentru a măsura
aerul sau
Poate ploaia, în
prosopul desfăcut
Un nou vânt de
cuvinte şi

Şi închid ochii, nu se ştie 
Adevăratul motiv.Nu
Suntem unde am vrut 
Să ajungem uşor briza care bătea
Pe fusta ei…
spaţiul, unde
are parcursul luminii
îşi lasă sunetul unui plâns
când zorii se îndepărtează grăbiţi
de lumina zilei  

are parcursul luminii
îşi lasă sunetul unui plâns
când zorii se îndepărtează grăbiţi
de lumina zilei  

amintirea poeziei
o las în cerneala
care schimbă
seara culoarea ochilor tăi
dar va fi în vocea mea.

Mărturii

Un vânt de prim[vară
mi-a sărutat încheietura mâinii.

Mă  rogi
să-ţi vorbesc.
Răgazul străzii,
îmi încarcă simţurile
cu  zvâcniri marmorate
de irişi şi micşunele.

Trăiri  înzefirate,
ne învăluie tâmplele,
răcorindu-le zbaterea fină.

Îţi încarc urmele,
cu flori de liliac sălbatic.
Aştept.

Pe  podul palmei s-a aşterunt tăcerea.

Chemare  timpurie

În  aşteptarea ta...
mi-au apus în palmă,
primăveri.

Cocorii şi-au stins
în  revărsări de-azur
zbaterile mute.

Dacă te năşteai înger
mi-ar fi îngheţat ochiul
de frumuseţea zborului,
în unghiuri negre,
arcuit.

Dar  noaptea
te-a vrut  mereu
întrebare, deschisă
în  timpuri,
chemare.

Invitaţie la regăsire
Îndrăzneşte, 
să afli de ce mă doare sufletul
prim[vara, când aud
cum se topesc zăpezile, în streşina
casei.

Te aseamăn
zborului în
filigran,
şerpuind  dincolo
de cuget.

Îndrăzneşte, 
să  afli de ce mă
arde timpanul

seara,
când menestrelii florilor de gheaţă,
luptă fantastic
în cerdacul casei.

În  trunchi de arbore
mă regăsesc - chihlimbarul timpului.

Îndrăzneşte,
să  înţelegi de ce căutăm mereu,
drumul mai greu
spre  primele primăveri fulguite.

Primăveri  întârziate
Cât de frumos
doineşte mierla
când ceasul primăverii
întârzie
în  orologii-ncremenite-n stalactite.
Cât de sublim-momentul
când naiul raiului
ia chipuri ale tihnei
omeneşti.

Cât de argintată dantelăria pomilor
când splendoarea
bătută-n smaraldul aşteptării
se  arcuieşte
pe  spinările nemăsuratului
mâine.

Mihai Sas- Roboţi îndrăgostiţi

Liliana Lazăr - Poezii de primăvară

Geanina Beres - Patiseria Livia Mărcan - Nunzio Buono, 
un poet veşnic îndrăgostit 

Pagin[ realizat[ de Ioan Ani\a;
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Un inginer băcăuan, inventator al
motorului care funcționează pe bază de
hidrogen, aşteaptă să înceapă producția
de serie a acestuia. 

Inventatorul conduce deja un auto-
mobil care consumă 3 litri de apă în două
luni. 

Gheorghe Bordeianu(50 ani) este in-
giner TCM şi a lucrat 20 de ani în fabrica
de avioane din Bacău. 

A pierdut deja numărul invențiilor
brevetate pentru că nu are bani să plă-
tească taxă de întreținere la OSIM pentru
fiecare dintre ele. Crede că sunt peste
100, majoritatea în domeniul maşinilor
unelte şi a motoarelor.

Cea mai dragă dintre descoperiri îi
este generatorul de ioni care separă hi-
drogenul de oxigen, un dispozitiv care,
ataşat motoarelor clasice, înlocuieşte ali-
mentarea cu benzină sau motorină. Am-
biția inginerului băcăuan este acum să-
şi construiască propria fabrică de pro-
ducere a dispozitivului revoluționar. In-
ginerul băcăuan este convins de faptul
că nu va găsi o persoană dispusă să in-
vestească în construcția acestei fabrici,
dar că o va face pe cont propriu.

Invenția lui Gheorghe Bordeianu nu
a rămas doar pe hârtie. Băcăuanul şi-a
pus în practică invenția şi merge de ani
de zile numai cu maşini pe care le ali-
mentează doar cu apă sau, la nevoie, chiar
cu suc şi urină. 

”Orice lichid care conține hidrogen
poate fi folosit drept combustibil pentru
motor. Dispozitivul funcționează cu oțet
şi cola, chiar şi cu urină. Este ecologic
pentru că arde hidrogenul şi eliberează
în aer oxigenul”, spune inventatorul. Ghe-
orghe Bordeianu şi-a testat maşina la
RAR, iar rezultatele la emisia de noxe
sunt zero. 

Maşina lui Gheorghe Bordeianu, un
Cielo cumpărat la mâna a doua din Spa-
nia, nu rămâne în pană de combustibil
decât o dată la 60 de zile. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Lucruri stranii se petrec în
Marea Neagră, iar cercetătorii s-
au apropiat de acest loc pentru a
studia fenomenele care au asemă-
nat-o cu Triunghiul Bermudelor. 

Potrivit ultimelor rapoarte, în Marea
Neagră ar fi dispărut inexplicabil mai
multe nave, iar anomaliile magnetice au
îndreptat atenţia oamenilor de ştiinţă
asupra acestui loc care pune şi România
pe harta misterelor.

Cum explică fenomenul 
specialiştii?

Marea Neagră, locul în care tot mai
mulţi specialişti spun că ar fi avut loc Po-
topul lui Noe, este un tărâm din ce în ce
mai explorat. Un studiu realizat de spe-
cialişti de la Harvard, în colaborare cu
NASA scoate în evidenţă anomaliile
magnetice care se produc în mai multe
zone. În unele locuri există depozite fe-
roase care apar de regulă în cazul unor
fenomene geologice atipice. Există voci
care spun că ar fi vorba şi despre anomalii
„malefice”, cunoscute şi relatate în diverse
feluri încă din antichitate. O explicaţie
pare să vină chiar de la un specialist ro-
mân, conferenţiarul Cristina Dobrotă,
de la Laboratorul de Exobiologie din ca-
drul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj,
care susţine că în Europa ar exista doi
poli de anomalii magnetice, unul dintre
aceştia fiind în Marea Neagră, undeva în
dreptul Krivoirog. În tot acest timp, în
Marea Neagră, la câteva zeci de kilometri
de Insula Şerpilor, se află un fel de Tri-
unghi al Bermudelor. Spre deosebire de
celebrul Triunghi al Bermudelor cel de
la 45 de kilometri nord de oraşul Sulina
este unul mobil, care se pare că se depla-
sează către coasta românească. Supranu-
mit „Vârtejul Morţii”, misteriosul feno-
men a fost făcut cunoscut de turci, în că-
lătoriile lor prin Marea Neagră. Cele mai

vechi povestiri sunt însă cele ruseşti, de
prin secolele XIII-XIV, care spun că un
„vârtej alb” târa spre adâncuri, chiar şi
pe vreme extrem de liniştită, păsări, co-
răbii sau chiar mici insule. Relatările ve-
neau chiar de la oameni care au trecut
prin aceste experienţe şi au scăpat vii.
Cercetătorii au mai verificat o dată zona
şi au constatat că pe o suprafaţă de 8-10
kilometri, într-o formă oarecum tri-
ughiulară, magnetismul ar fi mult mo-
dificat faţă de cel considerat normal. Oa-

menii de ştiinţă au mai constatat o ano-
malie< falia magnetică din misteriosul
triunghi se deschide de la câteva fracţiuni
de secundă până la câteva minute. 

Dispariţii răsunătoare 

Zona a fost controlată multă vreme
de armata roşie, iar informaţiile erau ab-
solut secrete. După dezbinarea Uniunii
Sovietice, multe dintre dosarele secrete

au fost făcute publice. Astfel s-a aflat că
în mai 1944, triunghiul magnetic miste-
rios a înghiţit un crucişător rusesc  chiar
ziua în amiaza mare, la 70 de kilometri
sud de Crimeea. Totul a fost văzut de că-
pitanul unui alt vapor care spune că
cruciţătorul a fost învăluit brusc de o
ceaţă neagră, după care a dispărut. Două
luni mai târziu, cinci avioane militare
aflate în recunoaştere în zonă au intrat şi
ele pentru câteva secunde în ceaţa ne-
agră, cu sclipiri verzi, şi au dispărut de-
finitiv de pe radare. Un an mai târziu,
alte cinci bombardiere ruseşti aveau
aceeaşi soartă< potrivit relatărilor de pe
staţiile radio, avioanele au intrat brusc
într-o ceaţă neagră, după care au dispărut
definitiv. Cum totul se întâmpla pe timp
de pace, s-a considerat că a fost vorba
despre un accident, dar nimeni nu a găsit
vreo rămăşiţă a acelor avioane. O jumă-
tate de secol mai târziu, un avion uşor
grecesc dispărea la 30-40 de kilometri de
zona ţărmului românesc. Presa grecească
atrăgea atenţia autorităţilor care semna-
lau avioanelor oficiale că zona ar trebui
evitată că ar face bine dacă ar anunţa şi
deţinătorii de avioane uşoare de acest
risc, evistând astfel producerea unor tra-
gedii. Cea mai spectaculoasă dispariţie
a fost în 1991, atunci când 80 de lucrători
ruşi de pe o platformă de foraj marin a
pierdut legătura cu baza de la ţărm. Un
an mai târziu a fost descoperită plutind
în derivă, la 80 de kilometri distanţă de
locul în care fusese dată dispărută. Indi-
ciile de la bord erau că cei 80 de pasageri
ar fi părăsit instant platforma, fără să-şi
ia bagaje. 

În vreme ce specialiştii occidentali
cred că frecvenţa anomaliilor petrecute
în zonă este destul de mică, cei ruşi spun
că din contra, frecvenţa este mare< una
la două zile. Această anomalie magnetică
se deplasează lent prin Marea Neagră. Se
presupune că va ajunge cur]nd ;i pe li-
toralul românesc, întrucât zona se de-
plasează momentan spre Sulina.

Oamenii de ştiinţă au mai constatat o anomalie< falia magnetică din misteriosul
triunghi se deschide de la câteva fracţiuni de secundă până la câteva minute

Există pe planeta aceasta o
vieţuitoare care, indiferent la ce
condiţii este expusă, va supra-
vieţui, trezindu-se la viaţă de fie-
care dată.

Tardigradele suportă lipsa de gravi-
taţie, care în cazul altor forme de viaţă
duce la umflarea corpurilor precum un
balon, capilarele cedând şi sângele fier-
bând în vene. Acestea trec şi testul ra-
diaţiilor, care ar face ca o vieţuitoare să-
şi piardă cunoştinţa în 15 secunde, con-
form BBC.

Tardigradele se înmulțesc 
;i în spațiu

Trimis în spaţiu, un astfel de grup de
animale, nu mai mari de un mm lungi-
me, nu doar că a supravieţuit (în mare
parte), însă femelele au depus şi ouă. Mai
mult, puii au fost perfect sănătoşi.

Tardigradele reuşesc să trăiască în
cele mai extreme locuri de pe Terra. Au
fost descoperite la o altitudine de 5.546
de metri, în Himalaya, în apele termale
din Japonia, dar şi pe fundul oceanului,
în Antarctica.

Aceste mici vietăţi pot fi fierte de 150
de grade şi îngheţate, şi vor scăpa cu

viaţă. Probabil cel mai bine adaptate vie-
tăţi de pe Pământ, tardigradele pur şi
simplu iau în râs “adaptările” altor vieţui-
toare de pe Terra. Au opt picioare, guri
feroce, asemeni urşilor, dar în miniatură,
cu dinţi ce te bagă în groază, dacă-i vezi
la microscop. Dacă nu ar fi unele dintre
cele mai mici animale din natură, ar fi
chiar de speriat. Mărimea maximă la care
ajung este de doar 1,5 mm, aşa că nu pot
fi văzute decât la microscop.

Semn că sunt perfect adaptate, au

fost găsite fosile ale acestor vieţuitoare şi
de acum 500 de milioane de ani. Au fost
descoperite în 1773 de un pastor german,
Johann August Ephraim Goeze. Abia trei
ani mai târziu, un om de ştiinţă italian a
descoperit şi super-puterile lor.

Lazzaro Spallanzani a adăugat apă
rămăşiţei unei astfel de vieţuitoare şi a
privit la microscop, scriind apoi despre
descoperirile sale.

Chiar din 1702, un om de ştiinţă
olandez, Anton van Leeuwenhoek, a des-

coperit că simpla adăugare a apei peste
un fir de praf, aparent lipsit de viaţă, a
reînviat micile vieţuitoare. În decurs de
o oră de la acest “duş”, multe mici vieţui-
toare au început să fie active.

S-a crezut iniţial că pot supravieţui
fără apă luni întregi. Ulterior, s-a desco-
perit că pot rezista chiar zeci de ani. În
cadrul unui experiment, au fost reînviate
tardigrade dintr-o mostră de sol veche
de 120 de ani, luată de la un muzeu.

Cum reuşesc aceste mici animale să
nu moară în perioada în care apa nu e de
găsit? Pur şi simplu îşi retrag capul şi pi-
cioarele şi intră într-o stare ce seamănă
cu moartea. Rata metabolismului se
menţine la 0,01% din cea normală, aşa
reuşind să supravieţuiască atâta amar de
vreme. În momentul în care intră în con-
tact cu apa, micile corpuri prind din nou
viaţă.

În ceea ce priveşte temperaturile ex-
treme pe care le poate suporta, experi-
mentele au arătat că îşi revine fără pro-
bleme după ce sunt încălzite la 151 de
grade Celsius, dar şi după ce stau la tem-
peraturi de minus 200 de grade timp de
21 de luni sau chiar în nitrogen lichid, la
minus 253 de grade, în aceste condiţii
rezistând timp de 26 de ore. Rezistă, timp
de opt ore, şi dacă stau în heliu lichid, la
temperaturi de minus 272 de grade Cel-
sius. Îşi revin imediat ce dau de apă.

Triunghiul Mor\ii din Marea Neagr[ se 
deplaseaz[ încet spre malul românesc
În mai 1944, zona magnetică a înghiţit un crucişător rusesc la 70 de kilometri sud de Crimeea

Cele mai vechi povestiri sunt cele ruseşti, de prin secolele XIII-XIV, care spun că un „vârtej
alb” târa spre adâncuri, chiar şi pe vreme extrem de liniştită, păsări, corăbii sau chiar mici insule.
Relatările veneau chiar de la oameni care au trecut prin aceste experienţe şi au scăpat vii. 

Rezistă, timp de opt ore, şi dacă stau în heliu lichid, la temperaturi de minus 272
de grade Celsius

Un b[c[uan 
a inventat motorul

cu ap[ 

Pe Terra exist[ o vie\uitoare care nu moare niciodat[
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Multe s-au schimbat `n via\a
actri\ei n[scute `n Mumbai `n cei
;ase ani de c]nd ;i-a `nt]lnit ido-
lul, Meryl Streep. La Premiile
BAFTA din 2009, c]nd Pinto a
fost nominalizat[ pentru rolul ei
de debut din „Slumdog Millionai-
re/ Vagabondul milionar”, ̀ ;i adu-
ce aminte cum s-a prezentat `n
fa\a lui Streep. „Voiam s[-i spun
c]t de mult m[ inspir[, dar cu-
vintele nu-mi ie;eau pe gur[ a;a
cum trebuia. C]nd mi-a rostit nu-
mele nu mi-a venit s[ cred c[ ;tia
cine eram.”

Fostul model, fiic[ a unei profesoa-
re ;i a unui manager de banc[, nu a
fost ̀ ntotdeauna la fel de calm[. Cu ex-
perien\a ei anterioar[ de prezentatoare
a unei emisiuni de c[l[torii la o televi-
ziune indian[, ob\inerea rolului Latika
a fost total nea;teptat[, iar delirul me-
dia ce a urmat cu at]t mai pu\in. Via\a
ei s-a schimbat peste noapte. „S-a da-
torat par\ial ;i faptului c[ eu ;i Dev Pa-
tel (n.r. partenerul ei din film) aveam
o rela\ie ;i dintr-odat[ eram urm[ri\i
nebune;te de c[tre paparazzi pe str[zile
Londrei. A fost ceva oribil”, `;i
aminte;te Freida. O perioad[ lung[ de
timp a sim\it c[ nu putea fi ea `ns[;i,
hot[r]nd la acea vreme s[ se ̀ ndep[rte-
ze de mul\i dintre prietenii ei. I-a luat

doi ani pentru a ̀ n\elege totul. „Acum
c[ s-au clarificat lucrurile `n mintea
mea, simt c[ exist[ o metod[ care se
poate aplica `mpotriva acestei nebu-
nii.”

La ̀ nceput, „metoda” ei a fost s[ se
`ngroape `n munc[ ;i astfel, `n doi ani
de zile, a jucat `n ;apte filme. A fost,
printre altele, muza misterioas[ a lui
Josh Brolin ̀ n produc\ia lui Woody Al-
len „Vei întâlni străinul din visele tale”>
o orfan[ din Palestina ̀ n „Miral”> o iu-
bit[ `n\eleg[toare `n „Planeta
Maimu\elor< Invazia”> o Tess d’Urber-
villes indian[ ̀ n „Trishna” sau preotea-
sa greac[ Fedra `n „Nemuritorii 3D<
R[zboiul Zeilor”. „Chiar dac[ m[ bu-
curam c[ se iveau noi proiecte din ce
`n ce mai interesante, exista o parte `n
mine care nu se sim\ea `mplinit[.”

Mama ei a fost cea care i-a reamin-
tit ceva ce spusese c]nd ̀ ;i ̀ ncepea ca-
riera de model la 19 ani< „Dac[ mi se
ofer[ o ;ans[ ;i faima pe care o voi
ob\ine o voi putea utiliza pentru a ajuta
fetele sau femeile abuzate, atunci me-
rit[ efortul.” A;a a ajuns ca ̀ n iulie 2012
s[ ia leg[tura cu organiza\ia caritabil[
Plan International ;i s[ devin[ amba-
sadoarea lor pentru campania „Becau-
se I Am a Girl”, menit[ s[ protejeze fe-
tele ;i femeile de violen\[ ;i traficul de
carne vie.

C[l[toria `n Sierra Leone, unde si-
tua\ia adolescentelor abuzate era alar-

mant[, nu i-a adus Freidei dezn[dejde,
a;a cum se a;teptase c[ se va ̀ nt]mpla.
„Dimpotriv[, m-am `ntors mult mai
inspirat[. Am `nv[\at c[ este lipsit de
sens s[ ai p[reri preconcepute ;i s[ \ii
cont de stereotipuri. Iar aceste lucruri
trebuia s[ le ;tiu, fiindc[ ;i eu m[ lovesc
de astfel de situa\ii tot timpul.”

Orice actri\[ t]n[r[ ;i frumoas[ are
parte de obstacole datorate stereotipu-
rilor de la Hollywood. Dar Pinto, care
`;i dore;te roluri destinate actri\elor
„albe”, trebuie s[ se lupte cu percep\ia
publicului fa\[ de etnia ;i de ̀ nf[\i;area
ei. „Este dificil pentru c[ primul lucru
pe care-l v[d oamenii c]nd merg la o
audi\ie e faptul c[ sunt 100 % indian[.
Dar eu nu-mi amintesc de nicio situa\ie
`n via\a mea `n care s[ nu m[ fi sim\it
cet[\ean al lumii. C]nd m[ uit la filme,
`mi pot imagina `ntotdeauna c[ sunt
actri\a din rolul principal, chiar dac[ e
vorba de Minnie Mouse.”

Problema frumuse\ii ei, nu `ntot-
deauna o binefacere c]nd vine vorba
de roluri pentru femei mai `mplinite
din punct de vedere fizic, e suficient
de deconcertant[ pentru a o face pe
t]n[ra actri\[ s[ se simt[ incomod `n
unele situa\ii. „Nu e vorba ̀ n mod spe-
cial de felul `n care m[ v[d eu. Nu-mi
place s[ m[ uit `n oglind[. Sunt `ns[
con;tient[ de percep\ia publicului ;i
spun ̀ ntotdeauna c[ ̀ n situa\ia ̀ n care
cauza e replica din „Vagabondul mi-

lionar” `n care Latika, personajul in-
terpretat de mine, este descris[ ca fiind
cea mai frumoas[ fat[ din lume, atunci
trebuie s[ fac tot ce-mi st[ `n putin\[
pentru a schimba aceast[ percep\ie.”

Seriozitatea ei este impresionant[,
dar cu toate acestea, nici Freida nu este
imun[ la vanit[\ile feminine. Pentru
fata care cutreiera magazinele din
Bombay `n c[utarea unor materiale
frumoase ;i care apoi le ducea la „croi-
toreasa ei secret[” pentru a le trans-
forma `n „ceva frumos de purtat la o
nunt[ sau de Cr[ciun”, invita\ia de a
sta `n primul r]nd la prezent[rile ca-
selor de mod[ din Paris sau New York
este ̀ ntotdeauna o ̀ nc]ntare. „Sunt ex-
trem de norocoas[ s[ primesc cadouri,
dar atunci c]nd \i se ofer[ spre purtare
o rochie pe care tocmai ai v[zut-o ̀ ntr-
o prezentare, te sim\i deosebit de spe-
cial[.” Designerii ei prefera\i sunt Pra-
bal Gurung ;i Jason Wu, dar se declar[
`ndr[gostit[ de tot ceea ce este creat
de casa Ferragamo. 

Dup[ toate evenimentele din ca-
drul S[pt[m]nei Modei, perioada
urm[toare se anun\[ a fi una foarte
ocupat[ pentru Freida, cu dou[ noi
produc\ii interesante. Filmul „Knight
of Cups” regizat de Terence Malick,
despre care nu ;tie mai nimic de;i a
filmat toate scenele `n care apare, de-
oarece acesta este stilul de munc[ al
regizorului ;i produc\ia independent[

„Desert Dancer”, `n care un grup de
prieteni din ostilul Iran ̀ ;i risc[ vie\ile
pentru a forma o companie ilegal[ de
dans contemporan, pelicul[ lansat[ re-
cent ;i peste Ocean. „A trebuit s[ exer-
sez timp de ;ase luni. Cu toate c[ am
crescut `n India, un loc muzical dato-
rit[ Bollywood-ului, aici era vorba de
cu totul altceva. Am avut multe
inhibi\ii care ̀ mi blocau mi;c[rile> este
foarte greu s[ te eliberezi ;i s[ intri `n
leg[tur[ cu copilul din tine.”

~ntr-un fel neobi;nuit pentru o
actri\[, Freida ̀ nt]mpin[ trecerea tim-
pului cu bra\ele deschise. „Sunt
emo\ionat[ la g]ndul c[ voi ob\ine ro-
luri mult mai diferite dup[ 30 de ani.
Sunt norocoas[ c[ nu m-am expus prea
mult `n proiecte multiple. Au existat
multe filme pe care le-am refuzat de-
oarece am vrut s[ m[ axez pe longevi-
tate `n cariera mea. M[ bucur c[ sunt
o persoan[ puternic[ ;i astfel nu a tre-
buit s[ fac compromisuri. Nu e at]t de
dificil s[ spui nu atunci c]nd nu vrei
s[ faci un anumit lucru.” Declara\ia ei
e surprinz[toare, fiindc[ vine din par-
tea celei care voia s[ renun\e la tot la
25 de ani pentru a deveni organizatoare
de nun\i. „Ce pot s[ spun ? Ador ideea
de iubire, cu toate c[ sun[ utopic. :i
consider c[ e bine s[ ai ̀ ntotdeauna un
plan B sau C preg[tit.” Cu siguran\[,
Freida nu va fi nevoit[ s[ recurg[ la
niciunul dintre ele.

Freida Pinto, obi;nuit[ 
s[ lupte cu stereotipurile


