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Cafeneaua Dacia `n perioada interbelic[

La `nt]lnirea g[zduit[ de :coala IES "Francisco
Tomas Valiente" din localitatea Fuenmayor au luat
parte delega\ii din zece state, partenere ̀ n cadrul pro-
iectului educa\ional. Este vorba de Cehia, Portugalia,
Polonia, Ungaria, Estonia, Turcia, Grecia, Italia,
Rom]nia ;i Spania. 

Din delega\ia rom]n[ au facut parte profesoara
Laczka Ecaterina, care este ;i coordonator de proiect,
`nv[\[toarea Alina Mure;an ;i elevii Liskai Krisztian
;i Raul Mure;an.Timp de c]teva zile, profesorii ;i
elevii prezen\i au discutat despre revizuirea ;i finali-
zarea e-book-ului la care au muncit pe parcursul celor
doi ani ̀ n care s-a implementat acest proiect. Spaniolii
;i-au primit partenerii de proiect cu o mul\ime de
activit[\i. Au conturat un program bogat, oferindu-
le celor prezen\i posibilitatea de a cunoa;te localitatea
`n care ;i-au petrecut c]teva zile, obiceiurile ;i tradi\iile
spaniole. In prima zi de ;edere ̀ n Spania, elevii rom]ni
`mpreun[ cu elevii gazd[ s-au implicat ̀ ntr-o activitate
interactiv[, vizit]nd monumentele ;i
cl[dirile renumite ale ora;ului Logrono. 

     Hotelul retaurant Dacia a fost construit de
Prim[ria Satu Mare ;i a continuat s[ fie `n
proprietatea sa p]n[ dup[ Revolu\ia din 1989.
Privatiz[rile din anii '90, unele legale, altele pe
l]ng[ lege, au afectat ;i propriet[\ile municipiului
Satu Mare. Din necuno;tin\[, din neaten\ie, poate
din nep[sare, cl[direa reprezentativ[ a ora;ului a
fost privatizat[ ;i apoi rev]ndut[. Dac[ s-ar fi mers
din timp la arhive, cu siguran\[ nu s-ar fi ̀ nstr[inat

un bun al tuturor s[tm[renilor. Din p[cate, dup[
privatizare ;i rev]nzare, cl[direa a ajuns total
nefunc\ional[.  Prim[ria s-a judecat  cu
proprietarul, dar a pierdut procesul. Cu toate c[
nu este ̀ n proprietatea Prim[riei, toat[ lumea este
preocupat[ de soarta sa. Consiliul municipal i-a
cerut primarului s[ prezinte situa\ia cl[dirii `n
urm[toarea ;edin\[. 

Elevi ;i profesori de la :coala 
"B[lcescu - Petofi" au participat 
la o ;edin\[ de lucru `n Spania

       Angajaţii de la castelul Windsor,
una dintre reşedinţele reginei
Elizabeth a II-a, intenţionează să
anuleze o serie de servicii pe care le
prestează pentru turişti, precum
vizitele cu ghid, din cauza unor dispute
ce vizează salariile lor prea mici, a
anunţat, luni, un sindicat britanic.
       Sindicatul Public and Commercial
Services (PCS), în care sunt înscrişi
120 dintre cei 200 de angajaţi ai
castelului Windsor, spune că aceasta
va fi prima acţiune de tip sindical care
va afecta funcţionarea Royal
Household, structura organizatorică
prestatoare de servicii pentru casa
regală britanică. PCS spune că angajaţii
de la castelul Windsor sunt plătiţi cu
un salariu mai mic decât cel mimim,
de 7,85 de lire sterline (10,8 euro) pe
oră.

       Dean Simonton, un profesor de
psihologie de la Universitatea din
California, a realizat în 2006 un studiu
exhaustiv pentru analizarea ”strălucirii
intelectuale” a 42 de preşedinţi
americani.
       Pe primul loc se situeaz[ John
Adams, care a fost al doilea preşedinte
al Statelor Unite, în perioada 1797-
1801, după ce a servit drept primul
vicepreşedinte al naţiunii, sub
conducerea lui George Washington.
El ar fi avut un IQ de 173. Urmeaz[
omas Jefferson cu un IQ de 160,
John F. Kennedy cu un IQ de 158, Bill
Clinton cu un IQ-ul de 156, James
Madison cu un IQ de 155.

       ~n urma incendiului izbucnit
sâmbătă, 3 octombrie 2009, la biserica
de lemn din Soconzel s[tenii au reu;it
s[ salveze cinci icoane, un scaun din
anul 1795 şi Sfânta Evanghelie. Alte
două icoane au scăpat de furia
flăcărilor pentru că fuseser[
transportate `naintea incendiului la
Muzeul Judeţean, pentru restaurare.
       Dou[ dintre picturile sfinte au
ajuns `n grija Cristinei Busuioc, cea
care s-a ;i ocupat de restaurarea
acestora. Restauratorul de la Muzeul
Jude\ean Satu Mare a publicat, `n
volumul “Studii ;i comunic[ri”, editat
de MJSM, povestea uneia dintre
icoane, cea `n care este redat Sf]ntul
Ierarh Nicolae. ~n momentul
public[rii volumului, `n 2008,
muzeograful scria c[ starea de
conservare a icoanei este destul de
slab[, pelicula de culoare din stratul
pictural este pierdut[ pe o suprafa\[
de cca 15%, iar desprinderile ;i slaba
aderen\[ apar la toat[ suprafa\a
icoanei.

Castelul Windsor
se confrunt[ cu prima 
disput[ sindical[

Cei mai inteligen\i 
pre;edin\i americani 

Povestea salv[rii unei
icoane de la biserica de
lemn ars[ din Soconzel

Accesoriile de 
p[r completeaz[ 
\inuta perfect[  

PAGINA 7

Frumuse]e

Informa\ia Zilei prezint[
`n premier[ dou[ documente

din anul 1923 care pot schimba 
soarta cl[dirii Dacia

Continuare `n PAGINA 2

Trucuri pentru a nu acumula 
kilograme `n plus de Pa;ti

PAGINA 8

PAGINA 5

PAGINA 6

PAGINA 4



2 Informa\ia de Duminic[/5 aprilie 2015

(Urmare din pagina 1)

Ce s-ar mai putea face pentru
rec[p[tarea cl[dirii? S-a discutat
despre cump[rarea ei. ~n fond,
opinia public[ este revoltat[ mai
mult pentru modul ̀ n care se pre-
zint[ fa\ada. Ca o interven\ie de
urgen\[ ar fi renovarea fa\adei,
urm]nd ca restul problemelor s[
fie rezolvate pe parcurs. 

~n num[rul de ast[zi v[ pre-
zent[m `n premier[ dou[ docu-
mente din anul 1923 p[strate la
Arhivele Na\ionale Satu Mare `n
fondul Prim[riei Municipiului
Satu Mare.  Este vorba despre
dou[ scrisori trimise ̀ n 27 aprilie
1923 de Augustin Feren\iu pre-
fectului jude\ului prin care pri-
marul ora;ului Satu Mare pre-
zint[ situa\ia cl[dirii aflat[ la acea
dat[ `n proprietatea Prim[riei
ora;ului Satu Mare. Pentru reda-
rea c]t mai fidel[ a adev[rului is-
toric vom reda documentele
p[str]nd limbajul epocii. 

“Domnule Prefect!

La ordinul Dv. am onoare a v[ in-
dica urm[toarele date referitor la hote-
lul Dacia<

Hotelul Dacia cu restaurant ;i cu
cafenea a fost dat ̀ n chirie Dlui Ludovic
Pongracz cu `ncepere de la 1 Mai 1914
pe durata de 12 ani, adic[ p]n[ la 1 Mai
1926.

Am s[ remarc c[ Dl. Pongracz nu a
fost ;i nu este evreu, el este cre;tin.

Chiria anual[ a fost stabilit[ la suma
36.000 Koroane pe an. ~n plus, chiria;ul
a fost obligat s[ amortizeze investi\iile
f[cute de ora; ̀ n anul 1914 c]nd anume
Dl. Pongracz  a luat ̀ n chirie acest hotel.
Aceste instala\iuni a fost< `nc[lzit cen-
tral, apaduct, transformarea lumina\iei
electrice ;i padimentarea salei festive,
cari instala\iuni dup[ expirarea con-
tractului rem]n a prim[riei. Acestea a
costat 221.285.31 coroane.

Obiectul chiriei a fost singur cl[di-
rea. Tot mobilierul din hotel, din res-
taurant ;i din cafenea, toate aranjamen-
tele din buc[t[rie sunt proprietatea chi-
ria;ului.

Afar[ de aceste toate repara\iile ;i
sus\inerea ̀ n stare bun[ a cl[direi ̀ l pri-
vesc pe chiria;.

~n anul 1921 - murind so\ia dom-
nului Pongracz  ;i ̀ n acela;i timp - chi-
ria;ul fiind solicitat de catr[ ora; se fac[
repara\iile obligate prin contract, nu-
mitul neav]nd capital, a cerut aprobarea
prim[riei c[ pe restul de 5 ani p]n[ la
expirarea termenului de chirie s[ con-
stituie o societate oferind ̀ n acela;i timp
o chirie de 30.000 Lei `n loc de 36.000
coroane care nu f[cea mai mult dec]t
18.000 Lei ;i oblig]ndu-se de a face `n
loc de repara\iile obligate o renovare
temeinice a cafenelei ;i a salei festive.

Fiindc[ pe acel timp contractul ;i
legea chiriilor nu ne-a dat posibilitatea
s[ ar[dic[m chiria, am primit aceast[
ofert[, ;i de atunci Dl. Pongracz cu con-
cursul b[ncii "Casa Noastr[" ;i a b[ncii
de escont constituind societate a luat

pe l]ng[ sine de director pe ginerele s[u
Ioan Horvat, care `nc[ este om de me-
serie.

S-a mai pus condi\ie, c[ ̀ n consiliul
de administra\ie a societ[\ii s[ fie re-
prezentat[ ;i prim[ria ora;ului, ca s[
avem ingerin\[ asupra conducerei.

~n baza legei noi de chirie av]nd po-
sibilitatea de a m[ri chiria, numai dec]t
am cerut aceasta la autoritatea `n drept
`nse `nc[ nu s-a declarat sentin\a.
Sper[m c[ se va aproba cererea noastr[.

Societatea chiria;e are un conziliu
de administra\ie `n care cu reprezen-
tan\ii b[ncii Casa Noastr[ ;i cu 2 dele-
ga\i ai prim[riei suntem `n majoritate
rom]ni.

Aici `nc[ am s[ remarc, c[ banca
Casa Noastr[ nu este banc[ \[r[nist[ ci
este o banc[ rom]neasc[ f[r[ colorit
politic.

Raportez c[ s-a f[cut repara\iile, ba
mai mult, s-a instalat cafenea la fel, c[
este o podoab[ al acestui ora;.

Singur repara\iile a costat 200.000
lei. ~n ce prive;te camerile puse la dis-
pozi\ia prefecturei, pentru aceste ora;ul
pl[te;te taxa cu 50% reducere.

Aceast[ tax[ `n anul 1921 a f[cut
19.982 lei.

Din 1 ianuarie 1922 p]n[ la 1 aprilie
1923, adec[ pe un an ;i 3 luni am pl[tit
29.965 Lei. Din cauz[ c[ sa ar[dicat
pu\in taxa, deci pe 2 ani ;i 3 luni total
am pl[tit 49.947 Lei, din ce rees[, c[
anual peste tot ne cost[ chiria camerilor
prefecturei 22.243 lei.

Iar chiria 30.000 Lei cu amortizarea
instala\iunilor 8.152 Lei face 38452 lei
anual.

~n plus rem]n prim[riei la expirarea
chiriei o cafenea ;i o sal[ festiv[ splen-
did[, instala\iuni de ̀ nc[lzit, luminat ;i

de apeduct.
:i `ntruc]t ni se va aproba cererea

pentru m[rirea chiriei, ;i prin aceasta
se va ameliora situa\ia.

Nu putem sc[pa din vedere nici fap-
tul c[ acest hotel este cel mai mare con-
sumat de curent electric, din ce `nc[
profit[m fiind uzina electric[ proprie-
tatea ora;ului.

~n sf]r;it este necontestabil, c[ con-
tractul referitor la chiria hotelului nu
noi, ci antecesorii no;tri la f[cut ̀ n anul
1913.

Nu avem `ns[ s[ facem repro;uri
nici acestora fiindc[ hotelul s-a dat `n
chirie conform legilor `n vigoare pu-
blic]ndu-se concurs.

Iar ce prive;te chiria de 36.000 co-
roane, pe acele vremuri era echivalent
cu 36.000 franci, ce ast[zi fac 432.000
Lei.

De aceea am primit oferta mai sus
men\ionat[ ca s[ profit[m ;i noi ceva
sc[z]nduse valoarea leului la 14.40 cen-
timi.

~n baza legilor ;i a statutelor `n vi-
goare, cred c[ am procedat pe calea legei
;i nu sunt `ntemeiate acele `nvinuiri,
cari se aduc la adresa noastr[.

Satmar la 27 Aprilie 1923
Cu profund respect

Feren\iu, Primar

Primarul ora;ului Satmar
10/1923 confiden\ial

“Domnule Prefect!

La ordinul Dv. confiden\ial am
onoare a v[ raporta urm[toarele<

Articolul lege XXI din 1886 alinea-
tul 120 care ;i ast[zi este ̀ n vigoare, spu-

ne<
"Overile comunale de a r]ndul nu-

mai prin licita\ie public[ se pot da `n
chirie".

Iar statutul despre organizarea ad-
ministra\iei comunale al ora;ului Sat-
mar alineatul 88 spune<

"Conziliul or[;enesc este `n drept
s[ dea `n chirie averile ;i drepturile co-
munale conform legei prin licita\ie pu-
blic[. Numai `n caz excep\ional, c]nd
anume nu s-ar prezenta reflectan\i la
licita\ie, sau c]nd interese importante
al ora;ului ar reclama aceasta, poate
propune consiliul or[;enesc, s[ se dea
aceste averi comunale ̀ n chirie cu bun[
`nvoial[ f[r[ licita\ie sau s[ se adminis-
treze `n regie proprie."

Pornind din aceste dispozi\iuni ai
legei ;i a statului `n vigoare nu putem
declara altceva asupra ofertei Dlui An-
drei Butunoiu, dec]t c[ nu suntem `n
m[sur[ s[ ne abatem dela lege ;i statut.

Ora;ul nu dispune asupra hotelului
Dacia p]n[ la expirarea contractului ac-
tualului chiria; adic[ p]n[ la 1 Mai
1926. Consiliul va publica licita\ie ;i
dac[ Dl. Butunoiu dore;te poate s[ ia
parte la aceast[ licita\ie.

C[ chiria hotelului Dacia nu face
mai mult dec]t 30.000 Lei anual f[r[
amortiza\ia investi\iilor f[cute `n anul
1914, ;i f[r[ d[rile de stat ;i impozitele
comunale cari sunt asemenea sarcina
chiria;ului, nu este vina noastr[.

Este numai o nenorocire c[ valuta
s-a stricat ;i prin urmare chiria care era
potrivit[ `n anul 1914, ast[zi valoreaz[
prea pu\in. Fostul consiliu or[;enesc nu
a putut s[ prevad[ aceste schimb[ri.
Chiria la tot cazul a fost `n raport cu
capitalul investit `n anul 1902 care a
f[cut 500.000 coroane. Ori chiria;ul `n
anul 1914 nu a preluat `n chirie dec]t
cl[direa goal[. Tot mobilierul ce este ̀ n
interiorul acestei cl[diri, este proprie-
tatea chiria;ului. Cu schimbarea con-
juncturilor am ̀ ncercat s[ m[rim chiria,
`n cadrele legei. ~n anul 1921 cu bun[
`nvoial[ sa ar[dicat chiria dela 25.000
Lei la 30.000 Lei pun]nduse `n sarcina
chiria;ului `n acela;i timp ;i refacerea
fundamental[ a `ntregei cl[diri care a
costat peste 200.000 Lei.

~n baza legei noi asupra `nchirierii
am cerut de nou ar[dicarea chiriei dar
aceast[ cerere `nc[ nu este rezolvit[.

Binevoi\i a lua la cuno;tin\[ acest
raport ;i a da rela\iile necesare Dlui Mi-
nistru de Interne.

Satmar la 27 Aprilie 1923
Feren\iu, Primar

Concluzia este c[ `n mod legal nu
s[ poate rezilia contractul actualului
chiria;, deci p]n[ la expirarea contrac-
tului nu dispunem asupra cl[direi.

Iar `n ce prive;te `nchirierea de la
1926 se va publica licita\ie ;i vom pro-
ceda conform legei, fiindc[ nu este nici
un motiv s[ ne abatem de la acest prin-
cipiu. Condi\iunile arend[rii se vor
`ntocmi conform situa\iei schimbate.”

Documentele pot fi consultate la
Arhivele Na\ionale Satu Mare, Fond
Prim[ria Municipiului Satu Mare,
Dosar 7, filele 26-29 

Grupaj realizat de Adriana Zaharia

Conform datelor statistice p[strate
`n arhivele Prim[riei Satu Mare, ̀ n 1927
municipiul avea  49.092 locuitori. Po-
pula\ia era ̀ mp[r\it[ pe categorii astfel< 

B[rba\i<
- de la 16 - 20 ani - 2.120 suflete>
- de la 20 - 45 ani - 9.284 suflete>
- de la 45 - 60 ani - 3.227 suflete>
Femei<
- de la 16 - 20 ani - 2.245 suflete>
- de la 20 - 45 ani - 11.375 suflete>
- de la 45 - 60 ani - 3.436 suflete>
Copii< 
- 11.723 suflete>
Persoane peste 60 de ani< 
- 5.682 suflete.

Clubul sportiv “Olimpia” Satu Mare
a inten\ionat s[ ̀ nchirieze de la Prim[rie
lacul din Gr[dina Romei pentru a-l
transforma ̀ n patinoar. ~n aces sens con-
ducerea clubului a depus cererea cu nr.
208, din 20 octombrie 1922. 

Pentru c[ nu au primit niciun
r[spuns,  la adunarea general[ a clubului
\inut[ `n februarie 1923 s-a hot[r]t s[
cear[ primarului s[ demareze o anchet[
`n acest sens. 

Adresa redactat[ la 5 martie 1923
este semnat[ de c[tre  primsecretar ;i de 

La 4 iulie 1927,
municipiul Satu Mare
avea 49.092 locuitori  

~n anul 1922 clubul
Olimpia vroia s[ fac[
patinoar pe lacul din

Gr[dina Romei
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IN MEMORIAM
Cei care l-au cunoscut îi poartă un profund respect. Autorul a 18 cărţi publicate şi multe altele,

poate peste 10 titluri care au rămas în manuscris, a trecut întru cele veşnice marţi, 31 martie, fiind
condus pe ultimul drum de prieteni şi oameni de cultură sătmăreni, joi, 2 aprilie. Ovidiu Suciu `şi
doarme somnul de veci în Cimitirul de lângă gara din Satu Mare.

 Profesorul, folcloristul, poetul
şi omul de cultură Ovidiu Suciu,
s-a născut într-o zi de decembrie
a anului 1936, în satul Săsciori,
judeţul Alba, într-o familie de
dascăli de ţară, cei ce i-au oferit
un model intelectual de excepţie.
A absolvit Facultatea de filologie
în Cluj Napoca, după care şi-a în-
ceput cariera didactică. Printre
localităţile judeţului în care Ovi-
diu Suciu s-a făcut remarcat ca
profesor debutant se numără şi
comuna Apa.

Cei care l-au cunoscut îi poartă un
profund respect. Iată că autorul a 18
cărţi publicate şi multe altele, poate peste
10 titluri care au rămas în manuscris, a
trecut întru cele veşnice marţi, 31 mar-
tie, fiind condus pe ultimul drum de
prieteni şi oameni de cultură sătmăreni,
joi, 2 aprilie. Îşi doarme somnul de veci
în Cimitirul de lângă gară din Satu Mare. 

Ştefan Haiduc - Ovidiu 
Suciu, în oglinzi paralele

Ovidiu Suciu este un cunoscut şi
apreciat poet şi gazetar sătmărean, o
personalitate complexă, care a ars o viaţă
întregă la combustia dragostei pentru
frumos, ce l-a ajutat să se ridice deasupra
balastului cotidian şi să-şi împlinească
un exemplar destin artistic. Acest ideal,
al rostirii prin cuvânt, l-a fascinat şi l-a
mistuit deopotrivă, iar omul s-a lăsat
sedus de aspectele frumoase ale vieţii,
indiferent de ce veşmânt au îmbrăcat<
poezia, teatrul,  pictura, muzica. Toate
i-au alimentat sufletul înrobit de fru-
mos, dar nu a făcut concesii rostirii facile
şi superficiale, sau al celei îngrădite de
convenţiile perioadei istorice, când
omul a fost „supus acestor cumplite vre-
muri de acum“, cum ar fi rostit Miron
Costin. Iar Ovidiu Suciu a avut intuiţia
şi înţelepciunea să răzbească cu fruntea
sus şi cu demnitate peste molozul ideo-
logic care a îmbâcsit o bună parte a tim-
pului biologic care i-a purtat fiinţa ful-
gurantă prin lume, când omul, mai ales
creatorul, a fost „sub vremi“ şi trebuia
să plătească un cumplit tribut moral ca
să răzbească. Astfel, în „Drumuri prin
Oaş“ (1989) a găsit formula ideală care
să-i permită mărturisirea neîngrădită a
dragostei pentru mirificul ţinut al Ţării
Oaşului, formula reportajului sentimen-
tal, necontaminat de modelul foarte pre-
zent în epocă, al relatărilor triumfaliste
despre elanul măreţelor prefaceri socia-
liste. Traseul existenţei sale lumeşti
începe pe un plai din mijlocul  Depre-
siunii transilvane, satul Săsciori, jud. Al-
ba, într-o familie de dascăli de ţară, ce
i-au oferit un model intelectual, al îm-
plinirii fiinţei întru cuvânt şi frumos,
dar şi un model moral, al dăinuirii după
nişte modele formate şi orânduite în ju-
rul unor valori cizelate de-a lungul mul-
tor veacuri în satul tradiţional românesc<
respectul pentru adevăr, cinste, omenie
şi demnitate, căutarea frumosului în lu-
crurile mărunte şi gesturile simple. De
aceea, a ales să trăiască toată viaţa ghidat
după aceste precepte morale, preferând
o existenţă discretă şi modestă, fără vâl-

vă în jurul său, neinteresându-l gloria
facilă.  

Formaţia intelectuală şi-a cristali-
zat-o la Cluj Napoca, unde a terminat
Facultatea de filologie, după care a fost
repartizat ca profesor de română în Satu
Mare, dar a profesat foarte puţin, deoa-
rece a preferat să se dedice domeniului
cultural, îndeplinind diferite funcţii. În
paralel, a desfăşurat o bogată şi înde-
lungată activitate jurnalistică. De-a lun-
gul anilor, a scris şi tipărit 15 cărţi, cărora
li se adaugă câteva pliante şi numeroase
cărţi în manuscris şi diferite proiecte<
dicţionar al personalităţilor sătmărene,
un studiu despre arta lemnului ş.a. 

A debutat relativ târziu, atunci când
a socotit că fructul creaţiei lirice este
copt şi profilul artistic se poate reliefa
pregnant şi-i poate oferi o bună şi co-
rectă reprezentare. Profilul liric s-a con-
turat treptat, prin acumulări succesive,
fiecare volum aducând o nouă notă dis-
tinctă şi clară. Din temele abordate, do-
uă sunt mai bine reprezentate< iubirea,
ca o flacără continuă, care luminează şi
înnobilează fiinţa, dându-i un sens su-
perior, şi cealaltă este atitudinea civică,
asumarea responsabilă a propriului des-
tin. Ovidiu Suciu este în primul rând
un poet, închegând o operă lirică con-
sistentă şi valoroasă. 

Dar, ca un autentic intelectual, a
simţit nevoia să se pronunţe asupra rea-
lităţilor vieţii, ca un observator fin şi ra-
finat, semnând cu frecvenţă considera-
bilă articole de atitudine civică şi, mai
ales, fiind un cronicar asiduu al feno-
menului cultural din preajma sa. A
susţinut decenii în şir rubrica de cultură
de la ziarul unde a lucrat („Cronica săt-
măreană“ şi „Gazeta de Nord-Vest“), dar
a publicat şi la cele mai importante re-
viste din ţară. Cultura, percepută ca un
fapt viu, dinamic, modelator, fără de
care fiinţa umană nu are niciun sens.
Ţin minte o întâmplare care îl defineşte<
într-o iarnă superbă, de prin anii ’80, la
aniversarea Luceafărului literaturii ro-
mâne, a făcut un gest de care numai ma-
rile spirite sunt în stare< a mers în pădu-
rea Oaşului, la un parchet de exploatare
a lemnului, şi le-a vorbit lucrătorilor fo-
restieri despre poezia lui Eminescu. O
imagine superbă< în crugul iernii, în mij-
locul codrului, cu zăpada în troiene, un
poet citind poezii de Eminescu, cobo-
rând poezia la rosturile ei fundamentale,
de a sluji oamenilor şi a le aduce un
strop de frumuseţe> a deschide ferestre
spre suflete, să pătrundă raze de bucurie
adevărată, să le plăsmuiască după valo-
rile esenţiale ale vieţii, pentru împlinirea
„cu asupra de măsură“ a condiţiei uma-
ne.  Structural astfel zămislit, a crezut
cu tărie în funcţia integratoare şi mo-
delatoare a culturii, slujind actul cultural
cu pasiune şi devotament exemplar, fă-
când din aceasta chiar un mod de viaţă.
A fost de o generozitate fără de seamăn,
rareori poate fi întâlnită o astfel de dă-
ruire totală, până la sacrificiul de sine,
totul sub semnul împlinirii prin cultură.
Aşa s-au născut studiile dedicate artişti-
lor plastici sătmăreni, precum şi unor
personalităţi artistice sau ştiinţifice (Ni-
colae Sabău, Dumitru Fărcaş, Acad. dr,
Virgil Enătescu - nepublicat) sau volu-
mul de durere, revoltă şi speranţă „Ro-
mânii dincolo de sârma ghimpată“. 

Ca un autentic intelectual şi creator,
a avut un adevărat cult pentru limbă,
veşmântul care îmbracă cugetul şi ros-
tirea, dă contur gândurilor şi sentimen-
telor, fără de care însăşi viaţa omului nu
poate fi concepută. Ca om de litere, pen-
tru Ovidiu cuvântul a avut o putere ma-
gică, („La început era Cuvântul şi Cu-
vântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu
era Cuvântul“, Evanghelia după Ioan,
cap. 1) cuvântul care întemeiază lumea
şi defineşte fiinţa umană. Mai ales din
contactul cu realitatea oamenilor simpli,
de la ţară, păstrători ai unui inestimabil
tezaur de sensibilitate şi înţelepciune
populară, reţinea cuvinte şi expresii cu
o mare putere de fascinaţie, cărora le
găsea vraja ascunsă în sensuri subtile şi
pline de expresivitate. Astfel, peste ani,
a devenit un colecţionar al unei astfel
de comori şi se bucura sincer de strălu-
cirea ei ascunsă, pe care uneori mi-o
împărtăşea şi mie, semn că i-am câştigat
prietenia şi încrederea. 

A fost un prieten apropiat al Ţării
Oaşului, căreia i-a cercetat frumuseţile
şi valorile şi a încercat să le pătrundă şi
să le pună în valoare. Mărturie stau ze-
cile sau chiar sutele de articole despre
această zonă, precum şi cărţile dedicate
zonei (pliantele „Oşenia nu o lăs“, „Sâm-
bra oilor“, albumul „Vasile Ionici“, vo-
lumul de reportaje „Drumuri prin Oaş“,
un „Dicţionar şcolar de etnografie şi fol-
clor“) şi prieteniile pe care le-a legat cu
mulţi oameni de aici, oameni simpli sau
personalităţi< artistul fotograf Ioniţă G.
Andron, dr. Pop Mihai, directorul le-
gendar al Spitalului Orăşenesc, pictorul
Vasile Pop-Negreşteanu, etnograful Pop
Iacob din Bixad şi mulţi alţii. Am avut
şansa şi privilegiul să mă bucur şi eu de
prietenia lui, care m-a onorat> pentru
mine, a fost un prieten sincer şi stator-
nic, care mi-a oferit numeroase clipe de
delectare spirituală. Şi pentru care o să-
i port un loc aparte în amintirile mele.

George Vulturescu - “Lada
de zestre” a lui Ovidiu Suciu

Ovidiu Suciu face parte dintr-o
generaţie exemplară (Petre Vacarciuc,
Vasile Savinescu, Ion Vădan, Iacob
Dance, Ioan Gavrilaş) care a fondat
instituţii de cultură, a cartografiat
etnografic spiritualitatea judeţului
nostru. Alături de ei a pus în pagini - de
reporter şi scriitor - note despre zestrea
tradiţională a Oaşului (Oşenia nu o lăs,
1969, Dicţionar de etnografie şi folclor
românesc, 2006, 2009), despre zona
Codrului (Nunta codrenească din
judeţul Satu Mare, 1979), despre arta
plastică sătmăreană (Vasile Ionici,
1976; Artişti plastici amatori, 1980) sau
arta fotografică (Stop-cadru, artişti
foto, 1981). A inaugurat serii de
monografii exemplare (Nicolae Sabău -
rapsod al neamului, 1999)> Dumitru
Fărcaş, 2009) şi a susţinuit promovarea
poeţilor Ioan Bran, Vasile Tarţa editând
prima lor culegere - Versuri, din 1977.
Alături de Ion Vădan şi Vasile
Savinescu s-a luptat pentru apariţia
celor mai renumite antologii de creaţie
sătmăreană - Afirmarea, 1978>
Afirmarea - Pagini literare sătmărene,
1980. Reportajele sale (Drumuri prin

Oaş, 1989> Românii dincolo de sârma
ghimpată, 1999> Trecător prin Ţara
Făgăduinţei, 2006) fixează plastic locuri
tradiţionale şi oameni exemplari. A
scris cu har portretistic proză
(Scafandru în derivă, 2004) şi volume
de poezie, cu fior metafizic, ca meditaţii
amare despre trecerea timpului (Sete de
rodii - Zidire de sine, 2003> Amurg,
Gâlceve - 2006> Cântec de leagăn
pentru lacrima verbului, 2009). Natură
generoasă, doldora de proiecte (mai
mult de 10 cărţi rămase netipărite din
lipsă de fonduri), publicistul şi
scriitorul O. Suciu a murit în chiar ziua
de naştere a poetului său drag, Nichita
Stănescu despre care a publicat o carte
(Nichita Stănescu - Îngerul blond,
1993) valorificând un interviu inedit cu
sora poetului. Desigur, o pierdere
regretabilă pentru viaţa culturală a
Sătmarului pe care trebuie s-o evocăm
în amintiri şi să-i tipărim cărţile despre
tradiţiile judeţului - o „ladă de zestre”
unică.

Gheorghe Creţu<
Ovidiu Suciu întregeşte
Cenaclul Celest 

Ştiam că este bolnav dar, aşa cum
era de bolnav, tot mai "cerceta"
redacţiile sătmărene şi nu numai. A fost
un bun prieten cu un alt mare om de
cultură, fostul meu profesor Ilie
Sălceanu şi venea des în Redac\ia
Informaţiei Zilei! L-am cunoscut de pe
când eram elev de liceu la Unio şi mă
duceam des la consăteanul şi, mai
târziu, prietenul regretat Ion Vădan, la
Centrul de Îndrumare! Cochetam de-
atunci cu poezia şi m-a luat Vădan sub
aripa sa! După care m-au preluat alţi
dispăruţi, doamne câţi sunteţi!, Ion
Baias, Dorin Sălăjan, Ion Bledea, Vasile
Tarţa, Ion Bala şi mă bucur că mai
trăiesc George Vulturescu, Dumitru
Păcuraru, Radu Ulmeanu! I-am omis
pe Emil Matei şi Alexandru Pintescu!
Deci, la Centrul de Creaţie, discutând
cu Vădan, s-a apropiat Ovidiu Suciu şi
l-a întrebat pe Vădan cine sunt şi i-a
explicat! Din acel moment, de câte ori
mergeam şi nu-l găseam pe moment pe
Nelu, mă "dăscălea"Ovidiu şi uneori ne
spuneau bancuri, dar şi lucruri din
folclor pe care le auzeam prima dat[ de
la alţi doi regretaţi oameni de cultură

Petre Vacarciuc şi Iacob Dance zis şi
Eco! Ultima dată ne-am întâlnit acum
vreo două luni în fa\a unui hotel central
din oraş, acolo unde am convorbit mult
timp! Mi-a spus de suferinţele lui, dar
şi de proiectele pe care le avea în lucru.
Ar fi multe de povestit de scriitorul,
folcloristul, omul de omenie, Ovidiu
Suciu! Adio Ovidiu şi ce adevărat
cenaclu veţi face cu cei enumeraţi mai
sus, acolo în Rai! Să te odihneşti şi să vă
odihniţi în pace cu toţii!

Adrian Ţineghe - Cuvinte
pentru Ovidiu Suciu

Amintiri frumoase mă leagă de
Ovidiu Suciu, scriitor şi jurnalist de
frunte al Sătmarului, mai mult de o
jumătate de veac.

Privind în urmă, valoarea lui îmi
pare că iese mai mult, acum, în
evidenţă... pentru cei care l-au
cunoscut.

Ovidiu Suciu a trăit profund
muzica şi poezia sufletului românesc.
Era fascinat de folclorul românesc,
oşenesc, moroşenesc, de cântecele lui
Nicolae Sabău, de doinele lui Dumitru
Fărcaş, de poezia lui Eminescu … 

Era fascinat …  chiar şi de viaţa
culturală a Careiului …  Într-un articol
din 13 octombrie 2013, publicat într-un
ziar local, spunea despre o elevă din
Carei că recită poezia la modul sublim.

Ovidiu Suciu recepta poezia şi arta
în general la modul sublim, pentru că
însuşi le trăia astfel.
Ştia să se bucure de valorile artistice pe
care le întâlnea şi să le împărtăşească şi
altora.

În urmă cu aproximativ trei ani, am
avut împreună o discuţie mai lungă
despre poezie, folclor, destin …
Cuvintele lui, la despărţire, în timp ce-
mi întindea mâna< ”Ovidiu Suciu, încă
viu!” 

Acum, ce-aş mai putea să spun?
Cuvintele îmi par neputincioase.
Oricum … 
Ovidiu Suciu este încă viu în sufletul

meu. Cred că este la fel în sufletele
tuturor celor care l-au cunoscut şi i-au
fost aproape. 

Cu bine, prietene! Dumnezeu să-ţi
fie alături în tainica lume în care te-ai
dus! Condoleanţe pentru familia
scriitorului şi jurnalistului Ovidiu
Suciu!

Un ultim salut poetului   
Ovidiu Suciu din partea

colegilor de condei
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În duminica de dinaintea învie-
rii Domnului nostru Iisus Hristos
prăznuim intrarea Mântuitorului
în Ierusalim. Este atât o zi lumi-
noasă, cât şi o zi mai sumbră, fiin-
dcă începe săptămâna patimilor
Fiului Omului, patimi la care vom
şi noi părtaşi prin mijlocirea Bise-
ricii.

După învierea lui Lazăr din Betania,
Iisus – călare pe un asin (semn al smere-
niei, al blândeţii) – Se îndreaptă spre Ie-
rusalim, înconjurat de mulţime. Oamenii
din cetate (copii, tineri şi bătrâni, bolnavi
şi sănătoşi) au ieşit în întâmpinarea Sa,
primindu-L ca pe un împărat, ca pe un
profet, ca pe un binefăcător, ceea ce a stâr-
nit furia arhiereilor, cărturarilor şi farisei-
lor, care Îi hotărăsc moartea. Cuprinşi de
bucurie şi de entuziasm, unii oameni tăiau
ramuri de arbori şi le aşezau pe cale, alţii
îşi desfăceau hainele şi le aşterneau pe
drum pentru ca Domnul să calce pe ele,
iar alţii purtau în mâini ramuri de finic,
strigând< “Osana! Binecuvântat este Cel
Ce vine întru numele Domnului, Împăra-
tul lui Israel!” (Ioan XII; 13). Omul şi na-
tura (întreaga creaţie) erau în jurul lui
Hristos, Domnul lumii. Deşi este aclamat
ca un împărat, totuşi atitudinea Sa se ca-
racterizează nu prin mândrie, ci prin blân-
deţe şi smerenie. Vine într-o stare de umi-
linţă, aducând cu Sine pacea şi iubirea. Se
îndrepta spre patimi, spre cruce, spre în-

viere. 
Duminica

Floriilor sau a Vlăs-
tarilor poartă acest
nume datorită faptu-
lui că Domnul, la in-
trarea Sa triumfală ̀ n
Ierusalim, a fost în-
tâmpinat de popor cu
ramuri de finic şi cu

alte flori, zice Simion Florea Marian (Săr-
bătorile la români, vol. II, Buc., 1994, pp.
84-88). De asemenea, această denumire
ne duce cu gândul şi la sfinţirea, în toate
bisericile, a ramurilor de salcie, a mâţişoa-
relor, precum şi la înnoirea naturii< din
această zi încep toţi pomii şi toate florile
să înmugurească şi să înflorească. În noap-
tea dinspre Florii, pe la miezul nopţii, fetele
fierb apă cu busuioc şi cu fire d e la prapurii
de la biserică. În ziua de Florii, ele iau
această apă şi se spală cu ea pe cap pentru
a avea păr frumos şi strălucitor (ca firele
de la prapuri) şi pentru a fi plăcute de bă-
ieţi. După ce se spală, toarnă apa rămasă
la rădăcina unui păr, rostind< “Cum îi părul
când îi înflorit de frumos, aşa să fiu şi eu
de frumoasă> cum se uită oamenii la un
păr înflorit, aşa să se uite şi la mine!” Se
crede despre cel care se împărtăşeşte (cu-
minecă) de Florii cu Trupul şi Sângele
Domnului Iisus Hristos, că înainte de a se
apropia de preotul care ţine potirul în mâ-
nă, în faţa Sfântului Altar, orice va gândi
de bine în acel moment Dumnezeu îi va
împlini dorinţa. În ziua de Florii se culeg
tot felul de flori de primăvară, care se duc

la biserică, fiindcă aceasta e ziua florilor.
Se spune că aşa cum va fi vremea de Florii
la fel va fi şi de Paşti. În unele părţi (din
Muntenia) oamenii nu se spală pe cap şi
nu se bărbieresc în această zi ca nu cumva
să albească precum pomii, care înfloresc
acum. În alte zone (de ex. în Banat) româ-
nii nu se spală pe cap în săptămâna de di-
naintea duminicii intrării Domnului în Ie-
rusalim de frică să nu încărunţească, însă
se spală în ziua Floriilor cu apă descântată
ca să le crească şi să-şi menţină părul fru-
mos, iar apoi toarnă apa rămasă la rădăcina
unui păr altoit. De Florii este dezlegare la
peşte, astfel că oamenii care îşi serbează
onomastica pot mânca şi altceva, nu doar
mâncare de post, dar au grijă să nu facă
petreceri cu dansuri şi lăutari deoarece
este păcat. Acum nu se lucrează, ci creştinii
se duc la biserică, pregătindu-se pentru
începutul săptămânii patimilor.

Iisus Hristos `nt]mpinat 
cu ramuri de finic la intrarea
`n Ierusalim

Domnul Iisus Hristos a fost întâmpinat
la intrarea în Ierusalim de oameni cu ra-
muri de finic (palmier) în mâini. Se spune
că atunci când Iisus era răstignit pe cruce,
Maica Domnului îndurerată a ajuns la un
râu mare, pe malul căruia crescuse o salcie.
Maria i-a cerut salciei să se facă punte pen-
tru a putea trece apa. Salcia a ascultat, s-a
prefăcut în pod, iar Maica Domnului a
trecut pe cealaltă parte, după care a bine-

cuvântat salcia “ca să nu se poată face căr-
buni din ea şi să se ducă în toţi anii în ziua
de Florii la biserică. Şi de atunci se duc în
ziua de Florii rămurele înflorite de salcie
la biserică”, consemnează Simion Florea
Marian. Întrucât în ţara noastră nu cresc
palmieri, românii întrebuinţează rămurele
verzi de salcie, care înfloreşte tocmai în
această perioadă şi ale cărei flori se numesc
mâţişoare. În ajun de Florii, curatorii şi fe-
ciorii se duc pe câmp să adune mâţişoare,
pe care le aşează în biserică, unde rămân
până a doua zi. În ziua praznicului preotul
sfinţeşte mâţişoarele, care vor fi împărţite
credincioşilor. Aceştia vin la biserică, să-
rută icoana intrării Domnului în cetatea
Ierusalimului şi îşi iau mâţişoare, ducân-
du-le acasă cu multă evlavie. Este o plăcere
să vezi fiecare credincios ţinând mâţişoare
în mâini pe parcursul Sfintei Liturghii. Pa-
raclisierul pune rămurele de salcie la icoa-
ne, la uşa bisericii, dar şi la poarta ce dă în
curtea sfântului lăcaş. Este mare sărbătoa-
re! Ajungând acasă cu mâţişoarele, creştinii
intră mai întâi în poiată şi lovesc cu ele vi-
tele ca să crească sănătoase, apoi merg în
casă şi ating cu acestea copiii mici pentru
ca ei “să crească şi să înflorească” precum
mâţişoarele. După aceea, le pun la icoane,
în vaze sau în alt loc de seamă din casă.
Unii nu le introduc în case, ci le aşează de-
asupra uşii, sub streşină, ca să nu umble
nimeni cu ele, crezând că dacă le duc în
interiorul casei va muri cineva de acolo
sau vitele se vor îmbolnăvi. Totodată, se
pun rămurele de salcie pe stupi pentru ca
să fie multă miere şi pe straturile din gră-

dini ca viermii să nu mănânce legumele.
Românii folosesc mâţişoarele sfinţite şi ca
leac contra multor boli< friguri, dureri în
gât, dar şi pentru vindecarea animalelor.
Cei care nu vor să răcească/să se îmbolnă-
vească tot restul anului înghit mâţişoare
în ziua de Florii, după Liturghie. Mâţişoa-
rele mai sunt întrebuinţate împotriva grin-
dinei şi a furtunilor. Pe vreme grea, se pun
mâţişoare pe foc în speranţa că fumul ieşit
va împrăştia urgiile naturii, risipind norii.
În timp de mare necaz, se iau mâţişoarele
de sub streşina casei, se afumă cu tămâie
sfinţită în ziua de Paşti, înconjurându-se
de trei ori (sau de mai multe ori) casa cu
ele. Dacă în ziua Floriilor umbli încins cu
salcie sfinţită se crede că nu te va mai durea
“mijlocul”. Trebuie specificat faptul că
mâţişoarele se folosesc şi la “negoţ”. Dacă
duce cineva animale la târg şi le atinge cu
mâţişoarele sfinţite, atunci cumpărătorii
“se îngrămădesc la dânsele, tocmai după
cum se îngrămădesc oamenii în ziua de
Florii ca să ia mâţişoare”, conchide Simion
Florea Marian.    

În concluzie, după ce am pătruns în at-
mosfera plină de semnificaţii a praznicului
Floriilor, împreună cu Biserica să zicem<
“Învierea cea de obşte mai înainte de patima
Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai
sculat, Hristoase Dumnezeule> pentru
aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei
purtând, Ţie biruitorului morţii strigăm<
Osana întru cei de sus, binecuvântat eşti,
Cel Ce vii întru numele Domnului!”

Preot dr. Cristian Boloş

Dragi Fraţi şi Surori!

Cristos a înviat! Aceasta este
marea veste bună a Bisericii.
Aceasta este Evanghelia creştină!
Cristos a fost răstignit pe cruce
şi a murit, dar Dumnezeu L-a în-
viat. Îl sărbătorim cu entuziasm
şi mare bucurie pe Domnul cel
învingător.

Dar răscumpărarea noastră n-a
înfăptuit-o Cristos singur, nu este un
act de eroism solitar, ci este opera co-
mună a Tatălui şi Fiului.

Vreau să afirm, Fraţi şi Surori, că
răscumpărarea este în primul rând
opera Tatălui care, pentru a-şi mântui
copiii păcătoşi, îşi sacrifică pentru
aceştia fiul nevinovat. Nu este vorba
aici de cruzime, ci de ceea ce Isus în-
suşi a exprimat în cadrul discuţiei pe
care a avut-o cu Nicodim< „…atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât
l-a dat pe Fiul său, unul născut…”
(Ioan 3, 16). Cât de mare este această
iubire!

Povestea unui copila;
r[t[cit de mam[

“Sub acoperişul uriaş al unei gări,
unde mulţimi de oameni veneau şi
plecau, un copilaş a izbucnit dintr-
odată într-un plâns amar. Căci ni-
meni nu putea să treacă pe lângă co-
pilul hohotind, iar cei mai mulţi s-au
şi oprit ca să încerce să-i aducă mân-
gâiere.

Ce-i necazul, băieţele? – l-au în-
trebat.  Te putem ajuta? Ce s-a întâm-

plat?  
Băieţelul

nu le-a dat nicio
atenţie. Cu cât do-
reau mai mulţi să-
l  ajute,  cu atât
plângea mai tare.
În cele din urmă a
apărut un poliţist.

S-a aplecat şi a luat copilul în braţe. 
Ei bine, tinere – a spus cu un glas

prietenos poliţistul – nu vrei să-mi
povesteşti ce s-a întâmplat? De ce
plângi? Ai pierdut-o pe mama ta?

Băieţelul a amuţit pentru o clipă,
apoi a început să strige cât îl ţinea gu-
ra< Nu! Nu eu mi-am pierdut mama,
ci mama m-a pierdut pe mine!” (B.
Ferrero< Întotdeauna va fi o nouă zi,
pag.76)  

L-am pierdut pe Dumnezeu? Nu.
Dumnezeu ne-a pierdut pe noi şi nu-
şi va găsi liniştea până când nu ne va
regăsi! Să-i mulţumim pentru aceasta
Tatălui!

~nt]lnirea cu Tat[l este
fericirea cea mai mare

Răscumpărarea este, în al doilea
rând, jertfa Fiului, care îşi iubeşte atât
de mult Tatăl, încât devenit om, se
supune în totalitate voinţei Tatălui,
fiind ascultător până la moarte. Dar
nu a vrut să ne aibă pentru sine, ci
pentru Tatăl, întrucât suntem ai Săi
şi să-L întâlneşti pe Tatăl este fericirea
cea mai mare. Ca răsplată a ascultării
sale, Tatăl ceresc a ridicat şi natura
umană a Fiului Său în gloria Sa dum-
nezeiască prin minunea Învierii.     

Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

Deşi nu pentru această viaţă, ci pen-
tru una de neînchipuit pentru noi, a
înviat totuşi pentru o autentică nouă
viaţă. De asta s-au convins martorii
oculari, care vestesc că prin Cristos
cel înviat avem cale liberă spre Tatăl
din ceruri. Să-i mulţumim pentru
aceasta lui Isus Cristos!

Timpul care ne-a mai r[mas
de tr[it nu trebuie irosit

Fraţi şi Surori! Pentru darul mân-
tuirii, dincolo de mulţumiri, ce-i pu-
tem da în schimb lui Dumnezeu? Pa-
rohul din Ars, Sfântul Ioan Maria
Vianney, a fost de părere că< „Dum-
nezeu ne-a creat pe noi şi lumea pen-
tru că ne iubeşte. Cât de frumos şi
extraordinar este că-L putem cu-
noaşte, iubi şi sluji pe Dumnezeu! Es-
te misiunea noastră în această lume.
Orice altceva este timp pierdut.” (Li-
turghierul mic, anul B, pag. 316)  

Pentru ca timpul care ne-a mai
rămas de trăit să nu fie unul irosit, să
ne străduim cu toţii să-L cunoaştem,
iubim şi să-L slujim pe Dumnezeu,
acolo unde ne este locul, cu şi mai
mare ardoare şi dăruire totală.  

Cu aceste gânduri le urez tuturor
oamenilor de bunăvoinţă sărbători
pascale pline de bucurie şi bogate în
haruri.

Satu Mare, în Sărbătoarea
Învierii Domnului 2015                                  

† Eugen Schönberger
episcop romano-catolic

de Satu Mare

Duminica Floriilor în tradi\ia românilor

Românii folosesc mâţişoarele sfinţite şi ca leac contra multor boli< friguri, dureri în gât,
dar şi pentru vindecarea animalelor. Cei care nu vor să răcească/să se îmbolnăvească tot
restul anului înghit mâţişoare în ziua de Florii, după Liturghie. Mâţişoarele mai sunt în-
trebuinţate împotriva grindinei şi a furtunilor. (Preot dr. Cristian Bolo;)

Scrisoare pastorală către Pastorii,
Epitropii, Presbiterii, Credincioşii
Comunităţilor Eparhiei

Dragilor Fraţi şi Surori în Iisus
Hristos,

Vă adresez această scrisoare pastorală
chiar în ziua marii noastre sărbători, într-
un moment când viitorul nostru pare să
fie ameninţat. Căci, nu putem să uităm că
în imediata vecinătate a noastră este război.
Război în care fraţii noştri maghiari sunt
în pericol. Şi nu putem să trecem cu vede-
rea faptul că într-o altă parte a lumii fraţi
într-o creştini sunt decapitaţi cu o cruzime
greu de imaginat. Cu nelinişte în suflet,
trebuie să recunoaştem că de fapt nici nu
merităm altceva. Lumea şi-a întors capul
de la Domnul Dumnezeu, iar în viaţa in-
dividuală a fiecăruia prea puţini sunt cei
care caută ajutorul Sfântului Duh. Ezechiel
spunea despre poporul infidel al Cetăţii
Jerusalimului< "te-am văzut tăvălită în sân-
gele tău" (Ez. 16,6).

Odată cu Sfintele Sărbători Pascale tre-
buie ca buna vestire a Învierii să ajungă în
acele locuri unde rănile războiului sunt
cele mai adânci, unde sângele celor nevi-
novaţi este înghiţit de pământ, unde co-
munităţi sunt nimicite în mod sângeros.
Să ne aducem aminte< de Vinerea Mare, la
fel, Pilaţi şi Irozi au făcut legea ca repre-
zentanţi ai puterii, stăpâni pe viaţă şi pe
moarte, dar de fapt erau ucigaşi, trădători
şi mincinoşi. Şi astăzi Pilaţii "fideli lui Iisus
Hristos" şi Irozii moralişti sunt cei mai pe-
riculoşi. Aceştia au ucis şi vor ucide căci ei
sunt instrumente ale forţei diabolice.

Noi ştim că starea însângerată a putut
fi schimbată numai prin sacrificiul Dom-
nului nostru Iisus Hristos, pe crucea plină
de sânge. Lumea umană a fost răscumpă-
rată prin sângele nevinovat al Mântuito-
rului, şi nu există nimic mai presus de acest

sacrificiu.
Bunul

Dumnezeu a fost mi-
lostiv cu Jerusalimul
infidel. După spusele
lui Ezechiel< "Trăieşte
chiar şi în săngele
tău!" Da, ți-am zis<
"Trăieşte chiar şi în
săngele tău!"(Ez. 16,6)

Trebuie să trăieşti în ciuda sângelui vărsat,
trebuie să speri în ciuda mizeriei, căci soar-
ta ta se decide în acest moment< vei rămâne
sau nu întru Dumnezeu. Aceasta este me-
sajul pascal al Vechiului Testament, cu câ-
teva secole înainte de sacrificiul lui Iisus.
Iar după Vinerea Mare, marele eveniment
de Paşti constă în faptul că Iisus Hristos
trăieşte şi ne face să trăim şi noi. Astăzi
când prin mijloacele mediei ne parvin nu
numai veşti alarmante ci imagini ale unor
evenimente oribile, credinciosul, omul lui
Dumnezeu trebuie să dea ascultare cuvân-
tului ce vine de Sus, să ia decizii şi să acţio-
neze conform acestui cuvânt.

Aşadar, rămâi şi tu în viaţă, cel care ci-
teşti aceste rânduri, căci aceasta este hotă-
rârea lui Dumnezeu. Rămâi în viaţă în ciu-
da tentaţiilor Satanei, în ciuda înţepăturii
morţii, în ciuda bolilor insuportabile, în
ciuda răutăţii semenilor tăi. Rămâi în viaţa
pentru că aşa a hotărât Cel de Sus, iar po-
runca Lui este valabilă şi pentru tine. Rămâi
în viaţă căci Domnul te consideră demn
pentru a te scăpa de moarte şi pentru a
trăi. Rămâi în viaţă căci Iisus Hristos a făcut
totul pentru ca tu să-ţi trăieşti viaţa cu bu-
curie cerească deja aici pe pământ şi să
crezi cu tărie că vei trăi pe veci în ceruri.

Odată cu aceste gânduri, adresăm ru-
găciunile noastre ca Bunul Dumnezeu să
binecuvânteze Sfintele Sărbători de Paşti!

Oradea, în ajunul Paştelui 2015
În legământul păcii

Episcop Csűry István

Pastoralele de Pa;ti ale episcopilor
romano-catolic ;i reformat
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Amurguri fr[m]ntate de taine
r[scolesc sufletele noastre, a celor
r[ma;i aici pe p[m]nt pentru c[,
`n fiecare s]mb[t[ p]n[ la Sfintele
Pa;te `n casa lui Dumnezeu, Bise-
rica, se oficiaz[ liturghii ;i
rug[ciuni pentru odihna ve;nic[ a
celor pleca\i dintre noi.

Via\a lor aici pe p[m]nt a fost ca o
v]lv[taie, o pasiune, ca o flac[r[ aprins[
`n credin\[ care a pornit mereu la lupt[,
c[ut[ri tinz]nd c[tre bucuria ;i speran\a
c[l[torului r[t[cind ̀ n noapte c]nd z[re;te
o lumin[ prietenoas[. 

Muzica, poezia, proza ;i pictura sunt
ca o rug[ciune ce s-a `n[l\at spre ceruri
`ntr-o ve;nic[ pomenire a celor ce aici pe
p[m]nt prin puterea talentului, inteligen\ei
lor s-au ̀ nchinat lumii, au dat glas inimilor,
au pansat inimi cu o d[ruire nem[rginit[.

To\i au fost uni\i prin cuv]nt ;i c]nt<
Ionu\ Popdan, Dorin S[l[jan, Ion Baias,
Bledea Ioan, Alexandru Pintescu, Emil
Matei, Alexandru Munteanu, Iacob Dance,
dragul nostru so\, tat[, socru ;i bunic Petru
Vacarciuc, |iproc Iosif, Ion V[dan, Tar\a
Vasile, Ilie S[lceanu – profesor, jurnalist,
scriitor, de cur]nd li s-au mai al[turat Ioan
Gavrila; ;i Ion Bala, Vasile Savinescu, Ovi-
diu Suciu. Rug[ciunile pentru ei ne aduc

o alinare ;i totu;i ne `ndeamn[ s[ c[ut[m
prin sertare, desp[turim foaie dup[ foaie
poate g[sim o scrisoare ce aduce o amin-
tire, un cuv]nt bl]nd ;i o alinare. Dup[
aceste rug[ciuni pe razele g]ndului cade
o lumin[ lin[, o clip[ te sim\i inundat de
voci ce coboar[ pe seara vremii, ̀ \i m[rtu-
rise;ti tainele trecutului care acum sunt
contemplate ̀ n nop\i cu lun[, visuri, ;oapte

legate de trecut `nc[rcate de sinceritate,
sim\iri ;i cu o lacrim[ strivit[.  

Mereu ducem o floare pe morm]ntul
lor unde punem ;i g]ndul ;i dorul iar
rug[ciunea s[ fie auzit[ de ̀ ngeri s[ o duc[
la Dumnezeu. Ne g]ndim mereu la ei la
cei pleca\i dintre noi ;i totu;i ca frunzi;ul
ve;ted anii trec pe r]nd. Se aude un sunet,
e v]ntul anun\[ p[m]ntul ;i omul ce
a;teapt[ o chemare, e un tunet ;i o strigare
a ̀ ngerilor ce ne preg[tesc pentru plecare.
“:ti\i voi unde”. Cuvintele sunt de prisos,
suntem ca o frunz[ ce o a;terne octombrie
pe jos. 

Dragii no;tri oameni de cultur[ vor
r[m]ne mereu ̀ n sufletele noastre pentru
c[ adesea aici a fost p[m]ntul rom]nesc
ce a ̀ nflorit mereu ̀ n scrierile lor, ̀ n c]nte-
cele lor. Voi ne-a\i l[sat o mare zestre, un
mesaj, o comoar[ a spiritualit[\ii
rom]ne;ti, c[r\ile lor ;i c]ntecele vor d[in-
ui peste veacuri, ce reprezint[ nemijlocit
limbajul sufletului. 

R[m]n `n urma lor fapte de bine, ro-
dite ̀ ntru amintire, nume spre a fi ;optite.
R[m]n cuvinte tip[rite, imprimate ori pur-
tate din glas ̀ n glas. Operele lor vor r[m]ne
nemuritoare, ne `nchin[m cu smerenie
amintirii lor ce au deschis por\i spre multe
suflete. Dumnezeu s[ le dea lumina divin[
;i odihn[ ve;nic[!

Ana Vacarciuc

Zilele trecute, un grup de pro-
fesori ;i elevi de la :coala Gimna-
zial[ “B[lcescu - Petofi” din Satu
Mare a participat la o `nt]lnire de
lucru ̀ n cadrul Proiectului Come-
nius “Momente din trecut ;i pre-
zent” `n Spania. 

La `nt]lnirea g[zduit[ de :coala IES
"Francisco Tomas Valiente" din localitatea
Fuenmayor au luat parte delega\ii din zece
state, partenere ̀ n cadrul proiectului edu-
ca\ional. Este vorba de Cehia, Portugalia,
Polonia, Ungaria, Estonia, Turcia, Grecia,
Italia, Rom]nia ;i Spania. 

Din delega\ia rom]n[ au facut parte
profesoara Laczka Ecaterina, care este ;i
coordonator de proiect, ̀ nv[\[toarea Alina
Mure;an ;i elevii Liskai Krisztian ;i Raul

Mure;an.Timp de c]teva zile, profesorii ;i
elevii prezen\i au discutat despre revizuirea
;i finalizarea e-book-ului la care au muncit
pe parcursul celor doi ani `n care s-a im-
plementat acest proiect. Spaniolii ;i-au pri-
mit partenerii de proiect cu o mul\ime de
activit[\i. Au conturat un program bogat,
oferindu-le celor prezen\i posibilitatea de
a cunoa;te localitatea ̀ n care ;i-au petrecut
c]teva zile, obiceiurile ;i tradi\iile spaniole.
In prima zi de ;edere `n Spania, elevii
rom]ni ̀ mpreun[ cu elevii gazd[ s-au im-
plicat ̀ ntr-o activitate interactiv[, vizit]nd
monumentele ;i cl[dirile renumite ale
ora;ului Logrono. Au vizitat ;coala din
Fuenmayor, unde elevii ;i profesorii au
pus `n scen[ un amplu  program artistic
cu elemente specifice zonei. Au poposit ;i
la Primaria ora;ului Fuenmayor ;i au luat
parte la o serie de ;edin\e de lucru ̀ n ;coala

spaniol[.
~n frumoasa \ar[, copiii au avut prilejul

s[ viziteze ;i obiective turistice importante.
Au trecut pe la Mănăstirile San Millán de
Yuso ;i Suso, care fac parte din patrimoniul
UNESCO, au fost primi\i cu mult[ c[ldur[
de directorul educativ al regiunii Rioja, au
vizitat cl[dirile importante din ora;ele San
Sebastian ;i Bilbao.

Afl]ndu-se ̀ ntr-o zon[ renumit[ pen-
tru cultura de vi\[ de vie, partenerii din
cadrul proiectului au fost invita\i la pod-
goriile CampoViejo, AGE ;i la Muzeul de
vinarie Vivanco.

In ultima zi de ;edere ̀ n Spania, elevii
;i profesorii au primit certificate de parti-
cipare la ̀ nt]lnirea de lucru, iar pe final au
fost punctate sarcinile pentru viitoarea
`nt]lnire, cea din luna mai din Ungaria.

Ioana Vladimirescu

Copiii au vizitat Mănăstirile San Millán de Yuso ;i Suso, care fac parte din patrimoniul UNESCO, au fost primi\i cu mult[
c[ldur[ de directorul educativ al regiunii Rioja, au vizitat cl[dirile importante din ora;ele San Sebastian ;i Bilbao

Omul de cultur[ Petru Vacarciuc

Un omagiu adus oamenilor de cultur[
pleca\i dintre noi `n lumea celor drep\i

La ̀ nt]lnirea g[zduit[ de :coala IES "Francisco Tomas Valiente" din localitatea Fuenmayor au luat parte
delega\ii din zece state, partenere ̀ n cadrul proiectului educa\ional. Este vorba de Cehia, Portugalia, Polonia,
Ungaria, Estonia, Turcia, Grecia, Italia, Rom]nia ;i Spania. 

Timp de c]teva zile, profesorii ;i elevii prezen\i au discutat despre revizuirea ;i finalizarea e-book-ului la
care au muncit pe parcursul celor doi ani `n care s-a implementat acest proiect.

Un grup de elevi ;i profesori de la
:coala "B[lcescu - Petofi", prezent

la o ;edin\[ de lucru `n Spania

Propunerea legislativă pentru
siguranţa în şcoli a stârnit o dez-
batere în rândul elevilor, care ar
putea fi obligaţi să poarte uni-
forme sau să iasă din şcoală doar
însoţiţi.

Uniformă şcolară obligatorie, re-
guli stricte care practic fac imposibilă
plecarea din şcoală în timpul orelor
fără un profesor însoţitor şi agenţi de
pază în toate şcolile. Acestea sunt
principalele cerinţe trecute într-un
proiecte de lege privind siguranţa în
şcoli.

Iniţiativa legislativă, care aparţine
unui număr de 24 de deputaţi şi trei
senatori, şi care a fost dezbătută ieri
la Comisia pentru Învăţământ de la
Camera Deputaţilor a stârnit deja
controverse, elevii fiind profund ne-
mulţumiţi de regulile stricte din pro-
iectul de lege care se aseamănă izbitor
cu noul regulament şcolar. Copiii
sunt susţinuţi de specialiştii în drept
care susţin că în cazul regulilor stricte
care nu îi lasă pe elevi să iasă din şcoa-
lă, prevederile intră în conflict cu Co-
dul Penal. 

De cealaltă parte, părinţii şi pro-

fesorii sunt de părere că măsurile sunt
bune pentru siguranţa elevilor, deşi
un pic cam stricte. Uniforma şcolară
nu e pe placul elevilor Consiliul
Naţional al Elevilor, împreună cu
Asociaţia Elevilor din Constanţa şi
Academia Tinerilor au lansat şi o
petiţie care are peste 1.500 de sem-
nături prin care cer eliminarea uni-
formelor.

Elevii cer consultarea
organiza\iilor
care `i reprezint[

În plus, aceştia cer ca pe viitor,
oficialii din Educaţie să consulte or-
ganizaţiile reprezentative ale elevilor
atunci când elaborează proiecte sau
programe de acest fel. "Nu există nicio
probă care să demonstreze că unifor-
mele cresc gradul de siguranţă în
şcoli. În anumite cazuri, există şanse
ca directorii să abuzeze de acest arti-
col pentru a transforma elevii în mas-
cote în vederea promovării cultului
unităţii de învăţământ", spun repre-
zentanţii elevilor. Sunt profesori care
sunt de acord cu elevii în acest sens. 

Stelian Crainic

:colarii nu sunt de acord cu
purtarea obligatorie a uniformei

~n perioada 22 martie - 2 aprilie 2015,
la Liceul Teoretic German "Johann Ettin-
ger" din Satu Mare a avut loc o `nt]lnire
de lucru `n cadrul Proiectului Comenius
"S[ privim p[s[rile". 

24 de elevi ;i opt profesori de la ;coala
partener[ din cadrul proiectului, Esra Ka-
rakaya Anadolu Lisesi din Didim, Turcia,
s-au aflat în vizită la Satu Mare. 

Este a doua `nt]lnire din cadrul pro-
iectului, elevii turci fiind caza\i la colegii
lor, s[tm[renii no;tri, cum de altfel a fost
;i la prima ̀ nt]lnire c]nd copiii rom]ni au
locuit acas[ la cei din Turcia. Din echipa
de proiect a Liceului German au făcut parte
elevii claselor a X-a ;i a XI-a coordona\i
de profesorii  Reiz Maria, Elek Robert,
Gyongyosi Iolanda, Virginia Pi;coran, Ne-
meth Maria, Kassai Boglarka, Kuki Zsolt
;i Maria Graur. 

Pentru `nt]lnirea de zilele acestea a
fost preg[tit un program bogat ;i variat,
organiz]ndu-se prezent[ri despre protec\ia
mediului `njonjur[tor, av]nd loc o serie
de discu\ii pe tema simbolului p[s[rii `n
literatura rom]n[ ;i ̀ n cea turc[. Elevii din
cele dou[ \[ri au luat parte la numeroase
jocuri educative, au descoperit instrumen-
tele muzicale ce imit[ glasul ciripitoarelor,
au scris ;i au interpretat o pies[ de teatru
despre p[s[ri, ̀ nregistr]nd cuvinte ̀ n lim-
bile rom]n[, german[, englez[ ;i turc[
pentru audio-dic\ionarul ce se realizeaz[
`n cadrul acestui proiect. 

Una dintre activit[\ile preg[tite de
;coala gazd[ a vizat prezentarea ora;ului
Satu Mare. Oaspe\ii din Turcia au vizitat
obiectivele culturale ;i istorice din muni-
cipiul re;edin\[ de jude\, impresiona\i fiind

de multiculturalismul din zona noastr[,
de multilingvismul specific regiunii. Lo-
cuind `n familiile elevilor rom]ni, turcii
au f[cut `ndeaproape cuno;tin\[ c[
m]nc[rurile tradi\ionale, cu obiceiurile de
la noi. 

Pe l]ng[ vizitarea obiectivelor turistice
de la noi din ora;, cei implica\i ̀ n proiectul
Comenius s-au mai bucurat de excursii la
Muzeul ̀ n aer liber din Negre;ti, de tot ce
are de oferit atelierul de ol[rit, de frumu-
se\ea Castelului Karolyi din Carei, ie;ind
chiar ;i din jude\ul nostru ;i poposind la
Salina Turda. 

Pentru c[ `ntreg proiectul se concen-
treaz[ ̀ n jurul p[s[rilor, elevii turci al[turi
de colegii lor de la Liceul German au par-
ticipat al[turi de ornitologii s[tm[reni la
activit[\i de observare a p[s[rilor pe luciul
de ap[ de la C[line;ti Oa; ;i Moftin. Au
participat chiar activ la evenimentele or-
ganizate de Ziua Interna\ional[ a P[s[rilor
`n Gr[dina Romei, activit[\i puse ̀ n scen[
de Sucursala Satu Mare a Societ[\ii Orni-
tologice Rom]ne. La finele ̀ nt]lnirii de lu-
cru, elevii turci au sus\inut chiar un exa-
men de limba rom]n[, ob\in]nd un cer-
tificat de nivel A1.

Theodora V.

Liceeni ;i profesori din Didim,
Turcia `n vizit[ la Satu Mare
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RESTAURARE
Prima opera\ie de conservare a fost stabilizarea temporar[ cu foi\[ ja-

ponez[ ;i solu\ie din clei de pe;te `n concentra\ie 4% prin pensulare pe
`ntreaga suprafa\[ a icoanei.

Sâmbătă, 3 octombrie 2009, biserica de
lemn din Soconzel, veche de aproape 300
de ani, a ars din temelii. Sătenii au reuşit
atunci să salveze din flăcări cinci icoane,
un scaun din anul 1795 şi Sfânta Evanghe-
lie. Alte două icoane au scăpat de furia flă-
cărilor pentru că fuseser[ transportate
`naintea incendiului la Muzeul Judeţean,
pentru restaurare.

Cea care s-a ocupat de restaurarea acestora,
Cristina Busuioc, restaurator pictur[ la Muzeu, a
publicat `n “Satu Mare - Studii ;i comunic[ri” nr.
XXV/II din 2008 povestea restaur[rii icoanei
Sf]ntului Ierarh Nicolae. Ea ne-a pus la dispozi\ie
;i imaginile ce ̀ nso\esc acest text. Icoana restaurat[
se afl[ `n depozitul Muzeului Jude\ean.

Proceduri complexe

Cristina Busuioc scria ̀ n lucrarea sa< “Dimen-
siunile icoanei sunt 73 cm x 60 cm x 8,5 cm, blatul
icoanei este alc[tuit din dou[ buc[\i `mbinate, `n
prezent apar fisuri `n cele dou[ blaturi, ele fiind
`mbinate cu f];ii de p]nz[.

Starea de conservare a icoanei este destul de
slab[, pelicula de culoare din stratul pictural este
pierdut[ pe o suprafa\[ de cca 15%, iar desprin-
derile ;i slaba aderen\[ apar la toat[ suprafa\a
icoanei.

Lemnul ca suport este foarte uscat, el ;i-a pier-
dut calit[\ile ;i devine astfel foarte friabil. La acest

factor a contribuit ;i atacul de insecte xilofage
(cariile).

Prima opera\ie de conservare a fost stabilizarea
temporar[ cu foi\[ japonez[ ;i solu\ie din clei de
pe;te ̀ n concentra\ie 4% prin pensulare pe ̀ ntrea-
ga suprafa\[ a icoanei.

Verso-ul icoanei a fost pensulat cu solu\ie sa-
dolin pentru tratarea lemnului `mpotriva insec-
telor xilofage, au fost extrase traversele prinse cu
cepuri de lemn ;i cuie metalice. S-au f[cut com-
plet[ri cu straifuri de lemn `n fisurile din blatul
de lemn pe spatele icoanei, iar pe fa\a pictat[,
acolo unde de fapt ;i lipsea stratul pictural, s-au
a;ezat c]l\i `nmuia\i `n clei.

Complet[rile `n lacunele din lemn s-au f[cut
cu chit de clei de pe;te ;i praf de lemn, apoi cu
chit din praf de cret[ ;i solu\ie de clei de pe;te. Au
fost de asemenea extrase traversele cu scopul de
a fi consolidate ;i tratate `mpotriva atacului de
insecte xilofage.

Consolidarea stratului pictural s-a f[cut at]t
la rece, c]t ;i la cald cu altern[ri de pres[ rece ;i
cald[. Lacunele din stratul pictural au fost degre-
sate ;i apoi ̀ n straturi succesive s-a ref[cut stratul
de grund la nivelul celui original. Chitul a fost
;lefuit ;i s-a f[cut hidratarea ;i `ngr[;area lui cu
solu\ie de g[lbenu; de ou 4<1 ̀ n ap[ cu conservant.
Integrarea cromatic[ s-a f[cut cu culori de ap[ ;i
g[lbenu; de ou `n tehnica tratteggio”. Tratteggio
este o metodă de a folosi haşura pentru zonele
din lucrare care se restaurează. Se foloseşte cu
linii foarte mici, cu grosimea de până la 10 mm.

A consemnat V. A.

Povestea salv[rii unei icoane de la
biserica de lemn ars[ din Soconzel

Icoana cu stratul de foi\[ japonez[ Dup[ restaurare

Detaliu din naos

Poarta bisericii

Biserica de lemn din SoconzelIconostasul ;i u;ile `mp[r[te;ti

Icoana `naintea restaur[rii

C]l\i din clei de pe;te

Aplicarea foi\ei japoneze

Cristina Busuioc
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MOD~

Ce se poart[ `n acest sezon am
tot scris ̀ n suplimentul Informa\ia
de Duminic[. :tim c[ sunt la mod[
jachetele de piele, c[m[;ile albe,
rucsacurile au revenit ;i ele `n
aten\ia pasionatelor de mod[, iar
designerii ne recomad[ rochii ;i
pantofi `n culori `ndr[zne\e.

:tim c[ pentru a avea o \inut[ impe-
cabil[ trebuie s[ ar[t[m bine din cap p]n[
`n picioare. Pantofii, pantalonii, bluza pur-
tat[ toate sunt foarte importante, dar s[
nu uit[m de p[r. O coafur[ perfect[ pre-
supune `n acest sezon ;i accesorii pe
m[sur[. ~n aceast[ prim[var[ se poart[
accesoriile pentru p[r ;i `n cele ce ur-
meaz[ vom prezenta c]teva sugestii. 

Florile naturale purtate 
`n p[r

E;arfa, `n acest sezon, nu se poart[
doar la g]t. 2015 vine cu moda e;arfei `n
p[r. Aceasta se poate face turban ;i este
foarte potrivit[ ;i pentru faptul c[ v[ pro-
tejeaz[ de soare. Dac[ ave\i un p[r lung
v[ pute\i juca pu\in. V[ pute\i `mpleti
p[rul cu e;arfa ;i ve\i ob\ine o not[
juc[u;[ a coafurii. 

Benti\a se poart[ c]t mai mare, s[ aco-
pere tot capul ;i sunt perfecte unei \inute
casual. Vor da un look ordonat ;i
copil[resc `n acela;i timp. 

Dac[ tot e sezonul cald ;i natura ̀ nvie,
de ce s[ nu eviden\ia\i acest lucru ;i prin
accesoriile purtate `n p[r. Indiferent de
dimensiune sau de model, accesoriile tre-
buie s[ fie decorate cu flori. C]t mai viu
colorate ;i c]t mai diverse, ele devin f[r[
doar ;i poate un must have al sezonului.
Purt]nd un astfel de accesoriu, nu doar
c[ ve\i atrage privirile asupra dumnea-
voastr[, dar vor pune ̀ n valoarea ̀ ntreaga
\inut[. Gama acestor produse este at]t de
variat[ `nc]t nu trebuie s[ v[ `ngrijora\i

c[ nu ve\i g[si
ceea ce v[ place. Se g[sesc ac-
cesorii florare confec\ionate
din materiale textile, cu pie-
tricele sau din florile natura-
le.

Orice femeie `;i dore;te s[ fie admi-
rat[. Avantajul acestor accesorii este c[,
completeaz[ cu succes \inutele ;i nu de
pu\ine ori pot fi punctual de atrac\ie, acel
lucru care v[ va face s[ v[ sim\i\i special[.
Sunte\i o fire curajoas[ ;i extravagant[,
ce spune\i de diademele care vor da o
alur[ roial[ ;i cu siguran\[ ve\i str[luci
de fiecare dat[ c]nd le ve\i purta. 

Accesoriul clasic, 
agrafele de p[r

Simple, dar de efect, agrafele de p[r
se reg[sesc `n tendin\ele din acest sezon.
Dac[ sunte\i adepta unui stil clasic ;i nu
vre\i s[ ie;i\i prea mult `n eviden\[, agra-
fele de p[r nu se demodeaz[ ;i cu pu\in[
imagina\ie pot da un look cu totul aparte
p[rului. 

2015 este un an plin de surprize. Nu
doar tendin\ele `n materie de articolele
vestimentare trebuie s[ v[ preocupe, ci ;i
cum v[ accesoriza\i p[rul. Nu uita\i c[
acest aspect va completa \inuta ;i cu si-
guran\[ ve\i fi remarcat[.  

2015 este un an plin de surprize. Nu doar tendin\ele ̀ n materie de articole vestimentare trebuie
s[ v[ preocupe, ci ;i cum v[ accesoriza\i p[rul. Nu uita\i c[ acest aspect va completa \inuta ;i cu
siguran\[ ve\i fi remarcat[.  

~n garderoba femeilor cu sigu-
ran\[ g[sim cel pu\in o pereche
de blugi. Indiferent dac[ vre\i s[
`nc[l\a\i o pereche de adida;i sau
din contr[ o pereche elegant[ de
pantofi cu tot, blugii se potrivesc
de minune. Acum sunt la mod[
blugii nesp[la\i.

Acest model de blugi se potrivesc
mai mult fetelor cu o siluet[
irepro;abil[. Dac[ v[ `ncadra\i `n
aceast[ categorie iat[ c]teva moduri
corecte `n care pute\i s[-i purta\i. 

Pentru o \inut[ relaxat[, dar cu ef-
fect ;i ̀ n tendin\e combina\ia de tricou
cu blugii decolora\i este perfect[. Ve\i
ob\ine o \inut[ casual la care pute\i
ad[uga o ̀ nc[l\[minte c]t mai comod[.
Pentru zilele mai r[coroase pute\i purta
un pulover supradimensionat, despre
care am scris c[ este la mod[ anul aces-
ta ̀ n numerele trecute ale suplimentu-
lui Informa\ia de Duminic[. Ve\i fi gata
de plimb[rile `n parc sau o plimbare
distractiv[ pe biciclet[. 

Se potrivesc ;i la o \inut[ 
office

Vre\i s[ ob\ine\i un look ca `n fa-
cultate sau liceu. Nimic mai simplu.
Stilul college este unul foarte comod.
O c[ma;[ `n carouri, blugi presp[la\i
;i o pereche de teni;i ;i problema este
rezolvat[. Ave\i o \inut[ comod[ ;i `n
tendin\e `n acela;i timp. 

Blugii presp[la\i pot fi purta\i ;i la
o \inut[ office. ~nlocui\i ̀ nc[l\[mintea
joas[ cu o pereche de pantofi cu toc,
purta\i o c[ma;[ ;i ve\i ob\ine o \inut[
potrivit[ pentru un interviu de anga-
jare sau pentru o zi de munc[. 

Dac[ nu v[ `ncadra\i nici `n stilul
clasic ;i nici ̀ n cel office, atunci trebuie
s[ ;ti\i c[ ;i `n \inutele rock, blugii
nesp[la\i se potrivesc, dar cu condi\ia
s[ fie de culoare ̀ nchis[. Tricourile pot
fi alegerea dumneavoastr[. Pot fi cu
trupele preferate sau cu simboluri din
cultura muzicii rock. Opta\i pentru
jacketele din denim sau piele tot de cu-
loare ̀ nchis[. La \inuta rock teni;ii sau
ghetele sunt cele mai potrivite ̀ nc[l\[ri. 

Indiferent de stil, blugii presp[la\i
se poart[, sunt la mod[ ;i pot fi acce-
soriza\i foarte u;or, trebuie doar s[ v[
hot[r]\i cu c]te perechi v[ ve\i
`mbog[\i garderoba. 

Blugi presp[la\i, ghid de purtare

Accesoriile de p[r completeaz[ 
\inuta perfect[  
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DIET~

S[rb[torile se apropie, iar ex-
cesele culinare aduc kilograme ̀ n
plus. Nivelul de colesterol ;i de
glicemie ̀ n s]nge cre;te, iar silue-
ta are inevitabil de suferit. Ali-
mentele foarte bogate `n calorii
cum sunt cele puse pe mas[ de
s[rb[tori d[uneaz[ func\ion[rii
optime a ficatului ;i sistemul car-
diovascular are de suferit.

Dac[ vrem s[ trecem cu bine peste
s[rb[tori ;i s[ nu ne chinuim apoi s[ d[m
jos kilogramele accumulate trebuie s[
\inem cont de c]teva lucruri mici, dar
foarte importante `n men\inerea
greut[\ii. 

Sportul este mare secret al men\inerii
greut[\ii. Dac[ practica\i cu pl[cere un
sport atunci nu ve\i avea probleme mari,
dar dac[ sunte\i pu\in mai comod[ pute\i
recurge la c]teva trucuri simple. ~nlocui\i
liftul cu sc[rile, plimba\i-v[ c]t mai mult,
face\i c]t mai multe genuflexiuni. Toate
aceste exerci\ii simple aduc beneficii
`ntregului corp. Sportul ajut[ pl[m]nii
;i inima s[ func\ioneze la parametri nor-
mali, scade riscul de depresie ;i scade ni-
velul de colesterol din organism. C]nd
practic[m o activitate fizic[ se elibereaz[
serotonina (hormonul fericirii) ;i a;a se
explic[ toate beneficiile aduse corpului
nostru.

Mierea stimuleaz[ secre\ia
biliar[

Fructele, legumele ;i cerealele inte-
grale sunt un aliat foarte puternic ̀ n lupta
cu kilgramele. Dietele bogate `n fibre
ajut[ la men\inerea senza\iei de sa\ietate,
regleaz[ tensiunea arterial[ ;i scade ni-
velul de colesterol r[u. Consumate cu re-
gularitate nu doar c[ ne vom sim\i mult
mai bine, dar vom reu;i s[ sl[bim. 

Zah[rul este principalul inamic ̀ ntr-
o diet[. Fiecare gram de zah[r se trans-
form[ `n gr[sime. Dup[ perioada
s[rb[torilor este indicat s[ `nlocuim
zah[rul cu mierea. Aceasta din urm[ asi-
gur[ reducerea nivelului glicemic ;i re-
duce riscul apari\iei diabetului de tip 2 .
Mierea stimuleaz[ secre\ia biliar[ pentru
o digestia bun[ a gr[similor. Mierea, con-
sumat[ cu regularitate, scade apetitul cu-
linar ;i astfel nu ve\i mai sim\i nevoie de
dulce. Nu numai c[ reduce pota de
m]ncare, dar `n combina\ie cu l[m]ia,
mierea intensific[ arderile. Diminea\a pe
stomacul gol be\i un pahar de ap[ c[ldu\[
cu dou[ linguri\e de miere ;i sucul de la
o l[m]ie. Este un amestec foarte s[n[tos
;i arderile vor fi mult mai accelerate.
Ajut[ foarte mult la detoxifierea orga-
nismului, iar efectele se vor vedea dup[
c]teva s[pt[m]ni. Dac[ sunte\i atent[ ;i
la restul alimenta\iei ve\i vedea pe c]ntar
c]teva kilograme `n minus, iar celulita
se va diminua.

Lichidele stabilizeaz[ nivelul
glicemic

~n perioada s[rb[torilor c]nd con-
sum[m mai mult alimente bogate `n
gr[simi, hidratarea este vital[. Lipsa unui
consum adecvat de lichide poate duce la
probleme digestive. Un consum de mi-
nim 2 litri de lichide pe zi ajut[ la stabi-
lizarea nivelului glicemic, gr[be;te eli-
minarea toxinelor din organism ;i
`mbun[t[\e;te func\ionarea ficatului ;i a
sistemului cardiac. Consum]nd suficien-
te lichide nu vom mai confunda setea cu
foame ;i astfel vom men\ine senza\ia de
sa\ietate mai mult timp. 

Cum ne men\inem
greutatea de s[rb[tori?

P]inea, atunci c]nd ne
hot[r]m s[ urm[m o cur[ de
sl[bire, ne este total interzis[.
:tim c[ `ngra;[, c[ este conside-
rat[ primul inamic al celor care
se confrunt[ cu lupta kilograme-
lor `n plus. 

Pe de alt[ parte trebuie s[ ;tim c[
p]inea este un aliment esen\ial `n ali-
menta\ia noastr[. Cei mai mul\i oa-
meni nici nu cunosc beneficiile p]inii
integrale ;i prefer[ s[ reduc[ conside-
rabil consumul ei pe motiv c[ `ngra;[
sau baloneaz[. 

Consumul de p]ine s[n[toas[ face
foarte bine organismului. P]inea
con\ine carbohidra\i, fibre, dar ;i pro-
teine, iar acestea sunt foarte impor-
tante pentru buna func\ionare a orga-
nismului. Tot p]inea este benefic[ pen-
tru tranzitul intestinal, iar dou[ felii
de p]ine integral[ la micul dejun ofer[
energia necesar[ unei zile agitate.
P]inea din gr]u protejeaz[ colonul ;i
astfel riscul cancerului de colon este

mult mai sc[zut. 

~nlocui\i p]inea alb[ 
cu cea integral[

A;a cum am men\ionat ;i mai sus
p]inea poate face foarte bine organis-
mului nostru, dar poate fi ;i foarte no-
civ[. Evita\i consumul de p]ine alb[,
sortimentele din cereale ;i semin\e tre-
buie s[ fie principala alegere. P]inea
integral[ con\ine fibre, vitamina B,
magneziu ;i fier ;i este foarte benefic[
;i pentru copii deoarece con\ine acizi
gra;i Omega 3. 

Concluzia este c[ p]inea nu ̀ ngra;[
;i nici nu ne face r[u. Dac[ este con-
sumat[ corect ea aduce doar beneficii
organismului ;i cu siguran\[ nu ne vom
`ngr[;a. Dou[ felii de p]ine pe zi, con-
sumate de preferin\[ diminea\a, nici
nu vor `ngr[;a ;i nici nu vor balona.
Dac[ balonarea a fost motivul pentru
care a\i decis s[ reduce\i consumul de
p]ine trebuie s[ v[ face\i c]teva analize
medicale pentru c[ s-ar putea s[ fie din
alt[ cauz[.

Consuma\i 
cu `ncredere p]ine!

Fructele, legumele ;i cerealele integrale sunt un aliat foarte puternic `n lupta cu kilogramele.
Dietele bogate `n fibre ajut[ la men\inerea senza\iei de sa\ietate, regleaz[ tensiunea arterial[ ;i
scade nivelul de colesterol r[u.
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Presiunea ridicat[ a s]ngelui
sau hipertensiunea a fost denumit[
boal[ "silen\ioas[", deoarece nu
provoac[ niciun simptom ani sau
chiar decenii.

Multe persoane sunt hipertensive ;i
nu au habar. De obicei, afl[ `nt]mpl[tor,
c]nd merg la medic pentru cu totul alte
probleme sau la un control de rutin[. Li-
mitele maxime admise pentru tensiunea
arterial[ sunt 140/90 mm Hg sau, ̀ n unele
cazuri chiar 140/85 mm Hg.

~n lipsa unui tratament, hipertensiu-
nea poate provoca boli de inim[, accident
vascular cerebral ;i boli renale. Statisticile
medicale arat[ c[ hipertensiunea se pla-
seaz[ pe un loc frunta; pe lista cauzelor de
deces, ea contribuie la decesele servenite
prin acccident vascular cerebral ;i la cele
cauzate de bolille coronariene. Cu toate
acestea, o jum[tate dintre persoanele cu
hipertensiune nici m[car nu ;tiu c[ o au. 

Fumatul, obezitatea ;i stilul de via\[
sedentar sunt printre factorii care contri-
buile la hipertensiune. 

Aplic]nd c]teva m[suri, 
tensiunea arterial[ poate fi
st[p]nit[ la limite normale

Pierderea `n greutate este una dintre
recomand[rile speciali;tilor. Ei explic[ fap-
tul c[ persoanele supraponderale sunt de
2-6 ori mai predispuse la a face hiperten-
siune.  Astfel, cu c]t o persoan[ are o greu-
tate mult peste cea normal[, cu at]t este

mai probabil s[ aib[ hipertensiune. Acest
lucru se `nt]mpl[ deoarece `n cazul per-
soanelor supraponderale s]ngele circul[
mai greu prin artere, cauz]nd o cre;tere a
presiunii. Cu alte cuvinte, at]t inima c]t ;i
sistemul circulator se afl[ `ntr-o perma-
nent[ suprasolicitare. 

Cercet[rile sugereaz[ c[ o pierdere
`ntre 3 ;i 9 la sut[ din greutatea corporal[
poate fi suficient[ pentru a aduce tensiunea
arterial[ ̀ ntr-o zon[ mai s[n[toas[. Ce tre-
buie s[ face\i? M]nca\i mai pu\ine calorii
dec]t arde\i, reduce\i consumul de alimen-
te bogate ̀ n gr[simi ;i face\i cu regularitate
exerci\ii fizice.~n privin\a mi;c[rii,
cercet[rile arat[ c[ cel mai mare avantaj
poate fi ob\inut exers]nd 5 ore pe
s[pt[m]n[. Alergarea, ciclismul ;i ridica-
rea de greut[\i sunt potrivite , iar activit[\ile
aerobice, cum ar fi mersul pe jos sau
gr[din[ritul activ, pot fi extrem de bene-
fice.

~n cazul `n care sunte\i fum[tor, re-

nun\area la acest obicei poate aduce bine-
faceri evidente. Medicii explic[ c[ atunci
c]nd fuma\i, presiunea sangvin[ cre;te
brusc, r[m]n]nd la cote `nalte 1 or[ sau
mai mult.  Astfel, chiar dac[ fuma\i numai
10 \ig[ri pe zi, presiunea sangvin[ poate
r[m]ne permanent `n zona periculoas[.
Exist[ dovezi suficiente c[ fumatul este cel
mai important dintre factorii de risc pen-
tru o boal[ de inim[ sau pentru accidentul
vascular cerebral.

La fel de important este s[ reduce\i
cantitatea de sare.  Reprezint[ principala
cauz[ alimentar[ a hipertensiunii. Sodiul
re\ine apa, astfel c[ volumul s]ngelui cre;te
spectaculos. La r]ndul lui, acesta cre;te
presiunea s]ngelui. Cel mai bine ar fi s[
c[uta\i alimente cu con\inut mic de sodiu
sau chiar f[r[ sodiu ;i s[ evita\i pe c]t po-
sibil gust[rile crocante ;i s[rate, mur[turile,
carnea ;i pe;tele s[rat, precum ;i alte ali-
mente s[rate.

A consemnat :tefania Cri;an

Dac[ nu i-a\i inclus ̀ nc[ ̀ n ali-
menta\ie, afla\i c[ reprezint[ un
superaliment. Cartofii dulci
con\in nutrien\i indispensabili
pentru organism `n concentra\ie
mare, dep[;ind cu mult impor-
tan\a pe care o au cartofii
obi;nui\i, cu care de altfel nici nu
se `nrudesc.

Nutri\ioni;tii de peste ocean spun
c[ ar trebui consuma\i frecvent, deoa-
rece aduc beneficii majore ̀ n plan pre-
ventiv ;i dieto-terapeutic.  Merit[ s[-i
`ncerca\i, pentru c[ au un gust cu totul
special.

Con\inut ;i beneficii

Cartofii dulci (batatele) `;i au ori-
ginea `n America Central[ ;i de Sud,
unde se num[r[ printre vegetalele cu
o ̀ ndelungat[ folosire. Exist[ mai mul-
te variet[\i, pe care le putem diferen\ia
prin culoare, care poate varia de la
ro;u-portocaliu la violet la exterior, ̀ n
vreme ce interiorul poate avea o cu-
loare galben[, portocalie sau alb[.

Cartofii dulci se g[tesc foarte rapid,
p[str]ndu-;i mare parte din nutrien\i
intac\i. Pot fi ad[uga\i la m]nc[rurile
de legume sau pot fi cop\i (`n coaj[).
Nu con\in gr[simi nes[n[toase, put]nd
fi consuma\i la oricare dintre mesele
zilnice, `n locul unor alimente proce-
sate.

Cartofii dulci con\in glutation, un
compus care ̀ nt[re;te sistemul imuni-
tar ;i intervine ̀ n diferite etape ale me-
tabolismului. Cercet[torii sus\in c[
prin consumul zilnic al cartofilor dulci

se pot preveni< Parkinsonul, Alzhei-
merul sau cancerul. Recent s-a izolat
din acest aliment vegetal o substan\[
care ajut[ la prevenirea cancerului in-
testinal ;i mamar. Chiar dac[ se
cheam[ "dulce" acest cartof are un in-
dice glicemic mic, previne diabetul ;i
ajut[ la stabilizarea nivelului optim de
zah[r din s]nge ;i la diminuarea rezis-
ten\ei la insulin[.

Cartofii dulci sunt boga\i `n car-
bohidra\i complec;i, fibre dietetice, be-

tacaroten, vitamina B6, acid folic, vi-
tamina C, s[ruri de potasiu, mangan,
flavonoizi.

Betacarotenul, care este precurso-
rul vitaminei A, este f[r[ `ndoial[ ve-
deta incontestabil[ a cartofului dulce.
Doar 100 de grame asigur[ de 3 ori ne-
cesarul zilnic al organismului pentru
aceast[ vitamin[!

Batatele con\in ;i o cantitate mare
de vitamina B6, o vitamin[ cu rol cru-
cial ̀ n descompunerea homocisteinei,

o substan\[ toxic[ care contribuie la
`nt[rirea arterelor ;i a vaselor de s]nge.

Cartofii dulci con\in s[ruri de po-
tasiu, care asigur[ transmiterea ̀ n bune
condi\ii a impulsurilor nervoase, con-
tractarea fibrelor musculare, normali-
zarea presiunii sanguine (c]nd aceasta
tinde s[ creasc[) ;i men\inerea echili-
brului electrolitic. Quercitina este un
flavonoid prezent `n cartofii dulci ;i
care `i poate ajuta pe astmatici sau pe
cei cu afec\iuni alergice s[ previn[

apari\ia episoadelor de intensificare a
simptomelor tipice(respira\ie greoaie
spre exemplu).

Con\inutul bogat `n fibre dietetice
recomand[ cartoful dulce persoanelor
care se confrunt[ cu probleme prici-
nuite de un tranzit intestinal lent (con-
stipa\ie, cancer de colon etc).
Batatele sunt prielnice normalei dez-
volt[ri fetale, datorit[ prezen\ei acidu-
lui folic, de aceea gravidele ar trebui s[
le consume c]t mai des. De asemenea
pot fi introduse ̀ n alimenta\ia sugarilor
de la v]rsta de 6 luni.

Cartofii dulci `n curele
de sl[bire

C]nd sunt g[ti\i ̀ ntr-un mod adec-
vat (nu prin pr[jire,procedeu care poa-
te m[ri spectaculos num[rul de calorii
al vegetalelor g[tite, prin ̀ mbibarea lor
cu ulei), cartofii dulci sunt de mare uti-
litate `n curele de sl[bire cu condi\ia
ca dieta zilnic[ s[ nu fie caracterizat[
de un exces caloric. Sunt destul de
s[\io;i, ne pot ajuta s[ dep[;im tenta\ii-
le gustoase, dar nes[n[toase, c[rora
omul modern le rezist[ anevoie. Car-
tofii dulci asigur[ men\inerea ̀ ndelun-
gat[ a senza\iei de sa\ietate (;i datorit[
prezen\ei manganului), motiv pentru
care vom fi mai pu\in tenta\i, ca `ntre
mese, s[ recurgem la mici gust[ri.

Este sigur c[, pe m[sur[ ce oamenii
vor ̀ ncepe s[ cunoasc[ mai multe des-
pre cartofii dulci ;i mai ales dup[ ce
vor experimenta gustul lor pl[cut, con-
sumul va spori considerabil, inclusiv
`n \ara noastr[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Strategii pentru a controla tensiunea arterial[

Cartofii dulci, un superaliment
indispensabil organismului

S~N~TATE
Cartofii dulci (batatele) `;i au originea `n America Central[ ;i de Sud, unde se num[r[ printre

vegetalele cu o `ndelungat[ folosire. Exist[ mai multe variet[\i, pe care le putem diferen\ia prin cu-
loare, care poate varia de la ro;u-portocaliu la violet la exterior, `n vreme ce interiorul poate avea
o culoare galben[, portocalie sau alb[. Cartofii dulci se g[tesc foarte rapid, p[str]ndu-;i mare par-
te din nutrien\i intac\i. Pot fi ad[uga\i la m]nc[rurile de legume sau pot fi cop\i (`n coaj[).

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
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RE}ETE
Pe lângă tratarea incontinenţei, terapia cu lăptucă este una blândă, care detoxifică

organismul încet și în profunzime. În plus, sub form[ de decoct, lăptuca e un remediu
care favorizează evacuarea tubului digestiv, alină tusea nervoasă și provoacă somn.
Totodată, ea este eficientă în afecţiunile în care ficatul este mărit (de exemplu, în
hepatomegalie).

Salam de biscui\i

Piept de pui umplut
cu ciuperci

Mod de preparare<

Biscuiții se sfărâmă într-un vas mai
mare şi se amestecă cu nucile. Se ames-
tecă zahărul, cacaoa şi laptele şi se pune
la fiert, până când zahărul se topeşte
complet. Se adaugă zahărul vanilat, iar

după ce şi acesta s-a topit se ia de pe
foc, iar untul se topeşte în acest sirop.
Se toarnă peste biscuiți şi se amestecă
bine, până când mai este fierbinte.

Compoziția se rulează în folie pre-
sărată cu zahăr pudră, sau cocos, nucă
măcinată fin, sau ce vă place. Se poate
pune şi între foi de napolitane, sau în
tavă de chec unsă cu unt şi presărată
cu cocos, sau în orice altă formă, im-
portant este, să fie bine apăsat.

Cel puțin două ore se ține la rece,
apoi se poate felia.

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare< 

500 g biscuiți alimentari, 150 g
miez de nucă măcinat dur (se poate
substitui cu alune, arahide, migda-
le, fistic, stafide, compot de vișine
fără sâmburi, smochine, curmale,

piersici sau caise uscate, etc.), 300 g
de zahăr, 50 g de cacao, 100 g de

unt sau margarină, 2 plicuri de za-
hăr vanilat, 200 g de lapte (se poa-

te înlocui cu apă).

Mod de preparare<

Cu un cuțit bine ascuțit bucățile de
piept se crestează pentru a putea fi um-
plute. Se condimentează după gust, şi
exteriorul, şi interiorul. Se lasă la fri-
gider circa 2-3 ore. Ceapa tăiată foarte
mărunt se căleşte în ulei, se adaugă ciu-
percile curățate şi tăiate bucăți mici,
iar când totul s-a călit, se adaugă 2 ouă
bătute bine şi condimentele, apoi totul

se mai prăjeşte până când ouăle se în-
tăresc. Se ia de pe foc şi se lasă să se ră-
cească. Se strecoară uleiul şi se ames-
tecă bine cu oul crud şi cu pesmetul.
Acest amestec se împarte în 4 şi se um-
ple fiecare bucată de piept. Se prinde
cu scobitoare, ca nişte pernițe, se aşează
pe tavă şi se pune la cuptor, la foc mare,
spre mediu şi se coace, până când car-
nea se rumeneşte. Apoi se presară cu
caşcavalul răzuit, sau se aşează peste
ele feliile de caşcaval şi se mai lasă la
cuptor până când caşcavalul se topeşte.
Se serveşte cu garnitură sau ca aperitiv,
pe platouri reci.

Ingrediente necesare< 

2 bucăți piept de pui dezosat (4
jumătăți), 200 g ciuperci champi-
non, o ceapă de mărime medie, 3
ouă, o lingură de pesmet fin, 4-5

linguri de ulei, 50g de cașcaval ră-
zuit, sau 4 felii subțiri de cașcaval,

sare, piper.

Ca; de ou[

Mod de preparare<

Conform datinilor sătmărene, caşul
de ou nu poate lipsi de pe masa de Paşti.
Laptele, cu bucățile de scortişoară şi cu
foarte puțină sare se pune la fiert, la foc
mic. Se bat bine ou[le cu zahărul şi cu za-
hărul vanilat, se toarnă în laptele călduț şi
se fierbe amestecând în continuu, până
când începe să formeze cocoloaşe. Când
bucățile prinse sunt de mărimea unor nuci,

dacă ați folosit, se scot scortişoarele, se
adaugă stafidele, sau nucile, se mai ames-
tecă puțin şi se toarnă într-un tifon aşezat
în prealabil într-o strecurătoare, iar aceasta,
la rândul ei într-un vas de vreo 2-3 litri,
apoi tifonul se leag[, ca pentru o brânză.
Caşul se stoarce bine, cât timp e fierbinte,
apoi se mai lasă atârnat, să se scurgă 3-4
ore. Când se scoate din tifon, se aşează pe
o tav[ căptuşită cu hârtie de copt se pune
în cuptor fierbinte şi se "coace" aşa 7-8 mi-
nute, până când pe suprafața sa se formea-
ză o crustă, ca la caşcaval. Nu se aruncă
nici zerul ce rămâne, căci şi acesta se poate
consuma, are un gust foarte plăcut.

Ingrediente<

Un litru de lapte de casă, cu mi-
nim 3,5% grăsime, 10 ouă, 4 lin-

guri de zahăr, 3-4 batoane de scor-
tișoară, 2 plicuri de zahăr vanilat,
puțină sare și se mai pot adăuga
stafide sau bucăți de nuci, după

gust. Mai aveți nevoie de un tifon,
sau eventual un prosop de bucătă-

rie din pânză cu țesătură rară.

Sup[ de g[in[
cu t[i\ei

Mod de preparare<

Carnea curățată, bucățită şi spălată
se pune la fiert cu circa 3 - 3,5 litri de apă
rece, fără sare. Se fierbe pe jumătate aco-
perit, la foc mic circa 2 ore, după care se
adaugă zarzavaturile curățate şi tăiate în

lungime, conopida, ceapa, ardeiul, pipe-
rul şi sarea. Se fierbe mai departe, tot la
foc mic, până când ingredientele se în-
moaie (încă circa 1,5 - 2 ore). Apoi se ia
de pe foc şi se lasă puțin, până se limpe-
zeşte. Se strecoară şi se separă carnea şi
zarzavaturile. Tăițeii se pot fierbe direct
în supă, sau separat, în apă cu sare şi de-
licat, se strecoară şi aşa se aşează în supă.
Se serveşte caldă, iar carnea şi zarzava-
turile se pot servi ca aperitiv, sau împreu-
nă cu supa.

Ave\i nevoie< 

O jumătate de găină (circa 800 g
- 1 kg), 6 -700 g de zarzavaturi (mor-
covi, pătrunjei, gulie, țelină) 2-3 in-
florescențe de conopidă sau funze de
varză, o ceapă de mărimea unui ou,
un ardei gras, o linguriță rasă de pi-
per boabe, sare, 200 g de tăiței (de
casă), eventual o linguriță de bază
pentru mâncăruri (delicat de casă).

Lăptuca este o plantă bogată în ele-
mente minerale (fier, potasiu, magneziu,
zinc, cupru, iod, fluor), ce facilitează creşte-
rea osoasă, dar şi în clorofilă, carbonat de
calciu sau vitaminele A, B, C şi D. În plus,
lăptuca mai conţine un element preţios în
tulburările nervoase (lactucarium), eficient
în insomnie, tuse nervoasă ori convulsivă,
palpitaţii sau tahicardie, hiperexcitaţie se-
xuală sau nervoasă.

Efectele lactucarium-ului se constată
folosind extractul fluid de lăptucă, pentru
combaterea dismenoreei si excitaţiei se-
xuale la femei.

Cei care consuma cu regularitate lăp-
tucă apreciază şi efectul său laxativ> celu-
loza pe care o conţine combate constipaţia,
stimulează intestinele leneşe şi împiedică
fermentaţia intestinală.

Săracă în hidrocarbonaţi, lăptuca va fi
un deliciu pentru diabetici, care o pot con-
suma fără grijă.

Consumul de suc de lăptucă este un
mod plăcut de însănătoşire. Rezultatele se
obţin dacă tratamentul se face timp de do-
uă, trei sau chiar patru săptămâni. Este o
terapie blând[, care dezintoxică organis-
mul încet şi în profunzime.

Decoct sau suc, timp
de două-patru săptămâni

Efectul sedativ al acestei plante este
apreciat de mai bine de 2.000 de ani. Stră-
moşii noştri o foloseau pentru a combate
incontinenţa urinară. Se pot obţine rezul-
tate bune dacă tratamentul se face timp de
două-patru săptămâni. În ce constă acesta?
Ei bine, lăptuca este consumată în special
sub formă de decoct, care se prepară după
următoarea reţetă< se pune o lăptucă într-
un litru de apă, se fierbe timp de 45 de mi-
nute şi se beau trei până la patru ceşti pe
zi, după fiecare masă. Cura poate fi ţinută
şi de persoanele care suferă de insomnie,
în cazul cărora se mai recomandă consu-
mul unei căni cu decoct cu 20 de minute
înainte de culcare.

Lactucarium-ul se găseşte în cantităţi
suficiente şi în extractul fluid de lăptucă,
iar cui îi e mai uşor să ţină cura aşa poate
lua două-trei linguri pe zi. Acestea sunt
bune şi pentru combaterea dismenoreei şi
excitaţiei sexuale la femei. 

Pe lângă tratarea incontinenţei, terapia
cu lăptucă este una blândă, care detoxifică
organismul încet şi în profunzime. În plus,
sub forma de decoct, lăptuca e un remediu
care favorizează evacuarea tubului digestiv,
alină tusea nervoasă şi provoacă somn.
Totodată, ea este eficientă în afecţiunile în
care ficatul este mărit (de exemplu, în he-
patomegalie).

Persoanele care consumă lăptucă în
mod regulat apreciază şi efectul său laxativ.
Aceasta combate constipaţia, stimulează
intestinele leneşe şi împiedică fermentaţia
intestinală.

Oamenii de ştiinţă apropie acţiunea
lactucarium-ului de aceea a opiului, fără
ca acesta să prezinte inconvenientele celui
de-al doilea (constipaţie, anorexie, tulbu-
rări funcţionale ale aparatelor circulator şi
digestiv).

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

L[ptuca este
eficient[

în hiperexcita\ie
nervoas[
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Corpul uman în sine este ceva in-
credibil. Unele dintre aceste curiozităţi
despre corpul uman sunt greu de crezut,
dar acesta într-adevăr se întâmplă chiar
acum în corpurile voastre.

1. Degetele umane sunt atât de sen-
zitive, că dacă degetele noastre ar fi fost
de mărimea Pământului, ai putea simţi
diferenţa dintre o casă şi o maşină.

2. Cu cele aproximativ 100.000 de
kilometri de vase sangvine în interiorul
corpului uman se poate înonjura Pămân-
tul de două ori şi jumătate.

3. Ochiul uman este atât de sensibil
că dacă Pământul ar fi fost plat, era să
fiţi capabili de a observa o lumânare pâl-
pâind noaptea de la o distanţă de până
la 48 kilometri.

4. Impulsurile nervoase călătoresc,
de la, şi spre creier cu o viteză de până la
400 kilometri pe oră, mai rapid ca o
maşină de curse Formula 1.

5. Când roşiţi pe obraji, mucoasa sto-
macului vostru de asemenea se roşeşte.

6. Creierul uman poate citi până la
1000 de cuvinte pe minut.

7. În interiorul buricului mii de bac-
terii formează un ecosistem de mărimea
unei întregi păduri tropicale.

8. Când suntem îndrăgostiţi, creierul
uman eliberează acelaşi cocktail de ne-
urotransmiţători şi hormoni, care sunt
eliberate de amfetamine. Aceasta duce
la mărirea ritmului cardiac, pierderea
poftei de mâncare şi a somnului, şi in-
tensifică sentimentele de excitare.

9. Voi puteţi vedea lumina ultravio-
letă, doar că această capacitate este fil-
trată de cristalinul ochiului. Unii oameni
care au suferit o intervenţie chirurgicală
pentru eliminarea cristalinului ochiului
pot detecta lumina ultravioletă.

10. Un adult este format din 7 000
000 000 000 000 000 000 000 000 (7 oc-
tilioane) de atomi. Pentru perspectivă,
în galaxia noastră există un număr „ne-
norocit” de 300 000 000 000 (300 mi-
liarde) de stele.

11. Muşchii noştri sunt de fapt cu
mult mai puternici decât par să fie. Pu-
terea este limitată de a proteja tendoanele
şi muşchii noştri de auto-vătămare.
Această limită poate fi depăşită în timpul
afluxului mare de adrenalină, timp în
care unii oameni au ridicat bolovani
mari sau chiar autoturisme de pe ei înşişi.

12. Noi oamenii, suntem cei mai
buni alergători de lungă distanţă de pe
planetă. Mai buni decât orice animal cu
patru picioare, ce ne face să fim cei mai
rezistenţi printre animale. De fapt, mii
de ani în urmă oamenii au folosit această
prioritate pentru a urmări prada până
când ea murea epuizată, o practică folo-
sită şi acum de unele triburi din Africa.

13. Părul unui cap bogat este sufi-
cient de puternic pentru a susţine 12 to-
ne.

14. În 30 de minute corpul uman
emite suficientă căldură pentru a aduce
4 litri de apă la fierbere.

15. Noi avem acelaşi număr de fire
de păr pe corpul nostru ca şi un cim-
panzeu. Cele mai multe sunt inutile şi
atât de subţiri că sunt invizibile.

16. Atomii care alcătuesc corpul
uman astăzi sunt aceeaşi atomi care sau
format în timpul Big-Bangului cu 13,7
miliarde de ani în urmă.

17. Osul uman este la fel de puternic
ca şi granitul. Un bloc de os de mărimea
unei cutii de chibrituri poate suporta no-
uă tone de greutate.

18. Dacă creierul uman ar fi fost un
calculator, ar putea efectua 38 mii de tri-
lioane de operaţii pe secundă. Cel mai
puternic supercomputer din lume , Blue-
Gene, poate gestiona doar 0,002% din
asta.

19. Muşchii care participă la focali-
zarea ochilor se mişcă în jur de 100.000
de ori pe zi. Pentru a da muşchilor de la
picoare un antrenament similar, veţi avea
nevoie de a merge 80 de kilometri.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Existența OZN-urilor naziste
ale lui Hitler, Haunebu, denumite
ca „Foo Fighters” (n.tr. „Bombar-
diere Ciudate”), a;a cum erau ele
denumite de către Aliații care le-
au întâlnit, au creat multe contro-
verse pe Planetă, având în vedere
existența multor imagini cu aces-
tea, dar ;i înregistrari video, care
le probează existența. 

Potrivit biografiei sale, R. Schmidt
s-a născut în 1897, în Nebraska, iar
acesta, la data de 5 noiembrie 1957, a
avut o experiență incredibilă, pentru
acea vreme ;i anume, în timp ce con-
ducea ma;ina pe un drum rural din
din apropiere de Kearney (Nebraska),
a observat un obiect ce avea forma unui
trabuc (țigară), aflându-se staționat un-
deva pe câmp. El a fost condus la acea
navă spațială, iar membri acelei nave
spațiale, erau patru bărbați ;i două fe-
mei, care vorbeau limba germană, cu
un puternic accent german. Ace;tia i-
au spus că vin de pe planeta Saturn.

Echipajul OZN-ului
era format din patru
bărbați ;i două femei

După acest eveniment, Schmidt a
adus poliția locală pentru a le arăta ;i
acestora locul de aterizare a OZN-ului,
unde s-au găsit ;i amprente adânci, dar
;i unele reziduri ale unei substanțe
verzi, care n-a putut fi identificată.

Reinhold Schimdt scria textual<
“Bărbații purtau haine de stradă, aveau
aproape 1,80 m înălțime ;i cântăreau
cam 80 kg. Cele dou[ femei păreau a
fi tot atât de înalte, aveau vreo 58-60
kg., iar vârsta lor a; estima-o în jur de
40 de ani. Toți mi s-au adresat în limba
engleză, însă după cum mi s-a p[rut,

o vorbeau cu accent german. Între ei
vorbeau în limba germană modernă,
lucru de care mi-am putut da seama,
căci absolvisem o ;coală în care se vor-
bea atât germana, cât ;i engleza> ;i pe
vremea aceea ;tiam germana – vorbit,
scris ;i citit. În timp ce mă aflam la
bordul navei, mi s-a recomandat să nu-
mi pornesc ma;ina înainte ca nava lor
să fi dispărut complet din raza mea de
vedere, căci altminteri motorul nici nu
va porni. Atunci am înțeles pentru pri-
ma oară că nava spațial[ oprise moto-
rul ma;inii mele.”

Această metodă de oprire a motoa-
relor ma;inilor era o invenție a germa-
nilor din timpul celui de-al doilea Răz-
boi mondial, cu ajutorul căreia puteau

fi oprite sistemele electrice ale unor
bombardiere ;i chiar ale tancurilor in-
amice. (seamănă cu tehnologia lui Te-
sla – “raza morții”)

În 5 februarie 1958, a avut apoi un
nou contact cu nava spațială ;i pasa-
gerii ei. Se afla la vreo 32 km la vest de
Kearney, când motorul automobilului
său s-a oprit din nou. La întrebarea
uluită, cum de au reu;it s[-l depisteze,
i s-a explicat că aceasta se înt]mplase
pe baza impulsurilor emise de creierul
său. După un scurt zbor împreună, i-
au explicat că vor veni din nou, lucru
ce s-a întâmplat întocmai, la 14 august
1958. La ora 16,15 au pornit împreună
într-un zbor spre Cercul polar de nord
;i spre Arctica. Pe alocuri au atins vi-

teze de 65000 km/h ;i i s-a explicat că
“nava poate înainta ;i mai repede, dar
distanța nu-i permite  să se lanseze".

Aceea;i navă se poate folosi ca
avion în aer, ca navă pe suprafața apei
;i ca submarin sub apă. (pag. 39 din
cartea lui Reinhold Schmidt)

Ajunsă la Cercul polar de nord, na-
va spațială a intrat în submersiune,
atingând o adâncime de scufundare de
100-120 m. Ea a rămas sub apă timp
de vreo patru ore. “Aflându-ne în
adânc, am v[zut un lucru care n-a fost
adus încă niciodată la cuno;tința pu-
blicului larg”, scrie Reinhold Schmidt.
În adânc am observat cu toții două sub-
marine ruse;ti care întocmeau o hartă
a fundului oceanului, pentru a-;i putea
construi apoi baze din care să lanseze
proiectile în orice direc\ie a lumii, fără
avertisment prealabil ;i fără să producă
vreun zgomot. Prietenii mei din spațiu
mi-au spus că guvernul nostru este in-
format de acest lucru, întrucât trei din-
tre submarinele noastre ar fi staționate
în zonă, iar un avion mai mic de recu-
noa;tere al nostru, precum ;i câteva
avioane mai mari ar survola zona res-
pectivă. Prietenii mei din spațiu mi-
au declarat că nu vor permite ca ru;ii
să facă a;a ceva. Mi-au explicat că, dacă
nu vom reu;i noi să-i împiedicăm să
atace omenirea din adâncul oceanului,
fără avertisment ;i fără vreun zgomot,
atunci o vor face ei. :i sint convins că
sunt hotărăți să o facă.” (pag. 40-41)”.

La o întrebare privind r[zboiul nu-
clear, piloții “Soarelui Negru” (pentru
americanul nostru, “prietenii lui din
spatiu”) au spus că< “nu vor admite ni-
cidecum declan;area unui război nu-
clear. Au explicat foarte limpede că ei
sunt apartinici ;i nu se vor situa de par-
tea unuia sau altuia, dar că nici nu vor
putea sta cu mâinile încruci;ate, pri-
vind cum este distrusă planeta noastră
cu bombe atomice.

Existența OZN-urilor naziste ale lui Hitler, Haunebu, denumite ca „Foo Fighters”
(n.tr. „Bombardiere Ciudate”) este dovedită de existența multor imagini cu aces-
tea, dar ;i înregistr[ri video

A fost construit un automobil
ce funcționează cu apă sărată,
aceasta având la bază o tehnologie
celulară cu flux de electrolit, ce
asigură generarea ;i stocarea ma-
sivă a energiei electrice, necesare
motorului. 

Este un pas uria; în lumea energiei
libere, iar următorul pas va fi produ-
cerea de automobile, ce vor avea la bază
fuziunea atomică la rece.

Aflăm mai multe despre
această ma;ină de pe blog-ul
2012burebista.blogspot.ro

"Germanii au creat un automobil
electric alimentat cu apă sărată. El are
patru motoare electrice şi este foarte
rapid, cu o economie destul de dulce
de combustibil pentru o maşină sport.
Lăsați Bugatti acasă şi opriți pe plajă
pentru realimentare.

Anunțul recent că Quant e-Spor-
tlimousine, care este un automobil ali-
mentat cu apă sărată, a fost certificat
pentru utilizarea pe drumurile euro-
pene este un semn mare către cartelu-
rile petrolului că pierd războiul ener-

giei. De la începutul anilor 1900, car-
telurile petrolului, care sunt controlate
de către familiile Bush şi Rockefeller
în principal, au hărțuit şi chiar asasinat
în tăcere inventatori de dispozitive ce
funcționau cu energie alternativă, care
reprezintau o amenințare la adresa car-
telurilor petrolului. 

Unul dintre cei mai mari inventa-
tori ai energiilor alternative care a fost
de asemenea redus la tăcere a fost Ni-
kola Tesla.

Spre deosebire de maşinile tradi-
ționale, care rulează pe benzină, Quant

e-Sportlimousine rulează cu un sistem
celular de putere cu flux de electrolit
creat de NanoFlowcell şi are capacita-
tea de a genera uimitoarea putere de
920 CP (cai putere) sau 680 kW.

Această maşină alimentată cu apă
sărată poate atinge 0-62 mph (100
km/h) în 2.8 secunde şi are o viteză
maximă de 350 km/h. Quant e-Spor-
tlimousine este construită de compania
germană Quant.

Tehnologia pe celule flux de elec-
trolit există de zeci de ani, dar nu a fost
implementată până de curând, când

anumiți producători de autoturisme
şi-au dat acordul de a începe construi-
rea de maşini cu propulsia pe acest tip
de ,,tehnologie celulară cu flux de elec-
trolit”.

Maşina primeşte această putere im-
ensă prin această tehnologie, care este
o parte a tehnologiei NanoFlowcell. 

Eficiența acestui sistem ajunge la
80%, deoarece maşina nu are aproape
nicio piesă în mişcare în ea, iar căldura
reziduală produsă este nesemnificativă
în comparație cu maşinile alimentate
de baterii litiu-ion.

Acest tip de tehnologie alternativă
de energie va face în cele din urmă
benzina caducă, deoarece cu ajutorul
tehnologiei celulare cu flux de electrolit
pentru maşini electrice este mult mai
eficientă şi mult mai curată decât folo-
sind benzina.

Tehnologiile energetice alternative,
cum ar fi sistemul celular cu flux de
electrolit, vor deveni de masă pe mo-
ment ce noua paradigmă apare. 

Aceste tipuri de tehnologii energe-
tice alternative vor ajuta la rezolvarea
„crizei energetice” şi vor da startul unei
noi ere, în care putem trăi fără griji
prin a avea acces la energie ieftină şi
curată".

Germanii au creat un automobil electric alimentat cu apă sărată. El are patru motoare electrice
și este foarte rapid, cu o economie destul de dulce de combustibil pentru o mașină sport. Lăsați
Bugatti acasă și opriți pe plajă pentru realimentare.

Quant e-Sportlimousine rulează cu un sistem celular de putere cu flux de
electrolit creat de NanoFlowcell 

Curiozit[\i despre
corpul umanUn american la bordul unui

OZN nazist Haunebu 

Quant e-Sportlimousinem, ma;ina german[ care func\ioneaz[ cu ap[ s[rat[
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Actri\[ talentat[ ;i versatil[,
Eva Mendes este ;i o femeie de afa-
ceri inteligent[ ;i `n\eleapt[,
de\in[toarea unei linii de
`mbr[c[minte ;i a uneia de cos-
metice recent lansat[. ~n ciuda
succesului s[u, actri\a `n v]rst[
de 41 de ani a r[mas o persoan[
modest[ ;i realist[.

Cu toate c[ ̀ n luna septembrie a anu-
lui trecut a n[scut-o pe Esmeralda, fiica
ei ;i a actorului Ryan Gosling, actri\a
arat[ neschimbat[. Spre deosebire de alte
m[mici celebre, ea nu se laud[ c[ a reve-
nit la talia de dinainte de sarcin[ ̀ ntr-un
timp record. Mai mult, nici nu dore;te
s[ intre ̀ n detalii legate de silueta de dup[
na;tere, prefer]nd s[ vorbeasc[ despre
bebelu;. 

Un alt subiect pe care `l evit[ `n in-
terviuri este tat[l feti\ei sale, care este ;i
regizorul celui mai recent film `n care
apare. „Doar pentru c[ sunt `ntrebat[,
nu `nseamn[ c[ m[ simt obligat[ s[ ;i
r[spund.” Chiar dac[ are r[spuns la acele
`ntreb[ri, nu dore;te s[ ofere informa\ii
despre via\a ei privat[. E ca ;i cum ̀ i place
pu\in mister `n via\a ei ;i i se pare mai
interesant s[ lase publicul s[ ghiceasc[
r[spunsurile. Din fericire, nu este a;a
evaziv[ c]nd vine vorba de alte aspecte–
cele trei roluri majore din via\a ei.

Actri\a

Av]nd `n vedere c[ primul film `n
care a ap[rut a fost horror-ul „Children
of the Corn V”, importan\i pentru ea sunt

oamenii cu care are ocazia s[ lucreze.
Filmul HBO „Clear History”, `n care a
ap[rut al[turi de Kate Hudson, Jon
Hamm, Michael Keaton ;i Larry David,
a fost un asemenea proiect. „Am acceptat
unele roluri care poate nu au fost at]t de
bine pl[tite, dar mi-au oferit posibilitatea
s[ colaborez cu oameni pe care ̀ i admir.”

Dintre regizorii cu care ;i-ar dori s[
lucreze `i aminte;te pe David Lynch ;i
Pedro Almodovar, tocmai pentru c[ sunt
diferi\i. „Nu prea ̀ mi plac dramele foarte
complicate. Nu simt c[ m[ pot implica
`n ele at]t c]t a; vrea. Eu am nevoie de
pu\in[ magie, de pu\in umor.”

Defilatul pe covorul ro;u i se pare
destul de jenant, consider]nd c[ e un fel
de prezentare de mod[ `n fa\a fotografi-
lor. „C]nd v[d pozele dup[ eveniment,
`mi recunosc diferitele st[ri. Tot ce-mi
doresc c]nd sunt pe covorul ro;u este s[
se termine c]t mai repede.”

Nu este deloc ̀ nc]ntat[ s[ fie mai tot
timpul urm[rit[ de paparazzi, mai ales
atunci c]nd `;i vede de via\a ei privat[.
Surorile ;i prietenele ei au acum ocazia
s[ vad[ cum e c]nd cineva posteaz[ pe
Facebook sau Instagram o poz[ cu ele
care nu le avantajeaz[. „Atunci le sugerez
s[-;i imagineze cum m[ simt eu de fie-
care dat[ c]nd apar poze cu mine la
cump[r[turi sau alte activit[\i zilnice.”

Femeia de afaceri

Cu toate c[ a fost imaginea mai mul-
tor branduri, printre care Revlon ;i Pan-
tene, cele dou[ colabor[ri din prezent au
pus-o direct pe scaunul ;oferului.
Colec\ia ei pentru New York & Company,
lansat[ ̀ n 2013, include acum ;i o colec\ie

pentru nun\i ;i una de ̀ nc[l\[minte. „Cir-
ca” este noua ei linie de cosmetice, care
a fost lansat[ `n aceast[ lun[ `n Statele
Unite. Iat[ sfaturile actri\ei pentru a
porni propria afacere.

G[se;te sectorul neexplorat de pe
pia\[ - „Am tot `nt]lnit femei care m-au
`ntrebat de unde mi-am luat rochiile. A;a
c[ atunci c]nd m-au contactat cei de la
New York & Company cu propunerea
de colaborare, am fost ̀ nc]ntat[ deoarece
aveam astfel posibilitatea de a le aduce
femeilor ceva ce le lipsea, ;i anume croieli
vintage care flateaz[ formele trupului fe-
minin.”

|ine cont de clientul t[u - „C]nd am
`nceput s[ m[ machiez, la 15 ani, nu am
folosit produse exclusiviste. :i acum m[
simt mai confortabil cu astfel de produse.
De aceea doresc s[ ofer femeilor produse
de calitate la pre\uri decente. ~mi aduc
aminte de cum eram eu ca adolescent[,
c]nd nu prea aveam bani ;i `mi puteam
permite doar cosmetice mai ieftine.”

Utilizeaz[ ceea ce `\i place - „M-am
implicat ;i `n designul ambalajului pen-
tru cosmeticele Circa, aleg]nd modele
arhitecturale. M-am inspirat pu\in din
cl[diri ;i stiluri celebre, ca turnul Chry-
sler sau proiectele lui Frank Lloyd
Wright. Ador cl[dirile ;i arhitec\ii, iar
una din c[r\ile mele preferate este «The
Fountainhead» de Ayn Rand. Printre ar-
hitec\ii pe care-i admir se num[r[ Gaudi
;i Wright.”

~nva\[ ceea ce nu ;tii - „Exist[ oameni
care ;tiu s[ fac[ anumite lucruri mult
mai bine dec]t noi ;i nu ar trebui s[
ezit[m s[ le cerem ajutorul. Dac[ sunt
situa\ii ̀ n care nu ;tiu ceva - ;i pot spune
c[ sunt pu\ine d[\ile ̀ n care am ̀ ncredere

total[ c[ ;tiu ceea ce fac – pun `ntreb[ri.
Fiind cea mai mic[ din familia mea, pro-
babil c[ a;a m-am obi;nuit.”

Familista

Subiectele de discu\ie preferate de
Eva sunt casa, fiica sau mama ei ;i via\a
de familie (cu excep\ia iubitului ei). Cele
trei aspecte preferate ale vie\ii de dincolo
de lumina reflectoatelor sunt c[minul,
familia ;i fiica ei. „Am crescut `n zona
Silver Lake din Los Angeles, `ntr-o fa-
milie destul de s[rac[, ;i-mi doream o
cas[ frumoas[”, ̀ ;i aminte;te ea. „M[ ui-
tam la casele din zona Los Feliz ;i cu
cinci ani ̀ n urm[ am cump[rat o cas[ ̀ n
acea zon[. Se pare c[ vizualizarea a
func\ionat `n cazul meu.” Totu;i, deco-
rarea interiorului nu este `nc[ pe deplin
terminat[. „Am acea senza\ie de cas[ ne-
terminat[, dar ̀ mi place acest sentiment.”
Aspectul asupra c[ruia este ̀ ntotdeauna
decis[ sunt florile culese din gr[din[.
„~ntotdeauna bujori ;i crini.” :i c]teva
obiecte de art[ cu un anumit specific.
„Colec\ionez picturi cu femei. Nu ;tiu de
ce. Unele dintre ele sunt chiar sinistre ;i
sunt peste tot `n cas[.”

Eva a parcurs un drum lung, dar nu
a renunat niciodat[ la confortul familiei
;i a prietenelor apropiate din adolescen\[.
„Am acelea;i prietene `nc[ de la 12 ani
;i mi-am f[cut ;i alte prietene deosebite
de atunci. Iar mama ;i cele dou[ surori
mai mari au fost `ntotdeauna al[turi de
mine, sus\in]ndu-m[ ;i spun]ndu-mi c[
pot realiza orice ̀ mi doresc. Ne sus\inem
`ntotdeauna una pe alta ;i la bine ;i la
greu.”

Acela;i sprijin cald ̀ l ofer[ ;i micu\ei

Esmeralda. „Pot spune c[ ̀ mi plac nop\ile
nedormite fiindc[ ̀ mi ofer[ ocazia s[ m[
apropii mai mult de feti\a mea.” Eva nu
dore;te s[ ofere sfaturi pentru m[mici.
„Nu simt c[ am c];tigat deja acest drept”,
recunosc]nd c[ vrea s[ le respecte pe
toate m[micile care s-ar putea s[ pun[ la
`ndoial[ validitatea sfaturilor ei tocmai
fiindc[ ea `ns[;i este mam[ de pu\ine
luni. 

Actri\a arat[ foarte bine ;i se simte
la fel, cele trei elemente de care are grij[
fiind condi\ia fizic[, s[n[tatea mental[
;i alimenta\ia. Cu mult timp `n urm[ ;i-
a dat seama c[ ̀ n privin\a condi\iei fizice
avea nevoie de o anumit[ rutin[ `n via\a
ei. Cu toate c[ nu se declar[ ̀ nc]ntat[ de
;edin\ele de fitness, s-a `mp[cat cu
aceast[ idee. Face alerg[ri u;oare com-
binate cu sprinturi, exerci\ii cu greut[\i
medii, ad[ug]nd ;i yoga sau uneori dru-
me\ii `mpreun[ cu antrenoarea ei.

A renun\at la carne cu ;ase ani `n
urm[ pentru c[ nu este de acord cu po-
litica fermelor din zon[. „Asta pot spune
c[ a func\ionat la mine. Imediat ce am
renun\at la carne, m-am sim\it mult mai
bine. Iar la un an dup[ ce am eliminat
complet carnea din alimenta\ie, tenul
meu a ar[tat mult mai luminos ;i mai
s[n[tos.”

:edin\ele de psihoterapie al[turi de
un terapeut impar\ial o ajut[ extrem de
mult. „Am noroc s[ lucrez cu cineva care
nu st[ doar pe scaun ;i d[ din cap. Eu am
nevoie s[ aud ce g]nde;te psihologul, s[-
mi spun[ ceea ce crede c[ este ̀ n neregul[
;i astfel s[ pot schimba ceea ce trebuie
schimbat.”

Cele trei fe\e ale Evei Mendes


