
~n accepţiunea multor proprietari de terenuri
agricole, dar şi crescători de animale, existenţa
sau constituirea unei cooperative este eronat asi-
milată cu fostele cooperative agricole de producţie
- CAP-uri, din perioada comunistă. Experienţa
de atunci ca urmare a nerespectării modelelor
existente în Europa, a dus oamenii la disperare.
Le-au fost luate terenurile, dar şi animalele, fiind
obligaţi a se înscrie fie şi cu forţa.

Cooperativa Ceres din Carei 
s-a înfiin\at în 1931 
pe terenurile sindicatului Ecsed

Stelian Ro;ian, starul stagiunii 
sec\iei rom]ne a Teatrului de Nord
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În 24 mai se împlinesc 140 
de ani de la înfiin\area PNL

       Neurochirurgul italian Sergio Canavero î;i
sus\ine, în continuare, proiectul de realizare a unui
transplant de cap la om, întâmpinat cu o veritabilă
avalan;ă de ironii ;i de critici, ;i declară că "mul\i
oameni boga\i" ;i-au exprimat interesul fa\ă de o
asemenea opera\ie care ar costa în jur de zece milioane
de dolari ;i ar dura două zile. "Voi demonstra lumii
întregi că acest experiment poate reu;i ;i că toate
îndoielile la adresa lui \in de limitele mentale ale
umanită\ii", a afirmat, într-un interviu, acest specialist
de 51 de ani. El î;i va prezenta controversata idee în
cadrul celei de-a 39-a conferin\e anuale a Academiei
Americane a Chirurgilor în domeniul Neurologiei ;i
Ortopediei, care va avea loc în zilele de 12 ;i 13 iunie,
în ora;ul american Annapolis. 
       "Capul ce trebuie transplantat va fi răcit la 12
grade ;i apoi se va trece la decapitarea celor două
persoane, sec\ionându-se vasele sangvine, mu;chii
;i oasele. După care, va începe faza în care pacientul
va primi noul său corp", a explicat medicul italian.

Transplantul de cap, o opera\ie 
ce va costa 10 milioane de dolari 

      Pre;edintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, l-a ̀ nt]mpinat
pe premierul Ungariei, populistul
Viktor Orban, la summitul
Parteneriatului Estic de la Riga, cu
"Salut, dictatorule!", potrivit unui
fotoreporter al France Presse, citat
de agerpres.ro. Jurnali;tii care au
transmis de la sosirea liderilor celor
28 de state membre ale UE la
summitul din capitala Letoniei nu
au auzit ;i răspunsul lui Orban la o
a;a primire, dar au văzut că acesta
;i-a păstrat zâmbetul, la fel ca
Juncker, care era în mod vizibil plin
de vervă ;i îi primea pe participan\ii
la summit cu diverse gesturi de
prietenie. Se pare că i-a propus
premierului elen Alexis Tsipras, sosit
fără cravată, să i-o împrumute pe a
sa. Orban este adesea criticat pentru
ceea ce adversarii săi, cum ar fi fostul
comisar european Louis Michel,
califică drept "derivă autocratică".

Jean-Claude Juncker 
i-a spus lui Viktor Orban
"Salut, dictatorule!"
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În ultima perioadă se discută
tot mai mult şi mai hotărât des-
pre necesitatea comasării tere-
nurilor agricole, despre consti-
tuirea grupurilor de producă-
tori, dar şi despre utilitatea înfi-
inţării cooperativelor agricole de
producţie. Ce-i drept, se vor-
beşte despre o serie de modele,
fără a exista o gândire unitară
cu privire la aceste cooperative
menite a creşte eficienţa activi-
tăţilor din agricultură. Desigur,
se urmăreşte prin aceste coope-
rative asigurarea de locuri de
muncă, inclusiv procesarea şi
vânzarea de produse finite şi nu
materie primă precum cereale
şi/sau carne. 

Iată că recent am intrat în posesia
statutului de constituire a cooperativei
agricole "CERES" din Carei, constituită
în anul 1931, pe terenurile sindicatului
Ecsed. Documentele sunt păstrate la
Arhivele Naționale din Satu Mare în
Fondul "Popp S. Aurel".

De la constituirea acestei coopera-
tive au trecut aproape 85 de ani, iar su-
biectul pare de maximă actualitate.
Multe din formaţiunile politice indife-
rent că sunt la guvernare sau în opoziţie
recomandă înfiinţarea cooperativelor.
Până şi o recentă hotărâre de guvern ce
se referă la sprijinul financiar aferent
anului 2015 pentru păşuni impune pro-
prietarilor de animale să se constituie
în cooperative.

Fostele CAP-uri au lăsat 
o imagine descurajantă 
în minţile multor români 

Pare ciudat faptul că în accepţiunea
multor proprietari de terenuri agricole,
dar şi crescători de animale, existenţa
sau constituirea unei cooperative este
eronat asimilată cu fostele cooperative
agricole de producţie - CAP-uri, din
perioada comunistă. Experienţa de
atunci ca urmare a nerespectării mo-
delelor existente în Europa, a dus oa-
menii la disperare. Le-au fost luate te-
renurile, dar şi animalele, fiind obligaţi
a se înscrie fie şi cu forţa în acele forme
asociative.  Asta în ciuda faptului că la
constituirea cooperativelor agricole de
producţie se putea face înscrierea cu
terenul, dar separat şi cu aşa zisele braţe
de muncă. Înscrierea cu terenul presu-
punea obţinerea de avantaje materiale,
lucru care nu s-a respectat. Nu s-au pus
în practică prevederile promovate, iar
oamenii au rămas cu un gust amar. Le-
au fost confiscate pământurile, anima-
lele, căruţele şi uneltele pe care le-au
deţinut pentru a practica agricultura. 

Modele de cooperative agricole
funcţionale în lume au fost prezentate
în România inclusiv cu aducerea în
prim plan a experienţei japoneze în ma-
terie. Chiar sătmăreni au fost în vizită
de documentare în Japonia, dar lucru-
rile n-au prins contur. Teama de vechea
colectivizare s-a făcut simţită. Expe-
rienţa dobândită de străini nu s-a do-
vedit a fi convingătoare. Neîncrederea
proprietarilor de terenuri, dar şi de ani-
male, în ceea ce au văzut sau li s-a spus
despre modelele existente, i-a reţinut
de la a demara demersurile pentru con-
stituirea acestor cooperative.

În cele ce urmează vă reţinem
atenţia cu o serie de prevederi ale actu-
lui constitutiv, dar şi ale statului Co-

operativei Agricole "CERES" din Carei,
semnat de sute de proprietari de tere-
nuri.

Extras din actul constitutiv

"Subscrişii în baza legei cooperaţiei
şi în baza legei privitoare la avantagiile
acordate asociaţiilor pt. înbunătăţirea
agriculturei, apărută în Mon. Of. Nr.167
din 22 iulie 1931, ne constituim în so-
cietate cooperativă agricolă pentru
aprovizionare, producţie şi desfacere,
cu numele Cooperativa Agricolă "CE-
RES" cu răspundere limitată, având se-
diul în comuna urb. Carei, judeţul Să-
laj.

Scopul societăţii este de a organiza
pentru membrii aprovizionarea, pro-
ducţia agricolă şi desfacerea produselor,
aceste operaţiuni le va putea face şi cu
neasociaţii.

Durata societăţii este nelimitată.
La constituirea aceste societăţi am

subscris aşa cum se specifică la sfârşitul
acestui act constitutiv - membrii
înscrişi 412 cu un capital subscris de
Lei 223.000. - din care s'a vărsat Lei
22.300.

Răspunderea societăţii este limitată
la părţile societare semnate.

Pentru funcţionarea societăţii, am
adoptat alăturatul statut, care face parte
din conţinutul acestui act constitutiv.  "

Obiective ale cooperativei

"...Societatea nu va putea funcţiona
decât cu cel puţin 25 de membri...

Scopul societăţii este< Să organizeze
aprovizionarea asociaţilor cu cele ne-
cesare ocupaţiei şi gospodăriei lor> Să
ajute la desvoltarea şi intensificarea pro-
ducţiei prin exploatarea în comun de
terenuri, maşini şi instalaţii, prin orga-
nizarea de secţiuni pentru prelucrarea
şi vânzarea produselor locale etc.> Să
organizeze desfacerea în condiţiunile
cele mai avantajoase, a produselor gos-
podăriilor asociaţilor> Să sprijine acti-
vitatea economică a asociaţilor prin
toate mijloacele nimerite> Să ajute la
educaţie profesională a locuitorilor,
dând sfaturi pentru îmbunătăţirea
muncii pământului, creşterea vitelor,
desvoltarea industriei casnice şi a in-
dustriilor agricole anexe şi, în general
în tot ceiace priveşte ocupaţia lor> Să
sădească între asociaţi spiritul de soli-
daritate şi prevedere şi să contribuie la
răspândirea culturii în masele popu-
laţiei prin toate mijloacele potrivite
acestui scop. 

Durata Societăţii este nelimitată iar
cercul său de activitate (operaţii) este
limitat la localităţile din care îşi poate
recruta membrii conform art. 4 de mai
jos(...)

Cine se putea asocia?

Pot fi asociaţi numai locuitori ma-
jori agricultori din comunele aparţin-
ătoare teritoarelor administrative a ju-
deţelor Sălaj şi Sătmar, cari nu fac parte
dintr-o altă cooperativă cu acelaş
obiect.

Femeile măritate nu se pot înscrie
în societate fără autorizarea soţilor.

Nu pot fi primiţi, sub sancţiune de
nulitate, ca asociaţi< Cei care nu intră
în prevederile art. precedent> Cei care
prin ocupaţia lor au interese contradic-
torii celor ale cooperativei sau cei cari
pe numele lor, ori prin interpuşi între-
prind operaţiuni asemănătoare şi cari
vin în concurenţă cu acelea pe care le

face cooperativa, precum şi mandatarii,
comisionarii ori interpuşii acestora> Cei
condamnaţi pentru crime sau delicte
de fals, delapidare, înşelăciune, mită,
furt şi abuz de încredere. În cazul în
care au fost totuş primiţi, pierd de drept
calitatea de asociat (...)> Cei condamnaţi
pentru furt şi abuz de încredere pot fi
admişi în cooperativă după trecerea a
10 ani dela pedepsire, dacă nu au mai
fost pedepsiţi pentru astfel de delicte,
însă cu aprobarea adunării generale a
cooperativei luată cu majoritate de vo-
turi ...

Obligaţii ale membrilor  

Locuitorul, care vrea să devină aso-
ciat trebuie să semneze o declaraţie în
care se va arăta< numele, prenumele şi
domiciliul> dorinţa de a intra în socie-
tatea cooperativa agricolă "Ceres" pen-
tru aprovizionare, producţie şi desfa-
cere a agricultorilor din jud. Sălaj şi Săt-
mar> Numărul şi valoarea părţilor so-
ciale ce subscrie> Suma pe care o varsă
în contul acestor părţi sociale> Felul răs-
punderii pe care şi o ia asociatul pentru
obligaţiunile societăţii, aşa cum se pre-
vede> Cel care nu ştie carte, va semna
declaraţia prin punere de deget, în faţa
a doi asociaţi, cari vor semna şi certifica
că i-au comunicat cuprinsul statutelor
cooperativei (...)

Asociaţii cooperativei sunt îndato-
raţi să plătească o taxă de înscriere după
fiecare parte socială de 15 lei care în

primul an va servi pentru acoperirea
cheltuielilor de constituire şi de admi-
nistraţie, iar în anii următori pentru
mărirea fondului de rezervă (...)

Capitalul cooperativei este format
din părţi sociale egale de câte 500 de
lei fiecare. Un asociat trebuie să subs-
crie cel puţin o parte socială, el nu poate
să aibă mai mult de 100 de părţi socia-
le(...)

Se vor exclude din societate cei care
au indus în eroare societatea asupra va-
lorii bunurilor oferite spre desfacere
sau aduse ca aport, sau cari fiind dele-
gaţi să contracteze sau să liciteze pentru
societate, au încheiat pentru ei personal
ori au trădat interesele societăţii în fa-
voarea celorlalţi concurenţi (...) Cei care
nu se supun dispoziţiilor legii pentru
organizarea cooperaţiei, prezentelor
statute, regulamentelor de funcţionare
ale cooperativei ori hotărârilor generale
şi consiliului de ad-ţie, precum şi acei
cari lucrează împotriva intereselor so-
cietăţii (...)

Operaţiunile societăţii  

Cooperativa poate face următoarele
operaţii< Să procure locuitorilor se-
minţe selecţionate, îngrăşăminte,
maşini şi utilaje agricole şi industriale,
precum şi orice alte articole necesare
exercitării operaţiunilor lor> Să cumpe-
re pentru a vinde locuitorilor în maga-
zinele sale, orice articole necesare gos-
podăriei lor> Să ajute la lucrarea raţio-

nală a pământurilor (...)> Să înfiinţeze
ateliere mecanice de lemnărie, dogărie,
rotărie, etc. pentru reparaţiunea unel-
telor sătenilor precum şi pentru pregă-
tirea în diferite meserii a fiilor de săteni>
Să vândă prisosul produselor locale, fie
în stare brută, fie transformate, orga-
nizând, de preferinţă, vânzarea în co-
mun a acestor produse> Să ia în arendă
sau exploatare terenuri de culturi, imaş,
fâneaţă sau păduri până la 100 ha pen-
tru nevoile sale sau pentru asociaţi şi a
le cultiva sau exploata după normele
prescrise de Oficiul Naţional al Coope-
raţiei Române (...) Să ia în arendă re-
zerve de stat şi loturi demonstrative (...)
Să ajute la îmbunătăţirea rasei vitelor
dând sfaturi pentru creşterea lor raţio-
nală, procurând reproducători de rasă
etc.

Organele societăţii

Organele societăţii sunt< Adunarea
generală a delegaţilor> Consiliul de ad-
ministraţie şi Cenzorii (...) Fiecare 10
asociaţi vor putea încredinţa un delegat
(...) Administraţia societăţii este încre-
dinţată unui consiliu de ad-ţie format
din 16 membri, aleşi de adunarea ge-
nerală dintre asociaţii cu drept de vot
şi cari nu au datorii în suferinţă (...)

Rudele şi afinii până la al treilea
grad inclusiv nu pot fi aleşi membri în
acelaş consiliu de ad-ţie (...)

Din cei 10% prevăzuţi pentru sco-
puri culturale şapte zecimi se vor în-
trebuinţa de consiliul de ad-ţie pentru
opere de cultură, educaţie şi propagan-
dă cooperatistă şi pentru opere sociale
în localitate (...) "

Statutul din care am reprodus câte-
va pasaje în grafia utilizată în anul 1931,
sunt incluse şi o serie de tabele cu nu-
me, prenume, sume subscrise, dar şi lo-
calitatea de domiciliu a membrilor con-
siliului de aministraţie. Se regăsesc nu-
me din< Satu Mare, Domăneşti, Carei,
Boghiş, Moftinu Mare, Vezendiu, Ghil-
vaci, Valea lui Mihai, Căpleni, Cămin,
Cig, Sanislău ş.a.

Zeci de pagini sunt apoi alocate
pentru a se menţiona membrii aso-
ciaţiei, cu menţionarea ocupaţiei, dar
şi localitatea de domiciliu. După cum
se menţionează în statut, semnătura era
obligatorie pe tabelele respective. Sem-
năturile pe acele tabele despre care fa-
cem vorbire au fost date în prezenţa no-
tarului, cel care autentifică acele liste.

Text selectat de Ioan A.

ISTORIE “Pot fi asociaţi numai locuitori majori agricultori din comunele aparţinătoare teritoarelor ad-
ministrative a judeţelor Sălaj şi Sătmar, cari nu fac parte dintr-o altă cooperativă cu acelaş obiect.”

Tabel cu semn[turile membrilor din Sanisl[u ai Cooperativei “Ceres”

Cooperativa Ceres din Carei s-a înfiin\at 
în 1931 pe terenurile sindicatului Ecsed

Membrii acesteia au provenit din localitățile Satu Mare, Domăneşti, Carei, Boghiş, Moftinu Mare, Vezendiu, Ghilvaci, Valea lui
Mihai, Căpleni, Cămin, Cig, Sanislău
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EVENIMENT
PNL a fost oficial fondat la 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion C. Brătianu,

Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele formațiunii po-
litice care avea să marcheze istoria României moderne. 

Liberalismul este un mod de
gândire politică apărut în epoca de
descompunere a instituţiilor feu-
dale şi de ascensiune a burgheziei.
În Europa occidentală liberalismul
s-a dezvoltat concomitent cu ascen-
siunea oraşelor şi a burgheziei, şi
cu lupta acesteia împotriva privi-
legiilor nobiliare şi a restricţiilor
din calea comerţului şi industriei. 

Acestui fundal socio-economic al în-
ceputurilor liberalismului i se asociază
o ideologie politică specifică apărută în
rândul intelectualităţii şi al unor expo-
nenţi ai mişcărilor contestatare, ai revol-
telor şi ai revoluţiilor din Europa occi-
dentală.

Principatele Române şi Transilvania,
deşi aflate într-un spaţiu de dominaţie
externă al unor imperii absolutiste şi anu-
me Imperiul Hapsburgic, Imperiul Oto-
man şi Rusia, au fost şi ele prinse de unda
de şoc a seismului politic şi ideologic al
Europei occidentale.

Deşi în Moldova şi Ţara Românească
fondul social-economic al liberalismului
era slab dezvoltat şi consitutit, din alo-
geni, negustori şi meşteşugari care de re-
gulă erau supuşi ai Curţilor străine, ma-
rile schimbări europene nu au rămas fără
ecou.

Primii germeni ai liberalismului s-
au concretizat în 1802 sub forma unui
proiect de republică aristo-democrati-
cească" preconizată de boierul moldo-
vean Dimitrie Sturza. Tot în 1802, în lu-
nile noiembrie-decembrie categorii de
boieri moldoveni de rang inferior pre-
tindeau drepturi pentru "toţi deopotrivă"
exprimându-se clar ideea egalităţii poli-
tice.

PNL a fost oficial fondat la 24 mai
1875, când un grup de liberali, printre
care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălnicea-
nu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache
Anastasiu, au pus bazele formațiunii po-
litice care avea să marcheze istoria Ro-
mâniei moderne. 

PNL a contribuit semnificativ
la dezvoltarea și reformarea 
societății românești

Acesta a fost primul partid politic
din România şi a avut în rândurile sale
o serie de militanţi afirmaţi pe tărâmul
vieţii culturale şi politice, participanţi la
revoluţia de la 1848.

După 1866 liberalii au jucat practic
rolul principal în procesul de moderni-
zare a României. Primul președinte al
Partidului Național Liberal a fost Ion C.
Brătianu. În 1877, în timpul guvernării
liberale, România și-a proclamat Inde-
pendența. 

PNL a contribuit semnificativ la dez-
voltarea și reformarea societății româ-
nești, fiind primul partid care a pledat,
în 1892, pentru introducerea sufragiului
universal. În toată această perioadă, li-
beralismul a devenit fundamentul ideo-
logic pe care s-a construit România mo-
dernă.

La finele Primului Război Mondial
România și-a împlinit obiectivul național
al Marii Uniri, în timp ce la putere se afla
tot un cabinet liberal. De altfel, PNL s-a
aflat la guvernare aproape neîntrerupt
între 1914 și 1919 (cu excepția perioadei
martie - noiembrie 1918). Perioada in-
terbelică a fost una prolifică pentru Ro-
mânia și pentru liberali, care au promo-
vat reforma agrară, organizarea admi-
nistrativă unitară, o nouă legislație elec-
torală și măsuri de refacere a economiei. 

PNL a reuşit să pătrundă în viaţa po-

litică din Ardeal destul de repede, prin
organizaţia liberală a judeţului Satu Ma-
re. În 1919, în  Baia Mare s-a constituit
organizaţia PNL Satu Mare, fiind prima
de acest fel din Transilvania.

Teofil Dragoş, primul prefect
liberal al judeţului Satu Mare

Merite deosebite pentru înfiinţarea
acestei organizaţii îi revin lui Teofil Dra-
goş, el fiind de altfel preşedintele orga-
nizaţiei şi primul membru liberal din Ar-
deal. Prin ceea ce a întreprins el a de-
vansat cu mult celelalte judeţe din zonă,
fact confirmat indirect de declaraţia lui
I.C. Brătianu, care în vara anului 1920 a
afirmat că PNL s-a organizat şi în Ar-
deal.

Odată înfiinţat PNL Satu Mare a ur-
mat politica tradiţională a familiei Bră-
tianu, motiv pentru care partidul şi lide-
rul acestuia s-a bucurat de o bună apre-
ciere din partea conducerii centrale. Teo-
fil Dragoş a făcut parte din cercul intim
de prieteni ai lui Ionel şi Vintilă Brătia-
nu.

După ce liberalii au ajuns la guver-
nare, Teofil Dragoş a devenit primul pre-
fect liberal al judeţului Satu Mare, în pe-
rioada 31 ianuarie - 30 octombrie 1922,
fiind apoi deputat în cameră.

După moartea lui I.C. Brătianu în
1927, partidul a intrat într-o criză vizi-
bilă. Pentru a evita această cădere liberă,
Vintilă Brătianu a făcut eforturi însem-
nate, insistând foarte mult ca organizaţii-
le  liberale judeţene să îşi revizuiască ac-
tivitatea şi componenţa.

La 7 noiembrie 1928 s-au desfăşurat
lucrările Congresului judeţean al PNL
Satu Mare, iar într-un comunicat adresat
presei sătmărene s-a arătat că acea con-
vocare grabnică s-a făcut pentru a întări
şi a asigura temeliile organizaţiei ju-
deţene, cea mai veche organizaţie din
Transilvania.

La 15 iunie 1929 a avut loc la Oradea

marea consfătuire a PNL din Ardealul
de Nord, la care au participat delegaţiile
judeţelor Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi
Bihor, precum şi liderii partidului din
Capitală Vintilă Brătianu, I.G. Duca. I.
Inculeţ şi Leonte Moldovanu.

La Congresul General al PNL
din 22 februarie 1931 au par-
ticipat 2.500 de reprezentanți

La finalul întrunirii, delegaţia sătmă-
reană condusă de Teofil Dragoş a avut o
întrevedere confidenţială cu Vintilă Bră-
tianu, în urma căreia Vintilă Brătianu a
declarat că e mândru de organizaţia săt-
măreană.

La 9 ianuarie la Baia Mare a avut loc
un nou congres al PNL Satu Mare la care
a participat şi o delegaţie de la centru
condusă de I.G. Duca, ocazie cu care Teo-
fil Dragoş a fost reales în funcţia de
preşedinte, fiind liderul incontestabil al
organizaţiei liberale sătmărene.

Un moment important în viaţa PNL
îl reprezintă Congresul General al parti-
dului, care a avut loc la 22 februarie 1931
în Bucureşti, la care au participat peste
2.500 de persoane. Din judeţul Satu Mare
a participat o delegaţie condusă de Teofil
Dragoş, din care mai făceau parte Ioan
Tibil, Epaminonda Lucaciu, Ştefan Che-
recheş, Alexe Pocol, Flaviu Suluţiu şi Fe-
lician Zaciu.

În urma morţii lui Vintilă Brătianu,
preşedenţia PNL a fost încredinţată lui
I.G. Duca. În intenţia de a întări cât mai
temeinic şi mai sincer legăturile politice
dintre centru şi organizaţiile din ţară,
Duca a întreprins mai multe vizite la or-
ganizaţiile liberale din teritoriu.

Aceste vizite au avut dublă impor-
tanţă. Pe de-o parte, prin tactul şi auto-
ritatea sa Duca a reuşit să refacă omoge-
nitatea mai multor organizaţii. iar pe de
altă parte, aceste vizite au avut un relief
politic general de mare însemnătate, pre-

gătind practic o mare campanie de
opoziţie.

La 16 august 1931 a avut loc la Şom-
cuta şedinţa delegaţiei permanente a
PNL Satu Mare pentru a pregăti noua
campanie de propagandă. Pe lângă mem-
brii delegaţiei au participat un mare nu-
măr de ţărani fruntaşi şi 60 de studenţi
înscrişi în organizaţia Tineretul Univer-
sal Liberal din judeţul Satu Mare.

Srşitul anului 1933 a adus cu sine re-
venirea liberalilor la guvernare, campa-
nia desfăşurată de ei fiind încununată de
succes. Din păcate, PNL a fost afectat de
moartea lui I.G. Duca, preşedinte al par-
tidului şi al Consiliului de Miniştri.

Acest lucru a fost simţit la Satu Mare,
şi chiar amplificat de dispariţia lui Teofil
Dragoş. În 1933 el a fost ales pentru ul-
tima oară în Camera Deputaţilor, dar
mandatul a fost întrerupt la 18 ianuarie
1934, datorită decesului survenit la vârsta
de doar 60 de ani.

La 26 ianuarie 1934 a avut loc şedinţa
delegaţiei permanente a PNL Satu Mare
pentru comemorarea personalităţii lui
Teofil Dragoş şi alegerea noului preşedin-
te al organizaţiei, în persoana deputatului
Ioan Tibil, care a fost vicepreşedintele
organizaţiei şi a fost considerat ca cel mai
merituos dintre conducătorii partidului
din judeţ. Pe postul vacant de vice-
preşedinte  a fost ales Aurel Nistor, pre-
fectul judeţului Satu Mare.

Realizări de excepție 
în perioada 1933 - 1937

Un moment de referinţă în viaţa po-
litică sătmăreană a fost constituirea la 23
mai 1934 a blocului românesc. Acesta
cuprindea toate partidele politice româ-
neşti, urmărind o mai bună administrare
şi obţinerea unei majorităţi româneşti în
conducerea oraşului Satu Mare cu ocazia
alegerilor municipale care urmau să se
desfăşoare.

Acest acord a fost prima dată când

partidele locale (PNŢ, PNL, Partidul
Naţional Agrar) au fost grupate într-o
alianţă politică, fapt confirmat şi de dcla-
raţiile făcute presei locale de reprezen-
tanţii acestora.

Începând cu data de 9 aprilie 1935,
Valer Pop, ministrul justiţiei a devenit
noul preşedinte al organizaţiei judeţene
PNL Satu Mare. La 21 septembrie 1937
Valer Pop a demisionat din funcţie, locul
său fiind luat de Valer Roman, fost sub-
secretar de stat.

În decursul ultimei guvernări liberale
(1933-1937) judeţul Satu Mare a avut
parte de realizări de excepţie, primind
vizita a numeroase autorităţi din ţară şi
din străinătate.

În timpul guvernării PNL au fost în-
treţinute foarte bine drumurile, mult su-
perioare celor din alte judeţe, s-au con-
struit şi reparat peste 130 de poduri, a
fost extinsă reţeaua de linii telefonice, a
fost construit Palatul Administrativ din
Satu Mare, actualul Muzeu Judeţean.

În domeniul educaţional au fost în-
fiinţate 164 de noi posturi de învăţători
şi maiştri, a fost finalizată construcţia a
39 de şcoli şi a început construcţia a 22
de şcoli. De asemenea au fost înfiinţate
biblioteci populare pe lângă fiecare şcoală
primară.

Agricultura, comerţul şi industria au
fost sprijinite printr-o permanentă poli-
tică de încurajare şi a început construirea
aeroportului Satu Mare, care a fost inau-
gurat la 8 septembrie 1937.

***
O mare parte din informații au fost

preluate din capitolul "Momente din is-
toria Partidului Naţional Liberal-orga-
nizaţia judeţului Satu Mare în perioada
interbelică (1919-1938)" scris de Clau-
diu Porumbăcean, publicat în volumul
"Satu Mare, studii şi comunicări 1998-
1999" al  Editurii Muzeului Județean
Satu Mare.

În 24 mai se împlinesc 140 de ani 
de la înfiin\area PNL
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RELIGIE

S[pt[m]na trecut[, Înalt
Preasfinția Sa Andrei Andreicuţ,
mitropolit al Clujului, Maramu-
reșului și Sălajului, a  participat
la Simpozionul “Andrei Şaguna
şi Revoluţia de la 1848-1849’’.

Manifestarea a fost organizată de
Despărţământul ASTRA Carei. 

Invitați de seamă

Au mai participat și   PS Iustin Si-
gheteanul episcop al Maramureşului și
Sătmarului,    acad.  Emil  Burzo,
preşedintele filialei Transilvania a Aca-
demiei Române, acad. Marius Porumb,
directorul Institutului de Artă şi Ar-
heologie din Cluj-Napoca, prefectul dr.
Eugeniu Avram, artistul plastic Zoe Po-
rumb, prof.univ.dr.doc. Ioan Condor,
preşedintele  Societăţii  “Avram Iancu”
Bucureşti, dr. Teodor Ardelean, direc-
torul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”
Baia Mare, dr. Vasile Lechinţan de la
Arhivele Naţionale Cluj-Napoca, dr.
Ioan Lăcătuşu directorul Centrului de
studii Europene Covasna-Harghita,
lt.col. Mihai Moisa de la  Inspectoratul
Județean de Jandarmi Satu Mare, Liviu
Marta, director al Muzeului Județean
Satu Mare, Natalia Lazăr, directoarea
Muzeului Țării Oașului, Ioan Costescu,
președintele Asociației Codrenii,
preoți, oameni de cultură, jurnaliști.

Depuneri de flori la statui
ale înainta;ilor

Manifestările au debutat cu depu-
neri de jerbe de flori la busturile revo-
luţionarilor Avram Iancu şi Simion Băr-
nuţiu din municipiul Carei, urmate, la
Castelul Karolyi, de vernisajul Ex-
poziţiei de carte veche românească, cu
exponate provenind din patrimoniul

Muzeului Judeţean Satu Mare.
După depunerea coroanelor, un alai

de circa 200 de persoane s-au îndreptat
spre sala cavalerilor a Castelului Karo-
lyi, unde s-au desfășurat lucrările sim-
pozionului cu titlul "Andrei Şaguna şi
Revoluţia de la 1848-1849". La intrare,
toţi participanţii au fost întâmpinaţi de
organizatori care le-au prins în piept
un ecuson realizat special pentru acest
eveniment.

Lucrările simpozionului

Lucrările simpozionului au început
cu intonarea Imnului Național, urmat
de  binecuvântarea Părintelui Mitropo-
lit, IPS Andrei Andreicuţ, iar în conti-
nuare corul ASTRA Careiană a intonat
imnul Astra Carei.

Înalţi ierarhi, academicieni şi pro-
fesori universitari, prefectul judeţului
au evocat cu toții personalitatea arhie-

reului Andrei Şaguna în contextul Re-
voluției de la 1848. Apoi, au susţinut
comunicări dr. Vasile Lechinţan, dr.
Ioan Lăcătuşu, pr.dr. Sebastian Pârvu,
acad. Emil Burzo, acad. Marius Po-
rumb.

Momente artistice

Pe parcursul lucrărilor simpozio-
nului, corul ASTRA Careiană, Cazacu
Ştefania, eleva Denisa Vasile de la Liceul
Teoretic Carei şi grupul coral din Mar-
na Nouă au interpretat cântece patrio-
tice. Alte momente artistice au fost sus-
ținute de recitatorii Marcel Ursan din
Iancule;ti, elev la Școala Vasile Lucaciu,
de Țineghe Mara din Lucăceni şi Ro-
xana Mihaly din Moftin, elevă la Liceul
Teoretic Carei. 

Roxana a fost recompensată pentru
recitarea poeziei Doina de Mihai Emi-
nescu cu material documentar oferit de
Ioan Costescu, preşedintele Asociaţiei
Codrenii. De altfel, toţi vorbitorii, pre-
cum şi cei care au asigurat momentele
artistice, au fost recompensati de Pă-
rintele Mitropolit, IPS Andrei Andrei-
cuţ cu câte o carte şi o iconiţă  sfin\ită,
în semn de apreciere pentru efortul de-
pus.

Manifestările zilei de 15 mai de la
Carei s-au încheiat cu un protocol la
care au luat parte toţi cei prezenţi.

V. Nechita

R[scolit de du;m[nii ̀ ntre or-
todoc;i și greco-catolici, satul
Cruci;or nu mai are lini;te. După
cum am scris în paginile cotida-
nului “Informația Zilei”, biserica
ortodoxă din Cruci;or, situată în
zona Moara Bor;ii, a fost retro-
cedată greco-catolicilor după ani
lungi de procese. Redăm în cele
ce urmează crâmpeie din viața
unui reprezentant de seamă al
greco-catolicismului, Petru Tă-
maian, născut și înmormântat în
Cruci;or.

Textul de mai jos apar\ine  istoricu-
lui dr. Viorel Câmpean de la Biblioteca
Județeană Satu Mare.

Preoţii familiei Tămaian

Petru Tămaian a văzut lumina zilei
la Crucişor, în 26 iulie 1875, în familia
ţăranilor Dimitrie şi Floarea. După trei
ani, în aceeaşi localitate avea să se nască
Paul (Pavel) Tămaian, de asemenea
ajuns preot greco-catolic în Episcopia
orădeană, slujitor în parohiile bihorene
Băiţa, Sâmbăta şi Săcuieni. Este posibilă
o legătură de rudenie între aceşti doi fii
ai Crucişorului, la data naşterii doar 7
numere de casă despărţindu-i, părinţii
lui Paul numindu-se Vasile şi Anuţa.

Cu siguranţă, un mare rol în creşte-
rea şi orientarea şcolară a celor doi copii
de ţărani din Crucişor au avut preoţii
care au slujit în sat în copilăria lor< Gri-
gore Fásy (1831-1886, paroh la Crucişor
de la hirotonire până la repausare, vre-
me de trei decenii> îşi doarme somnul

de veci în curtea bisericii) şi Mihai Târ-
san (1831-1917, preot emerit, aşijderea
paroh vreme de peste trei decenii la
Crucişor). 

Istoricul seminarului

Petru Tămaian a urmat cursurile
Seminarului greco-catolic din Oradea,
fiind bursier al Fundaţiei Regale. Peste
ani va scrie istoria acestei prestigioase
instituţii. 

Teologia o urmează la Seminarul
din Esztergon (Strigoniu). La această
instituţie şi-au desăvârşit studiile înalte
feţe bisericeşti greco-catolice precum
Vasile Dumbravă sau Teodor Bulc, am-
bii vestiţi profesori la liceul din Beiuş,
dar şi preoţi care s-au născut ori au
funcţionat în Sătmar precum Iosif Pa-
taki sau Petru Hertzeg. A fost hirotonit
la 3 martie 1901 ca preot celib, pentru
ca la 1 septembrie a aceluiaşi an să fie
încadrat ca profesor la şcoala normală
(Preparandia) orădeană, deţinând şi
funcţia de prefect de studii la Seminarul
Unit din oraşul de pe Criş. Aceasta din
urmă nu era o funcţie nouă, întrucât
încă din 1899 a fost numit prefect de
studii la Internatul Pavelian din Beiuş. 

Din 1904 este catehet la Preparandie
şi consilier (îndrumător, spiritual) în
cadrul aceleiaşi instituţii. Va conduce
chiar destinele celor două instituţii oră-
dene, fiind director al Preparandiei între
1919-1923 şi rector al Seminarului în
perioada 1925-1927.

A fost mereu apreciat pentru
erudiţia sa în dieceză, în 1929 făcând
parte din comisia care a lucrat la revi-
zuirea cărţilor liturgice.

Assessor în cadrul tribunalului ma-
trimonial, preşedinte al Exactoratului
diecezan, inspector catehetic al şcolilor
secundare din Oradea, canonic lector
al Bisericii catedrale române unite din
Oradea, controlor al Fundaţiunilor die-
cezane, iată numai câteva din funcţiile
de care s-a achitat cu conştiinciozitate
de-a lungul vieţii. S-a îngrijit de bunul
mers al activităţilor reuniunilor biseri-
ceşti, al căror scop era, în viziunea sa
“de a-i aduna pe credincioşi şi a-i ţine
în legătură cât mai strânsă cu biserica

atât pe tărâmul vieţii spirituale cât şi
moral-creştine”.

Activitatea din slujba 
neamului

A fost implicat trup şi suflet în bunul
mers al “Astrei”. În 9 octombrie 1910 a
fost ales vicesecretar al “Astrei” orădene,
alături de alte personalităţi care îşi des-
făşurau activitatea la Oradea, precum
dr. Aurel Lazăr, dr. Valer Hetco, dar şi
sătmărenii noştri, Augustin Maghiar
sau Corneliu Abrudan, iar în 8 iunie
1914 în comitetul de conducere al res-
pectivului   despărţământ. În adunarea
generală din 20 iunie 1926, canonicul
Petru Tămaian este din nou ales în co-
mitetul de conducere. Efectiva impli-
care este demonstrată de faptul că este
considerat ca unul dintre cei mai buni
conferenţiari din cinul preoţesc, alături
de canonicii Grigore Pop, Victor Bojor
sau Nicolae Brânzeu.

A scris mai multe studii, publicate
în reviste şi periodice locale, precum
periodicele blăjene “Unirea” (Naţio-na-
lismul creştinesc, 1912) şi “Cultura
creştină”  (Importanţa reuniunilor bi-
sericeşti, 1912), sau revista orădeană
“Vestitorul” (O pagină din suferinţele
noastre, 1929). Sunt remarcabile lucră-
rile sale de istorie ecleziastică, dar şi
cele didactice.

Dintre cele didactice amintim cur-
sul litografiat „Magnetismul şi electri-
citatea. Compendiu fisic”, (Oradea Ma-
re, Litografia lui Josif Mişac, 1904) “Ma-
nual de fizică pentru şcoalele normale”
(Oradea, 1914).

În 1931 i-a apărut la Oradea “Viaţa
sfântului Nostru Părinte Ioan Gură de

Aur”. În 1935 a tipărit “Aşa a iubit Dum-
nezeu lumea (Ev. Ioan 3, 16) sau Inima
lui Isus focar de dragoste dumnezeească
faţă de oameni” (Tipografia Româneas-
că, Oradea).

~;i doarme somnul de veci 
`n satul s[u natal Cruci;or

În toamna lui 1918 este reprezen-
tantul Institutului Teologic din Oradea
la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia. Să remarcăm faptul că, din partea
şcolilor Greco-catolice bihorene, tus-
patru reprezentanţi erau născuţi în Săt-
mar< Victor Borlan de la liceul “Samuil
Vulcan” din Beiuş, Gheorghe Miculaş
de la Preparandia unită din Oradea, Ca-
mil Selăgian, director al Şcolii civile de
fete din Beiuş, precum şi Petru Tămaian
de la Institutul Teologic din Oradea.

În 30 noiembrie 1918, aflat probabil
la Blaj, pregătindu-se pentru Ziua cea
mare a românilor, expedia surorii sale
dragi din Crucişor o ilustrată cu urmă-
torul text< “Terică dragă, plecăm spre
Alba-Iulia, mâni va fi Adunarea cea ma-
re, în care se va decide soarta neamului
nostru întreg. D[umne]zău ajute, să fie
în ceas bun lucrul ce se va decide. Vă
rugaţi lui D[umne]zău şi voi! Vă sărut
pe toţi cu drag, iubitor Petru. Blaj, 30/XI
918”.

Aşa cum nădăjduia Petru Tămaian,
Dumnezeu a ajutat în acea măreaţă zi
neamului românesc. Dragostea lui pen-
tru Crucişorul natal este dovedită şi de
faptul că la înveşnicirea sa, în 1937, i s-
a respectat dorinţa de a fi înmormântat
în ţintirimul satului unde văzuse lumina
zilei, adică la Crucişor.

Viorel Câmpean

Mitropolitul Andrei :aguna, comemorat la Castelul din Carei

Fotografie expediată de Petru Tămaian
surorii sale din Cruci;or, în data de 30
noiembrie 1918

La manifest[rile de la Carei au participat aproximativ 200 de invita\i

În toamna lui 1918 este reprezentantul Institutului Teologic din Oradea la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. Să remarcăm faptul că, din partea şcolilor Greco-catolice bihorene, tus-
patru reprezentanţi erau născuţi în Sătmar.

Rector al Institutului Teologic Greco-catolic din Oradea 
în perioada 1925 - 1927, Petru T[maian s-a n[scut 

în Cruci;or `n 26 iulie 1875
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S~N~TATE

Mierea de Manuka este o mie-
re monoflor[, unic[ ̀ n lume, adu-
nat[ ;i preparat[ de albine din
floarea arborelui de Manuka, care
tr[ie;te ̀ n insulele s[lbatice ;i ne-
poluate ale Noii Zeelande.

Cercet[torii v[d `n acest produs o
solu\ie natural[ ̀ n lupta ̀ mpotriva bac-
teriilor care devin din ce `n ce mai re-
zistente la antibiotice.

De ce este unic[?

Este o miere delicioas[, dens[, de
culoare portocaliu-`nchis, cu gust aro-
mat ;i u;or caramelizat, cu puteri an-
tioxidante importante ;i cu o putere
antibacterian[ ie;it[ din comun, fiind
de altfel cel mai puternic antibiotic na-
tural cunoscut.

Toate tipurile de miere con\in o en-
zim[ numit[ glucozoxidaz[. Aceast[
enzim[, care este introdus[ `n miere
datorit[ albinelor, elibereaz[ `ncet pe-
roxidul de hidrogen, care are rol anti-
septic. Aceast[ activitate antibacterian[
nu este stabil[, ̀ ;i pierde din t[rie c]nd
este expus[ la lumin[ ;i c[ldur[ ;i pe
parcursul trecerii timpului. Aceast[ ac-
tivitate peroxidic[ a mierii de Manuka
este mult mai puternic[ dec]t a celor-
lalte feluri de miere.

~ns[, ̀ n mod remarcabil, este o mi-
nune a naturii, deoarece pe l]ng[ pe-
roxidul de hidrogen, con\ine ;i o com-
ponent[ "non-peroxidic[", mult mai
puternic[ ;i stabil[, metilglioxalul.
Acesta confer[ mierii de Manuka ex-
cep\ionala putere antibacterian[.

Exist[ o scal[ de evaluare a puterii te-
rapeutice pentru aceast[ miere. Eva-
luarea se face pe baza factorului unic
de Manuka (UMF) care corespunde
concentra\iei de metilglioxal ̀ nsumat[
cu concentra\ia peroxidului de hidro-
gen. Exist[ ;i posibilitatea test[rii con-
centra\iei de metilglioxal, caz `n care

apare pe borcan factorul MGO.

Propriet[\i terapeutice

Mierea de Manuka este folosit[ `n
multe spitale din toat[ lumea, atunci
c]nd nici un alt tratament cu antibio-
tice nu mai are efect asupra infec\iilor

cu Staphylococcus aureus rezistent la
meticilina, leziuni sau alte afec\iuni ul-
cerative externe, sau `n infec\iile cu
Helicobacter Pylori (bacterie care cau-
zeaz[ ulcerul stomacal), E Coli, Stap-
hylococcus Aureus (cea mai comun[
cauz[ a infec\iilor r[nilor) ;i Strepto-
coccus Pylogenes (bacterie dificil[,
adesea rezistent[ la antibiotice, care in-
flameaz[ ;i cauzeaz[ durerile de g]t).

Mierea de Manuka este foarte efi-
cient[ pentru diferite afec\iuni ale pielii
precum arsuri, r[ni, dermatite, eczeme,
abcese. ~ntr-o baz[ de date ce cuprinde
medicamente naturale, este men\io-
nat[ ca fiind eficient[ ̀ n tratarea arsu-
rilor ;i r[nilor. Un studiu recent suge-
reaz[ c[ mierea de Manuka este bene-
fic[ `n prevenirea gingivitei ;i a altor
afec\iuni parodontale, prin reducerea
acumul[rii de plac[ dentar[.

De asemenea, este eficient[ ̀ n vin-
decarea mai rapid[ a diareei cauzat[
de bacterii. Cercet[ri recente ale Uni-
versit[\ii Illinois sus\in faptul c[, cu c]t
mierea de Manuka este mai `nchis[ la
culoare, cu at]t are o valoare mai mare
ca antioxidant.

~n anul 2010, Comitetul :tiin\ific
al Institutului pentru combaterea can-
cerului din Statele Unite a aprobat pro-
punerea de utilizare a mierii de Ma-
nuka ̀ n spitale pentru reducerea infla-
ma\iei esofagului asociat[ cu chimio-
terapia.

Utilizare, doze, 
contraindica\ii

Mierea de Manuka cu UMF 5-9+

reprezint[ o miere de consum ;i nu
este indicat[ pentru tratamente.

Mierea cu UMF 10+, nivel de
`ntre\inere, este indicat[ pentru
sus\inerea sistemului imunitar dup[
tratament ;i afec\iuni u;oare ;i recente
(r[celi, dureri ̀ n g]t). ~n cazul persoa-
nelor sensibile (copii, persoane `n
v]rst[, cei cu reac\ii adverse la mierea
de Manuka) se recomand[ folosirea
mierii cu UMF20+.

Mierea cu UMF 15-16+, este de un
nivel util, indicat pentru tratarea
infec\iilor cu microorganisme bacte-
riene ;i fungice. ~n cazul persoanelor
sensibile men\ionate mai sus este re-
comandat s[ se foloseasc[ mierea cu
UMF25-30+

Mierea cu UMF 18-25+, reprezint[
un nivel superior, cu activitate foarte
ridicat[, ;i se recomand[ `n cazul
afec\iunilor acute sau cronice, care au
fost tratate anterior ;i au o rezisten\[
sporit[ la tratamente.

Aceasta este mierea cu efectul an-
tibacterian cel mai puternic, dar este
;i cel mai rar ;i mai scump tip de miere
de Manuka.

Adul\ii pot utiliza mierea pentru
sus\inerea sistemului imunitar, c]te o
linguri\[ pe zi, preferabil, diminea\a
pe stomacul gol. Ca tratament, c]te o
linguri\[ de 3-4 ori pe zi. Copiilor li se
indic[ jum[tate din doza adul\ilor.
Mierea de Manuka nu este recoman-
dat[ copiilor sub 18 luni.

De asemenea, este contraindicat[
femeilor ̀ ns[rcinate sau care al[pteaz[
;i diabeticilor.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Cu c]t mierea de Manuka este mai `nchis[ la culoare, cu at]t are o valoare mai
mare ca antioxidant

Un studiu recent sugereaz[ c[ mierea de Manuka este benefic[ ̀ n prevenirea gingivitei ;i a altor
afec\iuni parodontale, prin reducerea acumul[rii de plac[ dentar[

Propriet[\ile antibiotice deosebite 
ale mierii de Manuka

Pacien\ii rom]ni vor putea fi diag-
nostica\i ;i trata\i de acum `nainte `n cel
mai modern laborator pentru depistarea
;i tratarea aritmiilor complexe. Este vor-
ba de un laborator unic `n Rom]nia, `n
care se realizeaz[ diagnosticul ;i trata-
mentul ablativ al aritmiilor cardiace com-
plexe, fiind dotat cu echipamente ultra-
performate `n cadrul unui program de
cercetare, ̀ n valoare de peste 36 milioane
de lei.  Laboratorul func\ioneaz[ `n ca-
drul sec\iei de Cardiologie a Spitalului
Clinic de Urgen\[ Floreasca din
Bucure;ti. Prin intermediul laboratorului
pacien\ilor le va fi asigurat tratamentul
personalizat pentru problemele cardio-
vasculare. Speciali;tii subliniaz[ c[ arit-
miile complexe sunt cele mai frecvente
urgen\e cardiovasculare. 

"Centrul este de excelen\[ ;i presu-
pune un tratament personalizat pe fiecare
pacient. Cred c[ este un pas `nainte spre
a ajunge la nivelul lui 2015. Astfel de cen-
tre nu sunt chiar la `ndem]na oric[rui
spital de urgen\[. La nivel mondial sunt
27, acesta fiind al treilea din Sud-Estul
Europei. Investi\ia este ;i foarte mare, de
36 milioane de lei, tot proiectul, care
`nseamn[ opt laboratoare, presupune
existen\a personalului, nu numai trai-
ningul personalului. Nu oricine poate s[
lucreze cu acest sistem", a declarat mi-
nistrul S[n[t[\ii, Nicolae B[nicioiu.

Centrul de excelen\[ va avea opt la-
boratoare de cercetare, dintre care trei
nou `nfiin\ate.

A fost pus `n func\iune primul 
laborator modern pentru 
tratarea aritmiilor complexe

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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Toc[ni\[ de miel

Cuburi cu crem[
de ciocolat[

Mod de preparare<

Curățați și spălați morcovul și teli-
na, la fel ceapa și usturoiul. Tăiați-le
apoi cubulețe. Spălați bine lămâia și
curățați-i coaja, fără partea albă. Într-
o cratiță încalziți uleiul de măsline și
căliți zarzavaturile tăiate cubulețe>
adăugați coaja de lămâie și bucățile de
miel, rumenindu-le uniform pe toate

părțile. Condimentați cu sare, piper și
boia de ardei, apoi aromatizați-o cu o
rămurică de cimbrișor sp[lat și scurs.
Amestecați toată compoziția, iar după
câteva minute turnați vinul și lasați-l
să se evapore la foc mare. Micșorați
flacăra și adăugați roșiile curățate de
pieliță și zdrobite în prealabil cu o fur-
culiță. L[sați totul pe foc încă o oră bu-
nă, adăugând din când în când puțină
supă caldă. Tocănița se servește caldă,
ornată cu frunzulițe de cimbrișor, pă-
trunjel, țelină, sau cu legume colorate,
cu găluște, mămăliguță sau eventual
paste făinoase.

Ingrediente< 
600 g carne de miel (pulpă),

tăiată bucăți, un morcov, o ceapă,
o tulpină de țelină, 4 roșii cură-
țate de pieliță, 2 rămurele de cim-
brișor, o lămâie netratată, un pa-
har de vin alb sec, două pahare
de supă de carne, 4 linguri de
ulei extravirgin de măsline, sare,

piper negru, boia de ardei.  

Mod de preparare< 

Se separă albușurile de gălbenușuri.
Se bat albușurile cu jumătatea cantității
de zahăr, iar gălbenușurile cu restul de
zahăr. Se încorporează gălbenușurile
în albușurile bătute spumă. Apoi se
amestecă și ambele tipuri de făină și
cu 50 g de cacao. Se adaugă uleiul și se
amestecă până când se formează un
aluat cu aspect lucios. Se întinde aluatul
într-o tavă unsă cu unt și presărată cu

făină, se dă la cuptorul preîncălzit și se
coace 45 de minute, la 180 C. Pentru
prepararea cremei se toarnă frișca în-
tr-o oală, se adaugă zahărul și untul tă-
iat bucățele. Se amestecă și se fierbe.
Se adaugă cacaoa și se amestecă bine.
Se ia crema de pe foc și se adaugă,
amestecând, ciocolata rasă. Se lasă câ-
teva ore să se răcească, la frigider, dacă
se poate, de la o zi la alta. Se taie blatul
transversal, astfel încât să se obțină do-
uă foi. Se unge primul blat cu cremă
de cacao, se pun jumătăți de cireșe, se
acoperă cu celălalt blat, apoi se unge
un alt strat de cremă, mai subțire, ori
se taie cubulețe și se toarnă peste ele
ciocolată caldă. Se ornează după plac.

Ingrediente<
Pentru blat< 5 ouă, 180 g za-

hăr, 70 g făină integrală, 40 g făi-
nă albă, 50 g cacao, 75 ml ulei.
Pentru umplutură, 320 ml frișcă,
125 g zahăr, 70 g unt, 90 g ca cao,
190 g ciocolată, 125 g cireșe gla-
sate (nu în mod obligatoriu), iar
pentru decor, ciocolată rasă,
fructe proaspete și un pic de za-

hăr pudră vanilat.

Sirop din muguri de brad

Mod de preparare<

Mugurii de brad se curăță de codițe
și se spală foarte bine în mai multe ape.
Se pun la fiert în apă, timp de o oră,
după care se lasă așa până a doua zi,
apoi se strecoară. Zeama se pune din
nou la fiert, împreună cu zahărul și cu
zeama de lămâie, adăugând eventual
și coaja rasă a acestea. Se lasă să fiarbă

până devine siropoasă, aproape ca mie-
rea, la fel și culoarea va trebui să seme-
ne cu aceasta, de la auriu până la o co-
loratură ușor brun roșcată, în funcție
de soiul de brad care s-a folosit. Siropul
se pune fierbinte în sticle, se acoperă
și se lasă să se răcească încet, acoperit
cu pături. Se păstrează în loc răcoros,
ferit de prea multă umezeală. Se con-
sumă cu ceai, apă minerală, sau la fel
ca mierea, sub formă de tratament în
caz de tuse sau boli ale aparatului res-
pirator. Dacă siropul este suficient de
gros, se poate servi și pe pâine cu unt.

Ingrediente<
1 kg muguri de brad cule;i

din pădure (nu de pe marginea
drumului unde poluarea este
mare), 2 litri de apă (dacă se poa-
te, apă de izvor), 1,5 kg zahăr,
zeama de la o jumătate de lămâie.
Perioada cea mai potrivită pen-
tru culesul mugurilor de brad es-
te de la mijlocul lunii mai până

în iunie.

Ciorb[ acri;oar[
cu piept de pui

Mod de preparare<

Pieptul de pui, spălat, fără se fie tă-
iat bucăți, se pune la fiert în apă ușor
sărată. După ce începe să fiarbă și se
curăță de spumă se adaugă zarzavatu-
rile curățate și tăiate în 4 bucăți fiecare.
Se fierbe până se înmoaie, se strecoară,

pieptul de pui se taie fâșii subțiri, legu-
mele se mixează cu un blender sau cu
robotul de bucătărie și se pun toate în-
apoi în zeamă. Se condimentează și se
pune înapoi la fiert până dă primul clo-
cot. Ouăle se bat bine, se amestecă cu
smântâna până la omogenizare, se
adaugă câteva linguri de supă fierbinte
amestecând în continuu, apoi se toarnă
în oala cu supă. Se ia de pe foc, se adau-
gă usturoiul pisat, borșul (ori oțetul sau
lămâia) după gust, iar în farfurie se
presară cu pătrunjel verde tăiat mărunt.
Se poate servi cu ardei iute.

Ingrediente<
2 bucăți de piept de pui dezosat,
2-3 morcovi, o ceapă, 2 rădăcini
de pătrunjel, circa 100 g de țelină,
2 ouă, 200-250 g de smântână
(în funcție de grăsimea sa), 3-4
căței usturoi, sare, piper, borș
(eventual oțet sau lămâie) pentru

acrit, o legătură de pătrunjel.

În tradiţia populară, socul a stat la
loc de cinste în farmacia omului simplu.
Floarea de soc era considerată medica-
mentul antiviral numărul unu. Efectele
socului asupra organismului nu se limi-
tează doar la vindecarea răcelilor, sucul
de soc este un vitaminizant puternic, un
bun tonifiant, antioxidant și prieten de
nădejde în combaterea obezităţii.

Socul este cunoscut și sub denumirile
de coramnic, holer, soace. El a fost folosit
dintotdeauna în medicina tradiţională.
Se punea floare pisată amestecată cu făină
de grâu sau tărâţe la umflături.

Băile cu flori de soc sunt bune contra
reumatismului. Coaja verde fiartă în lapte
dulce, sulf și zahăr, se administra celor
cu afecţiuni respiratorii.

Coaja rasă de pe soc de sus în jos se
punea în rachiu și se bea pentru detoxi-
fierea organismului. Rasă de jos în sus,
se recomanda contra vărsăturilor. Pentru
paraziţi intestinali (limbrici), se prepara
un terci din ramuri decojite fierte în lapte.
Coaja și rădăcina pisate se storceau, iar
zeama se dădea de trei ori cîte o ceșcuţă
celor ce sufereau de afecţiunile splinei.

Frunzele crude se puneau pe răni.
Boabele negre macerate în pălincă se luau
la junghiuri sau friguri, vătămături.

Aceste practici nu erau greșite. Astăzi,
fitoterapia recomandă socul pentru di-
ferite boli, tratamentul având la bază tinc-
turi, ceaiuri, decoct și alte preparate din
flori și fructe de soc.

Vaccin antigripal natural

În scopuri medicinale, folosim de la
soc florile, fructele și scoarţa, bogate în
ulei volatil, tanin, mucilagii, flavonozide,
amine, etilamină, vitamina C și vitami-
nele din complexul B, izobutilamină.

Această compoziţie conferă socului
proprietăţi sudorifice, laxative, diuretice,
antiinflamatoare, antiseptice și antireu-
matice. Fructele de soc conţin 5,5-9% za-
haruri, 0,7% substanţe minerale (potasiu,
calciu, magneziu), provitamina A. Sunt
de circa două ori mai bogate în vitamina
C decât lămâile și portocalele. Au o va-
loare energetică de 46 kcal la 100 g. Flo-
rile de soc sunt renumite pentru efectul
sudorific, fiind excelente ca remediu în
gripe și răceli, tuse și bronșite, rinite. In-
fuzia din flori de soc, provoacă transpi-
raţie abundentă, scoate răceala din or-
ganism și va scădea febra, ajutând, în ace-
lași timp, la eliminarea toxinelor. Se pre-
pară din 1-2 linguriţe de flori de soc in-
fuzate în 250 ml apă clocotită. Se consu-
mă 2-3 ceaiuri pe zi. Cercetătorii susţin
că efectul antiviral al extractului de soc
este unic, reușind să combată zeci de ti-
puri de viruși gripali. Preventiv, în timpul
epidemiilor de gripă, se fac cure de două
săptămâni, în care se iau 2-3 linguri de
tinctură de soc pe zi. Dacă boala s-a in-
stalat, se iau pe parcursul unei zile 2-4
linguri de tinctură diluată în apă, timp
de 7-10 zile la rând. Infuzia din flori de
soc concentrată (30-40 g fierte într-un
litru de apă) se folosește în furunculoză
(ajută la colectarea furunculului), nevral-
gii, sciatică, arsuri și înţepături de insec-
te.

Tratament pentru colon 
și rinichi

Tinctura se prepară din o parte plantă
la cinci părţi alcool 25%. În afecţiunile
respiratorii se iau 20 de picături într-un
pahar cu apă, de trei ori pe zi, după me-
se

O altă metodă de a obţine tinctură
de soc are la bază sucul proaspăt de fructe
de soc. Se amestecă sucul rezultat din
zdrobirea fructelor cu alcool alimentar
de 90 de grade. Se administrează 1-4 lin-
guri pe zi, ca remediu forte în curele de
slăbire, ca detoxifiant în bolile cronice și
degenerative, pentru sporirea imunităţii.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Florile ;i fructele 
socului sunt remedii

în r[ceal[ 
;i reumatism

Efectele socului asupra organismului nu se limitează doar la vindecarea răcelilor, sucul de soc
este un vitaminizant puternic, un bun tonifiant, antioxidant şi prieten de nădejde în combaterea
obezităţii. Socul este cunoscut şi sub denumirile de coramnic, holer, soace. El a fost folosit dintot-
deauna în medicina tradiţională. 

rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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~n numerele trecute ale supli-
mentului “Informa\ia de Dumi-
nic[“ am scris c[ anul acesta se
poart[ po;etele supradimensio-
nate. Se poart[ po;etele supradi-
mensionate, dar ;i plicurile ocup[
un loc foarte important `n ten-
din\ele sezonului prim[var[/var[
2015.

Cu imprimeruri colorate, cu fran-
juri sau aplica\ii, purtate la \inute ca-
sual, la rochii de sear[ sau chiar la jean;i
;i teni;i, plicurile sunt alegerea ideal[
pentru o doamn[ sau domni;oar[ ce
vrea s[ fie mereu ̀ n tendin\e. A;a cum
orice sezon nu e complet f[r[ piese ves-
timentare din denim sau retro,  a;a nici
tendin\ele fashion de prim[var[/var[
nu pot exista f[r[ plicuri superbe create
perfect pentru ocazii speciale. ~n acest
sezon gama este foarte variat[. Indife-
rent de stilul sexului frumos, plicuri
exist[ pe toate gusturile.  Simplitate ;i
elegan\[, imprimeuri vesele, dar ;i cu-
lori tari se pot g[si pe podiumurile ma-
rilor designeri. Materialele variaz[ ;i
ele, de la piele prelucrat[ `n diferite fe-
luri, la p]nz[ imprimat[, m[tase ;i apli-
ca\ii din paiete, trebuie doar s[ g[si\i
acel model care s[ v[ scoat[ ̀ n eviden\[
\inuta ;i personalitatea.

Manichiura joac[ 
un rol principal

Atunci c]nd alegem un plic la \in-
utele mai sus amintite, trebuie s[ fi\i
foarte atente la manichiur[. Dac[ vre\i
cu adev[rat s[ face\i senza\ie trebuie
s[ v[ asorta\i culoarea lacului cu
nuan\ele plicului.

|inutele prezentate pe marile po-
diumuri vi se par prea ̀ ndr[zne\e ;i nu
v[ reflect[ personalitatea? Atunci pute\i
asorta un plic cu paiete la jean;i ;i un
T-shirt alb, sau la o rochie delicat[ din
m[tase `n cazul `n care merge\i la un
eveniment deosebit.

La \inutele sus amintite, plicurile
pot fi ̀ n diferite nuan\e. Marii desigeri
propun nuan\ele de albastru marin ;i
portocaliu intens, motivul este c[ aceste
culori scot `n eviden\[ orice \inut[.

Pentru o femeie mereu va fi di-
ficil s[ se hot[rasc[ ̀ n privin\a ves-
timenta\iei. Indiferent c[ merge la
o petrecere sau doar la o plimbare,
va sta cel pu\in 5 minute ̀ n fa\a ;ifo-
nierului s[ se g]ndeasc[ ce s[
`mbrace.

O femeie care se respect[ va c[uta
mereu s[ fie atr[g[toare ;i ̀ n pas cu moda
pentru a atrage priviri admirative. ~ns[
cu toate eforturile depuse se ̀ nt]mpl[ s[
vedem pe strad[ persoane care par c[ ;i-
au ales hainele cu ochii ̀ nchi;i. Sunt c]te-
va gre;eli majore pe care nu trebuie s[ le
face\i dac[ vre\i s[ nu p[re\i ca acele per-
soane mai sus amintite. 

|ine\i cont de siluet[

Prima gre;eal[ pe care o fac `n prin-

cipal domni;oarele este c[ arat[ prea
mult. A te `mbr[ca cu haine exagerat de
scurte ;i foarte decoltate nu este deloc
sexy. O astfel de \inut[ este vulgar[ ;i im-
presia f[cut[ nu va fi una bun[

Nimeni nu are un corp perfect, toc-
mai de aceea trebuie s[ fim aten\i la ce
`mbr[c[m. Numeroase persoane prefer[
pantalonii cu talie joas[ f[r[ a \ine cont
de ;oldurile inestetice r[mase pe afar[.
Pentru a ar[ta bine ̀ mbr[cate nu trebuie
s[ purta\i haine care mai au pu\in ;i poc-
nesc. Impresia c[ v[ fac mai slab[ este
una gre;it[. 

Printre gre;eli g[sim ;i alegerea hai-
nelor de proast[ calitate. Din dorin\a de
a economisi cump[r[m haine ieftine, dar
care la prima sp[lare nu mai pot fi pur-
tate. De aceea este bine s[ analiz[m din
ce material este ;i dec]t s[ cump[r[m
zece tricouri de proast[ calitate, mai bine
unul care s[ reziste o perioad[ bun[ de

timp. Tot aici putem aminti despre
gre;eala logo-urilor. Nu ̀ ncerca\i s[ ie;i\i
`n eviden\[ printr-o \inut[ fake. Acestea
se v[d cu ochiul liber ;i toat[ lumea `;i
va da seama c[ geanta pe care o purta\i
nu este un  Louis Vuitton ci o copie ief-
tin[.

Vre\i s[ fi\i bronzat[ pentru c[ o piele
ciocolatie este mereu la mod[? Foarte bi-
ne, dar nu exagera\i. Nim[nui nu `i va
pl[cea s[ se uite la dumneavoastr[ ;i s[
v[ compare cu un pui la rotisor. Solarul
exagerat nu face dec]t s[ v[ `mb[tr]ne-
asc[ prematur, iar pielea va suferi trauma
pe care s-ar putea s[ nu o mai pute\i re-
para.

Haine vintage, dar c]t de 
vintage?

Sunt persoane care r[m]n blocate ̀ n

trecut. Care refuz[ s[ accepte faptul c[
anii au trecut, silueta lor s-a schimbat ;i
moda hainelor avute ̀ n ;ifonier a trecut.
Este foarte bine c[ ave\i piese vintage,
dar nu exagera\i. Dac[ hainele avute sunt
mai vechi de cinci ani atunci ar fi cazul
s[ face\i o tur[ de shopping.

O alt[ gre;eal[ este `nc[l\[mintea
murdar[. Niciodat[ o femeie nu trebuie
s[ aibe `nc[l\[mintea murdar[ cu
excep\ia faptului c]nd o ploaie toren\ial[
a surprins-o pe strad[. O femeie trebuie
s[ fie mereu ̀ ngrijit[. At]t pantofii c]t ;i
hainele trebuie s[ fie mereu curate ;i
`ngrijite. 

Nici de machiaj nu trebuie s[ uit[m.
Un machiaj strident nu va face niciodat[
o impresie bun[. Acum c[ vine vara, ma-
re aten\ie la machiajul pe care alege\i s[-
l purta\i pe plaj[. Un fond de ten ;i un
mascara `ntins pe fa\[ nu va fi deloc
pl[cut. 

Gre;eli frecvente `n vestimenta\ie

|inutele prezentate pe marile podiumuri vi se par prea ̀ ndr[zne\e ;i nu v[ reflect[ personalitatea?
Atunci pute\i asorta un plic cu paiete la jean;i ;i un T-shirt alb, sau la o rochie delicat[ din m[tase
`n cazul `n care merge\i la un eveniment deosebit.

Pentru un plus de elegan\[, 
designerii recomand[ po;etele plic



8 Informa\ia de Duminic[/24 mai 2015

DIET~

Vine un moment `n via\a
oric[rei femei c]nd vrea s[ adopte
un regim alimentar s[n[tos, s[
fac[ sport ;i s[ fie atent[ la ali-
menta\ie. Dup[ v]rsta de 30 de
ani metabolismul `ncetine;te ;i
arderile sunt mult mai lente. Toc-
mai de aceea trebui s[ acord[m o
mai mare aten\ie alimentelor pe
care le consum[m.

~ns[ oric]t de atente sunt doamnele
;i domni;oarele cu alimenta\ia lor sunt
;i produse care d[uneaz[ siluetei ;i pe
care de cele mai multe ori le ignor[. Unul
dintre produsele cele mai ̀ n;el[toare este
fri;ca la tub. Renun\a\i la ea pentru c[
este una dintre cele mai periculoase
m]nc[ruri care con\in foarte multe
gr[simi trans. Gr[simile trans nu sunt
gr[simi naturale, ele sunt produse pe cale
artificial[. Cresc nivelul colesterolului,
iar acest lucru duce automat la afec\iuni
precum diabetul, `nfundarea arterelor
sau boli cardiace. Dac[ v-a\i g]ndit s[
opta\i pentru fri;ca la tub atunci c]nd
face\i o salat[ de fructe, renun\a\i la idee.
Nici `n varianta light nu este s[n[toas[
;i nici slab[ `n calorii.

Sosul de ro;ii con\ine foarte
mult zah[r

Un alt produs la care ar trebui s[ re-
nun\a\i atunci c]nd vre\i s[ ave\i un stil
de via\[ s[n[tos sunt covrigii. Chiar dac[
par c[ sunt cea mai bun[ alegere la micul
dejun ̀ ntr-o zi aglomerat[, trebuie s[ re-
nun\a\i la acest obicei. De ce? Pentru c[
`ngra;[ foarte mult. Covrigii nu ar trebui
m]nca\i nici de persoanele cu arderile
foarte bune. Nu pentru c[ au foarte multe

calorii ci pentru c[ sunt o adev[rat[
bomb[ de gluten ;i au un indice glicemic
foarte mare. Asta `nseamn[ c[ dup[ ce
m]nca\i un covrig, insulina din organis-
mul dumneavoastr[ atinge cote foarte
mari. Dac[ sunt cu fructe, mereu, stafide
nivelul insulinei cre;te mai tare. O insu-
lin[ ridicat[ produce inflama\ii `n orga-
nism, iar asta este un pericol pentru per-
soanele care sufer[ de acnee pentru c[
pot ap[rea erup\ii nea;teptate.

O m]ncare considerat[ foarte peri-
culoas[ este ;i sosul de ro;ii. Acesta
con\ine foarte mult zah[r ;i din p[cate

sosul de ro;ii conservat este plin de sub-
stan\e care nu fac deloc bine siluetei sau
dietei s[n[toase ;i echilibrate. Degeaba
renun\a\i la dulciuri dac[ g[ti\i cu sos
de ro;ii ̀ mbuteliat. Acesta con\ine foarte
mult zah[r ;i alegerea ideal[ sunt ro;iile
proaspete. Ele sunt varianta s[n[toas[ ;i
gustul m]nc[rii r[m]ne acela;i. 

Pentru a avea un stil de via\[ s[n[tos
trebuie s[ facem sport, s[ fim aten\i la
alimenta\ie ;i la caloriile ascunse. Re-
nun\a\i la produsele amintite mai sus ;i
via\a dumneavoastr[ se va `mbun[t[\i
considerabil.

Covrigii sunt
d[un[tori s[n[t[\ii

Dac[ vre\i s[ fi\i sigur[ c[ sea-
ra m]nca\i o cin[ care nu ̀ ngra;[
trebuie s[ v[ concentra\i pe ali-
mentele slabe `n calorii, dar
s[\ioase. ~nainte de culcare sunt
interzise dulciurile ;i snacks-uri-
le.

Dar ce m]nc[m seara? Ce alimente
putem combina ;i s[ nu ne `ngr[;[m?
Salatele de orice fel! Chiar dac[ a\i g[tit
mai multe preparate la o cin[, `ncepe\i
masa cu o salat[. Cercet[torii sus\in c[
poate reduce aportul de calorii la o mas[
cu 12%. Salatele sunt foarte bogate `n fi-
bre ;i v[ ofer[ sa\ietate. Ca s[ m]nca\i
salata cu pl[cere ea trebuie s[ arate bine.
Este bine s[ o preg[ti\i `ntr-un mod
atr[g[tor ;i delicios. 

Nu combina\i carnea 
cu cartofii!

La masa de sear[ putem introduce
proteinele u;oare. Pe;te, fructe de mare,
soia, tofu, leguminoase boabe toate sunt
alimente permise pentru masa de sear[.
Sunt bogate `n proteine care v[ vor da o
stare de sa\ietate ;i o digestie bun[. Dac[
m]nca\i carne la cin[ aceasta nu trebuie
niciodat[ combinat[ cu cartofi. Este o
combina\ie gre;it[ care `ngra;[ foarte
mult ;i se diger[ foarte greu. 

~n locul cerealelor albe, foarte rafi-

nate pute\i opta pentru un orez
brun/s[lbatic, quinoa, cu;cu;, secar[, orz
sau ov[z. Cerealele integrale amintite
sunt perfecte ca ;i garnitur[ sau ca fel
principal pentru c[ sunt foarte s[n[toase,
con\in fibre care dau senza\ia de sa\ietate
;i ajut[ la pierderea kilogramelor ̀ n plus.
Acest lucru este dovedit de cercet[torii
care au descoperit  c[ cerealele integrale
ajut[ la arderea eficient[ a gr[simii ab-
dominale, scad riscul obezit[\ii ;i
mic;oreaz[ colesterolul r[u. Pute\i alege
;i p]inea ;i pastele integrale la masa de
sear[, dar fi\i foarte atent[ la por\ii pentru
c[ au `n compozi\ie mul\i carbohidra\i
care `ngra;[. 

Supele crem[ pot fi ;i ele alegerea
ideal[ la o cin[. Sunt slabe `n calorii ;i
s[\ioase. |elina, morcovii, cartofii, broc-
coli, ciupercile sunt doar c]teva sugestii
pentru a v[ prepara cele mai bune supe
creme. Sfatul nostru este s[ nu combina\i
mai mult de 2-3 legume ca s[ nu le epui-
za\i foarte repede, iar apoi s[ v[ plictisi\i.
Dac[ r[m]ne\i `n pan[ de idei, o carte
de re\ete poate fi foarte util[ ̀ n buc[t[rie.
Pentru ca supa crem[ s[ fie s[n[toas[
evita\i s[-i ad[uga\i lactate, sm]nt]n[,
br]nzeturi sau iaurt. Legumele trebuie
fierte ̀ n ap[ ;i nu c[lite ̀ n ulei. Dac[ ve\i
respecta aceste dou[ lucruri, supa crem[
va fi mult mai slab[ ̀ n calorii ;i conside-
rabil v[ va ajuta s[ sl[bi\i. 

Indiferent de m]nca\i seara nu uita\i
c[ trebuie s[ v[ ridica\i de la mas[ c]nd
`nc[ a\i mai putea m]nca. 

Ce alimente putem m]nca seara?
Prim[vara a sosit ;i nimic nu

este mai nepl[cut dec]t col[ceii
inestetici care se v[d at]t de bine
acum c[ hainele sunt tot mai
sub\iri. Din fericire nimic nu e
mai simplu dec]t s[ sl[be;ti 1 – 2
kilograme. Ziua s-a m[rit, iar
dup[ job pute\i face sport `n aer
liber. Fructele ;i legumele de se-
zon vin ;i ele ̀ n ajutorul dumnea-
voastr[ pentru a avea un meniu
s[n[tos, u;or ;i atractiv.

Pentru a reu;i s[ sl[bi\i e nevoie de
o strategie. Aceast[ strategie poate
`ncepe chiar azi cu mici schimb[ri. Nu
e nevoie de o diet[, e nevoie de adop-
tarea unor obiceiuri s[n[toase. Nu tre-
buie s[ sim\i\i c[ v[ for\a\i pentru c[
nu e nevoie de o diet[ drastic[. Cele 2
kilograme `n plus se pot da jos foarte
u;or. Ideea este s[ v[ `nsu;i\i anumite
obiceiuri bune pentru a sl[bi f[r[ s[ v[
pune\i s[n[tatea `n pericol. 

Mi;care de 3 ori 
pe s[pt[m]n[

Fructele ;i legumele de sezon sunt
baza strategiei. Consuma\i c]t mai
multe din cele care v[ plac, dar la fie-
care mas[ `ncerca\i s[ ave\i `n farfurie
un sfert de cereale integrale, un sfert
de proteine ;i jum[tate legume ;i ve-
getale. Pute\i opta pentru salate de spa-
nac, broccoli, ridichi, castrave\i, ceap[
verde, varz[, conopid[. Profita\i mult
de c[p;uni pentru c[ sunt boga\i ̀ n an-

tioxidan\i ;i fibre. 
Salatele de prim[var[ nu se com-

par[ cu cele din timpul iernii. Pentru
un plus de savoare experimenta\i c]t
mai multe tipuri de salate din cele mai
variate legume ;i astfel ve\i oferi cor-
pului mul\i antioxidan\i ;i ve\i reu;i s[
sl[bi\i frumos ;i s[n[tos. Dac[ prefera\i
dressing-ul `n salat[ atunci prepara\i-
l acas[. Feri\i-v[ de cel din comer\ pen-
tru c[ este o adev[rat[ bomb[ caloric[.
Pentru a face un dressing s[n[tos acas[
folosi\i ulei de m[sline, o\et de mere,
condiment ;i mu;tar.

Cum nicio diet[ nu are rezultate
f[r[ sport trebuie s[ v[ alege\i 3 zile pe
s[pt[m]n[ `n care s[ face\i mi;care.
Pute\i merge la sala de fitness sau pute\i
face mi;care `n aer liber. Se `ntunec[
t]rziu ;i acum ave\i suficient timp s[
ie;i\i la alergat cel pu\in 30 de minute.
Dac[ ve\i respecta cele 3 zile de mi;ca-
re, caloriile arse se vor vedea `n foarte
scurt timp la c]ntar. Dac[ a\i s[rit peste
o zi de mi;care trebuie obligatoriu s[ o
recupera\i. 

Am pomenit de fructe ;i legume
de sezon, de sport, dar nu putem omite
detoxifierea. ~n afar[ de schimb[rile
pomenite mai sus trebuie s[ lua\i `n
considerare ;i o mic[ detoxifiere. Acest
lucru este foarte simplu prim[vara pen-
tru c[ ave\i la `ndem]n[ toate alimen-
tele potrivite. ~n general este bine s[
consuma\i crudit[\ile sub form[ li-
chid[. Sucurile, smoothie-urile ;i su-
pele din crudit[\i sunt cele mai indicate
;i trebuie s[ evita\i, pe parcursul celor
7 zile de detoxifiere, produsele semi-
preparate, cafeaua ;i dulciurile. 

Strategia unei
diete simple

Un produs la care ar trebui s[ renun\a\i atunci c]nd vre\i s[ ave\i un stil de via\[ s[n[tos sunt
covrigii. Chiar dac[ par c[ sunt cea mai bun[ alegere la micul dejun `ntr-o zi aglomerat[, trebuie
s[ renun\a\i la acest obicei. De ce? Pentru c[ `ngra;[ foarte mult.
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Teatrul Masca din Bucureşti
sărbătoreşte 25 de ani de la înfi-
inţare, pe 24 mai, prin spectacolul
“Gala Masca 25”, care va include
o succesiune de momente teatrale
din 20 de spectacole de succes ale
acestei instituţii.

Teatrul Masca va îmbrăca haine de
sărbătoare în această lună. Pe 24 mai,
teatrul fondat de Mihai Mălaimare şi
Anca Florea împlineşte 25 de ani de
activitate şi va oferi spectatorilor săi
un dar special.

Astfel, trupa Teatrului Masca va ur-
ca pe scenă duminică, 24 mai, de la ora
18.00, într-un spectacol special, inti-
tulat "Gala Masca 25".

Spectacolul se va desfăşura ca o
succesiune de momente teatrale din 20
de spectacole de succes. Scenele alese
vor oferi publicului o imagine comple-
xă şi completă a ceea ce înseamnă Mas-
ca în peisajul teatral românesc. Sec-
venţe inedite din filme aparţinând ar-
hivei Masca vor întregi această gală.

La spectacol vor participa Mihai
Mălaimare, Anamaria Pîslaru, Sorin
Dinculescu, Dora Iftode, Nicolae Pun-
gă, Alina Crăiţa, Valentin Mihalache,
Cosmin Creţu, Laura Dumitrascu Dui-
ca, Aurel Sorin Sandu, Emilia Manea,
Bogdan Angelescu, Cristi Neacşu, Oa-
na Dragnea, Eugen Fetescu, Laura Bo-

rodan, Răzvan Teodorescu, Georgiana
Vraţiu, Alex Floroiu, Ioana Rufu, Se-
bastian Ghiță, Cristina Panait, Robert
Poiana.

În program se regăsesc fragmente
din spectacole precum "Acul cumetrei
Gurton", "Pierrot Lunatecul", "Clovnii",
"Comedia Erorilor", "Flecărelile femei-
lor", "Vicleniile lui Scapino", "Militarul
fanfaron", "Parapanghelos", "Come-

dianţii", "Slugă la doi stăpâni", "Intru-
sa", "Neguţătoarea", "Romeo şi Julieta",
"Parcul".

Un teatru special

Teatrul Masca, condus de Mihai
Mălaimare, a fost inaugurat pe 24 mai
1990. Ideea înfiinţării unui nou teatru
a apărut în decembrie 1989, atunci

când se prăbuşea un sistem şi când in-
clusiv arta îşi punea problema renovă-
rii. Anca Dana Florea, regizor, şi Mihai
Mălaimare, actor la Teatrul Naţional,
la acea vreme şi cadre didactice la IATC
"I. L. Caragiale" Bucureşti, au decis
atunci că a venit momentul unui nou
început.

~n perioada care a trecut de atunci
Masca s-a dezvoltat `n dou[ direc\ii.
Prima este cea a teatrului de strad[
(unda paleta de spectacole pleac[ de
la clovni, commedia dell’arte, teatru
medieval, marionete mari, statui vi-
vante etc.) av]nd actori cu mijloace de
expresie foarte diverse< clovnerie, jon-
glerie, instrumente, step, pantomim[,
statuie vivant[, m]nuire marionete
mari de 2 metri, dans, c]ntat live, acro-
ba\ie etc. A doua este cea a spectaco-
lelor de interior cu scenariu elaborat,
inspirat de mari autori (N.V. Gogol,
G.G. Marquez, E. Briusov, J.L. Borges)
apropiindu-se mult ca stil de genul de
teatru-dans, fără cuvinte sau cu un mi-
nim de dialog, actorul fiind pilonul
central al spectacolelor, depozitarul
unic al misterului teatral.

Teatrul Masca la Satu Mare

O amintire pl[cut[ pentru iubitorii
de teatru s[tm[reni o reprezint[ pre-
zen\a la Satu Mare a trupei Teatrului
Masca ;i a directorului ei `n prima

edi\ie, cea din 2007, a Festivalului In-
terna\ional de teatru “F[r[ Bariere”.
Actorii bucure;teni au fost ̀ nc]nt[tori,
prin dezinvoltura ;i profesionalismul
lor. Ei au prezentat mai multe specta-
cole< `n Sala Mare a Teatrului “Cafe-
neaua - ;ase declara\ii de dragoste sub
clar de lun[ lâng[ Fontana di Trevi”, o
savuroas[ comedie dup[ tipicul italian,
dar ;i dou[ spectacole stradale, spe-
cialitatea lor< “Gardienii veseli” ;i “Fior
d’amor `n Bucuresci”.

„De la o vreme eu simt/ Că se iveşte
iubirea/ Credeţi-mă că nu mint/ Aştept
să-mi găsesc fericirea”, cântă Pantalone
(Mihai Mălaimare) la cafeneaua din
faţa Fontanei di Trevi, unde, împreună
cu alte personaje de commedia dell’
arte, Pulcinella (Sorin Dinculescu),
Brighella (Cosmin Creţu), Arlecchino
(Valentin Mihalache), Capitano (Aurel
Sorin Sandu), Pedrolino (Andrei Dră-
gulescu), îşi bea cafeaua de dimineaţă.
În faţa celor şase apare EA (Dora Ifto-
de), o necunoscută, femeia eternă, in-
spiraţie pentru poeţi, respiraţie pentru
îndrăgostiţi. A;a a fost `n 2007 la Satu
Mare. Spectacolul a fost difuzat de
cur]nd ;i la TVR 2.

Au trecut 8 ani de atunci. Teatrul
Masca merge `nainte cu o gal[ aniver-
sar[. Sala Mare a Teatrului de Nord e
`nchis[ pentru renov[ri, iar Festivalul
“F[r[ Bariere” nu mai exist[.

V. A.

~ntruc]t stagiunea curent[ a
sec\iei rom]ne de la Teatrul de
Nord este ca ;i `ncheiat[, ne per-
mitem s[ privim `n urm[ la cele
`nt]mplate pe scen[ ;i s[ acord[m
un premiu onorific pentru cel mai
bun ;i mai constant actor al trupei
s[tm[rene `n acest sezon teatral.
Acesta este, dup[ p[rerea noastr[,
Stelian Ro;ian.

Implicat ̀ n roluri principale ̀ n dou[
din spectacolele mari de trup[ ale sta-
giunii (“Inim[ de c]ine” - profesorul
Preobrajenski, “~ndr[gosti\ii din Anco-
na” - don Tomao Nicomaco) ;i cu un
rol deloc neglijabil ̀ n un al treilea (Far-
furidi din “O scrisoare pierdut[“), Ste-
lian a fost mereu omul pe care se poate
conta pentru o presta\ie solid[. A jucat
`n acest an ;i rolul mut, teribil de expre-
siv, din “Ne`n\elegerea” de Albert Ca-
mus ;i a dat o m]n[ de ajutor colegilor
`n proiecte de teatru `n formul[ redus[
(“Frumoasa, de;teapta ;i ur]ta” ;i “Dre-
sorul de stafii”). Un om de echip[, ca-
pabil oric]nd s[ atrag[ ;i s[ men\in[
aten\ia spectatorilor asupra sa - iar `n
acest sens r[m]ne memorabil[ scena
opera\iei din “Inim[ de c]ine”, c]nd Ste-
lian dirija frenetic un Recviem
desf];ur]ndu-se pe `ntregul spa\iu de
joc, foarte complex, cum ;tim.

Scurt[ biografie artistic[

Stelian Roşian este din Turda ;i s-a
n[scut ̀ n 7 august 1972. ~naintea venirii
sale la Satu Mare a lucrat pentru Teatrul
Municipal Turda, Teatrul Naţional “Lu-
cian Blaga” Cluj-Napoca, Compania

teatrală “Catalonia”, Compania teatrală
“Zamolxe”.

S-a apucat de actorie `nc[ din anii
;colii ;i a absolvit la 18 ani cursurile
:colii de Arte din Cluj-Napoca la clasa
lui Dorel Vi;an, fiind mai apoi elevul
reputatului profesor Miklos Bacs la Fa-
cultatea de Teatru a Universit[\ii clujene
Babe;-Bolyai. S-a ocupat ;i el de aspi-
ran\ii la tainele Thaliei, pun]nd bazele
trupei “Ego Spero” ;i festivalului aces-
teia, cre]nd ;i festivalul pentru tineret
“Mundi Ludens” de la Turda.

Un succes personal l-a reprezentat
prezen\a la Gala Star de la Bac[u, cu
monodrama “Iona” de Marin Sorescu.
O alegere curajoas[ ;i un pas `nainte
pentru un actor care p]n[ atunci jucase
mult comedie, portofoliul s[u fiind plin
de roluri ̀ n acest sens. ~nainte s[ ̀ l aib[
membru al trupei locale, s[tm[renii l-
au putut aplauda `n rolul turcului din
“Take, Ianke ;i Cad]r” de Victor Ion
Popa, `ntr-un spectacol realizat la Cluj
de Ovidiu Cosac, `n care mai evolua ;i
Petre B[cioiu.

Spectacole pe
scena s[tm[rean[

Primul s[u spectacol pentru Teatrul
de Nord a fost un rol de commedia
dell’arte, Arlecchino ̀ n “Mincinosul” de
Carlo Goldoni, pus `n scen[ de Ovidiu
Cai\a. A urmat Udrea din “Steaua f[r[
nume”, textul clasic al lui Mihail Seba-
stian, pe care avea s[-l ;i regizeze cu ele-
vii s[i de la “Ego Spero” ̀ ntr-un specta-
col pe care l-am v[zut `ntr-o edi\ie a

Festivalului Rotaract. A jucat apoi Doc-
torul din “Jack lunetistul” de Radu Ma-
crinici (regia Gelu Badea), Tat[l lui Ba-
zic `n “Bazic sau 7 din 49”, Comisarul
din “Moara cu noroc” (un spectacol
bun, abandonat prea repede), Mo;ul ̀ n
“Fata babei ;i fata mo;neagului” ;i Ion
Creang[ la maturitate `n “Amintiri din
copil[rie”, alegere motivat[ ;i de eviden-
ta asem[nare fizic[.

~n “Titanic Vals” intr[rile sale erau
savuroase `n rolul dezinvoltului politi-
cian R[dulescu Nercea, d]ndu-i ocazia
s[-;i valorifice verva. A fost apoi Vineri
al[turi de Radu Botar ̀ n “O zi din via\a
lui Robinson” ;i a f[cut temenele la cur-
tea regal[ `n “Leonce ;i Lena”, alt spec-
tacol cu o via\[ mult prea scurt[. Apoi
a avut apari\ii de efect ̀ ntr-un spectacol
total uitat, “Casa de pe grani\[“.

A contribuit la reu;ita cu “Papa-
razzi” de Matei Vi;niec, spectacol care
a ajuns pe scena Festivalului Na\ional
de Teatru, `n rolul Orbului `n special.
Cu “Frumosul, de;teptul ;i ur]tul” a fost
p]n[ `n America, autoironia ajut]ndu-
l din plin ̀ n rolul ur]tului. A ap[rut fu-
gitiv `n “Dumnezeul de a doua zi” ;i s-
a str[duit s[ salveze un e;ec, “Me;terul
Manole”, stagiunea trecut[. A jucat din
nou `n “Take, Ianke ;i Cad]r”, de data
asta rolul Ianke, unul ̀ ntins ;i bine stru-
nit, sub conducerea lui Andrei Mihala-
che, ;i a ap[rut pe scurt `n “Profesorul
de francez[“. Din nou episodic, dar sa-
vuros, ̀ n pielea boierului din “Ivan Tur-
binc[“. Celelalte roluri din acest an le-
am pomenit la `nceput.

E un profesionist bonom ;i simpatic.
S[ vedem ce roluri ̀ i vor aduce anii care
vin. ~mpliniri mai mari, credem noi.

Vasile A.

Teatrul Masca `mpline;te 25 de ani nonconformi;ti

~n rolul profesorului Preobrajenski din “Inim[ de c]ine”, prima premier[ a stagiunii, `n st]nga imaginii

Scen[ din spectacolul “Cafeneaua” prezentat de Teatrul Masca la Satu Mare

Stelian Ro;ian, starul stagiunii
sec\iei rom]ne a Teatrului de Nord

TEATRU
Un om de echip[, capabil oric]nd s[ atrag[ ;i s[ men\in[ aten\ia spectatorilor asupra sa - iar ̀ n acest
sens r[m]ne memorabil[ scena opera\iei din “Inim[ de c]ine”, c]nd Stelian dirija frenetic Recviemul
de Verdi.
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LITERATUR~
Următoarea şedinţă a Cenaclului Afirmarea va avea loc pe 27 mai, de la ora 14, atunci când

membrii cenaclului organizează o activitate literară la Biblioteca Judeţeană Satu Mare ca instituţie
parteneră, în colaborare cu Liceul de Artă "Aurel Popp".

Din crea\iile membrilor Cenaclului Afirmarea
Daria este un conglomerat de cul-

turi. Ea este rodul dragostei dintre o săt-
măreancă şi un buzoian. A văzut primul
sărut al soarelui la Lugoj, dar s-a stabilit
la gura mării. Copilăria i-a fost una plă-
cută. N-a simţit lipsurile, dar nici nu s-
a scăldat în lapte şi miere. Cum toate
credea ea le-a făcut la timpul lor, Daria
a urmat cursurile unui liceu cu profil
economic, după care, la momentul res-
pectiv a avut parte de repartiţie. Ce e
repartiţia? Ei, ea nu mai e. Se pare că a
dus-o cu el în mormânt nea Nicu, aşa
cum le place unora să-i spună, ciuruitu
sau cizmarul. Repartiţia era o aco-
perire de mare valoare, cu ea în mână
nu mai trebuia să dai bacşi; pentru a fi
angajat. Angajarea era o sarcină de par-
tid. Era bucuroasă atunci când şi-a cu-
noscut colegii de muncă. Făcea şi ea o
muncă de copiat hârtii de pe una pe alta.
Deh! Era contabilă fără experienţă. Tim-
pul a trecut şi Daria devenea o femeie
peste medie. Chiar îi spuneau unii că e
frumoasă. Nu şi-a pus la cap aprecierile.
A rămas femeia modestă căreia îi plă-
ceau complimentele. Aşa a făcut Gicu,
omul care, după puţin timp i-a luat
minţile, sau dacă vreţi, a luat-o de pe
picioare. Daria căzuse în beţia nostal-
giei. Vedea roz în jurul ei, iar Gicu ră-
mânea pentru ea centrul universului.
Cum la vremea ei, nu se putea vorbi des-
pre reuniune consensuală, adică, de
concubinaj, că era un fapt imoral, cu

burta la gură, a tre-
cut şi pragul primă-
riei, unde a semnat
un act, căruia nu-i
spunea nimeni con-
tract pre sau mari-
tal. Era, pur şi sim-
plu, un certificat de
căsătorie. A urmat
ruşinea din faţa al-

tarului, unde popa nici că bănuia ce zace
în pântecele Dariei. Da, era deja acolo
un băiat conceput cu mult înainte de
oficierea cununiei. 

La venirea sorocului, prin coroana
tapetată cu păr cârlionţat, şi-a făcut in-
trarea în lume, adică, s-a născut Costel,
odorul muierii. Cum n-a venit barza cu
fata, Gicu a început să o neglijeze pe tâ-
năra mămică. Ea tânjea după iubire, lu-
cru care-i lipsea. Cu sau fără acceptul
celor doi, a venit pe lume şi Letiţia, dar
la mai bine de 4 ani după Costel. Deja
era prea târziu. Gicu trăgea clopotele
prin alte lături. O brunetă, despre care
unii spuneau că e ţigancă, a fost mai iute
de fătătoare. Îi dăruise lui Gicu tot o
fată, dar cu un ten puţin creol. Era fe-
bleţea lui. Nici după naşterea Laurei, nă-
bădăiosul mascul, care întreţinea cu
scârbavnicul lui mădular două muieri,
n-a părăsit-o pe Daria, dar o ţinea în
tensiune. Viaţa devenise o teroare, fapt
ce o afecta pe femeie, în timp ce bruneta
se simţea fericită.

Copiii Dariei au crescut, în timp ce
ea tânjea după o iubire reală. Într-una
din zile şi-a încercat norocul pe internet.
A cunoscut un tip de 35 de ani, în timp
ce ea ajunsese la 49 de ani. Cu fiecare
convorbire încheiată, Daria devenea tot
mai cochetă. Simţea Daria, că-i cresc
aripi. Lucrurile s-au precipitat. Femeia
ajunsă la jumătate de secol se simţea tot
mai tânără şi mai atrăgătoare. Junele îi
făce complimente, în timp ce ea, acasă,
avea parte de nervi şi neînţelegeri. După
o furtună din sufletul său, Daria s-a de-
cis. A urcat pe tren şi dusă a fost. Nu s-
a oprint până în Cluj-Napoca, unde, din
discreţie a tras la hotel. Şi-a sunat prie-
tenul, care, însetat de amor s-a şi pre-
zentat la datorie. I-a dezbrăcat cu repe-
ziciune hainele şi când era gata de a pe-
netra mina cu păianjeni, un telefon su-
nă. Era Costel, fiul Dariei, care a între-
rupt pentru moment plăcerea. N-au tre-
cut prea multe minute, timp în care ju-
nele clujean curăţa cu meticulozitate pă-
ianjenii de la cununa Dariei, că un alt
telefon întrerupe momentul. Amorezul
era căutat de la serviciu, dar partida de
amor l-a costat locul de muncă.

Daria mai aşteaptă şi acum, până şi
pe net să aibă contact cu febleţea ei, ju-
nele de 35 de ani, omul care i-a făcut
din suflet o floare care credea ea o să
reziste intemperiilor vieţii de cuplu ra-
tat.

(fragment)

În zbor de libelulă şi-n ţârâit de
greiere, primăvara răspândea în aer o
sete de viaţă, de reînnoire. Pe chipurile
oamenilor se resimţea prospeţimea
florilor de Magnolia. Pământul înverzit
şi plantele se hrăneau cu soare.
Sorbeau cu nesaţ binefacerile astrului.

Vânturile mărţişorului pătrundeau
nestingherite în grădina
anotimpurilor, a inimilor curate. Trezit
din somn, cel mai frumos anotimp al
anului, în calea lui sunt puşi străjeri în
păduri şi câmpii ghioceii, o tainică
alchimie de zăpezi, lumină şi căldură.

Eram elev de liceu în penultima
clasă la o şcoală bine cotată din Baia
Mare. În clasa paralelă, adică B, venise
tocmai din Oradea o elevă care a
stârnit instinctele juvenile ale multor
băieţi, era ademenitoare. Printre cei
care au simţit un declic în suflet mă
număram şi eu. Am aflat că locuieşte
în Valea Borcutului, cartier de băie\i şi
că făcea naveta la fel ca el la liceul
băimărean.

Noua colegă de an mi se părea o
fiinţă cu adevărat fermecătoare. Era de
o structură deosebită, avea ceva mai

mult decât
interesant. Înăltuţă,
cu bustul generos şi
apetisant şi o faţă
plină, dar rumenă,
precum pâinea
aburindă scoasă
din cuptor. Mai că-
ţi venea să o frângi
şi să o mănânci pe

nerăsuflate. Ochii săi de un albastru
infinit, precum marea, gene lungi,
negre, un păr închis la culoare, spre
castaniu, precum îndrăgitele fructe de
Maramureş, lungi şi în impresionante
bucle. Ce mai, o fetişcană adolescentă
drăguţă. Afişa mereu un zâmbet
reconfortant. Radia lumină şi
optimism tuturor celor din jurul său. 

Farmecul acestei descoperiri a
făcut ca fiorul inimii mele să erupă
într-o dorinţă nestăvilită de a o
îmbrăţişa, de a o primi în suflet
precum un dar nepreţuit.

Într-o pauză, m-am apropiat de ea
cu timiditate şi am întrebat-o dacă  ar
fi de acord să ne întoarcem împreună
spre case, acolo în Valea Borcutului,

unde locuiam şi eu. Fără să pară
surprinsă, sau deranjată de curajul
meu adolescentin, tânăra ce-mi pusese
inima pe jar a acceptat.  I-a răspuns că
măcar nu va face singură drumul spre
casă. Junele se simţea un învingător,cu
inima cât un purice. M-am bucurat că
îndrăzneala mea de a o aborda a dat
rezultate. 

Cu acest prilej m-am convins de
neadevărul filosofiei potrivit căreia -
"Marea problemă a vieţii noastre este
că niciodată nu se întâmplă nimic.
Fiecare zi este doar o altă zi, la fel ca
toate celelalte".

Mi-a spus în gând că există mereu
speranţa prezentului şi a viitorului.

Până la terminarea cursurilor din
ziua aceea timpul a trecut foarte greu.
Parcă acele ceasornicului liceului ar fi
mers în pas de melc. Uneori aveam
senzaţia că acele ace erau încremenite
numai pentru a zădărnici întâlnirea
noastră.

Clopotul bucuriei a bătut în sfârşit.
Simţeam o eliberare până în dimineaţa
zilei următoare. 

(fragment)

Suflet greu de
păgubire...

O oră albastră
aprinsă ca iadul
Prăjeşte în ritmuri
tehno-bubuitoare
Grăsimea nubienă
a gloriei - haos

Suflet greu

Ora albastră
(particulă dintr-un machiaj de şoapte)
Pe "un cuţit verde de Neruda"
Îşi străpunge inima şi căile traheie
Din tic-tacul iscoditor

E ora cu pielea şi chipul pătat
O oră surpată în toate operele
şi damele cu camelii
În îngeri decăzuţi ai străzii
Pe care nici cu eterna-i popularitate
"Beţivul" Nichita nu i-a putut salva

E ora cu rost
Ora cu lacrimi în formă de lună
!(Şi luna e plină)
De aroma calcinată a păcatului
În care numai cei foarte treji
Pot cumpăra fericirea
O fericire de optşpe' carate
Sau un talisman de bordel
Din cel mai religios model

Pluta lăuzei de foc

O dulce iluminare
Legănată de gâtul graţioşilor nori
Încovoiaţi pe un val de cer clătinitor

Vals de promenadă
O ameţeală ce te învăluie într-o altă
măsură
O privire sub obada căreia sudui
mareea
Elegantelor - galante iubiri 
Lipsite de identitate

Acolo deci

Sub resoartele acestei desprinderi 
Sub năvala devenită oropsitoare
De neptuni chiurciţi şi afrodite osoase
În târgurile comodităţii de a atinge
lumea
În fâl-fâlul unor lansatori de fleacuri
Sau papuaşi din siglă de muget
Acolo se află nimfa care/îndrăznise să
moară
De fierbinţeala nostalgiei divine
Adio spuneau braţele ei
Mişcând marea şi depărtarea de sine ...
Vezi tu< Numai aici
În mareea conturului tău
Ca o discretă poruncă promiţătoare
Pot alăpta o stea căzătoare

Muzeul Judeţean Satu Mare a găzduit
o nouă reuniune de lucru a cenaclului
literar "Afirmarea". Se cuvine menţionat
faptul că actorul Vasile Blaga, a participat
la această şedinţă şi şi-a manifestat
disponibilitatea de a frecventa cenaclul
de câte ori timpul îi va permite. După
cum era de aşteptat, oaspetele şi deja
membrul debutant al cenaclului a
susţinut un devărat show. După câteva
anunţuri referitoare la activitatea viitoare
a cenaclului, scriitorul George Terziu a
citit un fragment de proză intitulat
"Goana după aur”, care face parte din
viitorul său volum aflat în pregătire. Aşa
cum s-a subliniat, fragmentul este
dedicat prietenului autorului - Vasile
Blaga Paulin.

Personajul principal al fragmentului
prezentat cenacliştilor este Demeter,
lucrător la salubritate, preocupat de ideea
îmbogăţirii miraculoase. George Terziu
a propus colegilor de cenaclu un text
incitant, plin de învăţăminte, realizat în
stilul caracteristic. 

După o repriză muzicală susţinută de
Angela Munteanu, au început discuţiile
pe seama textului supus atenţiei
participanţilor. Gheaţa a fost spartă de
tinerii Geanina Bereş şi Alexandru
Durla. Au fost apoi urmaţi de Voicu
Şichet, Gheorghe Creţu, Mihai Sas,
Gheorghe Cormoş, Ioan Aniţaş şi Vasile
Blaga. Pe parcursul discuţiilor s-au
subliniat unele aspecte de ordin
ortografic, practic greşeli de corectură şi
mai puţin de ordin stilistic. Personajul
principal prezentat de autor ca un
deosebit de mare iubitor al lecturii, poate
fi chiar şi un lucrător al firmei de
salubrizare din Satu Mare. A fost
remarcată substanţa fragmentului, dar şi
umorul care-l face pe cititor să-şi
descreţească fruntea. N-a fost lipsită de
importanţă nici intervenţia potrivit
căreia autorul abordează un subiect la
modă - goana după bani, dorinţa

obţinerii lor, dar cu muncă fizică mai
puţină, accentul fiind pus eventual pe
studiu îndelung, de ce nu, pe cercetare.
Faptul este unul banal la prima vedere,
dar deosebit de bine valorificat. Povestea
este simplă şi savuroasă. A fost apoi
evidenţiat tragismul personajului,
registrele bine frazate, dar şi cele câteva
greşeli care s-au regăsit în text. Proza
prezentată a fost caracterizată ca
frumoasă, iar morala profundă. Au mai
fost remarcate jocurile de cuvinte,
ingrediente care se constituie în sarea şi
piperul textului. 

I s-a recomandat autorului
delimitarea apartenenţei personajului,
pentru a nu supune cititorul la
presupuneri şi/sau căutări.

Actorul Vasile Blaga a comparat
personajul Demeter cu alte personaje din
literatură. Demeter se poate regăsi în
oricare om. Fiecare caută şi cercetează
posibilităţile de îmbogăţire. Chiar a
prezentat în stilul său caracteristic câteva
istorioare din literatura universală care
în parte surprind personaje similare cu
cel descris de autorul fragmentului
prezentat.

În cuvântul său George Terziu a
mulţumit vorbitorilor pentru cuvintele
frumoase rostite la adresa fragmentului
aflat în discuţie, dar şi pentru criticile sau
recomandările făcute. A recunoscut că
luările de cuvânt l-au ajutat foarte mult.

Alături de cei menţionaţi, la şedinţa
de cenaclu au mai participat<
epigramistul Ioan Sălăjanu, Georgeta
Govor, Cecilia Sas, Haller Francisc,
Rodica Cuc, Liliana Lazăr şi Liliana
Costea, 

Următoarea şedinţă va avea loc pe 27
mai, de la ora 14, atunci când membrii
cenaclului organizează o activitate
literară la Biblioteca Judeţeană Satu Mare
ca instituţie parteneră, în colaborare cu
Liceul de Artă "Aurel Popp".

Mihai Sas- Zâna sinucigaşă

Actorul Vasile Blaga a susţinut 
un adevărat show la şedinţa cenaclului
literar "Afirmarea"

Ioan Coriolan Aniţaş - Amor la cetăţuie Gheorghe Cormoş - Ora albastră

Pagin[ realizat[ de Ioan Ani\a;

Lucrări ale elevelor Baba Anita (1) ;i Beres Edina (2-3), clasa XII B, Liceul de Artă, grupa de grafică coordonată de pro-
fesoara Kiraly Gabriela
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Oamenii de știință de la NASA s-
au alăturat campaniei la nivel global
pentru conștientizarea populației în
conformitate cu existența extratereș-
trilor, dar și cu o posibilă invazie a
acestora. Atât Vaticanul, cât și alte en-

tități sociale sau politice din întreaga
lume au pus la cale un plan secret prin
care să transmită întregii omeniri
ideea că în viitor va exista o întâlnire
cu extratereștri și aceasta poate fi de
un impact violent.

Un raport elaborat încă din 2011,
de către o echipă de specialiști de la
NASA, arată că există posibilitatea ca
extratereștrii să invadeze omenirea.
În acest fel, NASA recunoaște exis-
tența lor în apropierea planetei noas-
tre, fapt observat de milioane de oa-
meni de pe întregul mapamond.

Inițial s-au vehiculat trei ipostaze
ale unei viitoare întâlniri. S-a crezut
că este posibil ca extratereștrii să intre
în contact cu omenirea într-un mod
pașnic, în care colaborarea, dar și
schimbul tehnologic să fie scopul
principal al acțiunii. Pentru că dife-
rența de nivel tehnologic poate să fie
una imensă între oameni și
extratere;tri s-a renunţat brusc la
această ipostază și s-a analizat cea ne-
utră. De această dată, specialiștii au
susținut că extratereștrii observă de
la distanță dezvoltarea societății uma-
ne și nu intervin decât în cazul pro-
ducerii unei catastrofe.

Această catastrofă dacă este pro-
dusă de cauze naturale, atunci intere-
sul extraterestru este unul crescut pen-
tru a interveni, dar dacă este produsă
de mâna omului atunci se trece la
ipostaza următoare, care este invazia.

Oamenii de știinţă, Seth Baum și
Jacob Haqq-Misra de la Universitatea
din Pennsylvania, împreună cu astro-
biologul de la NASA, Shawn Doma-
gal-Goldman, au publicat un raport
care a zguduit întreaga planetă. În
mass-media, titlurile abundă de aver-
tismente serioase care par science-fic-
tion, dar nu sunt așa, acestea sunt
complet adevărate.

Studiul demonstrează că imediat
după detonarea primei bombe atomi-
ce activitatea OZN a început să ia am-
ploare. Se pare că extratereștrii au de-
venit brusc interesați despre oameni
și supravegherea a crescut considera-
bil. Există numeroase speculații cu
privire la cel de-al treilea război mon-
dial, care nu poate fi declanșat pentru
că atunci s-ar grăbi invazia despre care
avertizează NASA. Mai mult de atât,
poluarea este un alt lucru care atrage
speciile extraterestre în jurul Terrei.
Din moment ce omul nu este capabil
să-și gestioneze singur casa, adică
planta pe care trăiește, atunci cu sigu-
ranță că este nevoie de o intervenție
în forţă, pentru schimbarea compor-
tamentului acestuia sau chiar pentru
exterminarea sa.sursà-efemeride.ro.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Soarele se pregătea să răsară,
când cerul a fost brusc inundat de
o lumină orbitoare. O minge de
foc îşi face apariţia, străbate cu o
viteză colosală taigaua siberiană
şi se prăbuşeşte cu un zgomot
asurzitor. 

Impactul este atât de puternic, încât
undele seismice înregistrate s-au sim -
 ţit până la Londra, iar sunetul exploziei
s-a auzit pâ nă la o distanţă de peste
800 de kilometri. În urma cioc nirii cu
solul, nu s-a format nici un crater, dar
pe o su pra faţă de peste două mii de
kilo metri pătraţi totul a fost culcat la
pământ. Aproximativ 80 de mili oa ne
de copaci au fost smulşi din ră dă cini.
Avusese loc aşa-numitul „fe nomen de
la Tunguska”.

Multe ipoteze privind 
explozia

De-a lungul secolului, s-au ve hi -
culat zeci de ipoteze şi posibile ex -
plicaţii ale fenomenului petrecut în
1908 în în de părtata Siberie, înce pând
de la comete, asteroizi, fulgere globu-
lare sau blocuri de gheaţă, pâ nă la teo-
ria că Pă mântul s-ar fi in ter sectat cu o
gaură neagră. Însă ce s-a petrecut în
realitate acolo rămâ ne până astăzi un
mister.

Conform calculelor moderne, cor-
pul cosmic pră buşit în Siberia avea o
masă mai mare de o mie de tone şi a
intrat în atmosfera terestră cu o viteză

de apro xi mativ 50 de mii de kilometri
pe oră. La 8,5 kilometri dis tanţă de pă-
mânt, din motive încă neelucidate, a
ex plodat cu o putere de 185 de ori mai
mare decât bomba ato mică de la Hi-
roshima. Şi dacă obiectul nu s-ar fi des -
compus înainte de impactul cu solul,
poate că Pă mântul, astăzi, nu ar mai fi
existat. Printre numeroasele ipoteze le-
gate de accident, a existat şi opinia că
ex plo zia a fost produsă de o navă ex-
traterestră care s-a inter pus, eroic, im-
pactului cu un meteorit gigantic, ce se
în drepta spre Pământ. Cel puţin aşa

susţine inginerul rus Iuri Labvin,
preşedintele Fundaţiei Tunguska şi
direc torul Muzeului Meteoritului Tun-
guska şi al altor obiec te cosmice.

De peste 20 de ani, Iuri Labvin stu-
diază acest feno men şi a condus zeci
de expediţii în ţinutul Krasnoiarsk,
acolo unde spera să descopere frag-
mente ale navei extraterestre salvatoa-
re. Teoria sa are la bază argumente adu-
se încă de la jumătatea secolului al XX-
lea, când, în urma expediţiilor organi-
zate în regiune, din pămân turile răs-
colite au ieşit la iveală fragmente mi -

nuscule de sticlă, compuse din mari
can tităţi de iri diu, nichel şi elemente
chi mice de origine nepă mân teană. In-
ginerul rus este convins că acestea nu
repre zintă decât rămăşiţele tabloului
de comandă al navei extraterestre. „În
prezent, nu există tehnologie care să
permită realizarea unor astfel de aliaje.
De altfel, cercetând so lul dealurilor din
regiune, am desco pe rit fragmente de
obiecte necunoscute. În urma testelor,
am depistat că acestea conţin silicat de
fier, într-o formă care nu există în na-
tură şi care, cu atât mai puţin, ar fi
putut fi cre ată de om. Astfel de ma te -
riale sunt categoric artificiale, de ori-
gine nepământeană”, susţine savantul
rus.

La finele anului 2006, profesorul
Iuri Labvin a orga nizat o nouă ex-
pediţie, de-a lungul râului Podkame-
naia Tunguska, în apropierea că ruia s-
a produs evenimentul. În apropierea
localităţii Bai kit, din aceeaşi regiune
Kras noiarsk, la două sute de kilometri
distanţă de epicentrul exploziei, sa-
vanţii au descoperit nişte pietre stranii,
asemănătoare cuarţului, inscripţionate
cu diverse linii şi forme geometrice.
Deşi cristalele au fost amănunţit stu-
diate în laboratoarele Institutului de
Fizică din Krasnoiarsk, nu s-a putut
depista originea lor şi nici stabili ele-
mentele lor componente. 

Asemenea pietre au fost descope-
rite în mai multe locuri, de-a lungul
râului Podkamenaia Tunguska, une le
la sute de kilometri distanţă de epicen-
trul explo ziei.

Simulare pe calculator a exploziei cumplite din regiunea Tunguska

Atlantida a fost o uriașă insu-
lă care a fost înghițită de ape. Pri-
mele documente în care se vor-
bește despre ea sunt scrierile lui
Platon. 

În conformitate cu documentele
vremii, insula avea o suprafață de 3 mi-
lioane de kilometri pătrați. Era formată
din zece state, care controlau bazinul
mediteranean, Yucatan și insulele din
Golful Mexic. Conform surselor maya-
șe, avea 64 de milioane de locuitori.
Capitala se numea Poseidon. Armata
număra peste un milion de soldați. Cu-
noșteau o formă de energie pe care
omenirea nu o cunoaște încă.

În limba greacă, numele 
insulei înseamnă “Ora;ul 
lui Atlas”

Atlantida, în limba greacă înseam-
nă insula lui Atlas. Acum 2300 de ani,
Platon vorbea despre un mare oraș, re-
ferindu-se la Poseidon, capitala Atlan-
tidei. Un oraș puternic în care era multă
bogăție.  Apogeul dezvoltării acestei
culturi s-a numit anul de aur, o perioa-
dă de grandoare și de dezvoltare a teh-
nologiei. Cercetătorul Paul Schlieman
susține teza prin care Atlantida a fost
un mare continent. Așa se poate explica
multele asemănări dintre cultura egip-
teană și cea mayașă.

Cele două popoare nu aveau cum
să se intersecteze, dacă nu ar fi trăit pe

același continent. Schlieman susține că
nu există asemănări între două civili-
zații, determinate de hazard sau coin-
cidență. Două popoare atât de asemă-
nătoare ca și cultură, care nu aveau cum
să comunice sau să se cunoască. Clau-
dius în Varia Historia descrie Atlantida
ca fiind un loc unde oamenii sunt gi-
ganți. 

El spune că bărbații erau de două
ori mai înalți decât o persoană norma-
lă. Aveau șase degete la o mână și erau

deosebit de inteligenți.
Celebrul clarvăzător Edgar Cayce

a făcut o predicție în 1940, în care spu-
nea că rămășițe ale unui templu care
ar fi aparținut Atlantidei, se află în
apropiere de Florida, în zona numită
Bimini. 

În 1970, în zona Bimini, au fost des-
coperite ruinele unui templu, la mare
adâncime în apele oceanului. Speciali-
știi nu s-au pus de acord cu privire la
apartenența templului descoperit, în

adâncimea apei. 
Mayașii în Codex Dresden au un

pasaj în care descriu sfârșitul acestei
civilizații. Insula a fost înghițită de apă
și nisip, cerul coborâse pe pământ, spre
mirarea celor patru Dumnezei.

Sunt cercetători care susțin că At-
lantida are o legătură fundamentală cu
Marea Neagă. La început Marea Neagră
a fost un lac. Marea Mediterană s-a re-
vărsat în acest lac și s-a format Marea
Neagră.

În susținerea teoriei că Atlantida ar
fi fost în zona unde este astăzi Marea
Neagră, stau documente care vorbesc
despre faptul că Marea Neagră nu a pu-
tut fi navigabilă mult timp, din cauza
faptului că apa emana bule de metan.
Metanul provenea de la vegetația con-
tinentului care se scufundase. Marina-
rii evitau acest traseu, considerându-l
periculos.

Descrierile făcute Atlantidei se po-
trivesc actualului teritoriu al României.
Munții Carpați, bogățiile de aur, argint,
sare, cupru și lemn, precum și tipul de
vegetație. 

Atlantida se pare că nu e pregătită
să ni se arate. Platon descria această ci-
vilizație ca fiind una democratică, idea-
lă, existau legi care erau respectate,
multă bogăție. 

Populația cunoștea arta războiului,
tehnica prelucrării metalelor, obținerea
energiei.  Să ne aducem aminte că în
județul Buzău au fost descoperite niște
schelete gigantice. Sunt ele expuse un-
deva, pentru a putea fi văzute?  Dacă
nu sunt, ce se vrea a se ascunde?

De-a lungul secolului, s-au ve hi culat zeci de ipoteze şi posibile ex plicaţii ale fenomenului petrecut
în 1908 în în de părtata Siberie, înce pând de la comete, asteroizi, fulgere globulare sau blocuri de
gheaţă, pâ nă la teoria că Pă mântul s-ar fi in ter sectat cu o gaură neagră. Însă ce s-a petrecut în
realitate acolo rămâ ne până astăzi un mister.

Sunt cercetători care susțin că Atlantida are o legătură fundamentală cu Marea
Neagră. La început Marea Neagră a fost un lac. Marea Mediterană s-a revărsat
în acest lac și s-a format Marea Neagră

Atlantida a existat pe locul actualei M[ri Negre?

Cercet[torii caut[ ;i acum misterul 
Fenomenului Tunguska din 1908 

NASA avertizeaz[ cu
privire la o posibil[

invazie extraterestr[
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Iubirea a fost inspira\ie pentru di-
ferite forme de art[, poeme, romane,
piese de teatru, muzic[ ;i pictur[. ~ns[
pe unii i-a inspirat s[ ridice adev[rate
monumente ale iubirii, re;edin\e extra-
vagante pe tot globul, din Malaezia p]n[
`n Ucraina.

Castelul „Cuibul Rândunicii” este o
fort[rea\[ `n stil neogotic situat[ în Gas-
pra, localitate aflată la 9 km de Ialta (Pe-
ninsula Crimeea). Este a;ezat pe marginea
stâncii Aurora la o înăl\ime de aproxima-
tiv 40 de metri deasupra nivelului M[rii
Negre. Castelul a fost construit între anii
1911-1912 de arhitectul Leonida Sher-
wood pe amplasamentul unei foste vile
din lemn ridicate între 1877-1878, pentru
un nobil german. Potrivit legendei, acesta
a vizitat pentru prima dat[ locul `n luna
de miere ;i a decis c[ este potrivit pentru
un castel romantic unde s[ vin[ cu so\ia
lui. Construc\ia a rezistat de-a lungul ani-
lor, inclusiv unui cutremur `n 1927, fiind
`nchis publicului timp de 40 de ani pentru

a fi restaurat[ st]nca cr[pat[. După 1971
a fost deschis publicului ca muzeu, iar din
1975 adăposte;te ;i un restaurant în stil
italian. Castelul a deservit ca decor pentru
multe filme celebre realizate în epoca so-
vietică. 

Situat pe Insula Heart din Arhipela-
gul celor o mie de insule din nordul sta-
tului New York, castelul Boldt a fost con-
struit ̀ ntre 1900 si 1904 de c[tre George
C. Boldt, proprietarul celebrului hotel
Waldorf-Astoria din New York, ca sim-
bol al imensei iubiri pentru so\ia sa,
Louise. ~ns[ cu un an `nainte de finali-
zarea cosntruc\iei, aceasta a decedat. Ex-
trem de ̀ ndurerat, Boldt a oprit lucr[rile
;i nu s-a mai `ntors niciodat[ pe insul[.
M[rea\a structur[ de ;ase etaje ;i 120 de
`nc[peri ;i ̀ mprejurimile au c[zut prad[
ruinei ;i vandalismului p]n[ `n 1977,
c]nd au fost cump[rate de stat ;i restau-
rate `n totalitate.

~n timpul celor 30 de ani de domnie

`n India, :eicul Jahan a avut mai multe
so\ii, dar nici pe una dintre ele nu a ado-
rat-o at]t de mult ca pe cea de-a treia, Ar-
jumand Banu Begum, cunoscut[ drept
Mumtaz Mahal. La moartea ei, `n 1631,
;eicul a angajat mai mul\i arhitec\i pentru
a construi un monument `n amintirea ei
;i a iubirii care i-o purta – Taj Mahal, locul
unde sunt ̀ nmorm]nta\i am]ndoi. :eicul
nu a \inut cont de cheltuielile uria;e ale
construc\iei, peste 20.000 de sculptori, ca-
ligrafi ;i me;te;ugari fiind adu;i ̀ n ora;ul
Agra pentru a munci la aceast[ capodo-
per[ acoperit[ cu marmur[. Complexul
principal a fost finalizat ̀ n 1648, iar cl[di-
rile adiacente ;i gr[dinile cinci ani mai
t]rziu. 

Castelul Kellie din `ndep[rtata Ma-
laezie a fost construit `ntre 1915 ;i 1926
ca re;edin\[ de familie pentru sco\ianul
William Kellie Smith, so\ia sa Agnes ;i
copiii lor. Cei doi s-au c[s[torit la ̀ ncepu-
tul secolului XX ;i s-au mutat ̀ n Malaezia,
unde William de\inea o planta\ie ;i

str]nsese deja avere. Se spune c[ Agnes
nu era prea `nc]ntat[ de micu\a lor cas[
din lemn, iar pentru a-i face pe plac so\iei
`ns[rcinate, Kellie a decis s[ ridice un cas-
tel pe v]rful unui deal, care s[-i aminteasc[
de castelele pe care le-a v[zut `n Sco\ia
natal[. O epidemie de grip[ spaniol[ a
ucis mare parte din cei 70 de constructori
indieni. Astfel, Kellie a decis s[ constru-
iasc[ un templu hindus ̀ n apropiere pen-
tru a-i lini;ti pe muncitorii r[ma;i care
erau convin;i c[ re;edin\a era b]ntuit[.
~n 1926, c]nd acesta a murit pe nea;teptate
de pneumonie, planurile pentru conti-
nuarea construc\iei au fost oprite, iar Cas-
telul Kellie a fost abandonat.

Situat pe domeniul Versailles, Micul
Trianon s-a bazat pe construc\ia Marelui
Trianon, unul dintre cele mai distinse pa-
late din Fran\a. Costruit la ordinul regelui
Ludovic al XV-lea, domeniul a necesitat
;ase ani pentru a fi finalizat. Fiind un ca-
dou pentru iubita sa amant[, Madame de
Pompadour, structura `n stil neoclasic a

fost finalizat[ `n 1668, patru ani dup[
moartea acesteia. Ulterior a fost ocupat
de succesoarea acesteia, Madame du Bar-
ry. :apte ani mai t]rziu, la moartea regelui,
succesorul s[u, Ludovic al XVI-lea, a
d[ruit palatul extravagantei sale so\ii Ma-
ria Antoaneta. Dorind s[ se distan\eze de
stilul de via\[ rigid al monarhiei, aceasta
a folosit cl[direa ca re;edin\[ principal[,
redecor]nd exteriorul ;i interioarele dup[
gustul s[u personal.

Palatul Mirabell din Salzburg a fost
construit `n jurul anului 1606 de c[tre
Prin\ul Wolf Dietrich von Raitenau `n
semn de iubire pentru Salome Alt, care i-
a d[ruit 15 copii. Dup[ moartea acestuia,
palatul a fost redenumit Mirabell de c[tre
succesorul s[u, Markus Sittikus von Ho-
henems. Mai multe scene din pelicula
„Sunetul muzicii” au fost filmate aici. Este
unul din cele mai frumoase castele din
Austria ;i are grădini impresionante, cu
fântâni arteziene ce \];nesc din grupuri
statuare spectaculoase.

Castele construite `n numele iubirii 
;i pove;tile lor impresionante


