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~n anul 1926 ziarele maghiare din 
Satu Mare aveau mii de cititori rom]ni

Cea mai veche org[ din Satu Mare
este la Biserica Calvaria

      La 15 ani de via\[ d[sc[leasc[
rom]neasc[ din jude\ul Satu
Mare, Dariu Pop face o descriere
a situa\iei ̀ nv[\[m]ntului primar
din jude\. Este de fapt cuv]ntul
de `nceput al revistei Via\a
:colar[ din 6 iunie 1934. Dariu
Pop `;i aminte;te de prima
Adunare General[ a ~nv[\[torilor
din jude\ul Satu Mare. ~nt]lnirea
a avut loc `n data de 15 mai 1919
;i au participat aproximativ 60 de
`nv[\[tori. Acesta era num[rul
total al `nv[\[torilor din jude\. 
      “Am `naintea mea tabloul
f[cut `n acea zi. Sunt `n mijloc,
ofi\er, venit de dou[ s[pt[m]ni
din r[zboi. ~mi aduc aminte bine
ca ;i ast[zi. O parte erau or[deni,
alta gherleni, din dou[ asocia\ii.
Am f[cut un apel c[lduros< nu
mai fi\i `n dou[ tabere, uni\i-v[
`ntr-o singur[ asocia\ie! :i s-a
f[cut. O, atunci era u;or! Atunci
orice cuv]nt se pref[cea `n fapt[.
      (...) A;a a fost atunci! :i a;a
s-a f[cut ;edin\a ̀ nt]ia a adun[rii
generale a noii asocia\ii a
`nv[\[torilor s[tm[reni.
      C]t[ armonie, c]t[ fr[\ie, ;i
mai cu seam[ c]t[ sinceritate!
Orice cuv]nt venea de la
conducere, era sf]nt, era ascultat
;i colegii se ̀ ntreceau a-l executa.
Ne f[ceam cuibul culturii rom]ne
nestingherite ;i fiecare se ̀ ntrecea
a contribui cu ce putea.
      Aceasta a fost epoca de aur a
asocia\iei.

      A venit apoi epoca de aram[.
Lucr[rile s-au intensificat. S-a
`nceput atacul formidabil al slovei
libere rom]ne;ti ;i ;arja
rerom]niz[rii. S-au `mpu\inat
serb[rile ;i s-au `nmul\it
lucrurile. Fiecare era la postul lui.
A `nceput munca intens[ a
cl[dirii ;i recl[dirii. Fiecare lucra
c]t zece. erau numai vreo 68-60
dasc[li rom]ni. Dar lucrul lor
prindea. A venit cu vagoanele din
Bucure;ti cartea rom]neasc[ ;i
;coala a ̀ nceput lucrarea efectiv[
a;a cum trebuia.
      Politica? Era necunoscut[,
to\i eram rom]ni. Ce ne p[sa!  (...)
ni s-a trimis fra\i colegi din
vechiul regat ;i s-a lucrat mai
mult, tot mai mult. Noi admiram
pe b[ie\ii veni\i c[ vorbeau a;a
de frumos rom]ne;te, ei ne
admirar[ c[ noi sim\eam a;a de
mult rom]ne;te ;i ne-am
`nsufle\it unul de la altul ;i
mergeam tot mai nainte! (...)
      A venit apoi epoca de fier.
Barierele politicei active,
militante, au fost ridicate. Am fost
inunda\i de agen\i ai tuturor
partidelor politice. (...) Politica a
fost mai tare. Colegii s-au
dezbinat ;i au venit r]vnele. :i
r]vnele s-au \inut lan\ ;i se mai
\in ;i acum. (...) Am n[dejdea c[
d[sc[limea ̀ ;i va reveni. Pentruc[
a;a cum este acuma nu e bine.
Totul e artificial, rigid ;i f[r[
suflet.”

În noaptea de Sânzâiene (23-24 iunie), în timp
ce umblă pe pământ sau plutesc în aer, cântă şi
dansează, împart rod holdelor şi femeilor căsătorite,
înmulţesc păsările şi animalele, stropesc florile cu
leac şi miros, tămăduiesc bolile şi suferinţele oa-
menilor, apără semănăturile de grindină şi vijelii.
Spre deosebire de Iele şi Rusalii care sunt «Zâne
rele», Sânzâienele sunt «Zâne bune». 

În sud-estul României, în ritual, Sânzâienele
sau Drăgaicele sunt fete necăsătorite care împlinesc
ceremonialul nupţial al zilei agrare, cunoscut sub
numele de «Dansul Drăgaicei». În situaţii speciale,
când oamenii le nesocotesc ziua, Sânzâienele pot
deveni forţe distructive.
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~n anul 1919 jude\ul avea 
numai 60 ̀ nv[\[tori rom]ni

În urm[ cu 3.000 de ani, pe V[ile Ierului 
;i Some;ului se prindeau pe;ti imen;i

În noaptea de 23 spre 
24 iunie, Sânzâienele împart 
rod holdelor ;i femeilor 
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O perioad[ de puternic av]nt cultural avea s[
`nceap[ dup[ Unirea din 1918. La Satu Mare au
ap[rut mai multe ziare ;i reviste rom]ne;ti care
au creat o efervescen\[ `n r]ndul popula\iei
rom]ne;ti, chiar dac[ unele au fost efemere. ~n
perioada interbelic[, s-au `nregistrat peste 50 de
titluri `n limba rom]n[. Cel mai reprezentativ a
fost ziarul Satu Mare, ap[rut cu ̀ ntreruperi ̀ n anul
1918.  Din 1919 p]n[ ̀ n anul 1938 ziarul se tip[rea
de dou[ ori pe s[pt[m]n[, miercurea ;i duminica. 

Dintre ziarele de limba rom]n[ men\ion[m
c]teva titluri< Gazeta de luni (Carei, 1921-1922),
Neamul nostru (1924-1927), Sentinela de Nord
(Sanislău 1925), Glasul Sătmarului (1925-1928),
Graiul Neamului (1927-1940), Nordul Ardealului
(1927-1929), Viitorul Sătmarului (1927- 1928),
Gazeta Sătmarului (1928-1932), Valahul (1935-
1937), Solidaritatea (1935-1940), Conştiinţa Ro-
mână (1938-1940),  Frontiera (1938-1939). 

Pe l]ng[ ziare s-au editat ;i reviste literare<
Ţara de Sus (1921), Icoane Maramureşene (1923-
1924), Sentinela de Nord (1925), Muguri (1929-
1930), Afirmarea (1936-1940). Alături de alte ziare
şi reviste, mai ales în anii ‘30, au apărut periodice<
Hotarul (1933-1936), Graniţa (1934-1935), Fron-
tul (1935), Glasul Hotarelor (1936). 

Nici maghiarii nu s-au l[sat mai prejos. Ziare
importante, care au ap[rut o perioadă mai înde-
lungată sunt< Szamos (Someşul), 1919-1938 şi
1940-1944, Hétfői Friss Újság (Ziarul proaspăt de
luni), 1922-1940, fondat de Ernő Gara. O viaţă
mai scurtă au avut ziarele Szatmári Hírlap (Ziarul
de Satu Mare), 1928-1929, redactat de Jenő Kovács,
Szatmári Friss Újság (Ziarul proaspăt de Satu Ma-
re), 1930, redactat de Zoltán Joláthy B., respectiv
săptămânalul social-democrat Szatmári Népszava
(Vocea poporului sătmărean), 1931-1933.

Unul dintre cei mai activi jurnali;ti rom]ni a
fost Anton Davidescu. Ca foarte mul\i al\i inte-
lectuali rom]ni a venit din Vechiul Regat pentru
a pune um[rul la dezvoltarea culturii de limb[
rom]n[ din Nord-Vestul Transilvaniei. Soarta pu-
blicațiilor române;ti men\ionate a fost destul de
vitregă. Românii cumpărau în continuare cărți ;i
ziare ungure;ti.  Adev[rul este c[ mul\i rom]ni
nu prea ;tiau citi rom]ne;te. Directorul ziarului
Satu Mare, Anton Davidescu deplânge aceast[ si-
tua\ie într-un articol din Almanahul presei româ-
ne;ti pe anul 1926.

Continuare `n pagina 4 

PAGINA 3

Anton Davidescu (1891-1944), redactor ;i director 
al ziarului Satu Mare (1918 cu `ntreruperi, 1919-1938)
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Spațiu supus timpului multor
schimbări de regim și de ideolo-
gii, județul Satu Mare a acumulat
o bogată cultură multietnică și
multiconfesională. Fiecare religie
a păstrat de-a lungul timpului
obiecte deosebite,  unele dintre
ele fiind utilizabile până astăzi. 

Orgile sunt unele dintre cele mai fru-
moase lucruri care realizează o punte în-
tre trecut şi prezent. Instrument muzical
important şi complex de timpuriu, orga
s-a bucurat de o mare popularitate, fiind
prezentă în arenele circurilor antice şi la
fabuloasele parade militare. Un material
despre orgi a fost publicat de Enyedi :te-
fan în ediția din 1998-1999 a volumului
"Studii ;i comunicări", editat de Muzeul
Județean Satu Mare. Redăm mai jos frag-
mente din această lucrare.

De-a lungul mileniilor orga a cunos-
cut o mare dezvoltare. Unii autori de spe-
cialitate susțin că prima orgă cunoscută
în istorie sub denumirea de "orgă hidrau-
lică " a fost contruită în anul 170 î. e. n.
În acest areal prima orgă este cunoscută
ca datând din secolul III, fiind descope-
rită la Aquincum - Budapesta, în Câmpia
Panonică. Pe rămăşițele acesteia s-a găsit
inscripția "dăruită" în anul 228.

Referitor la oraşul Satu Mare, datele
cu privire la orgi le poziționează în bise-
rici doar din secolul al XIX-lea, nefiind
alte dovezi scrise care să le ateste mai
timpuriu pe acest teritoriu. Până la aceas-
tă dată orgile din întreaga lume suferă
modificări mari. De la orga mică, a cărei
mutare dintr-un loc în altul era posibilă,
s-a ajuns la orga gigant, de dimensiuni
foarte mari şi cu o construcție complexă.
Literatura de specialitate, atât în ceea ce
priveşte istoria orgii în Satu Mare cât şi
a descrierii ei, este foarte sumară, fiind
nevoie de traduceri în acest sens.

Unul din cele mai complexe
instrumente muzicale

Orga are şase mari părți componen-
te, fiecare în parte cu un specific şi o im-
portanță deosebită în producerea sune-
telor deosebite. Tuburile sunt organele
care generează sunetul şi funcționează
după principiul instrumentelor de suflat.
Acestea pot fi confecționate din aliaje
metalice - de obicei plumb şi cositor, din
lemn, din tablă zincată- soluție apărută
mai târziu din motive economice sau
din sticlă. În funcție de materialul din
care sunt realizate, forma tuburilor di-
feră. De obicei tuburile de aceeaşi formă
sunt aşezate într-un rând. Dimensiunile
lor diferă în funcție de gravitatea şi acui-
tatea sunetului generat.

Cutia de suflu, cunoscută şi sub nu-
mele de galeria de admisie are rolul şi
principiul de funcționare identic cu cel
întâlnit la automobile. Este confecționată
din scânduri îmbinate ermetic având o
supapă de admisie la piciorul tuburilor.
Pe galeria de admisie sunt fixate tuburile
claviaturilor în ordine descrescătoare
sau la mijloc cele înalte şi la extremități
cele mai scunde. 

Suflanta comprimă aerul într-un re-
zervor de aer, care poate fi paralelipipe-
dic sau gofrat. Acestea sunt legate de ga-
leria de admisie prin canalul principal
de aer.

Mecanismul de comandă asigură
transmiterea comenzii primită de clapă,
la supapa de admisie. După comandă,
orgile pot fi cu tractură,  cu tractură
pneumatică sau electromagnetică.

Consola sau masa de pupitru a orgii
este punctul de plecare a tuturor comen-

zilor. Scheletul principal al consolei este
dat de modul de aşezare al claviaturilor.
Poziția normală a organistului este şe-
zând. Dulapul orgii este locul unde sunt
montate tuburile , galeria de admisie,
suflanta şi alte accesorii. Fața dulapului
este de obicei bogat ornamentată, iar
modul de aşezare a tuburilor îi oferă o
frumusețe aparte. 

Dulapul are rol triplu< asigur[ aco-
perirea mecanismelor interioare ;i le
confer[ siguranță, oferă condiții favora-
bile acustice şi rezonanță sunetului orgii,
fațada dulapului împodobeşte interiorul
bisericii. 

Orgile sunt parte 
componentă a bisericilor 
din anii 1800

La sfârşitul secolului al XVIII-lea bi-
sericile din oraşul nostru devin mici şi
neîncăpătoare, fapt pentru care se hotă-
reşte construirea unora mai mari şi mai
solide. Astfel sunt înălțate două biserici
reformate, "Biserica cu lanțuri" din Min-
tiu şi biserica reformată "Nemeti". De
asemenea pe locul actualei Catedrale
Greco-Catolice tot în acea perioadă s-a
ridicat o biserică mai modestă. Fiecare
dintre aceste lăcaşuri de cult a fost dotată
cu orgile specifice vremii. 

Din istoricul "Bisericii cu lanțuri" se
cunoaşte faptul că în 1814 Galli Gyorgy
şi fiul său Antal construiesc  o orgă pen-
tru biserică. Tot acelaşi an este specificat
şi pentru biserica "Nemeti" ca moment
al construirii orgii cu care a fost împo-
dobită. Scrierile vremii nu păstrează mai
multe detalii despre orgile din aceste do-
uă biserici, despre modelul lor, mărimea
şi modul în care au fost executate. Tot
ce se ştie din monografia "Bisericii cu
lanțuri" este faptul c[ orga l[ca;ului de
cult a fost supus[ reparațiilor în anii 1847
;i 1872, având acela;i meşter, pe Bla-
humka Samuel. 

Cea mai veche orgă este acum
în Biserica Calvaria

Orga cea mai veche a oraşului este
găzduită de biserica romano-catolică
"Calvaria". Prima biserică a fost ctitorită
în această locație de către episcopul Ham
Janos. Biserica are elemente gotice, con-
strucția fiind executată din cărămidă. În
urma marilor degradări, aceasta a fost
refăcută în prima jumătate a acestui se-
col. Orga este poziționată pe galeria de
la intrarea principală. Numărul de serie
al acesteia este " Opus 470" ceea ce, con-
form specialiştilor indică faptul că a fost
construită în jurul anului 1896. Singura
inscripție care poate fi identificată şi des-
luşită pe orgă este "Gebruder Rieger Ja-
gerndorf ". Acest instrument face trecerea
de la orgile mecanice la cele pneumatice.
Dulapul orgii este aproape complet în-
chis. Prospectul fațadei are trei câmpuri,
cele marginale sunt acoperite cu scânduri
pictate,  cel din mijloc este alcătuit din
11 tuburi. Câmpurile se termină în or-
namente gotice bogat împodobite. 

Tot episcopul Ham Janos a construit
şi biserica şi mănăstirea călugărițelor de
pe strada Ștefan cel Mare. Orga care poa-
te fi întâlnită  în corul bisericii are seria
"Opus 928" şi este construită tot de firma
"Frații Rieger", în perioada ̀ n care aceasta
funcționa la Jagerndorf şi Budapesta.
Aceasta este una de serie, cu un dulap
bogat ornamentat, cu tunuri gotice şi co-
loane corintice. Numărul tuburilor este
de 11-8-11. 

Orgile mici, o curiozitate 
;i un mister 

Cea mai mică orgă din oraşul nostru
a fost construită la începutul secolului.
Mărimea ei nu depăşeşte dimensiunea
mibilei de cameră. Aceasta a fost fabri-
cată tot de către "Frații Rieger" la Buda-
pesta, având numărul de serie "Opus

1106". Speciali;tii consider[ c[ aceasta
ar fi fost fabricat[ în anul 1905. 

Tot o orgă micuță a fost identificată
la sfârşitul secolului al XVII, începutul
secolului al XIX-lea în catedrala romano
catolică. Aceasta ar fi fost doar una din
multe orgi pe care lăcaşul de cult le-a
avut. Această orgă ar fi ajuns la Moftinul
Mare, iar de acolo mai departe la biserica
din Turulung. La ora actuală în Moftinul
Mare există cu un manual şi pedalier,
după inscripția de pe consolă putându-
se identifica faptul că a fost construită
de Seidl Francisc în Oradea. La Turulung
se găseşte o orgă veche, dar din cauza re-
vopsirii şi lipsei de atenție acordată aces-
teia în perioada de renovare a bisericii
nu se poate citi nimic pe ea. 

Cea mai nouă orgă 
e la “Biserica cu lanțuri”

Construcția orgilor nu s-a încheiat
nici în prezent, ele fiind încă foarte cău-
tate, găsindu-şi loc în biserici, fie că este
vorba de bisericile nou construite sau
cele mai vechi, unde înlocuiesc orgile
uzate. Cea mai nouă orgă din Satu Mare
se află la "Biserica cu lanțuri". Aceasta a
fost cadoul enoriaşilor pentru lăcaşul de
cult odată cu sărbătorirea centenarului
în 1907. Aceasta a fost executată de Frații
Rieger, aceasta fiind  însemnată cu nu-
mărul "Opus 1349". 

Dulapul orgii a primit forma actual[
dup[ al doilea r[zboi mondial, care se
încadreaz[ foarte bine ca mărime şi as-
pect, fiind o adevărată bijuterie. Orga
este compartimentată în trei. Partea
dreaptă conține tuburile manualului unu
şi un rezervor de aer. Partea din mijloc
are tuburile manualului doi iar în partea
de jos e un coridor de trecere. Partea
stângă conține galeria de admisie aşezată
pe duşumeaua corului şi tuburile pedalei.  

A consemnat Adrian Caraba

~n 1940, la 29 de ani, Emil Cioran
publicase deja cinci cărți în limba ro-
mână când a decis să se mute definitiv
la Paris, unde primise o bursă de la In-
stitutul Francez din Bucureşti. În 1990,
la 79 de ani, era considerat cel mai im-
portant stilist francez al secolului şi era
condamnat să trăiască o bătrânețe chi-
nuitoare şi delirantă, marcată de boala
Alzheimer. Unul dintre martorii im-
portanți ai ultimilor ani din viața lui
Cioran este filosoful Gabriel Liiceanu.
“Nu mizase, în privinţa sfârşitului său,
pe uitarea totală. Boala începuse la
scurtă vreme după ce, în 1990, termi-
nasem convorbirea filmată cu el”, rela-
tează Liiceanu în eseul “Moartea lui
Cioran”. “Aflându- se la Editura Galli-
mard, uită drumul spre casă. Doi ani
mai târziu este internat la Spitalul Broca
din Paris, pierzând darul care nu ne
este dat decât nouă, oamenilor, şi grație
căruia el supravieţuise< cuvintele”.

“Într-o zi... Cioran a dispărut”, re-
memorează Liiceanu o altă întâmplare
de la spital. “Infirmierele l-au căutat
vreme de ore, descoperindu-1, în cele
din urmă, în dulapul din camera lui.
Le-a mărturisit că e sfârşit de oboseală
pentru că se plimbase ore întregi,
printr-o noapte desăvârşită, într-un
oraş necunoscut. L-am văzut ultima
oară, la spital, în vara lui 1994. Între
timp, uitase mersul şi se afla într-un
scaun cu rotile”.

Ultimele zile ale vieții sale au fost
însă o neprogramată întoarcere la ră-
dăcini. Deşi uitase cuvintele şi nu-şi
mai aducea aminte cine este şi ce făcuse
în viață, Cioran a început să vorbească,
dintr-o dată, în limba română. Nu o
mai vorbise de mai bine de 50 de ani,
dar boala, ca şi viața, are şi părţi bune.
Specialiştii afirmă că revenirea la limba
maternă ține de fenomenul uitării, de-
finitoriu pentru demența senilă de tip
Alzheimer. Când a murit, acum 20 de
ani, pe 20 iunie 1995, la 84 de ani, Emil
Cioran era un copil fericit.

Născut la 8 aprilie 1911 la Răşinari,
Emil Cioran a studiat la Liceul Gheor-
ghe Lazăr din Sibiu. Între 1928 şi 1932
a urmat cursurile Facultăţii de Litere
şi Filosofie din Bucureşti, iar în 1934 a
publicat prima sa carte, “Pe culmile
disperării”. Au urmat “Cartea amăgi-
rilor” (1936), “Schimbarea la față a Ro-
mâniei” (1936), “Lacrimi şi sfinți”
(1937) şi “Amurgul gândurilor” (1940),
după care s-a mutat la Paris şi a publicat
doar în limba franceză. În 1949 i-a apă-
rut, la celebra Editură Gallimard, prima
carte în franceză, “Tratat de descom-
punere”, pentru care a primit, în 1950,
premiul Rivarol pentru debut.

Se `mplinesc dou[
decenii de la moartea

lui Emil Cioran

ISTORIE
La sfârșitul secolului al XVIII-lea bisericile din orașul nostru devin mici și neîncăpătoare, fapt

pentru care se hotărește construirea unora mai mari și mai solide. Astfel sunt înălțate două biserici
reformate, "Biserica cu lanțuri" din Mintiu și biserica reformată "Nemeti". 

Din istoricul "Bisericii cu lanțuri" se cunoaşte faptul că în 1814 Galli Gyorgy şi fiul său Antal construiesc  o orgă pentru
biserică
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ISTORIE
Grea somnoroasă apă-i Ierul, 
Cu mâl şi trestie înaltă.
Dar Crasna, Someşul şi Tisa
Şi Dunărea-n Ocean o saltă. 

Cu ocazia cercetărilor arheolo-
gice întreprinse în toamna anului
2014 la aşezarea fortificată de la Că-
uaş-Sighetiu a fost descoperit un ac
de pescuit ce iese în evidenţă prin
dimensiunile sale, neobişnuit de
mari. Realizat dintr-o tijă de bronz
cu grosimea de un cm, acul, măsurat
de la capăt la zona de arcuire, are o
lungime de aproape 10 cm. Este cu
totul straniu faptul că pescarii care
au utilizat această unealtă acum
3000 de ani erau atât de selectivi, în-
cât doreau să captureze peşti de di-
mensiuni ce astăzi pot să apară doar
`n visele pescarilor sătmăreni şi ni-
cidecum `n apele regiunii.

Descoperirea de la Căuaş nu este de-
loc întâmplătoare. Deşi astăzi aşezarea
preistorică se află în plin câmp, în me-
moria localnicilor este vie amintirea că
zona dintre Căuaş, Hotoan, Tiream şi
Ghenci, înainte de desecările realizate
acum 50 de ani, era o zonă extrem de
bogată în faună piscicolă, aceştia trăind
în smârcurile şi zonele cu luciu de apă
aflate la confluenţa a trei pâraie< Ierul,
Cubicul şi un pârâu mai mic, ce venea
dinspre Tiream. 

Centru protourban ridicat 
pe o insulă

Cele trei cursuri de apă formau o in-
sulă pe care a fost construită o aşezare
preistorică bogată, despre care, fără a in-
tra în amănunte, se poate spune că era
un adevărat centru protourban, cu case
dispuse pe străzi paralele, în care era
practicată intens metalurgia şi alte
meşteşuguri, respectiv erau atrase măr-
furi exotice, aduse de la distanţe mari.
Cercetările arheologice au arătat că în
aşezare erau consumate vite, porci şi cai,
însă acul de pescuit descoperit într-o lo-
cuinţă de la marginea aşezării, pune pro-
blema stabilirii rolului pe care îl aveau
peştii în alimentaţia populaţiilor preis-
torice din zona Sătmarului. Există indicii
că această ocupaţie avea un rol impor-
tant, atâta vreme cât şi celelate centre tri-
bale sătmărene datate în preajma anului
1000 î. de Chr. se află în zone mlăştinoa-
se, bogate în resurse de peşte (Călineşti-
Oaş, Tiream, Andrid). De altfel, este evi-
dent că în întreaga preistorie sătmăreană
zonele preferate pentru locuire au fost
acelea aflate în apropierea luncilor sau
zonelor mlăştinoase. Astfel cele mai nu-
meroase aşezări dar şi centre tribale apar
în văile Someşului, Turului, Homorodu-
lui, Bălcaiei, Ierului etc. sau la marginea
Mlaştinii Ecedei, una dintre cele mai în-
tinse arii umede din Europa Continen-
tală.

Descoperiri arheologice referitoare
la pescuit au fost realizate şi deceniile
trecute. De pe Valea Ierului, din locali-
tatea Curtuiuşeni, provin ace de pescuit
preistorice (descoperite împreună cu ar-
me şi podoabe datate în sec. XII-XI î. de
Hr). Din aşezări ce au funcţionat în mi-
leniul II î. de Hr. pe Valea Ierului şi pe
Valea Someşului (Potău, Culciu Mare)
au fost descoperite modele din lut mi-
niaturale ce reproduc bărci. Cunoscut în
întreaga Europă este un model de barcă
cu protome de păsări acvatice, realizat
din bronz, ce provine de pe teritoriul
oraşului Satu Mare, fiind descoperit chiar
pe malul Someşului. 

În ce priveşte rolul pe care pescuitul
l-a avut pe parcursul secolelor în econo-
mia şi traiul oamenilor din Câmpia So-
meşană, putem apela la unele date isto-
rice sau la descrierile etnografice ce re-

produc situaţia de dinainte de marile lu-
crări de desecare. Aceste lucrări merită
o tratare aparte deoarece reprezintă o
obsesie ce a fost urmărită încă din sec.
XVIII. Pe parcursul secolului 20 a atins
marele apogeu, reuşind să înlăture apa-
rent veşnicul pericol al inundaţiilor şi să
crească substanţial suprafaţa agricolă a
regiunii. Lăsând pentru o tratare ulte-
rioară acest important subiect, trebuie
menţionat, doar în treacăt, că este un pa-
radox că tocmai acele calamit[ţi pe care
au încercat sa le înlăture desecările, aces-
tea le-au accentuat. Astfel efectul catas-
trofal al inundaţiilor din anul 1970 a fost
accentuat tocmai de revărsarea unei can-
tită\i mari de apă zăgăzuită între digurile
Someşului. Creşterea suprafeţelor agri-
cole a adus cu sine de fapt o mai mare
înfometare a populaţiei paupere din re-
giune, prin lipsirea de mijloacele de hra-
nă pe care le ofereau mlaştinile şi luncile
meandrate ale râurilor. Desigur, aşa cum
se întâmplă de obicei, noile terenuri des-
ecate nu au adus o sporire a hranei pentru
săraci, cât au ajuns să se „lipească” de
marile propretăţi existente.

Ţărani pescari

În ce priveşte apelul la sursele etno-
grafice referitoare la pescuit, o bună parte
din ele le avem din Valea Ierului, dat fiind
că această regiune a fost una dintre ulti-
mele mari zone desecate. Valea Ierului,
flancată de bogata Câmpie a Careiului şi
de mici dealuri fertile (Dealurile Tăşna-
dului şi Dealurile Barcăului), a oferit
condiţii bune pentru cultivarea plantelor
şi totodată prin iarba grasă din vale, a
asigurat condiţii excelente pentru creşte-
rea animalelor, în special a turmelor de
vite cornute şi de oi merinos. Date fiind
aceste condiţii bune pentru agricultură
pescuitul, nici pentru Valea Ierului şi nici
pentru alte zone de vale din Sătmar, nu
a reprezenat o meserie care să fie practi-
cată exclusiv. Cu exceptia Mlaştinii Ece-
dea (asupra căreia vom reveni) pescuitul
s-a conturat în general ca o sursă com-

plementară de hrană. 
Chiar dacă pământurile fertile ofe-

reau resurse generoase, în mai multe sate
unii oameni s-au specializat în pescuit.
Ei au ajuns să treacă dincolo de o prac-
ticare ocazională a pescuiului, astfel încât
veniturile lor se bazau pe acelea realizate
din peştii vânduţi în comunitate, în satele
lipsite de ape sau chiar în pieţele din oraşe
(Carei, Marghita, Satu Mare, Oradea şi
Debreţin). În special în perioadele ce ur-
mau unor inundaţii, în care peştele ră-
mânea în smârcurile în curs de secare,
erau deosebit de propice când, după ex-
presia unui bătrîn pescar din Valea Ieru-
lui „dacă apa pentru unii oameni duce
grâul, pentru noi, pescarii, îl aduce”. 

Inundațiile din 1913 au adus
;i o mulțime de pe;ti

În acest sens avem o situaţie plastic
descrisă de părintele Pătcaşiu din Hotoan
pentru anul 1914< „dezastrele potopului
de anul trecut (1913) şi-au avut urmările
rele şi anul acesta, întrucât păşunile în-
nămolite au produs boala de călbază la
vite ... au pierit peste 160 de capete...După
zicala< în tot răul este şi ceva bun! s-a
adeverit şi în cazul de faţă. În urma exun-
dărilor (inundaţiilor, n. n.) de ape din
anul trecut, s-au coadunat în ierurile
noastre atâţia peşti, încât oamenii noştri,
afară de hrana avută, au făcut bani peste
6.000 cor(oane). Au fost oameni care în-
tr-o zi şi o noapte au prins câte 15 măji
(1500 kg!, n.n.) de peşte. Pescuitul a ţinut
până în vară, când apele au scăzut. Acest
fenomen de pescuit abandonat s-a ivit
în toate comunele riverane ale Ierului”. 

Situaţia descrisă de părintele Pătcaşiu
de la Hotoan era una valabilă şi pentru
alte regiuni din Sătmar, sugestivă fiind
şi descrierea generalizată, referitoare la
Valea Someşului. Astfel, istoricul Antal
Szirmay arată la începutul secolului al
XIX-lea că pe Someş, de-alungul timpu-
lui, inundaţiile de mai şi iunie erau re-
simţite ca fiind cele mai dureroase, de-

oarece distrugea holdele aproape coapte
şi „lăsa populaţia înfometată cu ochii în
lacrimi”. Odată cu inundaţiile însă So-
meşul aducea şi “un noroi gras care în-
grăşa pământul şi, mai ales, aduceau
crapi şi cegă, care îndulceau suferinţele
poporului”. Aşadar în acest pasaj trebuie
subliniată prezenţa pe Someş a cegăi din
familia sturionilor, dar şi faptul că locui-
rea intensă a văii Someşului era cauzată
de faptul că oamenii acceptau riscul in-
undaţiilor periodice mizând pe resursele
aduse de râu, peştele şi, în primul rând
pe posibilitatea ca noroiul purtat de ape
să le aducă recolte record. 

Legislaţia în domeniul pes-
cuitului din anul 1888

“Fenomenul de pescuit abandonat”
la care face referire părintele Pătcaşiu are
în vedere faptul că începând cu 1888 s-
a introdus legea pescuitului, lege de care
nu s-a mai ţinut cont în condiţiile in-
udaţiilor catastrofale din anul 1913. Prin
această lege era necesară cumpărarea de
bilete de pescuit, date de autorităţile lo-
cale (primării) şi totodată, era necesară
închirierea terenului de pescuit de la pro-
prietari. Îngrădirile din lege încearcă să
aducă de fapt venituri pentru stat şi nu
fac referire la „pescuitul sportiv”, de alfel
la acea vreme pescuitul la undiţă era con-
siderat demn doar de atenţia copiilor.

Tehnicile de pescuit

Direct, cu mâna goală, se prindeau
cantităţi imense de peşti, chiar dacă acest
mod de a pescui, azi, ni se pare primitiv.
În anumite zile de la sfârşitul primăverii
- începutul verii, din cauza căldurii apa
ajungea săracă în oxigen, astfel încât
peştii deveneau vizibili la suprafaţă. În
acele zile, după cum afirmă o descriere
referitoare la satul Curtuiuşeni, întregul
sat era la pescuit, cu mic cu mare. Cei
care aveau experienţă prindeau direct
peştii sau, introducând uşor mâna sub

peşte, îl aruncau pe mal. Foarte la modă
era pescuitul cu coşul de nuiele, atât în
cazul peştilor, dar mai ales a ţiparilor.
Aceştia din urmă erau prinşi uneori cu
cazmaua sau cu mâna în noroiul semi-
uscat de pe fundul bălţilor secate. Aşa
numitul „tapagatău” (mag. tapagató), re-
prezentat de un cadru realizat din nuiele
sau trestie uşura prinderea cu mâna a
peştilor, ţinându-i într-o zonă îngrădită
de acest cadru. Foarte la modă era plasa
lată de 7 - 8 m prinsă la două laturi de
pari de lemn. Aceste beţe erau ţinute în
unghi de câte o persoană, iar 5-6 oameni
mânau peştii, care odată ajunşi în plasă,
erau ridicaţi la suprafaţă. Era utilizat şi
comiherul (din germană „kom hir”=hai
aici), adică o plasă dreptunghiulară, în-
tinsă de două nuiele flexate. Aceasta era
lăsată pe fundul apei, fiind scoasă afară
ulterior, cu peştii ce se aflau, pe moment,
deasupra ei. Extrem de populare erau şi
vârşele, un fel de coşuri alungite în formă
de pâlnie, realizate din plasă sau nuiele,
cu o strâmtare a zonei gurii, ce nu per-
mitea ieşirea peştilor odată intraţi. Ade-
sea peştii erau ghidaţi spre vârşe de plase
sau garduri de trestie şi nuiele, întinse
pe zeci de metrii. 

Valorificarea peştilor

Capturile de peşti erau imense,
aceştia fiind duşi la pieţele de la Carei,
Tăşnad, Marghita, dar şi în oraşele mai
mari, la Satu Mare, Oradea şi Debreţin.
Neexistând frigidere, conservarea era re-
zolvată prin păstrarea peştilor în gropi,
prin transportul lor în butoaie mari,
aşezate pe căruţe. Despre ţipari (pişcari),
o specie rezistentă prinsă în cantităţi
mari, se spune că supravieţuia patru zile
întregi la umbră, în iarbă. Există mărturii
care fac referire la comercianţii din oraşe
care în perioadele în care era excedent
mare de peşte, îşi făceau apariţia în satele
din Valea Ierului şi cumpărau marfa en-
gros. Când capturile erau mai mici, pes-
carii, de fapt adesea, soţiile lor, duceau
peştii în satele şvăbeşti, peştii fiind
schimbaţi pe produse neperisabile< ce-
reale, ulei sau untură şi slănină de porc. 

“Moarea de curechi cu
pişcari” - mâncarea săracilor

Una dintre mâncărurile intens utili-
zate era „moarea de curechi cu pişcari”,
o ciorbă făcută pe murătură de varză.
Chiar dacă bătrânii azi o apreciază nos-
talgic, din cauza intensei utilizări era ca-
talogată ca fiind „mâncarea săracilor”. Se
spune că în Berveni, aspect valabil şi pen-
tru o largă categorie de oameni din judeţ,
moarea de curechi cu pişcari era o mân-
care cotidiană, în timp ce slănina de porc
era apreciată ca mâncare de lux, păstrată
pentru perioade de munci grele, cum era
secerişul. 

Acum, la o jumătate de secol de la
desecările din judeţul Satu Mare situaţia
s-a inversat< alimentul cel mai ieftin este
slănina de porc şi carnea animalelor cres-
cute în ferme profilate pe creştere forţată.
De fapt alimentele realizate în gospodării
ocupă doar segmente periferice ale pieţii.
Peştele local, crescut natural, a ajuns la
statutul de ...„marfă exotică”. Ţiparul a
dispărut din bălţi, singura şansă de a-l
întâlni, este aceea de a-i „accesa” imagi-
nea virtuală pe internet. Dacă în acelaşi
mediu virtual tastaţi cuvintele „ciorbă
de ţipar”, prima rubrică în care apare este
www.restaurantedelux.ro. Iată la ce mare
cinste a ajuns, din păcate, cel mai banal
şi mai hulit sortiment de mâncare al săt-
mărenilor săraci!

Liviu Marta, Kádas Zoltán 
(Muzeul Judeţean Satu Mare)

Foarte la modă `n pescuit era plasa lată de 7 - 8 m prinsă la două laturi de pari de lemn. Aceste beţe erau ţinute în unghi
de câte o persoană, iar 5-6 oameni mânau peştii, care odată ajunşi în plasă, erau ridicaţi la suprafaţă

Toţi cei de sus de-ar da în mine
Blesteme de m-ar potopi
Mii de soboli de-ar creşte stavili,
În Ocean tot voi păşi.
(Ady Endre, Din Ier până-n Ocean)

În urm[ cu 3.000 de ani, pe V[ile Ierului 
;i Some;ului se prindeau pe;ti imen;i
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Anton Davidescu s-a născut
în 27 August 1891 în Alexandria.
Debutează ca ziarist în anul
1913. A colaborat la mai multe
publica\ii din \ar[< Cuvântul,
Muguri (Turnu Măgurele), Lu-
mina Poporului (Ro;iorii de Ve-
de), România Nouă, Viforul
(Alexandria), Dimineața, Ziarul
;tiințelor ;i călătoriilor, Lumea
Nouă, Noul veac, Universul, Da-
cia, |ara de Sus, Izvoare Mara-
mure;ene, Almanahul presei ro-
mâne;ti. La Alexandria, împreu-
nă cu Florin Chiru-Nanov, edi-
tează revista Viforul (3 august
1919 - 1 februarie 1920> de la 7
septembrie 1919 se nume;te Nu-
fărul). A fost Membru al Sindi-
catului Presei Române din Ar-
deal ;i Banat ;i al Sindicatului
Ziari;tilor din Bucure;ti (înscris
la 1 ianuarie 1931). A ̀ ncetat din
via\[  în Bucure;ti în anul 1944. 

Anton Davidescu r[m]ne ̀ n istoria
presei s[tm[rene ca fondator al ziarului
rom]nesc Satu Mare ap[rut `ntre anii
1918-1938. El a fost redactor-respon-
sabil, ;ef-redactor-responsabil ;i direc-
tor al ziarului ce ap[rea de dou[ ori pe
s[pt[m]n[, miercurea ;i duminica. An-
ton Davidescu a contribuit ;i la apari\ia
revistei s[tm[rene |ara de Sus, al c[rei
director a fost cunoscutul om de cultur[
Dariu Pop. 

Anton Davidescu s-a
num[rat printre fondatorii
revistei |ara de Sus, 
condus[ de Dariu Pop

Ziaristul Davidescu retr[ie;te nos-
talgic perioada de la `nceputuri< “De
c]te ori nu ne amintim cu drag de serile
frumoase ce le petreceam ̀ naintea unei
ce;ti cu ceai, to\i cei care am hot[r]t
apari\ia “|[rii de Sus”. Cercul nostru
plin de ̀ nsufle\ire plutea ̀ ntre vis ;i rea-
litate. fiecare era condus de cea mai
arz[toare dorin\[, s[ lucreze pentru
sprijinirea acestei reviste.”

~n primul num[r al revistei de cul-
tur[ "Icoane maramure;ene", ap[rut la
Satu Mare `n noiembrie 1923, un coleg
de breasl[ schi\eaz[ un scurt portret al
ziaristului Davidescu<

"~n ora;ul `n care al\ii c];tig[ mi-
lioane f[r[ cea mai mic[ osteneal[, iar
lep[d[turile de pretutindeni ajung fac-
tori de seam[, Anton Davidescu mun-
ceşte pentru alţii, se luptă pentru alţii.
E prietenul tuturor, atunci când au ne-
voie de el dar „prietenul nim[nui c]nd
el ajunge s[ aibă nevoe de cineva . . .
Unii văd în el pe ziarist, cu toate că Da-
videscu n-a visat niciodată să ajungă
tristele clipe să scrie sin gur — de două
ori pe săptămână — pentru o leafă in -
fimă, un ziar întreg. Alţii, văd în el pe-
dagogul. Eu continui să cred că — în-
tr-o zi — Anton Davi descu va sv]rli la
o parte toate aceste nimicuri şi se va
apuca de muncă serioasă. Are toate ca-
lităţile necesare unui bun literat".

~n Almanahul Presei Române pe
1926, Anton Davidescu semneaz[ ma-
terialul cu titlul< Criza cărții române;ti
la frontieră. Autorul constat[ sup[rat
c[ presa ;i cartea rom]neasc[ se vindea
foarte greu ̀ n jude\ele din Nord-Vestul

\[rii. Intelectualii rom]ni continuau s[
cumpere din Budapesta operele scrii-
torilor maghiari iar ziarele maghiare
aveau mul\i cititori rom]ni.

Nord-Vestul Rom]niei, 
comparabil cu 
cadrilaterul dobrogean

"Obi;nuim s[ numim frontier[ cele 5
- 6 jude\e din Nord Vestul Ardealului.
Expresiunea a fost consacrat[ oficial de
guvernele ce s-au perindat la c]rma
\[rii, de la unire `ncoace. Ba mai mult,
pentru aceste  jude\e s-a stabilit o "zon[
cultural[" la fel cu cea din cadrilaterul
dobrogean, unde din 1913 ;i p]n[ `n
1916 s-a lucrat intens pentru rom]ni-
zarea satelor ;i ora;elor, respective. Mi-
nisterul Instruc\iunii, a trimis ̀ n aceast[
zon[ o pleiad[ de dasc[li cu experien\[,
pentru a accentua mi;carea cultural[,
d]nd ;i oare care avantagii materiale
celor ce au de g]nd s[ se consacre aces-
tei zone.

A;a st]nd lucrurile am v[zut ̀ n c]\iva
ani r[s[rind pe ici pe colo societ[\i cul-
turale, teatrale, etc., cu scopul bine pre-
cizat de a contribui la r[sp]ndirea slovei
rom]ne;ti, ̀ n \inuturile de frontier[> de
a rom]niza ̀ n ̀ n\elesul larg al cuv]ntu-
lui,  nu minorit[\i le etnice,  ci  pe
rom]na;ii no;tri cari, din cauza vitre-
giei soartei, `n decursul veacurilor, ;i-
au pierdut nu numai limba, dar pe alo-
curea ;i con;tiin\a na\ional[. Hot[r]t
c[ ̀ n aceast[ uria;[ lupt[ cuv]ntul spus
prin nenum[ratele conferin\e poporale
de c[tre intelectualul din Ardeal ;i Re-
gat a avut magica proprietate de a rea-
duce la matc[ pe mul\i r[t[ci\i. 

Aproape 50% din cititorii 
ziarelor maghiare erau
rom]ni

Opera nu se va putea des[v]r;i ̀ ns[
at]ta timp c]t cartea ;i ziarul rom]nesc
nu vor lua locul, cel pu\in la cona\ionalii
no;tri, celor maghiare. Este de notori-
tate public[ faptul c[ presa rom]neasc[
din Ardeal l]nceze;te, din cauza lipsei
de cetitori. :i aceast[ lips[ nu este jus-
tificat[ prin acia c[ presa minoritar[ ar
fi mai bine scris[ sau mai bogat infor-
mat[! Putem s[ cit[m unele ora;e `n
Ardeal, unde apar 2 ziare, unul rom]n
;i altul maghiar. Ambele apar, absolut
cu acelea;i informa\iuni. 

Ei bine pe c]nd ziarul maghiar se
vinde `n 5500 de exemplare, `ntre care
2000 la rom]ni, cel rom]nesc se vinde
numai `n 750 exemplare, `ntr-un jude\
cu 200.000 mii rom]ni. 

Poate cineva va crede c[ aceasta se
datore;te faptului c[ maghiarii citesc
mai mult! Din cercet[rile mele proprii
am constatat contrariul. ~n 18 comune
cu popula\ie mixt[ `n jude\ul Satu Ma-
re, citeau ziare maghiare 89 de locuitori,
`ntre care 43 rom]ni ;i numai 53, ziare
rom]ne;ti (to\i rom]ni). Prin urmare
aproape 50 la sut[ dintre cititorii ziare-
lor maghiare - vai, la sate! - sunt rom]ni. 

Ce s[ mai zicem la ora;e? 

Mul\i dintre profesorii 
ardeleni tr[iau cufunda\i 
`n literatura maghiar[

Acela;i lucru se ̀ nt]mpl[ ;i cu cartea
rom]neasc[, Libr[riile rom]ne;ti, sau
acele cari v]nd c[r\i rom]ne;ti sunt
foarte pu\in cercetate. S[ nu ni se spun[
c[ nu avem c[r\i. ~n ultimul timp au
ap[rut to\i autorii rom]ni sau cei str[ini

t[lm[ci\i. Totu;i, mul\i fra\i de ai no;tri,
chiar intelectuali, se `ntorc acas[ cu
bra\ul plin de nout[\ile Budapestei. Pu-
tem cita numeroase cazuri concrete. 

Aceasta face ca mul\i dintre profesorii
din Ardeal s[ cunoasc[ foarte pu\in pe
autorii rom]ni, ;i s[ tr[iasc[ mai de-
parte cufunda\i `n literatura maghiar[.
:i c[r\ile rom]ne;ti care se trimit ̀ n Ar-
deal, r[m]n ̀ n rafturile pr[fuite, iar ale
minorit[\ilor se v]nd, se retip[resc, fac
progrese. 

Criza c[r\ii rom]ne;ti ̀ n Nordul Ar-
dealului este acut[. ~n van au fost
`ncerc[rile cu `nfiin\area bibliotecilor
populare sau cele or[;ene;ti. Dulapu-
rile, operele celor mai mari scriitori ai
no;tri, au r[mas ve;nic ̀ ncuiate ̀ n lipsa
cererii. 

Scriitorii, ziari;tii ;i dasc[lii
aveau menirea de a s[di `n 
inimile tinerilor dorin\a de a
cunoa;te literatura na\ional[

Numai atunci se poate vorbi de ̀ nl[tu-
rarea acestui r[u, c]nd `ncep]nd din
primii ani ai liceului se va altoi pe su-
fletul elevului dorin\a de a ceti ;i a cu-
noa;te literatura na\ional[. C]nd ̀ n ini-
mile tinere versurile lui Alecsandri vor
sem[na entuziasm, c]nd Eminescu va
fi cunoscut de to\i, c]nd pleiada at]tor
nuveli;ti va p[trunde ad]nc ̀ n publicul
cetitor ardelean, transform]ndu-l. Nu-
mai atunci criza c[r\ii rom]ne;ti va fi
un fenomen al trecutului. 

P]n[ atunci, dasc[lul, ziaristul, scrii-
torul s[-;i fac[ datoria."

***

Ziarele rom]ne;ti ap[rute dup[ Ma-
rea Unire, chiar dac[ n-au avut via\[
lung[ au contribuit la r[sp]ndirea lim-
bii ;i culturii rom]ne. A;adar a venit
vremea s[ ne aducem aminte de ace;ti
ziari;ti ideali;ti ;i de serviciile lor pen-
tru rom]nism ̀ n vremuri destul de cri-
tice. Dar vorba cronicarului< "nu s`ntu
vremile subt c]rma omului, ci bietul
om subt vremi." 

Odat[ cu venirea comunismului
presa independent[ a fost desfiin\at[.
A urmat o lung[ perioad[ de oprimare
a dreptului la liber[ exprimare. Dup[
Revolu\ia din decembrie 1989 s-a
re`nnodat firul tradi\iei, presa liber[
devenind a patra putere `n stat. ~n pri-
mii ani dup[ revolu\ie num[rul publi-
ca\iilor a crescut vertiginos pentru ca
treptat o serie de ziare s[ dispar[ la fel
ca ;i `n perioada interbelic[. Oare cele
care au r[mas, duc mai departe tradi\ia
presei rom]ne;ti?

A consemnat Adriana Zaharia

Bibliografie<
l Almanahul Presei Române pe 1926, 
editat de Sindicatul presei române 
din Ardeal ;i Banat, Cluj Napoca
l Bura Laszlo, Via\a literar[ ;i cultu-
ral[ din Satu Mare p]n[ `n 1945, Satu
Mare < poezie şi arhitectură, Solstiţiu,
Satu Mare, 2014
l Gusti Dimitrie, Enciclopedia 
României, Volumul II, Bucure;ti,
1938
l Icoane Maramure;ene, An 1, Nr. 1, 
Satu Mare, Noiembrie, 1923
l Oproiu Bogdan, Cultură ;i societate
în județul Satu Mare în perioada in-
terbelică, Teză de doctorat, Oradea,
2013
l Petcu Marian, Istoria jurnalismului
din România în date, Polirom, Ia;i,
2012

Ziarul Satu Mare, 18 iunie 1922

Primul Num[r al revistei “|ara de Sus”, februarie 1921

“~n Satu Mare, c[l[torul gr[bit se opre;te adesea numai `n fa\a unei firme r[u scris[, sau `n biroul unde un
func\ionar b[tr]n, absorbit de greut[\ile vie\ii, `;i mestec[ pipa `n gura-i ve;nic plin[ de fum. U;urin\a de a supune
criticei negative `ntreaga activitate omeneasc[, ne face s[ trecem cu vederea tocmai faptele cari au important rost `n
desvoltarea cultural[ rom]neasc[ ̀ n aceste plaiuri ale \[rii. C[ci, cu drept cuv]nt, dac[ multe sunt de ̀ ndreptat la noi,
nu trebuie s[ uit[m c[, n-au trecut nici 5 ani, de c]nd la Satu Mare nu se auzia un cuv]nt rom]nesc, de c]nd nu ap[rea
o pagin[ scris[ `n graiul nostru.” A. Davidescu, O lupt[ cultural[, Icoane Maramure;ene, Nr. 1, Noiembrie 1923

~n perioada interbelic[, rom]nii care au f[cut 
;coli `n limba maghiar[ s-au l[sat greu convin;i 

s[ citeasc[ ziare ;i c[r\i rom]ne;ti
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S~N~TATE

Num[rul de diabetici este `n
cre;tere an de an, estim]ndu-se
acum un num[r de peste 350 de
milioane de cazuri pe tot globul. 

~n timp ce se cheltuie sume astrono-
mice pe medicamente de sintez[, trans-
plante de pancreas ;i tratamente cu celule
stem, exist[ plante care regenereaz[ ce-
lulele beta produc[toare de insulin[, la
loc de frunte situ]ndu-se Gymnena Syl-
vestre, un remediu ayurvedic cunoscut
de mii de ani.

Cum apare diabetul?

~n mod normal produc\ia pancrea-
tic[ de insulin[ este suficient[ pentru a
\ine `n fr]u nivelul zah[rului din s]nge.
~n momentul instaur[rii prediabetului,
deja sistemul nu mai func\ioneaz[ a;a
cum ar fi de dorit.
~n afar[ de situa\ia `n care organismul
nu mai produce suficient[ insulin[ (sau
deloc), este foarte frecvent ;i fenomenul
prin care, `n pofida secre\iei suficiente
de insulin[ dup[ fiecare mas[, celulele
nu mai r[spund fa\[ de acest hormon
(a;a numita rezisten\[ la insulin[). Iar
rezultatul este cre;terea glicemiei la cote
alarmante.

Diagnosticul prediabetului se efec-
tueaz[ cu u;urin\[, prin m[surarea ni-
velului plasmatic al glucozei, dup[ 8 ore
de la consumarea alimentelor. ~n
condi\iile `n care nivelul glucozei plas-
matice va fi sub 100 de mg/decilitru, per-
soana este s[n[toas[, sub acest aspect.
Dac[ glicemia m[surat[ `n condi\iile de
mai sus are un nivel situat `ntre 100 ;i
125 mg/dl, este deja vorba despre un pa-
cient cu prediabet, iar glicemia egal[ cu
126 sau mai mare, define;te deja diabetul.

Trebuie men\ionat c[ aceste valori pot
s[ difere `n func\ie de laboratorul unde
se efectueaz[ testele.

At]ta vreme c]t diabetul nu s-a in-
stalat definitiv, `nc[ se mai pot face sufi-
ciente lucruri pentru a preveni
`nr[ut[\irea st[rii de s[n[tate. Dac[
num[rul diabeticilor devine din ce ̀ n ce
mai mare de la an la an, rezult[ c[ ;i
num[rul prediabeticilor, mai ales a celor
care nici nu au aflat c[ au probleme cu
glicemia, este imens. Concep\ia eronat[
c[ medicul trebuie contactat doar atunci
c]nd simptomele devin foarte deranjante

complic[ tratamentele ;i ignor[ rolul pre-
ven\iei.

Obezitatea abdominal[, excesul pon-
deral, sedentarismul, ereditatea, per-
turb[rile metabolismului lipidic (trigli-
ceridele ;i colesterolul m[rite) ;i v]rsta
`naintat[ sporesc riscul apari\iei diabe-
tului.

Schimbarea stilului de via\[

Modificarea stilului de via\[ este
esen\ial[ pentru a nu permite transfor-
marea prediabetului `n diabet, iar `n ca-

zul diabetului s[ nu apar[ gravele com-
plica\ii de care acesta este responsabil.
Trebuie f[cu\i pa;i hot[r]\i `n direc\ia
modific[rii dietei, renun\area la seden-
tarism ;i eliminarea surplusului ponde-
ral. Consumul unor alimente cu indice
glicemic ridicat (cum ar fi produsele de
patiserie, b[uturile carbogazoase dulci)
poate fi calea cea mai scurt[ c[tre un dia-
bet de tip 2 (non-insulino dependent).

Potrivit unui studiu efectuat de oa-
menii de ;tiin\[ de la Imperial College
din Londra, riscul de diabet tip 2 cre;te
cu peste 20% prin simplul consum zilnic
a unui pahar de suc carbogazos `n care
zah[rul rafinat este prezent din abun-
den\[. Capacitatea pancreasului de a pro-
duce insulin[ se reduce, oricum, odat[
cu trecerea vremii, dar acest proces se
accelereaz[ `n condi\iile `n care regimul
nostru alimentar este unul prea solicitant
pentru organism. Nu doar zah[rul ;i dul-
ciurile, ci ;i amidonul modificat ori f[ina
alb[ favorizeaz[ apari\ia diabetului de
tip 2.

Nu trebuie dep[;it necesarul caloric
zilnic, iar mesele trebuie s[ fie dese ;i re-
duse cantitativ, alc[tuite cu prec[dere din
vegetale integrale, bogate `n fibre.

Exerci\iile fizice zilnice sunt impor-
tante, mai ales cele ce angreneaz[ toate
grupele musculare. ~notul ;i mersul cu
pa;i repezi sunt exerci\ii complete, care
permit ajustarea u;oar[ a intensit[\ii
efortului.

Distrug[torul de zah[r

Gymnema Sylvestre este o plant[
c[\[r[toare lemnoas[, cu frunze opuse
;i flori mici, galbene care cre;te ̀ n p[du-
rile din India. Denumirea ei deriv[ din
cuv]ntul hindu "gurmar", care ̀ nseamn[

"distrug[torul de zah[r". Aceast[ denu-
mire i s-a dat deoarece, din timpuri
str[vechi, medicii ayurvedici au observat
faptul c[ mestecatul c]torva frunze de
Gymnema suprim[ gustul dulce, prin
blocarea receptorilor specifici de la ni-
velul limbii. Frunzele de Gymnema au
fost ;i sunt utilizate ̀ n medicina tradi\io-
nal[ indian[ `n afec\iunile provocate de
stilul de via\[ gre;it< diabet, stres, hemo-
roizi, hipercolesterolemie, hipertensiune.
Planta este cunoscut[ azi inclusiv ̀ n Sta-
tele Unite, fiind utilizat[ pentru men\ine-
rea greut[\ii corporale ;i tratarea diabe-
tului.

Gymnena Sylvestre a dovedit per-
spective bune de `ntrebuin\are `n trata-
mentul diabetului, fiind un bun hipogli-
cemiant, control]nd pofta de dulciuri ;i
sus\in]nd regenerarea pancreasului. Are
ca ac\iune principal[ refacerea celulelor
din insulele Langerhans secretoare de in-
sulin[, de aceea se poate folosi ;i de per-
soane diagnosticate cu diabet de tip 1(in-
sulino-dependent). Cre;te secre\ia de in-
sulin[ ;i capacitatea celulelor de a utiliza
glucoza. De asemenea, determin[ inhi-
barea absorb\iei glucozei `n intestin, re-
duce nivelul seric al colesterolului ;i tri-
gliceridelor, fiind ;i un bun diuretic.
Compu;ii acestei plante asigur[ un nivel
constant al glicemiei de-a lungul unei zi-
le, fiind sus\inut[ ;i producerea energiei,
prin arderea gr[similor.

Utilizarea concomitent[ a antidiabe-
ticelor orale sau a insulinei ;i a plantei
Gymnena, poate sc[dea excesiv glicemia.
De aceea se recomand[ sc[derea treptat[
a dozelor de antidiabetice orale ;i a in-
sulinei ;i monitorizarea atent[ a glice-
miei.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Medicii ayurvedici au observat faptul c[ mestecatul c]torva frunze de Gymnema
suprim[ gustul dulce, prin blocarea receptorilor specifici de la nivelul limbii

Gymnema Sylvestre este o plant[ c[\[r[toare lemnoas[, cu frunze opuse ;i
flori mici, galbene care cre;te `n p[durile din India. Denumirea ei deriv[ din
cuv]ntul hindu "gurmar", care `nseamn[ “distrug[torul de zah[r”. 

Insola\ia reprezint[ o func\ionare
defectuoas[ a sistemului de termoreglare
al organismului, permi\]ndu-i-se tem-
peraturii interne s[ creasc[ periculos de
mult. Simptomele pot fi similare celor
date de mole;eala provocat[ de soare,
de pild[, ame\eal[ ;i grea\[. ~n plus, per-
soana ̀ ;i poate pierde sim\ul oriet[rii ;i
poate deveni agitat[. C]nd organismul
sisteaz[ reglarea temperaturii, se observ[
c[ victima insola\iei nu mai transpir[.
Dar aceast[ manifestare nu apare ̀ ntot-
deauna. De;i un le;in poate sau nu sem-
nala o insola\ie, el necesit[ ̀ ngrijire me-
dical[ imediat[. Dac[ persoana ̀ ;i revine
repede - `n 2-5 minute este mult mai
posibil s[ fi fost doar o mole;eal[ pro-
vocat[ de soare. Insola\ia poate fi
`nso\it[ de convulsii sau com[, fiind im-
portant s[ se acorde primul ajutor.

P]n[ c]nd victima ajunge s[ fie tra-
tat[ de un echipaj medical pute\i s[ in-
teveni\i cu urm[toarele m[suri. Dac[
este posibil, stropi\i persoana cu ap[.
Apa se va evapora de pe piele mult mai
rapid ;i va avea un efect r[coritor. 

De asemenea, dac[ ave\i la
`ndem]n[ c]teva prosoape, pute\i s[ le
umezi\i cu ap[ ;i s[ le aplica\i pe corp.
Apa nu trebuie s[ fie foarte rece, deoa-
rece contract[ vasele sangvine din piele,
cresc]nd temperatura din interiorul cor-
pului prin dirijarea s]ngelui de la su-
prafa\[ spre interior

Pute\i s[-i da\i ap[ s[ bea, dar numai
`n cazul ̀ n care persoana este con;tient[.

:tefania C.

M[suri de prim ajutor 
`n caz de insola\ie 

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

Gymnema Sylvestre este o plant[
care \ine glicemia sub control
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RE}ETE

T[i\ei cu varz[ proasp[t[

Înghe\at[ de cas[
cu c[p;uni

Mod de preparare<

Varza se curăță şi se răzuieşte. Se
pune peste ea sare şi se lasă să stea aşa
circa 30 minute, după care se stoarce
şi cu puțin ulei se căleşte. Tăițeii se

fierb şi se strecoară, apoi se amestecă
cu varza călită şi se condimentează cu
piper. Se poate consuma ca garnitură
la cărnuri prăjite, sau ca fel principal
de sine stătător.  Se poate servi cu
adaos de smântână, ketchup, sau di-
verse alte sosuri< de maioneză, de us-
turoi, sau cu uleiuri aromate cu diferite
condimente.

Ingrediente<

500 g de tăiei (prefetabil pă-
trățele), o căpățână mai mică de
varză (circa 5-600 g), ulei, sare,

piper.

Mod de preparare<

Fructele se mixează, se adaugă iaur-
tul sau frişca (cu frişcă înghețata va
avea un conținut mult mai ridicat de
grăsime, dar va fi mai cremoasă), în-

dulcitorul şi zahărul vanilat, se mixează
în continuare, până când toată com-
poziția devine spumoasă. Se păstrează
la congelator circa o oră, după care se
aşează în cupe sau boluri şi se pun în-
apoi la congelator până la servire. În-
ainte de a fi servite cupele se pot orna
cu frişcă, fructe proaspete, topping, bu-
cățele de ciocolată, alune, nuci, sau
frunze de mentă, după preferință.

Ingrediente<

200 g de căpşuni sau frăguțe
de pădure (fragii sunt mai aro-
mați) 3-4 linguri de miere, sau
zahăr, 1-2 plicuri de zahăr vani-
lat, 300 g iaurt cremos (sau even-
tual frişcă), napolitane, ciocolată,
topping sau frunze de mentă

pentru ornat

Salat[ de mozzarella ;i ton

Mod de preparare<

Salata se spală şi se rupe cu mâna
(nu se taie cu cuțitul!) bucăți mărunte.
Ceapa se taie felii subțiri, sau preferabil
rondele aspectuoase şi se amestecă cu
salata, se pune puțină sare şi se stro-

peşte cu ulei de măsline. Se pune pe o
farfurie, apoi pe acest pat de salată se
va aşesa mozzarella, peştele şi roşiile
tăiate, dar dacă doriți, ingredientele se
pot şi amesteca. Se poate orna cu mă-
sline, ouă fierte, crutoane, sau diverse
figurine confecționate din legume. Se
serveşte cu pâine prăjită sau cu chifle
cu semințe de dovleac sau de floarea
soarelui.

Ingrediente< 

O salată ice, o conservă de
ton în ulei, sau 6-8 bucăți (circa
100 g) de file de ton afumat (după
gust), o ceapă roşie mică, 200 g
mozzarella, sare, ulei de măsline,
circa 100 g de roşii mici, eventual

câteva boabe de măsline.

Sup[ crem[ 
de caise proaspete

Mod de preparare<

Caisele se bagă în apă clocotită, se
lasă circa 1 minut, se scot şi se curăță
de coajă, se mixează cu puțin zahăr,
până ce devine o pastă omogenă. Cai-
sele se curăță de coajă şi dacă folosiți
conservă. Laptele se pune la fiert la foc

mic şi se adaugă sarea. Se amestecă za-
hărul, budinca şi zahărul vanilat şi se
dizolvă cu circa 100 ml de apă rece.
Când laptele pus la fiert începe să se
încălzească se adaugă budinca dizol-
vată, amestecând în continuu, iar când
începe să se îngroaşe, se adaugă fruc-
tele şi se lasă să mai dea un clocot. Se
ia de pe foc, iar după ce s-a răcit puțin
se adaugă şi frişca. Se serveşte rece, or-
nată cu globuri de înghețată, felii de
caise, batoane de scorțişoare sau vani-
lie, sau frunză de mentă.  

Ingrediente<

6-700 g de caise (eventual se
pot folosi şi conserve), o budincă
de vanilie sau de frişcă, 750 g lap-
te, 250 g frişcă pentru gătit, 4-6
linguri de zahăr, 1-2 plicuri de
zahăr vanilat, un v]rf de cuțit de

sare.

Cu gustul lor dulce-acrişor, vişinele
sunt fructele potrivite pentru zilele calde
de vară. Cea mai veche menţiune scrisă
despre vişin datează din anul 340 î.Hr.,
într-o lucrare a lui Aristotel, în care se
descrie tehnica de înmulţire a acestuia.
Vişinele, au efecte terapeutice, contri-
buind la întârzierea procesului de îmbă-
trânire. Valenţe benefice au apoi frunzele
şi cozile fructelor. 

Compoziţie

Cele mai multe soiuri de vişin provin
din vişinul comun (Cerasus Vulgaris
Mill.), care se întâlneşte numai în stare
cultivată. Vişinele conţin< apă, zaharuri,
acizi, substanţe tanoide, proteine, pecti-
ne, săruri minerale, provitamina A, vi-
taminele B1, B2, C, PP, acid folic, vita-
mina E. Ele au o valoarea energetică de
circa 63 kcal la 100 g. Din vişine se pre-
pară sucuri, dulceaţă, compot, gem,
vişinată, sirop, precum şi dulciuri prefe-
rate de mulţi dintre noi< îngheţată, şerbet,
spumă, sufleu.

Putem folosi frunzele, 
fructele, scoarța

În scop terapeutic, de la vişin se fo-
losesc codiţele fructelor, frunzele şi
scoarţa ramurilor tinere. Frunzele de
vişin, bine uscate şi mărunţite, se folo-
sesc, sub formă de decoct, prin fierbere
timp de 15 minute, pentru un ceai diu-
retic, dar, datorită iodului şi potasiului,
ceaiul se foloseşte şi în tratarea afecţiu-
nilor cardiace şi a diareei. Scoarţa de pe
ramurile tinere, bine uscată şi mărunţită,
se fierbe, obţinându-se un ceai excelent
împotriva febrei.

Codiţele fructelor de vişin conţin să-
ruri de potasiu, derivaţi flavonici şi tanin
de natură catehică, acestea determinând
folosirea lor în ceaiuri diuretice, sub for-
mă de infuzie. Datorită taninului, ceaiul
de codiţe de vişine are şi proprietăţi as-
tringente, folosindu-se şi în caz de diaree.
Vişinele, au efecte terapeutice, contri-
buind la întârzierea procesului de îmbă-
trânire prin îmbunătăţirea compoziţiei
chimice a sângelui, la ameliorarea sau
chiar vindecarea bolilor renale, hepatice,
diabetice, cardiovasculare şi la atenuarea
stresului psihic şi a anemiei. Vişinele
conţin de 19 ori mai mult betacaroten
decât afinele.

Betacarotenul este un precursor al
vitaminei A, care protejează vederea şi
menţine elasticitatea pielii, împiedicând
formarea ridurilor. De asemenea, vişine-
le conţin foarte mulţi antioxidanţi care
protejează împotriva diferitelor tipuri de
cancer.

Cura de vişine (fructe proaspete sau
suc) este indicată diabeticilor datorită
vitaminei E şi levulozei. Potasiul pe care
îl conţin contribuie la furnizarea unei
cantităţi de energie optimă organismu-
lui, dar şi la arderea caloriilor. Prin ur-
mare, vişinele ajută la reducerea ţesutu-
rilor adipoase. Ele au rolul de a reface fi-
brele musculare, ajutând organismul să
se relaxeze şi să slăbească, în acelaşi timp.
Sucul de vişine cu lapte se foloseşte în
tratarea artritelor, în stările febrile,
bronşite, astm bronşic. În plus, vişinele
ne feresc şi de insomnie.

Sucul de vişine e la fel de bun ca ibu-
profenul sau ca unele medicamente an-
tiinflamatorii. Fructele sunt recoman-
date în afecţiuni precum artrita, guta,
dureri musculare, dureri de spate. Ele
susţin buna funcţionare a creierului şi a
vaselor sanguine.

Antocianidele echilibrează ritmul
cardiac şi previn creşterea tensiunii ar-
teriale.

Consumul de vişine nu trebuie exa-
gerat. 200 de grame de vişine pe zi sunt
suficiente.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Vi;inele contribuie 
la întârzierea 

procesului 
de îmb[trânire 

Vișinele conţin< apă, zaharuri, acizi, substanţe tanoide, proteine, pectine, săruri minerale,
provitamina A, vitaminele B1, B2, C, PP, acid folic, vitamina E. Ele au o valoarea energetică
de circa 63 kcal la 100 g. Din vișine se prepară sucuri, dulceaţă, compot, gem, vișinată, sirop,
precum și dulciuri preferate de mulţi dintre noi< îngheţată, șerbet, spumă, sufleu.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Ne aflăm în plin sezon al
nun\ilor, iar dacă miresele `;i
aleg din timp rochiile, depunând
foarte mult efort în acest sens,
nici restul participan\ilor nu se
pot l[sa mai prejos.

Domni;oară de onoare, mama
miresei sau a mirelui, chiar ;i invita\ii
trebuie să acorde o aten\ie specială
\inutelor, atunci când vine vorba des-
pre un eveniment special, la care au
confirmat cu prezen\a.

Vor apărea în fotografii, \inutele
lor vor f i  comentate de restul
invita\ilor ;i mai ales, vor trebui să
poarte \inuta aleasă pe parcursul mai
multor ore. 
Dacă prietena ta cea mai bună te-a
rugat să-i fii domni;oară de onoare,
dar nu î\i asigur[ ;i \inuta pentru
nuntă, cel mai bine ar fi să te sfătuieşti
cu ea care va fi tematica ;i cromatica
nun\ii! Dacă loca\ia aleasă este pre-
ten\ioasă, alege\i rochii de seară lungi
într-o nuan\ă apropiată aranjamen-
telor florale, dacă nunta se desfăşoară
într-un cadru mai relaxat, la piscină
sau pe marginea unui lac opta\i pen-
tru rochi\e diafane, scurte. 

Ce culori trebuie evitate? 

Evita\i să purta\i alb pentru că nu
pute\i concura cu mireasă, în schimb
opta\i pentru nuan\e calde ;i pastelate
de lila, vernil, roz trandafiriu sau por-
tocaliu-piersică. Ca materiale, orien-
ta\i-v[ către dantelă ;i  voal cu aspect
diafan ;i relaxat! 
Fie că sunte\i mama mirelui sau ma-

ma miresei, nunta este un eveniment
special ;i emo\ionant pentru orice pă-
rinte. Chiar dacă nu a\i mers la cum-
părături în ultima vreme pentru o ro-
chie de ocazie,  nu pute\i  să v[
`mbr[ca\i cu ceva ce de\ine\i deja în
garderob[. Discuta\i cu mireasa, în-
cerca\i să în\elegi viziunea ei asu-
pra acestui eveniment ;i cumpă-
ra\i-v[ rochia potrivită, doar
atunci când a\i `n\eles exact toate
detaliile nun\ii. Lua\i în considerare
detalii precum vârstă, siluet[ ;i
nuanţele care v[ vin bine. 

Respecta\i formalită\ile eveni-
mentului, iar în acest fel ve\i fi admi-
rată, mireasă mul\umită ;i  petrecerea
de nuntă va fi un adevărat succes. Evi-
ta\i nuan\ele de negru sau de ro;u in-
tens, dar opta\i pentru rochii de coc-
ktial albastru-marin, grena sau verde
frunză care sunt sobre, dar totodată
elegante!

Invitaţii la nuntă au o lejeritate
mai mare în alegerea \inutelor!
Doamnele trebuie totuşi să evite ro-
chiile albe ;i cele negre ;i să opteze
pentru rochii în culori intense care
să le complimenteze personalitatea
;i stilul.  

Tot ce trebuie să face\i este să
v[ cunoa;te\i atuurile ;i să le va-
lorifica\i în aşa fel încât să fi\i o
apari\ie spectaculoasă la nuntă!
Nu uita\i că trebuie să dansa\i
toată seară, a;a că factorul
confort trebuie luat în consi-
derare, totodată ve\i fi ana-
lizată din cap până în pi-
cioare, a;a că este un test
pe care trebuie să îl
trece\i cu brio!

Ultimele lucruri la care vrem să
ne g]ndim în zilele de vară sunt re-
gulile și restricțiile. Garderoba
dumneavoastr[ v[ va mulțumi. Aşa
că în acest sezon este timpul să
înc[lca\i câteva reguli de modă. 

Bineînţeles, înainte de toate
trebuie să şti\i  “regulile de

bună purtare“, ca
mai apoi să le

schimba\i după bunul plac. Iată cum pute\i
schimba regulile vestimentare în această
vară.

1. Dungile orizontale nu v[ avantajea-
ză. Atunci când rochiile, topurile, fus-

tele şi pantalonii v[ vin bine,
nu contează ce model au.

Găsi\i un item care să vi se
potrivească şi bucura\i-v[
de zilele călduroase de va-
ră.

2. Nu pute\i purta
pantaloni scurți la servi-
ciu. Urma\i sfatul dat de
Hema Persad - o pereche
de pantaloni scurți cu o
croială care vi se potri-
veşte asortați cu un bla-
zer poate fi o alegere

fantastică atunci când
dori\i să lua\i o

pau-

ză de la fuste şi rochii.
3. Nu combina\i negru şi navy în ace-

laşi outfit. Combinarea nuanțelor de al-
bastru cu negru adaugă dimensiune ținu-
tei.

4. Nu pute\i purta piese vestimentare
din piele în timpul verii. Încerca\i să asor-
ta\i o pereche de pantaloni scurți din piele
cu o bluză de mătase pentru un look chic.

5. Sandalele până la glezne nu sunt o
alegere prea bună. Dacă v[ dori\i o pereche
de sandale până la glezne dar sim\i\i că v[
scurtează picioarele, încerca\i să le asorta\i
cu o pereche de pantaloni cropped sau cu
o fustă midi. Astfel ve\i crea proporția do-
rită.

6. Bikini sunt mai sexy decât costumul
de baie întreg. În acest moment există o
gamă variată de costume de baie întregi,
unele chiar i-ar face pe cei din Baywatch
invidioşi. Avantajul unui costum de baie
întreg constă în faptul că mai camuflează
din defecte.

7. Ghetele se poartă doar iarna. Alege\i
o fustă scurtă şi asorta\i-o

cu o bluză simplă. La acest outfit merg
perfect o pereche de ghete decupate.

8. Nu purta\i alb. Totul depinde de
materialul pe care îl alegi. Purta\i bluze le-
jere sau cu franjuri şi pune\i deoparte tri-
courile albe over-sized.

9. Franjurii se poartă doar la festiva-
lurile de muzică. C[uta\i piese vestimen-
tare cu franjuri pe mâneci sau de ce nu,
pute\i opta pentru o pereche de sandale
cu franjuri pentru un look mai casual. Da-
că nu v[ sim\i\i confortabil purtând haine
cu franjuri pute\i alege o geantă cu franjuri,
cu siguranță va fi o piesă de rezistență în
garderoba dumneavoastr[.

10. Pantalonii clasici sunt pentru băr-
bați. O pereche de pantaloni clasici pot fi
perfecți pentru o cină în oraş cu prietenii.
Asorta\i-i cu o pereche de pantofi stiletto
şi un clutch chic. Bonus, pantalonii clasici
sunt mai confortabili.

11. Pantofii sport pot fi purtați doar la
sala de sport. Noi suntem de părere că adi-
daşii pot fi purtați la aproape orice ținută.

12. Denim cu denim. Este cineva care
încă nu a încercat această combinație?

Dacă da, ce mai a;teptați? Încerca\i
un top fără mâneci asortat cu o pere-

che de jeanşi scurți uzați.

Reguli vestimentare ce pot fi `nc[lcate

Tot ce trebuie să face\i este să v[ cunoa;te\i atuurile ;i să le valorifica\i în așa fel încât să fi\i o
apari\ie spectaculoasă la nuntă! Nu uita\i că trebuie să dansa\i toată seară, a;a că factorul confort
trebuie luat în cosiderare, totodată ve\i fi analizată din cap până în picioare, a;a că este un test pe
care trebuie să îl trece\i cu brio!

|inuta pentru nunt[
trebuie aleas[ 

cu grij[
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DIET~

Dacă ai încercat toate dietele
de pe lume și ai făcut și ceva sport
și tot nu reușești să slăbe;ti, de vi-
nă pot fi hormonii tăi. Un deze-
chilibru hormonal poate cauza
probleme cu greutatea. Înva\ă de
la Doctor Mehmet Oz cum î\i con-
vingi hormonii să ardă mai multă
grăsime în 3 pași.

Pasul 1< |ine un regim detox în-
ainte de a o lua de la capăt. Dieta ta ac-
tuală s-ar putea să-ţi irite tractul di-
gestiv, dereglând hormonii şi îngreu-
nând procesul de slăbire. Resetează sis-
temul digestiv înainte de o nouă încer-
care de cură de slăbire. Cură\ă intesti-
nele şi ficatul cu o cură de detox ca la
carte. Renun\a\i la alimentele pline de
carbohidraţi, cu zahăr sau chimicale,
care cauzează dependen\ă şi pofte şi
care au risc crescut de reac\ii inflama-
torii în corp.

Hidrata\i-v[ bine, consuma\i fibre
şi încerca\i apa de detox< un amestec
de patru ceşti de apă, zeama de la ju-
mătate de lămâie, ghimbir proaspăt ras
şi un praf de boia de ardei roşu Cayen-
ne.

Pasul 2< Alege solu\ii specializate
pentru p[r\ile corpului pline de grăsi-
me. Anumite păr\i ale corpului se în-
graşă la comanda unor anumiţi hor-
moni. De aceea, dacă vrei să slăbeşti
antrenând hormonii, este bine să ;tii
care din ei sunt de vină pentru kilo-
gramele în plus.

Grăsimea de pe burtă

Dacă tinde\i să v[ `ngr[;a\i numai

în jurul mijlocului, ai ;unci laterale şi
grăsime pe burtă, cel mai probabil că
este de vină cortizolul, hormonul stre-
sului. Încearcă busuioc indian, spanac,
citrice, nuci şi ciocolată amăruie.

Grăsimea de pe fund 
și coapse

Dacă te îngraşi mai degrabă în zona
şoldurilor ;i ai cam pus kilograme pe
fund de sărbători, s-ar putea să ai un
exces de estrogen. Consumă broccoli,
varză, conopidă, varză de Bruxelles ;i
alte crucifere, pentru a scăpa de kilo-
gramele în plus.

Grăsimea de pe piept ;i braţe

Dacă sunte\i genul de femeie care
face falduri pe lângă sutien, are ari-
pioare la bra\e ;i se îngraşă în partea
de sus a corpului, s-ar putea să ai o
problemă cu secreţia de insulină. În-
cearcă acidul linoleic conjugat (CLA),
dacă nu suferi cu inima, nu ai diabet
sau rezistenţă la insulină, deoarece
acesta interferează cu tratamentele
pentru aceste boli. Dacă vre\i să îl con-
suma\i natural, îl găsi\i în carne de vită
;i unele brânzeturi.

Pasul 3< Consumă proteine ;i gră-
simi bune. Urmează principiul reco-
mandat de Doctor Oz< La fiecare porţie
de carbohidra\i, consumă de două ori
mai multe grăsimi bune ;i proteine.
Cele mai bune alimente, pentru o dietă
de stabilizare a hormonilor ;i slăbit
sunt< rodiile (con\in acid elagic, care
reduce efectele estrogenului, con\in an-
tioxidanţi ;i antiinflamatori naturali),
hrişcă (bună pentru cei sensibili la glu-
ten, hrişca reglează nivelul insulinei ;i
al glicemiei), vin ro;u sec ;i “nuci de
soia coapte” (boabe de soia înmuiate
în apă ;i apoi coapte până au o textură
untoasă ;i gust de nucă).

Sfaturile dr. Oz pentru
accelerarea arderilor

Dieta cu ceai verde şi lapte este o
metodă simplă de a slăbi rapid ;i a-\i
pregăti corpul pentru vară. Ave\i grijă,
însă, să o \ine\i în weekend sau când
nu sunte\i nevoită să ie;i\i din casă.

Dieta cu ceai verde şi lapte este re-
comandată mai ales celor care vor să
scape de excesul de apă din organism.
Nu ave\i voie, însă, să o ține\i decât cel
mult două zile într-o lună. În urma
acestei cure, vei slăbi aproximativ 2 ki-
lograme pe zi, dar este obligatoriu să
discuta\i cu medicul înainte să o \ine\i.

Dacă vre\i să \ine\i dieta cu ceai
verde ;i  lapte, ave\i nevoie de două
linguri de frunze de ceai verde ;i  1,5
l de lapte degresat. Fierbe\i laptele ;i
l[sa\i-l să se răcească pu\in apoi
ad[uga\i frunzele de ceai verde. Aco-
peri\i recipientul în care ave\i băutura
;i l[sa\i-l să stea 20 de minute. Strecu-
ra\i laptele ;i be\i o cană din lichidul
ob\inut la fiecare două ore, de-a lungul
întregii zile. Între timp, ave\i voie să
be\i doar apă. Poate părea o dietă dras-
tică, însă băutura din lapte ;i ceai verde
v[ va ajuta să sc[pa\i de senza\ia de
foame. Pe lângă faptul că ve\i scăpa de
kilogramele în plus, ve\i elimina ;i to-
xinele.

Dieta cu ceai verde ;i  lapte nu este
recomandată celor care au intoleran\ă
la lactoză, boli de rinichi, pietre la bilă
ori au tensiunea mică. 

Dieta cu ceai verde ;i lapte

Scorțișoara are efecte nebănui-
te asupra sănătății oamenilor. De
la slăbit și condimentat delicios
deserturile, la scăderea glicemiei
sau creșterea dorinței sexuale,
scorțișoara ne ajută să ne simțim
mai bine.

Scorțişoara conține un amestec de
mangan, fier, calciu şi fibre şi a fost fo-
losită încă din vremurile medievale
pentru vindecarea diareei, indigestiei
şi balonării. Studiile recente arată că
scorțişoara ar ajuta în prevenirea ex-
tinderii unor anumite tipuri de cancer.
În plus, ajută la vindecarea ulcerului şi
combate infecțiile bacteriene.

Scorțişoara are şi alte efecte asupra
sănătății oamenilor, printre care redu-
cerea zahărului din sânge, reducerea
colesterolului rău LDL şi asta fără să
afecteze nivelul de colesterol bun HDL.
Pentru că reduce colesterolul şi nivelul
zahărului din sânge, scorțişoara este
benefică în cazul pacienților cu sin-
drom metabolic, rezistență la insulină
şi diabet tip 2.

Accelereaz[ organismul

Scorțişoara v[ ajută să slăbi\i prin
câteva mecanisme complexe, care au
legătură cu prevenția diabetului de tip
2 şi cu viteza metabolismului. Scorți-
şoara are capacitatea unică de a imita
activitatea insulinei în corp. Astfel, ea
ajută la reglarea cantității de zahăr din
sânge, ceea ce asigură buna funcționare
a organelor şi împiedică formarea de
depozite de grăsime care provoacă de-
zechilibre în organism.

Studii recente au arătat că adăuga-
rea scorțişoarei la o masă scade indicele
glicemic al acesteia cu 18-29%. Pentru
a evita creşterile bruşte de glicemie este

recomandat să consumați alimente cu
indice glicemic mai mic, iar scorțişoara
ajută reglarea acestui raport.

Scorțişoara acționează în mod ase-
mănător cu ardeii iuți, accelerând me-
tabolismul şi eliberând căldură în urma
digestiei. Prezența scorțişoarei în corp
forțează metabolismul să accelereze
pentru a putea digera componentele
ei, ceea ce ajută mult în curele de slă-
bire. Practic, scorțişoara se digeră mai
greu şi metabolismul are nevoie de mai
multă energie pentru a desface com-
puşii chimici din condimentul minu-
ne.

Un metabolism mai rapid înseam-
nă arderea mai rapidă a grăsimilor şi
întărirea masei musculare, mai ales da-
că sunt combinate cu o dietă echilibrată
şi exerciții fizice.

Ajut[ la arderea grăsimii 
de pe burtă

Se pare că scorțişoara ajută la ar-
derea grăsimii de pe burtă mai mult
decât alte depozite de celule adipoase
din corp. Nu numai că este inestetică,
dar grăsimea abdominală este şi cea
mai periculoasă dintre tipurile de gră-
sime, deoarece se află în zona cu cele
mai multe organe vitale. Cu cât scapi
de mai multă grăsime de pe burtă, cu
atât eşti mai sănătoasă în general.

Pentru că se digeră mai greu, scor-
țişoara te ajută să slăbeşti prin reduce-
rea poftei de mâncare. Cum ea stă mai
mult timp în stomac, la fel se întâmplă
şi cu restul alimentelor ingerate la
aceeaşi masă. 

Astfel, toată hrana se procesează
mai greu şi stomacul rămâne plin mai
mult timp, ceea ce creează o senzație
de sațietate şi te scapă de gustările vi-
novate dintre mese.

Alina Creț

Scor\i;oara suprim[
pofta de mâncare

Renun\a\i la alimentele pline de carbohidraţi, cu zahăr sau chimicale, care cauzează dependen\ă
și pofte și care au risc crescut de reac\ii inflamatorii în corp. Hidrata\i-v[ bine, consuma\i fibre și
încerca\i apa de detox< un amestec de patru cești de apă, zeama de la jumătate de lămâie, ghimbir
proaspăt ras și un praf de boia de ardei roșu Cayenne.
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Ultimul profet al Vechiului
Testament şi primul profet al Nou-
lui Testament, Ioan Botezătorul,
a fost fiul preotului Zaharia şi al
Elisabetei. Elisabeta era stearpă şi
datorită faptului ca îşi doreau
foarte mult un copil, Dumnezeu
a ascultat rugăciunea lor şi le-a
vestit prin înger că Elisabeta va
naşte un copil care va fi cel mai
mare prooroc al tuturor timpuri-
lor născut dintr-o femeie şi se va
chema IOAN. Pentru că Zaharia
nu a dat crezare spuselor îngerului
a fost mut până în ziua a opta după
naşterea copilului, când a fost tăiat
împrejur. 

Familia a dorit să-i pună numele co-
pilului «Zaharia», dar preotul s-a opus.
A cerut o tăbliţă şi a scris pe ea< «Ioan
este numele lui» şi limba i s-a dezlegat.
Ioan a stat în pustiu până în ziua arătării
lui către popor, pregătind calea Domnului
(episodul naşterii Sfântului Ioan Boteză-
torul este relatat pe larg în Sfânta Evan-
ghelie după Luca, cap. I).

Sânzâienele, între mit 
şi realitate 

Potrivit tradiţiei, în 24 iunie, anual,
se serbează «Sânzâienele». Această săr-
bătoare se numeşte «Sânzâiene» în sud-
vestul, nordul şi centrul României şi
«Drăgaica» în Moldova de Sud, Dobrogea
şi Muntenia. Ion Ghinoiu consideră că
Sânzâienele sunt reprezentări fantastice
în alaiul Sânzâienei sau Drăgaicei, zeiţa
agrară celebrată în solstiţiul de vară, când
se împârguiesc lanurile de grâu şi înflo-
reşte planta ce-i poartă numele< sânziana
sau drăgaica. Sânzienele sunt divinităţi
nocturne care apar numai în cete, de obi-
cei în număr fără soţ. Ele ar fi zâne sfinte
sau fecioare frumoase răpite de zmei şi
ţinute în palate ferecate. 

În noaptea de Sânzâiene (23-24 iu-
nie), în timp ce umblă pe pământ sau plu-
tesc în aer, cântă şi dansează, împart rod
holdelor şi femeilor căsătorite, înmulţesc
păsările şi animalele, stropesc florile cu
leac şi miros, tămăduiesc bolile şi sufe-
rinţele oamenilor, apără semănăturile de
grindină şi vijelii. Spre deosebire de Iele
şi Rusalii care sunt «Zâne rele», Sânzâie-
nele sunt «Zâne bune». 

În sud-estul României, în ritual, Sân-
zâienele sau Drăgaicele sunt fete necăsă-
torite care împlinesc ceremonialul nupţial
al zilei agrare, cunoscut sub numele de
«Dansul Drăgaicei». În situaţii speciale,
când oamenii le nesocotesc ziua, Sânzâ-
ienele pot deveni forţe distructive< stâr-
nesc din senin furtuni, aduc grindina, ri-
dică în vârtej pe cei păcătoşi lovindu-i cu
boala numită «luatul de Drăgaică», lasă
câmpurile fără rod şi florile fără leac. Sân-
zâienele sunt atestate atât ca divinităţi fi-
tomorfe (planta care înfloreşte de ziua
lor, sânzâiana), cât şi ca divinităţi antro-
pomorfe (ceata feminină ce formează an-
turajul în care se desfată zeiţa agrară), în
Oltenia, Banat, Transilvania, Maramureş,
Bucovina, Moldova de Nord. Local, în
acest areal extins, apare şi sinonimul sudic
al acestor reprezentări mitice, Drăgaicele
(a se vedea Ion Ghinoiu, «Obiceiuri po-
pulare de peste an. Dicţionar», Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti,
1997, pp. 178-179). 

Sărbătoarea Sânzâienelor este cu dată
fixă (24 iunie), fiind dedicată Sânzâienei,
protectoare a lanurilor de grâu şi orz aflate
în pârg. Este una dintre cele mai îndrăgite
sărbători ale verii, care adună laolaltă un

mare număr de obiceiuri< efectuarea ob-
servaţiilor astronomice şi meteorologice,
în special la răsăritul Găinuşei sau Cloştei
cu Pui, în raport cu care se calculează
apoi timpul favorabil culegerii grâului de
toamnă> culegerea plantelor de leac şi a
picăturilor de rouă pentru cosmetica po-
pulară (cele mai de seamă plante de leac
care se culeg în această zi sunt< sânzâiana
– care este bună pentru roada grădinilor
şi a câmpului, pentru pepeni şi curechi>
usturoiul – întrebuinţat pentru diferite
leacuri> cicoarea – pentru dureri de şale>
cimbrişorul – împotriva pârlelii> aceste
plante vor fi bune de leac dacă se vor sfinţi
la biserică)> scalda rituală a fetelor şi ne-
vestelor tinere în ape curgătoare sau tă-
vălirea lor prin pajiştile înrourate pentru
a fi frumoase şi îndrăgite în cursul anului>
spălarea părului de către fete cu iarbă ma-
re pentru a fi plăcute feciorilor> aflarea
ursitei prin împletirea cununiţelor de sân-
zâiene şi aruncarea acestora pe acoperişul
casei sau şurii. În această perioadă a anu-
lui cucul încetează a cânta> el cântă numai
de la Buna Vestire până la Sânzâiene, când
se îneacă cu orz sau cireşe şi răguşeşte.
Muţirea cucului reprezintă un semn că a
sosit vremea cosirii fâneţelor. Se crede că
dacă şi după Sânzâiene cântă cucul, tim-
purile vor fi rele, aducând foamete mare,
războaie şi nenorociri. Alţii consideră că
după această zi, cucul se preface în uliu
şi începe iarăşi a cânta. 

În Moldova se face «descânte-
cul de întors inima cuiva»

Acum se organizează vestitele târguri
de Sânzâiene, iar momentul cel mai im-
portant al sărbătorii îl constituie umblatul
cu făclia, ceremonial la care participă în-
treaga suflare a localităţilor (vezi Ion Ghi-
noiu, «Vârstele timpului», Editura Mi-
nerva, Bucureşti, 1988, p. 266). Făcliile,
lucrate din lemn de molid uscat, se rotesc
în sensul mersului soarelui, rotocoalele
de foc având un pronunţat caracter al cul-
tului solar, care ar putea simboliza bucu-
ria victoriei luminii asupra întunericului.
Tudor Pamfile afirmă că în Moldova, de
Sânzâiene, se face «descântecul de întors
inima cuiva», pentru a alunga ura dintre
două persoane. Conform acestui ritual,

se scot nouă cărbuni aprinşi din vatra fo-
cului şi peste ei se pune cu gura în jos o
ulcică> deasupra ulcicăi se pun iarăşi trei
cărbuni aprinşi, după care se descântă
astfel< «Eu voi întoarce ulcica asta/Şi ul-
cica întoarce vatra/Şi vatra întoarce so-
ba/Şi soba întoarce grinzile cu horna/Şi
grinzile întorc podelele,/Leaturile şi şin-
drilele,/Şindrilele întorc crângurile/Şi
crângurile întorc pe Sfântul Spiridon/Şi
pe Sânzâiene/Şi pe Maica Domnului/Să
întoarcă inimile celor împricinaţi/Unul
asupra altuia/Cu cugetele/Şi cu dragos-
tea/Să se împăciuiască!» Cărbunii de pe
fundul ulcelei care s-au stins sau au prins
cenuşă în timpul cât s-a rostit de trei ori
descântecul, se udă cu apă neîncepută.
Din apa aceea, cei învrăjbiţi beau o parte,
iar cu ceea ce rămâne se spală pe faţă şi-
şi stropesc hainele. Cărbunii de sub ulcică
închipuie duşmanii şi duhurile rele, care
învrăjbesc oamenii> de aceea se iau şi se
pun jos lângă uşă, se calcă în picioare şi
apoi se aruncă în gunoi (Tudor Pamfile,
«Sărbătorile la români», Editura Saecu-
lum I.O., Bucureşti, 1997, ediţie şi intro-
ducere de Iordan Datcu, p. 69). În Banat,
de Sânzâiene, cei care sunt cu dare de mâ-
nă dau de pomană pentru sufletele
morţilor câte un colac cu jordilene (caise
şi pere)> acest obicei constituie «Moşii de
Sâmzenii» (Otilia Hedeşan, «Lecţii despre
calendar (curs de folclor», Universitatea
de Vest Timişoara, 1998, p. 196). Poporul
român a mai legat de Sânzâiene şi numele
Sfântului Ioan cel Nou, ale cărui sfinte
moaşte, făcătoare de minuni, se găsesc la
Suceava, în mănăstirea care-i poartă nu-
mele, unde anual, în 24 iunie, numeroşi
pelerini vin în procesiune pentru a se în-
china.

Sânzâienele în Sătmar 

Această sărbătoare reprezintă un mo-
ment important în viaţa românilor din
acest spaţiu etnografic. Cu o seară înainte,
fetele fecioare şi pruncele se duc să cu-
leagă sânzâiene, organizându-se din timp
grupuri de culegătoare. Copilele împle-
tesc cununiţe în trei şi în patru, punân-
du-le apoi pe cap. Tinerele dornice de
măritiş culeg braţe întregi de sânzâiene,
pe care le duc acasă şi acolo le împletesc

cântând. Prima cununiţă făcută se pune
pe gard, ca oricine intră în gospodărie să
aibă noroc şi sănătate. A doua cununiţă
se aruncă pe casă pentru a alunga duhu-
rile cele rele> tradiţia spune că dacă această
cunună cade peste casă, fata nu se va mai
mărita în acea toamnă sau că cineva din
familie se va îmbolnăvi, putând chiar să
moară. A treia cununiţă se aşază în poiată
(grajd) pentru îndepărtarea lucrărilor vi-
cleanului diavol, ca să nu «li se ia laptele
la vaci» şi ca toate animalele să fie ferite
de boli şi de moarte năpraznică. 

În Ţara Oaşului se aruncă pe case câte
o cununiţă pentru fiecare membru al fa-
miliei, ceea ce simbolizează unitatea, ar-
monia, pacea şi înţelegerea care trebuie
să troneze în toate căminele. Când gru-
purile de culegătoare se întorc de la cu-
lesul sânzâienelor, la fiecare încrucişare
de drumuri, la cruci, se pune câte o cu-
nuniţă, precum şi la biserică, pentru ca
Dumnezeu să ocrotească întreaga comu-
nitate de orice rău, aducând belşug şi spor
în toate casele de gospodari. Tocmai de
aceea, se mai pun cununi în casă  la
meşter-grindă, se aruncă în holde sau pe
coşurile de mălai, aceste cununiţe fiind o
prevestire şi a secerişului care se apropie.
În caz de furtună, ploaie cu grindină,
când se trag clopotele în sat pentru a îm-
prăştia norii, boreasa ia mâţişoare sfinţite
la Florii, o coajă de ou de la Paşti şi o
floare de sânzâiene, pe care le aruncă în
foc pentru stabilirea echilibrului între
forţele naturii, iar părinţii îşi pun copiii
în genunchi să se roage. De Sânzâiene nu
se lucrează nimic, ci toată suflarea pleacă
la biserică.

Poporul român a ştiut întotdeauna ce
rol are Dumnezeu în viaţa cotidiană, a
sesizat influenţa Acestuia prin diferite
acţiuni, atât în domeniul public, cât şi în
cel privat, acordându-I cinstea cuvenită.
Alături de acest cult, fiecare zonă etno-
folclorică şi-a format o serie de tradiţii
referitoare la sărbători în paralel cu datele
furnizate de Biserică. Acestea nu au avut
însă rolul înstrăinării de Dumnezeu, ci
dimpotrivă, mărirea respectului faţă de
divinitate, ca fiind singura forţă supremă
ce poate învinge puterea răului şi conduce
omenirea pe calea cea bună.

Preot dr. Cristian Boloş

În Ţara Oaşului se aruncă pe case câte o cununiţă pentru fiecare membru al familiei, ceea ce simbolizează unitatea,
armonia, pacea şi înţelegerea care trebuie să troneze în toate căminele

TRADI}II
În noaptea de Sânzâiene (23-24 iunie), în timp ce umblă pe pământ sau plutesc în aer, cântă şi

dansează, împart rod holdelor şi femeilor căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele, stropesc
florile cu leac şi miros, tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor, apără semănăturile de grindină
şi vijelii. Spre deosebire de Iele şi Rusalii care sunt «Zâne rele», Sânzâienele sunt «Zâne bune». 

Vara ̀ ncepe cu Sf]ntul Onufrie, cin-
stit de Biseric[ `n ziua de 12 iunie ;i du-
reaz[ p]n[ la Sf]nt[ Maria Mic[, 8 sep-
tembrie. ~n popor se spune c[ miezul ve-
rii sau dricul verii se nume;te timpul
c]nd temperatura este foarte mare. "Vara
soarele merge mai sus, da iarna luna mer-
ge mai pe sus dec]t soarele, a;a cum mer-
ge soarele vara. Astfel a `mp[r\it Dum-
nezeu, ca jum[tate de an s[ fie unul mai
mare, da jum[tate altul", se arat[ `n ca-
lendarele vremii.

B[tr]nii spun c[ atunci c]nd se coc
poamele este bine ca mai `nt]i s[ se dea
de poman[ pentru cei mor\i ;i apoi s[ se
m[n]nce din ele. 

Ziua de 27 iunie, cunoscut[ ;i sub
numele de Pintelei - c[l[torul, este mo-
mentul c]nd, dup[ cum spun rom]nii,
c[l[tore;te vara spre toamn[.

Ca orice anotimp ;i vara are preves-
tirile ei de timp. Se spune ca dac[ se fac
v]rtejuri `n aer atunci urma secet[, iar
dac[ abund[ `n nuci ;i alune, vom avea
o iarn[ grea. E semn de v]nt atunci c]nd
pe timpul verii cerul e plin de nori mari,
prevestind totodat[ ;i schimbarea vremii. 
"C]t de sus va fi vara cuibul ;oarecelui
pe iarb[, at]ta va fi neaua de mare `n
iarna viitoare. Dac[ ;oarecii vara `;i
adun[ spice multe vom avea o iarn[ grea.

Vara, dac[ oile, ̀ nainte de a le mulge,
zbiar[, beh[ie mult, e semn de iarn[
lung[. Dac[ cioarele vara se culc[ `n
v]rful stejarilor, va fi iarn[ grea. Dac[
cucul st[ cu o s[pt[m]n[ `nainte de Sf.
Petru, are s[ fie iarna grea ;i din contr[,
dac[ pleac[ mai ̀ n urm[ cu o s[pt[m]n[,
are s[ fie iarn[ mai u;oar[".

(Antoaneta Olteanu, Calendarele 
poporului român, Ed. Paideia, 

Bucure;ti, 2001, 2009)

Vara cu nuci 
;i alune multe 

anun\[ o iarn[ grea

Iunie est luna solsti\iului de var[,
c]nd ziua devine cea mai lung[. Toto-
dat[ este luna `n care timpul calenda-
ristic ;i vegeta\ia ajung la maturitate,  cu
o vreme uneori schimb[toare care poate
s[ dea peste cap toat[ recolta. De altfel
`n acest an s-a ;i v[zut cum ploile ;i grin-
dina au distrus sute de hectare de culturi
la noi `n jude\ ;i nu numai. Din acest
motiv luna iunie se remarc[ ;i prin fap-
tul c[ majoritatea s[rb[torilor sunt
`nchinate naturii ;i sunt menite a cere
protec\ie ̀ mpotriva multitudinii de ele-
mente care pot afecta munca c]mpului
;i gospod[ria.

Din s[rb[torile rezervate lunii lui
Cire;ar, cum mai este numit[ `n popor
luna iunie, cele mai importante sunt Sf.
Iuda (19 iunie), S]nzienele sau Dr[gaica
(24 iunie) ;i Sfin\ii Apostoli Petru ;i Pa-
vel (29 iunie).

~n credin\a popular[, Sf]ntul Iuda
apare drept cel care sus\ine unul dintre
pilonii pe care este a;ezat p[m]ntul. Se
spune c[ atunci c]nd Iuda va roade acest
st]lp, p[m]ntul se va pr[bu;i, iar lumea
va fi distrus[.

O multitudine de credin\e ;i tradi\ii
sunt atribuite ;i S]nzienelor sau Dr[gai-
cei, credin\e care difer[ de la o regiune
la alta a \[rii ;i care uneori se afl[ ̀ n con-
tradic\ie. 

Despre Sfin\ii Petru ;i Pavel, `n po-
por se crede c[ stau pe lun[, de–o parte
;i de alta a acesteia. Dintre cei doi, Sf.
Petru este cel mai important, din acest
motiv exist]nd o mul\ime de pove;ti ca-
re `l au ca personaj principal. De ase-
menea, el are ;i o serie de `ndatoriri,
printre care ;i aceea de a de\ine cheile
de la poarta ;i de la `nc[perile Raiului,
fiind m]na dreapt[ a lui Dumnezeu. 

A consemnat :tefania Cri;an

S[rb[torile lunii iunie
sunt `nchinate

protec\iei naturii

În noaptea de 23 iunie, Sânzâienele împart 
rod holdelor ;i femeilor c[s[torite

În situaţii speciale, când oamenii le nesocotesc ziua, Sânzâienele pot deveni forţe distructive< stârnesc din
senin furtuni, aduc grindina, ridică în vârtej pe cei păcătoşi
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ART~ Monic[i nu-i lipse;te modestia, dar nici curajul de a veni ̀ n fa\a publicului cu lucr[rile
sale. A g[sit `n AAP un grup de la care are mereu de `nv[\at ;i o mul\ime de prieteni.

~n cei c]\iva ani `n care am
scris despre via\a ;i crea\iile
arti;tilor plastici s[tm[reni, cu-
nosc]ndu-i ̀ ndeaproape, ne-a fost
dat uneori s[ auzim comentarii
excesiv de dispre\uitoare la adresa
arti;tilor amatori, lipsi\i de studii
de specialitate adic[. Am hot[r]t
s[ v[ prezent[m acum o t]n[r[
care poate fi un exemplu elocvent
despre cum se na;te ;i cre;te o pa-
siune creatoare. Ea este Monica
Keresztesi ;i activeaz[ `n
Asocia\ia Arti;tilor Plastici Satu
Mare.

Are o v]rst[ rotund[, a deplinei
maturit[\i feminine. ~n cur]nd va fi zi-
ua ei de na;tere, iar de cur]nd ;i-a etalat
c]teva lucr[ri mai vechi ;i mai noi ̀ ntr-
o cafenea central[ ;i a participat cu
c]teva picturi la expozi\ia de final de
an organizat[ de :coala de Arte. Nu e
o profesionist[ a domeniului. E expert
contabil de forma\ie, lucreaz[ la o
firm[ privat[ s[tm[rean[, este so\ie ;i
mam[ `mplinit[, iar pasiunea pentru
arta vizual[ a venit `n via\a ei nu de
foarte mult timp.

Nevoia exprim[rii de sine

Binecunoscuta teorie a piramidei
nevoilor umane, enun\at[ de Abraham
Maslow, s-a confirmat ;i `n via\a Mo-
nic[i. Ajuns[ la un moment `n care
via\a de familie era fericit[ ;i stabil[,
iar so\ul ;i cei doi copii aveau fiecare
pasiuni care s[ le umple timpul liber,
la `nceputul acestui deceniu doamna
Keresztesi s-a hot[r]t s[ se apuce de
desen. Era nevoia exprim[rii de sine,
cea din v]rful piramidei desenate de
omul de ;tiin\[ american, care se face
sim\it[ atunci c]nd toate nevoile de
baz[ sunt satisf[cute. Atunci omul are
timp s[ se `ntoarc[ spre sine ;i caut[
mijloace de autoafirmare. Iar arta este
`ntotdeauna un r[spuns `n aceast[
c[utare.

Odat[ prins[ ideea, Monica n-a stat
mult pe g]nduri. A c[utat rapid pe in-
ternet un curs de grafic[, ;i l-a g[sit, ̀ n
Ungaria. Un curs de c]teva s[pt[m]ni,
care `\i pune bazele tehnicii desenului
`n creion. :i apoi a `nceput s[ lucreze
frenetic, pasiunea desenului dovedin-
du-se puternic[ ;i deloc trec[toare. A
`nceput cu portrete. Evident, la ̀ nceput
tr[s[turile erau grosiere, m]na mai
pu\in sigur[. Apoi, cu fiecare nou[ lu-
crare, a ̀ nceput s[ st[p]neasc[ mai bine
me;te;ugul.

A intrat ̀ n Asocia\ia Arti;tilor Plas-
tici dup[ ce a fost la o expozi\ie a lui
Bokor Levente. Acolo pre;edintele
AAP, Gergely Csaba, afl]nd c[ doamna
cea blond[ se ocup[ cu grafica, a che-
mat-o la o ;edin\[ a asocia\iei, iar acolo
lucr[rile i-au fost examinate ;i a fost
primit[ ̀ n grup. Totul, ca ;i la ̀ nceput,
aproape de azi pe m]ine.

~n 2012 Monica Keresztesi a expus
`ntr-o expozi\ie care avea s[ fie ultima
apari\ie public[ a regretatei Iulia Olar.
Au urmat expozi\ii colective AAP, ta-
bere de crea\ie, expozi\ii de grup
restr]ns `n \ar[ ;i `n Ungaria. Dorind
s[ `;i dezvolte ;i mai mult talentul, s-a
`nscris la :coala de Arte, la cursurile
de pictur[ ale profesorului Abkorovits
Robert, pe care le-a absolvit `n acest
an. Primele `ncerc[ri au fost ;i aici ti-

mide, dar cu timpul a devenit tot mai
sigur[ ;i `ndr[znea\[, iar cele mai re-
cente lucr[ri de pictur[ promit surprize
pl[cute pentru viitor.

~n domeniul graficii a trecut la lu-
crul `n c[rbune ;i lucr[ri ale sale au
ajuns `n colec\ii particulare inclusiv la
Bucure;ti, una din ele, un portret al
actri\ei Daniela Nane, fiind foarte apre-
ciat[ at]t de destinatar[, c]t ;i de cei,
destul de mul\i, care au v[zut-o pe Fa-
cebook. Calit[\ile de organizator au
f[cut-o pe Monica mai `nt]i secretar
`n AAP, iar de cur]nd vicepre;edinte,
ea fiind `n destule ocazii ;i prezenta-
toare - prezentabil[, ̀ ntr-adev[r - a ver-
nisajelor asocia\iei.

Virtu\ile amatorilor

Monic[i nu-i lipse;te modestia, dar
nici curajul de a veni ̀ n fa\a publicului
cu lucr[rile sale. A g[sit `n AAP un
grup de la care are mereu de `nv[\at ;i
o mul\ime de prieteni. Mediul artistic
`i aduce o `mplinire `n plus pe l]ng[
serviciul de zi cu zi ;i bucuriile aduse
de familie. Fiica sa, Kitty, a devenit o
sportiv[ de performan\[, practic]nd
tenisul de mas[ la un club din Ungaria
- dup[ ce a deprins tainele mingii de
celuloid la Satu Mare ;i Carei - ;i
merg]nd la turnee puternice `n Cehia
;i Canada `n ultimul timp, fiul Tamas
face ;i el sport, iar so\ul Istvan are pro-
iecte ambi\ioase `n meseria lui.

Sigur c[ lucr[rile ei mai au
st]ng[cii, mai urmeaz[ ni;te ;abloane,
dar drumul s[u ̀ n ale artei abia a ̀ nce-
put. :i aici vedem una din virtu\ile
arti;tiilor amatori< ei sunt con;tien\i,
`n marea lor majoritate, c[ au mereu
loc de mai mult ;i mai bine, iar mul\i
dintre ei `;i `ncearc[ m]na `n direc\ii
;i stiluri noi, p[str]ndu-;i cuvenita mo-
destie. Unii dintre ei sunt gata mereu
s[ ̀ nve\e din arta profesioni;tilor ;i vin
tot mai des la expozi\iile acestora, cu-
rio;i ;i preg[ti\i s[ integreze ̀ n propriile
c[ut[ri artistice lec\ii noi ;i interesante.
~n fa\a unei preocup[ri nobile, cum es-
te cea legat[ de art[, o atitudine aro-
gant[ nu face bine nim[nui. Este loc
pentru to\i pe pere\i ;i simeze.

Vasile A.

Monica Keresztesi, `nconjurat[ de colegii ;i prietenii din AAP Satu Mare, la deschiderea celei mai recente expozi\ii a sa

"La Petite Danseuse de quatorze
ans" (Mica dansatoare de 14 ani), una
dintre cele mai renumite sculpturi rea-
lizate de Edgar Degas, estimată la un
preţ cuprins între 10 milioane şi 15 mi-
lioane de lire sterline (13,7 milioane -
20,5 milioane euro), va fi pusă în vân-
zare la o licitaţie organizată de casa Sot-
heby's, pe 24 iunie. Sculptura reprezin-
tă una dintre puţinele statui din bronz
realizate de Degas care se află încă în-
tr-o colecţie privată, întrucât majori-
tatea operelor artistului francez sunt
deţinute în prezent de diverse muzee
prestigioase, precum Tate London şi
Philadelphia Museum of Art.

Sculptura - al cărei model a fost
Martie van Goethem, o tânără studentă
din Belgia de la cursurile de balet or-
ganizate de Opera din Paris în 1881 -
este o operă în bronz în mărime natu-
rală, realizată iniţial în ceară. Sculptura
a fost apoi îmbrăcată cu un corset, un
tutu şi pantofi de balet şi poartă pe cap
o perucă realizată din păr natural.

În ciuda celebrităţii sale actuale,
sculptura nu a fost prea bine primită
de public atunci când a fost expusă
pentru prima dată, la sfârşitul secolului
al XIX-lea. Opera de artă a fost "acu-
zată" în acea perioadă că ar reprezenta
o adolescentă într-o manieră animali-
că, fiind comparată cu o maimuţă care
posedă un chip "pe care pot fi citite tot
felul de promisiuni detestabile, semnul
unui caracter deosebit de vicios". Însă
criticii de artă din epocă au recunoscut
realismul uluitor al sculpturii.

Cele 28 de copii ale operei originale,
care sunt expuse în prezent în diverse
muzee şi galerii de artă din lumea în-
treagă, au fost realizate după moartea
lui Edgar Degas, care a decedat în 1917.

“Mica dansatoare”
a lui Degas va fi

scoas[ la licita\ie

Camera Deputaţilor a aprobat
miercuri, în unanimitate, înfiinţarea
la Târgu Jiu a Muzeului Naţional
„Constantin Brâncuşi”. Instituţia se
va afla în subordinea Ministerului
Culturii, iar legea adoptată va intra
în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Potrivit proiectului adoptat de de-
putaţi, muzeul are ca scop reunirea
tuturor lucrărilor marelui artist într-
o expunere de tip „virtual cu imagini
3D de tip digital”, iniţierea şi elabo-
rarea de lucrări şi programe de cer-
cetare asupra operei şi vieţii lui Con-
stantin Brâncuşi, identificarea şi al-
cătuirea unui repertoriu al lucrărilor
marelui artist aflate pe teritoriul Ro-
mâniei şi în străinătate şi organizarea
de expoziţii temporare, prin expune-
rea acestora în muzeu, cu acordul
deţinătorilor.

Alte obiective ale muzeului vor fi
organizarea unei secţiuni „Atelier
ambient”, acordarea de sprijin de spe-
cialitate autorităţilor locale şi enti-
tăţilor cu drept de administrare în ve-
derea protejării şi conservării Ansam-
blului Monumental Calea Eroilor, or-
ganizarea unui departament de do-
cumentare-bibliotecă care să conţină
colecţii de cărţi, publicaţii, cataloage
cu bibliografia exhaustivă privind
viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi,
publicarea de studii, cataloage şi al-
bume, creerea unei secţii de pedago-
gie muzeală pentru copii, iniţierea de
tabere de sculptură.

Muzeul Na\ional
“Constantin Br]ncu;i”

se na;te la Tg. Jiu

Monica Keresztesi cre;te
ca artist[ `n AAP Satu Mare
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Un vechi oraş egiptean scufundat
în mare acum 1.200 ani începe să dez-
văluie secretele vieții în legendarul port
Thonis-Heracleion. Chiar dac[ nu este
vorba despre Atlantida, artefacte ale
unui oraş cu bog[\ii extraordinare,
menționat chiar de către Herodot si vi-
zitat chiar de Elena din Troia si iubitul
ei Paris, un port de despre care timp de
secole s-a crezut că a fi o legendă, ̀ ncep
să vadă lumina zilei. La un deceniu de
la descoperirea sa, arheologii au realizat
deja o imagine o vieții citadine în ora;ul
din epoca faraonilor.

Denumit de asemenea Thonis,
ora;ul Heracleion a dispărut sub Marea
Mediterană acum circa 1.200 de ani şi
a fost redescoperit în timpul unui stu-
diu de pe malul egiptean, la începutul
deceniului trecut, cercetătorii av]nd
opinia că oraşul a fost centrul vamal
principal prin care treceau toate schim-
burile comerciale din Grecia şi din alte
părți din Marea Mediterană c[tre Egipt.
Heracleion a fost astfel cel mai impor-
tant port comercial internațional din
Egipt în acest moment. Era locul unde
se colectau taxele pe import şi export.
Toate opera\iunile se efectuau `n tem-
plul principal.

Ei au descoperit rămăşițele a peste
64 de nave îngropate în p[m]ntul gros
şi nisipul care acoperă în prezent fundul
mării. Monede de aur şi greutăți reali-
zate din bronz şi piatră au fost de ase-
menea g[site.

16 statui gigant au fost descoperite
şi aduse la suprafață, în timp ce arheo-
logii au găsit în adâncul mării sute de
statui mai mici ale zeilor minori. Dale
de piatră cu texte în greaca veche sau
egipteana antică au fost de asemenea
aduse la suprafață.

Zeci de mici sarcofage de calcar au
fost recent descoperite de scafandri şi
se crede că ele conțineau trupuri de ani-
male mumificate, puse acolo ca jertfă
pentru zei.

Dr. Damian Robinson, director al
Centrului pentru Arheologie maritimă
de la Universitatea Oxford, care face
parte din echipa de studiu, a declarat<
"Sit-ul are o conservare uimitoare. 

Am `nceput s[ g[sim o mare varia-
tate de artefacte, ce demonstreaza acti-
vități cum ar fi comerțul, dar ;i natura
economiei maritime în perioada târzie
egipteană. 

Erau obiecte care proveneau din
Grecia şi de la fenicieni. Am găsit sute
de statui mici ale zeilor, iar acum în-
cercăm să descoperim templele acestor
zei. Aici a fost găsit cel mai mare număr
de nave antice descoperite într-un sin-
gur loc. Am găsit de asemenea peste
700 de ancore antice."

Cercetătorii au creat ;i o recons-
trucție tridimensională a oraşului. În
centrul său se afla un templu imens de-
dicat lui Amun-Gereb, zeul suprem al
egiptenilor la momentul respectiv. 

Din acest templu pleca o rețea vastă
de canale, care a permis oraşului s[ de-
vină cel mai important port din Marea
Mediterană a acelor timpuri.

Scufundat sub 150 de metri de apă,
sit-ul se află în actualul Golf Aboukir.
În secolul al VIII-lea î.Hr., când se crede
că a fost construit ora;ul, acesta ar fi
fost aşezat la gura deltei râului Nil, care
era deschis în Marea Mediterană.

Oamenii de ;tiință nu ;tiu exact ce
a cauzat aproape 1000 de ani mai târziu
scufundarea ora;ului, dar se crede că
de vină a fost creşterea treptată a nive-
lului mării, combinată cu o prăbuşire
bruscă cu aproximativ 9 metri a sedi-
mentului instabil.

De-a lungul timpului, oraşul a dis-
părut din memoria oamenilor, alături
de alte aşezări pierdute de-a lungul
coastei, iar existenta sa a mai amintit-
o omenirii doar câteva texte antice.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Avem senzația că știința ar tre-
bui să poată explica orice, mai ales
după atât de mulți ani de cercetare.
În realitate, sunt multe întrebări
aparent simple, care însă nu și-au
găsit încă răspunsul.

"Îmi place necunoscutul, despre asta
e vorba în ştiinţă.  Există miliarde de lu-
cruri şi de locuri despre care nu ştim ab-
solut nimic. Şi faptul că nu ştim mă incită,
mă face să-mi doresc să ajung acolo, să
aflu adevărul. Asta este ştiinţa. Cred că
dacă nu îţi place necunoscutul nu poţi de-
veni om de ştiinţă. Nu am nevoie de un
răspuns. Nu am nevoie de răspunsuri pen-
tru orice. Eu am nevoie de întrebări la
care să caut răspunsuri”, a explicat Brian
Cox, fizician la Universitatea din Man-
chester.

De ce există mai multă 
materie decât antimaterie?

Antimateria este opusul materiei,
când cele două se întâlnesc ar trebui să se
anihileze reciproc fără a lăsa nimic în ur-
mă, iar acest fenomen ar fi trebuit să se
producă la scurt timp după apariţia uni-
versului, când s-au format materia şi an-
timateria. Dar, dacă acest lucru s-ar fi în-
tâmplat conform calculelor oamenilor de
ştiinţă, atunci nu ar mai fi existat destulă
materie care să formeze galaxiile, stelele
şi planetele

Astfel, fizicienii încearcă să afle de ce
a rămas aşa de multă materie în Univers.
Una din explicaţii invocă existenţa meso-
nilor, particule subatomice instabile, care
există foarte puţin timp (câteva microse-
cunde) şi care sunt compuse dintr-un
quark şi un antiquark. Mesonii sunt mai
rezistenţi decât opusul lor, antimesonii,
de aceea particulele normale, ale materiei,
sunt mai numeroase comparativ cu anti-
particulele, notează IFL Science.

De ce dormim?

De asemenea, o altă întrebare, aparent
simplă, este legată de nevoia organismului

de somn. Cercetătorii au aflat de mult că
oamenii au un ritm circadian, care le re-
glează perioadele de somn şi de veghe şi
le impune un anumit program de odihnă,
dar nu ştiu de ce se întâmplă asta. Există
unele organisme care nu au deloc nevoie
de somn, dar oamenii nu pot trăi altfel. În
timpul somnului ţesuturile se regenerează
mai repede, iar oamenii îşi petrec o treime
din viaţă dormind. Tot în timpul somnului
organismul nostru eliberează hormonul
de creştere, care este esenţial mai ales pen-
tru dezvoltarea normală a copiilor. Şi psi-
hicul se regenerează în acest interval de
odihnă, iar creierul este extrem de activ
chiar şi atunci când visăm. Şi visele sunt
încă un mare mister, dar cercetătorii cred
că ele sunt un mecanism prin care creierul
reorganizează informaţia asimilată în tim-
pul zilei şi şterge detaliile inutile.

Lipsa somnului duce la scăderea ener-
giei şi afectează grav starea de spirit şi per-
formanţele. Când nu dorm suficient, oa-
menii devin iritabili, intoleranţi, nu se pot
concentra la muncă şi nu pot lucra efi-
cient.

Cum funcționează, de fapt,

gravitația?

După ce Newton a formulat teoria sa
celebră privind gravitaţia, savanţii au în-
ceput să analizeze cu mare interes această
misterioasă forţă, fără de care viaţa pe Ter-
ra nu ar exista. Gravitaţia planetei noastre
ne împiedică să dispărem în spaţiu, forţa
de gravitaţie a Lunii determină mareele,
iar cea a Soarelui menţine stabilă orbita
planetei noastre. Tot gravitaţia determină
orice obiect să fie atras de un alt obiect,
iar cu cât acesta este mai masiv, cu atât
atracţia va fi mai puternică.

Şi totuşi, cercetătorii mai au multe as-
pecte de lămurit în privinţa gravitaţiei. De
ce atomii sunt în mare parte spaţiu gol? 
Ce forţă ţine legaţi atomii, astfel ca ei să
poată forma materia?

În plus, dacă forţa de gravitaţie ar fi
mai puternică, Universul nu ar fi putut să
existe. Iată doar câteva întrebari la care fi-
zicienii se străduiesc de ani de zile să răs-
pundă.

Unde sunt extratereștrii?

Deşi Universul se întinde pe un dia-

metru de 92 de miliarde de ani-lumină şi
este format din miliarde de galaxii, de-
ocamdată nu avem dovada existenţei unei
forme de viaţă în afara planetei noastre.
Din punct de vedere statistic, şansele ca
noi să fim singurele fiinţe din Univers sunt
extrem de mici. Şi totuşi, de ce nu am pu-
tut stabili niciun contact cu extratare;trii?
Acesta este Paradoxul Fermi, iar pentru
rezolvarea lui au apărut zeci de teorii, une-
le plauzibile, altele de-a dreptul bizare.
Este posibil ca semnalele să fi fost trimise
spre noi, dar să nu le putem detecta de-
ocamdată, sau poate că aceste fiinţe nu
vor să comunice cu noi.

Ce conține materia neagră?

Conform fizicienilor, aproximativ
80% din materia întregului Univers este
alcătuită din materie neagră. Aceasta nu
emite deloc lumină şi din această cauză,
deşi existenţa ei a fost enunţată prima dată
acum 60 de ani, cercetătorii nu au încă
nicio dovadă directă, concretă, a prezenţei
sale. Materia normală, pe care o putem
observa, numită materie barionică, este
formată din protoni, neutroni şi electroni.

Materia neagră ar putea fi barionică
sau non-barionică. Existenţa ei este pre-
supusă pentru că savanţii şi-au dat seama
că în Univers trebuie să existe mult mai
multă materie decât cea vizibilă.

Conform unei teorii, materia neagră
este non-barionică şi este formată din par-
ticule masive care interacţionează slab.
Aceste particule au de 10 ori masa unui
proton, dar interacţiunea lor foarte slabă
cu materia normală le face dificil de ob-
servat.  Deocamdată, oamenii de ştiinţă
au reuşit să realizeze doar o hartă a ma-
teriei negre din Univers, observând modul
în care lumina este distorsionată de clus-
terele de galaxii (grupuri de galaxii legate
între ele gravitaţional).

Acesta este poate cel mai mare mister
şi cea mai serioasă provocare pentru oa-
menii de ştiinţă. 

În timp ce materia neagră alcătuieşte
80% din materia Universului,energia ne-
agră, care este o formă ipotetică de energie,
ar reprezenta 70% din Univers.

Gravitaţia planetei noastre ne împiedică să dispărem în spaţiu, forţa de gravitaţie
a Lunii determină mareele, iar cea a Soarelui menţine stabilă orbita planetei
noastre

Oamenii de ştiinţă au identi-
ficat un medicament care întine-
reşte atât muşchii cât şi ţesutul ce-
rebral al şoarecilor.

Cercetarea este la început, însă ar pu-
tea reprezenta primul pas către un trata-
ment care ar putea reda tinereţea mai
multor părţi ale corpului în acelaşi timp.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, o
parte din motivul care duce la degradarea
corpului nostru îl reprezintă faptul că ce-
lulele stem adulte nu mai înlocuiesc ce-
lulele deteriorate. Cercetătorii au desco-
perit, însă, că un medicament numit in-
hibitor kinaza (agent care transformă
forma inactivă a unei enzime în forma
activă) Alk5 care poate reporni activita-
tea celulelor stem astfel încât acestea să
continue să înlocuiască celulele degra-
date.

O moleculă mică salvează
funcțiile esențiale

“Am stabilit că poţi folosi o singură
moleculă foarte mică pentru a salva
funcţii esenţiale nu doar la ţesutul cere-
bral îmbătrânit, dar şi la muşchi”, a spus
David Schaffer, unul dintre autorii stu-
diului. “Acestea sunt veşti bune pentru
că dacă fiecare ţesut ar avea un mecanism

molecular diferit pentru îmbătrânire, nu
am putea să salvăm funcţiile multiplelor
ţesuturi cu o singură intervenţie”, a ex-
plicat el.

Acest studiu este cu atât mai intere-
sant cu cât nu se axează pe salvarea unui
singur organ, ci pe restabilirea integrităţii

întregului organism şi redarea funcţiilor
la nivelul înregistrat în tinereţe.

Ideea a pornit de la o descoperire din
2005, când un grup de cercetători a arătat
că transfuzia de sânge la şoareci duce la
întinerirea celulelor stem. 

Acum, cercetătorii au vrut să vadă
ce anume din sânge a generat această
reacţie. În ultimul deceniu acesta a fost
identificat drept TGF-beta1 - agent care
suprimă activitatea celulelor stem pe mă-
sură ce îmbătrânim.

Noul medicament, Alk 5, este deja
testat ca posibil tratament pentru cancer. 

Acesta are capacitatea de a inhiba ac-
tivitatea agentului astfel încât acesta să
nu îmbătrânească celulele stem.

Cercetătorii avertizează că acesta este
doar unul dintre ”culoarele” biochimice
implicate în procesul de îmbătrânire. Ei
caută acum o metodă prin a schimba
mediul celulelor stem astfel încât acestea
să ne poată menţine tineri pentru o pe-
rioadă mai lungă de timp. Sursă< Science
Alert.

Antimateria este opusul materiei, când cele două se întâlnesc ar trebui să se ani-
hileze reciproc fără a lăsa nimic în urmă, iar acest fenomen ar fi trebuit să se producă
la scurt timp după apariţia universului, când s-au format materia şi antimateria. 

Mistere care înc[ nu au fost
rezolvate de ;tiin\[

Un medicament revolu\ionar ne-ar putea întineri 
simultan mu;chii ;i \esutul cerebral

Comorile din 
Atlantida egiptenilor 
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Pe buzele tuturor copiilor din
jude\ au fost numai z]mbete
s[pt[m]na aceasta fiindc[ ;i-au
luat r[mas bun de la ;coal[ ;i au
spus `ntr-un glas< “Bun venit, va-
can\a mare!” 

~n institu\iile de ̀ nv[\[m]nt au fost
organizate festivit[\i de `ncheiere a
anului ;colar 2014/2015, s-au acordat
diplome de excelen\[ elevilor care au
ob\inut de-a lungul anului rezultate
foarte bune la evenimentele
competi\ionale la care au participat. 

Gr[dini\a 
“Dumbrava Minunată”

A fost mare sărbătoare, miercuri,
17 iunie, la Grădiniţa cu Program Pre-
lungit Dumbrava Minunată din Mu-
nicipiul Satu Mare. Îmbrăcaţi de po-
veste, copiii din Grupa Mare A, au spus
la revedere grădiniţei dragi într-o ma-
nieră deosebită. Micuţii, alături de cele
două doamne educatoare au pus în sce-
nă un basm inedit, o dramatizare după
bine-cunoscutul basm "E ziua lui Moş
Martin". Astfel, în aplauzele părinţilor,
ale bunicilor şi ale celorlalţi invitaţi,
prichindeii au păşit încrezători spre
foişorul din curtea grădiniţei, drum

care le-a fost bătătorit cu flori. Din po-
veste nu a lipsit personajul principal,
Moş Martin, veveriţele, greierul cân-
tăreţ, furnicuţa hărnicuţa, vulpea cea
vicleană şi altele. 

Menţionăm că prichindeii au arătat
impecabil, costumaţia fiind atent rea-
lizată, pe măsura evenimentului dar şi
a personajelor. De asemenea decorul a
fost unul de poveste, fapt ce a ajutat la
realizarea unui moment artistic deose-
bit. Fiecare micuţ a avut rolul său în
poveste şi nu se poate spune astfel că
un personaj a fost mai important ca
altul. După fiecare moment pus în sce-
nă invitaţii n-au contenit să-i răsplă-
tească pe micii artişti cu ropote de
aplauze, chiar dacă mâinile le erau pli-
ne de flori. Pe lângă efortul pe care îl
depun în crearea costumaţiilor şi toate
celor necesare, părinţii au depus şi
muncă fizică, ba chiar au dat dovadă
de multă creativitate împodobind
foişorul extrem de frumos pentru ma-
rele moment. Emoţiile au fost şi de-o
parte şi de alta. Pentru prichindei s-a
terminat prima etapă din lunga lor for-
mare în sistemul educaţional, iar tinerii
părinţi au asistat emoţionaţi la prima
absolvire a copilaşilor lor. În cinstea
acestui moment unic în viaţa lor, copiii,
părinţii şi doamnele educatoare, au or-
ganizat un banchet ca la carte luându-

şi astfel rămas-bun de la grădiniţă.

:coala “Constantin 
Br]ncoveanu”

Joi, 18 iunie 2015, a avut loc festi-
vitatea de `nchidere a anului ;colar la
:coala Gimnazial[ "Constantin
Br]ncoveanu" din Satu Mare. ~n curtea
institu\iei de `nv[\[m]nt, directoarea
Anca Seucea a ̀ nm]nat peste 50 de di-
plome elevilor din clasele IV-VIII care
din toamna anului trecut p]n[ `n pre-
zent au muncit intens ;i au reprezentat
cu succes institu\ia de `nv[\[m]nt la
numeroase concursuri ;i olimpiade la
care au participat. Dup[ premiere, ele-
vii au intrat `n clasele lor, fiecare clas[
pun]nd ̀ n scen[ un scurt grupaj artis-
tic urmat de acordarea diplomelor ele-
vilor merituo;i. 

:coala “Lucian Blaga”

Tot joi a purtat haine de s[rb[toare
;i :coala Gimnazial[ Lucian Blaga din
Satu Mare. To\i copiii ;i-au luat r[mas
bun de la ;coala la care merg zi de zi
cu mare drag. I-am remarcat pe pri-
chindeii din clasa preg[titoare C, care
cu m]ndrie a;teptau momentul festiv
al[turi de `nv[\[toarea lor, Maria Sa-

bou. 31 de copila;i frumo;i care de la
toamn[ sunt boboceii clasei `nt]i au
spus ̀ ntr-un glas "La revedere, ;coal[!".
Cu diplome ;i c[r\i a fost r[spl[tit efor-
tul depus de elevii unit[\ii ;colare, copii
care de-a lungul anului au ̀ nv[\at mult
pentru a ob\ine rezultate foarte bune
la `nv[\[tur[. 

:coala “Grigore Moisil”

Elevii clasei a III-a A de la :coala
"Grigore Moisil" din Satu Mare, coor-
dona\i de `nv[\[toarea Daniela
C]mpean au cules roadele muncii lor
de pe parcursul unui an ;colar. Pentru
a se bucura pe deplin de tot ce au rea-
lizat din postura de `nv[\[cei ;i-au re-
zervat un scurt moment festiv. Le-au
fost al[turi p[rin\ii, emo\iona\i ca de
obicei, `ns[ bucuro;i cu to\ii pentru
copiii lor, iste\i, frumo;i, curajo;i ;i de-
opotriv[ curio;i de tot ce `nseamn[
nou `n formarea lor. Dup[ trei ani de
`nv[\[tur[, premiile ob\inute la ;coal[,
dar ;i la numeroase concursuri locale
sau na\ionale nu poate dec]t s[ `i fac[
m]ndri de ei, mai siguri pe for\ele pro-
prii ;i mai ̀ ncrez[tori ̀ n tot ce va urma.
Doamna `nv[\[toare a `nm]nat
fiec[rui elev ̀ n parte mapa doldora cu
diplome ;i i-a felicitat pentru spiritul
competi\ional ;i premiile pentru care

au muncit cu s]rg.
A;a cum era de a;teptat, elevii au

fost r[spl[ti\i ;i cu o surpriz[ dulce pe
care au savurat-o la maxim.

Tot ei au avut parte la `nceputul
acestei s[pt[m]ni de o binemeritat[
excursie de dou[ zile `n Maramure;.
Au vizitat M[n[stirea B]rsana, Muzeul
Memorial de la Sighet, Cimitirul Vesel
de la S[p]n\a ;i multe alte locuri mi-
nunate din acest \inut. Au venit de-
acolo cu o sumedenie de impresii,
`nc]nta\i peste m[sur[ de tot ce au au-
zit ;i au v[zut. 

Urmeaz[ mult a;teptata vacan\[ de
var[ `n care cu siguran\[ joaca va fi
prioritatea num[rul unu.

:coala Gimnazială Tă;nad

:coala s-a încheiat vineri, 19 iunie,
;i pentru micuții absolvenți ai clasei I
B de la :coala Gimnazială Tă;nad. :co-
larii au fost încântați de diplomele pri-
mite din partea învățătoarei Buzgău
Veronica. Proaspeții absolvenți au fost
recompensați cu flori ;i coronițe, dar
au fost ;i aplaudați de părinți, frați ;i
bunici pentru momentele frumoase
oferite la final de an ;colar.

Adriana Tivadar, 
Ioana Vladimirescu, Mihaela Ghi\[

Sf]r;it de an cu serb[ri frumoase 
`n ;coli ;i gr[dini\e

Gr[dini\a “Dumbrava Minunată”, Grupa mare A

:coala “Grigore Moisil”, clasa a III-a A

:coala “Lucian Blaga” clasa pregătitoare C

:coala Gimnazială Tă;nad, clasa a I-a B


