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din basme”

      În semn de omagiu, la bustul poetului
sătmărean George Boitor s-au depus
inclusiv flori de câmp. Au fost etalate cărţi
din creaţiile poeţilor sătmăreni< Ion Baias,
Ion Vădan, Dorin Sălăjan, Emil Matei, Ion
Bala, Ovidiu Suciu, Gheorghe Cormoş,
Carol Koka, Lia Elena Koka, Gheorghe
Creţu, Ioan Coriolan Aniţaş, George
Vulturescu, Ioan Raţiu, Ion Andreica,
Mihai Sas, Ioan Nistor, Dumitru
Ţimerman.
      Cenacliştii au susţinut un recital de
poezie şi cântec din lirica sătmăreană.
Această manifestare a debutat cu
intonarea imnului Cenaclului
„Afirmarea”, „Bardul de la Mirceşti”.
Bucuria participanţilor a fost întâlnirea
cu Ioan Micle, vechi prieten al cenaclului,
dar, mai ales cu poeta Dana Coşar, care s-
a alăturat cu drag acestei acţiuni de suflet
şi inimă. Puţinii spectatori aflaţi în jurul
bustului lui George Boitor, au rămas plăcut
impresionaţi.
      Au recitat din creaţiile proprii< Dana
Coşar, Livia Mărcan, Mihai Sas, Ioan
Sălăjanu, Gheorghe Cormoş, Ioan
Andreica.
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Muzeul Judeţean Satu Mare
marchează centenarul Iuliu Andrei
Pop în data de 3 iulie 2015 la sediul
instituţiei prin organizarea unui co-
locviu ştiinţific şi lansarea volumu-
lui dedicat vieţii şi operei artistului
fotograf, alături de vernisarea unei
expoziţii foto-documentare.

Este o mare bucurie să putem
din nou scrie, de data aceasta la un
ceas aniversar despre Iuliu Pop. La
începutul acestui an am marcat deja
centenarul naşterii avocatului-foto-
graf într-un articol apărut într-o pu-
blicaţie sătmăreană. Şi, iată-ne
acum, împlinindu-ne parcă un vis,
acela de a sărbători aşa cum se cu-
vine centenarul naşterii lui Iuliu
Pop, aici la Satu Mare, unde a ab-
solvit liceul în anul 1931.

Demersurile realizării unui vo-
lum colectiv dedicat acestuia devin
o certitudine, cu conlucrarea fami-
liei, a apropiaţilor săi şi a unor cer-
cetători din locurile pe unde a acti-
vat acest veritabil om de cultură<
Negreşti, Seini, Baia Mare, Satu Ma-
re.

Ne bucură şi faptul că lucrările
simpozionului au loc în incinta unei
instituţii care găzduieşte adevărate
comori lăsate nouă şi celor care vor
veni după noi. Personalitate com-
plexă atât a Sătmarului cât şi a Ma-
ramureşului, artist fotograf de ex-
cepţie, Iuliu Pop (cunoscut de con-
temporani prin apelativul Duda) s-

a născut la 8 iulie 1915 în Negreşti-
Oaş. Este fiul lui Andrei şi Irina Pop
(învăţătoare). Tatăl său, preot gre-
co-catolic, în tinereţe a fost capelan
la Şişeşti, slujind alături de parohul
dr. Vasile Lucaciu.

A rămas orfan de tânăr, tatăl său
decedând în anul 1926, pe când era
paroh la Satu Mic.

Iuliu Pop este legat şi de Seini
prin faptul că unul dintre străbuni-
cii săi materni a fost preot în această
localitate. Este vorba despre George
Orosz, paroh greco-catolic, prezen-
tat de noi în volumul “Oameni din
Seini”.

Deşi scurtă, căsnicia soţilor Pop
a fost dăruită de Dumnezeu cu
naşterea a cinci copii< Victor (născut
în 1912, a fost medic pediatru în Si-
ghet, întemeietorul secţiei de pe-
diatrie la spitalul din acest oraş), Iu-
liu (1915-1996, jurist, pasionat fo-
tograf), Andrei (13 decembrie 1916,
preot), Gheorghe (1918, preot) şi
Marioara (1920, casnică). 

Iuliu şi-a petrecut copilăria în
mirificul ţinut al Oaşului, care-i va
marca personalitatea, într-un chip
deosebit< “În sufletul lui, de o sen-
sibilitate şi o frumuseţe inefabilă,
va păstra imaginea mirifică a locu-
rilor şi chipurilor dacilor liberi, pe
care îi va imortaliza în colecţiile sale
de fotografii executate cu măiestrie
artistică inegalabilă”. 
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Judeţul Satu Mare este binecu-
vântat, existând aici multe ape tă-
măduitoare. Băile Puturoase au re-
prezentat timp de două secole o oa-
ză de linişte şi loc de vindecare pen-
tru oamenii suferinzi de boli reu-
matice şi ginecologice. Din neferi-
cire istoria locului este una zbuciu-
mată şi tristă arătând încă o dată
că a distruge e uşor, iar a construi
la loc este foarte greu. 

Băile Puturoasa se găsesc la nouă ki-
lometri de localitatea Vama, în judeţul Satu
Mare, la o altitudine de 400 metri, într-o
căldare cu diametrul de patru kilometri, a
unui fost vulcan, în aşa-numita microde-
presiune Puturoasa, cu o climă blândă.
Acestea sunt cunoscute pentru izvoarele
de ape minerale nămoloase bicarbonatate,
cloruro-sodice, carbogazoase izoterme ce
au un bogat conţinut în sulf, clor, iod, cu
indicaţii terapeutice în afecţiuni ale apa-
ratului locomotor şi afecţiuni ginecologice. 

Ceea ce mulţi nu cunosc despre aceas-
tă zonă este modul în care au fost desco-
perite. Acum câteva secole oamenii le nu-
meau “tăuri puturoase“ (bălţi puturoase)
fiind ocolite deoarece le considerau nocive
dat fiind faptul că nu trăiau în ele nici un
fel de vieţuitoare. Cei care treceau pe acolo
erau doar păstorii, datorită unuia dintre ei
aceste ape miraculoase ajungând să fie cu-
noscute de toată lumea. Bătrânii spun că
unui păstor ajuns în zonă i s-au îmbolnăvit
mai mulţi porci. În una din zile îngrijorat
fiind i-a abătut spre acele bălţi cu apă mur-
dară.

Turmele de porci ;i-au revenit
dup[ o cur[ de mai multe zile

Porcii s-au bălăcit mai multe zile, iar
păstorul a observat că unele turme se
mişcau foarte uşor după perioada de
staţionare. Acesta a povestit întâmplarea
şi altor păstori care au mers şi ei spre acele

locuri. Printre ei era şi un bătrân care de
mulţi ani avea dureri de picioare aşa că şi-
a încercat şi el norocul, iar minunea nu a
întârziat. Tămăduindu-se a vorbit cu mult
crez şi altor persoane despre aceste ape şi
aşa au luat fiinţă “Băile Puturoasa“. 

Primul proprietar al băilor a fost con-
tele Tolvai Gabor, iar la început au fost
captate cantităţi substanţiale de apă în două
bazine mari de 5x5 fiecare şi cu adâncimea
de aproximativ 6-7 metri, care au fost căp-
tuşite în interior cu pereţi din buşteni de
lemn moale. Acesta a stăpânit domeniul
în secolul XIX-lea, tot atunci mai exact în-
tre 1870-1880 cedându-l urmaşului său
Contele Vay Gabor. 

Noul proprietar al b[ilor a
adus mai multe `mbun[t[\iri
sta\iunii

Noul stăpân a luat mai multe măsuri.
În primul rând spaţiile hoteliere au fost
înzestrate tot atât de bine ca şi cele din ma-
rile staţiuni balneare din zona sudică a Ar-
dealului. Fiecare din acestea dispunea de
baze de tratament la un înalt nivel tera-
peutic din acea vreme, apa sulfuroasă fiind
şi atunci şi acum recomandată datorită
proprietăţilor de vindecare a bolilor reu-
matice. Prin intermediul documentelor
vremii putem observa că Băile Puturoasa
erau apreciate mai mult pentru pitorescul
peisaj, clima blândă şi mai puţin pentru
apa miraculoasă. Însă tot acestea prezintă
cazurile unor bolnavi care sufereau de
afecţiuni locomotorii şi care prin efectele
tratamentelor mergeau acasă fără baston.
În perioada cât Contele Vay a fost stăpânul
domeniului, Băile Puturoasa au avut parte
de o dezvoltare înfloritoare, totul durând
până în 1920. După încheierea războiului
, în 1921, contele s-a retras la reşedinţa lui
din Austria, iar domeniul său a intrat în
Rezerva de Stat, apoi distribuit ţăranilor
prin reforma agrară. Băile Puturoasa astfel
au intrat prin împrejurări necurate în pro-
prietatea doctorului Barbul Ioan, Treigher

Adalbert şi preotului Dragoş Aurel. 
Odată cu venirea noilor proprietari a

urmat o înviorare a activităţii băilor, care
funcţionau încă după vechile legi ungu-
reşti. Noii stăpâni ai domeniului au luat
măsuri de întreţinere mai bine a clădirilor
şi de organizare şi administrare mai bună
a inventarului. Aceştia, printr-o mai bună
popularizare şi reclamă, au reuşit să îşi asi-
gure mai mulţi clienţi. Au început să mear-
gă acolo mulţi suferinzi, dar şi mulţi turişti
curioşi să cunoască încântătoarele locuri,
unde, măcar pentru scurt timp îşi găseau
odihna şi liniştea necesară. De asemenea
se organizau excursii în întreaga zonă, fiind
foarte apreciată fauna şi flora de pe toate
culmile dealurilor din zonă. Totodată zona
era foarte căutată şi din pricina medicului
Kohler Ioan venit din comuna Baia Sprie,
care şi-a desfăşurat activitatea aici în în-
treaga perioadă interbelică. 

Armata maghiar[ ;i german[
a `mp]nzit  zona b[ilor 

La sfârşitul celui de-al doilea război
mondial, zona băilor era împânzită de ar-
mata maghiară şi germană care în retra-
gere au luat cu ei animale şi unele lucruri
din interiorul cabanelor. Apoi au apărut
trupele româneşti şi ruseşti. Acestea din
urmă au dat dovadă de multă neglijenţă
astfel că după retragerea lor Băile Putu-
roasa au fost devastate şi distruse până la
sol, adică toate clădirile găsite aici. Tot ce
se mai putea folosi a fost furat de populaţia
din Racşa care trasporta materialele prin
traseul numit “Gubălungă“, dar şi vămenii
au contribuit la acele furturi şi devastări. 

În anul 1956 prin măsurile luate de
către Comitetul Raional de partid din Ne-
greşti s-a început reconstruirea, măcar în
parte, a băilor. Acţiunea a început primă-
vara şi a fost mobilizată întreaga populaţie
a raionului Oaş în acest sens. Pentru înce-
put a fost reparat drumul în lungime de
nouă kilometri, iar în paralel cu asta se
trasporta material lemnos care a fost folosit

pentru construirea celor două poduri de
pe râul Tarna Mare. Tot atunci s-a început
şi construirea unei cabane din lemn, cu
10 camere încăpătoare în care se puteau
caza 60 de persoane. La construcţie s-a
mai adăugat o bucătărie, sală de mese şi
multe alte construcţii necesare. Mai în vale
s-a construit sala băilor cu 10 camere, 20
de vane pentru băi precum şi sala maşini-
lor de încălzire şi pompare a apei. În toam-
na aceluiaşi an s-au executat şi zugrăveli şi
s-a vopsit tâmplăria. 

Dup[ 1966, construc\iile din 
B[ile Puturoasa au ajuns `ntr-o 
stare avansat[ de degradare 

În primăvara anului 1957 Băile Putu-
roasa au fost puse în funcţiune de către
Trasler Tiberiu - administratorul Comi-
tetului Raional de partid Negreşti care le-
a şi gestionat timp de un an de zile. Pe
urmă băile au fost date în administrarea
Cooperativei agricole colective din Vama,
iar cel care a fost numit responsabil se nu-
mea Kepler Herman. Acesta le-a adminis-
trat până în 1966 când au fost preluate de
Oficiul Judeţean de Turism din Satu Mare.
Bud Gheorge din Negreşti a fost pus res-
ponsabil, dar care a adus prejudicii unităţii
fiind înlocuit de Piţu Gheorghe din Bixad.
Acesta din urmă, în tot timpul ce s-a aflat
la cârma Băilor Puturoasa, nu a reparat
nimic, astfel construcţiile au ajuns din nou
într-o stare avansată de degradare. Fiind
într-o stare deplorabilă nimeni nu a mai
dorit să le administreze şi să le întreţină
aşa că în anii 1988-1989 au rămas fără stă-
pân şi a avut aceiaşi soartă ca şi cabanele
din perioada de după război. 

În prezent Băile Puturoasa sunt în curs
de modernizare, asta după ce statul român,
în a cărui proprietate se aflau, a lăsat toată
zonă să se degradeze timp de două decenii.
Acum se construieşte aici o bază de trata-
ment, o bază sportivă, una de echitaţie, un
hotel, o cramă şi un restaurant. 

Sergiu Podină

Unirea Basarabiei cu România vo-
tată de Sfatul Ţării de la Chişinău la
27 martie 1918 a fost anulată de evo-
luţiile din timpul celui de-al doilea
război mondial. Basarabia a fost ruptă
de Regatul României iniţial prin acor-
dul dintre Hitler şi Stalin de la 23 au-
gust 1939.

Ofensiva nazistă împotriva Uni-
unii Sovietice în 1941 a permis apoi
României conduse de mareşalul Ion
Antonescu să recapete pentru scurt
timp, p]n[ `n 1944, teritoriul dintre
Prut şi Nistru.

De-a lungul Prutului, de-o parte
şi de alta a frontierei, există zeci de
localităţi cu acelaşi nume< Petreşti,
Măcăreşti, Ungheni, Sculeni. Acordul
dintre Hitler şi Stalin a făcut ca în
anul 1940 aceste aşezări basarabene
să fie tăiate în două. Legăturile dintre
locuitorii de pe cele două maluri nu
s-au refăcut nici după căderea comu-
nismului.

La 26 iunie 1940, ministrul de Ex-
terne sovietic Viaceslav Molotov i-a
înmânat ambasadorului român la
Moscova, Gheorghe Davidescu, o no-
tă ultimativă. URSS solicita României
ca în 24 de ore s[ accepte cedarea Ba-
sarabiei şi a Bucovinei de Nord. Bu-
covina nu aparţinuse niciodată Ru-
siei, ci Austriei, dar Uniunea Sovietică
o revendica drept compensaţie pentru
cei 22 de ani de administraţie româ-
nească în Basarabia. Consiliul de Co-
roană al lui Carol al II lea, adunat la
Bucureşti în aceeaşi noapte, a hotărât
iniţial să reziste, dar URRS a revenit
cu un nou ultimatum.

A doua zi, 27 iunie, tensiunea
creşte la Bucureşti. Consiliul de Co-
roană se aduna din nou, seara. Dar
raportul neliniştitor al Statului Major
spune c[ armata română nu poate fa-
ce faţă situației, iar semnalele primite
de la Londra şi Berlin fac ca voturile
pentru acceptarea cedărilor teritoriale
să urce de la 10 la 19, cu numai şase
în favoarea rezistenţei şi un vot pentru
expectativă. România cedează astfel
formal Basarabia. 

Trupele sovietice nu au aşteptat
să treacă cele patru zile convenite
pentru evacuare şi au intrat imediat
în Basarabia, în ziua de 28 iunie. Bu-
covina de Nord şi sudul Basarabiei
au intrat în componenţa Ucrainei. La
Chişinău s-a instalat regimul comu-
nist, iar Basarabia a fost unită cu
Transnistria şi a primit numele de
Republica Sovietică Socialistă Mol-
dovenească. Nici în ziua de astăzi,
oamenii de pe malul Prutului nu
spun că România a cedat Basarabia
de bună voie.

75 de ani de la
pierderea Basarabiei
;i Bucovinei de Nord

ISTORIE
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IN MEMORIAM
Din evidenţele documentare ale Baroului Satu Mare aflăm că a fost reînscris

(probabil datorită perioadei refugiului şi a războiului) în această instituţie la data
de 20 noiembrie 1945 prin decizia nr. 115, jurământul fiind prestat la data de 12
februarie 1946. La 10 aprilie 1948 este admis în Colegiu în baza legii nr. 3/1948 cu
sediul la Seini, însă la 3 septembrie 1949 se retrage din acest Colegiu din motive de
incompatibilitate, fiind numit subinspector financiar la Plasa Seini.

(Urmare din pagina 1)

Şcoala primară a urmat-o la Șişeşti în
perioada 1920-1924, pentru ca, din 1924
să urmeze primele trei clase gimnaziale la
Liceul „Dragoş Vodă” din Sighet până în
anul 1927. 

Începând cu anul şcolar 1927/1928
studiază la Liceul „Mihail Eminescu” din
Satu Mare . În acest an dirigintele clasei a
fost profesorul Silviu Tămaş. Examenul
de bacalaureat a avut loc în luna iulie 1931,
la Liceul „Mihail Eminescu”, Iuliu Pop  nu-
mărându-se printre cei 11 (din 52) elevi
care au obţinut calificativul „bine”. 

S-a îndreptat spre o carieră juridică,
frecventând Facultatea de Drept la Cluj
Napoca pe care a absolvit-o în anul 1937
cu diploma de licenţă nr. 1048/1937.38.
La 29 septembrie 1937 s-a înscris în Barou,
făcând stagiul la avocatul Teofil Şinca din
Negreşti, obţinând decizia de admitere cu
nr. 192 din 3 octombrie 1937. Stagiatura
este suspendată timp de un an, de la data
de 1 noiembrie 1937 până la 2 noiembrie
1938, datorită satisfacerii stagiului militar.
Este încorporat la Unitatea de Artilerie
Regimentul 33 Oradea de unde va fi trimis
apoi la Școala de Ofițeri în Rezervă din
Craiova, devenind sublocotenent în rezer-
vă. Iuliu Pop revine la cabinetul lui Teofin
Şinca la Negreşti iar după ce se stabileşte
la Seini va lucra ca stagiar şi la biroul avo-
catului Gheorghe Bărbuş, obţinând la data
de 1 decembrie 1938 statutul de avocat de-
finitiv. Începând cu data de 24 februarie
1939 Iuliu Pop va lucra împreună cu un
alt avocat celebru din Satu Mare, Ştefan
Anderco. Alte surse amintesc faptul că în
perioada 1938-1940, Iuliu Pop ar fi lucrat
la cabinetul avocatului Szilaghi Paul, pe-
rioadă în care a fost concentrat de mai
multe ori, iar în perioada 1940-1941 a stat
acasă la Negreşti, fără serviciu, datorită
faptului că nu cunoştea limba maghiară.
Abia apoi intră în serviciu la avocatul Ghe-
orghe Bărbuş din Seini, unde va lucra până
în anul 1944. După eliberare s-a angajat la
Pretura Seini unde va lucra până în 1946,
după care revine la avocatul Bărbuş până
în anul 1947.

La alegerile parlamentare din 
19 noiembrie 1946 a fost delegat
al Partidului Național Țărănesc

Din evidenţele documentare ale Ba-
roului Satu Mare aflăm că a fost reînscris
(probabil datorită perioadei refugiului şi
a războiului) în această instituţie la data
de 20 noiembrie 1945 prin decizia nr. 115,
jurământul fiind prestat la data de 12 fe-
bruarie 1946. La 10 aprilie 1948 este admis
în Colegiu în baza legii nr. 3/1948 cu sediul
la Seini, însă la 3 septembrie 1949 se retrage
din acest Colegiu din motive de incompa-
tibilitate, fiind numit subinspector finan-
ciar la Plasa Seini.

La alegerile parlamentare din 19 no-
iembrie 1946 a fost delegat al Partidului
Național Țărănesc (PNȚ), motiv pentru
care va avea de suferit mai târziu, fiind ex-
clus din Partidul Muncitoresc Român
(1950) fiind reprimit în PCR abia în anul
1970. De altfel, a fost acuzat că ar fi con-
stituit o organizație național-țărănistă de
tineret în zona Oaşului. Răspunsul său la
această acuză a fost unul de-a dreptul in-
teresant. Într-un referat de cadre din 3 no-
iembrie 1958, Iuliu Pop sustinea că această
organizație a fost constituită „cu scopul de
a arăta țăranilor cum se cultivă pomii”!
Într-o altă declarație (din păcate nedatată),
Iuliu Pop recunoaşte că înainte de 1937
era bun amic cu „Țânțaş Vasile care era li-
beral, Demian Emil, național-țărănist...
Unul dintre conducătorii PNȚ în Oaş a
fost Șinca Teofil, avocat în Negreşti, care
în 1948-9 a fost condamnat pentru sabotaj
la însămânțări la 5 ani de închisoare”.
Se transferă mai târziu la Sfatul regional
din Baia Mare  ca jurist, iar apoi la Institutul

de proiectări din Baia Mare. La această in-
stituţie Iuliu Pop  va cunoaşte consacrarea
profesională nu ca jurist, cât mai degrabă
ca artist fotograf, lăsând în urma sa o mun-
că impresionantă de o valoare documen-
tară, istorică şi artistică deosebită. De nu-
mele său se leagă nu mai puţin de 21 de
lucrări monografice ale localităţilor din
Maramureş , însoţite de imagini document
realizate cu mult profesionalism, lăsând
posterităţii o istorie vie a Maramureşului
şi a Oaşului  în care a copilărit.

Din tinerețe a fost preocupat de arta
fotografică probabil şi sub influența bu-
nului său prieten Ioniță G. Andron, unul
dintre cei mai mari artişti fotografi ai Ro-
mâniei. Prietenia dintre aceşti doi artişti-
fotografi ai plaiurilor noastre s-a materia-
lizat şi printr-o bogată corespondenţă. Dar
iată ce cuvinte frumoase are la adresa lui
Iuliu Pop, marele fotograf din Racşa< „Mă
simt mai mult decât îndatorat, făcându-
mi mare plăcere totodată, de a aminti de
prietenia născută în copilărie, întărită în
tinereţe, cimentată în vârsta bărbăţiei, în-
călzită mereu şi păstrată până acum la vâr-
sta tâmplelor cărunte... El Duda mi-a des-
chis orizonturi noi spre trecutul îndepărtat
şi mai apropiat al Ţării Oaşului. De la el
am auzit prima oară de Getica lui Pârvan,
citind cu nesaţ în sala de lectură a biblio-
tecii Universităţii din Cluj-Napoca partea
care mă interesa în mod deosebit, acea
convingere a eruditului arheolog sud-est
european, convins că «sigur dacică e ceta-
tea de lângă Boineşti». De la el am auzit şi
de săpăturile arheologice făcute aici în fi-
nele veacului trecut, tot el mi-a spus şi de
însemnările lui Szirmay Szirmay Antal
despre aşezările omeneşti de la începutul
veacului trecut”, continuând apoi, şi vom
afla şi noi o preţioasă informaţie< „Dar
chiar dacă nu ar fi fost nimic din cele de
mai sus ci ar fi rămas numai şi numai rodul
unei pasiuni, de care îmi vine a crede că s-
a molipsit de la mine, fotografia, tot l-aş
aminti, deoarece dacă eu am încercat să
fac cunoscută Ţara Oaşului prin fotografii,
nu este mai puţin adevărat că Maramu-
reşul fără aportul substanţial al artistului
fotograf Iuliu Pop Duda, ar fi fost mult
mai sărac”.

Primele încercări datează din anul

1942, fotografia rămânând pentru el o pa-
siune permanentă care i-a şi adus consa-
crarea la nivel național şi internațional.
Pasiunea sa față de fotografie şi-a găsit des-
ăvârşirea cu precădere în reliefarea spiri-
tualității satului românesc, privit şi înțeles
de artist ca un epicentru al vieții în toate
modalitățile sale de exprimare. Fotografiile
sale surprind viața socială, fapte sau gesturi
cotidiene, portul popular, raportul dintre
generații, țărani în diferite ipostaze, chipuri
brăzdate de ani, sărbători, bucurie sau tri-
stețe.

Prima participare la o expoziție foto-
grafică de anvergură are loc la Bucureşti
în anul 1964, urmând apoi mai multe pre-
zențe la astfel de evenimente. Din anul
1968 devine membru al Asociației Artiş-
tilor Fotografi din România (AAFR) şi
membru în conducerea filialei Transilva-
nia din Cluj a AAFR, iar datorită d-lui Eu-
gen Negrea din Bucureşti, preşedintele ac-
tual al AFFR, am primit confirmarea aces-
tui fapt prin câteva fotografii relevante.
Documentul prin care Iuliu Pop a fost
înştiinţat de primirea în AAFR este păstrat
în Colecţia Iuliu Pop din cadrul Muzeului
Judeţean Satu Mare.

Începând cu anul 1969, lucrările sale
vor fi prezente în alte 40 de expoziții de
profil din țară, iar în perioada 1969-1977
a participat la patru saloane internaționale
de artă fotografică organizate la Sala Dalles
din Bucureşti. Din anul 1975 devine mem-
bru al Federației Internaționale a Artiştilor
Fotografi (AFIAP), iar în intervalul 1977-
1982 a participat cu fotografii şi diapozitive
la expoziții internaționale de artă fotogra-
fică în Germania (1977), Canada şi China
(1978), Ceyton şi Cehoslovacia (1979), In-
dia (1980), Austria (1981), Olanda (1982).
Lucrările sale au fost răsplătite cu 20 de
distincții acordate de Ministerul Culturii,
AAFR, AFIAP, sau alte instituții din țară
şi străinătate.

De-a lungul vieții a colaborat cu mai
multe publicații de presă sau reviste cul-
turale, albume, cataloage de artă sau tu-
ristice, cu fotografii artistice sau documen-
tare.
Expoziții personale de artă fotografică ale
lui Iuliu Pop au fost organizate în<
1971 la Baia Mare – Casa de Cultură a Sin-

dicatelor
1975 la Bucureşti – Studioul Institutului
de Artă Teatrală şi Cinematografie
1975 la Satu Mare – Muzeul Județean
1976 la Budapesta – Casa de cultură „Cse-
pei”
1976 la New York – Biblioteca Română
1976 la Pittsburg, Berkeley, Amhert, Pot-
land (SUA)
1979 la Roma – Academia Română
1979 la Sulmona (Italia) – Palatul Cultu-
rii
1980 la Baia Mare – Casa de Cultură a Sin-
dicatelor
1980 la Sighetu Marmației – Muzeul Ma-
ramureşan
1981 la Wasington, Seatttle Univeversity,
Berkeley University, Detroit, Los Angeles,
Minneapolis, Milwankee (SUA)
1981 Vancouver (Canada)
1989 la Ivano-Frankisk (Ucraina) – Mu-
zeul Regional
1990 la Grenoble (Franța)
1990 la Nyiregyhaza (Ungaria) – Muzeul
Satului
1991 la Kindberg (Austria) – Montanmu-
seum

Fotografiile sale au fost
expuse ̀ n toat[ lumea, atr[g]nd
admiratori la New York , Paris, 
Berlin, Budapesta etc.

Operele sale de artă fotografică au fost
expuse în toată lumea atrăgând admiratori
la New York , Paris, Berlin, Budapesta,
Buenos Aires, Roma, Atena, Amsterdam
, Sri-Lanka, Canada  ş.a. A participat la o
mulţime de simpozioane, expoziţii şi con-
cursuri în ţară şi străinătate, obţinând nu-
meroase premii. Pentru activitatea sa a fost
ales membru în Asociaţia artiştilor foto-
grafi din România şi al Federaţiei Inter-
naţionale de Artă Fotografică.

Muzeul Jude\ean de\ine o fru
moas[ colec\ie cu documente 
personale ale familiei Pop

Muzeul Judeţean din Satu Mare  deţine
o frumoasă colecţie personală Iuliu Pop

care conţine documente personale ale fa-
miliei Pop, obiecte de ceramică tradiţională
din nord-vestul României dar şi multe fo-
tografii (peste 40.000) realizate de-a lungul
vieţii de marele artist, care au imortalizat
chipurile expresive şi portul popular
oşenesc, codrenesc şi maramureşan la di-
ferite sărbători şi obiceiuri legate de viaţa
socială şi raportul dintre generaţii în lumea
satului. Are expuse la  Muzeul Judeţean
Satu Mare colecţia de  fotografii şi piese
ceramice de Vama, Seini şi Chioar, Ţara
Lăpuşului şi de pe Valea Izei. Expoziţia a
devenit permanentă, la etajul II.
„Iuliu Pop a făcut o istorie vie în imagini
a Maramureşului şi Oaşului, imortalizând
clipa, locurile şi chipurile inocente ale co-
piilor, frumuseţea tinerilor, natura cu
splendorile ei, în care sunt surprinse ipos-
tazele de viaţă ale omului cu fiinţele şi
obiectele ce-l înconjoară în zile de lucru
sau de sărbătoare”.

A încetat din viaţă la 26 aprilie 1996 la
Negreşti, fiind înmormântat la Seini , locul
de care s-a ataşat atât de mult. S-a spus
despre el că „... a fost chemat să fotografieze
mai de aproape stelele, chipurile îngerilor,
văi şi râuri de argint, pomi a căror flori şi
frunze nu se ofilesc”.
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Sf]ntul Voievod :tefan cel Ma-
re a fost fiul Voievodului Bogdan
al II-lea ;i al Doamnei Maria-Ma-
rina Oltea. Dup[ ce tat[l s[u a fost
ucis, :tefan a venit cu oaste, ajutat
de Vlad |epe;, domnul |[rii
Rom]ne;ti ;i dup[ infr]ngerea lui
Petru Aron ̀ n „tina de la Dolje;ti”,
la 12 aprilie ;i la Orbic pe 14 apri-
lie 1457, merge la Suceava ;i pe
locul ce se chema c]mpia Di-
rept[\ii, l]ng[ cetatea de scaun,
`ntreab[ pe to\i de fa\[, dac[ le es-
te cu voie s[ le fie domn.

Intreaga adunare ̀ n frunte cu mitro-
politul Teoctist, au proclamat pe :tefan
ca domn legiuit al Moldovei `n scaunul
p[rin\ilor ;i str[mo;ilor acestuia.

:tefan cel Mare a fost numit de c[tre
popor „Bun, Mare ;i Sf]nt”. „Bun”, pentru
faptele sale de milostenie ;i iertarea celor
vinova\i> „Mare”, pentru iscusin\a cu care

a condus \ara, ̀ ntrucat prin el Dumnezeu
a pedepsit pe cei lacomi ;i tr[d[tori>
„Sf]nt”, pentru luptele sale de ap[rare a
`ntregii cre;tin[t[\i, c]t ;i pentru
num[rul mare de biserici ;i m[n[stiri pe
care le-a zidit ;i ̀ nzestrat cu cele necesare
spre slava lui Dumnezeu ;i m]ntuirea
credincio;ilor. :tefan cel Mare a fost un
ap[r[tor al credin\ei cre;tine `n luptele
sale cu turcii ;i t[tarii, precum ;i un
m[rturisitor al ei prin num[rul mare de
biserici ridicate cu purtarea sa de grij[,
prin ̀ nzestrarea lor cu cele necesare sluj-
belor ;i ob;tii c[lug[rilor. :tefan cel Mare
a zidit biserici ;i m[n[stiri nu numai in
Moldova, ci ;i in Muntenia ;i Transilva-
nia, m[rturisind prin aceasta con;tiin\a
unit[\ii de credin\[ ;i neam. De aseme-
nea ;i la muntele Athos, unde pericolul
otoman amenin\a tot atat de mult Orto-
doxia, a `n[l\at, `nnoit ;i `nzestrat mai
multe biserici ;i m[n[stiri, intre care la
loc de cinste st[ M[n[stirea Zografu. De
asemenea, :tefan cel Mare a fost un om
al poc[in\ei ;i al rug[ciunii. El a sim\it
permanent nevoia s[ se roage, s[ se ̀ ncre-

din\eze, el ;i familia sa, `mpreun[ cu cei
vii ;i cu cei mor\i, rug[ciunilor p[rin\ilor
sfin\i\i din sfintele biserici ctitorite de el,
pe care-i numea „rug[torii no;tri”.

Marele voievod unea 
rug[ciunea cu postul, 
dar ;i cu milostenia

:tefan cel Mare unea rug[ciunea cu
postul, dar ;i cu fapta bun[ a milosteniei
;i a dragostei cre;tine. Astfel, inzestra fa-
miliile tinere de cur]nd c[s[torite, cu
cele necesare unei gospod[rii, p[m]nt ;i
vite. Marele Voievod a fost deopotriv[
om al drept[\ii ;i al iubirii cre;tine;ti, al
iert[rii du;manilor s[i care au dat dovada
de c[in\[ pentru gre;elile s[v]r;ite. Dup[
o domnie indelungat[ de 47 de ani :tefan
cel Mare a trecut la Domnul la 2 iulie
1504 ;i a fost `ngropat `n biserica
M[n[stirii Putna. Sf]ntul Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Rom]ne l-a trecut `n
ra]durile sfin\ilor la data de 20 iunie
1992.

Peste doar c]teva zile p[;im
`n luna iulie. E luna lui cuptor,
cum `i mai spune `n popor. Luna
iulie are mai multe denumiri po-
pulare, nu doar cea de “cuptor”,
a;a c[ s-ar mai putea s[ auzi\i vor-
bindu-se pe la sate de-aceast[
lun[ de var[ ca luna “cuptori” ori
chiar “coptori”. E luna fierbinte,
luna `n care roadele c]mpului se
coc.

~n r]ndurile de mai jos pute\i citi
c]teva dintre tradi\iile ;i obiceiurile spe-
cifice lunii iulie, dar ;i unele prevestiri
din popor. 

Dac[-n iulie e foarte cald, 
ne a;teapt[ o iarn[ grea

~n fiecare lun[ a anului, starea vre-
mii ne d[ c]teva semne pentru o anu-
mit[ perioad[ din calendar. A;a se face
c[ se spune c[ `n func\ie de c]t de cald
e `n luna lui Cuptor, at]t de frig va fi `n
luna februarie a anului ce urmeaz[. A;a
c[, dac[ vom avea parte de c[ldur[ ma-
re, nu ne va fi u;or s[ `ndur[m un ger
aprig `n iarna ce vine. Iarna grea mai e
prevestit[ ;i de furnici. Prin urmare tre-
buie s[ ne uit[m cum sunt mu;uroaiele
lor. Dac[ acestea sunt mai ridicate dec]t
de obicei, se anun\[ o iarn[ grea. C[ldu-
ra mare din iulie e semn de an m[nos,
mai spun vorbe din b[tr]ni. Mana va
afecta roadele c]mpului ;i dac[ plou[
des ;i se face repejor cer senin ̀ n aceast[
lun[ considerat[ de altfel cea mai c[ldu-
roas[ lun[ a anului. 

S[pt[m]nile lui Cuptor 
au numele lor

Nu doar luna iulie are denumiri po-
pulare, ci ;i s[pt[m]nile ei. Prima
s[pt[m]n[ din luna lui Cuptor se nu-
me;te "S[pt[m]na seceri;ului", a doua
e "S[pt[m]na Panteliilor", a treia este
"S[pt[m]na lui Santilie", iar a patra e

"S[pt[m]na Verii". A;a cum `i spune ;i
denumirea, s[pt[m]na de debut e una
dedicat[ activit[\ilor agricole ̀ n mediul
rural. Aici, la sat, se duce munc[ grea
de la r[s[rit p]n[ la apus zi de zi. Se
treier[ gr]nele ;i se `ngrijesc culturile.
~n a doua s[t[t[m]n[, luna lui Cuptor
`;i d[ arama pe fa\[< ;apte zile de c[ldur[
mare, zile ̀ n care soarele e mare st[p]n
pe cerul limpede ;i noi, muritorii, du-
cem lupta cu ar;i\a aici pe p[m]nt.
Dup[ "S[pt[m]na Panteliilor" vine
"S[pt[m]na lui Santilie", cea de-a treia
din iulie. E s[pt[m]na `n care credin-
cio;ii s[rb[toresc Sf]ntul Ilie. De obicei,
la aceast[ mare s[rb[toare sunt furtuni
puternice care vin cu fulgere ;i tunete.
Ultima s[pt[m]na se nume;te simplu
"S[pt[m]na Verii", fiindu-i chiar de-
deicat[ anotimpului din care face parte. 

Sfaturi pentru gospodari

~n luna iulie e mult[ munc[ `n gos-
pod[ria de la sat.  Trebuie f[cut[
cur[\enie `n ;ur[ ;i `n pod pentru c[
vine seceri;ul. Se poate sem[na `nc[ `n
aceast[ lun[ varz[ ;i spanac. Gospodi-
nele care coc p]ine acas[ trebuie s[ aib[
mare grij[ pentru c[ din cauza c[ldurii
mari se muceze;te tare repede. Se spune
c[ mai mult[ sare ;i chimen `n aluatul
fr[m]ntat o face s[ reziste mai mult[
vreme. ~n gospod[rie se va acorda
aten\ie mare ;i animalelor, care nu tre-
buie l[sate s[ rabde de sete. Vitelor nu
li se va da din f]nul proasp[t dec]t dup[
ce acesta se ud[ `nainte. ~nainte de se-
ceri; porumbul ar trebui deja s[ fie
s[pat pentru a doua oar[. Se plivesc
viile diminea\a pe r[coare.

Cei ce se c[s[toresc `n iulie
vor avea drept bog[\ie doar
sentimentele frumoase 
care i-au adus `mpreun[

Exist[ supersti\ii legate inclusiv de
c[s[torie ̀ n luna iulie. Se spune c[ aceia
care aleg s[ se c[s[toreasc[ `n aceast[

lun[ a anului vor avea drept bog[\ie
doar sentimentele frumoase care i-au
adus ̀ mpreun[. :i pentru c[ aceast[ su-
persti\ie ar putea s[ st]rneasc[ o
mul\ime de ̀ ntreb[ri de genul< ";i atunci
`n ce lun[ s[ ne c[s[torim?", not[m mai
jos ;i supersti\iile legate de celelalte luni
din an. Astfel, se spune c[ e bine s[ ne
c[s[torim `n ianuarie pentru c[ vom fi
ve;nic ̀ ndr[gosti\i de partener. :i ̀ n fe-
bruarie e bine pentru c[ dragostea celor

doi care aleg s[ ̀ ;i uneasc[ destinele nu
va cunoa;te frica. ~n martie cuplurile
care `;i unesc destinele vor avea ;i mo-
mente de fericire, dar ;i momente de
triste\e. Dac[ e s[ ne lu[m dup[ su-
persti\ii, ̀ n aprilie e perfect s[ ne c[s[to-
rim pentru c[ vom avea parte numai
de momente de fericire. ~n mai regretele
vor d[r]ma tot ceea ce so\ii construiesc
`mpreun[, `n iunie cei ce se c[s[toresc
vor avea prilejul s[ c[l[toreasc[ mult,

`n august e ideal pentru c[ e luna eter-
nilor ̀ ndr[gosti\i ;i cei doi se vor putea
bucura de o rela\ie stabil[. :i `n sep-
tembrie e bine s[ se c[s[toreasc[ oa-
menii pentru c[ devin familie unit[ ;i
`nst[rit[. Tot lun[ a bog[\iei este ;i oc-
tombrie. Numai clipe de fericire se spu-
ne c[ tr[iesc aceia care se c[s[toresc `n
noiembrie ;i, la fel, nun\ile din decem-
brie sunt ;i ele cu noroc. 

A consemnat Ioana V.

Voievodul :tefan cel Mare, numit de c[tre
popor “bun, mare ;i sf]nt”

Iarna grea mai e prevestit[ ;i de furnici. Prin urmare trebuie s[ ne uit[m cum sunt mu;uroaiele lor. Dac[ acestea sunt
mai ridicate dec]t de obicei, se anun\[ o iarn[ grea

Exist[ supersti\ii legate inclusiv de c[s[torie ̀ n luna iulie. Se spune c[ aceia care aleg s[ se c[s[toreasc[
`n aceast[ lun[ a anului vor avea drept bog[\ie doar sentimentele frumoase care i-au adus `mpreun[.
:i pentru c[ aceast[ supersti\ie ar putea s[ st]rneasc[ o mul\ime de `ntreb[ri de genul< ";i atunci `n ce
lun[ s[ ne c[s[torim?", not[m mai jos ;i supersti\iile legate de celelalte luni din an. Astfel, se spune c[
e bine s[ ne c[s[torim `n ianuarie pentru c[ vom fi ve;nic `ndr[gosti\i de partener.

Mu;uroaiele ridicate de furnici
`n iulie prevestesc iarn[ grea
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Acneea este una dintre cele
mai frecvente afec\iuni dermato-
logice, care apare aproape `n ex-
clusivitate la pubertate,
estim]ndu-se c[, `n aceast[ pe-
rioad[ 65% dintre tineri sunt afec-
ta\i.

Nu este o boal[ periculoas[, dar pre-
supune o mare problem[ pentru adoles-
cen\i, `ntr-un moment `n care, de obicei
apare o criz[ de identitate.

Ce este acneea inflamatorie

Co;urile ro;ii, colec\iile albicioase,
nodulii ro;ii-violaceu infiltra\i, repre-
zint[ tabloul acneei inflamatorii, ̀ nt]lnit[
at]t la adolescen\i, c]t ;i la adul\i.

Mecanismele de producere  sunt des-
tul de complexe< contribuie primordial
produc\ia excesiv[ de sebum, modifica-
rea v]scozit[\ii acestuia, reten\ia de se-
bum ;i descuamarea `n interiorul cana-
lelor glandelor. Se formeaz[ astfel o pasta
v]scoas[, care duce la "`nfundarea cana-
lului", formarea de puncte negre ;i mi-
crochiste albe. In plus, exist[ un r[spuns
inflamator exagerat al pielii, caracterizat
clinic prin `nro;ire. Acest r[spuns este
par\ial genetic determinat, par\ial de-
pendent de prezen\a unei bacterii ̀ n pro-
funzimea canalului glandelor, numit[
Propionibacterium acnes. Este o bacterie
anaerob[ (tr[ie;te `n lipsa oxigenului,
deci nu ar supravie\ui la suprafa\a pielii),
se g[se;te `n toate glandele sebacee, nu
doar `n cele care formeaz[ co;uri. Rolul
ei nu este deci unul direct, ci doar de ac-
centuare a `nro;irii.

Iar leziunile cutanate, pustulele, pot
s[ reprezinte infec\ie sau nu atunci c]nd

vorbim de acnee.
Dac[ efectu[m o analiz[ bacteriolo-

gic[, putem s[ nu depist[m nici un mi-
crob, colec\ia fiind steril[.

Este cazul acneei minore, corect
`ngrijite, netraumatizate. Putem g[si bac-
terii saprofite ale pielii,  cu care
convie\uim pa;nic ;i care pot determina
pustule doar la persoanele cu dezechili-
bre imunitare.

Dac[ ̀ ns[, la examenul bacteriologic
depist[m o bacterie patogen[, avem ̀ ntr-
adev[r o problem[, ̀ nseamn[ c[ avem o

acnee complicat[ cu o suprainfec\ie. Se
`nt]mpl[ c]nd pacientul `;i agreseaz[
co;urile `n condi\ii de igien[ precar[. In
acest caz apare stafilococul auriu, ger-
mene rezistent pe suprafe\e ;i u;or de
"importat"pe piele. Acneea se agraveaz[
brusc ;i este necesar un tratament anti-
biotic bactericid.

Un tratament eficient

Zincul este un mineral fundamental
pentru o via\[ s[n[toas[. Controleaz[

ritmul general al metabolismului, sim\ul
mirosului ;i gustul, sinteza ovulelor ;i
spermatozoizilor. De asemenea, stimu-
leaz[ sistemul imunitar ;i determin[ blo-
carea capacit[\ii de ̀ nmul\ire a virusuri-
lor. Una din misiunile speciale ale zin-
cului este aceea de a combate ;i preveni
acneea, mai ales `n formele ei rebele ;i
rezistente la alte forme de tratament. Efi-
cacitatea acestui mineral `n  tratarea ac-
neei se explic[ prin proprietatea sa de a
regla glandele secretoare ale pielii ;i de-
zechilibrele hormonale din corp.

De asemenea zincul particip[ activ
la sinteza proteinelor ;i formarea cola-
genului `n corp. Ambele procese sunt
responsabile pentru men\inerea unui ten
s[n[tos. Nu degeaba se spune< pielea fin[
cu zinc se \ine!

Un aport crescut de zinc `n perioda
de adolescen\[ combate apari\ia acneei
juvenile ;i a formelor grave ale acesteia.
Se recomand[ ̀ n acest caz administrarea
oral[ a unei doze zilnice de 100 miligra-
me zinc, timp de o lun[.

Crema cu spirulin[, un produs na-
tural, neparfumat, ̀ mbin[ armonios pro-
priet[\ile cosmetice, cu propriet[\ile te-
rapeutice care au la baz[ procesele de re-
generare, refacere ;i revitalizare a \esu-
turilor pe care le hidrateaz[, hr[ne;te ;i
protejeaz[.

Datorit[ componentelor microalgei
Spirulina Platensis, aceast[ crem[ ajut[
la normalizarea schimbului ionic la nivel
celular, restabilirea leg[turilor celulare
sl[bite, stimularea metabolismului pro-
teic ;i metabolismului la nivel celular,
stimuleaz[ cre;terea ;i refacerea \esutu-
rilor afectate local (t[ieturi, r[ni posto-
peratorii, \esuturi inflamate). Poate fi uti-
lizat[ cu efecte benefice `n< acnee, der-
matoze, urticarii, entorse, edeme, rupturi
musculare, `ncetinirea procesului de

uzur[ celular[.

Regimul alimentar

De;i mult[ vreme s-a afirmat c[ dieta
nu are nicio influen\[ asupra acneei, stu-
dii recente au confirmat ceea ce exper\ii
`n medicina complementar[ afirmau de
mult[ vreme. Pielea reprezint[ o cale de
eliminare a substan\elor de prisos. Atunci
c]nd toxinele sunt prezente ̀ n exces, pie-
lea poate prelua o parte din efortul orga-
nelor principale de eliminare. Alimentele
concentrate ̀ n calorii, cu indice glicemic
ridicat ;i cu efect acidifiant pot agrava
inflama\iile cutanate. Printre aceste ali-
mente, un loc frunta; ̀ l ocup[ produsele
cerealiere din care au fost eliminate fi-
brele (r[m]n]nd doar amidonul) sau
zah[rul alb.

Consumate f[r[ modera\ie, acestea
provoac[ o produc\ie excesiv[ de sebum,
care poate ajunge s[ ne blocheze porii,
conduc]nd la astuparea acestora, ge-
ner]nd condi\ii prielnice pentru apari\ia
inesteticelor co;uri. Simpla modificare
a dietei, prin consumul preponderent al
alimentelor cu indice glicemic redus,
`ntre care legumele cu frunze verzi ocup[
un loc de frunte, va aduce amelior[ri care
`i vor surprinde pe cei mai mul\i dintre
oamenii predispu;i la acnee. Legumele
cu frunze verzi sunt extrem de bogate ̀ n
substan\e cu efecte antiinflamatoare ;i
`n nutrien\i implica\i ̀ n detoxifierea \esu-
turilor.

Din alimenta\ie, cele mai bune surse
de zinc sunt< stridiile, pe;tele, mu;chiul
de vit[, semin\ele de dovleac, ciupercile,
spanacul ;i fasolea boabe. Trece\i la ac\iu-
ne ;i nu l[sa\i acneea s[ v[ domine via\a!

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Consmul de alimente bogate ̀ n zinc, ̀ n perioada de adolescen\[ previne apari\ia
acestei afec\iuni

De;i mult[ vreme s-a afirmat c[ dieta nu are nicio influen\[ asupra acneei, studii
recente au confirmat ceea ce exper\ii `n medicina complementar[ afirmau de mult[
vreme. Pielea reprezint[ o cale de eliminare a substan\elor de prisos. Atunci c]nd to-
xinele sunt prezente `n exces, pielea poate prelua o parte din efortul organelor prin-
cipale de eliminare.

Metilizotiazolinona, un compus des-
emnat alergenul anului 2013 de specialiştii
din SUA, este prezentă în continuare în
compoziţia unor produse cosmetice po-
pulare şi chiar a unora destinate copiilor,
potrivit unui articol realizat de The Mail
on Sunday. Companiile din domeniu au
fost avertizate de dermatologi că metili-
zotiazolinona poate declanşa alergii ale
pielii atunci când este adăugat[ în com-
poziţia unor produse cosmetice care nu
necesită clătire, de exemplu a balsamului
pentru păr. ~n urma unei anchete, s-a des-
coperit că multe din produsele foarte po-
pulare ale unor companii celebre conţin
în continuare această substanţă. În 2013,
consilierii ştiinţifici de la Comisia Euro-
peană au cerut ca metilizotiazolinona - fo-
losită drept conservant, datorită proprie-
tăţilor antifungice şi antibacteriene puter-
nice - să fie eliminată din compoziţia tu-
turor produselor cosmetice care rămân pe
piele - de tipul cremelor - şi a celor care nu
necesită clătire.  Comisia Europeană a in-
terzis amestecul de metilcloroizotiazoli-
nonă / metilizotiazolinonă din produse
care nu necesită clătire, însă aceşti conser-
vanţi pot fi în continuare folosiţi în cele
care se îndepărtează de pe piele, precum
şampoanele şi gelurile de duş. Metilizo-
tiazolinona este inclusă în compoziţia unor
produse de curăţare şi chiar a vopselelor.
Asociaţia producătorilor europeni din do-
meniu recomandă eliminarea acestei sub-
stanţe din produsele cosmetice.

Substan\a desemnat[
alergenul anului 2013,
prezent[ în cosmetice

sau produse pentru copii

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

Zincul combate ;i trateaz[ 
chiar ;i formele rebele de acnee
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Salat[ elen[ de cartofi

Sup[ r[coritoare 
cu ciuperci de p[dure

Mod de preparare<

Cartofii se curăță, se taie cubulețe,
se spală şi se fierb în apă sărată. Ceapa
se feliază, se sărează şi se lasă să stea
puțin în sare. Ouăle se fierb tari (circa
10 minute după ce dă primul clocot),
se curăță şi se taie cubulețe. Cartofii,

după ce s-au fiert se strecoară bine şi
se lasă să se răcească. După ce s-au ră-
cit, toate acestea se pun într-un vas mai
mare, se adaugă măslinele (întregi, sau
tăiate, după preferință), se condimen-
tează cu sare şi piper, se stropeşte bine
cu ulei, apoi cu câteva picături de zea-
mă de lămâie şi de amestecă. După
cum am menționat, uleiul se poate în-
locui cu o maionez[ acrişoară, dar pre-
parată cu ulei de măsline. Se serveşte
rece, ornată cu bucățele de ardei roşi,
sau cu frunzulițe de pătrunjel.

Ingrediente<

1 kg de cartofi (se potrivesc
bine şi cartofii noi), 2 cepe roşii
mai mărişoare sau 2 legături de
ceapă verde, 6 ouă, 100 - 150 g
de măsline negre, sare, piper, o
lămâie, circa 100 ml de ulei de
măsline (uleiul se poate înlocui

cu o maionez[ acrişoară).

Mod de preparare<

Ingredientele se curăță, se spală,
zarzavaturile se feliază subțire, ciuper-
cile se taie bucăți mai mărişoare, ceapa
se mărunțeşte cât se poate de fin, iar
slănina se taie cubulețe sau fâşii. În va-
sul în care dorim să facem supa se pune

slănina la prăjit, iar când îşi lasă toată
untura, slănina prăjită se poate scoate.
În untura obținută se căleşte uşor cea-
pa, apoi se adaugă zarzavaturile şi ciu-
percile. Când toate se fac sticloase, se
presar[ cu boia de ardei, se amestecă,
se adaugă sare, piper şi delicat. Se toar-
nă apă în vas, cât să acopere bine toate
ingredientele, se răzuieşte puțină coajă
de lăm]ie, care va da supei o aromă
deosebită, foarte răcoritoare. Se fierbe
acoperit, la foc mic, circa 30 de minute.
Se mai pot adăuga tăiței sau g[luşte,
dar nu în mod obligatoriu. La servire
se poate oferi smântână.

Ingrediente< 

4-500 g de ciuperci de pădure
proaspete (se pot folosi şi cele de
la magazin, dar în amestec, mai
multe soiuri), o ceapă, 2-3 mor-
covi, 2 fire de pătrunjel, 100 g de
slănină afumată (se poate suplini
cu ulei), puțină coajă de lămâie,
sare, piper, boia de ardei, delicat

(de casă).

Pr[jitur[ rapid[ cu l[mâie

Mod de preparare<

Separăm albuşurile de ouă de găl-
benuş. Albuşul, cu puțină sare se bate
spumă tare. Într-un alt vas, gălbenuşul
se amestecă cu zahărul, până când ca-
pătă o culoare albicioasă. Se adaugă
treptat coaja de lămâie, zeama, untul
topit şi făina amestecată cu praful de

copt. Apoi, cu mişcări fine adăugăm şi
spuma de albuş, iar aluatul astfel obți-
nut turnăm într-o formă unsă în pre-
labil cu unt şi presărată cu făină, sau
pur şi simplu, căptuşită cu hârtie de
copt. Se pune în cuptorul preîncălzit
şi la 180 grade C se coace 20 minute,
după care se face proba cu o scobitoare,
iar dacă e nevoie, se mai lasă 3-5 mi-
nute. Se poate servi presărat cu zahăr
pudră, eventual cu o glazură preparată
din zahăr pudră şi zemă de lămâi, dar
se poate folosi şi ca blat.

Ingrediente<

4 ouă, 130 g zahăr, 80 g unt
topit, 120 g făină, un plic de praf
de copt, coaja rasă şi zeama de la
o lămâie, zahăr pudră cu aromă

de vanilie pentru ornat.

Strapachka - mâncare
tradi\ional[ slovac[

Mod de preparare<

Cartofii se răzuiesc mărunt şi se
storc. Se amestecă cu făina şi cu oul,
precum şi cu puțină apă, până se obține
o consistență păstoasă, mai tare. Se pu-
ne la fiert apă cu sare, într-un vas mai
mare, iar în apa clocotită aluatul se mă-
runțeşte sub formă de găluşte micuțe.
După ce acestea s-au fiert se strecoară,

fără spălare. Baconul tăiat în fâşii de
câte un deget se prăjeşte în puțină un-
tură. Se scot bucățile de bacon, iar când
untura rămasă s-a răcit puțin, se pre-
sară în ea brânza şi se amestecă bine.
Se adaugă usturoiul pisat, smântâna,
puțină sare şi le punem din nou pe foc,
la temperatură mică, amestecând până
dă un clocot. Adăugăm g[luştele şi le
învârtim în acest amestec, iar la servire
se ornează cu fâşiile de bacon. În anu-
mite zone, după ce se amestecă brânza
preparată cu găluştele, aceasta se mai
pun puțin şi la cuptor.

Ingrediente<

500 g cartofi curățați, 250 g
făină, un ou, o lingură de untură,
200 g bacon afumat, 200 g brânză
de oaie, un cățel de usturoi, 4 lin-
guri de smântână, puțină sare şi

eventual piper măcinat.

Cicoarea este cunoscută de
foarte multă vreme pentru pro-
prietăţile ei vindecătoare. Leacu-
rile mănăstireşti cu cicoare au dat
rezultate în vindecarea unor boli
de ficat, pancreas sau a cancerului
de colon. 

Egiptenii consumau mari cantităţi
de cicoare, deoarece credeau în puterea
acesteia de a curăţa sângele şi ficatul de
toxine. La noi în ţară, cicoarea s-a cultivat
încă din anul 1920, iar de-a lungul vremii
a cunoscut denumiri populare extrem de
variate.

Stimulează digestia 
şi secreţia pancreasului

Dacă vă hotărâţi să culegeţi singuri
cicoarea, e bine să ştiţi că florile şi frun-
zele ei se recoltează dimineaţa, după ce
se ridică roua, în timpul înfloririi (iulie
şi august), iar rădăcinile se scot din pă-
mânt primăvara (martie şi aprilie) şi
toamna (septembrie şi octombrie). 

Planta conţine acid cichoric, înrudit
cu cinarina din frunzele de anghinare,
principii amare şi o substanţă din grupa
zaharurilor, numită inulină. Alături de
acestea, are în componenţă săruri mine-
rale (fier, fosfor, calciu, potasiu, cupru şi
magneziu) şi vitamine (A, B1, B2, C, K
şi PP). Datorită acestor compuşi, ceaiul
de cicoare este coleretic, ajutând secreţia
de bilă şi determinând creşterea diurezei.
Această plantă stimulează digestia şi se-
creţia pancreasului, este un bun colagog,
antispastic intestinal, expectorant şi an-
tiseptic al căilor respiratorii, hipoglice-
miant şi antidiabetic şi sporeşte atât
funcţiile hepatice, cât şi pe cele digestive
şi renale. Dar cel mai important lucru
este faptul că ajută la eliminarea sub-
stanţelor toxice din organism.

Combate constipaţia

Următoarele două remedii sunt in-
dicate pentru stoparea tumorilor la ni-
velul colonului, stimularea funcţiilor fi-
catului, favorizarea acţiunii laxative în
combaterea constipaţiei, grăbirea tran-
zitului intestinal, neutralizarea radicalilor
liberi, calmarea durerilor de stomac, în-
depărtarea bolilor de ficat, alungarea ne-
plăcerilor cauzate de reumatism, com-
baterea febrei şi, nu în ultimul rând, pen-
tru reducerea riscului apariţiei metasta-
zelor în cancerul de colon şi stoparea tu-
morilor. 

Pentru primul remediu puneţi la fiert
250 ml de apă plată sau de izvor. Între
timp se iau două linguriţe cu rădăcini
uscate de cicoare şi se dau prin maşina
de râşnit cafea, adăugându-se în momen-
tul în care apa începe să clocotească. Se
fierb cinci minute, după care se acoperă
vasul cu un capac şi se mai lasă la infuzat
încă zece minute. Se strecoară şi se
fracţionează în trei părţi egale. Lichidul
se poate bea rece sau călduţ, înaintea ce-
lor trei mese principale. Cura durează
zece zile şi poate fi reluată din două în
două luni. Pentru cel de-al doilea reme-
diu, care se urmează în paralel cu primul,
fierbeţi în clocot 200 ml apă de izvor, du-
pă care stingeţi focul şi adăugaţi două
linguriţe cu plantă (amestec de frunze şi
de flori), care se lasă la infuzat timp de
zece minute. 

Spuneţi adio migrenelor!

La prepararea unui remediu pentru
calmarea durerilor de cap şi chiar a coli-
cilor biliare este nevoie de un litru de vin
alb de ţară şi de 20 g flori uscate de ci-
coare. Acestea se vor mărunţi bine, se
pun într-o sticlă de 1,5 l, după care se
adaugă vinul. Recipientul se închide er-
metic şi se agită bine de câteva ori, după
care se lasă la macerat timp de zece zile.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Cicoarea, leac
în afec\iuni
ale ficatului

Egiptenii consumau mari cantităţi de cicoare, deoarece credeau în puterea acesteia de a curăţa
sângele şi ficatul de toxine. La noi în ţară, cicoarea s-a cultivat încă din anul 1920, iar de-a lungul
vremii a cunoscut denumiri populare extrem de variate.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Albul este cea mai potrivită
nuanţă pentru lunile de var[. Un
look monocrom, alb din cap până
în picioare, este “fresh&chic”, în
plus are avantajul că nu se va de-
moda niciodată.

Secretul pentru a compune o ţinută
actuală este să mixezi materiale diferite<
texturat cu neted, transparent cu opac,
rigid cu moale, asta în cazul în care nu
optezi pentru deux-piece-uri cu sacou
şi fustă sau pantaloni, ori salopete. 

Aparent pretenţios şi greu de purtat,
albul îţi pune în valoare culoarea păru-
lui, tenul bronzat şi îţi oferă acea “aur[
de strălucire”, pe care o cauţi pentru un
aspect rafinat, încrezător şi proaspăt.
Casă de modă britanică Burberry îţi
propune câteva ţinute cu care nu vei da
greş în această vara, mai ales dacă îţi
propui să îmbraci haine de calitate, din
materiale naturale. 

La birou alege o rochie cu croial[
pencil, din crep, cu o croial[ feminină
şi fermoar pe spate, care îţi va contura
armonios silueta. O altă variant[ dezi-
rabilă sunt pantalonii alb-crem cu o că-
maşă clasică şi pantofi stiletto şi o geantă
structurată cu care nu vei da greş dacă
vrei să inspiri profesionalism şi să emani
încredere în propriile forţe. 

O cămaşă slim-fit cu buline, din mă-
tase sau un top din crep sunt variante
feminine şi totodată versatile care pot
fi purtate, atât la fuste cloş sau plisate,
cât şi la jeans cu sandale sau balerini
comozi. O rochie diafană din bumbac
arată feminin şi  delicat. Poart-o cu san-
dale plate sau cu espadrille. 

Un tricou polo alb este ideal pentru
week-end. Îl poţi combina cu skinny
jeans albi sau cu pantaloni albi. În plus,
nu uita un secret< din cele mai vechi
timpuri albul a fost preferat de oamenii
rafinaţi, încrezători în propriile forţe,
stil şi imagine!

Pantofii sport nu mai sunt de-
mult destinați doar ieşirilor în
parc sau momentelor în care faci
sport. Vezi ce rochii poți purta cu
pantofii sport.

Pantofii sport au devenit nelipsiți
din garderoba fashionistelor, care îi
poartă cu orice, de la rochii elegante la
piese casual. Sezonul acesta a devenit
tot mai populară combinația de rochie
şi pantofi sport şi pare că nu există mo-
del de rochie care să nu se potrivească
cu tenişi.

Rochia mulată poate fi purtată cu
tenişi, însă evită modelele foarte de-
coltate sau prea scurte, pentru că s-ar
putea să arăți vulgar. În această com-
binație poartă cât mai puține accesorii,
pentru că altfel ținuta s-ar putea să pară
prea încărcată.

O rochie simplă, în dungi, este foar-
te confortabilă şi se potriveşte perfect
cu pantofi sport.

Modelele supradimensionate pot fi
purtate cu pantofi sport, însă evită pan-
tofii cu talpă înaltă sau prea încărcate.
Tenişii sunt cea mai bună alegere în
acest caz.

Rochiile care se pot purta la pantofii sport

Din cele mai vechi timpuri albul a fost preferat de oamenii rafinaţi,
încrezători în propriile forţe, stil şi imagine!

Albul este cea mai potrivit[
nuan\[ pentru lunile de var[  
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Noi vara asta cum mai slăbim?
Simplu. Urmăm câteva sfaturi uti-
le, de bun-simţ, nu exagerăm cu
dulciurile “răcoritoare” nici cu so-
surile grase pentru salate. Bem
suficientă apă şi, bineînţeles, fa-
cem sport!

Și pentru că toate acestea sună în-
grozitor atunci când singurul lucru din
capul tău e< „mi-e poftă de ciocolată
dar vreau s[ merg la piscină”, Carmen
Brumă îţi dă câteva sfaturi pentru o
reuşită rapidă şi sigură!

O viaţă sănătoasă presupune, prin-
tre altele, respectarea unei reguli de
maximă importanţă şi anume aceea de
a mânca la ore fixe. Cina luată la ore
târzii cauzează probleme de digestie şi
stres alimentar, ca să nu mai vorbim
de somnul neodihnitor.

Ţinând cont de ciclul solar, orele
ideale pentru masă ar fi următoarele<
micul dejun între orele 6-8, prânzul
între 12-13, iar cina nu mai târziu de
ora 20. O altă regulă de aur ar fi aceea
că în timpul mesei nu se bea apă şi nici
alte băuturi.

Capcana din dulciurile 
dietetice 

Kiwi, mango şi ananasul nu ar tre-
bui să lipsească din meniul celor care
vor să slăbească sau să aibă un regim
de viaţă sănătos. Aceste fructe au pro-
prietăţi remineralizante, astfel înât nu
te vei simţi epuizat din cauza aportului
alimentar redus. 100 g de mango au 63
de calorii, 100 g kiwi au 44 calorii iar
aceeaşi cantitate de ananas conţine 51
de calorii. De asemenea, kiwi este re-
comandat persoanelor care suferă de
hipertensiune apărută pe fondul unui
consum ridicat de sodiu.

Dacă faci parte din categoria celor
care nu pot renunţa la pâine, încearcă
pâinea de secară. Principalii constitu-
enţi ai acestei cereale sunt< fierul, calciu,
fosforul, magneziul, potasiul, hidraţii
de carbon, amidonul şi vitamina B1.
Secara este un excelent remineralizant,
laxativ şi este recomandată în regimu-
rile alimentare ale diabeticilor.

Dulciurile “dietetice” reprezintă o
capcană în care cad mulţi dintre cei
care nu vor să renunţe la consumul de
dulciuri atunci când vor să slăbească.
Aportul caloric al acestor dulciuri poa-
te fi câteodată mai mare decât al pro-
duselor obişnuite, obiectivul acestora
fiind altul. În concluzie, ciocolata, na-
politanele, bomboanele şi gemul „diet”
sunt pentru diabetici, nu pentru cei ca-
re vor să slăbească.

Sp[la\i-v[ pe din\i dup[ mas[

O soluţie pentru a păcăli foamea
poate fi spălatul pe dinţi. Dacă poţi să
faci asta după fiecare masă, e perfect.
În acest fel vei fi mai puţin tentată să
mănânci. Nu uita de acest obicei în
special după masa de seară, pentru că
acest moment este unul critic pentru
cei care încearcă să slăbească.

Numeroase studii au arătat că in-
tensificarea stresului determină creşte-
rea poftei de mâncare. Hormonul stre-
sului, cortizolul, trimite semnale la cre-
ier, iar apetitul începe să crească. Ex-
perţii susţin că în 75% din cazurile de
creştere a apetitului este vorba despre

folosirea mâncării ca modalitate de
adaptare la sentimentele neplăcute pe
care le experimentăm. Aşadar, atenţie
la stres!

Tărâţele reprezintă un aliment
complex şi folositor. Există mai multe
tipuri din care poţi alege, în funcţie de
ce îţi doreşti din punct de vedere
nutriţional. Tărâţele de orz, ovăz şi orez
sunt bogate în fibre şi contribuie la scă-
derea colesterolului, în vreme ce tă-
râţele de porumb şi cele de grâu reduc
riscul apariţiei cancerului de colon.
Consumă-le cu predilecţie dimineaţa!

Sporturile de apă pe care le poţi
practica în vacanţă în majoritatea
staţiunilor de pe litoral sunt o sursă de
sănătate şi bună dispoziţie. În plus, vei
arde un număr însemnat de calorii. De
exemplu, o oră de înot înseamnă 500
de calorii arse, iar o oră de aqua gym,
400 de calorii.

Ceaiul de p[p[die lupt[
`mpotriva celulitei

Păpădia ajută în lupta anticelulită!
Aceasta conţine substanţe care ajută
ficatul să descompună produsele rezi-
duale şi toxinele, iar rinichii să elimine
din sânge reziduurile şi excesul de apă.
Frunzele de păpădie pot fi amestecate
în salate sau preparate asemenea frun-
zelor de spanac. Dacă aceste variante
nu te încântă, poţi bea zilnic o cană cu
ceai de păpădie.

Nu te gândi că “ronţăitul” este in-
ofensiv. Alunele, covrigeii, sticksurile,
seminţele sau sărăţelele creează depen-
denţă şi, dacă acest obicei este practicat
după masa de seară, poate deveni un
adevărat pericol pentru siluetă. Dacă
te numeri printre cei care simt nevoia
să “ronţăie” ceva între mese, încearcă
morcovii!

Sfaturile lui Carmen Brum[
pentru o siluet[ perfect[

Ea ne spune c[ cina nu trebuie luat[ mai t]rziu de ora 20.00 Mul\i oameni cred c[ a;a sunt
ei ;i nu `;i pot shimba forma tru-
pului. Nimic mai fals! De fapt fac-
torii care fac trupul s[ fie pe din
afar[ de gras \in de mediu,
nutri\ie, stil de via\[ ;i chiar de
g]ndire.

Bine`n\eles c[ unele aspecte \in ;i de
genetic[, ADN, ereditate etc, dar chiar
;i a;a, cel pu\in greutatea trupului o po\i
schimba u;or pentru c[ nu \ine de ceva
incontrolabil. Mult mai greu este s[ `\i
schimbi ̀ n[l\imea, este ceva aproape su-
pra-omenesc. Dar to\i oamenii `;i pot
schimba u;or greutatea trupului.

1. Calitatea nutri\iei las[ de dorit.
Dac[ m[n]nci multe produse procesate
chimic care con\in f[in[, zah[r sau adi-
tivi, e o cale sigur[ ca s[ te alegi cu gr[si-
me peste tot. ~n schimb ar trebui s[ te
axezi pe produse s[n[toase ;i bogate `n
nutrien\i esen\iali. Pu\in[ m]ncare din
comer\ mai con\ine micronutrien\ii, vi-
taminele ;i mineralele de care are nevoie
trupul, majoritatea fiind seac[, inclusiv
fructele ;i legumele produse `n sere.

2. Exerci\iile fizice sunt str[ine pen-
tru tine. Trebuie s[ te `mpaci cu
exerci\iile fizice, cum ar fi plimbarea,
alergarea, flot[rile, abdomenele pe care
oricine le poate face. Nu e nevoie s[
mergi la sal[ pentru a fi `n form[, dar
dac[ vrei o motiva\ie ̀ n plus, un abona-
ment la sal[ poate c[ e o idee foarte
bun[.

3. Nu bei destul[ ap[ de calitate.
Cel mai bun purificator pentru trup este
apa de izvor, dar cum noi suntem lene;i
sau nu avem timp s[ mergem p]n[ aco-
lo, putem cel pu\in s[ cump[r[m ap[ la
pet. Nu e ca cea direct de la izvor, dar
cel pu\in e mai bun[ dec]t cea de la ro-
binet. Dac[ totu;i vrei ap[ de la robinet,
cump[r[ un filtru de ap[, sau ionizator
care o face ;i alcalin[. Trebuie s[ con-
sumi 2-3 litri de ap[/zi ;i s[ evi\i sarea
pe c]t posibil pentru c[ sarea te face s[
re\ii ap[.

4. Nu `\i folose;ti creierul. Cel mai
mare consumator de energie este creie-
rul. Dac[ vrei s[ arzi multe calorii,
g[se;te ceva care s[ te pasioneze ;i s[ te
incite mental. Cite;te ceva captivant, f[
planuri, lucreaz[ pe calculator, g]nde;te
pozitiv, las[-\i mintea s[ alerge.

5. Suferi de anumite afec\iuni. Sur-
plusul de greutate poate fi un simptom
al unei afec\iuni mult mai grave. Lipsa
de somn, stresul ;i toxicitatea emo\io-
nal[ pot fi unele dintre motivele de-

clan;atoare care duc la boli ce te `mpie-
dic[ s[ sl[be;ti. Emo\iile negative, cum
sunt m]nia, provoac[ toxine ̀ n corp care
sunt foarte grave.

6. M[n]nci prea mult. Ultimul fac-
tor, dar nu cel de pe urm[. Fie c[ ai un
foc `n tine care te roade ;i \ip[ dup[
m]ncare sau fie c[ pur ;i simplu nu te
po\i ab\ine ;i `\i dai drumul poftelor pe
mas[, dac[ m[n]nci mai mult dec]t tre-
buie e;ti `ntr-o mare `ncurc[tur[. E un
drum de pe care mul\i nu se mai ̀ ntorc.
Dac[ ai peste 20 de kg greutatea nor-
mal[, e;ti cu un picior ̀ n groap[. E foarte
greu s[ sl[be;ti 20 de kilograme ;i s[
ar[\i ;i bine. ~nfometarea nu e o solu\ie,
pentru c[ prin efectul de yoyo, dup[ ce
te ̀ nfometezi ri;ti s[ te ̀ ngra;i chiar mai
mult dec]t la `nceput.

Desigur c[ forma ;i greutatea tru-
pului depinde `n mod ultim de ceva
mult mai presus. Totu;i, ace;ti factori
pot afecta organismul `ntr-un mod sau
altul, mai mult sau mai pu\in. De exem-
plu sunt oameni care nu \in cont deloc
de nutri\ie sau exerci\ii ;i totu;i arat[
foarte bine, pentru c[ au o genetic[ ex-
cep\ional de bun[. Ei par c[ aproape
orice ar face, nu ajung s[ fie gra;i. Dar
pentru cei mai mul\i dintre oameni, care
nu sunt n[scu\i super-modele, trebuie
s[ fac[ cel pu\in o schimbare con;tient[
s[ devin[ un model pentru to\i. ~n plus,
dac[ se \ine cont de ace;ti factori, nu
numai c[ trupul ̀ ;i va rec[pata greutatea
ideal[, dar vor disp[rea multe alte pro-
bleme ce \in de ten, p[r sau de starea
general[ de wellness.

De ce nu suntem
mereu `n form[?

Persoanele care consumă prune us-
cate de două ori pe zi, în timpul curei
de slăbire, pot pierde mai uşor în greu-
tate, deoarece aceste fructe contribuie
la menţinerea senzaţiei de saţietate, au
constatat cercetătorii de la Universita-
tea din Liverpool.

Oamenii de ştiinţă de la Universi-
tatea din Liverpool, Marea Britanie, au
monitorizat greutatea şi pofta de mân-
care a 100 de persoane supraponderale
şi obeze, bărbaţi şi femei, care au primit
sfaturi cuprinzătoare cu privire la dieta
alimentară pe care trebuie să o urmeze,
potrivit dailymail.co.uk, citat de Me-
diafax. Jumătate dintre participanţii la
studiu au primit două gustări cu prune
uscate pe zi - bărbaţii au consumat 170
de grame de prune uscate pe zi, iar fe-
meile, 140 de grame pe zi.

Ambele grupuri de voluntari au slă-

bit aproximativ două kilograme şi talia
li s-a subţiat cu, în medie, 2,5 centi-
metri în trei luni.

Cu toate acestea, pierderea în greu-
tate a fost mai rapidă în cadrul grupului
care a consumat prune uscate, mai ales
către sfârşitul intervalului de trei luni.
În afară de aceasta, cel mai probabil
din cauza cantităţii mare de fibre din
acest fruct, voluntarii nu au resimţit
senzaţia de foame pentru mai mult
timp.

Potrivit cercetătorului Jason Hal-
ford, capacitatea prunelor uscate de a
potoli foamea reprezintă un beneficiu
care compensează conţinutul relativ
crescut de zahăr, adăugând că şi alte
fructe uscate, cum ar fi stafidele, au
efecte benefice asemănătoare, motiv
pentru care gustările pe bază de fructe
uscate sunt ideale în curele de slăbire.

Prunele uscate, indicate `n diet[

Numeroase studii au arătat că intensificarea stresului determină creşterea poftei de mâncare.
Hormonul stresului, cortizolul, trimite semnale la creier, iar apetitul începe să crească. Experţii
susţin că în 75% din cazurile de creştere a apetitului este vorba despre folosirea mâncării ca
modalitate de adaptare la sentimentele neplăcute pe care le experimentăm. 
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Actorii Ion Besoiu, Valeria Se-
ciu şi Rodica Mandache vor primi
stele pe Aleea Celebrităţilor din
Piaţa Timpului din Bucureşti, în
semn de recunoaştere pentru în-
treaga activitate în domeniul tea-
trului şi filmului. Pe Valeria Seciu
;i Rodica Mandache s[tm[renii le-
au putut admira `n edi\ii recente
ale Festivalului “F[r[ Bariere”.

Ion Besoiu s-a născut pe 11 martie
1931, la Sibiu. A debutat în 1957, dar
consacrarea a venit abia după lansarea
serialului „Toate pânzele sus”, în regia
lui Mircea Mureşan, în care i-a avut ca
parteneri pe actorii Ilarion Ciobanu şi
Jean Constantin. Timp de 16 ani, a jucat
pe scena Teatrului „Radu Stanca” din
Sibiu, după care s-a mutat la Bucureşti,
unde a jucat la Teatrul Bulandra şi a
fost, ulterior, timp de 12 ani, directorul
acestei instituţii.

Cele mai cunoscute roluri ale sale
sunt Cloşca, în „Procesul lui Horia”
(1967), Serebreakov, în „Unchiul Va-
nea” (1983), Polonius, în „Hamlet”
(1985),  Oronte,  în „Mizantro-
pul”(1989), Corifeu, în „Antigona”
(1993), Ferapont, în „Trei surori”
(1995), Senecus, în „Caligula” (1996),
şi Muhoiarov Ivan Matveevici, în
„Oblomov” (2003). Printre filmele în
care a jucat Ion Besoiu se numără „Fur-
tuna”, „Neamul Şoimăreştilor”, „Hai-

ducii”, „Răscoala”, „Mihai Viteazul”,
„Ciprian Porumbescu”, „Păcală”, „Ion,
blestemul pământului, blestemul iubi-
rii”, „Ultima noapte de dragoste”, „Lu-
mini şi umbre”.

Valeria Seciu s-a născut în Bucu-
reşti şi a urmat cursurile Institutului
de Teatru din Capitală, la clasa lui A.
Pop Marţian, între 1960 - 1964, avân-
du-l ca asistent pe Octavian Cotescu,
cel care, ulterior, avea să-i devină soţ.

A debutat în 1964, pe scena Teatrului
Naţional din Bucureşti, alături de Ion
Caramitru, în spectacolul „Eminescu”,
de Mircea Ştefănescu, sub îndrumarea
regizorului Sică Alexandrescu. Până să
devină actriţă a Teatrului Mic din Bu-
cureşti, Valeria Seciu a mai jucat la Tea-
trul Naţional din Cluj-Napoca, apoi la
Teatrul Nottara şi Teatrul Act din Bu-
cureşti. La începutul anilor 1990 a în-
fiinţat şi condus Teatrul Levant, unde

a jucat în spectacole semnate de Cătă-
lina Buzoianu.

De-a lungul carierei sale în teatru
şi în film, a obţinut premiul Asociaţiei
Cineaştilor din România (1978), pen-
tru rolul din filmul „Înainte de tăcere”.
A primit de patru ori premiul UNI-
TER, de două ori trofeul pentru cea
mai bună actriţă în rol principal, pen-
tru partiturile din spectacolele „Spirit”
(2002) şi „Cum gândeşte Amy” (2006),
în regia Cătălinei Buzoianu, premiul
pentru cea mai bună actriţă în rol se-
cundar, pentru Gloucester din „Lear”,
în regia lui Andrei Şerban (2008), şi,
în 2007, premiul pentru întreaga acti-
vitate.

Rodica Mandache s-a hotărât să
devină actriţă după ce a văzut-o pe Ma-
rieta Deculescu în rolul Necunoscutei
din spectacolul „Steaua fără nume”, de
Mihail Sebastian. Rodica Mandache s-
a născut la Iaşi şi a absolvit secţia de
actorie a Facultăţii de Teatru a Institu-
tului de Artă Teatrală şi Cinematogra-
fică „I.L.Caragiale'” din Bucureşti, în
1964, la clasa prof. univ. Octavian Co-
tescu, Pop Marţian. A debutat în anul
I de facultate pe scena Teatrului Naţio-
nal din Bucureşti, în spectacolul „Fii-
cele”, de Sidonia Drăguşanu. Până să
devină actriţa Teatrului Odeon, a jucat
la instituţii de profil din ţară precum
Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul
Naţional din Iaşi şi la Teatrul Mic din
Bucureşti. A fost căsătorită cu fotogra-

ful Aurel Mihailopol. Împreună au o
fiică, regizoarea Diana Mihailopol.

Pe lângă spectacolele de teatru, film
şi televiziune, Rodica Mandache este
şi profesoară de actorie la Universitatea
Hyperion, Facultatea de artă, şi are o
bogată activitate publicistică, iar prin-
tre volumele publicate se numără sce-
nariul pentru teatru radiofonic „Poves-
tea Elisabetei Rizea”, făcut după cartea
Irinei Nicolau, „Surâsul şi lacrima sce-
nei” (1998), „O carte atipică despre un
actor atipic< Ştefan Mihăilescu-Brăila”
(2010).

În 2007 a primit premiul UNITER
pentru cea mai bună actriţă într-un rol
secundar, pentru rolul Adel din spec-
tacolul „joi.megaJoy”, de Katalin Thu-
roczy, în regia lui Radu Afrim. A primit
premiul pentru cea mai bună interpre-
tare feminină, pentru rolul Aniţa din
spectacolele „Aniţa Nandriş-Cudla –
Amintiri din viaţă” şi „Aniţa Nandriş-
Cudla – 20 de ani în Siberia”, după un
scenariu radiofonic de Magda Duţu şi
Raisa Radu. În 2009 a primit trofeul
pentru întreaga activitate la premiile
Municipiului Bucureşti pentru artă şi
cultură, secţiunea artele spectacolului.

Aleea Celebrităţilor (Walk of Fame)
este un proiect cultural iniţial de Tea-
trul Metropolis, Primăria Capitalei şi
Cocor şi găzduieşte stele ale celor mai
cunoscuţi artişti români din lumea fil-
mului şi a teatrului, în semn de preţuire
a valorilor culturale din România.

~mprumut]nd un model deja
consacrat de Trupa Harag Gyorgy,
sec\ia rom]n[ a Teatrului de Nord
a organizat duminica trecut[, pen-
tru prima oar[, o Gal[ de final al
stagiunii. S-au acordat multe di-
plome< unele premiind categorii
consacrate ̀ n toate ceremoniile de
acest tip, altele av]nd scop umoris-
tic, ironii mai mult sau mai pu\in
transparente la adresa colegilor.

Prezentatorul galei, directorul exe-
cutiv al sec\iei rom]ne, regizorul Andrei
Mihalache, a explicat publicului faptul
c[, fiind prima edi\ie, votul pentru pre-
mii a fost acordat doar de echipa Tea-
trului, dar ̀ n edi\iile viitoare ;i spectatorii
vor putea s[ voteze. Al[turi de Mihala-
che, premiile au fost prezentate de Adria-
na Vaida, cea care a condus sec\ia
rom]n[ ̀ n debutul stagiunii, ;i de actorul
Stelian Ro;ian, responsabil cu partea iro-
nic[ a palmaresului de diplome. 

Ciprian Vultur
;i Alina Negr[u, cei mai
buni actori principali

Cei mai buni actori `n rol principal
au fost ale;i Ciprian Vultur ;i Alina
Negr[u. Vultur a reu;it o performan\[
memorabil[ la ̀ nceputul stagiunii ̀ n ro-
lul lui :arik din “Inim[ de c]ine”, o de-
monstra\ie de m[iestrie care l-a adus ̀ n
aten\ia juriului UNITER, apoi a evoluat
`n rolul principal din “Ivan Turbinc[“, l-
a jucat pe Ca\avencu la sec\ia rom]n[ ;i
pe Dandanache la sec\ia maghiar[ `n
dubla montare cu “O scrisoare pierdut[“

pus[ `n scen[ de Sorin Militaru, apoi a
trecut ̀ n registrul comic burlesc ̀ n rolul
lui Luigi din “~ndr[gosti\ii din Ancona”.

Alina Negr[u a primit premiul, cre-
dem noi, mai ales pentru presta\ia foarte
bun[ `n rolul lui Zoe din “Scrisoarea
pierdut[“, dar a fost impecabil[ `n toate
apari\iile sale `n stagiune< Moartea din
“Ivan Turbinc[“, delicioasa moldoveanc[
Victoria din “~ndr[gosti\ii din Ancona”,
Frumoasa din “Frumoasa ;i bestia”
(dansul din acest spectacol, al[turi de

Andrei Stan, a `ncheiat prima parte a
galei), chiar ;i rolul secundar din “Inim[
de c]ine”.

Acest din urm[ spectacol, regizat de
Cristian Ioan, a fost ales cel mai bun al
stagiunii, un premiu binemeritat. De-
corul maiestuos realizat aici de Klara
Labancz a fost distins ;i el, ca ;i costu-
mele Elizei Labancz pentru “Mica Si-
ren[“. ~ndr[gitul spectacol “Yom Kip-
pur” regizat de Eugen Gyemant a fost
onorat cum se cuvine, cu un premiu

pentru regie ;i aplauze la scen[ deschis[
pentru cele cinci actri\e.

Cei mai buni actori ̀ n roluri secun-
dare au fost ale;i Anca Dogaru (“Inim[
de c]ine”, “~ndr[gosti\ii din Ancona”) ;i
Stelian Ro;ian (pentru neuitatul rol mut
din “Ne`n\elegerea”). Gabriela T[nase a
primit premiul pentru coregrafie, Vio-
rica Botar un premiu pentru cel mai bun
tehnician de scen[,  iar Rora Demeter
un premiu pentru `ntreaga carier[ pe
scena s[tm[rean[.

Premii personalizate

~n condi\iile `n care programul ar-
tistic preg[tit a fost destul de sub\ire, far-
mecul galei a fost salvat de decizia Tea-
trului de a acorda diplome cu tent[ iro-
nic[, purt]nd devize personalizate, mul-
te dintre ele destul de greu de `n\eles
pentru publicul care nu cunoa;te ̀ ndea-
proape actorii ;i obiceiurile lor. Cel pu\in
unul dintre aceste premii a fost totu;i
serios ;i `ndelung aplaudat. Diploma
pentru mult ̀ ncercatul Radu Botar a fost
numit[, emo\ionant, “Pas[rea Phoenix”,
iar la urcarea sa pe scen[ spectatorii s-
au ridicat `n picioare, aplaud]nd `nde-
lung.

Categoria “Cel mai bun... al doilea”
i-a adus un premiu ;i actorului Vasile
Blaga, pentru presta\ia bun[ din rolul
lui Trahanache, pe care l-a preluat la
c]tva timp dup[ premier[ de la Valeriu
Doran. Sorin Oros, dup[ travestiul de la
`nceputul galei, a primit dou[ premii...
de frumuse\e. Managementul sec\iei
rom]ne s-a trezit ;i el cu premii dedicate<
“Zis ;i nef[cut” pentru cei doi executivi,
care n-au apucat s[ pun[ ̀ n scen[ ̀ ntrea-
ga list[ de proiecte anun\at[ `n debutul
stagiunii, ;i “Jos masca, balaure!” (apro-
po de un spectacol pentru copii) pentru
directorul general Vasile |[ranu, care a
reu;it `n primul s[u an la Teatru s[ in-
firme temerile celor care-l contestau
ini\ial.

Una peste alta, contribu\ia tuturor a
fost eviden\iat[, p]n[ ;i cronicarul de la
Informa\ia Zilei fiind premiat, “;i nu
pentru c[ e singurul”, vorba lui Andrei
Mihalache. Acum actorii intr[ `n va-
can\[. La toamn[... sus cortina!

Vasile A.

Cei mai buni actori ̀ n rol principal au fost ale;i Ciprian Vultur ;i Alina Negr[u. Vultur a reu;it o performan\[ memorabil[ la
`nceputul stagiunii `n rolul lui :arik din “Inim[ de c]ine”, o demonstra\ie de m[iestrie care i-a adus aten\ia juriului UNITER

Valeria Seciu joac[ `n continuare roluri importante de teatru ;i film

TEATRU
Cei mai buni actori `n rol principal au fost ale;i Ciprian Vultur ;i Alina Negr[u. Vultur a reu;it

o performan\[ memorabil[ la `nceputul stagiunii `n rolul lui :arik din “Inim[ de c]ine”, o de-
monstra\ie de m[iestrie care l-a adus `n aten\ia juriului UNITER.

Ion Besoiu, Valeria Seciu ;i Rodica Mandache pe Aleea vedetelor

Actorii ;i tehnicienii sec\iei rom]ne,
premia\i `n prima Gal[ a stagiunii
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Cenaclul literar judeţean Afir-
marea din Satu Mare continuă
şirul acţiunilor menite a păstra
contactul cu cititorii iubitori de
literatură. După activitatea
reuşită de prezentare a numărului
mare de volume scrise de poeţi şi
prozatori sătmăreni, urmată de
momente lirice, epice şi muzicale,
aceste contacte cu cititorii conti-
nuă.

Iată că marţi, 23 iunie, membri ai
Cenaclului literar „Afirmarea” au pro-
gramat o întâlnire de suflet la bustul
poetului sătmărean George Boitor, am-
plasat în localitatea sa natală, Supuru
de Jos.

În semn de omagiu, la bustul poe-
tului s-au depus inclusiv flori de câmp.
Au fost etalate cărţi din creaţiile
poeţilor sătmăreni< Ion Baias, Ion Vă-
dan, Dorin Sălăjan, Emil Matei, Ion
Bala, Ovidiu Suciu, Gheorghe Cormoş,
Carol Koka, Lia Elena Koka, Gheorghe
Creţu, Ioan Coriolan Aniţaş, George
Vulturescu, Ioan Raţiu, Ion Andreica,
Mihai Sas, Ioan Nistor, Dumitru Ţim-
erman.

Cenacliştii au susţinut un recital de
poezie şi cântec din lirica sătmăreană.
Această manifestare a debutat cu into-
narea imnului Cenaclului „Afirmarea”,
„Bardul de la Mirceşti”. Bucuria parti-
cipanţilor a fost întâlnirea cu Ioan Mi-
cle, vechi prieten al cenaclului, dar, mai
ales cu poeta Dana Coşar, care s-a ală-
turat cu drag acestei acţiuni de suflet
şi inimă. Puţinii spectatori aflaţi în ju-
rul bustului lui George Boitor, au rămas
plăcut impresionaţi.

Au recitat din creaţiile proprii< Da-
na Coşar, Livia Mărcan, Mihai Sas,
Ioan Sălăjanu, Gheorghe Cormoş, Ioan
Andreica.

Profesorul şi directorul de reviste
literare Ion Andreica a prezentat o

scurtă biografie a poetului George Boi-
tor şi importanţa sa în lirica româneas-
că.

Ca un moment dedicat poetului
Ion Bala, cantautoarea Georgeta Govor
a interpretat un cântec pe versurile

poetului trecut prematur în nefiinţă,
iar Ioan Sălăjanu a recitat o poezie de-
dicată memoriei lui.

A interpretat pricesne şi cântece
patriotice cunoscuta interpretă de mu-
zică populară Angele Munteanu.

Acest moment important din acti-
vitatea cenaclului a fost prezentat şi co-
ordonat de Claudiu Govor.

Suita manifestărilor de acest gen va
continua.

Coriolanu Barbur

La sfârşit de an şcolar, Centrul
de Documentare şi Informare al
Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”
Livada în parteneriat cu Centrul
de Resurse pentru Educaţie, Dez-
voltare Durabilă şi Incluziune So-

cială (Creddis) Satu Mare au fina-
lizat DVD-ul intitulat „Oraşul meu
- colţ de Rai”.

Participanţii la concurs au prezentat
profesorului documentarist creaţiile pro-
prii< poezii, desene (acuarelă, grafică etc.),
proză scurtă (compunere, eseu, referat
etc.), fotografii (arhitectură, peisagistică
etc.), prezentare power point şi/sau filmu-
leţ despre un obiectiv din oraşul Livada.
Creaţiile, pe teme la libera alegere a elevilor,
au pus în evidenţă date şi fapte istorice,
monumente, portrete ale oamenilor, fru-
museţea reliefului (florei, faunei), a tradiţii-
lor şi a valorilor cultural-spirituale locale.

CDI - atelier de lucru

Materialele au fost realizate în CDI,
utilizând computerele, scanerul, aparatul
de fotografiat şi conexiunea Internet din
CDI/bibliotecă. Participanţii la concurs au
încărcat în mediul on-line (fişier *.jpg)
poeziile şi proza, desenele şi fotografiile,
filmuleţele realizate. Adresele unde se află
creaţiile upload-ate de fiecare concurent
sunt publice pe facebook - Centrul de Do-
cumentare şi Informare / Şcoala Gimna-
zială „Petőfi Sándor” Livada şi pagina
„Oraşul meu – colţ de rai”. La aceste acti-
vităţi au participat elevii Şcolii Gimnaziale
„Petőfi Sándor” Livada< preşcolari, elevii
claselor primare şi gimnaziale din oraşul
Livada şi satele aparţinătoare< Adrian, Li-
vada Mică şi Dumbrava. Cu acest prilej, a
fost organizată o expoziţie cu desene şi fo-
tografii, eveniment la care au participat
elevi, părinţi, cadre didactice şi membri ai
comunităţii. O contribuţie deosebită la rea-
lizarea DVD-ului au adus-o elevii clasei a
VI-a C< prelucrare materiale foto şi video,
copertă, inscripţionarea şi realizarea for-
mei finale a DVD. Lucrările sau desfăşurat
în cadrul proiectului Taine descoperite,
implementat de CREDDIS Satu Mare în
cadrul parteneriatului cu CDI „Petőfi Sán-
dor” Livada.

Premieri

Toţi elevii care au participat la realizarea
DVD-ului au fost premiaţi cu diplome, iar
cei care au luat premiul I, II, III şi menţiune
au primit câte un DVD, iar ceilalţi partici-
panţi au primit dulciuri. Drept premiu spe-
cial, activitatea a însemnat o petrecere de
neuitat. Premierea s-a făcut într-un cadru
festiv după înmânarea premiilor pentru
obţinerea rezultatelor şcolare deosebite pen-
tru anul şcolar 2014-2015 de către elevii
şcolii noastre. Coordonator principal al pro-
iectului< profesorul documentarist Szalay
Miklos Attila, alături de directorul Csaki
Francisc şi directoarea adjunctă Ionuţ Car-
men. Au colaboratori< profesorii Raţ Dorela,
Gozar Anamaria, Balogh Kinga, Kasa Eni-
ko, Bak Eva şi alte cadre didactice< educatori,
învăţători, profesori şi membri ai comuni-
tăţii locale (preoţi şi alte persoane). La eve-
niment a participat ca de fiecare dată şi pri-
marul oraşului Livada - Piricsi Arthur.

Informaţiile ne-au fost comunicate de
profesorul Szalay Miklos Attila.

V. N.

:coala Gimnazial[
Livada a finalizat un 

DVD pe teme inspirate
din ora;ul natal

Ca un moment dedicat poetului Ion Bala, cantautoarea Georgeta Govor a interpretat un cântec pe versurile poetului
trecut prematur în nefiinţă

În semn de omagiu, la bustul poetului s[tm[rean George Boitor s-au depus inclusiv flori de câmp.
Au fost etalate cărţi din creaţiile poeţilor sătmăreni< Ion Baias, Ion Vădan, Dorin Sălăjan, Emil Matei,
Ion Bala, Ovidiu Suciu, Gheorghe Cormoş, Carol Koka, Lia Elena Koka, Gheorghe Creţu, Ioan Coriolan
Aniţaş, George Vulturescu, Ioan Raţiu, Ion Andreica, Mihai Sas, Ioan Nistor, Dumitru Ţimerman.

Zilele trecute, Gr[dini\a cu
Program Prelungit nr. 1 Satu Ma-
re ;i Gr[dini\a Voinicelul, `n co-
laborare cu Prim[ria municipiu-
lui, au organizat la Casa de Cul-
tur[ a Sindicatelor cea de-a doua
edi\ie a Festivalului de dans “S[
dansez e visul meu”.

Festivalul este o `ncoronare a acti-
vit[\ii pre;colarilor de la cele dou[
gr[dini\e din ora;, un rezultat al muncii
depuse de-a lungul anului ;colar
2014/2015 `n cadrul activit[\ilor op\io-
nale. ~ndruma\i de instructoarea de dans
Cordea Mikle Judit, prichindeii au
`nv[\at tot anul ;colar pa;i de dans ;i `n
cadrul op\ionalei s-au sim\it minunat. 

La cea de-a doua edi\ie a festivalului
au participat patru grupe de pre;colari
de la cele dou[ unit[\i de ̀ nv[\[m]nt or-
ganizatoare ;i trei grupe de copii de la
un club de dans, fiind invita\i s[ evolueze
pe scena festivalului ;i dansatori profe-
sioni;ti. Spectacolul a fost de o ̀ nalt[ \in-
ut[ artistic[, publicul apreciind c[ a asis-
tat la un regal al dansului datorit[ core-

grafiilor originale ;i ingenioase care au
`mbinat elemente de dans etno, ritmic ;i
de societate. Nu au lipsit diversele stiluri

de dans de societate, iar un alt element
remarcat de cei prezen\i a fost costumul
pe care l-au purtat cei ce au intrat ̀ n pa;i

de dans ̀ n scen[. Copiii au fost r[spl[ti\i
cu aplauze, diplome ;i medalii.

Ioana Vladimirescu

Spectacolul a fost de o `nalt[ \inut[ artistic[, publicul apreciind c[ a asistat la un regal al dansului datorit[ coregrafiilor
originale ;i ingenioase care au `mbinat elemente de dans etno, ritmic ;i de societate

Cenacli;ti de la Afirmarea s-au
întâlnit cu cititorii din Supur

Gr[dini\ele nr. 1 ;i Voinicelul au organizat cea de-a doua edi\ie
a Festivalului de dans “S[ dansez e visul meu”
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Grupul Bilderberg care s-a reunit
zilele acestea la hotelul Inter Alpen din
Austria, a dispus ca în toată zona li-
mitrofă hotelului să fie amplasată apa-
ratură ultra sofisticată, high-tech, cu
ajutorul căreia toate comunicațiile din
zonă sunt bruiate.

Telefonia mobilă, semnalele radio,
toate acestea sunt bruiate. Mai mult,
zona este infestată de patrule de poliție
care nu permit apropierea de hotel şi
de pădurea care se af lă în
apropiere. Poliția a avertizat că cei care
încearcă să se apropie de hotel vor face
două săptămâni de închisoare sau vor
plăti o amendă de 500 de euro.

Informațiile venite pe surse spun
că elitiştii se pregătesc pentru un de-
zastru nuclear şi unul economic. Din
acest motiv, toate discuțiile care se vor
face în interiorul hotelului trebuie să
fie stric secret. Întâlnirea reprezen-
tanţilor Grupului Bilderberg durează
până în 14 iunie.

Benjamin Fulford, un jurnalist
american, a declarat că planul illumi-
naților, în anul 2015, este acela de a
distruge 2/3 din populația
mondială. El a mai declarat că în China
există o organizație care are peste 6
milioane de persoane, care se va opune
acestui plan diabolic. Din organizație
fac parte asasini, ninja, care pot inter-
veni în orice clipă, împotriva membri-
lor grupului şi a familiilor acestora.

Fulford susține că grupul chinez a
făcut apel la Japonia, în sensul că illu-
minații care au controlul economiei
Japoniei, trebuie să fie îndepărtați, iar
Japonia să redevină o țară indepen-
dentă financiar. 

Toată media mondială consideră
că ceva misterios şi dramatic pentru
omenire, se discută în cadrul Grupului
Bilderberg, dat fiind măsurile de se-
curitate, fără precedent.

La această întâlnire participă peste
140 de invitați, din 22 de țări. Printre
subiectele fierbinți este şi Rusia. 

Ce vor hotărî elitiştii cu privire la
Rusia, vom vedea în lunile care ur-
mează. Regula sub care se desfăşoară
întrunirea este numită Chatham. 

Fiecare participant este obligat să
nu dezvăluie identitatea participanților
şi nici a subiectelor discutate. 

David Rockefeller este o figură em-
blematică a illuminaților. Legendarul
Rockefeller a declarat într-un interviu,
că de câte ori primeşte o inimă pentru
grefă, în viața lui este un suflu nou.

O altă figură importantă a illumi-
naților şi a Grupului Bilderberg este
Jacob Rothschild, bancher britanic. 

După dispariția avionului MH370
Malaysian Airlines, Rothschild devine
unicul proprietar al unui brevet de
semi conductor, extrem de important
în tehnologia viitoare.

Printre pasagerii acestui zbor, se
aflau patru specialişti chinezi, care îm-
preună cu Rothschild dețineau câte o
parte din brevetul menționat mai sus. 

Toți patru au fost dați dispăruți, în
urma tragediei, iar legea prevede că,
dacă unul dintre titularii brevetului
moare, ceilalți vor împărți în mod egal
titlul brevetului.

Deoarece, toți cei patru chinezi au
murit, Rothchild a rămas singurul ti-
tular al brevetului. 

În avionul care a dispărut se mai
aflau peste 20 de specialişti care lucra-
seră la acest brevet. Rothschild va
primi o sumă uriaşă pentru acest bre-
vet. 

Pe de altă parte, 239 de persoane
nu mai cer nimic, pentru că au murit.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Jurnaliştii de la Business Insi-
der au publicat recent o listă de
27 de minuni naturale incredibile
care se găsesc în Europa. Una din-
tre ele se află în România.

"Europa te îmbie cu un amestec
amețitor de frumuseți şlefuite şi mi-
nuni naturale”, scrie Business Insider.
Astfel, arta si arhitectura domin[ în
oraşe, dar, dacă te aventurezi în sălbă-
ticie, vei descoperi turnuri din piatră
şi catedrale de gheață care au inspirat
civilizații antice.

Una dintre aceste minuni se află
chiar în România. Este vorba despre
Cascada Bigăr, care, în 2013,  fost des-
emnată de către The World Geography
drept cea mai frumoasă cascadă din
lume.

Huffington Post o califică
drept “un loc desprins 
din basme”

Iar „Huffington Post” a numit
această cascadă, situată în Caraş Seve-
rin, „un loc desprins din basme”.
„Uneori, vezi câte o fotografie cu un
peisaj natural ce ți se pare ireal. Aşa se
întâmpla cu Izvorul Bigăr care parc[ e
desprins din basme… E un loc magic”,
a scris „Huffington Post”.

Acum, Business Insider spune ce
impresionează de fapt la acest monu-
ment natural< „Uneori, nu constă totul
în cât de înaltă este cascada sau câtă
apă se revarsă pe secundă, este vorba
despre surpriza şi bucuria pe care ți-o
inspiră. Acesta este, cu siguranță, cazul
Cascadei Bigăr din România, un munte
masiv acoperit de muşchi, care con-
duce apa în jos prin şuvoaie subțiri”,
scrie publicația citată.

Alături de Cascada Bigăr, pe lista
Business Insider se mai regăsesc şi alte
minuni naturale printre care Marele
Canion al Franței (Les Gorges du Ver-

don), peştera în gheață Eisriesenwelt
din Austria, plaja As Catedrais din Spa-
nia, platoul Preikestolen din Norvegia,
lacurile Plitvice din Parcul Național
din Croația, Dealurile lui Moher din
Irlanda, muntele Matterhorn din El-
veția şi Italia.

Ce face cascada 
Bigăr deosebită?

Apa vine din apropiere, curge prin-
tre stânci, ajunge pe un vârf acoperit
cu muşchi şi se prelinge în formă de
evantai, vărsându-se în râul Miniş.
Cascada nu e uriaşă, dar aspectul ei
este unic.

Cum este nou „apărută” pe listele
călătorilor, la fel de neaşteptat este şi
pentru oficialități faptul că oamenii vin

să o vadă. Indicatoarele sunt prăfuite
şi instalate în urmă cu zeci de ani, nu
există amenajări moderne. Mergi pe
drumul național Anina/Oravița – Bo-
zovici (dacă mergi încă 56 km, vei ajun-
ge la drumul european Herculane-Ca-
ransebeş) (DN57B). Mergând spre Bo-
zovici, odată intrat pe Cheile Minişului,
ai cascada pe latura dreaptă. Dacă vii
dinspre Reşița, până la cascadă vei trece
prin Caraşova, Anina, de intersecția
cu drumul spre Oravița şi apoi şi de
un mic lac de acumulare< Gura Go-
lumbului.

Ia ca reper înaltul semn cu paralela
45, este chiar lângă cascadă. Dacă
mergi ziua, probabil vei găsi maşini
parcate pe marginea drumului, aparent
în mijlocul nicăieriului> e semnul că
eşti unde trebuie. Ține minte şi coor-

donatele GPS< 45,003405N,
21,959484S.

Ce poți face la Bigăr?

1.O poți vedea de sus, din drum
sau de pe podul de lemn care trece pes-
te râul Miniş (este perpendicular pe
drumul național). 2. Poți coborî pe lân-
gă pod, să ajungi puțin deasupra nive-
lului apei. 3.Dacă ai reuşit să cobori,
mergi pe cărare, în amonte. Dacă poți,
treci şi Minişul (pe pietre, cu grijă). Vei
putea vedea stâncile de pe chei, vei face
fotografii din lateralul cascadei. 4.Poți
merge pe podul din lemn şi să urmezi
scurtul traseu (2 minute) spre izvor.
Izvorul Bigăr este sub stâncile prăvălite,
apa lui este limpede şi rece. 5.Poți pro-
fita de păstrăvăria din apropiere. 

Apa vine din apropiere, curge printre stânci, ajunge pe un vârf acoperit cu muşchi şi se prelinge în formă de evantai, văr-
sându-se în râul Miniş

Istoricii ;i arheologii din Egipt
au motiv s[ intre ̀ n fibrila\ii ̀ nc[
o dat[, c[ci `nc[ o alt[ descoperi-
re, printre multe altele, nu face
dec]t s[-i pun[ `n proasta pos-
tur[, `n special pe cei conserva-
tori, care `nc[ mai `ncearc[ s[ ne
conving[ c[ „piramidele au fost
ridicate ele de ni;te simpli oa-
meni”.

In noiembrie 2010, `n fa\a presei, la
o conferin\[ ce avea ca tem[ “arhitectura
Egiptului antic” a zis că< “Nu pot confirma
sau infirma acest lucru, dar în interiorul
piramidei (n.tr. Marea Piramida) se află
ceva ce nu aparține lumii noastre.”

Mumia conține 
un extraterestru mumificat

Un extraterestru mumificat a fost
descoperit într-una din misterioasele pi-
ramide de la Lahun (Egipt), având o în-
ălțime de 1,50 m – 1,60 m. Piramida fu-

sese construită în timpul domniei farao-
nului Senusret al II-lea. A;a după cum
ne-au obi;nuit până acum, atât arheologii
cât ;i oamenii de ;tiință nu au făcut ime-
diat cunoscut acest fapt, de;i el ar fi tre-
buit să fie de notorietate publică.

Mumia datează de acum aproximativ
2000 de ani ;i, în conformitate cu infor-
mațiile care au fost obținute de la Muzeul
Egiptean de Antichități din Cairo, ea a
fost descoperită de arheologul de origine

cehă Viktor Lubek, profesor la Universi-
tatea Pennsylvania.

Analiza formei ei demonstrează că
trăsăturile ființei sunt pronunțat repti-
liene, în special datorit[ orbitelor care
sunt foarte mari ;i au formă ovală. In-
scripția de pe mormântul în care era de-
pusă mumia arată că acea ființă extrate-
restră se numea Osirunet, ceea ce în lim-
ba egipteană antică însemna „stea” sau
„cel trimis din ceruri”.

Ființa era principalul consilier al fa-
raonului din acea vreme ;i toate dovezile
indică faptul că ea a fost îngropată cu
mare respect ;i atenție. În mormântul ei
s-au descoperit bijuterii din aur ;i ames-
tecuri de ră;ini, precum ;i o serie întreagă
de obiecte stranii, care nu au putut fi re-
cunoscute ;i care nu au niciun corespon-
dent cu uzul pământesc obi;nuit. Multe
dintre acestea sunt alcătuite dintr-un ma-
terial sintetic ce nu a putut fi identificat
de nimeni până în prezent.

Deoarece până acum nu s-au găsit
elemente similare în alte morminte egip-
tene, descoperirea reprezintă fără îndo-
ială o importanță crucială, însă ea este
în mod deliberat secretizată. Arheologii
egipteni ;i guvernul egiptean refuză în
acest fel să facă cunoscut[ această des-
coperire, până la găsirea unei explicații
plauzibile. Experții în domeniu au afir-
mat c[ „acea ființă nu are origini teres-
tre”.

Această descoperire nu face decât să
ne arate istoria secretă a egiptului, ;i ne
oferă o perspectivă în ansamblu cu pri-
vire la ce s-a întâmplat în trecutul înde-
părtat al omenirii.

Americanii consider[ o minune
cascada Big[r din Cara; Severin 

Alături de Cascada Bigăr, pe lista Business Insider se mai regăsesc şi alte minuni naturale printre
care Marele Canion al Franței (Les Gorges du Verdon), peştera în gheață Eisriesenwelt din Austria,
plaja As Catedrais din Spania, platoul Preikestolen din Norvegia, lacurile Plitvice din Parcul
Național din Croația, Dealurile lui Moher din Irlanda, muntele Matterhorn din Elveția şi Italia.

Grupul Bilderberg 
se preg[te;te
de Apocalips[

Mumie de extraterestru într-o piramid[ din Egipt
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~n rolul protagonistei din se-
rialul „So\ia perfect[”, Julianna
Margulies tr[ie;te o via\[ plin[ de
minciuni, decep\ii ;i jocuri poli-
tice murdare. Cu toate acestea,
actri\a ̀ n v]rst[ de 49 de ani spune
c[ niciodat[ nu s-a distrat at]t de
bine ca ̀ n timpul celor ;ase sezoa-
ne ale acestei produc\ii de televi-
ziune.

Unii ;i-o aduc aminte pe asistenta
dr[gu\[ care i-a dat replica lui George
Clooney ̀ n drama medical[ a anilor ’90,
„Spitalul de urgen\[”. Apoi, cu ;ase ani
`n urm[, am f[cut cuno;tin\[ cu Alicia
Florrick, personajul Juliannei din „So\ia
perfect[”, care a fermecat telespectatorii
– 9 milioane de americani au urm[rit ul-
timul episod al sezonului ;ase. „Femeile
o iubesc pe Alicia. La `nceput a fost su-
pus[, ̀ ns[ s-a trezit ̀ ntr-o situa\ie ̀ n care
fie se scufunda, fie ̀ nota ;i a ales s[ ̀ noa-
te. Publicul ador[ un personaj imperfect
cu care simt c[ au ceva `n comun.”

Julianna este complet opusul Aliciei.
N[scut[ `n New York, ea a crescut 
`n Statele Unite, Anglia ;i Fran\a, absol-
vind colegiul de elit[ Sarah Lawrence din
New York. ~n ciuda celor 25 de ani de
c]nd face parte din industria filmului,
drumul ei spre celebritate a fost unul

lini;tit – f[r[ scandaluri, f[r[ cont de
Twitter. „Nu inten\ionez s[ cer din partea
a 20 de milioane de oameni s[ cread[ `n
personajul interpretat de mine ;i apoi s[
merg la mall ;i s[ le trimit un mesaj de
genul «Hei, iat[-m[! ~mi cump[r ni;te
pantofi!». Cu toate acestea, dac[ ar fi vor-
ba doar de activit[\i caritabile, a; folosi
re\elele de socializare, cu siguran\[. E un
mijloc grozav pentru a le deschide oa-
menilor ochii.”

Proiectele caritabile sunt importante
`n via\a actri\ei. Recent, Julianna a f[cut
campanie pentru egalitatea `n cazul
c[s[toriilor civile ;i sprijin[ mai multe
ini\iative sociale, inclusiv Proiectul ALS,
care luptă împotriva sclerozei laterale
amiotrofice, cunoscută ;i sub denumirea
„Boala lui Lou Gehrig”. „Exist[ o nou[
genera\ie acum care `n\elege egalitatea
`n drepturi. Oamenii lupt[ pentru ceva
`n ceea ce cred – dreptul tuturor la un
salariu egal ;i la o via\[ a;a cum ;i-o do-
resc, lucruri ce trebuiau s[ se `nt]mple
cu ani `n urm[. Dar `nc[ suntem depar-
te.”

Cea mai recent[ campanie a vedetei
a fost `ndreptat[ spre adoptarea Legii
Erin `n toate cele 50 de state americane
– un proiect legislativ numit dup[ Erin
Merryn, o femeie care a fost abuzat[ `n
copil[rie, dar a fost prea ru;inat[ pentru
a spune cuiva. Deja adoptat[ `n 20 de

state, legea va oferi mijloacele pentru a
raporta astfel de acte comise `mpotriva
copiilor ;i va cere ;colilor s[-i educe pe
elevi cu privire la preven\ie. 

Recunosc]ndu-i munca pentru
sus\inerea Legii Erin, revista „Time” a
inclus-o pe actri\[ `n topul 100 al celor
mai influen\i oameni din lume, chiar
`nainte ca ea s[ primeasc[ propria stea
pe bulevardul celebrit[\ilor de la Holly-
wood. „M[ simt extrem de onorat[ s[
m[ aflu printre ace;ti oameni extraordi-
nari aminti\i de revista «Time», iar
aten\ia ̀ ndreptat[ spre Legea Erin a f[cut
totul mai special. C]t despre steaua de la
Hollywood, totul pare ireal. M-am g]ndit
c[ doar al\ii primesc a;a ceva. Nici `ntr-
o mie de ani nu mi-a; fi imaginat c[ voi
face parte dintre ei. M[ simt foarte no-
rocoas[ c[ am ;ansa s[ fac ceea ce iubesc
;i s[ fiu pl[tit[ pentru asta. Restul e un
pic cople;itor ! M[ simt flatat[, dar ;i co-
ple;it[.”

Sus\inerea adopt[rii Legii lui Erin es-
te una dintre numeroasele situa\ii ̀ n care
via\a personal[ ;i cea profesional[ a ve-
detei se intersecteaz[. So\ul ei este, de
asemenea, avocat, ei locuind ̀ n cartierul
newyorkez Soho `mpreun[ cu fiul lor
Kieran ̀ n v]rst[ de 7 ani. Se simte cumva
tentat[ de o carier[ `n politic[?„Nici
vorb[, nu a; putea ;i nici nu a; vrea s[
fiu politician. Dar recunosc c[ e amuzant

s[ interpretez unul pe micile ecrane. Tre-
buie s[ spun lucruri cu care nu sunt de
acord, dar trebuie s[ prive;ti lucrurile
din dou[ perspective. M[ emo\ionez re-
pede, dar so\ul meu `mi prezint[ ;i
cel[lalt argument. El e foarte amabil c]nd
`;i exprim[ o opinie ;i nu reac\ioneaz[
impulsiv.”

Julianna d[ impresia unei prietene
de n[dejde ̀ n momentele de criz[, cineva
care te invit[ la ea, cu care te amuzi ;i
care `\i ofer[ alinare. „Nu m[ consider o
persoan[ faimoas[. Sunt doar o actri\[
care se `nt]mpl[ s[ apar[ `ntr-un serial
urm[rit de foarte mult[ lume.” Ajunge
s[ cread[ ̀ n ceea ce spune publicul despre
ea? „Nu pot controla p[rerile altora des-
pre mine. Ceea ce pot `ns[ controla este
reac\ia mea fa\[ de aceste opinii. S-ar pu-
tea ca cineva din alt[ parte a Americii s[
m[ urasc[, dar nu trebuie ca eu s[ ;tiu
acest lucru.” La fel ca orice serial de suc-
ces, exist[ multe site-uri create de fanii
acestuia. „Eu nu citesc ce se scrie pe in-
ternet despre dezbateri legate de rochia
potrivit[ pentru o anumit[ scen[ sau al-
tele de acest gen fiindc[ aceste comentarii
nu m[ vor ajuta pe mine ca om. Nu m[
vor face s[ m[ simt bine sau r[u. Iar dac[
ar fi s[ cred ce se spune de bine, s[ nu
cred ;i lucrurile negative?”

E u;or de ̀ n\eles de ce aceast[ femeie
calculat[ ;i preocupat[, `n acela;i timp,

de sentimentele ei este at]t de
conving[toare `n rolul Aliciei – so\ie,
avocat[ ;i procuror general – interpretare
pentru care a ob\inut cinci nominaliz[ri
la Globurile de Aur ;i dou[ premii Em-
my. Serialul a fost apreciat ;i de The Dra-
ma League, care a acordat produc\iei de
televiziune premiul Arts Ally pentru spri-
jinul oferit comunit[\ii teatrale de pe
Broadway din New York. „Colabor[m cu
multe staruri de pe Broadway ;i ne face
o pl[cere deosebit[ s[-i avem colegi pe
micile ecrane”, spune Julianna.

„So\ia perfect[” este parte din noua
er[ de aur a televiziunii. Intrigile seria-
lelor din prezent nu-;i g[sesc ̀ ntotdeau-
na deznod[m]ntul ̀ ntr-un singur episod,
iar fanii urm[resc fascina\i ;i, uneori `n
exces, serial dup[ serial. Anul tre-
cut, actorul Hugh Laurie a salvat, prin
intermediul personajului interpretat de
el ̀ n serialul „Dr. House”, via\a unui om.
Un doctor german a diagnosticat un pa-
cient care suferea de o afec\iune rar[ ;i
foarte grav[ dup[ ce a recunoscut sim-
ptomele `n timp ce urm[rea episodul la
televizor. Dup[ ;ase ani ̀ n rolul avocatei
Alicia Florrick, a adunat Julianna sufi-
ciente cuno;tin\e legale pentru a oferi
consiliere dac[ e nevoie ? „Sincer? Nu.
Singurul sfat pe care pot s[-l dau este s[-
\i angajezi un avocat ;i mai ales s[ fie
unul foarte bun!”

Julianna Margulies, mai mult
dec]t o so\ie perfect[


