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prieten al prostatei
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Între 30 iulie-1 august 1975, la Hel-
sinki, s-a desfăşurat Con fe rinţa pentru Se-
curitate şi Coo pe rare în Europa (CSCE).
În calitatea sa de preşedinte al României,
Ni colae Ceauşescu a semnat „Ac tul final”,
rod al unor negocieri de câţiva ani, îm-
preună cu alţi 34 de lideri europeni şi nord-
americani. Destinderea relaţiilor politice
în tre Estul comunist şi Vestul capitalist
ajunsese la apogeu. În ca drul dezbaterilor,
Ceauşescu avea pro priile interese. Spera
ca statele eu ropene să adopte principii care
să ferească România de hegemonia Krem-
linului, să prevină vreo in ter venţie din afa-
ră şi să modernizeze economia prin co-
operare cu Vestul. Aşa încât, în cadrul con-
ferinţei propriu-zise, trimişii Bucu re ştiului
s-au plasat între blocurile politico-militare.  

Fiecare parte avea miza ei. Es ti cii spe-
rau la o colaborare economică, prin care
să depăşească dificultăţi specifice sistemu-
lui, eviden te spre sfârşitul anilor 1960. În
schimb, vesticii erau interesaţi de proble-
mele drepturilor omului şi, în particular,
de problema emigra ţiei, mai ales evreieşti.
Începând din noiembrie 1972,
reprezentan ţii diplomaţiilor  europene,
State lor Unite ale Americii şi Canadei, au
negociat constant la Dipoli, lân gă Helsinki
(Finlanda). Într-un interviu acordat zia-
rului francez „Le Monde” în iulie 19 75,
preşedintele român lovea în super-puteri -
le mondiale, SUA şi URSS, po zi ţionându-
se în tabăra liderilor ne aliniaţi. Ceauşescu
şi-a ţinut discursul în 1 august 1975. 
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Cum s-a aplicat reforma agrar[
din 1921 în satele din Codru?

Mihai D[m[cu;, 
un talent care a ars
meteoric pe scena
Teatrului de Nord
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Topul celor mai
s[n[toase uleiuri

40 de ani de la
semnarea Actului Final

de la Helsinki

       Hillary Clinton, care speră să devină
candidatul Partidului Democrat pentru
funcţia de preşedinte al Statelor Unite, este
pe primul loc în sondajele de opinie.
       Un sondaj comandat de NBC News şi
de Wall Street Journal arată că senatoarea
Hillary Clinton îi depăşeşte pe toţi
adversarii republicani> raportul Hillary
Clinton - Jeb Bush este 48% la 40%, faţă
de Marco Rubio este de 50% - 40%, iar
faţă de Scott Walker, de 51% - 37%.
       Un jurnalist    american de
investigaţie, Robert Kessler, dezvăluie, însă,
că mariajul dintre Hillary şi Bill Clinton
este doar "o afacere" menită să o ajute în
campania pentru prezidenţiale. "Agenţii
de securitate spun că mariajul lor e o relaţie
de tip business. Nu e o căsnicie. E un mariaj
fals, un show, o înşelătorie. Hillary pretinde
că e de partea oamenilor simpli, că va ajuta
clasa de mijloc, că are foarte multă
compasiune. Adevărul e, însă, că îi tratează
abuziv pe agenţii de securitate, iar asta
spune multe despre caracterul ei", a
declarat Robert Kessler.
       La începutul anului, Kessler a scris în
cea mai recentă carte a sa că fostul
preşedinte Bill Clinton are, în prezent, o
relaţie cu o femeie blondă căreia agenţii
de securitate i-au dat numele de cod
"Energizer". Fostul preşedinte american a
mai avut o relaţie extra-conjugală cu
Monica Lewinsky, care avea vârsta de 22
de ani atunci când a început o aventură cu
Bill Clinton, deşi acesta era căsătorit cu
Hillary.

      "Odat[, pe c]nd oamenii cari
`mb[tr]nesc ast[zi `;i `ncepeau via\a,
contra urgiei Ungariei
desna\ionalizatoare, alui Tisza tat[l ;i
Tisza fiul, s-a ridicat un pop[ de sat
rom]n, ca `n zilele acelea eroice c]nd
ajungea o reverend[ veche ;i o cruce
de lemn pentru ca mii ;i mii de \[rani
s[ samene cu trupurile lor calea
drept[\ii." (Nicolae Iorga, Oameni cari
au fost, volumul II, Editura pentru
Literatur[, Bucure;ti, 1967)

~n num[rul de azi v[ prezent[m un
scurt episod dintre "Tisza tat[l" ;i "popa
de sat rom]n" petrecut pe vremea c]nd
Dr. Vasile Lucaciu  era profesor la Gim-
naziul Regesc din Satu Mare. Pentru c[
pl[tea impozite ;i taxe dorea s[ fie pri-
mit  în forul deliberativ al oraşului Satu
Mare. Membrii consiliului or[;enesc i-
au refuzat cererea.
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Hillary Clinton prime;te 
o lovitur[ dur[ în
precampania preziden\ial[

Ministrul Tisza `i d[ 
dreptate lui Lucaciu 

`n conflictul cu 
consilierii maghiari 

din Satu Mare
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Salopeta, un must have
pentru acest sezon
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Procesul verbal al ;edin\ei din data de
3 noiembrie 1884 ̀ n care lui Vasile Lucaciu
i s-a interzis acest lucru a fost publicat `n
`ntregime de ziarul Informa\ia Zilei din
data de 8 iulie 2014. ~mpotriva hot[r]rii
cu num[rul 409 adoptate `n ;edin\a res-
pectiv[, care poate fi consultat[ la Arhivele
Statului Satu Mare, Vasile Lucaciu a făcut
recurs  pe care l-a înaintat adun[rii gene-
rale a ora;ului ;i Ministrului de Interne
de la Budapesta, Tisza Kálmán. Cei mai
vehemen\i opozan\i ai lui Vasile Lucaciu
din consiliul or[;enesc au fost procurorul
ora;ului  Mihály Hermán, viitor primar
de Satu Mare ;i deputatul Boro; Balint. 

Contesta\ia redactat[ de Vasile Lucaciu
`n limba maghiar[ ;i r[spunsul primit din
partea Ministrului de Interne se afl[ la
Muzeul Unirii din Alba Iulia, colec\ia de
documente Vasile Lucaciu.

~n documentul trimis Ministrului Tis-
za Kálmán, Dr. Vasile Lucaciu a `ncercat
s[ demonstreze că îndeplineşte toate
condiţiile prevăzute de lege pentru a de-
veni virilist. Am extras c]teva fragmente
din contesta\ia redactat[  ̀ n  25 noiembrie
1884 ;i trimis[ mai `nt]i consiliului
or[;enesc Satu Mare<

“Onorata adunare generală a
oraşului!

Luând act de respingerea  contestaţiei
mele adresate cu nr. 409 a.c. onoratei co-
misii de validare, respectiv de hotărârea
onoratei adunări generale de respingere a
intenţiei mele de a accede în rândul depu-
taţilor orăşeneşti pe anul 1885 pe baza sta-
tutului de cel mai mare plătitor de impo-
zite, cu tot respectul fac uz de contestaţie
împotriva ei, rugându-vă cu stăruinţă, ca
să înaintaţi prezenta contestaţie împreună
cu actele alăturate Excelenţei sale domnu-
lui Ministru de Interne, însumând moti-
vele mele dup[ cum urmează<

(...) Această hotărâre, mărturisesc,
nu se poate considera altceva, decât o in-
dignare, care a fost trezită în opinia publică
în urma unor calomnii ̀ mproşcate împo-
triva mea de autori anonimi în gazetele
locale, sub influenţa cărora, ca să mă ex-
prim mai tare, onorata adunare generală
s-a dedat la exces, şi s-a dovedit fără fond
nedreaptă în privinţa mea. Acest lucru este
confirmat din păcate de circumstanţa că
nu se mulţumeşte cu intenţia de a-mi do-
borî dreptul de a accede prin răstălmăcirea
tuturor legilor posibile, ci considerând ve-
ridice calomniile împroşcate împotriva
mea, fără nici un indiciu pozitiv,  le acceptă
pentru a putea `mpiedica accesul meu.

Vasile Lucaciu ;i-a cump[rat 
casa din Satu Mare `n data 
de 2 mai 1883

Pentru că refuzul formulat sub punctul
a) din hotărâre, bazat pe punctul b) din
articolul 20 al Legii nr. XLII din anul 1870,
`n care se spune, culmea, că eu nu aş fi fost
contributor al acestui oraş, iar începutul
calităţii mele de contribuabil s-ar socoti
de la încheierea contractului de vânzare-
cumpărare al casei din 2 mai 1883, este un
pretext de răstălmăcire, după ce, ca o per-
soană angajată ca profesor la Gimnaziul
Regesc, a cărei activitate se consideră ca
una foarte vastă chiar în hotărârea onoratei
adunări generale în motivaţiile următoare,
nu am fost nevoit să mă prezint la autori-
tatea deliberativă sau la poliţie, după ce
anunţul de numire a mea  pe post a fost
publicat în publicaţia oficială, şi astfel tre-
buia să ajungă la cunoştinţa tuturor. Deci
refuzul din aceste motive este fără temei,
deoarece autoritatea deliberativă legală a
luat de mult la cunoştinţă drepturile mele,
şi m-a inclus încă anul trecut ca pe un pro-
fesor de gimnaziu principal pe lista alegă-
torilor de deputaţi, ceea ce denotă faptul
că onorata adunare generală nu a vrut atât
de mult aplicarea legii, ci mai mult să evite
devenirea, respectiv dreptul meu de a de-

veni membru. 
Pe de altă parte nu ştiu de ce pretinde

onorata adunare generală nişte date, pe
care până acum nu le-a solicitat niciodată
de la cei care s-au prezentat pentru obţine-
rea dreptului de a deveni membri. Dacă
privim legea, conform ei, cei care se pre-
zintă ca fiind îndreptăţiţi la calitatea de
membru, nu trebuie niciodată să se refere
la impozit, pentru că stabilirea celor cu
cele mai mari impozite se întâmplă întot-
deauna pe baza evidenţelor oficiale ale fis-
cului, iar datele se înregistrează din oficiu.
Deci dacă onorata adunare generală ar fi
avut ceva scrupule în privinţa plăţilor mele
de impozit, lucru ce nu s-a întâmplat în
faţa comisiei de validare, înainte de a for-
mula această hotărâre, trebuia să se inte-
reseze de la fisc, de c]nd mi se retrage im-
pozitul din salariul de profesor, aici, în Satu
Mare, pentru că la întrebarea aceasta sigur
ar fi primit un răspuns, ataşez aici statul
meu de plată cu care dovedesc că  eu deja
de şase ani plătesc impozit ca profesor de
gimnaziu superior, astfel sunt un locuitor
contribuabil al acestui oraş. Deci nu se pu-
ne la îndoială nici de către această hotărâre,
că nu aş plăti impozit destul, şi nici faptul
că  aş putea ocupa un loc în corpul de re-
prezentanţi ai oraşului, iar cele expuse mai
sus constituie o dezminţire totală a argu-
mentelor adunării generale bazate pe litera
b, paragraful 20 din legea nr. 42 din 1870,
şi având în vedere, că legea nu condiţio-
nează de vreo aprobare de rezidenţă drep-
tul de a locui pentru funcţionarii regali şi
profesorii de gimnaziu regal, mai mult<
deoarece tocmai onorabilul primar al aces-
tui oraş a fost membru de consiliu şi pri-
mar fără aprobare de rezidenţă. (...)

Excelenţa Voastră, D-le Ministru!
Acolo s-au spus nişte acuzaţii pe care un
om cinstit, care chiar dacă nu este de grai
maghiar, dar este cetăţean maghiar şi adep-
tul statului maghiar, nu le aşteaptă  din
partea unei adunări generale, cum este
corpul deliberativ al oraşului Satu Mare,
cu atât mai puţin, că acele acuzaţii nu au
la bază nicio dovadă şi că s-ar fi putut
aştepta ca motivul unei astfel de hotărâri
care loveşte în onoarea cuiva, să se bazeze
pe o verificare serioasă, şi să nu constituie
un articol anonim din ziar impulsul pentru
adoptarea unei astfel de hotărâri. Căci cei
care dau crezare unor astfel de ̀ nvinuiri şi
calomnii cu nimic justificate, nu pot pro-
voca o cvasi-sentinţă judecătorească din
partea unui corp deliberativ serios şi demn
de statutul unui organ legal de autoritate. 

La Gimnaziul Regesc Lucaciu
a predat ;i istoria maghiarilor 

Ar fi deajuns să semnalez în faţa Ex-
celenţei Voastre, ca un fel de ilustraţie pen-
tru cele enumerate mai sus, acea motivaţie
care se regăseşte în deliberarea organului
de autoritate, cum că eu ca profesor de
gimnaziu fac aţâţare naţională, că am o
poziţie duşmănoasă faţă de idealul statal
maghiar şi că sunt adeptul ideilor daco-
romane. Cred că după ce Gimnaziul Re-
gesc din Satu Mare are un excelent director
maghiar, şi superiorii săi, aşa şi Excelenţa
sa Dl. Ministru, trebuie să aibă cunoştiinţă
de tot ce se întâmplă în gimnaziile regale,
dar şi activitatea externă a profesorilor
acestora trebuie să fie ca o carte deschisă
în faţa superiorilor, iar împotriva acestei
acuzaţii cu nimic dovedită, eu nu prezint
altceva, decât activitatea mea de şase ani
petrecuţi la Gimnaziul Regesc, mai cu sea-
mă, că aceasta nici nu poate dovedi altceva,
decât că nu am dat nici un motiv superio-
rilor mei  să formuleze vreun reproş la
adresa mea în această direcţie, ba mai mult,
în anul şcolar trecut în calitate de înlocuitor
al unui coleg profesor bolnav, am fost în-
sărcinat tocmai cu predarea istoriei ma-
ghiarilor, sarcină pe care am încercat să o
îndeplinesc cu abnegaţia demnă de cauză.
(...)

Să mă scuze Excelenţa Voastră, că m-
am simţit obligat să detaliez toate acele as-
pecte ale Hotărârii prin care sunt lovit ne-
meritat şi să lămuresc pe Excelenţa Voastră
atât in privinţa mea cât şi în legătură cu
poziţia de neînţeles a adunării generale a
oraşului pentru că învinuirea care se re-
găseşte în deliberarea respectivă este foarte
gravă, şi eu simt toată greutatea ei, mai
ales că inima mea este încălzită de adevărat
patriotism şi fidelitate faţă de statul ma-
ghiar.

Să-mi permită Excelenţa Voastră să
cer cu miloşenie repararea nu numai a ile-
galităţii comise faţa de mine ci şi a injuriei,
şi să binevoiţi a dispune prin puterea Ex-
celenţei Voastre anularea hotărârii adop-
tate pe baza celor invocate, iar eu să fiu in-
vestit ca şi deputat în adunarea generală a
oraşului  regal liber Satu Mare pe baza
dreptului ca contributor cel mai mare.
În final rămân cu veneraţie către Excelenţa
Voastră. Satu Mare, 25. XI. 1884

Cu umilinţă,
Dr. Lukács László, 

profesor de gimnaziu superior
(Muzeul Unirii Alba Iulia, Nr.  inv. 5862)

Ministrul Tisza ordon[ ca 
Lucaciu s[ fie numit membru
`n consiliul or[;enesc

Ministrul de Interne Kálmán Tisza i-
a dat dreptate lui Vasile Lucaciu şi i-a in-
dicat primarului din Satu Mare să-l repună
în drepturile sale. Red[m ̀ n ̀ ntregime scri-
soarea trimis[ de consilierul ministrului
Lukacs György `n data de 12 iunie 1885. 

"Ministrul Regal de Interne nr. 23497
Pentru comunitatea oraşului liber regal
Satu Mare

Trebuie să admit contestaţia (adresată
ministrului n.r.) de către profesorul gim-
nazial dr. Lukács László, împotriva hotă-
rârii nr. 409, prin care cere acceptarea per-
soanei sale în rândul membrilor de con-
siliu cu cele mai mari contribuţii pe baza
impozitului direct de stat de 120 de forinţi
53 craiţari plătiţi de acesta, pentru că este
dovedit prin acte că numitul profesor lo-
cuieşte de mai mult de şase ani la Satu Ma-
re, iar suma anuală a impozitului de stat
direct plătit de el reprezintă o valoare, pe
baza căreia trebuie cooptat în rândul mem-
brilor de consiliu, pe locul al 33-lea.

În ce priveşte argumentaţia comuni-
tăţii cum că contestatarul în cauză nu a
obţinut autorizaţie de şedere şi nu şi-a
anunţat locuinţa< acestea nu se pot lua în
considerare în fond, faţă de faptul că pro-

fesorul în cauză a fost numit de către dom-
nul ministru de învăţământ public încă în
anul 1878 la gimnaziul regal de acolo, iar
incriminarea atitudinii şi simţămintelor
politice ale numitului, care de altfel până
în prezent nu au fost dovedite faţă de ne-
garea petentului, nu pot să aibă o pondere
decisivă faţă de accesul său în rândul mem-
brilor de consiliu cu cele mai impozite plă-
tite, lucru care ar putea fi luat în conside-
rare eventual în cazul intentării unui pro-
ces disciplinar sau penal împotriva profe-
sorului învinuit.

Despre toate acestea, cu retrimiterea
anexelor adreselor nr. 461 datată în 1 de-
cembrie anul trecut, nr. 8488 din 13 ia-
nuarie anul curent şi nr. 8480 din 10 a ace-
leiaşi luni, (prin prezenta – n. r.) înştiinţez
comunitatea oraşului. 

Budapesta, în data de 12 iunie – din
însărcinarea ministrului< Lukacs György
consilier ministerial m. p." 
(Muzeul Unirii Alba Iulia, Nr. inv. 5326).

Numit profesor de latin[ 
la Liceul din Losonc, 
azi Lučenec, Slovacia

Consiliul or[;enesc a luat act de ordi-
nul Ministrului Tisza ̀ n ;edin\a din 6 iulie
1885 ;i  l-a primit pe Vasile Lucaciu `n
r]ndurile sale, dar nu cu  bucurie. Roth
Fülep ;i-a pierdut calitatea de membru de
consiliu. 

~n `ncercarea de a-l alunga pe Vasile
Lucaciu din Satu Mare a fost implicat ;i
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice
din Budapesta Agost Trefort. Lucaciu a
fost chemat în audienţă la ministrul Agost
Trefort în iulie 1885 şi cu ocazia ei minis-
trul i-a propus să accepte postul de profe-
sor de limba latină la liceul din Losonc,
(azi Lučenec, Slovacia). Pentru a-l tenta,
Trefort i-a promis că la Losonc îl va numi
profesor „definitiv” cu un salariu de 1400
de florini, ceea ce reprezenta dublul retri-
buţiei de la liceul din Satu Mare. Tot cu
scopul de a-l convinge să primească postul
de profesor la Losonc  ministrul a recurs
şi la episcopul Ioan Szabó de la Gherla,
care atunci se afla la Budapesta. 

~n 28 august 1885 Vasile Lucaciu este
chemat de directorul institu\iei din Lo-
sonc, Gresits Miksa, s[ se prezinte `n cel
mai scurt timp la noul loc de munc[.

“Mult stimate domnule coleg!
Numirea Domniei Voastre la instituţia

noastră mi-a fost comunicată deja în cur-
sul lunii trecute cu înştiinţarea că dv., dom-
nule coleg, aţi primit documentul de nu-
mire de la direcţia generală din Kassa (azi
Kosice, Slovacia – n.r.), şi vi s-a ordonat să
vă prezentaţi la mine înaintea începerii
anului şcolar pentru a vă depune jurămân-
tul. Avînd în vedere că înscrierile la noi
încep deja mîine, 29 luna curentă, iar pre-
darea propriu zisă începe la 1 sept., în ve-
derea împărţirii disciplinelor şi stabilirii
orarului, ar fi foarte de dorit ca să vă pre-
zentaţi, domnule coleg, fără întârziere în
colectivul nostru, lucru de care Vă şi rog
prin prezenta.

Cu salutări cordiale,
Gresits Miksa, Director

(Muzeul Unirii Alba Iulia, Nr.  inv. 5548)

La insistenţele episcopului, Szabo a
promis că va merge la Losonc, dacă mi-
nistrul îi va accepta câteva condiţii pe care
i le va înainta. În caz contrar episcopul a
trebuit să-i promită că-l va numi preot în-
tr-o parohie din dieceza Gherlei. Printr-o
scrisoare energică trimisă Ministrului Cul-
telor şi Instrucţiunii Publice din Budapesta
Agost Trefort, Vasile Lucaciu ;i-a înaintat
demisia din postul de profesor oferit la
Losonc. 

La şedinţa publică a municipalităţii
din 7 septembrie 1885 Vasile Lucaciu s-a
prezentat în sala consiliului orăşenesc. A
luat cuvântul deputatul Boros Bálint, care
l-a atacat direct pe Lucaciu, dându-i cali-
ficativul de „om îndrăzneţ şi obraznic”.

Apoi i-a cerut primarului să-l scoată din
sala de şedinţe a consiliului, motivând că
statutul municipalităţii interzicea partici-
parea la dezbateri a celui ce era luat în dis-
cuţie. Lucaciu a cerut să i se dea cuvântul
pentru a se apăra împotriva acuzaţiilor ce
i se aduceau, însă, neadmiţându-i-se pro-
punerea, a părăsit sala de şedinţe.

Procesul verbal al şedinţei consiliului
din 7 septembrie 1885 motivează că eli-
minarea lui Vasile Lucaciu din rândurile
viriliştilor şi interdicţia de a mai participa
la şedinţe era „justificată” deoarece< a re-
nunţat la postul de profesor de la Losonc
oferit de minister, prin plecarea din Satu
Mare, şi-a pierdut dreptul de virilist pre-
văzut în dispoziţia Ministerului de Interne. 

Ajuns la Gherla îi cere episcopului Ioan
Szabo o parohie într-o comună, cu o sin-
gură condiţie< să fie un sat românesc. Şi
aşa a ajuns Vasile Lucaciu preot la Şişeşti.

Tot ̀ n colec\ia Vasile Lucaciu de la Mu-
zeul Unirii din Alba Iulia am g[sit un do-
cument inedit. ~n martie 1885, Vasile Lu-
caciu `i cere episcopului Szabo s[-l nu-
measc[ preot `n Batarci.
Ilustrissime Domne Episcope!
Preagratiose Parente!

Cu umilintia fiesca me presentu inan-
tea Illustritatei Vostre cu ace-a prea umilita
rogare, c[ Illustritatea Vostra gratiosu se
benevoesca  a mi-conferi beneficiulu pa-
rochiale alu Batarciului.

Precum sciu dein informatiunile fife-
demne ale mai multoru OO. preoti si mi-
reni, numit'a parochia este in decadentia
totale atotu in privinti'a religioso-morale,
catu si in privinti'a materiale. Si reulu ce
lu-apesa pre acelu poporu va se se ingreune
cu redicarea scoalei communali cu intro-
ducerea influentiei inimice a hereticiloru,
si asia ace-a communitate basericesca este
causa la unu periclu evidente de nimicire
totale. Standu asa lucrulu, sum deplenu
convinsu ca anima parentesca a Illustritatei
Vostre doresce la celu postu preu unu preo-
tu, carele se fia in stare de a ameliora sortea
acelui poporu, a infrange nisuintiele ini-
mice si de a mantui credenti'a poporului
espusu la atote tentatiuni.

Eu venu cu tota umilinti'a a spune si a
promitte Illustritatei Vostre si cu totu zelulu
voiu lucra spre benele acelui poporu.

Mi-repetu umilit'a rogare, si cerendu
benecuventarea archieresca, sarutandu
santit'a drepta remanu 

Alu Illustritatei Vostre
Satu Mare 12 marte 1885   

celu mai umilu fiu Dr. Vasiliu Lucaciu
prof. gimn.

(Muzeul Regional Alba Iulia Nr. 5549/2)

R[spunsul negativ al episcopului a fost
redactat  ̀ n 17 aprilie 1885. Dar dac[ Ioan
Szabo ar fi acceptat cererea lui Vasile Lu-
caciu  din martie 1885?  Cine ;tie, probabil
c[ ast[zi `n loc de "Leul din :i;e;ti" am fi
vorbit de "Leul din Batarci."

A consemnat Adriana Zaharia
Traducerea documentelor 

din limba maghiar[ a fost realizat[ 
de Veres Istvan
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PERSONALIT~}I
Hotărâre

Cu adoptarea prezentei iniţiative, adunarea generală afirmă ferm că îşi menţine şi acum învinuirea faţă
de dr. Lukács László privind atitudinea sa antistatală, şi cu toate că accesul său în rândul membrilor de
consiliu cu cele mai mari impozite nu se poate respinge în urma ordinului direct al guvernului, adunarea ge-
nerală susţine în acelaş timp că at]ta vreme cât numitul profesor nu se disculpă de `nvinuirea de atitudine
antistatală, conform apelului direct (adresat lui n. r.), acest corp maghiar deliberativ nu îl poate primi cu
bucurie în rândurile sale, şi nu îl agreează în sânul său. Satu Mare, din adunarea generală a consiliului,
ţinută în 6 iulie 1885. (Muzeul Unirii Alba Iulia, Nr. inv. 5326)

“Gherla 17 aprilie 1885, Ioanu Szabbo<
Umilit'a rogare alui Dr. Vasiliu Lucaciu
profesoriu gimnasiale in Satu Mare, in 
carea cu fiesca umilintia cere beneficiulu
parochiale alu Batarciului. Cererei 
recurentelui nu sa potutu deferi.”

Ministrul Tisza i-a dat dreptate lui Lucaciu `n conflictul
acestuia cu consilierii maghiari din Satu Mare
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ISTORIE
Locuitorii satelor Beltiug, Şandra, Solduba, Socond, Hodişa, Stâna de Jos,

Cuţa, Soconzel, Bolda, Medişa şi Gerăuşa  au solicitat Ministerului Agricul-
turii s[ intervină pentru exproprierea domeniilor Tischller şi Beltiug.

La graniţa dintre judeţele Satu
Mare şi Sălaj se întinde, pe o su-
prafaţă de câteva zeci de mii de
hectare, masivul păduros Munţii
Codrului sau Codrii Sătmarului.

În momentul legiferării refor-
mei agrare din 1921 el se afla
aproape în întregime în stăpâni-
rea a trei mari proprietari, şi anu-
me contele Ludovic Karolyi, Mau-
riciu Tischller şi Societatea Auto-
nomă Forestieră “Beltiug”.

Prin aplicarea dispoziţiilor legii agra-
re pentru Transilvania, moşia contelui
Karolyi, de aproximativ 26.000 de iugăre
de teren cultivabil şi păduri, considerată
ca proprietate a unui absenteist a fost ex-
propriată în întregime.

Din acest domeniu, partea cultivabilă
s-a distribuit la împroprietărirea indivi-
duală a ţăranilor îndreptăţiţi din satele
de pe moşie, iar pădurea, de 6.814 iugăre
a fost transformată în rezervă de stat.

Societatea Beltiug, cu sediul la Bu-
dapesta, deci tot absenteistă, deţinea
9.573 de iugăre, cumpărate în 1916, din
care pădurea se întindea pe 8.786 de iu-
găre. La 19 noiembrie 1922, societatea
şi-a mutat sediul legal la Satu Mare, în-
registrându-se ca firmă românească.

La dezbaterea procesului de expro-
priere, comisia judeţeană nu a avut în
vedere situaţia juridică a proprietăţii din
1916, ci a stabilit întinderea expropriabilă
în funcţie de noua stare din 1924, comi-
tetul agrar respingând cererile de revi-
zuire ale delegaţilor comunelor din zona
Codrilor Sătmarului, interesate la îm-
proprietărire pe acest domeniu a confir-
mat hotărârea instanţei de fond, care a
rămas definitivă.

Cel de al treilea mare proprietar din
regiune, absenteistul Dezideriu Ungar
din Budapesta a vândut pădurea înainte
de 1 decembrie 1918 lui Mauriciu Tis-
chller din Cluj. Domeniul cuprindea te-
ritoriul comunelor Hurez şi Racova din
judeţul Sălaj, Stâna de Sus, şi Bolda, ju-
deţul Satu Mare având o întindere de cir-
ca 7.500 de iugăre, din care pădurea pro-
priu-zisă reprezenta 3.316 iugăre.

Lotul a fost stabilit la 
2 iugăre pentru păşune 
şi la 1 iugăr pentru pădure

Proprietarul a reuşit să obţină un cer-
tificat fals, vizat de prefectul de Satu Ma-
re, prin care a probat în faţa instanţei de
expropriere că moşia cumpărată de la

Dezideriu Ungar nu aparţinea unui ab-
senteist şi, în baza lui, comisia de ocol de
expropriere Ardud a declarat expropria-
te, fără a avea avizul Serviciului Silvic
1.750 de iugăre de pădure din comunele
Hurez, Racova şi Bolda.

După pronunţarea hotărârii comisiei
de ocol, locuitorii din Bolda şi Stâna de
Sus au atacat-o cu cerere de revizuire în
privinţa mărimii lotului de împroprie-
tărire, dar instanţa judeţeană le-a respins
acţiunea. Pe de altă parte, comisia ju-
deţeană de expropriere Satu Mare, jude-
când în 1922 situaţia proprietăţilor din
Munţii Codrului, a mai expropriat din
pădurile lui Dezideriu Ungar-Muriciu
Tischller pe baza avizului dat de organul
silvic, dar fără a cita proprietarii în in-
stanţă, încă 787 iugăre peste cota expro-
priată de comisia de ocol.

Scoaterea de sub expropriere a unor
mari întinderi din pădurile celor două
societăţi a influenţat direct asupra îm-
proprietăririi comunelor situate în aceas-
tă regiune, în special asupra satelor Bel-
tiug, Şandra, Solduba, Socond, Hodişa,
Stâna de Jos, Cuţa, Soconzel, Bolda,
Medişa şi Gerăuşa, care, în mod firesc,
nu puteau obţine împroprietătirea decât
pe aceste pământuri.

Încă de la pronunţarea hotărârilor de
către instanţa judeţeană a ieşit în relief
faptul că locuitorii nu vor fi satisfăcuţi
în cererile lor. Lotul tip de împroprietă-
rire pe cap de familie în comunele din
Codrii Sătmarului a fost stabilit de co-
misia judeţeană şi, ulterior de Comitetul
Agrar, la 2 iugăre pentru păşune şi la un
iugăr pentru pădure.

Loturi individuale de împroprietărire
nu s-au creat din lipsă de teren cultivabil,
decât în puţine comune. Comunele au
reuşit să obţină modificarea deciziilor de
expropriere în favoarea lor, prin hotărâ-
rea numărul 366/1926 a comisiei ju-
deţene, dar aceasta a fost pronunţată prin
încălcarea autorităţii de lucru judecat. Pe
acest din urmă temei proprietarii au ape-
lat anularea sentinţei instanţei de fond la
Comitetul agrar care cu hotărârea nu-
mărul 923 din 4 noiembrie 1926 a dispus
repunerea în aplicare a vechii hotărâri.

La începutul anului 1930  s-a
instituit o comisie parlamen-
tară pentru a cerceta stadiul
aplicării reformei agrare 

Locuitorii nemulţumiţi de procedura
şi conţinutul hotărârilor Comitetului
Agrar au solicitat continuu la diferite fo-
ruri să intervină pe lângă instanţele re-

formei pentru modificarea acestora. La
31 martie 1927, ţăranii din Soconzel au
cerut Ministerului Agriculturii şi Dome-
niilor să ordone o anchetă pe motiv că
scutirea de expropriere se făcuse abuziv
din partea organelor inferioare ale Casei
Pădurilor, care au dat avize necorespun-
zătoare stării reale şi împotriva interese-
lor lor.

În urma reclamaţiilor primite din
partea celorlalte comune, în noiembrie
1927, Ministerul Agriculturii şi Dome-
niilor a întreprins o nouă anchetă pe te-
ren prin care se confirmau veridicitatea
afirmaţiilor locuitorilor şi ilegalităţile să-
vârşite cu ocazia aplicării reformei agrare
în satele din Munţii Codrului.

După anchetele din 1927, autorităţile
de resort nu au întreprins nici o acţiune
practică pentru a satisface pe ţărani. Din
acest motiv locuitorii au continuat să so-
licite Ministerului Agriculturii sa inter-
vină pentru exproprierea domeniilor Tis-
chller şi Beltiug.

La începutul anului 1930, în baza de-
ciziei ministeriale numărul 2347/1930,
s-a instituit o comisie parlamentară cu
sarcina de a cerceta stadiul aplicării re-
formei agrare în satele din Codrii Săt-
marului. La 18 februarie 1930 acesta su-
blinia, la fel ca şi organele anterioare de
anchetă că societăţile reuşiseră să păs-
treze imense suprafeţe, comunele fiind
lipsite şi fiind nevoie de o modalitate de
împroprietărire.

La numai două zile după ce comisia
parlamentară încheiase procesul verbal
de anchetă, la 20 februarie 1930, prefectul
judeţului Satu Mare, îngrijorat de starea
de spirit a locuitorilor a solicitat Direc-
toratului Ministerial al Ardealului din
Cluj să rezolve imediat chestiunea refor-
mei agrare de aici.

La 21 feburarie 1931, delegaţii săte-
nilor din cele 11 localităţi reclamau din
nou Ministerului Agriculturii şi Dome-
niilor că ,deşi li se fixase lotul tip 3 la iu-
găre pentru terenul arabil, 2 iugăre la
păşune şi 1-2 iugăre la pădure pe cap de
familie, pe parcursul lucrărilor aceste lo-
turi s-au micşorat ori s-au casat integral.

~n cele 11 comune din Codru
erau 2.279 de gospodării şi
10.102 locuitori

La 24 octombrie 1931, cu raportul
numărul 2477, consilieratul agricol al ju-
deţului Satu Mare arăta Ministerului
Agriculturii că menţinerea de circa 10
ani a problemei împroprietăririi comu-
nelor din Codrii Sătmarului crease în re-
giune o stare de spirit extrem de încor-

dată.
Tot la 24 octombrie, prefectul raporta

confidenţial Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor din nou aspupra situaţiei sa-
telor din Munţii Codrului. Nenumăratele
cereri ale acestor comune, nu au fost as-
cultate până în prezent de nici un guvern,
deoarece societăţile interesate, dispu-
nând de mijloace materiale, şi-au câştigat
protectori puternici în toate partidele po-
litice. Cu astfel de protectori, societăţile
şi-au salvat de la expropriere domeniile,
neasigurându-se teren pentru împroprie-
tărire. Întreaga operaţiune de expropriere
a acestor moşii, precum şi împroprietă-
rirea acestor nefericite comune a fost o
bătaie de joc, se arată în raportul prefec-
tului.

Cu ocazia inspecţiilor întreprinse în
1931 de ministrul secretar de stat, doctor
Valeriu Pop în nord-vestul Transilvaniei,
locuitorii celor 11 comune l-au rugat să
solicite Ministerului Agriculturii şi Do-
meniilor împroprietărirea lor. Ca urmare
a intervenţiei sale, ministrul agriculturii
l-a delegat pe inspectorul general din
Cluj, I. Ciomac, pentru a ancheta stadiul
reformelor agrare din Codrii Sătmaru-
lui.

Din anchetă a rezultat că în cele 11
comune erau 2.400 de capi de familie,
2.279 de gospodării şi 10.102 locuitori.
Dintre comune, numai 4 posedau în total
290 de iugăre de pădure urbarială, iar
prin reforme se distribuiseră 1.706 iugăre
de păşune la 7 comune şi 765 de iugăre
de pădure la 5 comune. Locuitorii pre-
tindeau să li se completeze cu 787 iugăre
păşunile şi cu 2.210 iugăre pădurile co-
munale.

În opinia inspectorului Ion Ciomac,
trebuia să se cerceteze de către o comisie
mixtă modul cum se dăduse avizul la ex-
proprierea moşiilor de către organele Ca-
sei Pădurilor. În cazul în care avizele sil-
vice nu au fost date în conformitate cu
dispoziţiile legii agrare sau ar fi fost date
în mod voluntar eronat, se propunea ca
ele să fie revizuite de stat prin înscrierea
în fals a acestora pe cale judiciară de către
comunele lezate în interesele lor.

Cum nici această soluţie nu a fost ac-
ceptată de ministerul de resort, în pri-
măvara anului 1932, locuitorii celor 11
comune au cerut să li se vândă suprafeţele
de păduri de care aveau nevoie din re-
zerva de stat ce fusese creată în urma ex-
proprierii domeniului contelui Karolyi.

La 2 aprilie 1932 prefectul judeţului
Satu Mare propunea Ministerului Agri-
culturii şi Domeniilor, ca în cazul în care
nu putea să satisfacă localităţile din
Munţii Codrului prin împroprietărire,

să admită a le vinde pe preţul exproprierii
o parte din rezervele de stat.

Cum Ministerul Agriculturii şi Do-
meniilor nu a dat curs niciuneia din so-
luţiile preconizate, la 21 aprilie 1932, lo-
cuitorii din satele situate în Codrii Săt-
marului au intrat cu vitele în pădurile
scutite de expropriere ale firmei Hurez-
Tischller, şi au opus rezistenţă autori-
tăţilor care au încercat să îi scoată cu
forţa de pe teren atacând jandarmii.

"Acţiunea s-a soldat cu 2 morţi şi 2
răniţi. Liniştea pentru moment restabi-
lită. Doleanţele însă trebuie satisfăcute"
telegrafia, la 2 aprilie 1932 prefectul ju-
deţului Satu Mare Ministerului Agricul-
turii şi Domeniilor, referindu-se la eve-
nimentele din 21 aprilie.

Abia în urma tentativei ţăranilor din
primăvara anului 1932, directorul gene-
ral al Direcţiei Aplicării Reformei Agrare,
Ion Fianu a propus ministrului, la 28 mai
1932 ca rezervele din pădurile statului
să fie vândute comunelor. Satelor le-au
fost oferite spre vânzare însă terenuri din
proprietăţile Industriei de lemn ardelene
SA la preţul de 1.500 de lei iugărul, pe
care locuitorii le-au refuzat pe motiv că
erau situate la distanţe mari de gospodă-
riile lor.

Refuzul ţăranilor de a accepta soluţia
propusă de minister şi faptul că aceştia
săvârşeau nenumărate delicte silvice din
cauză că, neavând unde să păşuneze vi-
tele le introduceau ilegal în pădurile so-
cietăţii Beltiug şi Tischller, au determinat
la 1 iunie 1934 Direcţia Aplicării Refor-
mei Agrare să propună cercetarea mo-
dului cum fuseseră scutite de expropriere
acele domenii.

Ca urmare, Curtea de Apel Oradea,
studiind dosarele de reform[ agrară a
stabilit că în privinţa hotărârilor de ex-
propriere pronunţate în baza unor acte
false, nu exista autoritate de lucru de ju-
decat.

Pe acest temei, judecătoria rurală de
ocol Ardud putea să admită completarea
cotelor de pădure şi păşune pentru loca-
lităţile Hodişa, Stâna de Jos, Stâna de Sus,
Bolda şi Soconzel. La 3 iulie 1937, jude-
cătoria de ocol Ardud s-a pronunţat în
spiritul propus de Curtea de Apel Ora-
dea, însă hotărârea a fost atacată cu cerere
de revizuire la Tribunalul Satu Mare, dar
sentinţa instanţei de recurs este necu-
noscută.

Informaţiile au fost preluate din ca-
pitolul "Cu privire la aplicarea reformei
agrare din 1921 în satele din munţii co-
drului" de D. Şandru publicat în volumul
"Satu Mare Studii şi Comunicări" 1980.

Bogdan Mihalca

Reforma agrar[ din 1921 în Zona Codru
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CULTUR~

Stresul ;i consumul nervos al
meseriei de actor a dus la sinuci-
derea mai multor vedete din tim-
puri trecute ;i mai recente, cel mai
recent exemplu fiind al marelui co-
mic Robin Williams. Iat[ c]teva
cazuri.

Elizabeth Hartman (1943-1987) ar
fi putut ajunge una dintre marile actrițe
de la Hollywood. În 1965, la vârsta de 22
de ani, era nominalizată la Oscar, fiind la
vremea respectivă cea mai tânără actriță
nominalizată la marele premiu al Acade-
miei americane. Filmul care a consacrat-
o a fost “A patch of blue”, în care Hartman
interpreta rolul unei tinere oarbe care se
îndrăgostește de un bărbat de culoare. Fil-
mul, lansat în plină epocă a luptei pentru
drepturile civile ale comunității afro-ame-
ricane, a avut un succes imens. Elizabeth
Hartmann s-a sinucis în 1987, la 44 de
ani, din cauza depresiei.

Lupe Velez (1908-1944) a fost prima
actriță mexicană care a devenit faimoasă
la Hollywood. Lucrând cu cei mai mari
regizori din epocă, precum Cecile B. De-
mille sau D.W. Griffith, Lupe Velez a jucat
în nenumărate filme în anii '20-'30 și a
avut relații notorii cu cei mai mari actori
ai vremii (Charlie Chaplin, Erol Flynn și
Clark Gable). După o relație cu Harald
Maresch, Lupe Velez a rămas însărcinată.
Când Maresch a refuzat să se căsătorească,

Velez s-a sinucis, preferând să moară decât
să dea naștere unui copil ilegitim care să
crească fără tată.

Charles Boyer (1899-1978) a fost
unul dintre cei mai cunoscuți actori din
Epoca de Aur a Hollywoodului, precum
și unul dintre cei mai prolifici artiști ai
vremii (a jucat în mai bine de 80 de filme
între 1920 și 1976). Cele mai cunoscute
roluri ale sale au fost cele din “The Garden
of Allah” (1936), “Algiers” (1938), “Love
Affair” (1939), “Gaslight” (1944) ș.a. Boyer

s-a sinucis la o vârstă înaintată, în 1978,
la câteva zile după moartea soției sale. 

Marilyn Monroe (1926-1962) este
una dintre cele mai cunoscute actrițe ale
secolului XX și imaginea-simbol a anilor
'50-'60. Moartea ei, din 1962, este și astăzi
un subiect controversat< după o carieră
extraordinară la Hollywood, Marilyn
Monroe, suferind de depresie, s-a sinucis
la 36 de ani luând o supradoxă de barbi-
turice. Cu privire la moartea ei s-au făcut
numeroase speculații, una dintre cele mai

răspândite teorii ale conspirației fiind că
actrița ar fi fost ucisă.

George Reeves (1914-1959) a fost
primul actor care a jucat în televiziune ro-
lul lui Superman, în programul “Aventu-
rile lui Superman”, lansat în 1951. Acesta
este cel mai cunoscut rol al său, însă Ree-
ves a apărut și în alte producții faimoase
precum “Gone with the wind” (1939) sau
“From here to eternity” (1953). Reeves a
murit în 1959> se pare că s-ar fi sinucis
prin împușcare, însă circumstanțele mor-
ții sale nu au fost elucidate cu certitudine. 

George Henry Sanders (1906-1972)
a fost un cunoscut actor și cântăreț brita-
nic de origine rusă, cunoscut pentru ro-
lurile din “Rebecca” (1940), “All about
Eve” (1950), “Regele Richard și Cruciații”
(1967) și “Cartea Junglei” (1967). În ulti-
mii ani de viață, Sanders s-a îmbolnăvit
de demență și a dezvoltat, din această cau-
ză, și o depresie severă care l-a dus la si-
nucidere.

Heath Ledger (1979-2008) a devenit
cunoscut la Hollywood în anii 2000 după
rolurile din “A knight's tale” (2001), “Frații
Grimm” (2005), “Brokeback Mountain”
(2005, pentru care a fost nominalizat la
Oscar), “Casanova” (2005) ș.a. În 2008,
cu câteva luni înainte de lansarea celui
mai bun film al său, “The Dark Knight”,
în care a interpretat excelent dificilul rol
al Jokerului, Heath Ledger a fost găsit mort
în apartamentul său din New York. Acto-
rul a murit din cauza unei supradoze (ac-
cidentale sau nu) de medicamente. Ledger

a primit postum Globul de Aur și Oscarul
pentru rolul din “The Dark Knight”. 

Boris Vasilyevich Barnet (1902-
1965) a fost unul dintre cei mai cunoscuți
regizori și actori sovietici, el realizând 27
de filme între 1927 și 1963. Printre cele
mai cunoscute filme ale sale sunt “Okrai-
na”, din 1933, și “Agent secret”, din 1947,
prima peliculă sovietică despre spioni,
film căruia i s-a acordat Premiul Stalin.
Realizările și inovațiile cinematografice
ale lui Barnet aveau să-l influențeze pe
marele regizor rus Andrei Tarkovski. Boris
Barnet s-a sinucis în 1965, după câțiva ani
de impas creativ.

Pedro Armendáriz (1912-1963) a
fost unul dintre cei mai cunoscuți actori
latino-americani ai anilor '40-'50. A de-
venit cunoscut pentru filmele în care in-
terpreta de multe ori roluri de revoluțio-
nari (a jucat de mai multe ori rolul lui
Pancho Villa). Ultimul său rol a fost ̀ n cel
de-al doilea film din seria James Bond,
“From Russia with love” (1963). Bolnav
de cancer, el s-a sinucis în același an. 

Diana Barrymore (1921-1960), năs-
cută în cea mai faimoasă familie de la Hol-
lywood, s-a lansat în lumea teatrului și ci-
nematografiei din tinerețe, ea având șansa
să devină o actriță extraordinară. Insă ca-
riera ei a luat sfârșit după doar trei ani (și
șase filme) din cauza problemelor perso-
nale și a drogurilor. Până la moartea sa,
în 1960, actrița s-a străduit să-și refacă
viața, însă severa depresie de care suferea
a împins-o, în cele din urmă, spre suicid.

Sunt ve;ti pe care le afli din
`nt]mplare ;i te izbesc dintr-o
dat[, `n plin, f[r[ s[-\i lase nicio
replic[. ~ntr-o sear[, t]rziu, pe Fa-
cebook, am aflat c[ Mihai
D[m[cu; nu mai este. Un actor
t]n[r, frumos, cu spirit liber ;i
mai ales uimitor de talentat a de-
cis `n aceste zile c[ i-au fost de
ajuns 28 de ani `ntre p[m]nteni.

Timp de dou[ stagiuni, `ntre 2010
;i 2012, l-am admirat pe scena Teatru-
lui de Nord ;i l-am pomenit ̀ n cronicile
din acest supliment. Plecat apoi `n Ir-
landa, revenise de pu\in timp ̀ n \ar[ ;i
drumul s[u s-a oprit brutal, marcat de
o depresie c[reia nu i-a mai f[cut fa\[.
Lumea teatrului e crunt[ pentru tineri,
mai ales ̀ n Rom]nia, unde concuren\a
e cr]ncen[ ̀ ntre sutele de absolven\i ai
facult[\ilor de profil.

Doi ani ce nu se uit[

Dar Mihai p[rea foarte bine pornit
`n carier[. N[scut `n 1987, a absolvit
Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică
”Octavian Stroia” din Cluj-Napoca `n
2006 ;i Universitatea ”Babeş-Bolyai”,
Facultatea de Teatru şi Televiziune,
Cluj-Napoca, secţia Arta Actorului,
clasa Miriam Cuibus, ̀ n 2009. S-a for-
mat ca un excelent exponent al mi;c[rii
scenice, f[c]ndu-se remarcat pe scen[
prin fizicul suplu, atletic, ;i chelia ca-
re-l f[cea u;or recognoscibil, dar ;i prin
prezen\a ingenu[ ;i curajul de a aborda
roluri din cele mai diverse stiluri ;i ti-
puri de dramaturgie. Nu era omul care
s[ se dea `napoi de la provoc[ri, dar

era ;i un spirit nelini;tit, sensibil ;i
`nsetat de libertate. Poate de aceea rolul
vis[torului Porecl[ din “Portugalia” lui
Zoltan Egressy i-a venit at]t de bine.

Prima sa apari\ie `n teatrul profe-
sionist a venit `n “Minunata lume ne-
bun[“ de Anthony Neilson, la Teatrul
Municipal din Baia Mare, un spectacol
primit cu multe aplauze ;i hohote de
r]s la Festivalul “F[r[ Bariere” de la Sa-
tu Mare din 2010, fiind `ns[ ;i colabo-
rator al teatrului s[tm[rean. ~n toamna

acelui an D[m[cu; a intrat `n trupa
Teatrului de Nord, unde avea s[ joace
doi ani, mult ;i intens.

A debutat `n rocambolesca mon-
tare a lui Gelu Badea cu “Trei surori”
de Cehov, apoi a ap[rut ̀ n “Pinocchio”
sub conducerea lui Ovidiu Cai\a. Aces-
ta a fost regizorul care l-a distribuit
apoi `ntr-o alt[ montare uitat[ cam pe
nedrept, “Ocean. Mare” de Alessandro
Baricco, `n care D[m[cu; ap[rea
al[turi de Camelia Rus ;i Rappert Ga-

bor `n scena crucial[ a spectacolului.
Tot Cai\a i-a dat un rol de for\[ ̀ n com-
media dell’arte, Ottavio `n “Mincino-
sul” de Carlo Goldoni.

Diana Drago; l-a drapat ̀ n alb ̀ ntr-
un spectacol de atmosfer[, “Interior”
de Maurice Maeterlinck, apoi a evoluat
din nou sub conducerea lui Ovidiu
Cai\a `ntr-o pies[ contemporan[
rom]neasc[, “Playlist” a regretatului
C.C. Buricea-Mlinarcic, pe care am co-
mentat-o entuziast pe atunci.

Portugalia din vis

Poate cel mai bun rol al s[u l-a f[cut
Mihai D[m[cu; `n “Portugalia”, `n re-
gia lui Sorin Militaru, sim\ind probabil
o afinitate cu personajul s[u, vis[tor,
sensibil, naiv ;i sper]nd c[ undeva, de-
parte, `ntr-o Portugalie din vis, va fi,
c]ndva, bine. Am descoperit atunci un
actor cu foarte mare poten\ial.

A fost folosit apoi `n roluri de im-
pact vizual, `n “Jack lunetistul” de Ra-
du Macrinici (regia Gelu Badea), “Vic-
tim[ ;i c[l[u” de Pa;cu Balaci (regia
Marius Costache) ;i, mai ales, “Soarele
apune” de Michel de Ghelderode (cu
acela;i regizor), unde era prins, mascat,
`ntr-un halucinant dans al mor\ii cu
b[tr]nul rege Carol Quintul, ̀ ntruchi-
pat de Ciprian Vultur.

Regizorul Cristian Ioan l-a v[zut
omul potrivit pentru un alt rol de naiv
`n c[utarea libert[\ii, prin\ul Leonce
din “Leonce ;i Lena” de Georg Bü-
chner, un spectacol burlesc, memora-
bil, `n care Mihai ap[rea sub chip de
om al junglei, vopsit `n negru, f[c]nd
giumbu;lucuri al[turi de valetul Vale-
rio (Radu Botar) ;i ̀ nt]lnindu-;i ursita
de care fugea (Lena, jucat[ savuros
atunci de Dorina Neme;). Avea s[ fie
ultimul s[u mare rol, apari\ia din “~ntr-
un fel, ca de viitor” dup[ Douglas Co-
upland (regia Ovidiu Cai\a) fiind spo-
radic[, `ntr-un spectacol jucat rar.

Din p[cate, Mihai D[m[cu; nu a
avut ;ansa s[ fac[ rolul vie\ii sale (cine
;tie cum ar fi ar[tat un Hamlet jucat
de el!). R[m]ne o amintire pl[cut[ ;i
o nou[ intrare `n ceea ce am numit
“sec\ia cereasc[“ a Teatrului de Nord.

Vasile A.

Mai mul\i actori faimo;i au ales sinuciderea

Mihai D[m[cu; `n spectacolul “Ocean. Mare” dup[ Alessandro Baricco, regia Ovidiu Cai\a, cu Camelia Rus

Starleta mexican[ Lupe Velez s-a sinucis ca s[ nu r[m]n[ mam[ singur[

Nu era omul care s[ se dea `napoi de la provoc[ri, dar era ;i un spirit nelini;tit, sensibil ;i `nsetat
de libertate. Poate de aceea rolul vis[torului Porecl[ din “Portugalia” lui Zoltan Egressy i-a venit
at]t de bine.

Mihai D[m[cu;, un talent care a ars
meteoric pe scena Teatrului de Nord
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S~N~TATE

Ro;ia provine din America de Sud,
probabil din Peru, unde continu[ s[
creasc[ spontan. Aztecii din America Cen-
tral[ au `ncercat s[ cultive planta pe care
o combinau cu ardei dulce pentru a preg[ti
ceea ce era str[mo;ul m]nc[rii salsa.

~n anul 1692, ro;ia a ap[rut ̀ ntr-o carte
de bucate italieneasc[, ̀ ns[ a ajuns un ali-
ment de larg consum `n Europa abia `n
secolul 19, iar ast[zi este una dintre prin-
cipalele surse de vitamine ;i minerale din
dieta occidental[.

Licopenul, un antioxidant unic

Licopenul este pigmentul din familia
carotenoidelor care ̀ i confer[ tomatei cu-
loarea ro;ie. De regul[, produsele pe baz[
de ro;ii reprezint[ aproximativ 85% din
aportul total de licopen, restul de 15% fiind
asigurat de anumite fructe. ~n consecin\[,
ro;iile reprezint[ cea mai bun[ surs[ ali-
mentar[ de licopen.

Deoarece organismul uman nu poate
s[ sintetizeze carotenoidele, aceste mole-
cule trebuie ob\inute prin includerea de
vegetale ̀ n alimenta\ie. Betacarotenul este
un carotenoid precursor al vitaminei A
care este esen\ial pentru cre;tere, `n timp
ce luteina, zeaxantina ;i licopenul au alte
roluri `n organism. Luteina ;i zeaxantina
absorb `n mod eficient lumina albastr[ a
spectrului ;i astfel protejeaz[ ochii. Rolul
licopenului r[m]ne pu\in cunoscut, dar
multe observa\ii recente sugereaz[ c[, din-
tre toate carotenoidele, el are, probabil, cel
mai mare impact asupra prevenirii cance-
rului. Speciali;tii de la Harvard sus\in c[
licopenul este o substan\[ ce poate ac\iona
asupra radicalilor liberi ̀ n mod diferit fa\[
de ceilal\i antioxidan\i ;i astfel este mai
eficient `n neutralizarea acestora.

Con\inutul de licopen din ro;iile noas-

tre de cultur[ este, din p[cate, mai mic
dec]t al speciei spontane ini\iale, ro;ia-ci-
rea;[. Aceast[ diferen\[ se datoreaz[
num[rului restr]ns de specii folosite `n
procedurile de hibridizare, reduc]ndu-se
astfel ;i variabilitatea genetic[ a plantei.
Mai mult, s-a demonstrat ;tiin\ific faptul
c[ s-a reg[sit o cantitate mai mare de lico-
pen ;i alte substan\e benefice `n sucul or-
ganic de tomate. Explica\ia ar putea consta
`n existen\a mecanismului de ap[rare a
plantelor, aflat `n rela\ie direct[ cu tipul
de ̀ ngr[;[m]nt folosit ̀ n producerea ro;ii-
lor.

Preparatele din ro;ii g[tite sunt deose-

bit de bogate `n licopen. Distrugerea
pere\ilor celulari odat[ cu expunerea la
c[ldur[ permite o extragere mai bun[ ;i
determin[ schimb[ri de structur[, astfel
`nc]t asimilarea `n organism s[ fie mai
u;oar[. Gr[simile, cresc, ;i ele, aportul de
licopen, un mod excelent de a cre;te
con\inutul de licopen care poate fi absorbit
este s[ g[ti\i ro;iile `n ulei de m[sline.

~n \[rile cu un consum ridicat de ro;ii,
cum sunt Italia, Spania ;i Mexic, rata can-
cerului de prostat[ este mult mai sc[zut[
dec]t `n Canada ;i Statele Unite. Evident,
asemenea statistici nu demonstreaz[ c[
diferen\a are leg[tur[ cu locul ocupat de

ro;ii ̀ n alimenta\ie. ~n buc[t[riile asiatice
nu se folosesc de obicei ro;ii, iar asiaticii,
ca grup, nu sufer[ de rate crescute ale can-
cerului de prostat[.

Totu;i, un anumit num[r de studii au
demonstrat c[ persoanele care consum[
cantit[\i mari de ro;ii ;i preparate din ro;ii
prezint[ un risc mai sc[zut de a face cancer
de prostat[, ̀ n special formele mai agresive
ale acestei boli. Studiile relev[ un risc mai
sc[zut cu 30% de a face cancer de prostat[
`n cazul persoanelor mari amatoare de
ro;ii sau preparate pe baz[ de ro;ii. Leg[tu-
ra pare mai puternic[ ̀ n cazul persoanelor
cu v]rste de peste 65 de ani, ceea ce suge-
reaz[ c[ licopenul ar putea s[ `mpiedice
mai bine evolu\ia cancerului de prostat[
la indivizii v]rstnici dec]t  cea a cancerului
care apare mai devreme, `n jurul v]rstei
de 50 de ani, care pare s[ fie de origine ge-
netic[.

Este bine s[ alegem sosul de ro;ii pen-
tru c[ licopenul se absoarbe cel mai bine.
Consumarea a dou[ m]nc[ruri pe baz[
de sos de ro;ii s[pt[m]nal v[ poate scade
riscul de apari\ie al cancerului de prostat[
cu 25%. :i nu uita\i s[ ad[uga\i usturoi.

Alte efecte benefice

Datorit[ con\inutului bogat ̀ n licopen,
ro;iile contribuie la men\inerea s[n[t[\ii
oaselor. Un studiu clinic efectuat ̀ n Cana-
da, desf[;urat pe perioada a 5 luni, a im-
plicat 60 de femei aflate la menopauz[, cu
v]rste ̀ ntre 50 ;i 60 de ani. ~n prima lun[,
femeilor li s-a interzis consumul de ro;ii
;i suc de ro;ii, iar rezultatele au indicat
cre;terea nivelului de N telopeptide din
s]nge. 

Cantitatea mare de N telopeptide eli-
berat[ `n organism este responsabil[ de
apari\ia fracturilor osoase. ~n urm[toarele

4 luni ale aceluia;i studiu, femeile au primit
o anumit[ doz[ zilnic[  de suc de ro;ii,
con\in]nd 15 mg licopen. ~n plus, li s-au
administrat capsule con\in]nd 35 mg li-
copen. La finele celor 4 luni, cercet[torii
au constatat o sc[dere considerabil[ a ni-
velului de N telopeptide din s]nge.

Ro;iile nu con\in gr[simi, sunt foarte
bogate ̀ n potasiu, vitaminele A, C, K, fier,
calciu ;i chiar fosfor.

Toate acestea `n combina\ie cu lico-
penul ;i cu o alt[ substan\[ care se reg[se;te
`n ro;ii ;i care are propriet[\i asem[n[toare
cortizonului, au rolul de a transforma ro;ii-
le ̀ ntr-un detoxifiant ;i antiinflamator pu-
ternic. Infec\iile renale, urinare, guta sau
chiar constipa\ia ;i reumatismul s-ar p[rea
c[ pot fi vindecate sau vizibil ameliorate
prin consumul regulat de ro;ii sau prepa-
rate de ro;ii. Ulcerul sau hiperaciditatea
gastric[ pot de asemenea s[ fie ameliorate,
dac[ se consum[ timp de 21 de zile p]n[
la un litru ;i jum[tate de suc pe zi, dar nu
pe stomacul gol.

Un studiu recent arat[ c[ persoanele
cu cel mai `nalt con\inut `n licopen din
s]nge au un risc de infarct ;i accident vas-
cular cu 55-59% mai mic dec]t persoanele
cu un con\inut redus.
~ntruc]t con\in o cantitate mare de fibre
;i ap[, ro;iile ajut[ ;i la pierderea excesului
ponderal, cu at]t mai mult cu c]t sunt s[ra-
ce `n gr[simi saturate ;i calorii. Astfel, ele
induc rapid senza\ia de sa\ietate ;i
`mbun[t[\esc digestia, contribuind la de-
toxifierea organismului prin lichidele pe
care le furnizeaz[. ~n plus, ro;iile stimu-
leaz[ produc\ia hormonului numit leptin[,
responsabil cu controlul apetitului, regla-
rea metabolismului ;i reducerea greut[\ii
corporale excedentare.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Ro;iile nu con\in gr[simi, sunt foarte bogate `n potasiu, vitaminele A, C, K, fier,
calciu ;i chiar fosfor

~n \[rile cu un consum ridicat de ro;ii, cum sunt Italia, Spania ;i Mexic, rata cancerului de prostat[
este mult mai sc[zut[ dec]t `n Canada ;i Statele Unite.

Ro;ia este cel mai bun 
prieten al prostatei
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ATO MEDICAL VEST

Dup[ cum o define;te literatura de
specialitate, insuficien\a cardiac[ este o
afec\iune ̀ n care inima este incapabil[ at]t
s[ pompeze s]ngele spre organe ;i \esuturi,
astfel ̀ nc]t acestea primesc o cantitate mai
mic[ de oxigen ;i produse nutritive din
s]nge, c]t ;i s[ primeasc[ s]ngele de la or-
gane. ~n consecin\[, \esuturile primesc mai
pu\in s]nge ca urmare a incapacit[\ii inimii
de a pompa , iar pe de alt[ parte s]ngele
stagneaz[ ;i se acumuleaz[ `n organe, ca
urmare a incapacit[\ii inimii de a-l primi. 

Insuficien\a cardiac[
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RE}ETE

Energizant pentru
recuperare 

Col\una; cu carne

Mod de preparare<

Se taie două felii subţiri de ghimbir
şi se pun într-un pahar. Restul de ghim-
bir se pisează ca usturoiul, într-un mo-
jar. Se adaugă celelalte două condimen-
te şi peste ele se toarnă apă caldă, apoi

se amestecă bine. Se adaugă mierea,
după gust și se lasă să se răcească. Se
poate servi cu cuburi de gheață. Acest
energizant este un excelent înlocuitor
pentru cafea. Ghimbirul stimulează
metabolismul şi măreşte circulaţia aju-
tând, de asemenea, şi sistemul digestiv.
Tumericul este v[r bun cu ghimbirul
şi ajută la creşterea nivelului de energie,
la fel cum este şi nucşoara. Mierea este
un energizant natural şi foarte sănătos,
după cum bine ştiţi. Acestă băutură,
oricât de plăcută ar fi la gust, nu este
recomandată pe timpul nopţii pentru
că poate provoca insomnie.

Ave\i nevoie< 

O lingură - o lingură și jumătate
de miere, o bucăţică de 1 cm de rădă-
cină de ghimbir un sfert de lingură
de nucșoară, un sfert de lingură de
tumeric, cuburi de gheață, frunze de
mentă sau o feliuță de lămâie pentru

ornat.

Mod de pregătire<

Se prepară un  aluat format din făi-
nă, lapte, ouă (2 buc.) şi un picuț de
sare. Se frământă bine, se dă la rece 10
minute, după care se întinde coca (cu
sucitorul) sub formă de foaie. Ceapa
se mărunțește, se călește în puțină un-
tură, se adaugă carene tocată în prea-
labil, se prăjește puțin, până când ca-
pătă o culoare albicioasă, apoi se con-

dimetează cu sare și piper, eventual cu
puțină boia de ardei, după care se stinge
cu un pahar cu apă. Se călește în aburi,
până când apa se evaporă, apoi se lasă
să se răcească. Aluatul se taie în pătră-
țele de 5x5 cm sau rotunde, cu margi-
nea unui pahar, se umplu cu un ames-
tec foarte bine omogenizat, format din
carnea călită cu ceapă, ouă, și eventual
condimente, dacă mai este nevoie. Se
lipesc colţunaşii cu mâna sau cu fur-
culița şi se fierb în apă clocotită cu sare,
timp de 15 - 18 minute. Se servesc fier-
binţi, dacă vă place trecuți prin pesmet
sau stropiți cu sosuri.

Ave\i nevoie< 

250 g de făină, 4 ouă, 1 ceapă, piper
(după gust), 100 ml lapte, 300 gr. car-
ne slabă (dacă se poate de curcan,
piept de pui, de vițel, sau eventual car-
ne de porc bine degresat), 30 g de sare,
2 linguri de untură, pesmet sau di-

verse sosuri.

Rulad[ cu crem[ 
de brânz[

Mod de preparare<

În mod clasic, se prepară două bla-
tuiri subțiri de pișcot. Ambele, imediat

ce sunt scoase de la cuptor, de rulează
în prosoape de bucătărie. Brânza, un-
tul, zahărul și zahărul vanilat se mi-
xează, până când devine o pastă omo-
genă, apoi se adaugă și stafidele sau
coaja de portocale (dacă se folosește).
Pișcotul răcit se derulează, cu grijă, să
nu crape. Se unge foarte subțire cu gem
sau cu miere ușor încălzită (astfel de-
vine și mai lichidă), se  întinde jumă-
tatea cremei, apoi se rulează înapoi. La
fel se procedează și cu cea de a doua
parte. Ruladele se presară cu zahărul
pudră vanilat și se feliază. Se pot aco-
peri cu glazură de ciocolată și se pot
orna după preferință.

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 8 ouă, 8 linguri de făină,
8 linguri de zahă, 2 plicuri zahăr va-
nilat, o linguriță de amoniac alimen-
tar sau praf de copt.
Pentru cremă< 400 g brânză dulce, cât
mai cremoasă, 80-100 g de unt, în
funcție de grăsimea brânzei, 4 linguri
de zahăr pudră, 2 plicuri de zahăr va-
nilat, stafide sau coajă rasă de porto-
cale (nu în mod obligatoriu), miere
de salcâm, sau un gem subțire pentru
împiedicarea pătrunderii umezelii în
blat, zahăr pudră vanilat pentru or-

nat.

Sup[ de p[st[i

Mod de preparare<

Păstăii se curăță, se rup în bucăți
de circa 3 cm, se spală și se pun la fiert
în circa 2-2,5 litri de apă, cu puțină
sare. Frunzele de pătrunjei se adaugă

fie legate, fie mărunțite, după plac. Din
făină și ulei se prepară un rântaș ușor
auriu, se amestecă cu o linguriță de bo-
ia, iar când păstăii s-au fiert, r]ntașul
se adaugă la supă. Smântâna se ames-
tecă cu câteva linguri de zeamă fier-
binte, apoi se toarnă și aceasta în oală.
Se mai condimentează după gust, iar
după ce dă din nou în clocot, mâncarea
este gata. La servire se mai poate adău-
ga smântână, sau se poate acri cu oțet,
sau eventual cu borș.

Ave\i nevoie< 

1 kg de păstăi (preferabil albi), 3 lin-
guri de făină, 5-6 linguri de ulei, 250
g de smântână, o legătură de frunze
de pătrunjel, sare, piper, boia de ardei
(se poate și iute), delicat (de casă).

M[rarul este un condiment foarte aro-
mat originar din regiunile situate la est de
Mediterană. Efectele benefice ale măraru-
lui au fost menţionate și în farmacopeea
egiptean[  de acum 5000 de ani.

Frunzele uscate de mărar folosesc atât
la aromatizarea salatelor, fripturilor și so-
surilor cât și a lichiorurilor și dulceţurilor.

Bogat în potasiu, sodiu și sulf, mărarul
este un foarte bun
diuretic. Amelio-
reaz[ anxietatea și
epuizarea ner-
voas[, insomia, tul-
bur[rile digestive,
înt[rește unghiile.
Conţine ulei volatil
între 2,5-4%( în
frunzele de mărar
și în ramurile tinere
și 3-6% în seminţe)
calciu, potasiu, fier,
magneziu, vitami-
nele A, B și C.  Uleiul volatil de mărar
conţine între 40-60% carvona (un puternic
antioxidant specific mărarului, dafinului
și chimenului), substanţa cu un puternic
efect anti-cancerigen.

M[rarul are propriet[ţi digestive, an-
tispastice, antiinflamatorii și diuretice. Pe
vremuri, el a fost folosit pentru calmarea
crizelor de epilepsie, și dac[ în timpul unui
banchet cineva ar fi băut prea mult, m[ra-
rul calma excesul. Se presupune c[ are și
propriet[ţi afrodisiace. Sub form[ de in-
fuzie m[rarul stimuleaz[ sistemul digestiv,
seminţele opresc sughiţul, durerile de cap
tusea, stimuleaz[ lactaţia, ajut[ la elimi-
narea gazelor intestinale, la diminuarea
crampelelor și are acţiune de antiseptic in-
testinal.

Folosit în îngrijirea dentiţiei, aceast[
plant[ cur[\[ în profunzime dinţii și gin-
giile, reușind s[ opreasc[ proliferarea bac-
teriilor responsabile de infecţiile gingivale
și de formarea cariilor. De asemenea, el
este recomandat persoanelor care au sen-
sibilitate dentar[, mestecarea frunzelor de
m[rar putând calma durerile.

Uleiul esenţial de marar, ad[ugat în
ceai combate gazele intestinale și balona-
rea. Este eficace împotriva durerilor men-
struale, a colicilor și a problemelor hepa-
tice.

Uleiul esenţial de m[rar poate opri
sfor[itul, fiind de ajuns s[ picuraţi câteva
pic[turi de ulei pe un prosop așezat pe
pern[.

Infuzia cu mărar (folosit[ pentru di-
gestie, insomnie, anxietate)< fierbeţi o cren-
gu\[ de m[rar într-o ceașc[ de ap[ și l[saţi
la infuzat câteva minute. Infuzia trebuie
baută cald[.

Apa de m[rar< ad[ugaţi o linguri\[ de
seminţe de m[rar m[cinate într-o ceașc[
cu ap[ fierbinte și lăsaţi s[ infuzeze câteva
ore. Filtraţi și îndulciţi cu miere. Pentru
copii reduceţi cantitatea de seminţe la
jum[tate.

Pulberea de mărar se obţine prin mă-
cinarea seminţelor și a inflorescenţelor us-
cate cu ajutorul unei râșniţe. Se poate lua
de două ori pe zi câte o linguriţă, însă, în-
ainte de a fi înghiţită, se ţine timp de 10-
15 minute sub limbă. Tratamentul durează
21 de zile.

Tinctura de m[rar< 100 ml de alcool
de 50 de grade, în care se adaugă 3-4 lin-
guriţe de pulbere de mărar. Tinctura de
mărar se lasă la macerat timp de 8-9 zile,
după care se filtrează. Tratamentul cu tinc-
tură de mărar durează 21 de zile, luându-
se de 3 ori pe zi înainte de mese câte o lin-
guriţă de leac dizolvată în 100 ml de apă.

Ceai de mărar – se prepară o infuzie
din două linguriţe de seminţe de mărar la
250 ml de apă. Ceaiul de mărar este un eli-
xir excelent pentru slăbit.

Vinul de mărar< Pentru tratarea aste-
niei se  prepară un amestec de 20 de linguri
de mărar și un litru de vin roșu. Se lasă o
săptămână la macerat, se filtrează și se con-
sumă câte 50 ml după fiecare masă.

Preparatele pe bază de mărar pot fi to-
xice pentru făt pe timpul sarcinii, se ad-
ministrează cu precauţie copiilor.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

M[rarul are
ac\iune de antiseptic

intestinal

M[rarul este un condiment foarte aromat originar din regiunile situate la est de Mediterană.
Efectele benefice ale mărarului au fost menţionate şi în farmacopeea egiptean[  de acum 5000 de
ani. Frunzele uscate de mărar folosesc atât la aromatizarea salatelor, fripturilor şi sosurilor cât şi
a lichiorurilor şi dulceţurilor.
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Salopeta este o piesă forte pentru acest sezon,
dar oare cu ce se poartă? Cămașă western, cizme
din piele de șarpe, geantă din piele sau pantofi din
catifea - fă loc unui look casual șic pentru c[ salo-
peta este un must have pentru acest sezon.

Pentru un look elegant 
și îngrijit

Salopeta va arăta minunat accesorizată prin
intermediul unei curele fine din piele, unui colier
și alături de o poșetă în culori puternice și de o pe-
reche de pantofi tip escarpen mai colorați. Nu vei
regreta dacă le vei încerca pentru că are un efect
garantat.

Pentru un look casual șic

Mizează totul pe motive. Optează pentru o
cămașă largă de western, pentru o cămașă cu
franjuri și de o geantă tip poștaș simplă din pie-
le.

Pentru un look 
glamour

Mizează pe o pereche de pantofi tip
escarpen eleganți și adaugă o notă de glitter
acestei ținute. Vei accentua astfel latura gla-
mour a ținutei. Optează deci pentru niște
accesorii strălucitoare cum ar fi niște bră-
țări mai late, o poșetă de seară sau pentru
niște bijuterii XXL pentru a sublima totul.
Ești gata să fii cea mai trendy în acest se-
zon prin intermediul unei salopete?

Vara este un anotimp minunat și
îndelung așteptat de majoritatea din-
tre noi. Un păr bine îngrijit strălucește
în soare... dacă îl și protejăm. Razele
UV de tip A și B sunt mai agresive în
această perioadă și este bine să avem
în vedere acest lucru, la fel ca și gradul
de umiditate în aer - toate acestea pot
afecta părul în profunzimea structurii
sale.

Multe femei tind să își lase părul
ud, să se usuce liber sau să-l strângă
într-o coadă de cal, fără să știe că re-
prezintă o adevărată agresiune asupra
părului. 

Părul ud are altă lungime și este
foarte fragil. Da, în momentul
când se usucă își dublează vo-
lumul, iar dacă este strâns legat
într-un elastic, el se va rupe
foarte ușor. 

Feri\i-v[ p[rul de raze-
le solare

O altă greșeală frecventă și
destul de gravă este nefolosirea
unei protecţii pe păr - protecţie
împotrivă razelor UV și pro-
tecţie termică împotriva căl-
durii emanate de foen, placă
și ondulator. O temperatură de
peste 220 grade aplicată direct

pe păr duce la pierderea bruscă a ni-
velului de hidratare din păr, la uscarea
acestuia și ruperea în cele din urmă.
Un alt rezultat al acestei agresiuni este
mătuirea culorii de pe păr. 

La evenimente mai deosebite ne
dorim cu toţii să purtăm o coafură
mai deosebită. Este normal, doar că
foarte mulţi exagerează în acest sens,
folosind produse de styling în exces<
fixative, spumă etc. Sigur că avem ne-
voie de câteva produse pentru a avea
o susţinere a styling-ului, doar că tre-
buiesc alese cu grijă, și într-o anumită
cantitate. Mult nu înseamnă mereu și
bun.

Un păr bine îngrijit străluceşte în soare... dacă îl şi protejăm. Razele UV de tip A şi B sunt mai
agresive în această perioadă şi este bine să avem în vedere acest lucru, la fel ca şi gradul de umiditate
în aer - toate acestea pot afecta părul în profunzimea structurii sale.

Gre;eli de
styling pe care
le facem vara

Salopeta, un must have
pentru acest sezon
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Învăţând ce fel de li-
chide trebuie să consu-
măm și modul în care
trebuie să le consu-
măm, de fapt aderăm la
una dintre cele mai pu-
ternice metode de pro-
filaxie a bolilor și la cea
mai eficientă terapie și
anume< terapia prin hi-
dratare.

În acest mod vom reuși
să încetinim chiar și pro-
cesele îmbătrânirii și
apariţia bolilor asociate cu
îmbătrânirea. Astăzi mulţi
tineri sunt deja “bătrâni”,
bolile cronice apărând la
vârste din ce în ce mai fra-
gede, iar una dintre cele
mai importante cauze este
ignorarea hidratării fizio-
logice a organismului.

Deshidratarea corpului
este un proces care în-
soţește înaintarea în vârstă<
la naștere corpul conţine o
cantitate mare de apă
(75%), apoi, în perioada
adultă, conţinutul de apă
scade la 65%, pentru ca mai
apoi, la bătrâneţe, corpul să
devină și mai deshidratat,
conţinând mai puţin de
60% apă din greutatea lui.

Secretul longevit[\ii

Una din cheile sănătăţii și longevi-
tăţii este și găsirea căilor de a împiedica
cât mai mult timp uscarea corpului,
mai ales de la nivel celular. Hidratarea
celulară este esenţială ca să putem muri
“tineri” cât mai târziu cu putinţă!

În primul rând, trebuie să știi că
nu doar lichidele te hidratează și nu
toate lichidele o fac! Legumele și fruc-

tele conţin între 80 și 95% apă din greu-
tatea lor. De aceea este necesar ca mă-
car jumătate din alimentele noastre zil-
nice să fie reprezentate din punct de
vedere cantitativ de legume și fructe
proaspete, netratate termic sau mini-
mal tratate.

Iată o listă cu fructele și legumele
cele mai bogate în apă< caise> ananas>
banana> cireșe> lămâie> smochine>
c[p;uni> zmeură> kiwi> portocale> stru-
guri> mere> nectarine> vânăta coaptă>
castravete> sfecla roșie coaptă> \elină

fiartă> ceapă crudă.

Ce lichide nu ne hidrateaz[

Chiar dacă toate băuturile sunt flui-
de, asta nu înseamnă că hidratează!
Evită să consumi băuturi precum< su-
curile industriale din legume și fructe,
băuturile energizante sau băuturile care
conţin cofeină, deoarece efectul lor este
invers, te deshidratează, te „usucă” de
nutrienţi esenţiali și, ca și cum nu ar fi
fost de ajuns, te îngrașă repede!

Legumele ;i fructele
con\in 95% ap[

Studii recente realizate la diverse
universităţi de prestigiu din lume au
adus în prim plan noi informaţii despre
Omega 3. Conform unui studiu cei care
consumă suplimente cu uleiuri de
peşte mai mult de o lună au experi-
mentat mai puţin stres mental, ceea ce
a influenţat şi sănătatea cardiovascu-
lară.

O altă cercetare arată că o doză mi-
că zilnică poate reduce frecvenţa cri-
zelor de epilepsie. Iar un alt studiu spu-
ne că uleiul de peşte nu luptă împotriva
declinului cognitiv la femeile în vârstă,
aşa cum se credea până acum.

Exper\ii recomandă cu fermitate
renunţarea la consumul de zahăr, din
cauza problemelor ce pot apărea ulte-
rior. Oamenii de ştiinţă au descoperit
că aportul ridicat de zahăr este asociat
cu obezitatea ;i o alimentaţie bogată
în fructoză creşte presiunea arterială
la bărbaţi. Cercetătorii au constatat că
persoanele care consumă cantităţi mari
de zahăr adăugat sunt mai predispuse
la boli cardiovasculare ;i susţin că între
aportul de zahăr şi diabetul de tip 2
este o legătură de cauzalitate directă.

Zah[rul `n exces provoac[ boli cardiovasculare

Grăsimile se află pe lista su-
biectelor discutate de medicii
nutriţioniști din întreaga lume.
Auzi peste tot ba că sunt bune, ba
că sunt rele, ba că există și grăsimi
bune și grăsimi rele.

Nu mănânci margarină, consumi
doar ulei de măsline și nu te atingi de
mezeluri. Şi totuși, ai nevoie de grăsimi.
Ştii că acizii grași omega-3 și omega-6
sunt buni, doar nu degeaba se numesc
„esenţiali”. În prezent, oameni din toată
lumea vorbesc despre grăsimile „bune”. 

Nu numai că uleiul de măsline e o
chestie grozavă, dar și alte uleiuri sunt
acum subiect de conversaţie. De ce?
Chiar și lanţurile de restaurante fast-
food celebre în toată lumea adoptă mo-
da grăsimilor „bune” și elimină grăsi-
mile de tip trans, alegând alte uleiuri
pentru alimentele coapte și prăjite.

Uleiul de soia con\ine omega
3 ;i omega 6

Unul dintre aceste restaurante, re-
curge la un nou ulei de soia – un ulei
organic, cu gust neutru, bun la toate.
Uleiul de soia conţine omega-3 și ome-
ga-6, dar și grăsimi mononesaturate
benefice și grăsimi saturate. Pentru a
elimina complet grăsimile trans, un alt
restaurant înlocuiește untul cu o mar-
garină fără grăsimi trans și cu un ames-
tec de margarină fără grăsimi trans de
tipul celor din unt.

Beneficiile uleiurilor de g[tit
obi;nuite

Uleiurile de gătit obișnuite au și ele
câteva plusuri, deși sunt deseori eti-
chetate drept „nocive”. Iată care sunt
beneficiile lor tămăduitoare<

Uleiul canola (de rapiţă) este obţin-
ut din rapiţa de muștar, folosită de peste
3000 de ani. Conţine cel mai mic pro-
cent de grăsimi saturate care înfundă
arterele și este bogat în grăsimi mono-
nesaturate, lucru care te ajută să ţii sub
control colesterolul din sânge, fiind re-
comandat pentru sănătatea inimii.

Uleiul de cocos, cunoscut ca fiind

un ulei „sănătos”, are o mulţime de în-
trebuinţări. Datorită conţinutului său
de acid lauric, are numeroase proprie-
tăţi antivirale și antimicrobiene. De
asemenea, componentele sale grase –
acizii caprilic și lauric – pot sprijini
funcţiile sistemului imunitar, fiind des-
eori folosit pentru tratarea infecţiilor
cu candida și drojdii. În plus, este ex-
trem de folosit și în cosmetică, putând
să ajute la hidratarea pielii și a părului.
Uleiul de luminiţa nopţii, deși nu foarte
popular, este extrem de benefic deoa-
rece conţine acid gamma-linoleic
(GLA), un acid gras esenţial. Unii ex-
perţi în medicină cred că GLA este cel
mai important ulei esenţial pentru tra-
tarea sindromului premenstrual și a
simptomelor menopauzei.

Uleiul de pește este foarte bogat în
acizii grași omega-3 EPA și DHA, fiind
benefic în tratarea artritei și consti-
tuind, în opinia specialiștilor, o adevă-
rată hrană pentru creier.Omega-3 pre-
vin diabetul, pentru că ajută la contro-
lul glicemiei și împiedică deteriorarea
ţesuturilor. De asemenea, omega-3
sunt acizii grași esenţiali care au efect
de protecţie împotriva bolilor de inimă,
deci nu e de mirare că toţi nutriţioniștii
promovează uleiul de pește pentru o
sănătate mai bună.

Uleiul din seminţe de in este cea
mai bună sursă de acid alfa linoleic –
același acid gras sănătos din uleiul de
luminiţa nopţii, care îmbunătăţește să-
nătatea inimii, reduce inflamaţiile și
amplifică funcţiile celulelor din orga-
nism. Experţii îl consideră „cel mai
bun prieten al femeii”, deoarece ajută
la atenuarea suferinţelor provocate de
sindromul premenstrual și de meno-
pauză. De asemenea, reduce coleste-
rolul și tensiunea arterială și poate ajuta
la scăderea riscului de infarct miocar-
dic sau atac cerebral.

Uleiul din seminţe de struguri este
bogat în antioxidanţi care ajută la com-
baterea bolilor, cum sunt cancerul și
bolile de inimă. De fapt, el poate ajuta
la scăderea nivelului colesterolului,
conform studiilor efectuate de cardio-
logi. Este excelent la gătit deoarece poa-
te fi adus la o temperatură mai înaltă
și are un gust mai bun decât uleiul de
măsline extravirgin.

Topul celor mai
s[n[toase uleiuri

Exper\ii recomandă cu fermitate renunţarea la consumul de zahăr, din cauza problemelor ce
pot apărea ulterior. Oamenii de ştiinţă au descoperit că aportul ridicat de zahăr este asociat cu
obezitatea ;i o alimentaţie bogată în fructoză creşte presiunea arterială la bărbaţi.
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Casa Spirituală Sfântul Ignațiu
de la Socond, care funcționează
în cadrul Episcopiei Romano-Ca-
tolice de Satu Mare, găzduiește și
în acest an cinci serii de copii, care
își petrec aici câte o săptămână de
vacanță.

Prinul grup a sosit luni, 27 iulie și
a stat la Socond până vineri, iar prin
prezența lor, casa, curtea și împrejuri-
mile s-au umplut cu cântece, rugăciuni,
râsete, joacă și bună dispoziție. Reno-
varea imobilului nu demult a fost fi-
nalizată și s-a amenajat și un teren mo-
dern de sport. Au fost schimbate mo-
biliere, uși, ferestre, astfel copiii au fost

așteptați cu un loc de tabără ce le poate
satisface toate nevoile. Cei circa 40 de
participanți, câți au sosit în prima serie,
chiar din prima zi, după ce s-au cu-
noscut între ei, așa cum se obișnuiește
de 20 de ani, de când funcționează ta-
băra de aici, au învățat imnul taberei și
"jocul de-a îngerul păzitor", fiind de-
marate totodată și discuțiile despre ru-
găciune, Sfânta Liturghie, despre săr-
bători, care au continuat zilnic, până
la sfârșitul săptămânii. Dar nu au lipsit
nici excursiile, războiul cifrelor, fotba-
lul, tenisul de masă și alte sporturi, de
mare succes bucurându-se jocurile
kviz și cele de dezvoltarea personalită-
ții, activitățile de artizanat, dar și focul
de tabără, care rămâne o amintire de

neuitat pentru fiecare copil care a fost
vreodată în tabără la Socond. Toate
acestea laolaltă dau farmecul locului,
dar mai există ceva, ce de 20 de ani lasă
urme în sufletele copiilor care își petrec
aici o părticică a vacanței. Chiar și peste
ani de zile se gândesc cu drag și cu nos-
talgie la timpul petrecut aici, dar după
cum spun toți, acest plus nu se poate
exprima prin cuvinte.

Următoarea serie de copii va sosi
la Socond luni, 2 august, având și ei
ocazia de a se bucura de programe la
fel de interesante ca și cei din primul
sejur. În acest an circa 500 de copii vor
petrece câte o săptămână în tabăra de
la Socond.

Eva L.

Vechimea postului reiese din
porunca dată de Dumnezeu pro-
topărinţilor noştri, Adam şi Eva,
în Grădina Edenului, de a nu
mânca din “pomul cunoştinţei bi-
nelui şi răului” (Facere II> 17). În-
călcarea poruncii dumnezeieşti a
atras izgonirea lor din Eden. Sfân-
tul Vasile cel Mare afirmă< “Postul
e mai vechi ca legea. Are aceeaşi
vârstă ca şi omenirea.”

Legea postului a fost dată în paradis.
Adam a primit întâia oară porunca de a
posti. Cuvântul “nu mâncaţi” este o lege
a postului şi înfrânării. Ne-am îmbolnă-
vit prin păcat, să ne vindecăm prin po-
căinţă! Iar pocăinţa fără post este nepu-
tincioasă. Îndreaptă-te dar înaintea lui
Dumnezeu prin post”. Sfântul Vasile con-
tinuă< “N-am postit, şi am fost alungaţi
din rai! Să postim dar, ca să ne întoarcem
în rai!”

Postul nu reprezintă doar o
simplă abţinere de la 
mâncare, băutură şi petreceri

Sunt persoane care trăiesc cu falsa
impresie că postul reprezintă doar o sim-
plă abţinere, pentru a anumită perioadă
de timp, de la mâncare, băutură şi petre-
ceri. Alte persoane compară postul cu o
dietă sau cu un regim, urmărind nu pu-
rificarea sufletului, ci slăbirea trupului
din considerente estetice. Postul, înțeles
ca o coordonată esențială a vieții spiri-
tuale, este benefic atât sufletului, cât și
trupului, deoarece are un efect purifica-
tor< menține sănătatea şi echilibrul for-
țelor interioare ale corpului uman, îm-
blânzeşte pornirile trupului și facilitează
urcuşul sufletului spre Dumnezeu. Nu
trebuie să omitem nicio clipă faptul că
postul presupune înlocuirea răului cu bi-
nele, a păcatului cu virtutea.

Postul este o jertfă adusă lui Dum-
nezeu, dar în folosul nostru; presupune
anumite sacrificii, dar Domnul nu ne
lasă nerăsplătiți. Prin intermediul pos-
tului ne curăţim în interior de orice por-
nire spre păcat, iar trupul ni se păstrează
sănătos prin promovarea şi practicarea
cumpătării în mâncare şi băutură. Postul
izvorăște din libertatea voinței umane și
nu dintr-o constrângere, reprezentând
totodată o dovadă de iubire față de Dum-
nezeu, pentru Care omul renunță de bu-
năvoie la plăcerile trecătoare și îmbrăți-

șează o viață curată. Fiecare zi de post
este o oază în pustiul vieții, deoarece pos-
tul autentic – ca atitudine sufletească –
este însoțit întotdeauna și de alte fapte
bune, ca expresie a dragostei față de
aproapele. 

Trecerea Sfintei Fecioare Maria 
cu sufletul la cer a fost însoţită 
de cântări şi rugăciuni ale 
Sfinţilor Apostoli 

Eu sunt de părere că ceea ce trebuie
să caracterizeze postul este abținerea de
la comiterea păcatelor. Însă, postul nu se
oprește aici> nu are doar o latură negativă
(„nu face...”), ci el implică și o parte po-
zitivă („fă binele”). Nu este suficient ca
omul să se înfrâneze de la rău și să înde-
părteze păcatul din propria sa ființă. Du-
pă plecarea păcatului se naște un loc gol,
care nu trebuie să rămână vacant. Acel
loc se impune a fi ocupat imediat de către
o faptă bună, de către o virtute, ca nu
cumva, întorcându-se, păcatul să-și reia
locul. De pildă, păcatul mândriei poate
fi înlocuit prin virtutea smereniei, ura
poate fi alungată din suflet prin iertare
etc. 

Postul Adormirii Maicii Domnului

reprezintă un popas duhovnicesc în dru-
mul nostru spre purificare. Trecerea Sfin-
tei Fecioare Maria cu sufletul de pe pă-
mânt la cer, scrie pr. prof. dr. Ene
Branişte, a fost însoţită de cântări şi ru-
găciuni ale Sfinţilor Apostoli şi ale pri-
milor creştini. În amintirea acestui eve-
niment s-a aşezat de Biserică nu numai
praznicul Adormirii (în ziua de 15 au-
gust), dar s-a stabilit ca înainte de această
sărbătoare să se postească 14 zile, înce-
pându-se postul în ziua de 1 august (în
acest an, Sfântul Sinod a decis ca postul
să înceapă în 31 iulie, fiind o zi de vineri)
şi ţinând până la 15 august (când praz-
nicul cade miercuri sau vineri, postul se
prelungeşte şi în acea zi, fiind dezlegare
la peşte, untdelemn şi vin). Acest post a
luat naştere prin sec. al V-lea, dar la în-
ceput nu avea aceeaşi durată în toate co-
munităţile creştine. Durata actuală a pos-
tului a fost fixată la un sinod din Con-
stantinopol din anul 1166, pe timpul pa-
triarhului Luca Hrisoverghi. În cadrul
acestui post, avem dezlegare la peşte cu
prilejul praznicului Schimbării la Fată a
Domnului Iisus Hristos (6 august)> în
restul zilelor se poate consuma hrană
pregătită cu untdelemn, iar sâmbăta şi
duminica se face dezlegare şi la vin. Spre
deosebire de celelalte posturi mari din

cuprinsul anului bisericesc, acest post al
Adormirii Maicii Domnului (al Sfintei
Mării), prin faptul că este în mijlocul
verii şi este scurt, este mai uşor de res-
pectat (de „ţinut”), credincioşii având la
îndemână belşugul roadelor pământului,
care formează o hrană uşoară pentru
trup, făcându-l propice pentru reculegere
sufletească.

În rânduiala Bisericii 
Ortodoxe există două paraclise
ale Maicii Domnului

De-a lungul postului închinat Fecioa-
rei Maria, în fiecare seară, în toate bise-
ricile se săvârşeşte slujba „Paraclisul Mai-
cii Domnului”, care se cântă sau se citeşte
la „orice vreme de necaz, nevoie sau
strâmtorare” şi nimeni dintre cei care
aleargă cu credinţă, nădejde şi dragoste,
prin rugăciune, către Măicuţa Sfântă nu
rămâne „ruşinat şi părăsit”. În rânduiala
Bisericii noastre există două paraclise ale
Maicii Domnului< „Primul Paraclis” al-
cătuit în sec. al IX-lea de către Teostirict
Monahul (care se găseşte în „Ceaslov”)
şi „Al doilea Paraclis” alcătuit în sec. al
XIII-lea de către împăratul Teodor Las-
caris (care se găseşte în „Psaltire”). Am-

bele paraclise sunt extrem de pătrunză-
toare, umplându-ne fiinţele de lumină şi
mângâiere.

Sărbătoarea „Adormirea Maicii
Domnului” („Sfântă Mărie Mare”, 15 au-
gust) a fost instituită în amintirea trecerii
Fecioarei Maria din viaţa pământească
în cea cerească, afirmă părintele Ene
Branişte. Mântuitorul Iisus Hristos, când
era pe cruce, a încredinţat-o pe Mama
Sa Sfântului Apostol Ioan, care a luat-o
cu sine. După pogorârea Sfântului Duh
(la cincizeci de zile după Învierea Dom-
nului), Maria a rămas în Ierusalim timp
de aproape 10 ani. După o veche tradiţie,
Sfânta Fecioară Maria şi Sfântul Ioan au
mers la Efes (prin anul 43), unde apos-
tolul propovăduia Evanghelia. Când Ma-
ria şi-a simţit aproape momentul trecerii
în veşnicie, s-a întors la Ierusalim şi, după
dorinţa sa, trupul ei sfânt a fost îngropat,
în prezenţa Sfinţilor Apostoli, în Grădina
Ghetsimani, nu departe de Ierusalim. Bi-
serica o cinsteşte pe Maica Domnului şi
o preamăreşte ca fiind „mai cinstită decât
heruvimii şi mai mărită fără de asemă-
nare decât serafimii”. Ea „stă” ca împă-
răteasă de-a dreapta dumnezeiescului ei
Fiu, fiind mijlocitoare pentru noi pe lân-
gă El. Cultul Sfintei Fecioare Maria (nu-
mit preacinstire, supravenerare, hiper-
dulie) este foarte răspândit în popor şi
multe femei îi poartă numele. La mănăs-
tiri se fac pelerinaje în cinstea sărbători-
lor Maicii Domnului, iar credincioşii par-
ticipă cu evlavie la sfintele slujbe, închi-
nându-se cu smerenie celei care este
grabnic ajutătoare şi ascultătoare a ru-
găciunilor. Prin adormirea Sfintei Fe-
cioare înţelegem că moartea nu distruge
fiinţa noastră, fiind numai o trecere a su-
fletului de pe pământ la cer, potrivit tro-
parului praznicului< „Mutatu-te-ai din
moarte la viaţă, ceea ce eşti Maica
Vieţii...”, conchide părintele profesor Ene
Branişte.  

Omul credincios, fiind angajat ferm
pe drumul ascendent spre Împărăţia Ce-
rurilor, se va folosi, în egală măsură, de
trup și de suflet pentru a posti și pentru
a împreuna această acțiune spirituală cu
rugăciunea către Dumnezeu, Maica
Domnului şi Sfinţi, cu bunătatea, cerce-
tarea bisericii, dovedind prin atitudini,
cuvinte și fapte că este creștin, adică ur-
maș al lui Hristos şi fiu al Fecioarei Maria.
Un astfel de om va fi iubitor, milostiv,
iertător, tolerant, respectuos, văzând în
fiecare semen un altar pe care Îi poate
oferi jertfă lui Dumnezeu. Oare, noi sun-
tem în stare să procedăm astfel?

Preot dr. Cristian Boloş

S-a încheiat primul sejur în tab[ra de la Socond

Sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului” a fost instituită în amintirea trecerii Fecioarei Maria din viaţa pământească
în cea cerească

~n Postul Adormirii Maicii Domnului `n 
biserici se s[v]r;e;te slujba Paraclisului

TRADI}II
În rânduiala Bisericii Ortodoxe există două paraclise ale Maicii Domnului< „Primul Paraclis” al-
cătuit în sec. al IX-lea de către Teostirict Monahul (care se găseşte în „Ceaslov”) şi „Al doilea
Paraclis” alcătuit în sec. al XIII-lea de către împăratul Teodor Lascaris (care se găseşte în „Psaltire”).
Ambele paraclise sunt extrem de pătrunzătoare, umplându-ne fiinţele de lumină şi mângâiere.



10 Informa\ia de Duminic[/2 august 2015

EDUCA}IE

După donarea celor 1.000 de
titluri de carte Centrului de Do-
cumentare şi Informare, fun-
daţia ,,Mereu Aproape” vine din
nou în ajutorul Liceului Tehno-
logic ,,George Bariţiu” Livada.

Proiectul ,,Educat, civilizat”, iniţiat
de profesorul dr. Oproiu Bogdan, îşi
propune îmbunătăţirea condiţiilor de
învăţare pentru liceeni şi cadrele didac-
tice, prin achiziţia, montarea şi darea
în folosinţă a unei centrale pe lemne
necesare căminului de elevi, care să asi-
gure necesarul de căldură şi apă caldă. 

Achiziţionarea centralei pe lemne
asigură o atmosferă de lucru plăcută în
incinta Centrului de Documentare şi
Informare, contribuie la creşterea nu-
mărului de elevi din şcoală şi căminul
internat, salvează mai multe locuri de
muncă, ameninţate din cauza număru-
lui tot mai mic de elevi care preferă să
facă naveta, decât să suporte frigul. 

Instituţii care sprijină liceul

Această investiţie a fundaţiei ,,Me-
reu Aproape” aduce copii înapoi la
şcoală şi salvează timp, prin eliminarea
navetei, timp care ar putea fi utilizat
pentru studiu şi activităţi extra curri-
culare. De asemenea, proiectul benefi-
ciază de sprijinul Primăriei Livada, re-
prezentată de primarul Piricsi Arthur.

Proiectul include şi izolarea termică
a liceului şi a căminului, astfel încât
şcoala să redevină acel loc primitor şi

călduros pentru elevi şi în care se des-
făşoară activităţi educative la standarde
europene. 

Etapizarea lucrărilor

În prima etapă va avea loc degajarea
spaţiului în care va fi montată centrala

termică. În a doua etapă vor fi demarate
lucrările aferente instalării, montării,
dării în folosinţă a centralei, inclusiv
probele de funcţionare. În a treia etapă
va fi realizată izolarea termică a faţadei
liceului şi a căminului de elevi, iar în
ultima etapă vor avea loc diverse acti-
vităţi educative.

Datorită sprijinului ,,Fundaţiei Me-
reu Aproape”, la începutul anului şcolar
2015-2016, Liceul Tehnologic ,,George
Bariţiu” Livada va fi un loc mai primitor
pentru elevi şi cadrele didactice.

Informaţia ne-a fost comunicată de
profesorul dr. Oproiu Bogdan.

A consemnat V.N. Deleanu

Guvernul va aloca peste 560.000
mii lei pentru plata drepturilor câști-
gate în instanță de cadrele didactice. 
Ministrul delegat pentru Dialog So-
cial, senatorul PSD Liviu Pop, asigură
cadrele didactice că toate drepturile
salariale obținute prin hotărâri jude-
cătorești vor fi achitate în trimestrul
III al anului în curs.

Pentru municipiul Satu Mare s-au
alocat 10.120 mii lei.

Şi de la liderul sindical Ioan Dră-
gan am primit următorul text< “Ca
urmare a demersurilor întreprinse de
conducerea Federației Sindicatelor
din Educație „Spiru Haret“ şi a adre-
selor transmise către Guvern, Minis-
terul Finanţelor Publice şi Ministerul
Educației, la rectificarea bugetului de
stat sumele defalcate din taxa pe va-
loarea adăugată către bugetele locale
se vor suplimenta cu 501,2 milioane
lei pentru plata titlurilor executorii.
Este o sumă importantă, având în ve-
dere că, înainte de demersurile noas-
tre, Guvernul intenționa să acorde
doar 300 de milioane de lei. 

Menţionăm că din calculele
primite de la Ministerul Educației
aceste fonduri vor acoperi circa 80%
din suma necesară pentru tranşa a
III-a, fără a mai lua în calcul restanțele
din tranșele anterioare. 

Restul fondurilor necesare vor fi
acordate la a doua rectificare de bu-
get, care cel mai probabil va avea loc
în luna noiembrie. 

V. Nechita

Drepturile salariale 
primite prin hot[râri
judec[tore;ti
vor fi achitate
în trimestrul trei

A ieşit de sub tipar cartea intitulată
Crimă şi drog – roman poliţist al autorului
Vasile Bărbuş-Crăţu. După cum este pre-
cizat pe coperta a doua, scriitorul a mai
publicat alte patru romane (Salcia neagră,
Puntea şerpilor, Clepsidra iubirii şi Spirala
tinereţii). Vasile Bărbuș-Crățu este de altfel
un scriitor deosebit de prolific, cu 20 de
cărţi în palmaresul – proză, poezie şi epi-
grame. Cele mai multe din volumele sale
au fost prezentate în Cenaclul literar Afir-
marea şi au fost recenzate de jurnalişti săt-
măreni, beneficiind de cronici favorabile.

Autorul ne-a asigurat că îşi va lansa
cartea cu prilejul aniversării zilei de naşte-
re (s-a născut la 14 septembrie 1943).

V.N. Deleanu

“Crim[ ;i drog”, un 
nou roman de Vasile 
B[rbu;-Cr[\u

Funda\ia „Mereu Aproape” sprijin[ Liceul
Tehnologic “George Bari\iu” din Livada

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare pentru liceeni şi cadrele didactice

Achiziţionarea centralei pe lemne salvează mai multe locuri de muncă, ameninţate din cauza numărului tot mai mic de
elevi care preferă să facă naveta, decât să suporte frigul

Această investiţie a fundaţiei ,,Mereu Aproape” aduce copii
înapoi la şcoală şi salvează timp, prin eliminarea navetei, timp
care ar putea fi utilizat pentru studiu şi activităţi extra curriculare.
De asemenea, proiectul beneficiază de sprijinul Primăriei Livada,
reprezentată de primarul Piricsi Arthur.

Inspectorii şcolari evaluează în această
perioadă activitatea managerială a direc-
torilor unităţilor de învăţământ din judeţ.
Ei au depus la sediul Inspectoratului Şcolar
Judeţean (ISJ) Satu Mare un dosar cu fişa
de autoevaluare şi raportul de analiză pri-
vind activitatea managerială în anul şcolar
2014-2015. Dosarul personal al fiecărui
director cuprinde adresa de înaintare, fişa
de autoevaluare şi raportul argumentativ
detaliat conform criteriilor din fişă. Potrivit
inspectorului şcolar general Claudiu Mon-
dici, Consiliul de administraţie al ISJ va
analiza dosarele la începutul lunii septem-
brie.

Calificativul maxim pe care îl pot
primi este „Foarte bine”. Pentru acordarea

acestui calificativ, directorii trebuie să
obţină un punctaj cuprins între 86 şi 100
de puncte. Cei care vor obţine un punctaj
mai mic de 70 de puncte vor primi califi-
cativele cele mai slabe, respectiv „Satisfă-
cător” sau „Nesatisfăcător”. Calificative ne-
satisfăcătoare pot primi directorii care au
fost sancţionaţi în perioada evaluată, iar
cei care au dat dovadă de management de-
fectuos vor fi notaţi cu calificativul nesa-
tisfăcător.

Comunicarea punctajelor şi a califi-
cativelor corespunzătoare obţinute în ur-
ma evaluării se va face tot la începutul lunii
septembrie, iar cei nemulţumiţi vor avea
la dispoziţie cinci zile pentru a depune
contestaţii.

Directorii de ;coli vor fi evalua\i
de inspectoratele jude\ene Salva\i Copiii Rom]nia ;i Clubul

Montan Rom]n au lansat campania
umanitar[ "We love Nepal", campanie
av]nd scopul de a reconstrui o ;coal[
din Himalaya.

La finele lunii aprilie, un cutremur
devastator a distrus Nepalul. Peste 32
de mii de ;coli au fost distruse ;i aproa-
pe un milion de copii nu vor avea unde
merge s[ `nve\e. 

Organiza\ia Salva\i Copiii Rom]nia
a reu;it s[ str]ng[ ̀ n perioada 30 aprilie
- 31 iunie `n jur de 34.700 euro prin
Campania "Nepal are nevoie de tine".
~n continuare, Nepalul are nevoie de
ajutor, iar cu noua campanie se
urm[re;te reconstruirea uneia din ;co-

lile afectate din Himalaya. 
Scoala are ;ase clase ;i va avea do-

tările minime pentru circa 275 persoa-
ne, elevi ;i profesori. Bugetul minim
necesar este de  64.000 euro. "Lucrările
de construc\ie vor începe în octombrie
2015 ;i se dore;te finalizarea lor în 
primăvara anului viitor, înainte de
apari\ia unui nou muson", anun\[ Sal-
va\i Copiii. Pe pagina de internet a or-
ganiza\iei se pot ob\ine detalii privind
aceast[ campanie ;i modalit[\ile prin
care se pot face dona\ii. Timp de o lun[
este valabil ̀ n campanie num[rul unic
de sms 8829 la care se pot face dona\ii
de doi euro. 

Theodora V.

O ;coal[ din Himalaya va fi reconstruit[

Ioan Drăgan, prim-vicepreşedinte al
Federaţiei Sindicatelor din Educaţi Spiru
Haret, le-a comunicat liderilor sindicali ai
organizaţiilor din judeţ o informare despre
negocierile cu Guvernul. Iată textul remis
redacţiei ziarului nostru. “În această pe-
riodă, începând cu 20 iulie, au demarat,
pe secţiuni de lucru, negocierile pentru
cele trei acte normative foarte importante
pentru educaţie< legea salarizării> legea
educaţiei> statutul personalului din în-
văţământ. Am participat ca reprezentant

FSE ”Spiru Haret” la secţiunea legată de
negocierile pe statut. Negocierile sunt le-
gate de modificări foarte importante pen-
tru salariaţii din educaţie. Conform prin-
cipiilor negocierii, informaţiile concrete
se transmit după finalizare.  Reprezentanţii
federaţiilor sindicale au cuprins toate do-
leanţele în draftul de lucru conturat în ne-
gocieri, dar finalizarea se poate realiza prin
aprobarea legilor în parlament”, a încheiat
Ioan Drăgan.

V. N. Deleanu

Negocieri Guvern-sindicate pe legile
salariz[rii, educa\iei ;i statutul
personalului din înv[\[mânt

Zilele trecute, la Snagov, copii ;i tineri
din cinci \[ri au demarat o campanie eu-
ropean[ de con;tientizare cu privire la pe-
ricolele din mediul online. Campania are
loc sub `ndrumarea organiza\iei Salva\i
Copiii Rom]nia.

:coala European[ de Var[ Sigur.info
din acest an, derulat[ `n cadrul Progra-
mului Safer Internet, a avut ca tem[ "In-
ternet of Things – what does the future
bring?" - Internetul lucrurilor - ce aduce
viitorul?. Tema i-a provocat pe participan\i
s[ se gândească la viitorul Europei, văzut
prin evolu\ia mijloacelor tehnologice ;i a
internetului.

Au colaborat `n acest sens 40 de copii

;i tineri cu v]rsta `ntre 16 ;i 22 de ani din
Republica Moldova, Germania, Cipru,
Portugalia ;i România. Mesajele  ambasa-
dorilor siguranței online vor fi răspândite
atât în ;colile ;i liceele din Europa, cât ;i la
nivelul factorilor de decizie din institu\iile
na\ionale ;i europene. Salva\i Copiii s-a
implicat activ în ultimii ani în dezvoltarea
programelor de siguran\ă online prin 
lansarea unui ghid ;colar specific, sesiuni
de training ;i con;tientizare, precum ;i
aplica\ii cu sfaturi utile.

Pe parcursul a ;ase ani de proiect, me-
sajele proiectului au ajuns la peste 100 de
mii de copii ;i părin\i din România. 

Ioana V.

Campanie de con;tientizare
privind pericolele din mediul online
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Cuvântul “semafor” provine din gre-
cescul “sema” (“semn”) și “phoros” (“care
poartă”). În anul 1912, în S.U.A., în Salt
Lake City, a fost pus în funcţiune primul
semafor electric, cu un semnal roșu și
unul verde. Inventatorul era polițistul
Lester Wire. Dispozitivul era compus
din lămpi montate la fiecare colţ al in-
tersecţiei, într-un fel de colivie, a căror
culoare trebuia schimbată manual. Se-
maforul cu trei culori (roșu, galben și
verde) a apărut în 1920, în Detroit. În
Europa semafoarele electrice au fost
montate mai târziu. La Paris, primul se-
mafor electric a fost amplasat în 1923
(avea o singură culoare – roșu), iar la
Londra, în 1925. Semafoarele cu una sau
două culori erau destul de periculoase,
pentru că provocau opriri bruște ale au-
tovehiculelor, generând adesea acciden-
te, chiar dacă schimbarea culorii era în-
soţită și de un semnal sonor puternic.

În 29 aprilie 1933 era montat, în Ca-
lea Victoriei, colţ cu bulevardele Acade-
miei și Elisabeta, primul semafor din
București. De fapt, pe atunci denumirea
de “semafor” nu exista. Presa vremii îl
numea< “cel mai nou aparat de semnali-
zare” și remarca astfel intrarea României
în rândul ţărilor care modernizau trafi-
cul. Era într-o zi de sâmbătă, la prânz,
când, în prezenţa prefectului poliţiei, co-
lonelul Gheorghe Marinescu(omul lui
Carol al II-lea), a chestorului Paximede
și a comisarilor de la circulaţie a fost pus
în funcţiune acest nou și modern mijloc
de fluidizare a traficului, care – prilej de
mândrie naţională – fusese produs în
ţară. Semaforul – care avea un singur
“ochi” pe fiecare direcţie de mers din in-
tersecţie – a fost instalat lângă firele elec-
trice ale tramvaiului 14 și era astfel con-
struit încât luminile lui să poată fi văzute
de la o distanţă de 300 de metri. “Este
luminat în culorile internaţionale roșu
și verde”, nota presă vremii. Secven\ele
de roșu și verde erau stabilite de un agent
de circulaţie, care ap[sa pe un buton si-
tuat pe un stâlp din intersecţie. Tot acolo
se afla și un telefon aflat în directă legă-
tură cu serviciul circulaţie, pentru a
anunţa eventualele disfuncţii, accidente
sau deranjamente.

Ziarul “Universul” informează<
“Conducătorii de vehicule trebuie să știe
următoarele< Lumina roșie înseamnă
oprire. În momentul când urmează să
se schimbe culoarea, o sonerie puternică,
instalată în aparat, d[ semnalul de
atenţie. Până să apară culoarea verde,
adică liber, toate cele patru ochiuri lu-
minoase sunt roșii. Aceasta durează zece
secunde, adică tocmai timpul necesar
ca vehiculele care trec în acel moment
pe sub aparatul de semnalizare să aibă
timp să înainteze, evitându-se astfel ac-
cidente, iar pietonii aflaţi în trecerea de
pe mijlocul străzii să poată ajunge la tro-
tuar”. După inaugurarea cu pompă a
noului semafor – menit să ușureze mun-
ca agenţilor de teren, cărora le revenea
dirijarea circulaţiei – astfel de aparate
moderne (de fabricaţie românească!) au
fost instalate, în cursul lunii mai 1933
semafoare și pe alte străzi din Capitală.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În anii războiului de întregire
1916-1919, aviatorii români și-au
adus o importantă contribuţie la
reușita operaţiunilor militare.

Lipsită, la început, de experienţa unui
război modern dus pe un front de sute
de kilometri, aviaţia militară naţională,
înfiinţată în anul 1910, a trebuit să facă
faţă noilor cerinţe.

În 1915 România avea numai
24 de avioane, toate 
neînarmate

În prima parte a campaniei s-a simţit
lipsa piloţilor și observatorilor aerieni,
care în majoritatea lor fuseseră trimiși la
armele lor de origine, încă din iarna anu-
lui 1915. Şi înzestrarea a fost precară,
Corpul Aerian Român având în serviciu,
în prima zi de mobilizare, numai 24 de
avioane de recunoaștere, toate nearmate.
Inamicul concentrase pe frontul româ-
nesc peste 250 de avioane și 20 de com-
panii de aerostaţie, inclusiv cinci zeppe-
line. Chiar în aceste condiţii dificile, echi-
pajele românești ale celor patru grupuri
de aviaţie – fiecare armată a primit în
subordine câte un grup de escadrile – au
executat în lunile septembrie-decembrie
1916 sute de misiuni de recunoaștere și
bombardamente în liniile inamice, in-
clusiv în nordul Bulgariei, fiind vizate în
principal localităţile unde se aflau prin-
cipalele baze aeriene ale aviaţiei germane
ale căror echipaje executau misiuni asu-
pra sudului ţării.

În iarna anului 1917 s-a primit un
număr mare de avioane achiziţionate, în
principal, din Franţa, astfel că în primă-
vara și vara anului 1917, Armata română
avea în serviciu 13 escadrile, cuprinzând
toate categoriile de avioane< de recu-
noaștere, de bombardament, de vânătoa-
re, de recunoaștere îndepărtată și bom-
bardament strategic. În perioada iulie-
septembrie 1917, în sectoarele de luptă

de la Mărăști și Mărășești au acţionat
peste 100 de avioane românești și cinci
companii de aerostaţie, contribuţia de-
osebită a aeronauticii la victoriile din
vara anului 1917, fiind subliniată de co-
mandanţii Armatei române și chiar de
generalii germani și austrieci. Astfel, în
Ordinul de Zi nr.96/1917, referindu-se
la modul de comportare exemplar al zbu-
rătorilor noștri în timpul bătăliei de la
Mărășești, generalul Eremia Grigorescu,
sublinia<
"Dar faptele de arme ce au stârnit ad-

miraţia tuturor și unde aţi arătat cel mai
frumos spirit de sacrificiu sunt în timpul
zborurilor pentru legătura cu infanteria,
când fără a ţine seamă de pericol, v-am
văzut zburând la înălţimi foarte mici asu-
pra liniilor vrăjmașe, pentru a putea duce
știri precise în mijlocul întunericului
cauzat de bombardamentul de artilerie,
atunci când în vuietul asurzitor, nu vă
vedeam decât pe voi, nu primeam decât
de la voi știri, că năvălitorii au fost stă-
viliţi, că valurile dușmane s-au sfărâmat
și dau înapoi, în timp ce trei avioane sunt

doborâte, sunt proba bărbăţiei aviatorilor
în luptă“.

48 de aviatori, mecanici,
aerostieri și observatori aerieni
au căzut la datorie `n r[zboiul
de re`ntregire

În războiul de întregire, Aeronautica
română și-a dat tributul de sânge. Astfel,
48 de aviatori, mecanici, aerostieri și ob-
servatori aerieni au căzut la datorie, cei
mai mulţi din cauza unor defecţiuni teh-
nice ale avioanelor. 

Din rând lor, 13 au căzut efectiv în
luptele aeriene sau au fost doborâţi de
artileria inamică. Cei mai mulţi dintre
acești eroi n-au morminte. Poate au avut
atunci, când au căzut în luptă, ulterior
urmele acestor morminte s-au șters. So-
cietatea românească n-a avut grijă să păs-
treze aceste simboluri ale vitejiei zbură-
torilor noștri. Unii dintre acești eroi au
căzut în liniile inamice și nu știm dacă
adversarii de atunci i-au înmormântat

așa cum se cuvenea eroilor. Nimeni nu
mai știe astăzi unde se odihnesc acești
aviatori.

Primul ofiţer român aviator doborât
de artileria antiaeriană inamică a fost lo-
cotenentul Petre A. Creţu.

Al doilea aviator care a plecat să sur-
voleze localitatea Tălmaciu a fost loco-
tenentul pilot Ion Mărășescu, care l-a
avut ca însoţitor pe locotenentul obser-
vator Petre Angelian. Şi avionul acestui
echipaj a fost grav avariat de tirul bateriei
germane, pilotul reușind să aterizeze
forţat. 

Sublocotenentul de cavalerie obser-
vator aerian Iulius Tetrat a plecat în ziua
de 26 octombrie 1916, în prima sa mi-
siune de luptă, având de executat o recu-
noaștere în zona orașului Câmpulung
Muscel.  A plecat în zbor la ora 13.00, la
bordul unui avion pilotat de locotenentul
Gheorghe Negrescu. 

Primul ofiţer aviator român căzut în-
tr-o luptă aeriană, a fost citat prin Înaltul
Ordin de Zi nr. 16/1916, care sublinia
printre altele< ,,Sublocotenentul obser-
vator Tetrat Iulius, în cursul unei lupte
aeriene cu un avion inamic deasupra
Carpaţilor, a dovedit bravură fără seamăn
și un mare dispreţ de moarte. Dat la Ma-
rele Cartier General, azi 7 noiembrie
1916, Ferdinand I.“. Această citare echi-
vala cu decorarea „post-mortem“.

Unul din așii aviaţiei de vânătoare
din anii războiului de întregire a fost plu-
tonierul de marină aviator Ioan Munte-
nescu, pilot în celebra escadrilă de vână-
toare „Nieuport 11“. În 23 noiembrie
1917, la ora 13, în urma unei lupte aerie-
ne care s-a desfășurat la 4.000 m deasupra
podului de la Cosmești, plutonierul de
marină aviator Ioan Muntenescu a fost
rănit mortal. 

Acestea sunt doar câteva nume din
cele multe ale eroilor Aviației Române
din Primul Război Mndial. A urmat apoi
al Doilea Război Mondial în care s-au
remarcat ;i au căzut după ce au luptat
eroic, alte zeci de piloți români. 

Odată cu evoluția ;tiinței, s-
au ridicat numeroase semne de
întrebare cu privire la genele
umane.

Întrebările la care încearcau să răs-
pundă speciali;tii se referă la faptul da-
că genele umane au fost aduse din în-
dep[rtatul Univers ;i pur ;i simplu
plantate pe Terra pentru a se crea o no-
uă formă de viață ;i dacă codul genetic
conține un mesaj secret pe care crea-
torii no;tri l-au codat cu un anumit
scop?

Teoria lui Darwin privind
evoluția este total eronată

Odată cu descoperirile arheologice
din ultimul deceniu, cei mai mulți din-
tre speciali;ti au ajuns la concluzia că
teoria evoluționistă a lui Darwin este
totalmente eronată. Mai mult de atât,
există ;i anumite ipoteze care susțin că
oamenii trecutului au fost mult mai in-
teligenți decât cei din ziua de astăzi,
mai mult de atât au avut contact direct
cu anumite specii extraterestre.

Unul dintre primii cercetători care
a sugerat că viața pe Terra a fost însă-

mânțată artificial, adic[ o specie extra-
terestră a adus codul genetic ;i a creat
oamenii, a fost Sir Francis Crick (1916-
2004), înca din anul 1980. Crick a fost
laureat al Premiului Nobel ;i a realizat
numeroase descoperiri ;tiințifice prin-

tre care ;i descoperirea moleculei
ADN.

Teoria elaborată de specialistul în
cauză nu s-a bucurat de popularitate
pentru că la vremea respectivă părea
extravagantă ;i greu de digerat. În zilele

noastre, a primit denumirea de Teoria
Panspermiei ;i se bucură de susținerea
celor mai mulți oameni de ;tiință.
Această teorie s-a dezvoltat odată cu
ultimele descoperiri ;tiințifice, care au
demonstrat că genele umane sunt mult
mai vechi decât însă;i viața pe Terra
iar codul genetic uman este dublat de
un altul în care pare să fie codat un me-
saj. Acest mesaj poate conține adevărul
cu privire la creație, dar ;i la locul în
care s-a născut cu adevărat viața.

“Cu 4 miliarde de ani în urmă, pe
o planetă îndep[rtată, s-a născut viața
umană. A fost adusă pe Terra de ni;te
creaturi extrem de inteligente ;i avan-
sate din punct de vedere tehnologic”,
scria Crick într-o lucrare ;tiințifică cu
peste 30 de ani în urmă.

În ziua de astazi, unul dintre susți-
nătorii acestei teorii, profesorul Paul
Davies, de la Universitatea Macquarie
din Sidney, Australia a reu;it să desco-
pere existența celei de-a doua coloane
de ADN, despre care se crede c[ este
cea care coordonează viața. În conse-
cință, s-a tras concluzia că ADN-ul nu
avea cum să se formeze în urma evo-
luționismului, ci a fost creat ;i progra-
mat la fel precum un soft de calculator. 

Sursa< efemeride.ro.

Eroii Avia\iei Române din Primul
;i al Doilea R[zboi Mondial

Primul semafor
electric din România 

O specie extraterestr[ a adus ADN-ul uman pe P[mânt

"Dar faptele de arme ce au stârnit admiraţia tuturor şi unde aţi arătat cel mai frumos spirit de sacrificiu
sunt în timpul zborurilor pentru legătura cu infanteria, când fără a ţine seamă de pericol, v-am văzut
zburând la înălţimi foarte mici asupra liniilor vrăjmaşe, pentru a putea duce ştiri precise în mijlocul întu-
nericului cauzat de bombardamentul de artilerie, atunci când în vuietul asurzitor, nu vă vedeam decât pe
voi, nu primeam decât de la voi ştiri, că năvălitorii au fost stăviliţi, că valurile duşmane s-au sfărâmat şi
dau înapoi, în timp ce trei avioane sunt doborâte, sunt proba bărbăţiei aviatorilor în luptă“.

Viața pe Terra a fost însămânțată artificial, adic[ o specie extraterestră a adus
codul genetic ;i a creat oamenii

Lipsită de experienţa unui război modern dus pe un front de sute de kilometri,
aviaţia militară naţională, înfiinţată în anul 1910, a trebuit să facă faţă noilor
cerinţe



12 Informa\ia de Duminic[/2 august 2015

De la studentul care a renun\at
la studii, la stripper, manechin ;i
apoi actor de succes, Channing
Tatum ;i-a bulversat criticii de-
venind mai mult dec]t un simplu
acolit de la Hollywood. Cu o ca-
rier[ `n plin[ ascensiune ;i veni-
turi pe m[sur[, vedeta `n v]rst[
de 35 de ani consider[ c[ via\a
al[turi de so\ia ;i fiica lui `l face
s[ simt[ succesul mult mai dulce.

Un corp foarte bine lucrat nu l-a f[cut
s[ se simt[ cel mai m]ndru, cu toate c[
`n 2012 revista „People” l-a numit cel
mai sexy b[rbat `n via\[. :i nici bucuria
de a face parte din noua genera\ie de sta-
ruri de cinema care se simt bine at]t `n
comedii, c]t ;i ̀ n drame, filme de ac\iune
sau particip]nd la L.A. Parade. :i nici
c]nd a devenit probabil primul actor de
succes care a recunoscut c[ a fost stripper
la ̀ nceputul carierei ;i apoi s[ transforme
acest trecut `n `ncas[ri record `n cine-
matografe. „Nu spun c[ nu sunt m]ndru
de ceea ce am f[cut. Dar cel mai m]ndru
m-am sim\it atunci c]nd so\ia mea a
n[scut-o pe Everly.”

Jonglatul unei cariere `n ascensiune

cu rolurile de so\ al actri\ei Jenna Dewan
;i tat[ al unei feti\ei `n v]rst[ de 2 ani i-
au transformat via\a ̀ ntr-un haos minu-
nat. „Nimic nu e u;or, dar ̀ n acela;i timp,
e tot ceea ce mi-am dorit. Familia ;i fiica
mea m-au ajutat s[-mi clarific tot ce tre-
buia.” Acum, c]nd se g]nde;te la un nou
proiect cinematografic, prima `ntrebare
pe care ;i-o pune este dac[ acel film me-
rit[ s[ stea departe de Jenna ;i Everly.
Asta nu e singura schimbare major[ pen-
tru cel care nu a suportat niciodat[ s[ se
trezeasc[ devreme. „Primul lucru pe ca-
re-l fac c]nd m[ trezesc diminea\[ este
s[ verific dac[ fiica mea `nc[ doarme.”

Aceea;i combina\ie de sinceritate ;i
farmec i-a adus mai mult dec]t un vot
de sus\inere din partea tuturor celor din
distribu\ia produc\iei „Magic Mike XXL”,
lansat pe marile ecrane `n 1 iulie. „Pot
spune c[ eram destul de naivi c]nd am
f[cut primul film. Dar ignoran\a poate
aduce fericire. Cred c[ nimeni nu a an-
ticipat ceea ce va urma.” P]n[ la aceast[
dat[ `ncas[rile se ridic[ la 101 milioane
de dolari la un buget de 14,8 milioane.

Prima produc\ie „Magic Mike”, un
film care a costat 7 milioane de dolari
(finan\at doar de Channing, care este
produc[tor, ;i de regizorul Steven So-
derbergh), a devenit un succes mondial

`n 2012 cu `ncas[ri de 167 milioane de
dolari ;i s-a bazat pe experien\a de strip-
per a lui Tatum. La 19 ani c];tiga ;i 150
de dolari pe noapte, dup[ ce a renun\at
la facultate. I-a luat patru luni de exerci\ii
fizice ;i diet[ bazat[ apropape doar pe
pui ;i broccoli pentru a ajunge ̀ n form[,
iar la finalul film[rilor, Channing le-a
oferit colegilor de platou un bufet suedez
cu toate felurile de m]ncare preferate dar
interzise pe parcursul film[rilor. „Eu am
mers direct la platoul cu Domino pizza,
Cheetos ;i bere. Am m]ncat bomboane
SweeTart p]n[ mi s-a f[cut r[u.”

N[scut ̀ n statul Alabama, Channing
a fost pasionat de sport ̀ nc[ de mic, prac-
tic]nd atletism, fotbal, baseball ;i fotbal
american dup[ ce familia s-a mutat `n
Mississippi. S-a luptat cu ADHD ;i di-
slexie, dar a excelat la fotbal, f[c]nd parte
din echipa liceului s[u din Tampa, Flo-
rida. ~;i aminte;te c[ a fost pus s[ `nve\e
`mpreun[ cu elevii care sufereau de sin-
dromul Down sau de autism ;i s-a ̀ ntre-
bat de multe ori dac[ acela era locul po-
trivit pentru el. Dar succesul de pe tere-
nul de fotbal i-a adus o burs[ de studiu
la Colegiul Glenville, `ns[ a sim\it c[ nu
e pentru el, a;a c[ a renun\at dup[ un
timp la studiile universitare. Apoi s-a
`nscris la colegiul comunitar local, dar a

renun\at dup[ prima or[ de algebr[. „Pur
;i simplu nu puteam s[ continui. Mi-am
spus atunci c[ `n cazul `n care aceasta e
ceea ce trebuie s[ fac pentru a fi o per-
soan[ de succes, atunci nu mai vreau s[
fiu.”

Au urmat diferite locuri de munc[
`n Tampa ;i apoi cele opt luni `n care a
fost stripper ̀ ntr-un club local. Dup[ pre-
zent[ri de mod[ ;i apari\ia ̀ n videoclipul
lui Ricky Martin „She Bangs”, Channing
a reu;it s[ ob\in[ o apari\ie ̀ ntr-o reclam[
pentru b[uturi r[coritoare. „Jucam la lo-
terie ̀ n st]nga ;i ̀ n dreapta. Din gre;eal[
d[deam tot peste bilete c];tig[toare.” 

Un alt c];tig important a venit `n
2006, c]nd a fost distribuit `n „Step Up”,
o produc\ie `n care a dansat al[turi de
Jenna. Cei doi s-au ̀ ndr[gostit ̀ n timpul
film[rilor, iar ̀ n 2009 s-au c[s[torit. „Ne
sprijinim unul pe altul `n tot ceea ce fa-
cem. Ne str[duim s[ evolu[m ;i s[ fim
mai buni. Nu cred c[ a; putea face toate
acestea f[r[ ea.”

Tatum a muncit mult pentru a ajunge
la succesul comercial cu produc\iile “G.I.
Joe”, “21 Jump Street ” ;i “22 Jump Street”,
pe l]ng[ lauda criticilor pentru rolul din
“Foxcatcher”. Cu toate acestea, actorul
`n\elege perfect peste ceea ce a trebuit s[
treac[ pentru a ajunge aici. „Am avut

mult mai mult succes fa\[ de c]t meritam.
Simt c[ sunt cel mai norocos om de pe
p[m]nt.” Dar ce se va `nt]mpla peste 15
ani, c]nd fiica lui va dori s[ vad[ “Magic
Mike” sau `;i va `ntreba tat[l de unde a
;tiut at]t de multe despre aceast[ indus-
trie? „Va vedea filmul, nu cred c[ voi avea
cum s[ o opresc. ~ncep de pe acum s[
pun bani deoparte pentru facultate ;i
;edin\e de terapie”, glume;te actorul.
„Dar pe de alt[ parte, nu pot schimba
faptul c[ e ceva ce am f[cut `n realitate.
Nu mi-e ru;ine de nimic ce am f[cut.
Cred c[ `i putem `nv[\a pe al\ii mai efi-
cient prin comportamentul ;i
experien\ele noastre dec]t dac[ am ̀ ncer-
ca s[ planific[m o lec\ie.”

Cu toate c[ ;i-ar dori s[ poat[ petrece
mai mult timp cu familia lui, Channing
`;i face deja planuri de viitor – s[ produc[
;i s[ joace `n produc\ia cu supereroi
“Gambit”, s[ lucreze cu anumi\i regizori
pentru a putea s[ treac[ ;i el `n spatele
camerelor de luat vederi. Iar urm[toarele
dou[ produc\ii ̀ n care va ap[rea i-au ofe-
rit deja ocazia s[ lucreze cu Quentin Ta-
rantino ;i fra\ii Coen. „Voi fi ̀ ntotdeauna
actor, dar urm[toarea etap[ ̀ n via\a mea
va presupune un proces lent de `nv[\are
pentru ca `n viitor s[ pot ;i eu regiza fil-
me.”

Channing Tatum, 
pe drumul spre succes


