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Cum pot sc[pa 
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Deseori despre trecut, ̀ ndeosebi despre perioada evului me-
diu, avem o p[rere gre;it[. De la distan\a de secole, poate ;i din
pricina tezelor marxist-leniniste despre exploatarea poporului
de c[tre aristocra\ie, avem impresia c[ lumea era s[lbatic[, c[ nu
existau legi ;i fiecare f[cea ce voia. Documentele ne contrazic.
Prezent[m `n cele ce urmeaz[ un set de documente care atest[
faptul c[ la Curtea din Viena, dreptatea era `mp[r\it[ cum se
poate de “democratic”. 

~mp[ratul Leopold I a `ncercat s[ aplaneze conflictul iscat
`ntre familia Károlyi ;i ora;ul Satu Mare pentru dreptul de
c]rcium[rit. Dup[ o facilitare de 20 de ani ̀ ntre 1677-1697 acor-
dat[ familiei Károlyi, m[ritul ̀ mp[rat Leopold nu uit[ s[-i repun[
pe s[tm[reni `n drepturile lor. 

Apoi ̀ mp[ratul  Carol al VI-lea  a fost net de partea s[tm[re-
nilor `n disputa lor pentru dreptul de a comercializa carne ;i a
vinde b[uturi alcoolice ̀ n Satu Mare. Nu avem parte de asemenea
procese corecte nici `n zilele noastre. 

Dup[ o anchet[ am[nun\it[, c]nt[rind probele, ~mp[ratul

le-a dat dreptate s[tm[renilor, adic[ cet[\enilor de r]nd `n anul
1727. Cunoscutul grof Sandor Károlyi a fost obligat s[ pl[teasc[
cet[\ii Satu Mare desp[gubiri. 

Procesul sun[ a legend[ prin modul corect `n care a fost
`mp[r\it[ dreptatea. Documentele originale se afl[ la Arhivele
Na\ionale Satu Mare, fond Prim[ria Municipiului Satu Mare, fa-
milia Károlyi. Ele stau m[rturie despre un trecut asupra c[ruia
ar trebui s[ ne aplec[m cu mai mult respect. :i, dac[ se poate, s[
`nv[\[m ceva din el. Arogan\ii grofi Károlyi au pierdut `n fa\a
unor simpli cet[\eni care `;i ap[rau drepturile, dar ;i s[n[tatea.
Exist[ un pasaj `n care este descris[ mizeria `n care se desf[;ura
t[ierea de animale de c[tre grofii Károlyi din Carei. 

De modul `n care s-a rezolvat problema ar putea fi m]ndri
chiar ;i inspectorii DSP din zilele noastre. ~n ceea ce prive;te
birt[ritul, adic[ desfacerea b[uturilor alcoolice, iat[ afl[m c[ nu
noi am inventat cr];mele. 

Continuare `n paginile 6-7

Dup[ o dreapt[ judecat[ regal[,
grofii Károlyi au pierdut dreptul 
de birt[;it ;i v]nzare de carne 

`n t]rgul regal Satu Mare

In memoriam 
Aurel Popp

Anul acesta c]teva localit[\i
apar\in]nd jude\ului Satu Mare vor ani-
versa 800 de ani de atestare documentar[<
Apa, Ardud, C[ua;, Chereu;a, Cig, Petea,
Pot[u, Resighea, S[tm[rel, Sudur[u, Su-
puru de Sus, Supuru de Jos, Terebe;ti, Ti-
ream ;i Giungi. Vom vorbi `n cele ce ur-
meaz[ despre ultima localitate amintit[
mai sus, satul Giungi. Asta pentru c[, la
ini\iativa unor oameni care nu au uitat lo-
cul unde s-au n[scut ;i au f[cut primii pa;i
`n via\[, de praznicul „Adormirii Maicii
Domnului”, va avea loc o `nt]lnire a fiilor
satului.  Cu o istorie veche, Giungiul merit[
aten\ia fiilor satului, dar ;i a autorit[\ilor.
Dac[ ar fi s[ caracteriz[m aceast[ localitate
am putea afirma c[ a constituit de-a lungul
fiin\[rii sale un nesecat izvor de persona-
lit[\i. :i c]nd am spus personalit[\i ne
g]ndim la oameni folositori \[rii, din
Giungi fiind originari numero;i
magistra\i, medici, cadre militare, profe-
sori, ingineri. De asemenea, numero;i teh-
nicieni, mai;tri ;i muncitori cu `nalt[
preg[tire profesional[ au v[zut lumina
zilei ̀ n acest sat. Ne-am g]ndit s[ onor[m
aniversarea Giungiului printr-o trecere ̀ n
revist[ a istoriei acestui sat. Spa\iul restr]ns
ne`ng[duindu-ne referiri ample la pleiada
de personalit[\i, ne-am g]ndit c[ s-ar cu-
veni s[ amintim la acest moment s[rb[to-
resc, pagini din istoria celor dou[ institu\ii
fundamentale ale satului rom]nesc, deci
;i a Giungiului< Biserica ;i ;coala.
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Giungi, 800 de ani
de atestare
documentar[

PAGINA 2

       Rev. Jose Gabriel Funes, astronomul
care conduce Observatorul Astronomic
de la Vatican, este convins de existenţa
civilizaţiilor extraterestre. Funes nu
găseşte nicio contradicţie între religia
catolică şi cei care cred în existenţa
extratereştrilor. Acesta a mai declarat şi
în trecut că oamenii nu ar trebui să
subestimeze libertatea de creaţie a lui
Dumnezeu.
       Pe de altă parte, Funes nu acceptă
ideea existenţei unui "Iisus
extraterestru". "Descoperirea unei forme
inteligente de viaţă nu presupune
existenţa unui "alt Iisus Hristos"", a
declarat Funes. "Încarnarea Fiului
Domnului este un eveniment unic în
istoria omenirii, a Universului".
       Biserica Catolică nu s-a distanţat
niciodată de dezbaterile privind
existenţa extratereştrilor. Papa Francisc
a declarat în 2014 că i-ar boteza cu mare
plăcere pe marţieni, dacă aceştia ar
accepta.

       O vioară Stradivarius, estimată la 5
milioane de dolari și care a dispărut în
luna mai 1980, a fost restituită recent la
New York fiicelor proprietarului, după
ce a fost găsită, 35 ani mai târziu, într-
un hotel din Manhattan.
       Valorosul instrument, fabricat
în 1734 de celebrul lutier italian Antonio
Stradivari, a aparținut timp de 38 de
ani violonistului american de origine
poloneză Roman Totenberg, decedat în
2012, la 101 ani. 
       Vioara "Ames", denumită astfel de
la violonistul George Ames, căruia i-a
aparținut la sfârșitul secolului al XIX-
lea, a fost furată în mai 1980, împreună
cu două arcușuri vechi după un concert
susținut de Totenberg la Longy School
of Music din Cambridge, în apropiere
de Boston (nord-estul SUA).
       Dintre cele aproximativ 1.000 de
instrumente realizate de Stradivarius,
mai există circa 500 în întreaga lume.

Era armelor nucleare a
`nceput cu Hiroshima

Servi\i micul dejun
c]nd v[ este foame
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Vioar[ Stradivarius, g[sit[ 
la 35 de ani dup[ dispari\ie

Astronomul-;ef al 
Vaticanului crede în 
existen\a extratere;trilor

Numele meu trebuia s[ 
fie Orpah, ca ;i `n Biblie
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Leopold I ( 9 iunie 1640, Viena - 5 mai 1705, Viena), 
împărat al Sfântului Imperiu Roman între 1658-1705. 
Leopold a `ncercat ini\ial s[ aplaneze conflictul iscat `ntre fami-
lia Károlyi ;i ora;ul Satu Mare. Dup[ o concesiune de 20 de ani
acordat[ grofilor, ~mp[ratul le-a ridicat dreptul de nego\

Carol al VI-lea  (1 octombrie 1685, Viena - 20 octombrie 1740,
Viena), împărat al Sfântului Imperiu Roman din 12 octombrie
1711 și până la moarte. Fiul împăratului Leopold I și tatăl îm-
părătesei Maria Terezia, Carol al VI-lea l-a g[sit pe :andor 
Károlyi vinovat ;i l-a obligat s[ pl[teasc[ desp[gubiri
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F[r[ opera pictorului, sculpto-
rului, arhitectului Aurel Popp, cu
greu ne putem imagina un muzeu
de art[ `n Satu Mare. Vecin[tatea
;colii de pictur[ de la Baia Mare a
fost un avantaj, dar ;i un dezavan-
taj pentru arti;tii s[tm[reni. Satu
Mare a fost pus `n umbr[. Dar `n
cazul artei nu mai este valabil[
aser\iunea c[ “la umbra marilor
copaci nu cre;te nimic”. Pictorii
s[tm[reni au avut orgoliul de a se
considera la fel de buni sau mai
buni dec]t colegii lor din “:coala”
b[im[rean[. S-au a;ezat ceva mai
sus, la Baia Sprie.  

Disiden\ii, `n frunte cu Aurel Popp,
au fost pictori excep\ionali. Endre Littec-
zky, Ozkar Nagy, Csaba Vilmos, Patko
Karoly ;i al\ii, la fel ca Aurel Popp, r[m]n
`n con;tiin\a publicului larg ca reprezen-
tan\i ai celebrei :coli de pictur[ de la Baia
Mare. Multe din operele acestor mari pic-
tor se afl[ la Satu Mare. Ele reprezint[ co-
loana vertebral[ a Muzeului de Art[. Nu
trebuie `ns[ uitat c[ Aurel Popp a fost
fondatorul actualului Muzeu de Art[, `n
1958. Tot el s-a luptat ;i a realizat Casa
Memorial[ Ady Endre. 

La 8 august se ̀ mplinesc 55 de ani de
la moartea lui. A avut o via\[ zbuciumat[.
A fost un personaj complex. S-a `n\eles
greu cu contemporanii. A cerut de la art[
mai mult dec]t poate da. A crezut `n pu-
terea de vindecare a artei ̀ n probleme so-
ciale. Mai presus de toate a fost un mare
artist. Criticii `l a;eaz[ pe prima treapt[
valoric[. Din p[cate s-a f[cut prea pu\in
pentru promovarea artei lui. 
Dar nimic nu este pierdut. Parte din opera
lui se afl[ la Muzeul din Satu Mare. Sunt
documente la arhive, care, puse cap la
cap, pot reconstrui imaginea real[ a celui
ce a fost Aurel Popp. Ca ;i `n cazul altui
titan, Vasile Lucaciu, ;i ̀ n cazul lui Aurel
Popp putem spune c[, orice ar face
s[tm[renii pentru el, nu vor putea egala
ceea ce a f[cut el pentru s[tm[reni. Prin
opera sa, a plasat Satu Mare pe harta va-
lorilor artistice de prim[ m[rime din \ar[
;i, sper[m, cu pu\in[ promovare, din
str[in[tate. 

Acum la `mplinirea a 55 de ani de la
moartea sa, public[m un material inte-
resant, o autobiografie scris[ de marele
artist despre "via\a lui afurisit[". Docu-
mentele se g[sesc la Arhivele Na\ionale
Satu Mare, fond Popp S. Aurel.

“C]teva clipe din via\a mea afurisit[
~n toat[ via\a mea am fost om s[rac,

f[r[ nici o avere. Tata a decedat c]nd eram
de 4 ani. Eram patru fra\i. Cel mai mic
de dou[ luni, apoi al doilea de 2 ani ;i cel
mai b[tr]n de 6 ani. Eu eram al doilea
dintre cei patru orfani ai preotului din
C[ua;ul Eriului, fostul jude\ S[laj.

Cum ;i cu c]t vai ;i necaz ne-a crescut
maica despre aceasta mult ;tiu din vre-
murile acele. Bine-mi aduc aminte `ns[
c[ pe p[m]nturile care le avea mama, mai
adeseori femei au lucrat ;i de cai c]nd
eram de 6-7 ani eu a trebuit s[ m[ grijesc,
fiindc[ fratele cel mai b[tr]n dintre noi,
era deja elev la liceul din Carei. Adic[ de
cai ;i de vac[ eu am avut grij[, ba chiar
pe noapte de var[ eu am alergat cu ei la
pust[, unde l]ng[ un foc f[cut de noi co-
piii, am mocnit toat[ noaptea uit]ndu-
ne la stele ;i la lun[ cum str[lucesc spre
p[m]ntul `ntunecat.

Din astfel de cazuri ;i de munca ce a
trebuit s[ o execut `n copil[rie, acas[, `n
curte, `n grajdul vitelor ;i la c]mp `mi
`nchipuiesc mizeria mamei, cu patru co-
pii, la care neav]nd nici un ajutor, singur[
a trebuit s[ se g]ndeasc[. ~mi aduc bine
aminte c[ lucrurile pe care le f[ceam eu,

le-a f[cut sau un b[iat str[in sau o femeie
din vecini..., venit mare din c]teva iug[re
care f[ceau avere proprie preotului, mult
venit mama nu cred s[ fi avut. Cea mai
bun[ dovad[ de s[r[cie e cazul, c]nd s-a
`nceput m[sur[torile cadastrale din ho-
tarul comunei, mama, fiindc[ n-a avut
bani s[ pl[teasc[ cheltuielile, a fost silit[
s[-;i v]nd[ p[m]nturile ;i s[ se mute la
ora; s[-;i poat[ cre;te copiii.

~n aceast[ situa\ie era v[duva preo-
tului, c]nd am fost de 9 ani. ~mi aduc bine
aminte, c]nd ne-am mutat din C[ua; `n
ora;ul Carei, despre care numai at]ta
;tiam, c[ gr]ul care `l trimitea mama s[
fie v]ndut, adeseori a fost adus acas[ ;i
mama a r[mas cu gr]ul ;i cu datoria ba-
nilor pe care `i cerea `mprumut de la
cr];marul din comun[ pentru a-;i scoate
\]dula de dovad[ c[ are drept s[ v]nd[
gr]ul...

Mizeria ;i `n ora; ne-a urm[rit.
St[team `ntr-o c[su\[ cu o c[mar[ ;i
buc[t[rie, ;i ̀ n dosul c[su\ei o colib[ pen-
tru o v[cu\[ ;i un cote\ mic pentru un
purcela;, care `mpreun[ cu v[cu\a erau
`ns[rcinarea mea. (...)

~ntr-un timp c]t noi `n Carei ne tru-
deam cu necazurile vie\ii, fratele Ioan a
terminat studiile ̀ n preparandia Sighetul
Marma\iei ;i c]nd eu am ajuns pe clasa
opta la Liceul Piari;tilor din Carei, el a
primit diploma se `nv[\[tor, ba chiar a
ajuns ;i la catedr[ `n comuna Orlat din
Sibiu. Fratele Ioan numai un an de vreme
a stat ̀ n Orlat, din care comun[ nu a putut
s[ vin[ acas[ nici pe s[rb[torile Cr[ciu-
nului sau a Pa;telor. De bani a fost mai
mare lips[ acas[ `n Carei unde mizeria
tot mai tare ;i mai tare te tr]ntea la
p[m]nt...

Artistul `;i aminte;te cum a
ajuns la Budapesta `n septem-
brie 1899 av]nd `n traist[ o
p]ine mare ;i o bucat[ de clis[
mai mic[ dec]t p]inea  

~n consecin\[, nu am avut altceva de
f[cut dec]t s[ ne schimb[m noi situa\ia,
ce apoi dup[ ce am trecut peste examenul
de bacalaureat am ;i f[cut-o. Pe cei doi
fra\i mai tineri i-a trimis mama la Beiu;,
unde au fost primi\i cu burs[ ;i gratis la
internatul liceului rom]n. Fratele Ioan iar
a primit postul de `nv[\[tor `n comuna
Cearda l]ng[ Sighetul Marma\iei, ̀ n care
comun[ numai evrei se g[sea. 

Iar eu m-am hot[r]t c[ m[ voi face
pictor artist, `ns[ f[r[ nici o speran\[ de
a putea primi de la cineva or;ice ajutor.

De unde a c];tigat mama spesele de
drum, adic[ pre\ul biletului de tren `n
clasa a treia din Carei p]n[ la Budapesta,
despre acest secret mama nu mi-a spus
nimica. Cu strai\a plin[ de albituri ;i cu

o p]ine mare ;i cu o bucat[ de clis[ mai
mic[ dec]t p]inea, apoi `n buzunar cu o
pi\ul[ mic[ (care f[cea zece gri\ari) am
ajuns la Budapesta ̀ n anul 1899 luna sep-
tembrie, unde la gar[ m[ a;tepta un cu-
noscut din Carei... ;i m-a dus drept la
Academia de Belle Arte s[ m[ prezint la
examenul de primire. Examenul a reu;it
;i eu mi-am `nceput crearea carierei, pe
care nu o doresc nici du;manului meu
cel mai `nfocat...

Se zice c[ s[r[cia e cea mai bun[
;coal[. Da e bun[ pentru a cunoa;te via\a
;i oamenii, de a c[ror r[utate nu te po\i
ap[ra numai dac[ ̀ \i duci via\a ca o fiar[,
av]nd mereu grij[ nu cumva s[ te mu;te
sau s[ te nimiceasc[...

Cum m-am putut sus\inea totu;i `n
primul ;i al doilea an, nu-mi pot da seama
nici azi dup[ 59 de ani... zi ;i noapte am
lucrat s[ am de m]ncat c]te o buc[\ea de
sl[nin[ fiart[ ;i o bucat[ de p]ine.
M]nc[ri fierte numai atunci consumam,
c]nd prezent]ndu-m[ la colocviu din stu-
diul pedagogic profesorul (care probabil
mi-a cunoscut mizeria) ̀ n semn de recu-
no;tin\[ `mi d[dea c]teva bilete la o
osp[t[rie popular[ evreiasc[ din strada
Dob, unde se hr[nea popula\ia cea mai
mizerabil[ a capitalei, cer;etorimea ;i cei
sdrobi\i `n suflet ;i `n corp de via\[...

~n primii doi ani de studen\ie,
muncea noaptea ca s[-;i
poat[ c];tiga existen\a 

Nu exista munc[ pe care o refuzam,
fie chiar munca cea mai dejositoare, nu-
mai s[ pot c];tiga cel pu\in cinci-zece
gri\ari, care sum[ `mi era destul[ pentru
m]ncare ;i pentru costul cvartirului
dintr-o pivni\[ din strada Rozsa, apro-
piat[ de Academia de Belle Arte. Am
c[rat la nevoie pachetele c[l[torilor de la
gara de est, sau de la gara de nord, ade-
seori duc]nd pachetul pe spate la oricare
cas[ din Buda. Apoi am fost primul gim-
nastic sau model ;i `n caz norocos am
fost ;i figurant la Teatrul Na\ional, sau
am cioplit piatra ̀ n atelierul cioplitorilor
de piatr[ ;i ciopleam dup[ planurile mele
pietre funerare. :i toate aceste lucruri le
f[ceam noaptea, fiindc[ a neglija studiile
dup[ p[rerea mea ar fi fost cel mai mare
p[cat...

Dup[ terminarea anului al doilea,
profesorii - probabil cunosc]ndu-mi lipsa
;i s[r[cia - m-au propus Ministerului
pentru a primi burs[. ~n al treilea ;i al
patrulea an mi s-a schimbat soarta, ;i
aproape `n fiecare lun[ am putut trimite
celor doi fra\i mai mici la Beiu;, c]te o
sum[ mai modest[. Mizeria a trecut peste
capul meu, f[r[ s[-mi fac[ oarecare boal[.
Eram t]n[r, ;i totdeauna vesel ;i fericit
c[-mi pot exersa me;te;ugul...

~n timpul celor doi ani, c]nd luptam

cu toate greut[\ile vie\ii, adeseori am con-
venit `n locurile unde lucram cu tineri
din v]rsta mea care `mi vorbeau multe
lucruri despre care eu p]n[ atunci nu-mi
zdrobeam capul. Cu s[r[cia eram obi;nuit
de-acas[, iar de muncit poate acas[ ̀ n co-
muna mea ;i mai mult am lucrat, dec]t
acuma, c]nd aproape toat[ ziua numai
desenam, sau m[ uitam la ni;te reprodu-
ceri a operelor mae;trilor mult admira\i.
A m[ ocupa cu studiile obligatoare, pen-
tru mine n-a fost munc[ obositoare. Cine
s-a ocupat cu lucrul din gospod[rie, cu
s[patul, cu cositul, cu adunatul ;i cu
`nc[rcatul roabelor, pentru acel om
`nv[\[tura nu e munc[ ci distrac\ie...

Tot mai adeseori ne `nt]lneam cu
ace;ti tineri dintre care mai ales unul din
atelierul de cioplit piatra cu numele Bokor
Vasile el m[ \inea voarbe, adeseori ore
`ntregi... El m-a f[cut cunoscut cu ceilal\i,
care aproape `n fiecare s]mb[t[ ne adu-
nam laolalt[, `n vreme bun[ `n Varos Li-
ghet, `n parcul mare unde se aduna
mul\imea tineretului muncitoresc s[-;i
petreac[ vremea liber[, holb]ndu-se la
diferite spectacole. Noi ne retr[geam la
r[coare `n umbra unui copac ;i `l ascul-
tam pe unul sau pe altul, despre nout[\ile
aduse din Casa Muncitorilor, adic[ din
jurul Partidului Social Democrat. Tine-
rimea din aceste vremuri tot la fel lupta
cu greut[\ile vie\ii cum m[ luptam eu. 

(...) R]nd pe r]nd to\i care ne
`nt]lneam ̀ n fiecare s[pt[m]n[, am cerut
s[ fim primi\i `n Partidul Socialist ;i
`ncep]nd de la acest termen, `ncet `ncet
am `nceput a r[sp]ndi fiecare `ntre cu-
noscu\ii lui - ideea socialismului. Activi-
tatea mea s-a ̀ nceput ̀ n anul al doilea, ̀ n
anul 1902.

Trebuie ̀ ns[ s[ recunosc, c[ mult[ is-
prav[ n-am f[cut. ~ntr-at]t eram ocupat
cu studiile la Academie, c[ numai la unele
demonstra\ii sau ;edin\e m-am putut pre-
zenta. Dar totu;i mi-am luat partea mea
din fiecare lucru, care c[dea `n sarcina
mea. Noi `ns[, studen\imea cea mai pri-
mejduit[ r[muric[ a partidului, fire;te c[
numai ̀ n mod clandestin am putut cola-
bora at]t cu membrii partidului de lume
cunoscu\i, c]t ;i cu ceilal\i tineri de v]rsta
noastr[. Noi am r[sp]ndit pamfletele ;i
noi lipeam sau ̀ mpr[;tiam afi;ele noaptea
;i pe ascuns pe terenurile de intrare la di-
ferite fabrici, teatre ba chiar ;i la intrarea
Parlamentului ;i a bisericilor. Mai ales ̀ n
anul al treilea ;i al patrulea a trebuit s[
m[ `ngrijesc de poli\ie ;i de denun\[tori,
care mereu controlau atitudinea oame-
nilor ;i a studen\ilor. ~n fiecare zi, c]nd
muncitorimea ie;ind ̀ n strad[ bl[st[mau
guvernul ;i boierimea, totdeauna a;a s[
`nv]rtea spionii ̀ ntre tumultul oamenilor
de pe strad[, ca furnicile care-;i caut[ cu-
ibul d[r[mat...

~n aceste cazuri dac[ ne putea prinde,
cel pu\in perdeam bursa sau dac[ acela
care ne judeca "gre;eala" nu avea `n su-
fletul lui nici o bun[voin\[, atunci sigur
c[ ne eliminau din Academie, sau de la
Universitate. 

Am fost `ns[ cu noroc. (...)
Au trecut ;i ultimii doi ani ;i la

sf]r;itul anului ;colar 1902-1903 am ter-
minat studiile, ;i am primit diploma de
profesor de desen ;i geometrie.”

Continuare `ntr-un num[r viitor.

A consemnat Adriana Zaharia

P.S. Dac[ s-a ratat amplasarea unei
pl[ci comemorative pe zidul fostei sale
case, situat[ pe strada Petre Maior Nr. 11
B, cu ocazia `mplinirii a 55 de ani de la
moartea sa, s[ sper[m c[ nu se va rata
urm[toarea ocazie, `mplinirea la 30 au-
gust a 136 de ani de la na;terea sa.
~mpreun[ cu conducerea Muzeului Ju-
de\ean se vor face demersurile necesare. 

“Republica de la Ploiești” este de-
numirea unei mișcări antimonarhice
din data de 8 august 1870 cunoscută
în presa cotidiană sub numele de “tul-
burările de la Ploiești”, evenimente pe
care I.L. Caragiale le tratează cu ironia
lui caracteristică în nuvela “Boborul”
și în comedia “D-ale carnavalului”, nu-
mindu-le “intrigi boierești”.

Formarea acestei mișcări conspi-
rative este determinată de dezamăgirea
unor oameni politici ai vremii care spe-
rau ca prin supunerea față de o dinastie
străină să fie realizată o relaxare, o li-
niște între partidele politice.

În apropierea zilei de 8 august 1870
s-au întrunit două organizații conspi-
rative având la conducere pe C.T. Gri-
gorescu, respectiv pe Radu Stănian.
Din aceste organizații mai făceau parte
Candiano Popescu, Stan Popescu,
preotul Nicolae Ioachimescu, locote-
nentul Comiano, Mitică Călinescu, Ti-
tu Bălăceanu, Petre Apostolescu, Guță
Andronescu-Grădinaru.

În noaptea de 7/8 august, Candiano
Popescu și grupul său de conspiratori
au ocupat prefectura și telegraful din
Ploiești. Încă din zori, clopotele bise-
ricilor au început să bată, iar populația
s-a adunat în centrul orașului. Aici, în
fața mulțimii, Candiano Popescu a citit
o telegramă, pe care ar fi primit-o de
la Ion C. Brătianu. Totodată, a anunțat
că el a fost numit prefectul județului
Prahova. Apoi, mulțimea – estimată la
„trei mii de oameni” – în frunte cu
„noul prefect” și cu un preot îmbrăcat
în odăjdii, a pornit spre cazarma do-
robanților, unde sergentul de la depo-
zitul de muniție a primit ordin „să îm-
partă arme la popor”.

Îndată ce a aflat despre „rebeliune”,
guvernul condus de Manolache Cos-
tache Epureanu a trecut la arestarea
suspecților, în frunte cu Eugeniu Ca-
rada, Ion C. Brătianu și generalul Ni-
colae Golescu. La Ploiești, armata a ri-
dicat în noaptea de 8/9 august „peste
400 de cetățeni de la locuințele lor pen-
tru a-i arunca în închisoare”. Neputând
organiza rezistența, Candiano Popescu
a părăsit orașul, dar a fost prins la Bu-
zău. ~n Proclamația Consiliului de Mi-
niștri către cetățenii români se aprecia
că o „tentativă atât de nebună, cât și de
criminală a fost încercată la Ploiești”,
iar „criminalii vor da seamă justiției
de faptele lor”.

La 17/29 octombrie 1870, toți cei
41 de acuzați au fost achitați, fapt ce l-
a revoltat pe Carol I. În notele sale zil-
nice, domnitorul menționa că era ho-
tărât să abdice și va aduce această de-
cizie la cunoștința Puterilor Garante.

~n 8 august 1870 s-a
proclamat “Republica

de la Ploie;ti”

EVENIMENT
“Apoi a trecut ;i anul 1903 - 1904, timp `n care eram voluntar,  ;i am avut o nou[ misiune< s[-mi c];tig
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la oare;care catedr[ din \ar[. La ultimele cereri nici r[spuns n-am primit. Zeii de atunci cari st[teau pe
v]rful Olympului din Budapesta, nu mult ;i-au b[tut capul pentru un valah, mai ales c[ erau probabil bine
informa\i despre atitudinea mea `n politic[. C[ la sf]r;it am ajuns la catedr[ chiar `n Satu Mare, la Liceul
regesc se datore;te familiei din care m-am c[s[torit, care avea bune leg[turi cu preo\imea de la Episcopia
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ISTORIE
Giungiul a avut eroii s[i, trei dintre ei c[zu\i `n Primul R[zboi Mondial. Deocamdat[ nu exist[

un monument dedicat eroilor `n localitate, ori un muzeu `n care amintirea lor s[ fie conservat[.
N[d[jduim c[ nu peste mult[ vreme aceste deziderate se vor `mplini. 

Satul Giungi este a;ezat pe ma-
lul drept al Crasnei, f[c]nd parte
din comuna Beltiug. Prima ates-
tare documentar[ a localit[\ii da-
teaz[ din anul 1215 c]nd apare sub
denumirea de villa Perlu. Docu-
mentul spune c[ „:tefan din satul
Perlu (Giungi) a `nvinuit de furt
pe Simon, fiul lui Fecu, judec[tor
fiind comitele curial, cu numele
Angelus, pristav fiind Moys.
Purt]nd fierul la Oradea, suszisul
Simon s-a ars”. Sub aceea;i denu-
mire apare ;i `ntr-un document
datat 5 ani mai t]rziu, la 1220. 

Forma numelui localit[\ii consacrat[
`n limba maghiar[ este Gyöngy, care `n
traducere rom]neasc[ `nseamn[ perl[,
m[rg[ritar, deci iat[ apropierea cu denu-
mirea care apare `n acel document emis
`n anul 1215. ~n secolul al XV-lea locali-
tatea apare sub denumirea de Gengh, pen-
tru ca la 1475 s[ o g[sim sub denumirea
de possessio valachjalis Gewngh. `n se-
colele XIV-XV satul a apar\inut familiei
Csáky, pentru ca `n 1489 Csáky Benedek
d[ruie;te satul lui Bartolomeu Drágfi, ur-
ma;ul Dr[go;e;tilor. Dup[ stingerea aces-
tei dinastii, la origine rom]n[, a apar\inut
cet[\ii Satu Mare, ̀ mpreun[ cu domeniul
Ardud. ~n 1633 c]teva p[r\i din sat i-au
revenit lui Lokácsi Prépostváry Zsigmond,
proprietar ;i al domeniului Beltiug. Din a
doua jum[tate a secolului al XVII-lea p]n[
pe tot parcursul secolului al XIX-lea lo-
calitatea a apar\inut familiei Károlyi, mari
propriet[\i av]nd ;i familiile Cserey, Bán-
ffy ;i Borbola. Din anul 1852 dateaz[ cel
mai vechi sigiliu al comunei, care ni s-a
p[strat. Este reprezentat de un curs de ap[
stilizat, desigur, cel al Crasnei, iar deasupra
un plug reprezentat `n `ntregime. 

Giungiul ;i Marea Unire

Foarte activi au fost locuitorii din
Giungi `n toamna anului 1918, c]nd
na\iunea rom]n[ ;i-a v[zut ̀ nf[ptuit visul
de secole< realizarea Marii Uniri. Proto-
colul adun[rii din 27 noiembrie 1918 de
la Giungi este considerat de istoriografia
s[tm[rean[ drept „unul dintre cele mai
frumoase procese verbale de constituire
a unui consiliu na\ional”. Delegat din par-
tea localit[\ii Giungi pentru a participa la
Marea Adunare Na\ional[ de la Alba Iulia
a fost desemnat ̀ nv[\[torul Vasile Costin.
Despre combatan\ii giungeni `n prima
conflagra\ie mondial[ mai ;tim un lucru
interesant. Este vorba despre George Boc
(Bok), n[scut `n Giungi. ~nrolat ca stu-
dent, a ajuns s[ fac[ parte dintre s[tm[re-
nii care s-au ̀ nrolat ̀ n a;a-numita Legiune
rom]neasc[ din Siberia. 

~n perioada interbelic[ satul era aron-
dat la Plasa Ardud, jude\ul Satu Mare.
Dup[ terminarea celei de-a doua confla-
gra\ii mondiale, Giungiul a suferit acelea;i
transform[ri ca `ntreaga societate
rom]neasc[. A apar\inut de raionul Satu
Mare, regiunea Maramure;, p]n[ la noua
`mp[r\ire administrativ[ din 1968, de
c]nd face parte iar[;i din jude\ul Satu Ma-
re.

Biserica rom]neasc[ 

Prima informa\ie despre o biseric[
rom]neasc[ `n Giungi o avem din anul
1734, c]nd ;tim c[ exista o biseric[ de
lemn, cu acoperi; de paie, nu ;tim ̀ ns[ ce
hram avea. La 1747 afl[m c[ acoperi;ul
l[ca;ului era din ;indril[. ~n anul 1802 bi-
serica a fost renovat[. ̀ n 1828, ̀ n locul ve-
chiului l[ca; a fost ridicat[ biserica de azi,
care avea s[ fie renovat[ `n anul 1872. ~n
1832 parohia Giungi dob]nde;te noul si-
giliu, cu o imagine a Sfin\ilor Arhangheli
Mihail ;i Gavril, hramul bisericii. ~nt]ia
renovare a fost necesar[ `ntruc]t turnul
bisericii a fost d[r]mat de un viscol pu-
ternic. Turnul actual a fost construit `n

anul 1937 ;i a fost mic;orat cu aproape 10
m, tot atunci fiind l[rgit[ biserica ̀ n lateral.
La data de 21 aprilie 1985 satul a fost `n
mare s[rb[toare, lucr[rile de renovare a
bisericii ;i casei parohiale fiind onorate
de prezen\a ̀ .P.S. Vasile Coman, episcopul
Oradiei, `nconjurat de un mare sobor de
preo\i. Se executaser[ lucr[ri de renovare
`n interior, ̀ n exterior, tot atunci fiind re-
condi\ionat acoperi;ul. Toate costurile
lucr[rilor au fost suportate de c[tre cele
48 de familii de credincio;i din Giungi. 

Parohii Giungiului

Primul preot c[ruia `i ;tim numele,
dintre slujitorii altarului rom]nesc din
Giungi a fost Popa Ion, care a func\ionat
`n aceast[ parohie `n cursul secolului al
XVIII-lea. Despre preotul Ioan Iuhasz
;tim doar anul `n care slujea la Giungi,
1741, urm[torul paroh, Grigore Papp, slu-
jind la 1751. Vom constata apoi c[ doi
preo\i din familia greco-catolic[ Popdan,
probabil ̀ nrudi\i, au slujit la ̀ nceputul se-
colului XIX. Mai `nt]i Timotei Popdan,
care la 1802 era, probabil, paroh ̀ n Giungi.
`n acel an a fost renovat[ biserica. ~ntre
1806-1814 `l g[sim pe Grigore Popdan
paroh la Giungi ;i filia Ghiri;a. O p[storire
mai lung[ ;i rodnic[ a avut Teodor Ionu\
(1789-1836), `n timpul slujirii c[ruia co-
munitatea rom]nilor din Giungi a reu;it
s[-;i ridice biserica din piatr[. Hirotonit
`n 1813, a slujit `n parohiile C[pleni, care
`n acei ani num[ra peste 100 de suflete
rom]ne;ti, apoi, pentru mai mult[ vreme
la Giungi, unde avea s[-;i dea ob;tescul
sf]r;it. Imediat dup[ decesul s[u, ̀ l g[sim,
probabil ca suplinitor, pe p[rintele ;tefan
Rezei, despre care ;tim c[ s-a n[scut 1807,
a studiat teologia la Oradea ;i a fost hiro-
tonit `n 1830. Ulterior, `ntre 1840-1846 a
fost paroh la Chegea

I-a urmat `ntru slujire Ioan Talpo;
(1800-1857), care s-a n[scut la 1800, `n
familia preotului Vasile Talpo;. A slujit la
Curtuiu;eni, Chioag, apoi `n Racova ;i la
Giungi, `ntre 1837-1838, iar apoi p]n[ la
`nve;nicire `n Vezendiu. ~n succesiunea
parohilor din Giungi ̀ l g[sim pe Ioan Cu-
uc (Kuuk) de Cup;eni (Kapsafalva) jun.
Acest preot va ajunge p]n[ la rangul de
canonic-lector al Catedralei greco-catolice
din Oradea, av]nd titlul de arhidiacon al
Mure;ului. F[cea parte din familia nobilia
rom]neasc[ Cuuc (Kuuk) de Cup;eni.
N[scut ̀ n 1810 la Ru;eni, ̀ n familia preo-
tului Ioan Cuuc (Kuuk) sen. A fost c[s[to-
rit cu Iuliana Pop-Szilágyi, sora viitorului
episcop Iosif Pop-Szilágyi, fiind hirotonit
`n 1834. A slujit la Chegea, apoi din 1838
p[store;te credincio;ii din parohia Giungi
vreme de 6 ani. Va sluji apoi la Supuru de
Jos ;i, c[tre finalul vie\ii se mut[ la Oradea,
dup[ decesul t]n[rului s[u fiu, Ioan-Eu-
geniu, deputat dietal al T[;nadului. A fost
printre primii membri s[tm[reni ai „As-
trei”.

O slujire `ndelungat[ a avut parohul
urm[tor, George Silaghi (1813-1892). Fiu
de preot greco-catolic ;i el, a slujit cu fi-
delitate credincio;ii din doar dou[ parohii.
Dup[ ce ̀ ncepe preo\ia la Racova, slujind
aici `ntre 1837-1845, p]n[ la moarte va
p[stori doar ̀ n parohia Giungi. ̀ n vremea
pastora\iei sale, `n 1872 a fost renovat[
biserica. :i el a fost membru al „Astrei”,
prezent la mai toate manifest[rile de
emancipare a intelighen\iei rom]ne;ti din
S[tmar. Ca rod al credincio;iei sale, ve-
nerabilul paroh din Giungi a ob\inut tit-
lurile de vice-arhidiacon onorar ;i preot
jubiliar. 

~ndelungatei p[storiri a p[rintelui Ge-
orge Silaghi i-a urmat una asem[n[toare,
asigurat[ de c[tre p[rintele Vasile T[ma;
sen. (1849-1919). S-a n[scut la Csenger-
Ujfalu, localitate aflat[ ast[zi pe teritoriul
Ungariei, unde `ns[ la mijlocul secolului
al XIX-lea tr[ia o important[ comunitate
rom]neasc[, T[ma; fiind de altfel una
dintre cele mai reprezentative familii
rom]ne;ti ̀ n satele din zona Cinghirului,
cum era numit satul ̀ n epoc[. A fost c]\iva

ani profesor la Beiu;, din 1892 a venit ca
paroh la Giungi, unde avea s[ r[m]n[
p]n[ la trecerea ̀ n ve;nicie. Membru fon-
dator al filialei s[tm[rene a Partidului
Na\ional Rom]n, ̀ n 31 august 1909 a fost
ales ̀ n comitetul cercual electoral C[r[;eu,
a sprijinit ̀ n anii 1906 ;i 1910 candidatura
`n alegeri a pr. Constantin Lucaciu. ̀ n 1918
a fost unul dintre organizatorii adun[rii
de constituire a Consiliului Na\ional
Rom]n din Giungi. 

I-a urmat ca slujitor ̀ n Giungi Nicolae
Ioan Georgiu Sabo, n[scut la 1890 ̀ n An-
drid, `ntr-o familie preo\easc[ greco-ca-
tolic[, at]t dup[ tat[ c]t ;i dup[ mam[,
care a slujit din 1920 p]n[ `n 1926. Va fi
r]ndul apoi ca doi reprezentan\i dintr-o
alt[ veche familie preo\easc[ greco-cato-
lic[ s[ slujeasc[ ̀ n Giungi. Este vorba mai
`nt]i despre Iosif Clintoc (Klintok) sen.
(1867-1933), care ̀ n 1931 va preda ;tafeta
fiului s[u, Iosif  Clintoc (Klintok) jun.
(1900-1952). Acesta a administrat parohia
Giungi p]n[ ̀ n 1934. Va sluji apoi la Eriu
S]ncrai ;i Satu Mic. Dup[ 1948, probabil,
a fost arestat, deced]nd `n 1952 la Canal,
`n condi\ii de exterminare. Urm[tor `n
parohia Giungi i-a fost p[rintele Ioan Se-
ver Hri\iu, originar din Doba, al c[rui tat[
fusese ̀ nv[\[tor la Giungi. A slujit aproape
un sfert de veac `n Giungi, p]n[ `n anul
1957. Datorit[ `n\elepciunii p[rintelui
Hri\iu, ;ocul anului 1948, `n special prin
desfiin\area Bisericii Greco-Catolice Unit[
cu Roma, nici din punct de vedere bise-
ricesc nu a fost resim\it at]t de puternic
`n Giungi.

~n continuare vom vorbi despre
preo\ii ortodoc;i slujitori la Giungi. Pri-
mul a fost p[rintele Nicolae Cristea, care
;i-a `ndeplinit misiunea preo\easc[ `n
Giungi p]n[ `n anul 1966. Din acest an
p]n[ ̀ n 1969 locul ̀ n parohie va fi ocupat
de c[tre p[rintele Teodor Clapon, cu ori-
gini `n p[r\ile Moldovei. O slujire ceva
mai lung[ va avea urm[torul paroh, Cor-
nel Pan[, cu acelea;i origini ca ;i prede-
cesorul s[u, care a asigurat bunul mers ̀ n
parohie ̀ ntre anii 1969-1978. Va fi aproape
egalat ̀ n anii petrecu\i la Giungi de p[rin-
tele Lucian Tihai. Originar tot din C]mpia
S[tmarului, de la Pi;cari, p[rintele Lucian
a avut o slujire rodnic[, deoarece `n acei
ani bisericii i s-a asigurat o necesar[ re-
novare, dup[ cum am v[zut. O p[storire
ceva mai scurt[ a avut p[rintele Ioan Dico,
`ntre anii 1988-1992. Vreme de un an sluj-
bele `n parohie au fost s[v]r;ite de preo\i
din parohiile vecine, pentru ca `n anul
1994 s[ fie instalat t]n[rul preot Ioan Liviu
Micle, care sluje;te cu credincio;ie ̀ n pa-
rohia Giungi p]n[ `n zilele noastre,
dep[;ind deci dou[ decenii de d[ruire bi-
sericii ;i enoria;ilor. Trebuie s[ subliniem
aici implicarea parohului Micle `n orga-
nizarea s[rb[torii din 15 august.

Biserica romano-catolic[

Statisticile atest[ c[ abia `n prima
jum[tate a secolului al XIX-lea apar gru-
puri r[zle\e de evrei sau maghiari `n
Giungi. ~ncep]nd din anul 1870 romano-
catolicii din Giungi s-au constituit ca filie
a parohiei R[te;ti, la care au fost aronda\i
p]n[ `n anul 1926. Din acel an p]n[ `n
prezent filia apar\ine de parohia romano-
catolic[ din Beltiug. Constituirea filiei este,
probabil, `n leg[tur[ cu a;ezarea `n sat a
c]torva familii de ;vabi din Socond. ~n
1931 num[rul credincio;ilor romano-ca-
tolici ajunsese la 217. L[ca;ul din Giungi
a fost zidit ̀ n anul 1910 ;i a fost reparat ̀ n
anul 1995, prin grija celor 36 de credin-
cio;i romano-catolici care vie\uiau atunci
`n Giungi. Ast[zi, majoritatea etnicilor
sunt maghiari, exist[ `ns[ ;i c]\iva ;vabi.
A existat o cas[ parohial[ veche, pe locul
unde actualmente se afl[ c[minul cultural,
acolo func\ion]nd ;i ;coala pentru elevii
de etnie maghiar[.

~nv[\[torii satului

Un document de la 1770 precizeaz[

;i numele `nv[\[torului din Giungi, Ga-
briel Pop. Nu avem apoi informa\ii despre
;coala din Giungi p]n[ ̀ n anul 1861 c]nd
`nv[\[tor era George Orosz, absolvent al
Preparandiei din Oradea. Vasile Szilagyi,
absolvent al Preparandiei din Oradea, a
func\ionat la Giungi, cel pu\in din anul
1871 p]n[ c[tre 1890. ~nv[\[torul Basilius
Kuuk era de asemenea absolvent al Pre-
parandiei din Oradea ;i, `ntre 1890-1900
a fost cantor-`nv[\[tor `n Giungi. :coala
din Giungi (ast[zi ajuns[ `ntr-o stare de-
plorabil[, dar cu o arhitectur[ deosebit[,
ar merita salvat[!) a fost construit[ ̀ n anul
1900. La 1909 ̀ nv[\[tor era Ioan Hri\, care
`nainte func\ionase la Ardusat. Vasile Cos-
tin, a fost ̀ nv[\[tor la Giungi cel pu\in din
anul 1917, ultimul document care ̀ l amin-
te;te fiind o publica\ie s[tm[rean[ din
1925. O activitate rodnic[ ̀ n cadrul ;colii
a avut un fiu al satului, n[scut `n 1905,
r[mas p]n[ ast[zi ̀ n memoria localnicilor,
Teodor Racol\a. Cu studii la Satu Mare ;i
Gherla, a fost un dasc[l model, prin com-
portamentul s[u exemplar ;i prin price-
perea pedagogic[ atr[g]ndu-;i dragostea
elevilor care i-au trecut prin m]n[. Dup[
pr[bu;irea grani\elor Rom]niei Mari s-a
mutat cu familia la Caransebe;. A fost
concentrat `n r[zboiul de eliberare ;i a
luptat la Oarba de Mure;. 

~n perioada de restri;te, 1940-1944,
autorit[\ile ocupante au desemnat o
`nv[\[toare la Giungi, care nu a l[sat o
amintire frumoas[... Un mandat lung ;i
cu multe realiz[ri a avut Gheorghe An-
dreica. Originar din Lip[u, c[s[torit `n
Giungi, a func\ionat ca director-`nv[\[tor
`ntre anii 1945-1958. Dup[ aceast[ pe-
rioad[ fructuoas[ de la Giungi, s-a trans-
ferat `n C[ua;, unde, datorit[ meritelor
deosebite avea s[ primeasc[ distinc\ia de
`nv[\[tor emerit. Dup[ anii rodnici ̀ n care
director al ;colii a fost Gheorghe Andreica
a ocupat acela;i post Vasile Caraba. So\ia
lui, de asemenea era n[scut[ `n Giungi.
Dintre `nv[\[tori, mai re\inem numele
Elizei Mure;an, a Mariei Ardelean ;i a
Melaniei C]mpean. Actualmente, copiii
de v]rst[ ;colar[ frecventeaz[ ;coala `n
centrul de comun[ Beltiug, fiind trans-
porta\i cu un microbuz. Copiii care ̀ nva\[
`n limba maghiar[ frecventeaz[ ;coala la
Ghiri;a.

Eroii Giungiului

Giungiul a avut eroii s[i, trei dintre ei
c[zu\i `n Primul R[zboi Mondial. De-
ocamdat[ nu exist[ un monument dedicat
eroilor ̀ n localitate, ori un muzeu ̀ n care
amintirea lor s[ fie conservat[. N[d[jduim
c[ nu peste mult[ vreme aceste deziderate
se vor `mplini. ~ntre eroii Giungiului se
remarc[ Izidor Szilagyi, un martir al Marii
Uniri. N[scut la 28 ianuarie 1878 `n
Giungi, a f[cut studii la Carei, Beiu;, Bu-
dapesta ;i Oradea. 

A slujit mai ̀ nt]i ̀ n p[r\ile Zarandului,
apoi la Nojorid, iar din 1911 p]n[ la tra-
gicul lui sf]r;it, la Bic[u. ̀ n 29 noiembrie
1918 a fost ales ca membru al Consiliului
Na\ional Rom]n cercual Seini. A fost ares-
tat la 18 februarie 1919 de c[tre o patrul[
a secuilor bol;evici, fiind ̀ nchis la castelul
lui Ujfalusy Miklós din Pomi. ̀ n seara zilei
de 19 februarie, transportat spre bacul de
peste Some;, a fost b[tut cu s[lb[ticie.
Dup[ trecerea r]ului, la un interval de 20
de minute, s-a auzit o `mpu;c[tur[,
uciga;ii ̀ ntorc]ndu-se f[r[ preot. Se pare
c[ a fost aruncat de viu `n apele r]ului,
moartea survenind ̀ n urma ̀ necului. Fu-
sese mutilat ;i jefuit de bunurile de valoare
pe care le avea asupra lui. 

Aidoma Victoriei Lipan, v[duva a
b[tut `n zadar la diferite por\i, la cele ale
conacului Ujfalussy, apoi la cele ale ̀ nchi-
sorilor din Satu Mare, Debre\in, Arad ;i
Seghedin. Nu mai putea s[-l g[seasc[
printre cei vii pe cel ucis! Corpul ne`nsu-
fle\it a fost g[sit dup[ 100 de zile, ̀ n dreptul
localit[\ii Seini. Au r[mas ̀ n urma p[rin-
telui v[duva ;i ;ase copii minori. `n pe-
rioada interbelic[ familia i-a ridicat un
impun[tor monument funerar la Seini.
Ast[zi abia mai putem deslu;i importan\a
de care se bucura la momentul ridic[rii
crucea-monument. 

***
La ultimul recens[m]nt, cel din anul

2011, ̀ n Giungi au fost ̀ nregistra\i 152 de
credincio;i, dup[ confesiune ace;tia fiind
repartiza\i astfel< 108 ortodoc;i, 19 roma-
no-catolici, 7 reforma\i, 2 greco-catolici,
16 penticostali. Ace;tia tr[iesc azi ̀ n bun[
`n\elegere ;i se vor bucura s[ se afle
`mpreun[ cu to\i fiii satului, r[sp]ndi\i pe
alte meleaguri din \ar[ ;i din lume. Praz-
nicul din 15 august va fi s[rb[toarea tu-
turor fiilor Giungiului.

dr. Viorel C]mpean

Giungi, 800 de ani de istorie
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TRADI}II

În ziua de 31 iulie 2015, prima zi a
postului Adormirii Maicii Domnului, s-
a scris o nouă pagină de aur în istoria
Sătmarului şi a Catedralei ortodoxe cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
din municipiul Satu Mare. Este ziua în
care o copie a icoanei Maicii Domnului
„Vimatarissa” a fost aşezată cu mare cin-
ste, într-un suport special realizat şi scul-
ptat cu măiestrie în lemn de stejar, în
Catedrala sătmăreană. Icoana Maicii
Domnului „Vimatarissa”, numită „Al-
tăriţa” („cea din Altar”) sau „Ctitoriţa”
(„Întemeietoarea”) este una dintre icoa-
nele făcătoare de minuni ale Născătoarei
de Dumnezeu. Această icoană se găseşte
în Mănăstirea Vatoped din Sfântul Mun-
te Athos, „Grădina Maicii Domnului”
(Grecia). 

Această icoană, dăruită mănăstirii
de către împărăteasa Aelia Galla Placi-

dia, fiica împăratului Theodosie cel Ma-
re (379-395), este pusă în legătură cu o
încercare prin care a trecut Mănăstirea
Vatoped în sec. al X-lea. În cursul unui
atac al arabilor asupra mănăstirii, tânărul
paraclisier Sava, responsabil cu sfintele
vase şi obiecte din biserică, a reuşit să
ascundă într-o fântână de sub Sfântul
Altar o icoană a Maicii Domnului şi cru-
cea Sfântului Împărat Constantin cel
Mare (care avea în ea şi o parte din lem-
nul Sfintei Cruci a Mântuitorului Iisus
Hristos), aşezând în faţa lor o lumânare
aprinsă. Mănăstirea Vatoped a fost je-
fuită, iar călugării duşi prizonieri în in-
sula Creta. După 70 de ani, bătrânul că-
lugăr Sava, care era încă în viaţă prin
rânduiala lui Dumnezeu, fiind eliberat,
s-a întors în Mănăstirea Vatoped. Ajuns
acolo, el a mai găsit doar câţiva călugări,
mănăstirea fiind într-un grad avansat de

degradare. Nu se ştia nimic de icoană şi
de cruce. Bătrânul Sava a mers în Sfântul
Altar, a căutat locul în care se afla vechea
fântână, acoperită cu o lespede de piatră
şi a găsit icoana şi crucea plutind deasu-
pra apei, iar lumânarea arzând în faţa
acestora. 
Această icoană a primit numele de „Vi-
matarissa” (în limba greacă, cuvântul
„vimataris” înseamnă „paraclisier”), de
la călugărul Sava, care fusese paraclisier
al bisericii mănăstirii. De asemenea,
pentru că icoana a fost găsită în timpul
refacerii mănăstirii, când aici se nevoiau
Cuvioşii Athanasie, Nicolae şi Antonie
(ctitori ai mănăstirii), ea se mai numeşte
şi „Ktitorissa” („Ctitoriţa” sau „Înteme-
ietoarea”). Astăzi, icoana se păstrează în
Sfântul Altar al bisericii celei mari (de
aici numele de „Altăriţa”), fiind prăz-
nuită cu mare strălucire în fiecare an la

data de 21 ianuarie. Ea este scoasă uneori
pentru procesiuni, atrăgând dragostea
Maicii Domnului asupra întregului ne-
am omenesc.
Icoana Maicii Domnului „Vimatarissa”
din Catedrala „Adormirea Maicii Dom-
nului” din Satu Mare reprezintă o repro-
ducere fidelă după icoana Maicii Dom-
nului „Vimatarissa” de la Mănăstirea Va-
toped din Sfântul Munte Athos, fiind
realizată prin post, rugăciune şi lacrimi
de către părinţii athoniţi. Pe părţile la-
terale ale icoanei sunt pictaţi Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel. Acest lucru nu
este unul întâmplător, întrucât Sfinţii
Apostoli reprezintă un semn al unităţii
tuturor creştinilor. Prin urmare, pre-
zenţa veşnică a icoanei în Satu Mare con-
stituie un element unificator, un imbold
adresat sătmărenilor de a trăi în lumină,
pace, iubire, iertare, respect, într-ajuto-

rare şi toleranţă. Această icoană, sfinţită
în Muntele Athos, constituie o punte de
legătură atât între Satu Mare şi Sfântul
Munte Athos, cât şi între România şi
Grecia. De altfel, în clipa în care această
icoană i-a fost înmânată preotului Cri-
stian Boloş din Satu Mare, părintele Kiril
de la Mănăstirea Vatoped a intitulat-o
astfel< Icoana Maicii Domnului „Săt-
măriţa”, ocrotitoarea sătmărenilor.

Preoţii slujitori, consilierii parohiali
şi credincioşii Catedralei îi invită cu drag
pe toţi sătmărenii să vină cu credinţă şi
să se închine cu evlavie Măicuţei Dom-
nului, încredinţându-i necazurile şi bu-
curiile. Icoana va fi scoasă pentru pro-
cesiune în ajunul praznicului Adormirii
Maicii Domnului, adică în seara zilei de
14 august 2015. 

Preasfântă Născătoare de Dumne-
zeu, miluieşte-ne pe noi!

În fiecare an, la 6 august, Bi-
serica prăznuieşte Schimbarea la
Faţă a Domnului nostru Iisus
Hristos pe Muntele Taborului, în-
aintea Sfinţilor Apostoli Petru,
Ioan şi Iacob, cărora li se desco-
peră slava cea dumnezeiască, po-
trivit troparului intonat în toate
bisericile cu prilejul acestei zile
binecuvântate< “Schimbatu-Te-ai
la faţă în munte, Hristoase Dum-
nezeule, arătând Învăţăceilor Tăi
mărirea Ta, pe cât li se putea ară-
ta. Strălucească şi nouă păcă-
toşilor lumina Ta cea pururea fii-
toare, pentru rugăciunile Născă-
toarei de Dumnezeu; Dătătorule
de lumină, mărire Ţie!” 

În lumina cerească, alături de Iisus,
stau două personalităţi ilustre ale Ve-
chiului Testament< Moise - prin care
Dumnezeu a dat Legea, şi Ilie – prin in-
termediul căruia această Lege a fost apă-
rată. Faţa Domnului străluceşte precum
soarele, hainele Lui sunt albe ca lumina,
iar glasul Tatălui din înălţimea cerului
ne adresează tuturor următoarele cuvin-
te< “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Ca-
re am binevoit> pe Acesta ascultaţi-L”
(Matei XVII> 1-9, Luca IX> 28-36).
Schimbarea la Faţă simbolizează o în-
noire radicală a vieţii omului, constând
în săvârşirea binelui, a faptelor bune şi
în abandonarea păcatului, punând în
practică învăţăturile cuprinse în Evan-
ghelia Mântuitorului Hristos, şi îndeo-
sebi mesajul iubirii transmis nouă de
Fiul lui Dumnezeu< “Poruncă nouă vă
dau vouă< să vă iubiţi unul pe altul. Întru
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi uce-
nicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii
faţă de alţii” (Ioan XIII> 34-35).

I. Schimbarea naturii 
înconjurătoare

Acest praznic împărătesc are o im-
portanţă deosebită în tradiţia populară,
aducând nenumărate transformări în
curgerea anului. Pe tot cuprinsul ju-
deţului Satu Mare, în zona Codrului, pe
valea Someşului, în câmpia Sătmarului,
dar mai cu seamă în Ţara Oaşului (Bixad,
Cămărzana), această sărbătoare se mai
numeşte şi “Probejanie” sau “Probajenii”.

Această denumire derivă din ideea că
poporul nostru crede că din această zi
începe “să se probajenească”, adică să se
îngălbenească frunzele pomilor şi ale
copacilor. Întreaga natură se schimbă.
Stolurile de păsări, berzele în special, în-
cep să se pregătească de zbor. Florile,
care ne-au înfrumuseţat viaţa cu parfu-
mul şi gingăşia lor, încep să se ofilească
şi să moară. Este un semn că vara se
apropie de sfârşit, că vine toamna. Este
o dovadă că totul e trecător în lume, in-
clusiv viaţa omului şi că “ceea ce a mai
fost, aceea va mai fi şi ceea ce s-a întâm-
plat se va mai petrece, căci nu este nimic
nou sub soare”, după cum citim în cartea
Ecclesiastul, cap. I, v. 9. Că Schimbarea
la Faţă marchează sfârşitul verii, fiind

considerată ca o zi de hotar, se vădeşte
şi în faptul că începând cu această zi ape-
le se răcesc. În popor se spune că cerbii
şi căpriorii spurcă apele, urinând în ele,
motiv pentru care de la această dată ni-
meni nu se mai scaldă. Tot acum şerpii
şi şopârlele intră în pământ. Îndeosebi
şerpii trebuie neapărat ucişi, căci altfel
se vor transforma în zmei sau în alte li-
ghioane.

II. Semnificaţia praznicului 
în cadrul familiei

În această zi (ca de altfel în toate zi-
lele) fiecare persoană are datoria de a se
comporta frumos cu cei din jur, lăsând

la o parte certurile, intrigile, interesele
egoiste şi militând pentru menţinerea
păcii şi a armoniei în familie. În special,
copiii trebuie să fie ascultători, cuminţi,
iubitori, recunoscători şi respectuoşi faţă
de părinţii lor, ca să nu fie “proboziţi”
(ocărâţi sau mustraţi), deoarece vor fi
proboziţi tot anul. Apoi, oamenii nu tre-
buie “să se probozească”, să se hulească
între ei, ca să nu fie necăjiţi şi întristaţi.
Gospodarii se străduiesc ca acest praznic
să îi găsească “împăciuiţi” unii cu alţii,
fiindcă duşmănia din această zi se poate
prelungi pe întreg cursul anului. În anu-
mite privinţe, ziua Schimbării la Faţă a
Domnului – reprezentând cumpăna din-
tre două anotimpuri< vara şi toamna –
se aseamănă cu ziua de Anul Nou, care
simbolizează cumpăna dintre ani. Com-
portamentul din ambele zile poate fi ho-
tărâtor pentru tot restul anului. Putem
deduce din această concepţie un sens
moralizator, care îndeamnă pe om spre
bunătate, blândeţe, spre statornicirea bu-
nei înţelegeri în cadrul relaţiilor interu-
mane, în detrimentul răutăţii şi al invi-
diei.

III. Tradiţii. Obiceiuri. 
Superstiţii

Tradiţia spune că în această zi nu se
lucrează sub nicio formă, mai ales pe
câmp. Cel care îndrăzneşte să lucreze în
ziua de praznic ar putea avea parte de
întâmplări neplăcute< ori i se va rupe
coasa, ori se va îmbolnăvi, ori îi vor muri
animalele. În Oaş, interdicţia privind lu-
crările agricole de Schimbarea la Faţă se
referă în principal la fân. Este important
să domnească pretutindeni o atmosferă
de aleasă sărbătoare, participând toată
suflarea la sfintele slujbe oficiate în bi-
serică, unde oamenii se împărtăşesc din
slava şi lumina dumnezeiască de pe
Muntele Taborului. Cerul este deschis
şi Dumnezeu primeşte rugăciunile de
cerere, de mulţumire şi de laudă adresate
Lui din partea credincioşilor. Fetele nu
trebuie să se “laie” (să nu se pieptene)
decât numai dacă merg la biserică, în-
trucât se zice că nu le mai creşte părul,
element esenţial al frumuseţii feminine,
având un rol hotărâtor în momentul în
care un fecior curtează o fată de măritat,
putând deveni chiar un criteriu după ca-
re băiatul respectiv va face alegerea.
Acum de culeg de pe câmp unele plante
de leac, alune şi flori, folosite pentru des-

cântece şi împotriva frigurilor. În Ţara
Oaşului se culeg şi frunze de căpşune.
Alunele, bune pentru friguri, sunt culese
de către femei care trebuie să facă trei
închinăciuni atunci când le adună. Din-
totdeauna poporul a crezut în puterea
miraculoasă a unor ceaiuri şi alifii pe
bază de plante. Şi pe bună dreptate,
deoarece administrarea acestora a con-
dus la vindecarea multor boli, conside-
rate chiar incurabile. Se culeg avrămeasa,
împărăteasa, muşeţelul, leuşteanul şi us-
turoiul, precum şi alte bălării care vor fi
întrebuinţate de-a lungul anului ca lea-
curi împotriva unor boli. Până la această
dată nu se mănâncă mere şi pere, ex-
cepţie făcând gravidele şi copiii, căci lor
le poate veni pofta oricând. Aceste poa-
me se pot duce şi la biserică spre a fi
sfinţite de către preot. Fiindcă sărbătoa-
rea cade în Postul Sfintei Mării, se face
dezlegare la peşte, chiar dacă s-ar întâm-
pla să fie miercuri sau vineri. Astfel, cei
care îşi serbează acum ziua de naştere
au parte de puţină îngăduinţă din partea
lui Dumnezeu, putând mânca peşte. De
fapt, postul de dinaintea Adormirii Mai-
cii Domnului este binevenit pentru să-
nătatea sufletului şi a trupului, înlătu-
rând pentru două săptămâni “mâncarea
grasă” şi înlocuind-o cu fructe şi legume,
care se găsesc din plin în această perioa-
dă. Omul este dator, însă, să se gândească
şi la suflet, împodobindu-l cu virtuţi ale-
se, Schimbarea la Faţă identificându-se
cu o zi a a omeniei, a iertării, a împăcării,
a într-ajutorării şi a iubirii. Grăitoare
sunt în acest sens înţeleptele vorbe po-
pulare< “Cele rele să se spele / Cele bune
să se adune / Vrajba dintre noi să piară
/  Şi neghina din ogoară”.

Acest praznic reprezintă o dovadă
că poporul nostru conştientizează pre-
zenţa şi rolul lui Dumnezeu în viaţa lui.
Din stricteţea cu care sunt respectate
sărbătorile, în general, reiese o anumită
frică faţă de Dumnezeu. Însă, această
frică este bazată pe un respect reciproc
între om şi divinitate< dacă omul Îl res-
pectă pe Dumnezeu acordându-I cinstea
cuvenită, atunci şi Dumnezeu la rândul
Său îl va respecta pe om, ascultându-i
rugăciunile şi dăruindu-i belşug în toate.
Tradiţia populară se împleteşte cu cre-
dinţa în Dumnezeu, iar rezultatul este
unul benefic pentru om, modelându-i
personalitatea şi orientându-l spre îm-
plinirea scopurilor propuse de el pe plan
familial şi profesional.

Preot dr. Cristian Boloş

Icoana Maicii Domnului “Vimatarissa” - “S[tm[ri\a”

Acest praznic reprezintă o dovadă că poporul nostru conştientizează prezenţa
şi rolul lui Dumnezeu în viaţa lui

Acest praznic împărătesc are o importanţă deosebită în tradiţia populară, aducând nenu-
mărate transformări în curgerea anului. Pe tot cuprinsul judeţului Satu Mare, în zona Co-
drului, pe valea Someşului, în câmpia Sătmarului, dar mai cu seamă în Ţara Oaşului (Bixad,
Cămărzana), această sărbătoare se mai numeşte şi “Probejanie” sau “Probajenii”. 

Schimbarea la Fa\[ a Domnului nostru
Iisus Hristos în tradi\ia s[tm[renilor
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PERSONALIT~}IÎn curtea Bisericii Reformate din Săuca este aşezată statuia lui
Kölcsey Ferenc, opera sculptorului Kő Pál

Cântărețul sătmărean de ope-
ră Nagy Norbert a susținut dumi-
nică, 2 august la Satu Mare un
concert de melodii clasice italie-
ne, La Voce Delle Emozione, care
s-a bucurat de mare succes, atră-
gând un număr mare de specta-
tori de toate vârstele. 

Concertul, care a fost o prezentare
a primului său album, a avut loc pe o
terasă de evenimente și, cu toate că în
orașul său natal acesta a fost primul
spectacol al tânărului "Pavarotti de Satu
Mare" - cum îl numesc prietenii de aici,
spațiul a fost arhiplin de spectatori.

Artistul s-a născut la Satu Mare, a
fost elev al Liceului de Artă Aurel Popp
și, după cum ne-a relatat în cadrul unei
emisiuni înregistrate în studioul Infor-
mația TV, doar întâmplarea a făcut să
învețe canto. Când a sosit momentul
să-și aleagă un al doilea instrument,
îndemnat de două colege, în ultima cli-
pă a ales acest profil, iar după absolvi-

rea Academiei de Muzică Gheorghe
Dima de la Cluj și-a continuat studiile
în Italia, învățând să cânte inclusiv de
la Andrea Bocelli, stilul căruia se re-
simte ca un ecou în modul său de in-
terpretare. El, în cadrul concertului a
vorbit cu maximă modestie și despre
acest capitol al vieții sale, de parcă ori-
cine ar putea deveni discipol al lui Bo-
celli. Nagy Norbert își construiește ca-
riera în Italia, iar după cum au afirmat
unii critici de operă, tânărul tenor are
toate șansele să atingă nivelul, sau poa-
te, chiar să-și depășească odată maes-
trul. Privind cariera sa ne-a vorbit des-
pre rolurile interpretate în diverse piese
de operă, afirmând că atât pe scenele
de operă, cât și în domeniul muzicii
ușoare cel mai mult îi place cele ro-
mantice. Nici nu și-ar fi putut imagina
vreodată să cânte altceva decât tenor.
El însuși afirmă că este o fire romanti-
că, deci melodiile clasice italiene se po-
trivesc perfect personalității sale. 

Alături de spectacolele și de con-
certele pe care la susține, Norbi predă

la o facultate din Italia. 
La concertul La Voce Delle Emo-

zione artistul i-a avut alături pe scenă
pe Romina și Cristian, bucurându-se
și ei de un succes indiscutabil. Cristian,
cu cântecul său de saxofon a reușit să-
i facă să se îndrăgostească pe toți cei
care îl ascultau, iar Romina, cu vocea
ei cristalină i-a făcut pe toți să resimtă
sentimentele până în adâncul sufletu-
lui.  Nagy Norbi, cu privirea, cu zâm-
betul, cu modestia, și în special cu
spectrul și coloratura vocii sale și cu
întreaga sa ființă a reușit să-i cucereas-
că pe toți spectatorii săi, astfel încât, în
încheierea concertului publicul l-a
aplaudat în picioare, fiind de trei ori
rechemat pe scenă.

A fost prezentat și videoclipul rea-
lizat pentru una dintre melodiile sale
proprii de pe disc, iar după concert,
albumul se putea achiziționa la fața lo-
cului, iar artistul a făcut dedicații no-
minale fiecărui spectator care dorește
să-l mai reasculte.

Pagin[ realizat[ de Eva Laczko

Kölcsey Ferenc s-a născut la
data de 8 august 1790, în localita-
tea Săuca, actualmente județul Sa-
tu Mare. Este una dintre cele mai
proeminente figuri, talentat poet,
critic literar şi om politic de sea-
mă al primelor decenii ale seco-
lului al XIX-lea. Kölcsey s-a ridi-
cat în toate domeniile  de activi-
tate la culmile anilor de mari fră-
mântări pe care i-a trăit.

După o copilărie nefericită (rămâne
orfan şi îşi pierde vederea la un ochi, din
cauza variolei), urmează colegiul de la
Debreţin, iar în anul 1810 pleacă la Bu-
dapesta, lucrând ca practicant în avoca-
tură. Acolo a cunoscut și a pătruns în
cercurile literare şi a devenit membru a
cercului prietenilor scriitorului Kazinczy
născut la Şimian, localitate apropiată de
Valea lui Mihai.

După 1812 s-a întors  în localitatea
Álmosd, situată tot în zona satului său
natal, unde trăia familia sa și unde se
ocupa și el de agricultură. După îm-
părţirea moştenirii părintești cu fratele
său, el se mută în Szatmárcseke, unde va
trăi pân[ la sfârşitul vieţii. Aduce o
schimbare radicală în viaţa sa anul 1829,
când devine mebru în conducerea comi-
tatului Sătmar. Din 1829 este cel mai activ
politician, devine notarul principal al co-
mitatului şi deputat al Ditei din Bratisla-
va, sprijinind soarta iobagilor şi refor-
mele sociale, luptând totodată pentru in-
dependenţa ţării, pentru egalitatea drep-
turilor cetăţeneşti şi a confesiunilor reli-
gioase. 

Militează pentru 
desfiinţarea iobăgiei

Era oratorul principal a deputaţilor
liberali, a acelora care deja în anii 1830
au propus desfiinţarea iobăgiei, indus-
trializarea şi ataşarea ţinuturilor noastre

de ţările Europei centrale. Se ştie că a cu-
noscut foarte bine viaţa iobagilor români
şi maghiari a satelor Săuca, Camăr, Ál-
mosd, Szatmárcseke şi a localităţilor din
Oaş. Discursul său cu titlul< Soarta po-
porului contribuabil a comitatului Săt-
mar este apreciat şi astăzi ca un studiu
amănunţit despre populaţia comitatului
condus de conții Károlyi din Carei. 

Ca deputat al Dietei din Bratislava
era un gânditor european. A ţinut dis-
cursuri şi în favoarea luptelor şi revo-
luţiilor naţionale a grecilor şi a polone-
zilor. A coordonat apărarea juridică a
contelui Wesselényi Miklós din Jibou,
care din cauza criticilor aduse la adresa
împăr[ției habsburgice a fost citat în faţa
instanţei. Moartea prematură a lui Köl-
csey în august 1838 l-a împiedicat pe re-
numitul jurist să finalizeze apărarea sa

exemplară în favoarea lui  Wesselényi.
Scrierile sale de critică (despre poeţii

Kis János, Csokonai şi Berzsenyi) au pus
bazele criticii literare maghiare. Operele
acestea, nu o dată pofund subiective, au
stat la temelia criticii literare maghiare.
În poeziile sale a deplâns patria asuprită
de habsburgici, exprimând în versuri
avântate necesitatea unor transformări
radicale. Lirica sa a fost unică în epoca
sa prin plasticitate şi euforie. El era cel
care a scris prima poezie filozofică în
limba maghiară cu titlul< Vanitatum va-
nitas.

Este autorul poemului Hymnus, a că-
rui prim[ strofă (cu muzica lui Erkel Fe-
renc) a devenit imnul şi rugăciunea ma-
ghiarilor din pretutindeni.

Prin versurile scrise pe baza poeziilor
populare introduce balada în lirica ma-

ghiară. A fost un excelent orator -  deja
contemporanii săi l-au supranumit "pă-
rintele oratoriei artistice". 

Cum a ajuns Kölcsey 
să se nască la Săuca?

Pe vremea respectivă, tinerele mame
s-au dus să-și nască primul copil la casa
părintească. Totuși mama sa, Bölöni Ág-
nest s-a dus la bunica sa, doamna Bides-
kúty, la Săuca. Mult timp s-a crezut că
Bölöni Ágnest era orfană, dar istoricii li-
terari au dovedit că ea provenea dintr-o
familie foarte numeroasă, care avea mo-
șie la Camăr și tot conform datinilor din
acele vremuri, dacă bunica a rămas vă-
duvă, singură, ea a crescut-o pe una din-
tre nepoatele sale, ca pe propriul său co-

pil. Astfel, era și firesc ca poetul să se
nască la străbunica sa. Familia Bideskúty
Zsigmond avea o moșie impunătoare la
Săuca, moșierul lăsându-și amprenta vi-
zibilă și astăzi pe înfățișarea satului, căci,
încă și în zilele noastre mai există biserica
reformată construită de el la Săuca, în
care a fost botezat Kölcsey Ferenc.

Casa natală a lui Kölcsey 

Casa natală se află lângă biserica gre-
co-catolică, în zilele noastre îndeplinește
funcţia de casă parohială. Se află lateral
de drumul de pământ, şi se poate observa
mai greu, căci în faţa casei este o grădină
şi viță de vie, pridvorul cu stâlpi şi arca-
dele cu câţiva ani în urmă au fost zidite
şi puse ferestre. Pe peretele lateral, în
1990 ministerele culturii din România şi
Ungaria au aşezat o placă memorială bi-
lingvă din marmură. Acest eveniment a
avut loc fără public, însă placa a dispărut
în scurt timp. Peste doi ani Asociaţia Săt-
măreană Kölcsey (Szatmárnémeti Köl-
csey kör) şi Societatea Maghiară de Cul-
tură din Transilvania (Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület) au realizat o
copie a plăcii comemorative, au inaugur-
o oficial, dar peste o săptămână a dispă-
rut şi aceasta, fiind găsită lângă biserică
ruptă în două. De atunci, placa lipită este
păstrată sub amvonul bisericii în care
Kölcsey a fost botezat. Pe terasa interioa-
ră a casei se poate vedea acea placă care
a fost realizată în august 1890 de către
Asociaţia Wesselényi din comitatul Să-
lajului (Szilágyvármegyei Wesselényi
Egyesület) cu sediul în Zalău, în memoria
lui Kölcsey. Ea se găseşte pe peretele ve-
randei parohiei greco-catolice (casa na-
tală a lui Kölcsey). În curtea Bisericii Re-
formate din Săuca este aşezată statuia lui
Kölcsey Ferenc, opera sculptorului Kő
Pál, iar de 25 de ani încoace, de fiecare
dată la începutul lunii august, cu ocazia
zilei de naștere a poetului, sute de admi-
ratori ai vieții și activității sale vin să de-
pună coroane la această statuie. 

La Voce Delle Emozione - 
un concert de mare succes sus\inut de Nagy Norbert

Comemorarea Kölcsey la S[uca din anul 2014

Nagy Norbi, cu privirea, cu zâmbetul, cu modestia, și în special cu vocea sa a
reușit să cucerească spectatorii

Se împlinesc 225 de ani de la 
na;terea lui Kölcsey Ferenc
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Dup[ o dreapt[ judecat[ regal[, s[tm[renii       
privind v]nzarea de b[uturi ;i carne `n t]rgu       
Dac[ `mp[ratul Leopold I a `ncercat s[ aplaneze conflictul, ~mp[ratul Carol al VI le-a dat dreptate s[tm[renilor, nu grofilor din 
(Urmare din pagina 1)

Invit[m cititorii no;tri s[ se delecteze cu
c]teva pagini de lectur[ dintre cele mai in-
teresante ;i pl[cute, ̀ ntr-o dulce ;i ̀ n\eleapt[
vorb[ veche. Ve\i afla, printre altele, c[ p]n[
;i cei ce nu aveau dreptate erau numi\i “res-
pectabili, magnifici ;i distin;i”. Dreptatea ̀ n
Ilustra Cancelarie Aulic[ Maghiar[ a Preas-
fintei Maiest[\i Imperiale ;i Regale se f[cea
“direct ;i f[r[ greutate”.  

Cel pu\in `n cazul disputei comerciale
dintre cet[\enii din t]rgul regal Satu Mare ;i
arogantul grof Károlyi din Carei, ̀ n numele
~mp[ratului, judecata s-a f[cut f[r[ p[rtinire.
Victoria s[tm[renilor, numi\i ̀ n documente
chiar s[tm[reni, `n fa\a puternicilor grofi
Károlyi r[m]ne un episod pozitiv ce trebuie
remarcat `n istoria t]rgului regal Satu Mare
din secolele XVII - XVIII.  

4 Iulie 1675<
~mp[ratul Leopold I emite o 
ordonan\[ c[tre Comisia 
delegat[ a ora;ului Satu Mare `n
care cere s[ se dezbat[ `n mod
pa;nic conflictul iscat `ntre 
contele László Károlyi ;i 
ora;ul Satu Mare `n privin\a 
comer\ului cu b[uturi 

“Preaonorabile Principe ;i de asemenea
Preaonorabile Reverend, Onorabili ;i Mag-
nifici, ;i ̀ nc[ Distin;ii no;tri Credincio;i pe
care ̀ i iubim sincer. Magnificul Ladislau Ká-
rolyi de Nagykároly, Credinciosul nostru de
asemenea, Comite suprem al comitatului
S[tmar ;i consilier al nostru, s-a `ngrijit s[
se dest[inuie Maiest[\ii noastre cu smerenie
prin intermediul pl]ngerii sale. Cum c[ `n
anul ce tocmai a trecut Camera noastr[ de
la Curte ar fi trimis afacerea C]rcium[ritului
;i birtului s[u din S[tmar la Camera noastr[
pentru revizuire ;i pentru a mai primi o opi-
nie, ;i c[ el ̀ n fa\a acestei Camere ̀ n prezen\a
multor jurisconsul\i ;i chiar a Vicecomitelui
`nsu;i a cauzelor noastre regale `mpreun[
cu oficialii camerali, ;i-a l[murit dreptul ;i
`ndrept[\irea sa astfel `nc]t to\i speciali;tii
`n drept patrimonial convoca\i ar fi admis
c[ acela are cel mai valid drept asupra
c]rcium[ritului ;i birtului pomenit, ;i ̀ n vi-
goarea titlului 12 , Partea II a Decretului Tri-
partit, abuzul pomenitului s[u privilegiu fi-
ind acceptat chiar de s[tm[renii `n;i;i din
cauz[ c[ au neglijat s[ conteste la timp Sta-
tutul, ;i legitimat prin Statutul Pur,  (drept)
`nt[rit de o `ndelungat[ exercitare, iar pe
aminti\ii s[tm[reni i-ar fi respins
trimi\]ndu-i la mersul obi;nuit ;i legitim al
drept[\ii, dac[ de bun[ seam[ au cumva vreo
reclama\ie, a;a cum dicteaz[ Legile Patriei,
mai precis Articolele 4 ;i 19 din Decretul
Maiest[\ii sale Regele.

C[ aceast[ opinie a Camerei noastre po-
menite, ;i a acelor Judec[tori convoca\i fiind
`n sf]r;it remis[ c[tre Camera noastr[ Aulic[
`nainte men\ionat[, aceea;i Camer[ Aulic[
a noastr[ a considerat potrivit, ca `ns[;i
aceast[ Controvers[ s[ fie dezb[tut[ pe baza
Tablei noastre Judiciare, supun]ndu-se dup[
aceea la vot> fapt prin care aminti\ii s[tm[reni
au fost trimi;i s[ urmeze obi;nuita cale a
drept[\ii, cea legitim[.

C[ aceast[ Decizie Tabular[ fiind deci
transmis[ c[tre amintita Camer[ Aulic[ a
noastr[, s-a emis iar[;i de c[tre aceea;i un
decret, ca respectiva controvers[ s[ fie tri-
mis[ ;i `ncheiat[ la instan\ele extraordina-
re.

~ns[ fiindc[ o asemenea ordonan\[ ca-
meral[ ;i punerea ei ̀ n aplicare ar fi nu numai
`n defavoarea sa, a;a cum declara acela, dar
s-ar abate ;i de la Dreptul comun al  Patriei,
;i de la Legile Regatului, ;i ar contraveni `n
mod nemijlocit opiniei date prima oar[ de
Tabla noastr[ Judiciar[ deja pomenit[ ;i prin
aceasta evident c[ s-ar `ncurca  Drepturile
Regatului ;i Procesul ordinar. De aceea o
roag[ st[ruitor pe Maiestatea noastr[, s[ con-
firme cu bun[voin\[ opinia aminitit[ mai
`nainte a adun[rii de la Casovia (azi Košice
- Slovacia n. r. ), ;i urmat[ de opinia, `nte-
meiat[ pe Legile Regatului, a Tablei noastre
Judiciare des pomenite, ;i s[ ne ̀ nvrednicim

a face s[ nu fie trimis mai departe la
instan\ele extraordinare, a;a cum toate aces-
tea, fiecare ̀ n parte, apar mai limpede ;i mai
am[nun\it din memoriul pomenit ̀ nainte al
aceluia;i, inclus ̀ n copie ̀ ntre acestea (la care
ne-am `ngrijit s[ fie ata;at[ ;i opinia ante-
rioar[, at]t a Camerei noastre Scepusiene,
c]t ;i a Tablei noastre Judiciare, ̀ n mod echi-
distant, astfel ca de aici s[ ne putem l[muri
mai bine). Dup[ ce s-a hot[r]t astfel, fiindc[
din partea opus[ numi\ii s[tm[reni afirmau
zdruncinarea evident[ de atunci a Privile-
giilor sale ;i ruina extrem[ (a averii sale) ;i
desigur pustiirea care a urmat, vr]nd s[ fi
fost cercetat p[rinte;te p]n[ unde se poate,
dup[ ̀ mprejur[ri I s-a p[rut Maiest[\ii noas-
tre s[ remitem la credincio;iile voastre
aceast[ afacere care trebuie aplanat[ `ntre
p[r\ile pomenite mai `nainte mai degrab[
pe cale amiabil[, pe c]t va fi fost cu putin\[.
Dorind cu bun[voin\[ ca, dup[ ce aceia;i au
fost convoca\i c]t mai cur]nd ;i aduna\i `n
prezen\a Voastr[, s[ v[ str[dui\i s[ aplana\i
m[car, fiind invitat ;i Fiscul nostru Regesc
;i consultat `n partea aceasta, acea contro-
vers[ aprins[ ̀ ntre cele dou[ p[r\i. ~ns[ dac[
din `nt]mplare nu pute\i face asta (ceea ce
totu;i sper[m c]tu;i de pu\in), atunci nu
`nceta\i s[ ne scrie\i despre decizia ;i p[rerea
voastr[, ce este de f[cut mai departe. 

Favoarea ;i bun[voin\a noastr[ impe-
rial[ ;i regeasc[ fa\[ de credin\a voastr[,
r[m]n]nd `n rest aten\i pe mai departe

Dat[ `n Ora;ul nostru Viena, `n 4 Iulie
1675.”

8 Iunie 1677<
~mp[ratul Leopold I cere
ora;ului Satu Mare s[ acorde
contelui László Károlyi drept 
de c]rcium[rit pentru 
10 sau 20 de ani

“Leopold c[tre reverendisimul principe,
de asemenea c[tre reverendisimii Respec-
tabili ;i magnifici, ;i nu mai pu\in c[tre Dis-
tin;ii no;tri credincio;i pe care `i iubim din
inim[. Scrisoarea credincio;iilor voastre re-
trimis[ de (la) noi, redactat[ cu privire la
men\ionata cauz[ a Domnului Ladislau Ká-
roly ;i Cet[\enii no;tri s[tm[reni cu privire
la acea desfacere a b[uturilor ;i a c[rnii, su-
pus[ votului ;i opiniei.

1. Dup[ ce acestea ne-au fost `nf[\i;ate
din nou ;i declarate mai jos `naintea bine-
voitoarei noastre rezolu\ii ulterioare, prin
intermediul  Cancelariei noastre Aulice Un-
gare, ̀ n conformitate cu ̀ ndatorirea oficial[,
am observat c[ decizia `n acea cauz[ este
foarte grea ;i dificil[> c[ci este clar c[ pe de
o parte Magnificul Alexandru Sennyei, `n
mod legitim cump[r[tor al acelei case
s[tm[rene ;i a propriet[\ilor susnumitului
Ladislau Károlyi, cu dona\ionalele ;i statu-
toriile regale `n vigoare ale Preasfintei Ma-
iest[\i deopotriv[ Imperiale ;i Regale, adic[
r[posatul Domn Ferdinand II, bunic ;i pre-
decesor al nostru, de glorioas[ amintire, `n
mod legitim , prin acord reciproc ;i regesc
`n anul 1632 a fost pus `n posesiunea casei
`nse;i.

2. :i chiar dac[ ̀ ntre cei convoca\i chiar
judec[torul primar, Notarul cet[\ii noastre
S[tmar, ;i ̀ mpreun[ cu cei ;apte jura\i ;apte
cet[\eni dintre cei pomeni\i ̀ nainte s-au pro-
nun\at, n-ar fi hot[r]t cu ocazia acelei in-
troduceri ;i instal[ri solemne nicio
contesta\ie sau un protest, ;i t[c]nd asupra
acestui fapt, p]n[ acolo au fost de acord s[
consimt[, cum reiese suficient de clar din
raportul ;i m[rturia autentic[ a onorabilului
convent al Bisericii Sf. Cruce din Lelesz fa\[
de Credincio;iile voastre ;i amintita Cance-
larie Ungar[ Aulic[ a noastr[ `n spe\a po-
menit[ `nainte.

3. Mai departe ̀ n Decretul preasf]ntului
principe r[posat, domnul Ferdinand I, de-
opotriv[ `mp[rat ;i rege, emis `n anul 1563
era prev[zut<

4. C[ dac[ un domn, fie mo;tenitorul
bunurilor dob]ndite la o astfel de introducere
;i instalare `n bunurile acelea,  el `nsu;i sau
Peti\ionarii ;i al\i ….din neb[gare de seam[
;i neglijen\[ cras[ vor fi omis s[ conteste la
timp, ̀ nsu;i beneficiarul s[ r[m]n[ mai de-
parte ̀ n bunurile atribuite lui ̀ n mod legitim
;i f[r[ contesta\ie, ;i st[p]nul acelora sau

mo;tenitorii ̀ n afara domeniului, s[-;i caute
dreptatea sa ̀ n acelea, prin urmare ;i ̀ n cazul
respectiv numi\ii cet[\eni ai no;tri din
S[tmar, cu ocazia amintitei introduceri ;i
instal[ri f[r[ s[ ridice nicio obiec\ie ̀ n afara
domeniului s[ trebuiasc[ s[-;i cear[ dreptul
`n Casa aceea, iar noul posesor al Casei nu-
mite `n mai multe r]nduri ar trebui s[
r[m]n[ cu folosin\a ulterioar[ a acelui
c]rcium[rit conform votului pe care l-a de-
pus Tabla noastr[ Judiciar[ Regal[ pe c]nd
casa aceea chiar ̀ n acel statut s[ se numeasc[
curte nobiliar[ (care f[r[ libera comerciali-
zare a b[uturii ;i a c[rnii de-abia ar fi putut
exista).

5. Pe de alt[ parte, cet[\enii no;tri
s[tm[reni numi\i `nainte ar avea mai multe
privilegii acordate  lor de predecesorii no;tri,
r[posa\ii regi sfin\i maghiari de fericit[ amin-
tire, (privilegii) `n virtutea c[rora nu este
permis a comercializa vinurile ̀ n public, ̀ ns[
`n ce prive;te casa aceea din S[tmar, este
provenit[ prin dona\ie, nu apare nici m[car
o men\ionare a concesion[rii pentru desfa-
cerea b[uturilor ;i a c[rnii, nici noul
de\in[tor nu ar fi `n stare s[ probeze c[ a
avut o folosin\[ pa;nic[ a aceluia;i
c]rcium[rit ;i din aceast[ cauz[ totu;i
cet[\enii no;tri s[tm[reni pomeni\i ̀ nainte,
dup[ propunerea ;i avizul Camerei noastre
Ungare, la care se supun ;i Credincio;iile
voastre, ar p[rea c[ trebuie l[sa\i `n Privile-
giile lor.

6. Prin urmare, deoarece nu lipsesc ar-
gumentele temeinice, cu greutate ;i con-
ving[toare ̀ n favoarea ambelor opinii citate
cu privire la controversata afacere, ;i nu s-
ar putea decide ;i determina cu u;urin\[
c[reia dintre cele dou[ opinii expuse mai
`nainte s[ i se acorde mai degrab[ aten\ie.

7. (c[ Ni) se pare astfel, dup[ a doua
parte a votului  c[ susnumitul Baron Károlyi,
dup[ ce, suport]nd pentru credin\a ne;tir-
bit[ pe care a p[strat-o fa\[ de Maiestatea
noastr[ pierderea bunurilor sale aproape ̀ n
`ntregime, a fost redus  la s[r[cie extrem[,
din cauza atacurilor ;i devast[rilor repetate
ale perfizilor rebeli, pentru o anumit[
m]ng]iere ;i u;urare a aceluia `n acest scop
susnumi\ii no;tri cet[\eni s[tm[reni s[ fie
dispu;i ;i convin;i prin  mijloace bune, ca
s[-i fie acordat[ aceluia;i m[car posibilitatea
de C]rcium[rit p]n[ `n al zecelea an sau
pentru o perioad[ de 20 de ani ̀ n casa aceea.

8. :i am hot[r]t s[ fie delegat[ din nou
de c[tre Credincio;iile voastre chiar aceast[
comisie, ca s[-i dispun[ `n a;a m[sur[ pe
cet[\enii no;tri s[tm[reni de at]tea ori
aminti\i, dorind pe de alt[ parte s[ o asum[m
din nou pe aceea;i, dincoace de orice
`nt]rziere ;i am]nare, ;i afacerea consemnat[
mai ̀ nainte s[ fie aranjat[ ;i reglementat[ ̀ n
cele din urm[ acolo unde a fost trimis[, ori
`n alt fel c]t mai bun, iar prin faptul [sta s[
binevoiasc[ ;i s[ se str[duiasc[ s[ ne elibereze
de interpel[rile ulterioare ale acelora;i
cet[\eni ai no;tri din S[tmar. 

9. Fa\[ de care r[m]nem ̀ n rest f[r[ ̀ nce-
tare aten\i , ̀ n favoarea ;i bun[voin\a noastr[
Imperial[ ;i Regal[. 

Dat[ `n tab[ra noastr[ militar[ din 
Luxemburg, la 8 iunie 1677” 

8 octombrie 1694<
~mp[ratul Leopold I declar[
abrogat dreptul familiei Károlyi
de a comercializa vinul ̀ ncep]nd
cu ziua de 8 iunie anul 1697

“Leopold, prin harul Milostivirii Divine
Imp[rat ales al Romanilor, ve;nic Augustus

Respectabili, ;i Magnifici ;i Distin;i, Cre-
dincio;ii no;tri iubi\i, `n cunoscuta afacere
controversat[ a Familiei Károlyi, de\inut[ ̀ n
t]rgul nostru Regal S[tmar, `n urma in-
form[rii trimise la administra\ia  din Casovia
a veniturilor noastre Regale, (informare) care
ne-a fost prezentat[ cu smerenie, am supri-
mat cu bun[voin\[ exercitarea `nainte po-
menitului drept de c]rcium[rit de c[tre nu-
mita Familie Károlyi `n casa sa din S[tmar,
acordat[ ̀ n vigoarea prea clementei noastre
hot[r]ri, emise ̀ nc[ ̀ n anul 1677, ̀ n ziua de
8 iunie, permis valabil pentru susnumita fa-
milie Károlyi pentru `nc[ trei ani de acum
`ncolo, exact p]n[ `n ziua de 8 a lunii iunie

  
     

      
      
       
      

   
    

    
   

    
    

    

      
     

      
    

      
    

     
    

   
     
     

     
      

    
     
     

      
      

   
      

      
   

    
       
      

   
       

     
     

       
     
      

    
       

    
     

        
     
      

    
      

  
     

     
   

     
    

         
          

        
     

    
    

        
       

      
       

       
       

       
    
      
    

       
      

       
      

        
      
       

     
     
      
    

       
      

 
     

      
    

        

       
       

       
       

    
        

      
    

      
      

      
     

          
     

        
      

       
    

 
    

        
      

      
      

      
         
         

        
       
      
     

        
    
     

      
       

      
         

        
          

       
     

       
      

     
        

       
  

      
        

       
  

    
       

      
     

       
      

     
      

   
       

     
     

       
      

      
     

    
     

       
       

        
        

     
     
        

      
    

    
      

      
    
         
       

       
      

        
        
      

  
      

     
      

   
     

 

  
  

    
     
    
    

    
       

      
       

      
      

         
      

     
     
       

     
    

     
       

         
       

         
        

   
      

      
      

       
     

         
         

      
     

      
         

    
      
      

        
      
      

        
     
       

      
     
       

       
      
      

     
     

     
      
         

     
    

      
     
      

      
         

           
        

      
       

      
       
       

        
       

     
      

      
   

        
      

     
    

    
 

      
      

     
       

      
     

     
      

        
    

   

Groful Károlyi László (1622-1689) ob\ine pentru scurt timp de la `mp[ratul
Leopold I dreptul de c]rcium[rit `n t]rgul regal Satu Mare

Groful Károlyi Sandor (1668-1743) este g[sit vinovat de `mp[ratul Carol al VI-
lea pentru exercitarea cu for\a a dreptului de c]rcium[rit 
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      au c];tigat `n fa\a grofilor Károlyi procesul
       ul regal Satu Mare din secolele XVII-XVIII
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a anului 1697.
Trec]nd `ns[ ace;ti trei ani, Cet[\enii

s[tm[reni, trebuie repu;i `n vechile lor pri-
vilegii, ;i mai ales numitul c]rcium[rit `n
aceea;i cas[ a lui Károly, trebuie dup[ aceea
abrogat ;i casat direct ;i f[r[ greutate.”

17 octombrie 1727< 
~mp[ratul Carol al VI-lea `l
g[se;te vinovat pe groful Sandor
Károlyi pentru exercitarea cu
for\a a dreptului de c]rcium[rit,
`mpotriva concesiunii regale ;i `l
oblig[ la plata unor desp[gubiri

“Carol al VI-lea, prin mila lui Dumnezeu
Imp[rat ales al Romanilor, ve;nic Augustus,
Rege al Germaniei, al Spaniei, Ungariei, ;i
Boemiei, Dalma\iei, Croa\iei, Slavoniei> Ar-
hiduce al Austriei, Duce al Burgundiei, Bra-
bantiei, Stiriei, Carintiei, Carniolei, principe
al Transilvaniei, Marchiz al Moraviei, Comite
de Habsburg, Tyrol ;i Gali\ia,

C[tre Credincio;ii no;tri Respectabili,
Onorabilii ;i Magnificii, de asemenea c[tre
Magnificii Distin;i ;i Nobili, C[tre Comitele
suprem ;i Vicecomi\i, c[tre Judec[torul no-
bililor `mpreun[ cu Jura\ii, `n sf]r;it c[tre
`ntreaga Comunitate a Prela\ilor, Baronilor,
Magna\ilor ;i Nobililor din Comitatul nostru
s[tm[rean, `ntruni\i `n Scaunul Judiciar ori
`n adunarea lor general[ sau particular[, ;i
totodat[ c[tre fiecare ̀ n parte, adresez salutul
;i binecuv]ntarea noastr[. 

A fost adus la cuno;tin\a Maiest[\ii noas-
tre prin numele ;i  `n persoanele
credincio;ilor no;tri, Distinsului, ̀ n\elep\ilor
;i prev[z[torilor, Nicolae Nanasi, Judec[tor
primar, Tribun al Plebei, ;i a celorlal\i jura\i,
cet[\eni, ;i a `ntregii comunit[\i a Cet[\ii
noastre Libere Rege;ti S[tmar.

Cum c[ al nostru credincios iubit de noi
din suflet, respectabilul ;i Magnificul Comite
Alexandru Károlyi de Nagykároly, Prim con-
silier al nostru, General de Cavalerie, ;i Di-
rector al comisariatului Provincial ̀ n numitul
nostru Regat al Ungariei, comite suprem al
respectivului Comitat S[tm[rean, prin fidu-
cia unei vechi Dona\ii din Curtea lui Dom-
neasc[ reclamat[, de\inut[ `n suspomenita
Cetate, se ̀ ngrije;te s[ practice C]rcium[ri-
tul, pe care l-a asumat din nou dup[ `nche-
ierea perioadei pomenite,  `n continuare,
`ntru cel mai mare prejudiciu al drepturilor,
libert[\ilor ;i privilegiilor pomenitei noastre
Cet[\i, ;i spre sc[derea veniturilor ;i imensa
(ei) pagub[. 

C[ respectivul birt[;it ̀ n aceast[ formul[,
concesionat mai sus numitului Comite, prin
Hot[r]rea preabinevoitoare a Augustisimu-
lui r[posat `mp[rat, de glorioas[ amintire,
Regele Leopold, p[rintele nostru preaiubit,
ar fi `ncetat `ns[ `n cel mult trei ani, mai
exact `n anul 1697, `n ziua de 8 a lunii Iunie
care a trecut deja, c[ tocmai `n anul acela,
1697 prin Porunca Cezaro-Cr[iasc[ a ̀ nainte
amintitului ̀ mp[rat, p[rintele nostru, dedi-
cat[ special aceluia;i comite, (concesiunea)
ar fi fost nu numai `nl[turat[ ;i casat[, dar
ar fi ;i `ncetat cu toate acestea Comitele
men\ionat mai ̀ nainte, a;a cum s-a amintit,
dup[ ce s-a ̀ ncheiat ultima perioad[ (de con-
cesionare- N.N.), nu a ezitat s[ asume din
nou aceast[ activitate, ;i, de vreme ce nu
exista opozi\ie, ba chiar anchetele ̀ i erau fa-
vorabile, s[ o continue. 

Drept pentru care ar vrea susnumi\ii de-
nun\[tori prin mijlocirea vicecomitelui Vos-
tru, ordinar sau loc\iitor, sau chiar `n cazul
schimb[rii din func\ii, a succesorului, s[ se
depun[ de c[tre Voi `n parte iedera susnu-
mitului Comite pe care urmeaz[ s[-l izgoni\i,
s[ se abroge C]rcium[ritul, ;i ei s[ fie repu;i
`n aceea;i stare, cum indic[ Hot[r]rea regal[,
iar amintitul Comite s[ fie dovedit ca vinovat
pentru exercitarea cu for\a, `mpotriva con-
cesiunii regale, a birt[;itului, de altminteri
suprimat ;i casat, (;i constr]ns) la returnarea
foloaselor percepute ̀ n perioada respectiv[,
;i a cheltuielilor trecute ;i viitoare cerute de
noul proces, ;i aceast[ vinov[\ie s[ primeasc[
pedeapsa cuvenit[.

Rug[mintea a fost astfel `nf[\i;at[ Ma-
iest[\ii noastre ̀ n numele ;i prin persoanele
suspomeni\ilor reclaman\i cu st[ruin\a cu-
venit[ `n mod foarte smerit  ca `n acelea;i

(fapte) expuse mai `nainte s[ ne `nvoim a
lua cu bun[voin\[ m[suri  de remediere le-
gal[, adic[ un Decret Repositoriu, ;i s[ nu
`ng[duim ca aceia;i s[ fie sco;i pe nea;teptate
din drepturile lor legitime. 

Dar pentru c[ nu trebuie s[ le fie refuzat[
aprobarea celor care cer lucruri drepte> ;i
dealtminteri gra\ioasele concesii rege;ti cu
privire la bunurile Maiest[\ii noastre, ar tre-
bui `n\elese ;i respectate cu stricte\e dup[
cum au fost acordate, cu acelea;i condi\ii,
deoarece Maiest[\ii noastre, conform cu Art.
13 ;i 108. P. I din Tripart., `i este `ng[duit s[
dispun[ de bunurile noastre, oricare sunt
ele ;i de orice fel> `ns[ dimpotriv[, nu este
`ng[duit unui "grationatus" (cel care a bene-
ficiat de o favoare regal[) s[ contravin[ bi-
nevoitoarei Dispozi\ii ;i concesiunii noastre
prea clemente>

De aceea, susnumitul comite ob\in]nd
o prea clement[ Rezolu\ie de acest fel ;i Con-
cesiunea Regeasc[ cu privire la dreptul de
c]rcium[rit ̀ n susnumita sa Cas[, ̀ n respec-
tiva Cetate Liber[ ;i Regeasc[, (cas[) de\inut[
`nainte `n T]rgul Regal, pentru o perioad[
de trei ani, dup[ ce s-au scurs ace;ti trei ani,
ar fi trebuit pe dat[, nu doar s[ nu mai
r[m]n[ acolo, dar s[ nici nu asume din nou
acest fel de c]rcium[rit p]n[ la un anumit
punct mai ̀ nainte de Dispozi\ia regal[ ulte-
rioar[ ;i de prejudiciul Reclaman\ilor, cu
at]t mai mult c[ i-a fost adus la cuno;tin\[
aceluia;i comite prin binevoitoarea Porunc[
Regeasc[ despre casarea ;i suprimarea unui
astfel de c]rcium[rit> ̀ ns[ acela;i comite, ne-
renun\]nd cu totul la acest fel de c]rcium[rit,
era prins `n flagrant c[ ac\ioneaz[ violent,
`n vreme ce dup[ regula de drept nr. 73, s-a
f[cut cu for\a acest lucru, unde  (se `n\elege
‘cu for\a’ un lucru pe care) `l face de;i `i este
interzis> ;i de aceea, `n calitate de Posesor
nelegitim, conform articolului 44/1628,  tre-
buind s[ fie dovedit vinovat de ob\inerea fo-
loaselor prin uzurparea violent[ ;i din v]nza-
re ;i (condamnat la) returnarea cheltuielilor,
iar numi\ii reclaman\i s[ vin[ pentru a fi re-
pu;i `n starea aceasta, dup[ cum indica bi-
nevoitoarea Dispozi\ie Regeasc[,
(reclaman\i) pe care, ̀ n conformitate cu art.
1 cond.g din anul 1629,  `i revine Maiest[\ii
noastre s[ `i men\in[ `n drepturile ;i Privi-
legiile lor. 

Pentru aceea, sf[tuindu-v[ cu fermitate
`n aceste r]nduri, v[ recomand[m ;i v[ po-
runcim cu bun[voin\[< ~n m[sura `n care
primind prezenta scrisoare, ;i lucrurile st]nd
;i afl]ndu-se astfel, cum se arat[ `nainte, ;i
`n sf]r;it, din motivele ;i cauzele declarate
mai ̀ nainte, Vicecomitele vostru ordinar sau
loc\iitor, sau ̀ n cazul schimb[rii din func\ie
succesorul, al[tur]ndu-i-se judec[torul no-
bililor ;i jura\ii din scaunul judiciar ori de
asemenea din adunarea voastr[ general[ sau
particular[ s[ trimit[ ̀ naintea numitei Cet[\i
(pe cineva), care, trimis `n sf]r;it de voi,
dup[ ce au fost ascultate propunerile, dove-
zile ;i r[spunsurile tuturor P[r\ilor, la un
singur termen, apropiat ;i potrivit> desco-
perindu-se `ns[, c[ binevoitoarea Concesie
Regal[ cu privire la comercializarea vinului,
sau a altor lichide a fost acordat[ respecti-
vului comite pentru o perioad[ de cel mult
trei ani, `ns[ c[ numitul comite, dup[ ce s-
au scurs cei trei ani, f[r[ a avea grija
Dispozi\iei ;i Concesiunii Regale, nu ezita
s[ asume din nou suspomenitul C]rcium[rit
;i s[ continue de atunci ̀ ncoace> pentru acest
fapt, s[ fie depus[ iedera aceluia;i, abrogat
C]rcium[ritul, iar pe susnumi\ii reclaman\i,
dup[ cum indica binevoitoarea Dispozi\ie
Regeasc[, s[ `i repun[ `n starea respectiv[,
iar pe deasupra foloasele dob]ndite de la
data respectiv[ prin uzurparea c]rcium[ri-
tului, care pot fi aflate `n mod legitim ;i pe
orice cale mai bun[, trebuind s[ fie returnate
;i `mplinite din alte bunuri ale aceluia;i co-
mite, ;i returnarea cheltuielilor trebuie ;i este
obligat dup[ ce va fi aflat c]t se cheltuie;te
pentru a ob\ine ̀ n final statisfac\ie ;i cu exe-
cutarea sentin\ei, s[ aplice legea ;i judecata
`mpotriva aceluia;i comite.

:i voi trebuie ;i sunte\i obliga\i pentru
c[ v[ `ndeamn[ dreptatea comun[. 

Dat[ `n cetatea noastr[ liber[ Pesta, la
17 octombrie 1727. 

Transcris[ ;i transmis[ de mine, 
Georgius Szaiaz”

20 Mai 1788<
Protestul s[tm[renilor ̀ mpotriva
grofului Antal Károlyi. Acesta a
fost acuzat de s[tm[reni c[ sacri-
ficat animale `n condi\ii neigie-
nice ;i a `mboln[vit cet[\enii

“~n numele Primului Judec[tor, Consul
;i al `ntregului Senat, de asemenea a Tribu-
nului Plebei ;i al Comunit[\ii Libere Alese
a Jura\ilor, ;i al Cet[\ii sale Regale Szathmár-
németh, sub forma Obiec\iei,  Protestului ;i
Interdic\iei solemne se dezv[luie `n cele ce
urmeaz[< ̀ n ce fel ̀ n anul care tocmai a trecut
1787 `n ziua de 30 iunie, `mpotriva
Libert[\ilor cunoscute ale Cet[\enilor, ;i a
vechilor Privilegii confirmate ale Cet[\ii, care
atribuie numai Cet[\ii dreptul liber de (a co-
mercializa) at]t b[utur[ c]t ;i alimente,
Prea`naltul Domn Conte Antonius Károlyi
de Nagykároly, la mo;ia curial[ reclamat[,
aflat[ ̀ n mijlocul  Cet[\ii  ̀ nainte pomenite,
nu a `ncetat ;i nu a contenit, `n mod nelegi-
tim, s[ se `ngrijeasc[ de tran;area `n public
a c[rnurilor de tot felul, f[r[ s[ fi avut ̀ nainte
`n obicei un Privilegiu real, ori concret, ;i, ̀ n
ciuda Reglement[rilor Regale Superioare,
dup[ ce resturile ;i b[legarul animalelor sa-
crificate pe amintita mo;ie curial[ au fost
`mpr[;tiate de acolo `ntr-un mic c[tun, nu-
mit ̀ n popor Sihator, a continuat s[ d[uneze
foarte mult s[n[t[\ii cet[\enilor, ;i locuito-
rilor, ;i  s[ declan;eze apoi boli de tot felul,
;i pe toate acestea le-a f[cut astfel de la data
men\ionat[, prin violen\[ ;i cu for\a, spre
marele prejudiciu al Reclaman\ilor ;i Pro-
testatarilor ;i al `ntregului Venit Regal aflat
`n chestiune, ;i spre paguba  c]t se poate de
evident[ a Vistieriei Locale. 

:i astfel s[ nu p[rem noi, subsemna\ii,
c[rora ne revine s[ veghem asupra dreptu-
rilor Cet[\ii c]t ;i ale Venitului  Sfintei Co-
roane a Regatului Ungariei, c[ suntem de
acord cu ac\iunea nelegitim[, ;i recent in-
treprinse de a t[ia animale ;i cu  ̀ ndr[zneala
ilegal[ a In[l\imii Sale Titulare. 

De aceea, voind s[ ne ̀ ngrijim de Drep-
turile numitei Cet[\i precum ;i ale venitului
Regal, `i oprim, pe susnumitul Prea`naltul
Domn Conte, ;i pe to\i slujitorii lui arenda;i,
sau pe oricare al\ii care administreaz[, ori se
ocup[ de t[ierea ;i comercializarea c[rnii la
Curtea reclamat[, ;i lu[m m[suri s[ fie
`mpiedica\i desigur, de la continuarea fap-
telor nelegitime ;i contrare Libert[\ilor ;i
privilegiilor foarte vechi ale sfin\ilor ̀ mp[ra\i
;i ale regilor Ungariei, care acord[ drepturile
de a produce ;i a vinde carne ;i alimente nu-
mai Cet[\ii des pomenite, fapte aduc[toare
de prejudicii, v[t[m[toare pentru Vistieria
Local[ supus[  diverselor sarcini ale amin-
titului Venit Regal> obiect[m ̀ mpotriva ace-
lora;i, `i reclam[m ;i protest[m ;i totodat[
re`nnoim posibilitatea deplin[ ;i de orice fel
at]t pe cale direct[ c]t ;i pe calea justi\iei, pe
de o parte  de a perturba uneori ;i de a ̀ mpie-
dica acele fapte ilegale, apoi, pe de alt[ parte
de a revendica veniturile din timpul v]nz[rii
;i producerii ilegale de carne ;i alimente per-
cepute de `n[l\imea Sa susnumit[ ;i de
ferici\ii s[i `nainta;i, ca unele care au fost
smulse `n mod  nelegitim din amintita Vi-
stierie a Venitului Regal, ;i sporite ̀ n vremea
sa cer]nd ca acest Protest ;i Contesta\ie, ;i
Interdic\ie a noastr[, ca garan\ie prea`ndes-
tul[toare pentru  viitor a Drepturilor Cet[\ii
respective, s[ fie introdus ̀ n Protocolul ves-
titei instan\e subordonate Comitatului
S[tmar ;i redactat de noi ̀ n forma final[, s[
fie publicat./s[ ni se fac[ un extras.

Cu sigiliul din Szathmárnémeth, ̀ n ziua
de 20 Mai 1788” 

Traducerea din limba latin[< 
Cristina Horotan

****
Situa\ia a fost destul de complicat[. “Afa-

cerea Károlyi” cum era denumit[ `n epoc[,
sau “scandalul Károlyi” cum l-am numi
ast[zi, s-a ̀ ntins pe perioada unui secol. A;a
cum am v[zut `n documente, dreptul de
c]rcium[rit a fost dat c]nd s[tm[renilor
c]nd familiei Károlyi. Dar cum spuneam
merit[ s[ remarc[m faptul c[ s[tm[renii au
avut deseori c];tig de cauz[ `n lupta lor cu
puternica familie a grofilor Károlyi.

A consemnat A. Zaharia
Dreapta judecat[ regal[ a `mp[ratului Carol al VI-lea din 17 octombrie 1727
care `i repune `n drepturi pe cet[\enii din cetatea liber[ regal[ Satu Mare

~mp[ratul Leopold I declar[ abrogat dreptul familiei Károlyi de a comercializa vinul
`ncep]nd cu ziua de 8 iunie anul 1697
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ISTORIE
Cei mai mulţi dintre cei omorâţi la Nagasaki au fost omorâţi pe loc. Mai exact au fost dezintegraţi
şi topiţi de vii. Explozia s-a produs în apropierea Catedralei Catolice din cartierul Urakami în
timpul slujbei duminicale. Preotul și toți credincioșii au fost lichefiați de explozie. 

Ultimul episod al celui de-al
Doilea R[zboi Mondial s-a pro-
dus la ̀ nceputul lunii august 1945,
c]nd dou[ ora;e japoneze au fost
rase de pe fa\a P[m]ntului ̀ n pri-
mele ocazii `n care a fost folosit[
cea mai teribil[ arm[ inventat[ de
om< arma atomic[.

În dimineața zilei de 6 august 1945
locuitorii orașului Hiroshima au putut
vedea și auzi pe cer o formație de trei
avioane de bombardament americane
B-29 Superfortress aparținând forțelor
aeriene ale Statelor Unite ale Americii
survolând orașul. Fiind o formație mi-
că de avioane de bombardament, co-
mandamentul apărării anti-aeriene ja-
poneze a decis să nu intercepteze avioa-
nele americane, bănuind că este vorba
de o nouă misiune de recunoaștere lan-
sată de SUA în vederea unei serii de
bombardamente împotriva centrelor
industriale și urbane japoneze.

Pentru locuitorii Hiroshimei cele
trei avioane americane nu reprezentau
o surpriză, cu câteva zile în urmă avioa-
ne americane au lansat manifeste care
avertizau pe cetățenii acestui oraș ja-
ponez de iminența unor lovituri aerie-
ne distrugătoare.

Primul atac<
Hiroshima, 6 august 1945

Avionul de tip B-29 “Enola Gay”,
pilotat de colonelul Paul Tibbets, a lan-
sat o bomb[ atomic[ pe baz[ de uraniu
c]nt[rind patru tone ;i jum[tate, po-
reclit[ “Little Boy”, asupra ora;ului Hi-
roshima. Podul Aioi, unul dintre cele
81 de poduri din delta r]ului Ota, a
fost \inta acestei bombe. Era a;teptat
ca ciuperca atomic[ s[ se `nal\e la 600
de metri deasupra solului. La ora 8 ;i
16 minute, `ntr-o clip[, 66.000 de oa-
meni au fost omor]\i ;i 69.000 au fost
r[ni\i ̀ ntr-o explozie atomic[ de 10 ki-
lotone. Punctul de vaporizare total[ a
m[surat 1 km ̀ n diametru. Distrugerea
total[ s-a produs `ntr-o zon[ cu dia-
metrul de 1,8 km. Pagube importante
au fost provocate pe o zon[ cu diame-
trul de 3,5 km, iar la 4 km dep[rtare
tot ce era flamabil a ars.

~n zona de impact, temperatura
mediului a egalat-o pe cea a Soarelui.
De obicei temperatura urc[ treptat,
atinge un punct maxim ;i apoi scade
treptat. Dar aici temperatura a atins
punctul culminant `ntr-o frac\iune de
secund[, rezult]nd o sfer[ de foc de
ordinul a milioane de grade Celsius.
Cei afla\i sub punctul 0 al exploziei s-
au descompus, umbra lor
impregn]ndu-se ̀ n pietre. |iglele aco-
peri;urilor s-au topit pe o raz[ de 500
de metri de la punctul zero.

Primarul ora;ului Kabe, situat la
16 km de Hiroshima, a v[zut fulgerul
;i a sim\it c[ldura. La Academia Naval[
Japonez[ de pe insula Eta Jima, situat[
la aproape 100 km de Hiroshima, elevii
afla\i ̀ n s[lile de curs au auzit un sunet
de joas[ tonalitate ;i au sim\it adierea
unui v]nt neobi;nuit de cald prin fe-
restrele deschise.

Cei care lansaser[ bomba erau la
r]ndul lor ̀ ngrozi\i de p]rjolul pe care
`l provocaser[. “Era o viziune
`nfrico;[toare, o mas[ clocotitoare de
fum gri-purpuriu ;i care avea un miez
ro;u” a declarat unul dintre pilo\i. 

Al doilea atac<
Nagasaki, 9 august 1945

La trei zile dup[ Hiroshima,
`ntruc]t guvernul japonez nu anun\ase
f[r[ echivoc capitularea, dar probabil
;i pentru a testa un alt tip de bomb[
nuclear[, a urmat o nou[ explozie. 

Bomba aruncată la Nagasaki a fost
construită pe bază de plutoniu, spre
deosebire de cea de la Hiroshima care
a folosit uraniu. Bomba a explodat cu
o forţă echivalând 21.000 de tone de
explozibil convenţional.

Cei mai mulţi dintre cei omorâţi în
cel de-al doilea atac au fost omorâţi pe
loc. Mai exact au fost dezintegraţi şi
topiţi de vii.  Numărul oficial al
morţilor este de 70.000 de oameni
omorâţi în timpul atacului şi alţi 70.000
care au murit ulterior din cauza ra-
diaţiilor.  Explozia s-a produs în apro-
pierea Catedralei Catolice din cartierul
Urakami în timpul slujbei duminicale.
Preotul și toți credincioșii au fost li-
chefiați de explozie. La Muzeul Atomic
din Nagasaki există rozariile acestora
și vitraliile, topite și transformate în
mărgele de sticlă colorată.

Un vizitator al Muzeului Atomic
din Nagasaki noteaz[< “~n loc de cl[diri
sau copaci sau oameni o past[ de ma-
terie inform[, umbra unui om aruncat[
pe un perete de lemn, coiful soldatului
`n care s-a topit o bucat[ din pielea ca-
pului plus scalpul, falangele unei m]ini
topite `ntr-o sticl[, ceasul de m]n[ ale
c[rui limbi str]mbe mai indic[ ;i acum
ora atacului, 11.05, materii care au curs,
s-au dezintegrat ;i s-au transformat
`ntr-o past[ inform[, trei copii care se
jucau amesteca\i `ntr-o bucat[ de clei
ro;u, cu sufletul prins pentru eternitate
`n acea ̀ nchisoare de hum[, amprenta

unor plante ca ni;te siluete sau umbre
de teatru chinezesc, trunchiuri de bam-
bu;i parc[ freca\i cu ;mirghel, numai
pe partea expus[ spre explozie, struc-
turi metalice de sute de tone, grinzi
`ndoite ca ni;te be\e de chibrit, ban-
cnote carbonizate pe care se mai v[d
`nc[ efigii ale ~mp[ratului, buc[\i de
haine flendurite sau p[tate cu s]nge,
urma unor rame de ochelari topite `n
buzunarul unei haine, toate aceste
groz[vii pot tulbura chiar ;i pe cel mai
insensibil vizitator.”

Supravie\uitorul dublu

Tsutomu Yamaguchi a fost consi-
derat singurul supravie\uitor oficial al
ambelor explozii atomice din Japonia.
Pe c]nd avea 29 de ani, Yamaguchi, in-
giner la Mitsubishi Heavy Industries,

a fost trimis `ntr-o delega\ie la Hiros-
hima. Pe 6 august 1945, Yamaguchi se
afla pe o strad[ din Hiroshima, la 3 ki-
lometri de zona zero. ~n urma exploziei
s-a ales cu timpanele sparte ;i cu arsuri
pe partea superioar[ a corpului. ~n
noaptea aceea, barbatul a r[mas `ntr-
un bunc[r, iar `n ziua urm[toare, el s-
a `ntors `n ora;ul s[u natal< Nagasaki.

A doua bomb[ atomic[ a distrus
ora;ul Nagasaki pe 9 august 1945. ~n
momentul exploziei, Yamaguchi se afla
`n biroul s[u, povestindu-i superiorului
s[u despre incidentul de la Hiroshima.
"Am crezut c[ ciuperca nuclear[ m-a
urm[rit de la Hiroshima", declara Ya-
maguchi `ntr-un interviu pentru The
Independent, `n martie 2009.

Yamaguchi a murit la 93 de ani, `n
primele zile ale anului 2010.

Vasile A.

“Bomba |arului” este numele dat
de Occident celei mai puternice arme
nucleare construită și detonată vreoda-
tă. A fost o bombă cu hidrogen în 3 sta-
dii, fabricată de Uniunea Sovietică sub
numele oficial de RDS-220, numele de
cod fiind Ivan. Proiectul inițial prevedea
o putere echivalentă de 100 megatone
TNT, redusă mai apoi la 50 megatone,
pentru limitarea contaminării radioac-
tive.

A fost detonată la 30 octombrie
1961, în arhipelagul Novaia Zemlia.
Scopul ei a fost doar demonstrarea ca-
pacității tehnologiilor militare ale
URSS> s-a construit un singur exemplar,
cea detonată, iar o machetă se află în
prezent la Muzeul armelor nucleare ru-
sești din Sarov. Bomba a avut masa de
27 tone și era de forma unui cilindru
lung de 8 m având diametrul de 2,1 m.
Este una din cele mai „curate” bombe
atomice create vreodată, 97% din ener-
gia ei fiind dată de reacția de fuziune
nucleară (care nu produce reziduuri ra-
dioactive).

Bomba a fost lansată dintr-un bom-
bardier Tu-95V special modificat pen-
tru a o putea transporta și acoperit pen-
tru protecție cu o vopsea specială re-
flectorizantă. A fost lansată de la alti-
tudinea de 10.500 m și a detonat la 4.000
m deasupra solului la 188 secunde de
la lansare. Pentru a-i încetini căderea
s-a folosit o parașută de 800 kg, dând
astfel timp avionului să se îndepărteze
suficient (45 km). 

Mingea de foc a avut un diametru
de 5-7 km. Lumina exploziei a fost atât
de puternică încât a fost zărită de la
1.000 km distanță. Ciuperca atomică s-
a ridicat la 64 km înălțime și a avut un
diametru de 30-40 km. Toate clădirile
din Severnâi au fost distruse. La sute
de kilometri distanță casele din lemn
au fost distruse și cele din cărămidă și-
au pierdut acoperișurile, ferestrele și
ușile. Comunicațiile radio au fost în-
trerupte timp de aproape o oră. Explo-
zia a putut fi văzută și simțită până în
Finlanda, spărgând și geamuri. Undele
de șoc atmosferice au făcut `nconjurul
planetei de 3 ori. Oamenii care s-ar fi
aflat la mai puțin de 100 km ar fi suferit
arsuri de gradul 3. Căldura s-a simțit
până la 270 km. Șocul seismic a măsurat
5-5,25 grade pe scara Richter.

Bomba |arului, cea
mai mare arm[
atomic[ detonat[

Numărul focoaselor nucleare din
lume se ridica la 16.300 în 2014, faţă de
17.270 în 2013, în timp ce în 2011 exis-
tau 20.530, faţă de 22.600 cu un an în-
ainte. Statele Unite şi Rusia deţineau
7.300 şi, respectiv, 8.000 de focoase nu-
cleare la începutul anului.

În contextul în care principalele pu-
teri nucleare continuă să-şi reducă ar-
senalul, alte ţări, ca Marea Britanie şi
Franţa, au rămas la acelaşi nivel, cu 225
şi, respectiv, 300 de focoase nucleare.

"China, India şi Pakistanul sunt sin-
gurele puteri nucleare care şi-au sporit
arsenalele, în timp ce Israelul pare să
aştepte să vadă evoluţiile din Iran", a
apreciat Institutul de cercetare pentru
Pace (Sipri) de la Stockholm.

La începutul lui 2014, China deţinea
250 de focoase nucleare, India între 90
şi 110, Pakistanul între 100 şi 120, iar
Israelul 80, potrivit raportului. Coreea
de Nord figurează pe listă cu 6 până la
8 focoase nucleare. Datele au la bază
cantitatea de plutoniu pe care Coreea
de Nord ar fi putut să o produc[.

Nou[ \[ri din lume
au arsenal nuclear

Era armelor nucleare
a `nceput acum 70 de ani

“Ciuperca” primei bombe atomice detonate `n istorie, filmat[ `n diminea\a zilei de 6 august 1945 la Hiroshima

R[m[;i\ele ora;ului Nagasaki dup[ bombardamentul nuclear, 9 august 1945



RE}ETE
Remediile pe bază de cimbru oferă protecţie cardiacă și au

acţiune antiinflamatoare, antibacteriană și antivirală. De ase-
menea, leacurile pe bază de cimbru acţionează ca tonic nervos,
ca antispasmodic și antireumatic.

Tort cu vin

Fleic[ umplut[ 
cu ciuperci

Mod de preparare<

Albușul de ouă se bate spumă tare,
iar gălbenușul se freacă bine cu zahărul
și cu praful de copt, apoi cele două se
amestecă și se adaugă treptat făina,
amestecând în continuu. Din acest
aluat se coc două blaturi de pișcot. Una
dintre acestea se rulează, iar după ce s-
a răcit se unge cu gem și se taie felii

subțiri. Din laptele, praful de budincă
și zahăr se prepară o budincă mai con-
sistentă și se amestecă până se răcește,
apoi se adaugă un plic de gelatină topită
și frișca bătută spumă tare, în care se
mai poate pune compot de vișine, sau
de ananas. Căptușim forma de tort cu
hârtie de copt, așezăm feliile de ruladă
de pișcot, apoi topim celălalt plic de
gelatină în vinul îndulcit cu zahărul
pudră și turnăm în mod egal peste fe-
liile de ruladă așezate în formă. După
ce se răcește puțin așezăm crema, apoi
cel de a doilea blat de pișcot. Lăsăm
totul la frigider circa o oră, apoi răstu-
năm cu grijă pe o tavă. Astfel feliile de
ruladă de pișcot vor rămâne de asupra.
Tortul se poate orna cu frișcă, fructe,
sau marțipan.

Ingrediente<

Pentru pișcot< 6 ouă, 6 linguri de
zahăr, 6 linguri de făină, o linguriță
de praf de copt, un gem de caise fin,
fără pulpe de fructe, 1 plic de gelatină,
200 g vin alb, dulce, o lingură de zahăr
pudră. Pentru cremă< 400 g lapte, o
budincă de vanilie, 4 linguri de zahăr,
500 g de frișcă, un plic mic de gelati-

nă.

Mod de preparare<

Cu un cuțit bine ascuțit fleica se
crestează pentru a putea fi umplută. Se
condimentează după gust, și exteriorul,
și interiorul. Se lasă la frigider circa 2-
3 ore. Ceapa tăiată foarte mărunt se
călește în ulei, se adaugă ciupercile cu-
rățate și tăiate bucăți mici, iar când to-

tul s-a călit, se adaugă 2 ouă bătute bine
și condimentele, apoi totul se mai pră-
jește până când ouăle se întăresc. Se ia
de pe foc și se lasă să se răcească. Se
strecoară ulei și se amestecă bine cu
un ou crud. Cu acest amestec se se um-
ple fleica. Se prinde cu scobitoare, ca
o perniță, se așează pe tavă și se pune
la cuptor, la foc mare, spre mediu și se
prăjește, până când carnea se rume-
nește. Apoi se unge cu ulei, sau cu un-
tură și se mai dă puțin la cuptor, să
prindă o culoare lucioasă. Se servește
cu pireu de cartofi sau garnitură asor-
tată.

Ingrediente<

O bucată de fleică de circa 1 kg,
200 g ciuperci champinon, o ceapă de
mărime medie, 3 ouă, 4-5 linguri de
ulei, sau preferabil, 2-3 linguri de un-

tură (dacă vă place), sare, piper.

Sirop ;i gem de
pepene galben

Mod de preparare<

Miezul de pepene se scobește cu o
linguriță sau se taie cubulețe. 2 linguri
de zahăr se pun deoparte, iar restul se
toarnă peste fructe. Se amestecă bine,
în așa fel încât pepenele să se mai zdro-
bească. Aici se pot adăuga și scorțișoa-
rele. Compoziția se pune la rece și se
lasă să stea 4-5 ore, după care se pune

la fiert. Se mai adaugă 300-350 ml de
apă, în funcție de grosimea compoziției
din vas. Lăsăm la fiert la foc mic, ames-
tecând din când în când, până când dă
două-trei clocote. Dacă ați adăudat
scorțișoare, după ce se fierbe compo-
ziția acestea se scot. Într-un vas se stre-
coară siropul ce s-a format, apoi în va-
sul cu fructele se adaugă gelfixul ames-
tecat cu zahăr și sarea de lămâie. Se
mai fierbe 1-2 minute, zeama, cât se
mai formează se toarnă în vasul în care
a fost strecurat siropul, iar gemul bine
strecurat se pune în borcane. Siropul
se poate servi proaspăt, iar dacă se pune
pentru iarnă se adaugă și salicilul. Se
recomandă pentru sucuri, coctailuri,
coctailuri de fructe, sau topping la în-
ghețată ori prăjituri.

Ingrediente<

1 kg de miez de pepene galben,
cât mai aromat și cât mai intens colo-
rat, 750 g zahăr, un gelfix 2<1, un vârf
de cuțit de sare de lămâie, un vârf de
cuțit de salicil (salicilul nu se înlocu-
iește cu conservant). După gust se
poate adăuga să 2-3 batoane de scor-

țișoare, dar nu este obligatoriu. 

Sup[ de ro;ii 
cu t[i\ei

Mod de preparare<

Din făină și ulei se prepară un rân-
taș foarte slab, se adaugă boiaua și trep-
tat bulionul (sau 200 g de pastă de to-
mate dizolvată în circa 3-400 g apă),

apoi și laptele. Se mai poate adăga pu-
țină apă, până când se ajunge la con-
sistența dorită. Se pune sare, zahărul,
și zahărul vanilat (dacă folosiți). Toată
compoziția se mai fierbe câteva minu-
te, amestecând continuu, apoi se ia de
pe foc. Tăițeii se fierb separat, în apă
ușor sărată, se strecoară, și se pun în
supă. Se servește caldă sau rece, după
gust, ornat cu frunză de mentă, frișcă,
sau înghețată cu vanilie.

Ingrediente< 

500 ml de bulion, pe cât posibil
proaspăt preparat, 500 g lapte, 100 g
tăiței cu formă măruntă, o lingură cu
vârf de făină, 2-3 liguri de ulei, 2 liguri
de zahăr, o linguriță mică de boia de
ardei dulce, puțină sare, eventual și

un plic de zahăr vanilat, după gust.

Cimbrul este cunoscut în numeroase
bucătării ca fiind un condiment care dă
gust mâncărurilor. Cu siguranţă sunt
puţini cei care cunosc și valenţele tera-
peutice ale acestei plante. 

Printre substanţele care conferă cim-
brului valoare terapeutică se numără ule-
iul volatil, taninurile, mucilagiile și sub-
stanţele amare. Există două tipuri de cim-
bru, de cultură și de grădină, ambele
având calităţi curative în multe afecţiuni
des întâlnite, precum viroza, bronșita sau
sinuzita, dar și pentru tulburările diges-
tive. Remediile pe bază de cimbru oferă
protecţie cardiacă și au acţiune antiin-
flamatoare, antibacteriană și antivirală.
De asemenea, leacurile pe bază de cim-
bru acţionează ca tonic nervos, ca antis-
pasmodic și antireumatic.

Modalităţi de administrare

Modul de preparare și cel de admi-
nistrare al cimbrului depind de boala
pentru care este recomandat. Spre exem-
plu, pentru viroze și bronșite se indică
tratamentul cu tinctură de cimbru. În
combaterea astmului, uleiul volatil de
cimbru dă rezultate bune, în timp ce în
diaree se administrează pulberea de cim-
bru.

Pulberea se obţine prin măcinarea
plantei cât mai fin, cu ajutorul râșniţei.
Praful se păstrează în borcane închise er-
metic, în locuri răcoroase și la întuneric.

Uleiul volatil, disponibil în magazi-
nele cu produse naturiste, este preparat
prin tehnologii specifice de extragere a
substanţelor active. Uleiul volatil din pul-
bere se evaporă în aproximativ o săptă-
mână, prin urmare este indicat a se folosi
în acest interval.

Tinctura se prepară astfel< într-un
borcan cu 400 de ml de alcool alimentar
de 50 de grade se pun 15 linguri de pul-
bere de cimbru și se amestecă încontinuu.
Se lasă totul la macerat timp de 12 zile.
După această perioadă, se strecoară
amestecul, apoi se adaugă 10 picături de
ulei volatil de cimbru. Tinctura se agită
bine și se păstrează în sticluţe închise la
culoare. Nu se poate administra mai târ-
ziu de 3 luni.

Infuzia combinată< lasă la macerat
timp de 10 ore 4 linguri de cimbru în 500
de ml apă. Filtrează apoi planta și fierbe-
o timp de 5 minute în alte 500 ml apă.
Lichidul de la prima filtrare se amestecă
apoi cu lichidul de la a doua filtrare și se
obţine infuzia combinată de cimbru.

Pe cale internă, se administrează in-
fuzia simplă sau infuzia combinată, câte
1-2 căni pe zi. Tinctura de cimbru se ia
câte o linguriţă pe zi, de 2-3 ori pe zi.
Din pulbere se poate administra câte 1
vârf de linguriţă de 3-4 ori pe zi, iar din
ulei volatil, 3 picături de 3 ori pe zi, timp
de cel mult 10 zile.

Uleiul se poate folosi în aromaterapie
sau pentru inhalaţii, în bronșite și sinu-
zite. Uleiul este eficient și în masajele
pentru amelioarea simptomatologiei în
caz de reumatism, nevralgii, atrofie mus-
culară și paralizie.

Afecţiuni pentru care cim-
brul este remediu

Simptomele bronșitelor acute sau
cronice, a virozelor respiratorii și tusei
pot fi reduse cu tinctură de cimbru, care
are efect expectorant. În adaos cu extract
de ciuboţica-cucului, tratamentul cu
tinctură de cimbru are acţiune bronho-
dilatatoare, expectorantă și calmantă. Se
recomandă consumul a câte o linguriţă
din fiecare tinctură, de câte 4-6 ori pe zi,
timp de 2 săptămâni.

În tratamentul astmului, pneumoniei
și infecţiilor respiratorii se recomandă
administrarea de ulei volatil, câte 2-3 pi-
cături pe zi, timp de 2 săptămâni.

Uleiul are efect antibiotic și bronho-
dilatator puternic. Faringita și laringita
pot fi calmate tot cu ajutorul uleiului de
cimbru.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Leacurile pe baz[ de 
cimbru ac\ioneaz[ ca 

tonic nervos
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S~N~TATE
La copiii mici sucul de morcovi se dilueaz[ ̀ n ap[ ;i se folose;te

`n locul laptelui. ~mpotriva constipa\iei se poate folosi o sup[ pre-
parat[ dintr-un kilogram de r[d[cini care se fierb de dou[ ori
`ntr-un litru de ap[ ;i apoi se paseaz[.

Morcovul `nt[re;te
organismul ;i 
previne `mb[tr]nirea

Vechii greci considerau mor-
covul un medicament, iar medi-
cul ;i farmacistul Discorides nota
despre frunzele acestei legume c[
“administrarea lor face s[ se
restr]ng[ tumorile ;i cur[\[
s]ngele”. 

Aliment banal, la `ndem]na oricui
este unul dintre cele mai vechi medica-
mente antitumorale din lume. ~n
Rom]nia este folosit `n alimenta\ie de
peste 2000 de ani iar ast[zi aproape trei
sferturi din suprafa\a cultivat[ cu legume
este ocupat[ de morcov.

Leacuri populare

~n satele rom]ne;ti, mustul de mor-
covi se d[dea contra rahitismului, iar cu
morcovi fier\i ̀ n lapte se f[ceau cataplas-
me care se puneau pe inflama\ii ;i r[ni
vechi. 

Din morcovi ra;i, stropi\i cu petrol,
se f[ceau turte pentru tratarea inflama\ii-
lor ganglionilor, denumite g]lci. S[m]n\a
zdrobit[, luat[ cu vin se d[dea `n ascit[
;i pneumonie. 

Dulcea\a de morcovi ra;i se d[dea
contra tusei convulsive, iar fiertura de
morcovi contra icterului. Se mai f[cea
din morcovi un pahar, se punea `n el un
ban de aur sau un inel ;i ap[, care se
d[dea bolnavului s-o bea. ~n \inutul

N[s[udului, se scobea morcovul, se pu-
nea `n el ap[ ;i un inel de aur, se \inea o
zi apoi se bea contra g[lbin[rii(hepatitei).
Sucul  proasp[t extras din morcov ras se
bea, ̀ nainte de m]ncare, contra durerilor
de stomac. Zeama  de r[d[cin[ ne`ndul-
cit[ se lua,  c]te 4 ulcele pe zi, contra dia-
reei ;i frigurilor.

~n alte p[r\i, decoctul r[d[cinilor
r[zuite se lua contra durerilor de stomac.
Frunzele uscate ;i pisate m[runt se pu-
neau la ochi, contra albe\ei. Zeama de
morcovi se folosea la hemoroizi ;i la he-
moragiile abundente ale femeilor.

Ac\iune farmaceutic[

Morcovul este un bun vitaminizant,
tonifiant, analgezic, antiseptic, calmant,
cicatrizant, regenerator al pielii, tonic cu-
tanat, ajut[ ̀ n lupta cu cancerul (datorit[
prezen\ei betacarotenului), reduce co-
lesterolul, stimuleaz[ func\ia hepatic[,
hipoglicemiant, red[ pofta de m]ncare,
vindec[ ulcerul, ajut[ pancreasul, cal-
meaz[ durerea de stomac, regleaz[ tul-
bur[rile metabolismului, stopeaz[ ate-
roscleroza, elimin[ acidul uric, ̀ nt[re;te
capacitatea de ap[rare a organismului,
spore;te num[rul de globule ro;ii, este
fluidifiant biliar, cicatrizant gastric, an-
tianemic, cre;te acuitatea vizual[, dilat[
vasele coronariene datorit[ prezen\ei
daucarinei, favorizeaz[ lacta\ia, este un
bun vermifug intestinal.

Preparate din morcov

Morcovul ras se poate aplica pe
afec\iunile pielii. Se va l[sa timp de 30
de minute dup[ care se va sp[la cu ap[
c[ldu\[. Se poate repeta opera\ia de mai
multe ori pe zi.

Sucul de r[d[cin[ de morcovi se
aplic[ pe tegumente pentru cicatrizare.
Intern, se pot consuma 200 ml de suc de
mai multe ori pe zi. Se poate folosi `n
combina\ie cu mai multe sucuri ̀ n multe
afec\iuni. Sucurile se consum[ `n cure
de lung[ durat[. ~n cazul `n care apare o
colorare a pielii, se va `ntrerupe aceast[
cur[ pentru c]teva zile, dup[ care se va
putea relua. Este semnul c[ este prea pu-
ternic[ ac\iunea de epurare a organis-
mului. Se consum[ acest suc doar ̀ nainte
de mese. Este cel mai util dintre toate su-
curile de legume. La copiii mici sucul de
morcovi se dilueaz[ ̀ n ap[ ;i se folose;te
`n locul laptelui. ~mpotriva constipa\iei
se poate folosi o sup[ preparat[ dintr-un
kilogram de r[d[cini care se fierb de
dou[ ori `ntr-un litru de ap[ ;i apoi se
paseaz[. ~n caz de diaree infantil[ se pre-
par[ o sup[ de morcovi astfel< se cur[\[
o jum[tate de kilogram de morcovi, se
taie `n buc[\i ;i se fierb `ntr-un litru de
ap[ p]n[ se ̀ nmoaie complet. Se trec prin
sita de pireu. Se adaug[ ap[ clocotit[
p]n[ se ajunge la un litru ;i se mai pune
o jum[tate de linguri\[ de sare.

Se administreaz[ pe parcursul a 24

de ore, timp
de 2-3 zile. Se
poate da cu
biberonul, iar
partea consis-
tent[ cu lin-
gura. Laptele
se reintrodu-
ce treptat, `n
5-6 zile, mic;or]nd cantitatea de morcov
utilizat[ de la 500 de grame la 100 de
grame la litrul de ap[.

Din semin\e se face o infuzie cu o
linguri\[ la o can[ cu ap[ dat[ `n clocot.
Este un bun aperitiv, diuretic, emenagog,
galactogog. La doza de 1-5 grame se-
min\ele sunt carminative (expulzeaz[ ga-
zele intestinale).

Dou[ linguri\e de frunze de morcov
se vor m[run\i, apoi se vor pune `n 250
ml ap[ clocotit[. Se acoper[ timp de 10
minute, dup[ care se strecoar[. Infuzia
este foarte util[ mai ales `n afec\iunile
digestive, sau extern ̀ n afec\iunile pielii.

Dac[ punem suc de morcovi ̀ n lapte
`n cantit[\i egale, acest preparat va fi un
bun expectorant. Sugarilor li se poate da
suc de morcovi ̀ n locul supei. La ̀ nceput
se va da diluat cu lapte ̀ n cantitate mic[,
dup[ care se va putea da, a;a cum este,
f[r[ s[ fie diluat `n func\ie de toleran\a
individual[.

Extern, sucul se poate aplica ̀ n cazul
cancerului de piele. Se poate ;i rade ;i se
aplic[ sub form[ de past[, local. ~n can-
cerul cu metastaze, se indic[ consumul

exclusiv al sucului ̀ n orice cantitate, f[r[
s[ se mai dea alte alimente `n afara su-
curilor de legume, ̀ n care morcovii sunt
baza. Se poate `n acest fel s[ se consume
p]n[ la 3 litri de suc pe zi. Este des
men\ionat cazul unei femei din Canada
care a sc[pat de cancer consum]nd zilnic
2 litri de suc de morcovi timp de 8 luni.
Cantitatea de 100 ml suc de morcovi se
poate amesteca cu un galbenu; de ou ;i
pu\in ulei de m[sline. Preparatul rezultat,
administrat de mai multe ori pe zi este
de folos `n afec\iuni respiratorii sau cele
ale aparatului digestiv.

Inflorescen\a de morcov se va pune
la uscat, apoi se transform[ `n praf ;i se
va lua c]te un v]rf de cu\it sau o linguri\[,
de mai multe ori pe zi. Se vor consuma
`nainte de mese, se \in mai mult timp `n
gur[, apoi se vor `nghi\i. Este foarte util
`n deregl[rile ganglionare sau boli endo-
crine. Praf din semin\e de morcovi, c]te
3 linguri\e pe zi se consum[ ̀ n caz de os-
teoporoz[, menopauz[ sau afec\iuni ale
ovarelor.

ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST

Angina pectoral[ se define;te ca o du-
rere de piept, care apare ̀ n spatele sternului
;i care poate merge `n g]t, mandibul[,
umeri, spate sau bra\e ap[rut[ de obicei la
efort sau emo\ie ;i care dispare `n repaus
sau la administrarea de nitroglicerin[.
Este cea mai frecvent[ form[ de cardiopa-
tie ischemic[. Speciali;tii precizeaz[ c[
exist[ ;i forme nedureroase, cum se
`nt]mpl[ frecvent la pacien\ii diabetici, la
care pot s[ apar[ doar `ngreunarea
respira\iei, oboseal[ sau palpita\ii. Aceste
forme nedureroase, pe care medicii le nu-
mesc "ischemie silen\ioas[" trebuie recu-
noscute la timp ;i tratate ca ;i celelalte.

Cauza cea mai frecvent[ a anginei pec-
torale este ateroscleroza arterelor coronare
( ̀ ngro;area pere\ilor arterelor prin depu-
neri de gr[simi - colesterol - cu ̀ ngustarea
calibrului acestor vase (stenoze) ;i redu-
cerea fluxului sangvin prin acestea). Exist[,
`ns[, ;i situa\ii ̀ n care ischemia miocardic[
;i angina pot ap[rea ̀ n absen\a stenozelor
arterelor inimii (coronarelor). A;a se
`nt]mpl[ `n anumite boli cardiace cum
sunt stenoza aortic[ sau cardiomiopia hi-
pertrofic[, ̀ n cazul ̀ n care purta\i un astfel
de diagnostic.

Factorii de risc majori pentru ateros-
cleroz[ sunt de dou[ tipuri<nemodificabili
(v]rsta `naintat[, sexul masculin, eredita-
tea) ;i modificabili prin schimbarea stilului
de via\[ sau cu medicamente (fumatul, hi-
pertensiunea arterial[, diabetul zaharat,
obezitatea, alcoolul `n cantitate mare).

A consemnat Irina Maier

Cum recunoa;tem 
angina pectoral[?



Nutriţionistii recomandă ca prima masă a dimineţii să conţină proteine, fructe,
cereale integrale şi legume. Dacă nu putem introduce la o masă toate aceste alimente,
atunci la micul dejun ar trebui să combinăm cel puţin trei din aceste grupe. DIET~

Despre importanţa micului
dejun au scris mulţi nutriţionişti.
Dar, chiar dacă mulţi dintre noi
mâncăm această masă dimineaţa,
înainte de a pleca de acasă, puţini
ştim ce alimente ar trebui de fapt
să consumăm.

Nutriţionistii recomandă ca prima
masă a dimineţii să conţină proteine,
fructe, cereale integrale şi legume. Da-
că nu putem introduce la o masă toate
aceste alimente, atunci la micul dejun
ar trebui să combinăm cel puţin trei
din aceste grupe. Porţiile trebuie să
ţină cont de vârstă, activitate şi dieta
generală. În mod normal, alimentele
de la o masă trebuie să conţină 25%
proteine, 25% carbohidraţi, 50% fructe
sau legume. Micul dejun trebuie mân-
cat atunci când ne este foame, nu la
oră fixă, altfel riscăm să ne îngrăşăm.

Alimente recomandate 

1. Ouăle. Deşi un ou conţine apro-
ximativ 200 miligrame de colesterol,
acesta nu este dăunător, problemele
de sănătate apărând din cauza grăsi-
milor saturate. Un ou conţine 70 de
calorii şi 6 grame de proteine. Partea
cea mai nutritivă a unui ou este gălbe-
nuşul, aici regăsindu-se cele mai multe
minerale şi vitamine, printre care şi
luteina.

2. Pâinea sau cerealele integrale.
Aceste alimente conţin fibre, care sunt
foarte importante pentru sănătate, ele
reglând colesterolul şi tensiunea arte-
rială. Fibrele conferă în plus senzaţia
de saţietate şi asigură energia necesară
unei zile. Cerealele alese trebuie să
conţină cel puţin 5 grame de fibre, spu-
ne nutri\ioni;tii. Dacă vrem să slăbim,
trebuie să evităm cerealele care au za-
hăr adăugat. Laptele nu ar trebui să

conţină mai mult de 1% grăsime.
3. Fructele trebuie alese după pre-

ferinţe, orice tip de fructe fiind sănătos
şi recomandat la micul dejun. Bana-
nele sunt foarte bune şi în plus uşor
de transportat. Când asociem mai
multe fructe la o masă e bine să ţinem
cont de proprietăţile lor. De exemplu,
citricele sunt bogate în vitamina C, iar
fructele de pădure în antioxidanţi.

4. Iaurtul. Un iaurt conţine la fel
de multe proteine ca o bucată de carne,
iar cel mai bogat în proteine este iaur-
tul grecesc. Dacă vrem să slăbim sau
dacă suferim de diabet putem alege
un iaurt degresat. Oricum, este bine
să alegem unul simplu, fără fructe,
pentru că acestea conţin de obicei mult
zahăr.

~nlocui\i batoanele proteice
cu cereale sau fructe

5. Shake de fructe. Cunoscut şi sub
numele de smoothie, este porţia ideală
pentru a fi luată la pachet. Conţine
iaurt şi un amestec de fructe sau legu-
me. Pentru cină, de exemplu, putem
înlocui fructele cu legume, cum ar fi
spanacul sau kale.

6. Sucul de fructe. Un pahar de suc
natural la micul dejun este foarte in-
dicat, dar trebuie să alegem un suc
100% natural, fără zahăr adăugat. Dacă
stoarcem singuri fructele, putem în-
locui cu suc porţia zilnică recoman-
dată de fructe.

7. Cafeaua este o alegere sănătoasă,
pentru cei care vor să consume acest
energizant. Totul este să nu depăşim
doza zilnică de 4 ceşti.

Pentru cei care preferă să mănânce
batoane proteice, nutriţioniştii reco-
mandă înlocuirea acestora cu variante
mai ieftine şi mai sănătoase< un bol cu
lapte şi cereale sau fructe.

Micul dejun trebuie 
luat c]nd ne este foame

Nu există bărbat pe lume care
să nu fie invidios când priveşte un
abdomen în “pătrăţele de cioco-
lată” şi care să nu exclame naiv<
vreau şi eu! Simplu de zis, greu de
făcut… şi în nici un caz peste
noapte!

Chiar dacă natura a fost grijulie cu
voi şi v-a înzestrat cu puţine celule adi-
poase, majoritatea sunt dispuse în zona
abdomenului. Deci e simplu< orice ex-
ces alimentar se traduce, rapid, prin
lărgirea curelei de la pantaloni. Ca să
scăpaţi de burtă, nu vă pune nimeni la
o cură de slăbire drastică, dar se impu-
ne puţină ordine alimentară în ritmul
meselor, cantitatea de mâncare din far-
furie, felul în care este preparată şi cât
de mult e stropită cu alcool.Decât mult
şi prost, mai bine puţin şi sănătos!

Importan\a celor 3 mese

Obi;nui\i-v[ s[ ave\i 3 mese prin-
cipale, fără gustări sau “ciuguleli” între
mese. Efortul de digestie a alimentelor
şi mâncatul lor la interval de 4-5 ore

ajută metabolismul să ardă mai multe
calorii decât atunci când există o sin-
gură masă, şi aceea seara. O zi în care
aţi “sărit” o masă este o zi în care nu aţi
slăbit, iar caloriile venite după “post”
sunt asimilate mai repede şi transfor-
mate instantaneu în grăsime.

Elimina\i din meniu felurile “grele”
gătite tradiţional, româneşte, cu multă
grăsime, prăjeli şi tocături< salată de
beouf, sarmale, şniţel, chiftele, sosuri
cu smântână şi făină. Alegeţi variante
dietetice< grătar sau cuptor, carne slabă,
sos tomat, condimente şi ierburi aro-
matice.

Evita\i alimentele 
cu densitate caloric[ mic[

Produsele care au calorii multe
concentrate într-un volum mic (me-
zeluri, caşcaval, brânză topită, marga-
rină, ulei, dulciuri) trebuie înlocuite
cu produse care au densitate calorică
mică şi volum mare (carne slabă, peşte,
lapte, iaurt, pâine, paste făinoase, fructe
şi legume).

Redimensiona\i por\iile şi numărul

de feluri de mâncare consumate la o
masă. Din cauza necesarului energetic
tot mai redus al organismului şi a se-
dentarismului, trebuie să renunţaţi la
succesiunea clasică< aperitiv/ciorbă/fel
principal/desert. În cel mai bun caz,
două feluri de mâncare sunt suficiente
şi ciorba ar trebui să fie unul dintre ele,
pentru că umple stomacul fără aport
mare de calorii şi dă saţietate prelun-
gită. Tradiţia românească încurajează
abundenţa alimentară şi porţiile gene-
roase, aşa că reduceţi cu 30% cantitatea
de alimente din farfurie şi abia atunci
veţi obţine o porţie corectă.

Elimina\i complet zah[rul
din alimenta\ie

Zah[rul conţine calorii goale, fără
aport de nutrienţi. Datorită vitezei cu
care se absoarbe în sânge, determină o
secreţie crescută de insulină, hormon
care stochează suplimentar grăsimea
la nivelul abdomenului.

Elimina\i alcoolul, dar mai ales be-
rea. Toată lumea cunoaşte expresia
“burtă de băutor de bere”, deoarece ma-

joritatea consumatorilor de alcool au
un surplus ponderal provenit atât din
caloriile proprii alcoolului cât şi din
aportul generos de alimente grase şi
sărate care merg bine cu băutura. Pre-
zenţa alcoolului reduce arderea grăsi-
milor de depozit şi favorizează trans-
formarea caloriilor alimentare în ţesut
adipos.

Berea,  în plus, are zahăr şi este
agresivă pentru ficat şi pancreas, acce-
lerând procesul de îngrăşare. Un pahar
de vin pe zi nu omoară pe nimeni, însă
dacă doriţi să aveţi rezultatele specta-
culoase în procesul de “topire” al burţii,
abţineţi-vă!
Nu m]nca\i carbohidra\i dup[ ora
18.00, deoarece organismul îşi înceti-
neşte metabolismul, nu mai poate con-
suma glucidele şi acestea vor fi trans-
formate în grăsimi. Elimină de la cină
pâinea, pastele, orezul, fructele, carto-
fii, mămăligă, apelaţi fără frică la pro-
teine (carne slabă de orice fel, peşte) şi
legume, chiar dacă este nevoie de o
cantitate mai mare ca să vă săturaţi>
organismul consumă mai multă ener-
gie ca să le digere, deci veţi slăbi mân-
când! Sursa csid.ro.

Cum pot sc[pa b[rba\ii de burt[?
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La 61 de ani, veniturile sale se
apropie de 3 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, Oprah ̀ ;i conti-
nu[ activitatea, implic]ndu-se ;i
`n alte tipuri de proiecte de-a lun-
gul celor patru ani de c]nd a re-
nun\at la emisiunea care a consa-
crat-o. 

„V[ mul\umesc pentru c[ a\i fost o
inspira\ie at]t de drag[ mie c]t am ̀ ncer-
cat s[ fiu ;i eu pentru voi. Nu v[ spun
adio, ci doar ... p]n[ ne vom revedea.
Glorie Domnului”, sunt cuvintele cu care
;i-a `ncheiat ultima emisiune de pe ca-
nalul ABC.

Timp de 25 de ani, acea emisiune a
fost parte din via\a de zi cu zi a telespec-
tatorilor s[i loiali. Dar deja din sezonul
12, Oprah a ̀ nceput s[ se simt[ extenuat[.
Motivul pentru care nu a renun\at a fost
responsabilitatea de a continua pe care o
sim\ea fa\[ de oameni. „Am luat decizia
`n timpul film[rilor la «Beloved». Am
sim\it leg[tura cu sensul sclaviei ;i cu
propria mea istorie ̀ ntr-un mod complet
nou pentru mine. :i am realizat c[ nu
am niciun drept s[ renun\, provenind
dintre cei care nu aveau dreptul de a
vorbi, nu aveau puterea de a schimba ce-
va. Iar mie mi-a fost dat[ aceast[ ;ans[
de a le vorbi oamenilor ;i de a-i influen\a
pentru a-i ajuta s[ duc[ o via\[ mai ̀ mpli-
nit[.”

A;a c[ a continuat. Dar c]nd ;i-a dat
seama c[ obliga\iile sale au devenit ̀ ns[;i
via\a ei ;i c[ nu reu;ea s[ g[seasc[ echi-
librul pe care-l recomanda tuturor, a de-
cis c[ venise vremea s[ renun\e. „Ani de
zile le-am spus oamenilor s[ \in[ un jur-
nal al recuno;tin\ei, dar ̀ n ultimii ani eu
`ns[mi fusesem prea ocupat[ pentru a
\ine unul. Eram at]t de obosit[ c]nd
ajungeam acas[, de obicei dup[ 8<30 sea-

ra, `nc]t nu i-am mai dat prea mult[
aten\ie”, le-a dezv[luit ea cititorilor „O
Magazine”. „Umplusem cu altceva spa\iul
din mine care-mi permitea s[ m[ con-
ectez cu Dumnezeu.”

Momentul ei de revela\ie a venit
atunci c]nd a descoperit un jurnal vechi
`ntr-un sertar de-al ei. A surprins-o s[
citeasc[ c]t de fericit[ era atunci pentru
lucruri m[runte, ca ;erbetul de mango
;i felul `n care-;i sim\ea t[lpile `n mo-
mentul `n care alerga. „Cred c[ pierdu-
sem din vedere cea mai bun[ via\[ pentru
mine”, i-a m[rturisit ea lui Gayle King,
cea mai bun[ prieten[ a ei. Pe atunci, o
zi tipic[ pentru ea presupunea filmarea
a trei emisiuni `ntr-o zi. :i de parc[ asta
nu era suficient, petrecea mult timp la
telefon cu fetele de la ;coala ei din Africa
de Sud ;i cu cei de la revist[. Mai f[cea
;i o emisiune la radio de or[. „F[ceam
tot ce era legat de `nfiin\area unei noi
re\ele de televiziune.”

Oprah Winfrey Network (OWN) a
`nceput s[ emit[ pe 1 ianuarie 2011 ;i
este disponibil `n peste 80 de milioane
de familii care au abonament de televi-
ziune din Statele Unite. Spre finalul anu-
lui 2012 s-a asociat cu Tyler Perry, un
regizor de succes, cu scopul de a realiza
seriale de televiziune, iar succesul „The
Haves and the Have Nots” a fost peste
a;tept[ri, cu cote mari de audien\[ - 3,6
milioane de telespectatori pe episod. 

Winfrey ;i-a continuat seria de talk
show-uri, realiz]nd „Oprah’s Next Chap-
ter”, „Oprah’s Lifeclass”;i „Super Soul
Sunday”. :i continu[ s[ aduc[ mul\i te-
lespectatori cu interviurile luate cele-
brit[\ilor – cel mai de succes a fost „spo-
vedania” lui Lance Armstrong ̀ n ianuarie
2013, transmis[ online pe propriul site
`n peste 190 de \[ri ;i `n 30 de limbi. ~n
dou[ zile a str]ns 4,3 milioane de vizua-
liz[ri, ajung]nd la un total de 28 de mi-

lioane.
Dar `n ciuda succesului s[u de ne-

egalat de pe alte canale de televiziune
care au consacrat-o, s[ de\in[ propriul
canal nu a fost deloc u;or. OWN a avut
mai mul\i directori generali, au existat ;i
reduceri de personal, iar `n mai 2012
re\eaua a raportat pierderi de 330 mi-
lioane de dolari. Asta se `nt]mpla `n pe-
rioada `n care Oprah era ocupat[ cu
film[rile pentru „The Butler/ Majordo-
mul”, `n care interpreta so\ia alcoolic[ a
personajului principal. Oric]t de
obi;nuit[ era cu programul ̀ nc[rcat, pur
;i simplu nu a putut face fa\[. ~n timp ce
`l intervieva pe activistul Jason Russell,
care lupta `mpotriva sclaviei minorilor,
el a vorbit despre c[derea lui nervoas[.
„Atunci m-am g]ndit c[ ;i eu aveam ace-
le simptome”, ̀ ;i aduce ea aminte. C]teva
zile mai t]rziu, ̀ n timp ce ̀ nregistra pen-
tru emisiune, a sim\it nevoia de a ̀ nchide
ochii. „Am sim\it c[ nu mai voiam nimic
s[-mi p[trund[ ̀ n minte. A trebuit s[ m[
opresc.” Desigur c[ p]n[ ̀ n acel moment
ea a avut parte doar de succes. „Nu m-
am a;teptat la e;u[ri. Am fost testat[ ;i
a trebuit s[ caut ad]nc `n mine sensul a
ceea ce sim\eam.”

O provocare concomitent[ ;i
nea;teptat[ a fost reac\ia aproape voios
de negativ[ a celorlal\i fa\[ de dificult[\ile
prin care trecea datorit[ noii ei televi-
ziuni. „Bucuria celorlal\i pentru necazul
meu a fost extrem de dureroas[ pentru
mine, fiindc[ nu am tr[it-o niciodat[ pe
pielea mea.” A sim\it c[ are ;i ea c]teva
lec\ii de `nv[\at. „~n to\i ace;ti ani le-am
spus oamenilor s[ reziste greut[\ilor, s[
nu renun\e la visele lor, iar acum eram
pus[ `n situa\ia de a urma sfaturile pe
care le-am dat altora”, a declarat ea `ntr-
un interviu.

Din fericire, Oprah se poate baza
`ntotdeauna pe cei mai apropia\i oameni

din via\a ei – Gayle ;i Stedman, partene-
rul de via\[ care-i este al[turi de foarte
mul\i ani, consultant `n afaceri ;i confe-
ren\iar motiva\ional. Stedman a fost ui-
mitor, dup[ cum ea ̀ ns[;i spune. I-a \inut
un discurs motivant, spun]ndu-i c[ nici
m[car nu se poate g]ndi s[ renun\e. A
asigurat-o c[-;i va reveni, dar c[ trebuia
s[ munceasc[ la asta. Ceea ce a ;i f[cut,
iar acea schimbare s-a produs. „OWN
este ̀ n cre;tere ;i a ̀ nceput s[ fac[ profit.
Pot s[ v[ spun c[ e mult mai amuzant s[
faci bani, dec]t s[-i pierzi”, a recunoscut
ea. 

Stedman ;i Oprah sunt ̀ mpreun[ de
peste 30 de ani ;i sunt ca un cuplu c[s[to-
rit de mult timp. Doar o persoan[ spe-
cial[ se poate mul\umi s[ fie `n rolul se-
cundar pentru a sprijini pe cineva at]t
de puternic ;i popular ca Oprah. C]nd o
v[d fanii ei, `l `mping pe Stedman de-
oparte. „A ̀ nv[\at cum s[ se descurce cu
aceste situa\ii. :i pentru asta e nevoie de
un b[rbat care are mult[ `ncredere `n el.
Arat[ exact caracterul s[u.”

Erau pe cale s[ se c[s[toreasc[ `n
1993 – Oprah acceptase ;i fixaser[ o dat[
`n luna septembrie a acelui an. Dar au-
tobiografia ei urma s[ fie lansat[ `n
aceea;i perioad[ ;i ̀ n timp ce se ̀ ntorceau
de la un eveniment organizat de editur[,
Stedman a aflat c[ lansarea avea s[ se
`nt]mple ̀ n aceea;i s[pt[m]n[ cu nunta
lor. „Nu vreau ca nunta noastr[ s[ fie `n
competi\ie cu cartea ta”, i-a spus el. Oprah
`;i aminte;te c[ nu a fost deloc afectat[
de anularea nun\ii ;i nici de cea a lans[rii
c[r\ii, iar de atunci nu au mai atins acest
subiect. ~n retrospectiv[, ;i-a dat seama
c[ ;i-a dorit mai mult s[ fie cerut[ `n
c[s[torie, dec]t s[ fie c[s[torit[. Dup[
mai multe discu\ii, am]ndoi au ajuns la
concluzia c[ dac[ s-ar fi c[s[torit atunci,
probabil nu ar mai fi acum `mpreun[,
tocmai datorit[ stilului ei de via\[. 

C]nd un cititor al revistei a ̀ ntrebat-
o dac[ nu regret[ lipsa propriilor copii
`n via\a ei, Winfrey a r[spuns sincer. „M[
simt foarte bine a;a. Nu am niciun regret.
Nu cred c[ a; fi putut avea acest stil de
via\[ ;i copii. Una dintre lec\iile pe care
le-am `nv[\at din emisiunile mele este
c]t sacrificiu ;i aten\ie presupune s[ fii o
mam[ bun[. Nimic din trecutul meu nu
m-a preg[tit pentru a;a ceva.”

Oprah `n propriile cuvinte

Numele meu trebuia s[ fie Orpah, ca
;i ̀ n Biblie. Dar ̀ n certificatul de na;tere
a fost scris gre;it ;i a;a a r[mas.

Cel mai mare defect de caracter este
importan\a pe care o acord dorin\ei de
a m[ face pl[cut[. Iar asta vine din
copil[ria mea, c]nd am fost b[tut[ ;i nici
m[car nu am putut s[ m[ sup[r sau s[
simt ceva din aceast[ cauz[. Am fost
`nv[\at[ s[ cred c[ sentimentele altora
sunt mai importante dec]t ale mele ;i
doar dac[ le f[ceam altora pe plac pu-
team s[ fiu iubit[.

M]ng]ierea mea `n copil[rie a fost
educa\ia. A fost momentul meu de glorie,
salvarea mea. Am vrut s[ fac pentru fetele
din Africa de Sud ceea ce f[cuser[ pro-
fesorii mei pentru mine. Am vrut s[ le
ofer posibilitatea s[ mearg[ gratuit la
;coal[ ;i s[ exceleze.

De la `nceputul succesului meu am
;tiut c[ voi ajuta ;i pe al\ii, pentru c[ bu-
nica mea m-a ̀ nv[\at c[ se a;teapt[ mult
mai mult din partea celora care au primit
mai mult.

Am f[cut multe gre;eli bazate pe
d[ruirea emo\ional[. Gesturile de cari-
tate nu sunt durabile. Am ̀ nv[\at c[ po\i
s[ creezi o schimbare fundamental[ `n
via\a cuiva doar dac[ schimbi modul lor
de a-;i privi via\a. 

Noul capitol din via\a lui Oprah Winfrey
`ncepe s[ aib[ succes


