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8 noiembrie 1900< la Satu Mare a fost 
inaugurat tramvaiul electric

Considerat de unii critici drept cel mai
mare poet român dinaintea lui Mihai Emi-
nescu, Ion Budai Deleanu este fiul protopo-
pului greco catolic, Solomon Budai din Cig-

mău, din comitatul Hunedoarei, aproape de
Orăștie, unul din cei zece copii ai acestuia,
născut la 6 ianuarie 1760, după unii, după
alți cercetători în 1763.
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Alexandru Busuioceanu a găsit însem-
nele dacilor pe stema regilor catolici și
vorbește în scrierile sale despre împărații
daci care au distrus Imperiul roman.

Alexandru Busuioceanu este un ro-
mân, poet, eseist, cronicar, traducător, di-
plomat și, dintr-o întâmplare istoric. S-a
născut în 1896 și avea să moară în 1961
în exil la Madrid.

Alexandru Busuioceanu obține intro-
ducerea studiului Limbii Române ca ma-
terie obligatorie în șapte facultăți spaniole.
Acesta avea să descopere și să publice în
1952 în revista “Destin” fragmente despre
istoria și miturile dacice și getice.
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Legende hispanice< 
Regii spanioli se trag

din principi daci

Tradi\ii legate de s[rb[toarea
Sfin\ilor Arhangheli Mihail ;i Gavriil
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Cum ne `mbr[c[m
`ntr-o zi `n care nu
avem chef de nimic?
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Iluministul ardelean Ion Budai Deleanu
a resuscitat spiritul na\ional

       Circa "350 de obiecte personale
și istorice", printre care bijuterii,
discursuri, articole de
îmbrăcăminte și poșete ale fostului
premier britanic Margaret
atcher vor fi vândute la licitație
și pe internet, a anunțat casa
Christie's. Peste 150 de obiecte vor
fi vândute în 15 decembrie la sediul
din Londra al casei de licitații
menționate, în timp ce alte 200 vor
putea fi achiziționate doar pe
internet între 3 și 16 decembrie,
după ce muzeul londonez Victoria
and Albert a refuzat să le primească
și să le expună.
       Printre cele mai emblematice
articole se numără celebra valiză

din piele roșie pentru documente
oficiale ale premierilor, estimată să
se vândă pentru suma de 3.000 -
5.000 de lire sterline (4.200 - 7.000
de euro), exemplare semnate ale
unor discursuri-cheie, precum și
articole de îmbrăcăminte - rochia
de mireasă, poșete și bijuterii,
precizează casa de licitații.
       Un colier marca Chaumet din
smaralde și diamante, evaluat la
120.000 - 180.000 de lire sterline
(168.000 - 252.000 de euro), va fi și
el scos la vânzare.
       Margaret atcher a fost
premier al Marii Britanii între 1979
și 1990 și a murit în 8 aprilie 2013,
la vârsta de 87 de ani.

       Revista Forbes l-a numit pe preşedintele
rus Vladimir Putin cel mai puternic om din
lume, pentru al treilea an consecutiv, acesta
fiind urmat de cancelarul german Angela
Merkel şi de preşedintele american Barack
Obama, care coboară pe locul al treilea.
       Clasamentul pe 2015 a fost publicat
miercuri, la numai câteva săptămâni după ce
Putin a sfidat încercările Occidentului de a-l
izola prin sancţiuni şi a deschis un nou front
în războiul sirian, trimiţând aviaţia rusă să
efectueze raiduri aeriene, după care l-a primit
într-o vizită pe preşedintele sirian, Bashar al-
Assad. Papa Francisc şi preşedintele chinez,
Xi Jinping, ocupă următoarele poziţii, încheind
astfel topul cinci al celor mai puternici oameni
din lume. Clasamentul Forbes listează cei mai
puternici lideri politici şi economici din lume,
ţinând cont de impactul lor social, resursele
financiare şi sferele de influenţă.

Licita\ie de obiecte care i-au apar\inut 
fostului premier Margaret Thatcher

Putin, numit cel mai puternic 
om din lume trei ani la rând

      Un bust de marmură al lui Adolf Hitler,
realizat de Josef orak, unul din "sculptorii
oficiali" ai celui de-al treilea Reich, a fost
dezgropat din pământ, în timpul unor lucrări
desfășurate la Muzeul național din Gdansk
(nordul Poloniei), a anunțat joi instituția.
      "Bustul de circa 50 de centimetri
înălțime, îngropat în pământ, a fost prins de
un excavator în cursul lucrărilor din grădina
interioară a muzeului", a declarat AFP Lech
Lopuski din conducerea departamentului de
sculptură al muzeului. "Bustul este semnat
de orak și este datat 1942. Se vede că a
fost ascuns intenționat", a adăugat el.
      În perioada dintre cele două războaie
mondiale, Gdansk (Danzig în germană) era
un oraș liber în care trăia o populație
majoritar germană, iar clădirea muzeului era
sediul muzeului municipal (Stadtmuseum).
      "Este o sculptură importantă fiindcă nu
se știa de existența sa. orak era un sculptor
talentat și se vede că este o lucrare bună", a
spus Lopuski. "Bustul făcea parte probabil
din obiectele decorative din biroul
directorului, dar este deocamdată prea
devreme să îi știm povestea. Bustul va fi
curățat și inventariat. Nu știm încă dacă va
fi expus sau nu", a încheiat Lopuski.

Un bust ascuns al lui Hitler,
descoperit în Polonia

Episcopul 
Grigore Maior 

;i biserica 
din S[r[uad
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Pare un lucru curios chiar şi
pentru sătmăreni  dar  oraşul Sa-
tu Mare a avut ;i un tramvai elec-
tric,  cu  o   istorie scurt[ de câţiva
ani şi este strâns legat[ de istoria
c[ii ferate ̀ nguste Satu Mare – Ar-
dud.

Oraşul Satu Mare  a  fost  racordat
la  reţeaua de cale feratā odatā  cu  in-
augurarea liniei de cale feratā  Debre-
cen - Valea lui Mihai - Carei - Satu
Mare în data de 25 septembrie 1871. 

Linia ferată îngustă 
Satu Mare - Ardud a fost 
modificată pentru tramvai

Linia ferată îngustā Satu Mare- Ar-
dud, de interes local, a fost inauguratā
în data de 14 iunie 1900.  Linia îngustā
a fost construitā cu şinā şi ramificaţii
tip 13,75, pentru o sarcină  de 5,5 tone
pe osie şi o vitezā de 30 km / oră. Linia
de cale ferată îngustă care  trecea pe
teritoriul (interiorul oraşului) a fost
modificatā şi adaptatā şi pentru  cir-
culaţia  tramvaiului electric pe o lun-
gime de 5,053 km şi a funcţionat in
perioada  8 noiembrie 1900 - 31 de-
cembrie 1906. 

~n aceastā perioadā, pe teritoriul
oraşului, circulau simultan  pe aceea;i
linie de cale feratā, dup[ un orar bine
stabilit,  trenul  tractat de locomotive
cu abur `ntre Satu Mare-Satu Mare
Ferāstrāu spre Ardud şi tramvaiul

electric.
Lucrārile de construc\ie şi de ame-

najare  a traseului, a liniei de conctact
şi a uzinei de alimentare cu curent
electric au fost demarate  din  luna
martie 1900, fapte semnalate şi in zia-
rul  local din acea vreme "Someşul”. 

Pe toatā lungimea traseului tram-
vaiului, au fost necesare de amenajat
puncte de oprire adecvate (peroane,
refugii) şi s-au execut lucr[ri de con-
solidare a structurii metalice a podului
rutier peste r]ul Some; (pod metalic
cu 3 deschideri).  S-au achizi\ionat  ;i
cele 5 garnituri (vagoane de tramvai),
construite la uzinele  ,,Ganz es Tarsa ’’
din Budapesta. 

În prezenta oficialitāţilor, perso-
nalitāţilor locale ;i invitaţilor, ̀ n acor-
duri de muzică de fanfarā, în data  8
noiembrie 1900, la ora 12, a pornit  din
faţa clădirii Primăriei prima garniturā
a tramvaiului electric şi a parcurs tot
traseul construit. 

La ora 13 în cel mai luxos local, s-
a servit o masă festivă, cu bucate alese,
la care au  participat 140 de invitaţi. 

Câteva date tehnice  
ale tramvaiului  electric 
de la acea vreme 

*Linia de contact era la 5,5 m de-
asupra şinelor, de calea de rulare ;i
doar ea a costaT 162.500 koroane>
*energia electricā era furnizatā de o
uzinā electricā (Uzina Veche) ce func-
ționa cu turbine cu abur, care acţionau

dinamuri de curent continu cu o pu-
tere de 66.000 W şi furnizau o  tensiu-
ne de 550 V pentru linia de contact de
pe traseu> *din cele 5 vagoane de tram-
vai, 2 vagoane erau pe 4 osii cu o  ca-
pacitate de transport de 50 persoane
şi 3 vagoane pe 2 osii (30 de persoane),
erau prevāzute cu 2 posturi de condu-
cere şi erau dotate cu motoare electrice
,,T 8 ”> *în Satu Mare Ferastrău (vizavi
de gara CFR) pe o suprafa\[ de 320
metri pātraţi s-a amenajat "depoul" ne-
cesar pentru garniturile  trramvaiului
electric. Traseul tramvaiului pornea
de lângă Grădina Romei (din Gara
CFR), continua pe strada Griviţei, Ca-
lea Traian, străzile Mihai Vitezul, ;i
Horea, înconjura Piaţa Centralā prin
faţa Primāriei vechi (clādire demolatā
in 1902, în locul ei s-a construit ac-
tualul hotel Dacia. Tramvaiul str[bătea
apoi străzile Cuza Voda, Mircea cel
B[trân, trecea peste râul Someş pe po-
dul rutier vechi, apoi pe bulevardul
Cloşca şi ajungea `n gara Satu Mare
Fer[str[u - staţie terminus.  

Pe acest traseu avea 13 staţii  -
puncte de oprire -, dintre care cele mai
importante au fost< Baia Comunalā,
Teatrul, Judecātoria, Piaţa Centralā,
capetele  podului  Someş  ;i Târgul de
vite. Biletul costa  între 20 – 12 – filleri,
în funcţie de confort şi distanţā. 

Circula\ia tramvaiului era stabilit[
`ntre orele 7 dimineaţa şi 20, la interval
de câte 10 minute, cu legāturi cores-
punzātoare la trenurile de pe linia nor-
malā  din gārile Satu Mare şi Satu Mare
Ferāstrāu. În primele luni dupā darea

în exploatare a liniei de tramvai au şi
apārut critici, semnalate în presa local[
de la acea vreme< noul vehicol circula
cu iuţealā prea mare şi perturba cir-
culaţia pietonilor, bicicletelor, trāsu-
rilor, apārând şi mici incidente ;i ac-
cidente din cauza lor.    

Pe parcursul anilor urm[tori s-a
procedat la modificāri de traseu, la
desfiinţarea unor ramificaţii şi staţii
de pe liniile secundare din oraş care
au dus la scāderea traficului de
cālātori.  Uzina electricā, având pro-
bleme financiare, costul curentului
electric furnizat s-a majorat şi a fācut
nerentabilā circulaţia tramvaiului elec-
tric, determinând MÁV-ul care pre-
luase contractul pentru aceastā linie
îngustā sā suspende  tramvaiul electric.
Încă din 31 august 1904  s-a achiziţio-
nat  un  automotor cu abur şi la înce-
putul anului 1905 alte 2 automotoare
cu abur, care circulau in regim de
tramvai. Scurta istorie a tramvaiului
electric din Satu Mare s-a încheiat în
data  31 decembrie 1906, prin
desfiin\area lui, rămânând în oraş tra-
seul de cale feratā îngustā şi "tramvaiul
cu abur”.  

În 1920  calea feratā îngustă a fost
scoasā din centrul oraşului deviatā de
pe Calea Traian  pe strada Vasile Lu-
caciu, peste podul Someş cātre Satu
Mare Ferāstrāu. 

Datele ;i informațiile privind tram-
vaiul sătmărean ne-au fost furnizate
de către colaboratorul nostru ing. Lö-
rincz Tiberiu, membru AFFR.   

Material prelucrat de Mihai G.

Manifestaţia de la 8 noiembrie 1945 a
fost un eveniment politic anticomunist şi
pro-monarhist care a avut loc în Piaţa Pa-
latului din Bucureşti, cu ocazia aniversării
zilei de nume a regelui Mihai al României.
Petrecută în timpul guvernării Petru Groza
şi a grevei regale, manifestaţia a fost în-
ăbuşită în sânge de către regimul comunist,
soldându-se cu 11 morţi, zeci de răniţi şi
sute de arestări.

Evenimentul „a rămas în istoriografia
românească drept prima şi una dintre cele
mai consistente mişcări de protest îndrep-
tate împotriva regimului comunist şi, în
acelaşi timp, în favoarea afirmării
ataşamentului faţă de valorile democraţiei
liberale şi ale monarhiei”. Diplomatul ame-
rican Roy M. Melbourne, prezent la Bu-
cureşti la acel moment, a urmărit nemij-
locit manifestaţia şi relata<

„Pe la ora 10,45, lumea din faţa hote-
lului a început în mod sincer şi spontan să
cânte Imnul Naţional, în vreme ce mulţim-
ea din piaţă creştea din ce în ce, ca pe o
scenă uriaşă. La ora 11 grupuri mari de ti-
neri purtând steaguri au pătruns în piaţă
dinspre Calea Victoriei pe lângă hotel şi în
scurt timp s-au contopit cu mulţimea. La
ora 11,20 s-au auzit primele împuşcături,
persoanele din mulţimea mereu crescândă
au început să arunce pietre unii într-alţii,
iar suporterii Guvernului aflaţi în camioa-
ne, dându-şi seama că sunt copleşiţi de
mulţime, au hotărât, la ordin sau din pro-
pria iniţiativă, să se retragă.

În faţa statuii din piaţă un camion a
fost răsturnat şi incendiat. Acesta a fost
urmat la scurt timp de un al doilea camion,
căruia i s-a dat foc. Atunci, s-au tras focuri
de armă, cu puţin înainte de a se vedea ve-
nind dinspre Calea Victoriei o mare de
steaguri care se apropiau de piaţă şi care
purtau însemnele Partidului Naţional Li-
beral, ai cărui reprezentanţi veneau în piaţă
să-l aclame pe Rege. În fruntea procesiunii
era purtată o pancartă pe care scria< “Tră-
iască Majestatea Sa Regele Mihai”. Pe la
ora 11,30 piaţa arăta ca o mare de oameni
masaţi în faţa palatului, un alt mare grup
în faţa hotelului şi o mare masă de oameni
care se întindeau pe jos în Calea Victoriei,
cât vedeam cu ochiul. Grupuri mici de de-
monstranţi circulau prin piaţă purtând
portretele Regelui şi Reginei mamă, iar o
maşină de pompieri condusă de soldaţi
sosise în grabă pentru a stinge focul ca-
mioanelor incendiate lângă statuie. […]
Deodată, puţin înainte de prânz, dinspre
clădirea Ministerului de Interne s-au tras
puternice rafale de armă.”

Regele declara într-un interviu dat în
2000 la Versoix, referitor la manifestaţie<
„Atunci s-au arătat sentimentele populaţiei
faţă de mine, ceea ce a fost foarte, foarte
încurajator. M-am bucurat. În acelaşi timp,
cred că demonstraţia a fost în mod clar
anticomunistă. Lumea nu înghiţea comu-
nismul. A fost şi o bună lecţie pentru aliaţi,
au văzut ce dorim, cum se comportă co-
muniştii. Dar iarăşi n-au acţionat.”

EVENIMENT
În prezenta oficialitāţilor, personalitāţilor locale si invitaţilor, ̀ n acorduri de muzică de fanfarā,

în data  8 noiembrie 1900, la ora 12, a pornit  din faţa clādirii prefecturii (din acea vreme) prima
garniturā  a tramvaiului electric şi a parcurs tot traseul construit. 

La ora 13 în cel mai luxos local, s-a servit o masā festivā, cu bucate alese, la care au  participat
140 de invitaţi.

Pe acest traseu avea 13 staţii - puncte de oprire -, dintre care cele mai importante au fost< Baia Comunalā, Teatrul, Judecātoria, Piaţa Centralā, capetele podului
Someş  ;i Târgul de vite

În 8 noiembrie 1900 ;i-a început în 
Satu Mare scurta via\[ un tramvai electric
Prima garniturā  a  pornit  din faţa clādirii Primăriei şi a parcurs tot traseul construit
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RELIGIE
Se zice că Arhanghelii Mihail şi Gavriil, fiind cei mai mari din ceata lor, îi păzesc pe oameni în

tot timpul vieţii lor, iar la sfârşitul vieţii, „în ceasul cel de moarte”, tot ei le iau sufletele. O tradiţie
spune că atunci când omul îşi dă cea din urmă suflare, Sfântul Mihail şade în dreapta acestuia,
„dracul” se aşează în stânga, iar îngerul păzitor se pune la căpătâi. Diavolul încearcă prin toate
mijloacele să atragă spre sine sufletul celui ce va muri, însă Mihail îl împiedică.

Cinstirea sfinţilor îngeri se face
în fiecare săptămână în ziua de luni
şi în mod deosebit la data de 8 no-
iembrie, sărbătoare cunoscută sub
numele de “Soborul mai-marilor
voievozi Mihail şi Gavriil şi al tu-
turor puterilor cereşti celor fără de
trupuri”.

Îngerii, locuitorii lumii nevăzute, sunt
duhuri care au menirea de a-L slăvi neîn-
cetat pe Dumnezeu şi de a împlini întru
toate voia Sa, făcând-o cunoscută şi oa-
menilor şi ajutându-i pe aceştia la împli-
nirea poruncilor divine, în vederea do-
bândirii mântuirii.

Îngerii sunt mijlocitori între Dumne-
zeu şi oameni, dar, în acelaşi timp, sunt şi
împreună-rugători cu noi către Dumnezeu
pentru împlinirea cererilor noastre. Din
acest motiv, încă din primele secole ale
creştinismului, Biserica noastră a învăţat
că îngerilor li se cuvine un cult de venerare,
asemenea Sfinţilor, întocmindu-se rugă-
ciuni, acatiste, imne speciale în cinstea lor,
zugrăvindu-se icoane şi ridicându-se bi-
serici care le poartă hramul. Sfântul Dio-
nisie Areopagitul afirmă că îngerii alcătu-
iesc nouă cete. Cetele îngereşti sunt îm-
părţite în trei grupe< I. Serafimi, Heruvimi
şi Tronuri; II. Domnii, Puteri şi Stăpânii;
III. Începătorii, Arhangheli şi Îngeri.

Fiecare arhanghel are o 
anumit[ misiune de `ndeplinit

Sfinţii Arhanghelii sunt în număr de
şapte< Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil,
Gudiil şi Varahiil, fiecare având o anumită
misiune de îndeplinit, aşa cum ne învaţă
Părintele Ilie Cleopa. Acum vom stărui
doar asupra Sfinţilor Arhangheli Mihail
şi Gavriil, scoţând în evidenţă rolul lor în
istoria mântuirii neamului omenesc, dar
şi locul de cinste pe care îl ocupă în viaţa
spirituală a românilor.

Mihail („puterea lui Dumnezeu”) este
voievodul oştirilor cereşti şi cel dintâi din
ceata Arhanghelilor. El are sabie de foc,
primind slujba de a păzi legea lui Dumne-
zeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Când
Lucifer a greşit şi au început să cadă mulţi
îngeri, Arhanghelul Mihail a strigat< “Să
luăm aminte!” Din acea clipă, a încetat că-
derea îngerilor, toţi preamărindu-L pe
Dumnezeu. Mihail a însoţit poporul ales
din Egipt spre pământul făgăduinţei. El a
adus cele zece pedepse peste poporul îm-
pietrit al lui faraon. El a stins cuptorul celor
trei tineri din Babilon, a păzit pe Daniel în
groapa cu lei, a adus foc şi pedeapsă peste
cetăţile cele desfrânate, Sodoma şi Gomo-
ra, scoţând pe Lot viu din Sodoma, iar la
sfârşitul veacului, tot Mihail, împreună cu
ceata Arhanghelilor, va suna din trâmbiţă,
sculând pe cei morţi şi adunând toate ne-
amurile pământului la judecată, după măr-
turia Sfântului Apostol Pavel< “Că Însuşi
Domnul, întru poruncă, la glasul Arhan-
ghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu,
Se va pogorî din cer şi cei morţi întru Hris-
tos vor învia întâi” (I Tesaloniceni IV> 16).
El este protectorul călugărilor, al armatelor
creştine, al voievozilor, care purtau cu ei
pe câmpul de luptă icoana sa. 

Gavriil (“bărbat-Dumnezeu”) este ar-
hanghelul bunelor vestiri, având misiunea
de a vesti oamenilor tainele cele mari şi
dumnezeieşti. El nu poartă sabie de foc, ci
un crin care iradiază puritatea. Plin de
blândeţe, a fost ales şi trimis de Dumnezeu
la Fecioara Maria din Nazaret să-i vesteas-
că taina cea mare a întrupării Domnului
Iisus Hristos. Tot el a adus vestea zămislirii
Maicii Domnului dumnezeieştilor ei pă-
rinţi, Ioachim şi Ana. De asemenea, el a
vestit în templu Sfântului Zaharia, că soţia
lui, Elisabeta, va naşte la bătrâneţe pe Sfân-
tul Ioan Botezătorul şi tot el a adus vestea
cea bună Anei, mama proorocului Samuel.

Arhanghelul Gavriil vesteşte păstorilor că
în peştera din Betleem S-a născut Mesia,
cântând cel dintâi< “Slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu şi pe pământ, pace între oa-
meni, bunăvoire” (Luca II> 14). I-a învăţat
pe păstori să cânte, a descoperit magilor
taina întrupării, a liniştit pe Iosif când voia
să o lase în ascuns pe Fecioara Maria, po-
runcindu-i să fugă în Egipt cu Pruncul şi
apoi să se întoarcă în Nazaret. El ocroteşte
familiile creştine, pe fecioare, pe călugăriţe,
păzeşte pe copii, pe mame, ducând rugă-
ciunile cele fierbinţi la Dumnezeu şi adu-
când împlinirea cererilor.

Tradiţii legate de sărbătoarea
Sfinţilor Arhangheli Mihail
şi Gavriil

Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil, numită în tradiţia populară
şi „Arhanghel”, „Hranghel” sau „Hranghe-
lul” (potrivit lui Tudor Pamfile, „Sărbăto-
rile la români”), este ţinută cu sfinţenie de
către creştinii judeţului Satu Mare, indife-
rent de zona în care locuiesc< Ţara Oaşului,
Ţara Codrului, Valea Someşului sau Câm-
pia Sătmarului. Atât în sate, cât şi la oraşe
se oficiază slujbe în cinstea Arhanghelilor.
Localităţile ale căror lăcaşuri de închinare
poartă hramul Sfinţilor Arhangheli îm-
bracă straie de aleasă sărbătoare. Nimeni
nu lucrează pentru că e mare păcat, spun
bătrânii. Sân’ Mihai, cel care împlineşte le-
gea lui Dumnezeu, loveşte cu sabia drep-
tăţii pe cei care nu-i cinstesc ziua aşa cum
se cuvine. Tot el, împreună cu Sfântul Ilie
şi cu Sfântul Arhanghel Gavriil Blagove-
cinicul tună împotriva „dracilor”, fiind mai

mare între Sfinţi fiindcă Dumnezeu i-a
dat să poarte luna şi soarele. În sâmbăta
de dinaintea „Arhanghelului”, numită şi
„Moşii de toamnă”, se ridică parastase pen-
tru sufletele celor trecuţi la cele veşnice.
La biserică, fiecare creştin aprinde în acea
zi câte o lumânare ca să aibă „lumina de
veci” pe cealaltă lume. Această lumânare
va lumina calea întunecoasă a celor ce vor
muri de moarte năpraznică sau nespo-
vediţi şi neîmpărtăşiţi cu Trupul şi Sângele
Domnului Iisus Hristos, neavând la căpătâi
nicio lumânare. Reiese, de aici, credinţa
poporului român în viaţa de dincolo de
moarte şi certitudinea că o dată cu moartea
nu se sfârşeşte totul. Românul nostru ştie
că moartea este un sfârşit, dar şi un început,
motiv pentru care îşi pregăteşte din timp,
prin fapte bune, un loc în preajma lui
Dumnezeu, deoarece „cum îţi aşterni, aşa
vei dormi”.

Se zice că Arhanghelii Mihail şi Gavriil,
fiind cei mai mari din ceata lor, îi păzesc
pe oameni în tot timpul vieţii lor, iar la
sfârşitul vieţii, „în ceasul cel de moarte”,
tot ei le iau sufletele. O tradiţie spune că
atunci când omul îşi dă cea din urmă su-
flare, Sfântul Mihail şade în dreapta aces-
tuia, „dracul” se aşează în stânga, iar înge-
rul păzitor se pune la căpătâi. Diavolul în-
cearcă prin toate mijloacele să atragă spre
sine sufletul celui ce va muri, însă Mihail
îl împiedică. Atunci când vede că trupul
este aproape să se despartă de suflet, Sfân-
tul taie în chip nevăzut cu sabia capul mu-
ritorului şi sângele acestuia se risipeşte în
toate părţile. De aceea, după moarte, în
casa omului se văruieşte din nou, se spală
rufele, iar patul în care şi-a dat sufletul se
arde sau se aruncă. Sfântul Mihail este cel

care duce după moarte sufletul omului în
lumea cealaltă. La Judecata de Apoi, Sfinţii
Arhengheli Mihail şi Gavriil vor „bucina”
(trâmbiţa) ca să se trezească toţi morţii
spre a se înfăţişa la „înfricoşatul giudeţ” al
lui Dumnezeu, luând plata ostenelilor pă-
mânteşti: viaţa (fericirea) veşnică sau
osânda veşnică.

Multe biserici sunt patronate
de Sfin\ii Arhangheli

În ziua Sfinţilor Arhangheli finii îşi vi-
zitează naşii. Cei care poartă numele Ar-
hanghelilor îşi serbează onomastica îm-
preună cu familia şi prietenii, dar au grijă
să petreacă în cumpătare şi să nu se gân-
dească la bucurii păcătoase, fiindcă aceasta
e voia diavolului sau a lui Lucifer, pe care
Sfântul Mihail l-a pedepsit. Tot de „Ar-
hanghel” se face „turta arieţilor”. Arieţii
sunt berbeci despărţiţi de oi. Acum arieţii
se amestecă din nou cu oile şi cu acest
prilej se face o turtă de făină cu cucuruz
ori cu grâu, care după ce se coace se aruncă
între oi. Dacă această turtă cade cu faţa în
sus este semn că oilor le va merge bine
când vor făta. Dacă turta va cădea cu faţa
în jos se zice că le va merge rău. 

În ţara noastră cultul Sfinţilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil este foarte răspândit<
multe biserici sunt patronate de ei, mulţi
creştini le poartă numele şi le citesc aca-
tistul, închinându-se cu evlavie înaintea
icoanei lor. Noi suntem datori să-i cinstim
pe toţi sfinţii îngeri, indiferent de ceata din
care fac parte, ducând o viaţă neîntinată,
îngerească, săvârşind faptele cele bune şi
dând dovadă că suntem creştini autentici.   

Preot dr. Cristian Boloş   

Noiembrie sau luna lui Brumar
sau promoarei, cum i se mai spune
`n popor ;i-a intrat pe deplin `n
drepturi este ;i perioada
ferment[\ii ;i limpezirii vinului ̀ n
butoaie astfel c[ mai este denumit[
Vinar sau Vinicer. Preg[tirile pen-
tru iarn[ `ncepute `n luna octom-
brie se intensific[ `n noiembrie,
c]nd se sf]r;e;te toamna.

Pe parcursul lunii noiembrie sunt
prev[zute mai multe s[rb[tori tradi\ionale
dup[ cum urmeaz[<1 noiembrie< Sf. Cos-
ma ;i Damian (Vracevul)> 8 noiembrie< Sf.
Arhangheli Mihail ;i Gavril (N[pustitul
are\ilor)>11 noiembrie< Sf. Mina (S[rb[toa-
rea t]lharilor)> 12-14 noiembrie< Martinii
de Toamn[>14 noiembrie< Filipii de
Toamn[> 15 noiembrie< ~nceputul postului
Cr[ciunului (calendarul ortodox ;i greco
catolic)> 21 noiembrie< Intrarea `n bise-
ric[(Ovidenia)> 25 noiembrie< Sf. Ecateri-
na> 29 noiembrie< Ajunul Sf. Andrei ;i 30
noiembrie< Sf. Andrei

8 Noiembrie< Sf. Arhangheli Mihail ;i Ga-
vriil (N[pustitul are\ilor)

11 Noiembrie< Sf. Mina (S[rb[toarea
t]lharilor)

Sf. Mina este protectorul celor c[rora
le sunt furate diverse lucruri. De aceea, `n
aceast[ zi fetele ;i femeile se duc la biseric[
;i aprind lum]n[rile la cel[lalt cap[t, pen-
tru c[ `n acest fel s[ se `ntoarc[ lucrurile
pierdute, dar ;i dragostea fl[c[ilor.

Sf. Mina este ;i cel care `i apar[ pe
c[l[tori de ho\i.

12-14 Noiembrie< Martinii de Toamn[
Ca ;i Martinii de Iarn[ ;i Martinii de

Toamn[ se celebreaz[ timp de 3 zile, ca
patroni ai ur;ilor ;i pentru protec\ia vitelor
`mpotriva lupilor. Cele dou[ s[rb[tori se
g[sesc la 40 de zile dup[ ;i respectiv ̀ nain-
tea Cr[ciunului.

13 Noiembrie< L[satul Secului de Cr[ciun
De L[satul Secului, familiile petreceau

cu mult[ m]ncare ;i b[utur[ ;i se tr[gea
cu pu;ca. S[rb[toarea (Sf. Ioan Milostivul)
era \inut[ ;i pentru a se proteja vitele de
;erpi ;i de lupi.

~n aceast[ zi, se putea prezice vremea
dup[ pieptul g[inii t[iate. Dac[ pieptul era
gros, urma o iarna grea.

14 Noiembrie< Filipii de Toamn[
Filipii de Toamn[ sunt \inu\i de femei.

Acestea nu au voie s[ lucreze, fiindu-le
permis doar s[ fac[ m]ncare.

Acum `ncepe perioada `mperecherii
lupilor, care va dura p]n[ la Filipii de Iarn[.

21 Noiembrie< Intrarea `n biseric[ (Ovi-
denia)

Se s[rb[tore;te acum ziua intr[rii `n
biseric[ a Fecioarei Maria.

De Ovidenie se deschid cerurile ;i ani-
malele `ncep s[ vorbeasc[. Se aprind
lum]n[ri, ̀ n special pentru cei care au mu-
rit f[r[ ;i se face pomana pentru copiii
mor\i. Este bine ca lum]n[rile ;i focul s[
ard[ toat[ noaptea. ~ncep]nd
de acum ;i p]n[ la S]ngiorz femeile nu
mai au voie s[ spele rufe la r]u.

Pentru c[ se crede c[ ̀ n aceast[ noapte
umbl[ strigoii, tocurile u;ilor ;i ferestrelor
se ung cu usturoi.

25 Noiembrie< Sf. Ecaterina
S[rb[toarea este celebrat[ `n special

de femeile care poart[ numele sfintei. Sf.
Ecaterina ar fi fost sora Sf. Nicolae, despre
care se crede c[ ar fi fost nebun[. De aceea,
sf]nta p[ze;te de boli ;i nebunie.

29 Noiembrie<Ajunul Sf. Andrei
30 Noiembrie< Sf. Andrei

Sf. Andrei este st[p]nul lupilor, fiind
cel care ̀ i protejeaz[ pe oamenii ataca\i de
aceste animale. Sf. Andrei se celebreaz[ ;i
pentru ca lupii s[ nu se apropie de gos-
pod[rii sau de oamenii care c[l[toresc. Sa-
rea desc]ntat[ ;i `ngropat[ acum sub u;a
de la grajd se dezgroap[ de S]ngiorz ;i se
d[ la vaci pentru a fi protejate de lupi ;i de
alte rele. (folkromania.com).

A consemnat :tefania Cri;an

Tradi\ii `n luna
noiembrieArhanghelii Mihail ;i Gavriil ocup[ loc 

de cinste în via\a spiritual[ a românilor
S[rb[toarea este ţinută cu sfinţenie de către creştinii judeţului Satu Mare, indiferent de zona în
care locuiesc
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ISTORIE

Iluminismul a fost ideologia
dominantă a secolului al XVIII-
lea, care a oglindit năzuințele for-
țelor sociale dornice de progres,
potrivnice vechilor rânduieli feu-
dale.

Acele idei iluministe au pătruns că-
tre sfârșitul veacului al XVIII-lea și în
țările române, prin filiera italo - aus-
triacă în Ardeal, unde cărturarii ro-
mâni au venit în contact direct cu va-
rianta educației de răspândire a cărți-
lor, de întemeierea școlilor publice și
prin filiera greacă sau rusă, în Țara Ro-
mânească și Moldova unde se dezvoltă
o apropiere față de iluminismul francez
de factură preponderent filosofică.

Generic cunoscut sub denumirea
de Școala Ardeleană, reprezentat mai
ales de filologi și istorici, dar și prin
unicul mare scriitor al epocii, Ion Bu-
dai Deleanu, iluministul ardelean a
avut rolul de a resuscita spiritul națio-
nal, al revendicărilor seculare ale na-
țiunii române, sunt induse ideile drep-
tului natural, contractului social bazat
pe egalitate, libertate individuală și su-
veranitate națională.

Fiul protopopului 
greco-catolic Solomon Budai
din Cigmău

Considerat de unii critici drept cel
mai mare poet român dinaintea lui Mi-
hai Eminescu, Ion Budai Deleanu este
fiul protopopului greco catolic, Solo-
mon Budai din Cigmău, din comitatul
Hunedoarei, aproape de Orăștie, unul
din cei zece copii ai acestuia, născut la
6 ianuarie 1760, după unii, după alți
cercetători în 1763.

Ion Budai Deleanu își petrece co-
pilăria în satul natal, unde își face școa-
la primară, iar la îndemnul părinților
din 1772 își continuă studiile la semi-
narul greco catolic din Blaj. În perioada
1777-1779 urmează facultatea de filo-
sofie din Viena, ca bursier al Colegiului
Sfânta Barbara, unde obține și titlul de
doctor în filosofie. La Viena îl cunoaște
pe Samuil Micu Klein și pe Gheorghe
Șincai. Aici va intra în contact direct
cu literatura universală și cu ideile
umaniste ale vremii. Studiul literaturii
clasice și universale și îndemnul oferit
de cercetările științifice ale celorlalți
ardeleni, aflați la Viena, i-au limpezit
și mai mult drumul pe care vrea să-l
urmeze.

În timpul studiilor din Viena, pro-
iectează întocmirea unui lexicon, în
zece volume, pentru care culege foarte
mult material. Tot la Viena a avut slujba
de psalt la Biserica Sfânta Barbara.

În 1787 Ion Budai Deleanu a deve-
nit profesor și prefect de studii la se-
minarul din Blaj. Datorită faptului că
a intrat în conflict cu episcopul Ioan
Bob, consacrat pe această funcție de
bunul său prieten Grigore Maior, re-
nunță la hirotonisirile ca preot. 

În acele condiții părăsește Blajul și
se stabilește la Liov, capitala provinciei
austriece Galiția, unde ocupă, prin
concurs, postul de secretar juridic al
Tribunalului Provincial. În 1796 este
avansat judecător la Curtea de Apel,
funcție pe care o obține tot restul vie-
ții.

În timp ce strângea material pentru
lexiconul său, a învățat latina, italiana,
franceza și e de presupus că în acea

vreme l-a încercat gândul de a scrie
opera sa literară -Țiganiada. În prefața
lexiconului său, Ion Budai Deleanu,
vorbește despre înstrăinarea sa... "abia
călcai strămoșescul pământ când în-
tâmpinundu-mă toate împotrivirile fui
silit iarăși a mă înstrăina. Ba cum ași
zice, a merge de voie în urgie. Fui silit
în urmă a mă așeza în țară străină, întru
care nemernicie mă aflu până acum."

Lucrări realizate

În capitala Galiției unde a trăit peste
30 de ani, Ion Budai Deleanu nu a ră-
mas izolat de oameni și de realitățile
din țară. În această zonă, își redactează
scrierile cu caracter istoric, filologic și
pedagogic, precum și cele literare și
traduce o serie de opere juridice pentru
a le pune la îndemâna populației ro-
mânești. Printre acestea enumerăm câ-
teva lucrări filologice< Temeiurile gra-
maticii românești, lucrare rămasă în
manuscris, Teoria ortografiei româ-
nești cu litere latine, (a rămas în ciorna
unei scrisori ample în manuscris).

Lucrări istorice< - De originibus po-
pulorum Transylvaniae, De unione tri-
um nationum Transylvaniae Hungaros
ita descriterem-.

Lucrări juridice< - Codul penal-,-
Codul civil-

Lucrări pedagogice< -Cartea trebuie

folosită pentru dascălii școlilor de jos.
Creații literare< - Țiganiada sau Ta-

băra țiganilor- apărută la Iași în revista
-Buciumul Român-, - Trei viteji-.

Am enumerat doar o parte din
scrierile lui Ion Budai Deleanu pentru
a ilustra evantaiul bogat de preocupări. 

Țiganiada

Opera de căpătâi a lui Ion Budai
Deleanu, a rămas Țiganiada care cu-
prinde o critică usturătoare și un pro-
test îndrăzneț împotriva asupririi feu-
dale. Titlul complet al operei sale lite-
rare de excepție este< Țiganiada sau Ta-
băra țiganilor, poenațion eroi - comico
- satirice, alcătuit în douăsprezece cân-
tece de Leonachi Dianeu, îmbogățit cu
multe însemne și băgări de seamă, cri-
tice, filosofice, istorice, filologice și gra-
matice de către Mitru Perea și alții. 

Despre Țiganiada nu este nevoie să
dăm prea multe amănunte, fiind deja
o operă celebră. În acest poem eroic -
comic - autorul vădește o cunoaștere
aprofundată a vieții și a limbii țiganilor,
în ceea ce privește psihologia acestora.
Astfel Aordel provine de la arde (vino
aici),  Parpanghel, provine de la parpale
(înapoi), Baroleu provine de la baro
(mare) sau (greu), Romică de la rom
(țigan).

Figura lui Vlad Țepeș este mai bine

ilustrată, punându-i-se în lumină în
cea mai mare măsură dragostea de pa-
trie iar introducerea discuției asupra
formelor de guvernământ, cânturile X
și XI, adâncește fondul social al ope-
rei.

De ce Vlad Țepeș? Pentru că Țiga-
niada se petrece în Muntenia în vremea
viteazului și a eroului domnitor, în sec.
al XV-lea. Organizând rezistența îm-
potriva turcilor cotropitori, Vlad Țepeș
a strâns laolaltă pe toți țiganii pentru
a nu putea fi folosiți de turci drept is-
coade în caz de război. 

Țiganii s-au învoit și au alcătuit o
oaste înarmată și hrănită de domnitor.
La popasul între satele Alba și Flămân-
da, armata țiganilor a defilat prin fața
domnitorului, după care s-a îndreptat
spre Spăteni, între Bărbătești și Ini-
moasa, unde și-au așezat tabăra.

Limba în care este scrisă -Țigania-
da- este plină de prospețime. Ion Budai
Deleanu și-a dat seama de faptul că
limba literară din timpul său era prea
puțin modelată și s-a plâns - neajun-
gerea acestei limbi-. În limba literară a
epocii respective nu pătrunsese cu to-
tul limba vorbită, încât era încă îngreu-
nată de canoanele lexicale ale textelor
bisericești sau cu caracter oficios. Ion
Budai Deleanu are meritul fundamen-
tal de a îmbogăți limba literară prin
promovarea limbii populare. Tocmai
această asimilare directă a folclorului
explică folosirea creatoare a literaturii
și limbii populare, precum și mânuirea
elementelor folcloristice atât în carac-
terizarea personajelor, cât și în reali-
zarea poetică a fantasticului, fapt ce
constituie un mare merit a lui Ion Bu-
dai Deleanu. 

Cum a ajuns să fie pictat pe
iconostasul Bisericii Sfânta
Barbara din Viena?

Și în zilele noastre persistă o mare
enigmă cu privire la Ion Budai Deleanu
- Johann Von Buday cum era cunoscut
la Liov. Un fapt este unanim acceptat
de către istoriografi, inexistența vreu-
nui portret a ilustrului personaj și apa-
rența lui etnică. Pentru motive nedes-
coperite încă, el nu a acceptat să fie
pictat nici în tinerețe și nici cât a locuit
la Liov - Galiția. 

După ultimele cercetări, Ion Budai
Deleanu ar putea fi reprezentat în bi-
serici - Sfânta Barbara din Viena- sub
chipul apostolului Ioan. Acest iconos-
tas a fost pictat de către Efrem Klein,
nepotul de văr a lui Samuil Micu Klein,
în anul 1780, pe când grupul de arde-
leni din care făcea parte și autorul Ți-
ganiadei, care avea 20 de ani, se afla la
studii în Capitala Austriei.

La data pictării iconostasului, Ion
Budai Deleanu era cântăreț la Biserica
Sfânta Barbara. După toate probabili-
tățile chipul de atunci a lui Ion Budai
Deleanu se ascunde în chipul aposto-
lului Ioan pictat de Efrem Klein, primul
din stânga, rândul al doilea al iconos-
tasului. Spre deosebire de toți ceilalți
apostoli, oameni vârstnici, Ioan are fi-
gura unui om tânăr, chiar foarte tânăr,
ușor efeminat, așa cum era Ion Budai
Deleanu, la vârsta de 20 de ani, student
în anul 3 la teologie. Apostolul Pavel
în rândul unu din dreapta, față în față
cu Petru, este înfățișat ținând în mână
Noul Testament deschis la Epistola în-
tâi către Corintieni (1<10), care începe

cu cuvintele< -Vă rog fraților, pentru
numele Domnului nostru Iisus Hris-
tos, ca toți să fiți într-o vorbă și-n rân-
dul vostru să nu fie dezbinări. În timp
ce Pavel îi îndeamnă în sens figurat,
pe români la unire, Ioan este înfățișat
cu un alt atribut, cel al propovăduito-
rului cuvântul lui Dumnezeu. Și el ține
în mână Noul Testament, de data
aceasta deschis la Evanghelia lui Ioan,
la cap. 1, verset 1 - întru început era
Cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu
și cuvântul Dumnezeu era-.

La o examinare atentă, se observă
că Ioan ține condeiul îndreptat deasu-
pra Bibliei, atingând cu vârful instru-
mentului de scris termenul "Cuvânt",
ceea ce ne sugerează că prototipul la
care s-a gândit Efrem Micu va fi fost,
în acest caz, omul care, în viața de toate
zilele la Barbareum-ul vienez, se ocupa
de cuvinte, aduna cuvinte, făcea dictare
și acesta era Ion Budai Deleanu.

Biserica Sfânta Barbara, a aparținut
Ordinului Iezuit, iar după desființarea
temporară a ordinului Biserica a fost
trecută în folosința Parohiei Greco -
Catolice din Viena. Mai exact, la 15 oc-
tombrie 1775, prin Decretul Imperial
al Mariei Tereza, clădirea conviectului
iezuit a devenit Sediul seminarului
Greco - Catolic Sfânta Barbara din Vie-
na. 

Placa memorială din 1775, plasată
la intrare a reținut acel eveniment< -
Maria Tereza și Iosif al doilea, domni-
tori ai Austriei, au transferat cu gene-
rozitate această Biserică împreună cu
convientul aferent în scopul formării
tânărului clar al ritului oriental 1775.

După trecerea în posesia comuni-
tății Greco Catolice din Viena, Biserica
Sfânta Barbara a fost prevăzută cu un
iconostas sculptat de meșterul sârb Ar-
senie Markovic și pictat de meșterul
transilvan Efrem Micu. 

La 24 august 1820, împlinind vârsta
de numai 60 de ani, Ion Budai Deleanu,
scriitor și jurist eminent, a trecut la
cele veșnice. Trupul neînsuflețit a fost
înmormântat la Liov, astăzi în Ucraina,
unde a trăit peste 30 de ani. 

***

În prezentul material, autorul a do-
rit să șteargă praful și uitarea de pe
unul din cei mai mari iluminiști ro-
mâni din Ardeal, membru marcant al
Școlii Ardelene. 

Este greu și rușinos de înțeles cum
Primăria Municipiului Satu Mare a avi-
zat ca în actele administrative, această
uriașă personalitate românească să fi-
gureze în corespondență< Budai De-
leanu Ion și cu Ion Budai Deleanu așa
cum este trecut în Istoria Românilor<
Ion Budai Deleanu.

Bibliografie<
- Ioan Corneanu, Vasile Moiș, Perma-
nență și continuitate românească în
Ardeal, Ed. Daya, Satu Mare, 2014, p.
156 - 162.

-Ion Budai Deleanu, Editura de Stat
pentru Literatură și Artă, București,
1953

-Istoria Literaturii Române, vol. II
de la Școala Ardeleană la Junimea, Edit.
Academiei Române, 1968

-Ion Budai Deleanu, Edit. Emines-
cu, București, 1980

-Magazin Istoric, oct. 2006
- Ion Budai Deleanu, Edit. Dacia,

Cluj Napoca, 1974. 
Prof. dr. Ioan Corneanu

Altarul Bisericii Sfânta Barbara din Viena în care Ion Budai Deleanu este pictat
sub chipul apostolului Ioan

Și în zilele noastre persistă o mare enigmă cu privire Ion Budai Deleanu - Johann Von
Buday cum era cunoscut la Liov. Un fapt este unanim acceptat de către istoriografi, ine-
xistența vreunui portret a ilustrului personaj şi aparența lui etnică. Pentru motive nedes-
coperite încă, el nu a acceptat să fie pictat nici în tinerețe şi nici cât a locuit la Liov -
Galiția. 

Iluministul ardelean Ion Budai
Deleanu a resuscitat spiritul na\ional
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MAGAZIN
Alexandru Busuioceanu a găsit însemnele dacilor pe stema regilor catolici şi vorbeşte în scrierile

sale despre împărații daci care au distrus Imperiul roman. Alexandru Busuioceanu este un român,
poet, eseist, cronicar, traducător, diplomat şi, dintr-o întâmplare istoric. S-a născut în 1896 şi avea
să moară în 1961 în exil la Madrid. Alexandru Busuioceanu obține introducerea studiului Limbii
Române ca materie obligatorie în şapte facultăți spaniole. Acesta avea să descopere şi să publice în
1952 în revista “Destin” fragmente despre istoria şi miturile dacice şi getice.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

*Noi de ce nu am învățat asta?
Legendele hispanice< regii spanioli
se trag din principi daci.

*Despre Zamolxis, împărații daci care
au distrus Imperiul Roman și însemnele
dacice de pe stema regilor Spaniei*O for-
midabilă descoperire a unui mare român,
trecută cu vederea de manualele noastre
de istorie.

Alexandru Busuioceanu
a promovat istoria și cultura
românească în Spania

Alexandru Busuioceanu a găsit în-
semnele dacilor pe stema regilor catolici
și vorbește în scrierile sale despre împă-
rații daci care au distrus Imperiul ro-
man. Alexandru Busuioceanu este un ro-
mân, poet, eseist, cronicar, traducător, di-
plomat și, dintr-o întâmplare istoric. S-a
născut în 1896 și avea să moară în 1961
în exil la Madrid.

Alexandru Busuioceanu obține in-
troducerea studiului Limbii Române ca
materie obligatorii în șapte facultăți spa-
niole. Acesta avea să descopere și să pu-
blice în 1952 în revista “Destin” fragmente
despre istoria și miturile dacice și getice.

Cele descoperite 
de Busuioceanu în arhivele
spaniole sunt excepționale

Pentru că, ștergând praful de pe con-
fuzia făcută între geți și goți, trecând prin
Herodot, Platon, Strabon, Seneca, Iorga
sau Pârvan, până la Orosius, Alfonso el
Sabio, Rodrigo Jimnez de Rada, Martin
din Dumio sau dacul Nicetas din Reme-
siana, ar[ta cum numele lui Zamolxis,
Deceneu, Burebista și Decebal sunt intrate
în legenda universală.

Temuții daci sau geți, cei care se știau
nemuritori, sunt cunoscuți de scriitorii
spanioli antici abia în secolul I înainte de

Cristos, pe când deveniseră un stat pu-
ternic și întins, care punea mari probleme
Imperiului Roman. Apoi însă, istoria, le-
genda, mitul și utopia lui Zamolxis aveau
să curgă pe căi nebănuite. Goții, care sunt
geți, se trag din Magog, unul din fiii lui
Iafet, din Geneză.

Conform teoriei getice a Sfântului Isi-
dor, neamul goților este străvechi, unii
bănuind că obârșia lor se trage din Magog,
fiul lui Iafet, “după asemănarea ultimei
silabe, scoțând atare lucru mai ales după
profetul Ezechiel. Dar șirul învățaților de
pe vremuri obișnuiește să-i numească pe
ei mai degrabă Getae, decât Gog și Ma-
gog” (Al Busuioceanu, Zamolxis, pag. 97,
Editura Meridiane, București, 1985).

Pentru românii din primul secol de
după Cristos, care așteptau sfârșitul lumii,
părea aproape sigur că de la Dunăre avea
să se ivească sfârșitul lumii. Zeul acestui

popor îi ziceau Zamolxis, uneori și Ge-
beleizis, ascuns alteori sub numele lui De-
ceneu, i-a inițiat în rânduiala celor două-
sprezece semne, în cursul planetelor, în
creșterea și descreșterea lunii, în mersul
soarelui, în astrologie și astronomie. Și
avea să dispară, după ce le-a propovăduit
dacilor în peștera din Muntele Kogaionon
– și să se reîntoarcă după câțiva ani. Ar-
hiepiscopul Jimenez de Rada spune că
acești strămoși ai Spaniei au în genealogia
lor amazoanele, femeile geților, care-și
aveau țara lor, Feminei, la Tomis.

După cucerirea Daciei de către legiu-
nile lui Traian și moartea lui Decebal, vine
rândul Daciei Felix. În Cezarii împăratu-
lui Iulian, două secole după cucerire, Tra-
ian se l[uda lui Jupiter< “I-am nimicit pe
geți, cea mai războinică dintre nații, nu
numai prin puterea trupului lor, dar și
prin vitejia pe care le-o insuflă Zamolxis

cel venerat de ei. Încredințați că nu mor
niciodată, că își strămută doar locașul, ei
înfruntă moartea mai bucuroși decât ar
porni într-o călătorie”.

Acel Zamolxis, despre care Platon
amintește că spunea oamenilor că nu exis-
tă vindecare a corpului fără vindecarea
sufletului, pentru că doar întregul poate
fi vindecat. Daci sau carpi de origine se
succed fără întrerupere la cârma impe-
riului și constituie o adevărată dinastie,
cea dintâi dinastie danubiană în Imperiul
roman.

Maximian Galerius, spre exemplu,
crescut în cultul lui Zamolxis asemeni
mamei lui, ajuns cezar și apoi împărat, a
fost chiar pe punctul de a schimba numele
imperiului roman, în cel de imperiu da-
cic.

În secolul al XIII-lea, geții, cu Dece-
neu, Zamolxis, Burebista și ceilalți erau“la
ei acasă în Spania și numele lor putea în-
nobila numele oricărui rege” (Al Busuio-
ceanu, Zamolxis, pag. 184, Editura Me-
ridiane, București, 1985).

Episcopul Alonso de Cartajena men-
ționa, în vremea lui Enrique al IV-lea, sec.
al XV-lea, că exista explicația că regii Spa-
niei coboară din principii geți, din Dacia,
luându-și numele de la locul unde trăiesc
doar pentru că e mai ilustru decât al stră-
moșilor.

Mai mult, dacii au intrat în heraldica
spaniolă< când a fost compusă stema re-
gilor catolici, în secolul al XV-lea, pe lângă
acvilă, leul Leonului, Turnul Castiliei, au
fost înscrise și însemnele personale ale
regilor, care să simbolizeze noblețea și
dreptul lor la suveranitate. Jugul și săgețile,
simbolurile dacilor. Iar alături, simbolul
major, nodul gordian retezat. Jugul, bo-
găția dacilor, cu mulțimea de vite de pe
malurile Dunării> nodul> mitul lui Ale-
xandru (Imperiul) retezat de Jugul tri-
umfului getic. “Roma însăși, învingătoa-
rea tuturor popoarelor, a trebuit să slu-
jească supusă și să primească jugul tri-
umfului getic” (Ibidem, pag. 212).

Când a fost compusă stema regilor catolici, în secolul al XV-lea, pe lângă acvilă,
leul Leonului, Turnul Castiliei, au fost înscrise și însemnele personale ale regilor<
Jugul și săgețile sunt simbolurile dacilor

De mai bine de un secol ne de-
plasăm pe două roţi… la serviciu
sau recreaţional. Dar acum după
ce am intrat în epoca dispozitive-
lor conectate la internet, e timpul
pentru o nouă abordare a vehicu-
lului pe două roţi. 

La acest lucru s-au gândit doi tineri
arădeni care au reuşit să construiască
aşa numita trotinetă inteligentă.

A primit medalia de aur
la Salonul de Invenții
Traian Vuia din Timișoara

Poate că fiecare dintre noi ne mai
amintim de bucuria avută atunci când,
copii fiind, ne-am dat pentru prima
oară pe o trotinetă. Cum ar fi dacă
acum ca adulţi am putea avea din nou
acea bucurie simplă?

Aceasta a fost premisa de la care a
pornit proiectul Scooterson. Îmbinând
designul cu tehnologia tinerii Bălaj Flo-
rin şi Mihnea De Vries  au dorit să rea-
lizeze un mijloc de transport minima-
list dar în acelaşi timp extrem de
funcţional care să satisfacă cerinţele

omului modern. Este vorba despre pri-
ma trotinetă inteligentă din lume.
Aceasta a fost prezentată cu ocazia lan-

sării proiectului  Arad Capitală Cultu-
rală Europeană 2021.

Interesantul mijloc de transport

îmbină proprietățile unui scuter cu cele
ale unei trotinete, fiind pornit prin îm-
pingerea din picior, care, de asemenea,
stabilește și viteza de rulare.

Creația a primit medalia de aur la
Salonul de Invenții Traian Vuia din Ti-
mișoara și va ajunge curând pe străzi.
Cântărește aproximativ 35 de kilogra-
me și va avea un preț de 3.500 de euro,
plus taxe.

Scooterson este un vehicul inteli-
gent, destinat mediului urban. Nu are
cheie de contact și nici accelerație, fiind
necesară conectarea lui la telefonul
mobil.

Viteza maximă pe care o poate atin-
ge este de 25 de kilometri pe oră. Scoo-
terson oferă numeroase date pe telefo-
nul mobil, cum ar fi viteza, informații
despre baterie și despre trafic.

Vehiculul se conectează în Cloud
și transmite cele mai bune setări de ac-
celerație și putere. Mai mult, după fo-
losire, roțile scuterului se blochează
automat, iar dacă este mutat, trimite o
alertă pe telefonul mobil al proprieta-
rului.

Are GPS inclus, iar autonomia sa
pe șosea este de cel puțin 50 de kilo-
metri.

Scooterson oferă numeroase date pe telefonul mobil, cum ar fi viteza, informații
despre baterie și despre trafic

A fost un inventator, fizician, inginer
mecanic și inginer electrician american
de origine sârbă. Tesla este considerat
ca fiind unul dintre cei mai mari oameni
de știinţă ai sfârșitului de secol 19 și în-
ceputului de secol 20. 

Invenţiile, precum și munca teore-
tică ale lui Tesla au pus bazele cu-

noștinţelor moderne despre curentul al-
ternativ, puterea electrică, sistemele de
curent alternativ, incluzând sistemele
polifazate, sistemele de distribuţie a pu-
terii și motorul pe curent alternativ, care
au determinat cea de-a doua Revoluţie
Industrială. 

Una dintre cele mai importante in-
venţii ale sale este generatorul de curent
alternativ, contribuind de asemenea la
construirea hidrocenteralei de lângă
Cascada Niagara. 

În Statele Unite ale Americii, faima
lui Tesla rivalizează în istorie și cultură
populară cu cea a altui mare inventator
Thomas Edison.

Nikola Tesla este unul dintre cei mai
importanți oameni care au trăit vreodat[
pe Pământ.

Multe dintre invențiile sale sunt ți-
nute secret ;i astăzi, ;i sunt utilizate în
cele mai ezoterice experimente. Dacă
ast[zi am începe să folosim invențiile
sale (invenții interzise de Guvernele ce
ne conduc) am face un salt de sute de
ani, în viitor!

Vom enumera doar câteva dintre in-
vențiile sale controversate< energie elec-
trică wireless, gratuită ;i în cantități ne-
limitate pentru oricine, oriunde pe Glob
(curent electric fără fire, doar prin aer)>
automobile ;i aparate de zbor care să fo-
losească acest curent captat din aer (im-
aginați-vă o lume în care să nu plătim
curent sau combustibil)> ma;ini produ-
cătoare de ozon (regenerarea stratului
de ozon)> o armă care constă din 12 tur-
nuri cu capacități de dematerializare
a;ezate strategic în 12 puncte pe glob, ;i
controlate de marile puteri ale lumii,
împreună, cu scopul de a încheia
r[zboaiele pe Pământ pentru totdeauna>
aparatura pentru a controla vremea (am
fi evitat seceta, inundațiile, etc)> aparate
de fertilizare a solului ce folosesc hidro-
genul din aer (fertilizarea solului fără
chimicale, cu produse naturale, sănă-
toase)> generatoare de rază cosmică fo-
losite în transmisiuni foarte puternice
interplanetare (pentru a contacta alte
civilizații)> arme de apărare împotriva
unei eventuale invazii din spațiu ;i alte-
le.

Tot ceea ce a inventat Nikola Tesla a
fost pentru binele umanității, ;i nu a
a;teptat în schimb decât recunoa;tere,
nimic altceva. Noi i-am oferit însă ob-
scuritate. A sosit vremea să îi facem po-
vestea cunoscută. 

Dacă în anii ’30 ai secolului XX, in-
vențiile lui Tesla erau publice, după
moartea sa, în ianuarie 1943, au fost se-
chestrate ;i ascunse, sub autoritatea gu-
vernului SUA. 

Oficial, dupa moartea sa, Nikola Te-
sla a fost trecut în uitare, dar în realitate
invențiile sale au stârnit interesul vâr-
furilor Armatei SUA înc[ din 1945. Tesla
oferise acesteia un navomodel teleco-
mandat ce putea fi dirijat prin radio de
la distanță ;i putea lansa torpile asupra
flotei inamice.

Scuterul românesc cucere;te Europa

Legende hispanice< Regii 
spanioli se trag din principi daci

Nikola Tesla a inventat
curentul gratuit
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La 29 decembrie 1784, cu c]teva
s[pt[m]ni ̀ nainte de a trece la cele ve;ni-
ce, episcopul Grigore Maior i-a dictat
protopopului greco-catolic de Alba Iulia,
Tiron Drago;i, con\inutul testamentului
s[u1.  M[cinat de boal[, a cerut s[-i fie
a;ternute `n pagin[ deciziile privind
soarta bunurilor materiale agonisite, des-
tinate, dup[ moartea lui, nu doar familiei
;i celor apropia\i, ci ;i unor intercesori
tere;tri pe l]ng[ Cel de Sus< preo\ilor care
urmau s[ se roage pentru odihna sufle-
tului s[u ;i loca;urilor de cult unde, prin
serviciul liturgic, numele trebuia s[-i fie
pomenit ̀ n veci. Amplul document non-
cupativ2 produs astfel este un pre\ios re-
velator de mentalitate. El contribuie la
mai buna conturare a profilului de cleric
;i de credincios al lui Grigore Maior,
preocupat atunci de gesturile pioase ;i
de ritualurile asociate Marii treceri, me-
nite toate s[-i netezeasc[ drumul spre
m]ntuire. Paginile testamentului `l
dezv[luie `ns[ ;i pe “omul de lume” Ma-
ior, cu cercul lui de persoane dragi ;i fi-
dele cu re\elele proprii de sociabilitate,
cu op\iunile sale culturale ;i de pozi\io-
nare social[.

Dup[ ce instituie "funda\ii perpetue"
pentru catedrala din Blaj ;i fostele biserici
episcopale din F[g[ra; ;i Alba Iulia - edi-
ficiile percepute, desigur, drept cele mai
`nc[rcate de sfin\enie datorit[ ierarhilor
care au slujit ori slujeau ̀ n ele, dar ;i ca re-
pere simbolice majore ale istoriei ;i iden-
tit[\ii confesionale a greco-catolicilor ar-
deleni -, episcopul `;i revars[ munificen\a
asupra ctitoriei sale din S[r[uad (Tasnád-
Szarvad). ~n enumerarea loca;urilor de cult
ce aveau s[ beneficieze de sumele l[sate de
el, biserica din satul unde se n[scuse ur-
meaz[, a;adar, imediat dup[ catedrale. Pa-
sajul alocat acesteia ne va re\ine aten\ia `n
cele ce urmeaz[, ̀ n ̀ ncercarea de a p[trun-
de motiva\ia ;i semnifica\iile actului fon-
dator ;i ale dona\iei care l-a `nso\it. E de
clarificat ;i c]nd a fost `n[l\at edificiul cu
pricina, ̀ n lumina unor noi informa\ii pro-
venite din arhive3. 

~n vara anului 1776 lucr[rile la 
ctitoria episcopului Grigore Maior
din S[r[uad porniser[ deja

Concentr]ndu-se mai ̀ nt]i asupra celui
de-al doilea aspect, vom porni de la o cer-
titudine< la data elabor[rii testamentului,
construc\ia nu era ̀ nc[ pe deplin finalizat[
a;a cum ;i-ar fi dorit episcopul. :i asta,
afl[m din text, din pricina numeroaselor
dificult[\i cu care el s-a confruntat4. De-
oarece nu ni se ofer[ detalii despre natura
acelor probleme, e loc ;i pentru ipoteza c[
Maior a fost victima unei delapid[ri
s[v]r;ite de cons[teanul  ̀ ns[rcinat s[ ges-
tioneze banii, idee vehiculat[ de o tradi\ie
local[ consemnat[ `n prima parte a seco-
lului XX de Ioan Ardeleanu Senior5. Ceea
ce arhiereul \ine s[ men\ioneze e c[, ̀ ndeo-
sebi `n[untru, biserica nu era `mpodobit[
(ornat[) deloc6. ~ntreaga lucrare trebuia
`ncheiat[ cu ajutorul l[s[m]ntului de 120
de galbeni ("aureos") de "Cremnitz", din
care grijuliul testator sugera s[ fie dat[ cu
`mprumut partea ce avea s[ r[m]n[ dup[
finalizarea investi\iei, dob]nda ob\inut[ fi-
ind la dispozi\ia bisericii7. 

Sigur e, apoi, c[ `n vara anului 1776,
c]nd episcopul Grigore Maior a ̀ ntreprins
o lung[ ;i sistematic[ vizita\ie canonic[ `n
zon[8, lucr[rile la ctitoria sa din S[r[uad
porniser[ deja. Informa\ia apare ̀ n masivul
protocol ̀ ntocmit cu acel prilej< " Excelen\a
Sa a `nceput s[ construiasc[ o biseric[
nou[, din piatr[9”. Satul natal al ierarhului
rom]n `ns[ nu era pe atunci f[r[ loca; de
cult. Din acela;i document afl[m c[, `n
momentul c]nd s-a efectuat vizita oficial[
`n parohie (la 6 iulie 1776), acolo exista o
biseric[ de lemn, nou[, "destul de bun["10.
Cum ambele construc\ii apar pomenite la
fel, ca "noi", nu-i foarte limpede la care din-
tre ele se refer[ nota\ia< "s`nt dou[ clopote
`n turla noii biserici"11. Pare mai logic s[
fie vorba totu;i despre cea de lemn, singura
func\ional[ atunci.

Ctitoria episcopului nici nu prea avu-
sese c]nd s[ se ̀ nal\e foarte mult. :antierul
`ncepuse de pu\in timp. Cu ;apte luni mai
devreme, la 10 decembrie 1775, Grigore
Maior ̀ i scria comitelui Antal Károlyi pen-

tru a l[uda generoasa sa implicare finan-
ciar[ `n ridicarea noii biserici romano-ca-
tolice din Carei12, dar ;i pentru a-i cere
ajutor s[-;i concretizeze propriul proiect.
Aceasta e, deocamdat[, prima ;tire despre
inten\ia episcopului de a construi un loca;
de cult la S[r[uad. ~n egal[ m[sur[, sunt
cele dint]i informa\ii despre ce `ntreprin-
dea el efectiv ̀ n acest sens. Mai precis, Ma-
ior l-a rugat pe vechiul s[u ocrotitor ;i
sus\in[tor din fruntea S[tmarului13 s[-i la-
se cons[tenii s[ adune din p[durea de la
Chegea - proprietatea comitelui - lemnul
necesar pentru cioplirea grinzilor ;i arderea
c[r[mizilor14. Se af lau deci `n faza
procur[rii materialelor. Ca lucr[rile la noua
construc\ie s[ poat[ fi pornite ̀ ntr-adev[r,
ierarhul `l contactase pe arhitectul Strem-
fidel de la Carei, cu care tocmai era pe
punctul de a c[dea la ̀ nvoial[15. Dac[ pro-
iectul avea s[ fie dus la bun sf]r;it, ̀ l asigur[
Maior pe comite, cointeres]ndu-l totodat[,
"numele marelui Anton va r[m]ne demn
de amintit `n acel loc ;i va fi prosl[vit `n
veci "16. Se pare c[ magnatul s[tm[rean a
dat curs solicit[rii de sprijin material, din
moment ce la 22 august 1776, c]nd i-a tri-
mis o nou[ epistol[, episcopul de la Blaj `l
pomenea plin de recuno;tin\[ ca pe un
mecena ;i un binef[c[tor de neuitat al edi-
ficiului ce se `n[l\a la S[r[uad. L[udat
atunci pentru d[rnicia sa a fost ;i un anume
Gabriel Buda - pe care Maior se str[duia
s[-l readuc[ ̀ n gra\iile lui Károlyi - donator
din proprie ini\iativ[ ("sponte"), al unui
clopot de 130 de livre pentru acea bise-
ric[17.  Apelul la cunoscu\i, la bun[voin\a
;i ajutorul celor afla\i `n cercul personal
de apropia\i, de la `nal\i protectori la oa-
meni devota\i, constituia, se vede o impor-
tant[ re\et[ atunci c]nd se punea pe pi-
cioare o astfel de antrepriz[. La ridicarea
unui loca; de cult contribuiau nu doar ba-
nii investi\i de ctitor, ci ;i mai micile ori
mai marile favoruri ;i dona\ii f[cute ̀ n nu-
mele prieteniei sau al datoriei, dar ;i cu
g]ndul la propriul suflet, la izb[virea lui
prin acte pioase.

~n numele tuturor “recent
`ntor;ilor” din S[r[uad 
Antal Károlyi, comitele general al 
S[tmarului, era invitat s[ sprijine
material proiectul 

Revenind la scrisoarea din 10 decem-

brie 1775 c[tre comitele general al S[tma-
rului, s[ observ[m c[ ea ne ajut[ s[ sur-
prindem nu doar faza de `nceput a ;anti-
erului. Grigore Maior dezv[luie `n text ;i
de ce s-a implicat ̀ n proiect. ~n articularea
justific[rii porne;te de la un motiv evident
flatant pentru magnat, ce nu trebuie con-
siderat totu;i un simplu artificiu retoric< a
fost inspirat, `nainte de toate, de "pietatea
;i zelul" cu care Antal Károlyi s-a angajat
`n edificarea bisericii de la Carei. Dorea,
cu alte cuvinte, s[-i urmeze exemplul, s[-
i imite gestul de patron spiritual, realiz]nd
la r]ndu-i ceva similar pentru comunitatea
sa de origine, chiar dac[ la o scar[ mai
mic[. L-au `mboldit `ns[ ;i propriii
cons[teni, zice Maior. Ating]ndu-l la coar-
da sensibil[, ace;tia i-ar fi sugerat s[ fac[
;i "`n patria sa" - adic[ `n \inuturile natale
- ceea ce auziser[ c[ face `n alte p[r\i18. :i
pentru ca individualitatea peten\ilor s[ fie
mai clar[, episcopul furnizeaz[ un detaliu
cu greutate `n economia `ntregului pasaj
justificativ. Patetica solicitare, de nerefuzat,
i-a fost adresat[ de "to\i recent `ntor;ii"
(converti\ii) din S[r[uad19. Precizarea
con\ine, de fapt, cheia demonstra\iei,
esen\a mesajului trimis spre comitele de la
Carei. Ea d[ la iveal[ marea miz[ a proiec-
tului pe care Károlyi era invitat s[-l sprijine.
Se impunea o ac\iune prompt[ ;i m[rini-
moas[ `n beneficiul acelui grup "revenit"
de cur]nd la credin\a episcopului ;i, im-
plicit, sub obl[duirea lui bisericeasc[. Din-
colo de volutele explica\iei ;i pledoariei
sale interesate, e evident de aici c[ episcopul
`;i punea decizia de a ridica un loca; de
cult la S[r[uad `n leg[tur[ direct[ cu suc-
cesele ac\iunii de integrare a tuturor
rom]nilor din nord-vestul Transilvaniei ̀ n
dieceza pe care o p[storea, oferindu-ne ast-
fel un important element de context.

~n p[r\ile respective, de-a lungul pri-
melor ;apte decenii ale veacului al XVIII-
lea, Biserica unit[ `nregistrase, succesiv,
fluxuri ;i refluxuri. Cea mai grea lovitur[
a primit-o `n timpul mi;c[rii lui Sofronie
(1759-1761), c]nd Sant[ul ;i Cigul s-au
num[rat printre bazele importante ale
ac\iunii de revigorare a ortodoxiei20.  Maior
`nsu;i a fost chemat atunci `n zon[ de co-
mitele Károlyi, pentru a calma spiritele21.
Valul anti-unire s-a dovedit ̀ ns[ a fi foarte
puternic. La S[r[uad, bun[uar[, marea
conscriere confesional[ finalizat[ `n 1762
`nf[\i;eaz[ o stare de fapt net favorabil[
ortodoc;ilor22. ~n contul lor figurau bise-

rica din sat ;i 115 familii. N-aveau, `n
schimb, preot. Ambii popi se declaraser[
uni\i, al[turi de ei r[m]n]nd doar trei fa-
milii. Cinci ani mai t]rziu, dup[ cum re-
zult[ din conscrip\ia solicitat[ de Atanasie
Rednic, episcopul de la Blaj, pozi\iile gre-
co-catolicilor se ̀ nt[riser[, semn c[ situa\ia
era, de fapt, fluid[, schimb[toare. Chiar
dac[ aveau acum un singur p[stor sufle-
tesc- Popa Ion, hirotonit de Inochentie Mi-
cu -, num[rul lor crescuse la 53 "de sufle-
te"23.  

Documentul nu men\ioneaz[ "neuni\i"
la S[r[uad, ceea ce pare totu;i de necrezut,
av]nd `n vedere c]\i fuseser[ consemna\i
anterior.

“~ntorc]ndu-se la Ardeal vl[dic[“,
Grigore Maior va face din 
extinderea pe cale misionar[ 
a unirii una dintre priorit[\ile sale

Balan\a s-a `nclinat `n avantajul
supu;ilor suveranului pontif `n vremea
episcopatului lui Grigore Maior. O dat[ in-
stalat ̀ n fruntea eparhiei, el va face din ex-
tinderea pe cale misionar[ a unirii una din-
tre priorit[\ile sale. A ;i r[mas ̀ n amintirea
unui contemporan precum Petru Maior
prin neodihna cu care a urm[rit atingerea
marelui obiectiv asumat< "`ntorc]ndu-se la
Ardeal vl[dic[, dup[ izgonire de ;eapte ani,
cu tot adinsul au ̀ nceput ̀ ntru aceaia a lu-
cra ca pre to\i rom]nii din Ardeal s[-i fac[
uni\i ;i mult sporiu foarte f[cea `ntru cu-
getul s[u"24. "N-am pregetat - va spune ar-
hiereul despre sine - a ie;i afar[ la vederea
patimilor voastre, a primi pe uli\e, pe de-
aluri, pe v[i, `n frig ;i `n z[duf in;tan\iile
voastre, a v[ asculta pl]ngerile"25. Metoda
predilect[ utilizat[ pentru a vedea cum
st[teau lucrurile `n teritoriu ;i a le vorbi
credincio;ilor a fost vizita\ia canonic[26,
dovad[ elocvent[ c[ ac\iona ca un ierarh
inspirat din programul ;i strategiile Refor-
mei catolice27. Avea, de altfel, ;i har pentru
a intra `n dialog cu oamenii, ;i a-i captiva,
"fiind `ntocmit a trage pre to\i, cum trage
magnetul fierul c[tre sine"28. 

La consolidarea comunit[\ii greco-ca-
tolice din satul s[u natal a contribuit decisiv
`n anul 1776, cu prilejul mai sus men\io-
natei vizita\ii. A stat atunci chiar mai mult
timp `n acel loc, plec]nd ;i revenind `n
c]teva r]nduri, ba chiar organiz]nd un im-
portant sinod, ̀ n 31 iulie29. E foarte posibil

s[ fi trecut pe acolo ;i `n vara anului 1773,
pe drumul de ̀ ntoarcere ̀ n \ar[, ca proasp[t
hirotonit episcop. :tim c[ a ajuns la :imleu,
de unde, la 10 iunie, i-a expediat o epistol[
lui Antal Károlyi30. Poate ;i ca urmare a
celor constatate atunci pe viu, la 24 noiem-
brie 1773 i-a scris din nou binef[c[torului
s[u de la Carei. ~i adres[ rug[mintea de a
sprijini material m[n[stirea de la Sant[u,
pe care o considera "zidul ;i contrafortul
Sfintei Uniri" `n acele p[r\i locuite de "he-
terodoc;i ;i schismatici"31. Tot atunci l-a
anun\at c[ a apucat deja s[ "readuc[ la uni-
tatea credin\ei catolice mai bine de o sut[
de sate"32. Lui Károlyi va \ine s[-i
`mp[rt[;easc[ la cald ;i succesele ob\inute
prin vizita\ia canonic[ ̀ ntreprins[ ̀ n 1776
`n zona de frontier[ dintre Transilvania ;i
Ungaria. La 9 iulie, de exemplu, i-a comu-
nicat plin de satisfac\ie ;i optimism c[ a
`ntors "`n ̀ ntregime ̀ n s]nul dulcei Biserici
posesiunile T[;nad, Blaja, Silva;, S[uca,
Chis[u ;i Pa\[lu;a"33. S[r[uadul, unde se
aflase cu trei zile mai devreme, nu apare
printre ele. Reu;ita nu era ̀ nc[ deplin[ aco-
lo. Potrivit protocolului vizita\iei, `n acel
an au fost "`ntor;i" la unire 318 localnici34.
C]\i mai r[m[seser[ "neuni\i", documentul
nu precizeaz[. Deducem `ns[ c[ mai exis-
tau ;i astfel de cre;tini, din moment ce bi-
lan\ul local nu denot[ un triumf total la
greco-catolicismului.

Oricum, dac[ estimarea "800 de suflete
aproximativ"35 se refer[ la uni\i - a;a cum
sugereaz[ textul, fiindc[ e introdus[ `n el
imediat dup[ men\ionarea parohului (Ioan
Pop Kökényesdi, protopop greco-catolic
de Sant[u)36, cantorului (Andrei S[car[),
clopotarului (Teodor Maior) ;i a curatori-
lor (Gavril S[car[, Gavril Dobo; ;i Nicolae
:an\a)37-, `nseamn[ c[ ace;tia ajunseser[
s[ reprezinte la S[r[uad o majoritate zdro-
bitoare. Op\iunea confesional[ f[r[ echivoc
a sacerdotului oficiant ne mai spune ;i c[
biserica de lemn era `n m]inile lor. O alt[
prob[ e provenien\a potirului ;i a dou[
dintre cele trei r]nduri de ve;minte
preo\e;ti (unul fusese procurat de bise-
ric[)38. Od[jdiile cu pricina au fost ob\inute
ca dar din partea episcopului ;i, respectiv,
"din generozitatea regal[" ("ex munificentia
Regia", la fel ca potirul), semn evident de
sprijin `nalt fa\[ de o comunitate conside-
rat[ catolic[ prin credin\a ei> sunt `ns[ ;i
dovada c[ Grigore Maior avea antecedente
de binef[c[tor al enoriei sale de origine,
fie `n calitate de donator direct, fie de in-
termediar.

Indiciu al mentalit[\ii sale 
nobiliare, Maior a ridicat biserica
din S[r[uad deasupra trupurilor
str[mo;ilor s[i adormi\i acolo
`ntru Domnul

Prin urmare, "recent `ntor;ii" de la
S[r[uad nu erau f[r[ loca; de cult, a;a cum
se putea sub`n\elege din scrisoarea epis-
copului c[tre Antal Károlyi din decembrie
1775. Noua biseric[ n-avea deci menirea
de a umple un gol, de a remedia o lips[. Ea
trebuie v[zut[ atunci ca expresia dorin\ei
ierarhului de a-i oferi acelei parohii un edi-
ficiu mai trainic ;i mai spa\ios, celebr]nd
prin asta victoria unirii acolo> a unirii cu
Biserica roman[. Ctitoria lui Maior pare a
fi simbolul reg[sitei comuniuni ̀ n credin\[
`ntre cei din S[r[uad ;i cons[teanul lor
ajuns episcop.

~ntorc]ndu-ne acum la testamentul de
la care am pornit, s[ observ[m c[ Maior
nu face `n el o rela\ionare explicit[ `ntre
edificarea bisericii ;i succesul `nregistrat
ca promotor al unirii. Accentul cade pa alt-
ceva, pe motiva\ia de ordin personal. Ceea
ce \ine s[ releve `n acel ultim text e c[, `n
"Silvania", `n satul s[u natal, S[r[uad, a ri-
dicat o biseric[ deasupra trupurilor
str[mo;ilor s[i adormi\i acolo ̀ ntru Dom-
nul39. Construc\ia a `n[l\at-o, a;adar, pe
locul unui cimitir, `ncadr]nd mormintele
membrilor familiei lui. Ele au ajuns astfel
s[ joace un rol fondator, de temelie a edi-
ficiului, dar ;i s[ beneficieze de includerea
`n perimetrul protector al unui a;ez[m]nt
sacru, `n care se oficia regulat serviciul li-
turgic ;i se administrau sacramente.

~n interesanta op\iune a episcopului-
ctitor am putea distinge, pe de o parte, in-
diciul mentalit[\ii sale nobiliare. :tim c[
provenea dintr-o familie cu un asemenea
statut social ;i juridic. Silvestru Caliani ;i

Samuil Micu, chestiona\i cu ocazia "pro-
cesului canonic" ce a premers hirotonirea
;i numirea lui Grigore Maior ca episcop,
relev[ nobilitatea p[rin\ilor lui40. :tim apoi
c[ i-a pl[cut s[ cultive raporturi `n inte-
riorul re\elelor de solidaritate ale ordinului,
inclusiv cu cei afla\i la etajele superioare
de agregare ale acestuia. Rela\iile str]nse
;i de durat[ cu Antal Károlyi sunt o bun[
dovad[ c[ nu s-a mi;cat doar `n limitele
societ[\ii mic nobiliare rom]ne;ti> societate
din care f[cea parte ;i unica lui sor[, Dom-
nica, mama lui Ladislau Vitéz de Cig, ne-
potul s[u favorit41. 

Foarte activul nobil s[tm[rean, 
Demeter Rácz i-a fost partener 
de taifas `n anii recluziunii 
de la Muncaci

Dup[ cum o arat[ ;i testamentul, a vrut
ca cei din propria familie s[ nu se limiteze
la a-;i prezerva condi\ia social[. A l[sat
bani pentru ca ei s[ urmeze ;coli, s[ pro-
greseze cultural ;i, astfel, s[-;i sporeasc[
;ansele de a face carier[, de a se omologa
la nivel `nalt. A avut ambi\iile, orgoliile,
dar ;i m[rinimia specifice acelei categorii
sociale, tr[s[turi din care au izvor]t acte
de danie, ctitorice;ti. Acte ce reprezint[ nu
doar un barometru al reu;itei personale,
ci ;i un semn al preocup[rii pentru ce va
urma, pentru via\a de dincolo. ~n acest
sens, drept pild[ i-a putut servi foarte ac-
tivul nobil s[tm[rean Demeter Rácz - par-
tenerul s[u de taifas `n anii recluziunii de
la Muncaci42 - , pe ale c[rui speze s-au ri-
dicat biserica m[n[stirii de la černeča Ho-
ra ;i cele din Carei (parohia rutean[) ;i Ve-
zendiu43. :i Antal Károlyi i-a dat `n acei
ani, dup[ cum spuneam, un exemplu de
implicare direct[ ̀ n edificarea unei biserici.
~n plus, puternica familie de la Carei, prin
cripta conventului franciscan de la C[pleni,
oferea ̀ n zon[ un model de cultivare a me-
moriei `nainta;ilor, reprezentativ pentru
sensibilitatea nobiliar[ baroc[. Un astfel
de interes se ̀ ntrevede, de fapt, ;i din ini\ia-
tiva lui Grigore Maior. El nu urm[re;te s[
`nal\e pur ;i simplu o biseric[. E preocupat
;i de genealogie, de destinul trupurilor
str[mo;ilor defunc\i, de r[d[cinile familiei
lui. Reu;ita sa `n carier[ trebuia s[ se
r[sfr]ng[ benefic ;i asupra lor. Episcopul-
neme; dorea, `n egal[ m[sur[, s[-;i ocro-
teasc[ ;i s[-;i pun[ `n valoare antecesorii,
demonstr]nd astfel ata;ament fa\[ de
tradi\ie ;i r]vn[ ̀ n cultivarea ei44. A rezultat
o biseric[ necropol[, expresie tipic[ a pri-
vilegiului reclamat de ctitorul-nobil ;i, im-
plicit, a inten\iei sale de a se distinge so-
cial45.

Grigore Maior nu s-a g]ndit 
doar la cons[tenii “`ntor;i” la
unire ;i la osemintele str[mo;ilor, 
ci a reflectat ;i la soarta 
propriului suflet

Pe de alt[ parte, cu at]t mai mult cu
c]t e vorba de o `nalt[ fa\[ bisericeasc[,
planul de a a;eza edificiul pe o astfel de
funda\ie trebuie descifrat ;i ̀ n semnifica\ii-
le sale strict religioase. Miza eshatologic[
a deciziei a fost de altfel sugerat[ chiar prin
comentariul precedent. Trupurile rudelor
r[posate erau incluse `n spa\iul protector
al bisericii pentru a le spori acestora ;ansele
de a se m]ntui. Grija fa\[ de ele, manifestat[
`n contextul confesional agitat de atunci -
cu tensiuni `ntre fac\iuni ce-;i disputau
`ncr]ncenate calitatea de adev[rate
p[str[toare ale "legii str[mo;e;ti" -, ne poa-
te indica `ns[ ;i o alt[ pist[ interpretativ[.
La urma urmei, trat]ndu-;i astfel ̀ nainta;ii,
episcopul greco-catolic de la Blaj transmi-
tea c[ nu are cu trecutul o rela\ie antago-
nic[. :i-l asuma pe de-a-ntregul ;i ̀ l cinstea.
Nu era exponentul unei direc\ii iconoclaste
(a;a cum acuzaser[ adep\ii lui Sofronie),
ce promova inova\ia, ruptura, `nc[lcarea
valorilor tradi\iei, considerate intangibile.
A ;i spus-o foarte r[spicat tocmai la
S[r[uad, cu ocazia sinodului \inut la 31 iu-
lie 1776, c[ unirea `nseamn[, `n esen\[,
continuitate, men\inerea `n reperele fun-
damentale ale cre;tinismului de factur[
r[s[ritean[< "...s[ st[m `ntru credin\a ;i `n
legea cea adev[rat[ pravoslavnic[ a besea-
ricii r[s[ritului, care o-am luat de la Sfin\ii
P[rin\i ;i S(fintele) S[boar[, nici mai mult

nu v[ lep[da\ de scaunul  Mitropolii voas-
trei ceii vechi de zile rum]ne;ti a
F[g[ra;ului c[riia au fost supu;i to\i
p[rin\ii, mo;ii ;i str[mo;ii ;i tot neamul
nostru cel rom]nesc de legea greceasc[ `n
toat[ |ara Ardealului46. Biserica din
S[r[uad pare c[ a fost construit[ ca o ilus-
trare a acestui mesaj cu evident[ valoare
ideologic[, identitar[. Zidind-o, Grigore
Maior, promotorul neobosit ;i p[tima; al
unirii, a ie;it din sfera declarativului, a
enun\urilor programatice, pentru a face o
demonstra\ie aplicat[. El, vl[dica, ̀ n rela\ia
cu cei r[posa\i din familia sa, era expresia
vie a raport[rii pline de venera\ie la trecut.
Mai mult, era garan\ia c[ Biserica pe care
o conducea avea r[d[cini ad]nci. :i, prin
asta, legitimitate.

Testamentul lui Grigore Maior 
obliga preo\ii ce aveau s[ se 
succead[ la S[r[uad s[-l aminteasc[
perpetuu `n liturghiile lor, 
`n calitate de fondator

Construind loca;ul de cult, Grigore
Maior nu s-a g]ndit doar la cons[tenii
"`ntor;i" la unire ;i la osemintele
str[mo;ilor. A reflectat ;i la soarta pro-
priului suflet. Testamentul s[u e f[r[ echi-
voc `n acest sens. Generosul l[s[m]nt `n
monede de aur obliga preo\ii ce aveau s[
se succead[ la S[r[uad s[-l aminteasc[ per-
petuu `n liturghiile lor, `n calitate de fon-
dator. Mai cerea ca ̀ n fiecare an la s[rb[toa-
rea Sfin\ilor Arhangheli Mihail ;i Gavril,
hramul acelei biserici, s[ se oficieze o slujb[
pentru pomenirea sufletului s[u47. A;a
cum se obi;nuia ̀ n atare circumstan\e, in-
dica\iile testatorului sunt foarte precise.
Serviciul pentru care fusese f[cut[ dona\ia
nu trebuia s[ fie uitat48. 

Parohia greco-catolic[ S[r[uad intra
astfel `n r]ndul intercesorilor tere;tri che-
ma\i s[-i netezeasc[ episcopului calea spre
redemp\iune, prin rug[ciunile lor. ~n ace-
la;i scop, preotului din sat, Demetriu, pro-
topopul Sant[ului, i-au fost l[sa\i 6 "aureos"
pentru dou[ s[rindare49. 

Biserica ̀ nceput[ ̀ n anul 1776 a devenit
probabil func\ional[ chiar mai `nainte de
a fi fost rezolvat[ lipsa ornamentelor inte-
rioare, men\ionat[ `n testamentul episco-
pului. Nu ;tim, deocamdat[, c]nd anume
;i-a deschis pentru prima dat[ por\ile
g[zduind un ceremonial religios. Dup[ ce
a intrat `n folosin\[, cea de lemn a fost fie
dezmembrat[ pentru ca materialul s[ poat[
fi refolosit, fie v]ndut[ altui sat, a;a cum
se mai obi;nuia pe atunci. La `nceputul
veacului urm[tor, al[turi de ctitoria epis-
copului greco-catolic era consemnat[ acolo
doar o biseric[ reformat[50. 

Scurgerea timpului las[ urme ciudate
`n memoria comunit[\ilor. Tradi\iile locale
despre Grigore Maior consemnate de Ioan
Ardeleanu Senior `n cartea Oameni din
S[laj con\in `n mod evident o tem[ recu-
rent[, un stereotip. R[mas ̀ n amintirea po-
pular[ ca "robul de la Muncaci", ca victima
unui ;ir lung de nedrept[\i, episcopul apare
ca nefericit ;i `n pove;tile despre
experien\ele tr[ite ̀ n satul s[u natal. Pierde
`n copil[rie animalele pe care le p[;tea pe
c]mp ;i este nevoit s[ fug[ de acas[> pierde
fiind delapidat, o parte ̀ nsemnat[ din banii
l[sa\i pentru construirea bisericii> ̀ n sf]r;it,
pierde, tot prin furt, doi din cei patru cai
`nh[ma\i la tr[sura cu care venise s[ vizi-
teze pentru ultima oar[ S[r[uadul51. Ni-
mic, la acest nivel, despre Maior care-;i pa-
cific[ satul divizat de fr[m]nt[ri religioase,
despre binef[c[torul darnic, despre arhie-
reul atent cu str[mo;ii s[i trecu\i la cele
ve;nice, dar ;i cu puzderia de rude, apro-
pia\i ;i cons[teni ce-;i c[utau atunci un loc
mai bun sub soare. Maior perdantul, ve;nic
nenorocit, pare c[ l-a surclasat `n imagi-
narul colectiv pe Maior generosul, omul
plin de via\[ ;i de proiecte. Imaginea pe
care el `nsu;i a dorit s[ o lase despre sine
la S[r[uad d[inuie doar `n vechile `nscri-
suri din epoc[, atinse din c]nd `n c]nd de
curiozitatea vreunui istoric.
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Satul S[r[uad la `nceputul deceniului 8 al secolului XVIII (Az első katonai felmérés. Erdély és a Temesi Bánság, 
DVD-ROM, Arcanum, 2005)

Biserica din Sărăuad în anul 1908

Episcopul Grigore Maior ;i biserica din S[r[uad
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F[ina alb[ ;i zah[rul rafinat
sunt cele mai frecvente exemple
de alimente rafinate. Aceste in-
grediente sunt folosite la prepa-
rarea unei multitudini de “ali-
mente”. Produsele de patiserie,
ciocolata, m]ncarea de tip fast-
food ;i semipreparatele sunt nu-
mai c]teva alimente pline de con-
servan\i ;i aditivi, care le confer[
un termen de valabilitate mai
mare.

Pe drept cuv]nt, aceste alimente ar
trebui numite non-alimente. Acestea
produc adev[rate dezastre pentru
s[n[tatea organismului uman, de vre-
me ce acesta nu a fost proiectat s[ fac[
fa\[ unor alimente contraf[cute, indus-
triale, oblig]nd "laboratorul", adic[ fi-
catul s[ prelucreze prea multe substan\e
chimice.

F[ina alb[

~n orice carte de nutri\ie sau de chi-
mia alimenta\iei ve\i g[si referiri la com-
pozi\ia bobului de gr]u. Dar nici cea mai
perfec\ionat[ analiz[ chimic[ nu va putea
s[ explice minunea organiz[rii
substan\elor, a compozi\iei lor `n acest
gr[unte. Se g[sesc acolo proteine, hidra\i
de carbon, gr[simi, s[ruri minerale, vi-
tamine ;i enzime distibuite ̀ n tot gr[un-
tele dup[ un anumit plan ;i `n cantit[\i
echilibrate `ntre ele.

Nici cel mai renumit laborator chi-
mic din lume nu va fi ̀ n stare s[ realizeze
aceast[ combina\ie ;i aceast[ formidabil[
putere de vitalitate pe care o are acest
gr[unte.

Cerealele au reprezentat de mii de
ani hrana principal[ a omenirii, mai ̀ nt]i
sub form[ de fierturi ;i mult mai t]rziu
sub form[ de p]ine. P]n[ aproximativ ̀ n
secolul al 19 lea, cerealele indiferent de
specia lor au fost consumate de oameni
a;a cum erau ele de la natur[, adic[ bobul
`ntreg. Odat[ cu epoca industrializ[rii ;i
cre[rii marilor ora;e, a ap[rut necesitatea
producerii unei f[ini pentru p]ine, care
s[ nu r]ncezeasc[ imediat ;i s[ poat[ fi
depozitat[ ̀ n uria;ele silozuri ale ora;elor
un timp `ndelungat.

~n mod normal pentru p]ine se fo-
lose;te f[ina de gr]u, deoarece gr]ul e
singura cereal[ care poate s[ dezvolte o
membran[ special[ care re\ine gazele
produse `n timpul ferment[rii, fapt care
conduce la umflarea aluatului.

Procedeul tehnic al ob\inerii f[inii
albe ̀ n mori construite special, unde bo-
bului de gr]u i se `ndep[rteaz[ cuticula
extern[ ;i partea germinativ[, a fost con-
siderat[ la vremea aceea o descoperire
tehnic[ extrem de important[. Din ne-
fericire, oamenii nu ;i-au dat seama
atunci ce urm[ri dezastruoase va avea
pentru s[n[tatea tuturor genera\iilor
urm[toare. Abia c]nd s-a descoperit boa-
la beri-beri `n anul 1897 la cei care con-
sumau orezul decorticat, savan\ii au ̀ nce-
put s[ cerceteze ;i s[-;i dea seama de
leg[tura `ntre o nutri\ie s[rac[ `n sub-
stan\e vitale ;i apari\ia bolilor.

Fiecare ac\iune mecanic[ care atinge
una din p[r\ile componente ale bobului
de gr]u (germen, cuticul[ extern[ ca ;i
stratul aleuronic) permite p[trunderea
oxigenului ;i urmarea este o pierdere im-
portant[ de substan\e vitale. ~n urma
proceselor  tehnologice de prelucrare a
gr]ului ;i de rafinare a f[inii rezult[
p]inea alb[, lipsit[ de substan\e vitale.
Dac[ o insect[ reu;e;te s[ intre `ntr-un
sac de f[in[, aceasta va muri aproape in-
stantaneu. F[ina alb[ se comport[ ca un

insecticid veritabil, av]nd un efect letal
asupra insectelor care o inger[.

Lipsa fibrelor datorat[ unei diete bo-
gate ̀ n f[in[ alb[ sau paste f[inoase duce
la constipa\ie. ~n acest caz, toxinele fil-
trate deja de ficat ;i ajunse `n colon nu
sunt eliminate. Iar dac[ stau mai mult
timp aici, ele trec prin peretele intestinal
;i ajung `n s]nge, iar de aici `napoi `n fi-
cat.

Un alt dezavantaj al f[inii albe este
acela c[ toate pesticidele ;i substan\ele
toxice ̀ n care a crescut gr]ul ajung ̀ n or-
ganism. Aici, pentru a fi neutralizate,
toate substan\ele nocive trec prin ficat,
care, din p[cate nu r[m]ne neafectat.

~n concluzie, p]inea pe care o
cump[r[m din ora; este de fapt chimie
pur[ iar dac[ a\i luat hot[r]rea de a v[
face singuri p]inea `n cas[ `nseamn[ c[
a\i f[cut un pas serios `n c];tigarea ;i
p[strarea s[n[t[\ii dumneavoastr[.

Zah[rul rafinat

Pentru c[ zah[rul rafinat reprezint[
pentru mul\i oameni o pl[cere at]t de
mare, `nc]t nu se mai pot lipsi de el, a
fost clasificat de mul\i cercet[tori ca un
drog, la fel ca alcoolul, cafeaua ;i tutunul.
~ntr-o alimenta\ie natural[, zah[rul re-
prezint[ o component[ natural[, o parte
a unui ̀ ntreg armonios al alimentului. O
banan[ de exemplu este un fruct minunat
;i zah[rul pe care `l con\ine face parte
din ̀ ntregul fruct. La fel este cu smochi-
nele, caisele, piersicile, pepenii etc.

Zah[rul industrial `ns[, ob\inut de
obicei din sfecl[ prin procese complicate,
reprezint[ un produs de fabric[, ce nu
mai are nimic natural, un produs con-
centrat care nu mai p[streaz[ nici cea
mai mic[ umbr[ din substan\ele vitale,
at]t de necesare organismului. Pentru
prelucrarea ;i asimilarea acestui zah[r ̀ n
organism, este nevoie de cantit[\i mari
de vitamine din complexul B. Aceasta
`nseamn[ c[, odat[ cu consumul zilnic
al zah[rului industrial, se produce o
sc[dere permanent[ a vitaminelor B din
organismul nostru. Hrana omului mo-

dern este ;i a;a s[rac[ `n vitamine. ~n
consecin\[, organismul nostru sufer[
permanent de o caren\[ de vitamine.
~ns[, celulele sistemului nervos nu pot
suporta lipsa vitaminelor B f[r[ s[ se re-
simt[. Simptomele care ̀ nso\esc lipsa vi-
taminelor B din organism sunt diferite
;i pu\in caracteristice. Ele dau impresia
unor tulbur[ri, a;a zise nervoase, tul-
bur[ri neurovegetative care au fost diag-
nosticate, de multe ori ca neurastenie.
Zah[rul rafinat face, la cei care-l con-
sum[, imposibil[ digerarea altor alimente
;i produce diverse intoleran\e alimenta-
re.

Se ;tie c[ alimentele grase aduc doar
20% din totalul colesterolului din orga-
nism. Restul de 80% este produs de ficat
conform necesit[\ilor. Atunci c]nd fica-
tul obose;te sau este suprasolicitat prin
consumul unor alimente rafinate cum
sunt cele bogate `n zah[r, el produce co-
lesterol ̀ n exces. Cu consecin\ele cunos-
cute< cre;terea colesterolului r[u ;i total,
a trigliceridelor concomitent cu sc[derea
colesterolului bun. A;a c[, pentru a re-
duce nivelul colesterolului trebuie s[ eli-
min[m zah[rul rafinat din diet[ ;i s[
apel[m la o cur[ de detoxifiere hepatic[.

Doi cercet[tori britanici au demons-
trat `nc[ `n 1965 dependen\a anumitor
boli de obi;nuin\ele de hran[ la diverse
popoare. Aceste boli, spun cei doi medici
englezi apar numai la popoarele care con-
sum[ f[in[ alb[, orez decorticat ;i zah[r
rafinat. Demonstra\ia este f[r[ replic[.
Indienii nord americani care tr[iesc la
\ar[ care se hr[nesc cu orez natural, ne-
decorticat, nu cunosc diabetul, `n timp
ce indienii din ora;e care consum[ orez
decorticat ;i zah[r rafinat, sunt la fel de
bolnavi de diabet ca ;i albii.

Dar iat[ ;i concluzia unui renumit
medic japonez< "Copiii care m[n]nc[
foarte mult dulce preg[tit cu zah[r rafi-
nat, prezint[ o constitu\ie astenic[, n-au
putere fizic[ ;i sunt incapabili de o con-
centrare intelectual[ prelungit[". :i vai
de din\ii lor pot ad[uga eu.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel.0721.202.752

F[ina alb[ ;i zah[rul 
rafinat contribuie din plin la

deteriorarea func\iei hepatice În prezent este demonstrat şti-
inţific că excesul de colesterol din
sânge accentuează ateroscleroza,
se depune pe pereţii arteriali şi
duce la diminuarea diametrului
acestora, crescând riscul de boli
cardiovasculare grave (infarct, ac-
cident vascular cerebral).

În schimb, este încă neclară legă-
tura dintre colesterolul alimentar şi cel
sangvin< anumite persoane îşi menţin
colesterolul sangvin în limitele norma-
le în ciuda unui aport crescut din dietă,
în timp ce alţii consumă puţin coleste-
rol, dar au nivelul din sânge ridicat.

Cum afectează colesterolul din
mâncare nivelul de colesterol din sân-
ge? Nu aşa mult cum s-ar crede. Co-
lesterolul din dietă are o contribuţie
modestă, dar semnificativă la ridicarea
valorii colesterolului sangvin şi anumiţi
specialişti recomandă limitarea apor-
tului exogen la 300 mg/zi în caz de hi-
percolesteromie.

Nu există nici un dubiu, ceea ce
mâncăm influenţează nivelul grăsimi-
lor din sânge, mai ales în cazul persoa-
nelor cu predispoziţie genetică pentru
dislipidemii. Aceştia trebuie să limiteze
drastic consumul alimentar de grăsimi
şi colesterol, în timp ce restul indivizi-
lor sunt sfătuiţi să fie moderaţi.

Orice persoană are beneficii de pe
urma unei alimentaţii cu conţinut re-
dus de lipide (20-30%) în care grăsimile
saturate şi acizii graşi “trans” să fie
menţinute la nivel minim (sub 10%).
Dieta anti-colesterol are în vedere în
primul rând reducerea aportului calo-
ric, de multe ori hipercolesterolemia
fiind asociată cu obezitatea. Nu este
nevoie de un regim alimentar drastic,
cu excluderea completă a grăsimii şi
colesterolului, un aport de maxim 300
mg colesterol/zi nu reprezintă niciun
pericol pentru sănătate. În primul rând,
trebuie redus aportul total de lipide şi
mai ales de acizi graşi saturaţi apoi pri-
vilegiaţi acizii graşi mono- şi poline-
saturaţi.

P[rerea speciali;tilor

Aşadar, specialiștii impun în acest
caz două mari reguli care trebuie res-
pectate, şi anume<

1. Eliminarea produselor care cresc
nivelul colesterolului, cu conţinut ri-
dicat de grăsimi saturate şi acizi graşi
“trans”< carnea grasă / împănată, me-
zelurile, carnea tocat[, pielea de la pui
şi curcan, ouăle, cantităţile mari de za-
hăr, cafeaua fiartă la ibric, margarina
solidă, bogată în acizi graşi “trans”, lap-

tele integral, sm]ntâna şi untul, brân-
zeturile şi caşcavalul, uleiurile saturate
(cocos) şi uleiurile pentru prăjit, ule-
iurile parţial hidrogenate

2. Favorizarea produselor care scad
nivelul colesterolului, bogate în flavo-
noide, fibre şi antioxidanţi< peştele bo-
gat în acizi graşi esenţiali omega-3 (so-
mon, sardine, ton, macrou, hering), le-
gumele (ceapa, usturoiul, varza şi mor-
covul), leguminoasele (fasole boabe,
linte, mazăre), cerealele integrale, mai
ales ovăzul şi orzul din pâinea integrală
şi cerealele de mic dejun, soia şi pro-
dusele din soia (tofu, lapte), fructele
(mere, pere, portocale, banane, stru-
guri), fructele oleaginoase (nuci, mig-
dale), uleiul de măsline, floarea-soare-
lui, soia sau nuci.

Se ;tie c[ alimentele grase aduc doar 20% din totalul colesterolului din organism. Restul de 80%
este produs de ficat conform necesit[\ilor. Atunci c]nd ficatul obose;te sau este suprasolicitat prin
consumul unor alimente rafinate cum sunt cele bogate `n zah[r, el produce colesterol `n exces. Cu
consecin\ele cunoscute< cre;terea colesterolului r[u ;i total, a trigliceridelor concomitent cu sc[derea
colesterolului bun.

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

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)

Ceea ce mânc[m 
influen\eaz[ nivelul 
gr[similor din sânge

Cafeaua fiartă la ibric influen\eaz[
cre;terea colesterolului `n organism
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Fructele de c[tin[ ;i m[ce;e nu
ar trebui s[ v[ lipseasc[ din c[mar[
pe tot parcursul sezonului rece. Au
puteri imunoprotectoare, de ne-
egalat ;i care nu pot fi ̀ nlocuite de
niciun produs farmaceutic de sin-
tez[.

~n componen\a lor intr[ substan\e te-
rapeutice de excep\ie, indispensabile sis-
temului imunitar. Pentru lunile de iarn[,
Hypericum a creat c]teva produse care s[
fortifice organismul, pe care vi le facem
cunoscute `n r]ndurile ce urmeaz[.

Sirop de c[tin[ alb[ 
Siropul de c[tin[ alb[ este un supli-

ment alimentar cu rol imunostimulator,
vitaminizant ;i mineralizant. Produsul are
`n componen\[ extract natural din fructe
proaspete de C[tin[ -alb[ (Hippophae
rhamnoides), ap[ demineralizat[, zah[r
invertit enzimatic (bogat ̀ n complexul vi-
taminic B), conservant (benzoat de sodiu).
Un litru de sirop de C[tin[ -alb[ cu zah[r
este ob\inut din 1,2 kilograme fructe proas-
pete de C[tin[-alb[.

Men\iuni nutri\ionale
Con\ine< fructoz[, glucoz[, uleiuri vo-

latile, bioflavonoide, betacaroten, zeaxan-
tin[, licopen, taraxantin[, polifenoli, fitos-
teroli, aminoacizi, acizi gra;i
polinesatura\i, taninuri, vitamine (A, C,
D, complexul B, E, P, K), minerale ;i oli-
goelemente (K, P, Ca, Mg, Fe, Na).

Siropul de c[tin[ alb[ este un supli-
ment alimentar cu rol de stimulare a sis-
temului imunitar. Contribuie la normali-
zarea nivelului colesterolului seric. Repre-
zint[ o surs[ de vitamine ;i minerale cu o
biodisponibilitate sporit[. Contribuie la
limitarea efectelor stresului oxidativ ;i la
buna func\ionare a sistemelor hepatic ;i
cardiovascular. Limiteaz[ procesele infla-
matorii din organism.  Are ac\iune hipo-
colesterolemiant[, energizant[, antiinfla-
matoare, antioxidant[, vasodilatatoare, he-
patoprotectoare, imunostimulatoare, de-
purativ[, diuretic[, vitaminizant[ ;i mi-
neralizant[.

Caracteristici generale ale produsului
Plantele medicinale ;i fructele de

p[dure folosite ca materie prim[ pentru
siropurile Hypericum sunt recoltate din
zone nepoluate, ecologic curate, astfel ̀ nc]t
putem garanta eficien\a maxim[ ;i puri-
tatea produsului, prin lipsa de contami-
nan\i toxici carcinogeni, ierbicide, insec-
ticide ;i `ngr[;[minte chimice.

Siropul de C[tin[-alb[ ajut[ la `nt[ri-
rea imunit[\ii naturale a organismului
`ntruc]t fructele acestei specii sunt
adev[rate polivitamine naturale. Acest
proces se manifest[ prin ac\iunea de dis-
trugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimu-
larea form[rii de anticorpi. De asemenea,
compu;ii cu propriet[\i antioxidante din
aceste fructe ajut[ la combaterea form[rii
radicalilor liberi, cauza stresului oxidativ.

Produsul este un bun adjuvant `n eli-
minarea substan\elor toxice din organism,
contribuind la protejarea rinichilor ;i a
prostatei. Acesta este eficient ;i ̀ n norma-
lizarea colesterolului sanguin ;i a triglice-
ridelor serice, regl]nd tensiunea arterial[
;i amelior]nd circula\ia s]ngelui, ̀ n special
cea periferic[. Astfel, datorit[ compu;ilor
biologic-activi precum acizii gra;i nesa-
tura\i ;i fitosterolii, produsul de fa\[ are o
ac\iune cardio-protectoare.

Prin cre;terea magneziului plasmatic
;i prin aportul de vitamine din complexul
B, siropul contribuie la tonifierea sistemu-
lui nervos ;i la stimularea activit[\ii inte-

lectuale, particip]nd ;i la procesele de re-
glare ale sistemului endocrin. Nu `n ulti-
mul r]nd, extractul de C[tin[-alb[ este ;i
un excelent protector gastro-intestinal ;i
hepatic, favoriz]nd procesul natural de re-
generare al celulelor hepatice.

Toate aceste propriet[\i se explic[ prin
con\inutul mare `n vitamine, minerale ;i
a celorlal\i compu;i bio-activi ce se
p[streaz[ nealtera\i, cu o bio-disponibili-
tate sporit[, datorit[ proces[rii minimale
a ingredientelor, f[r[ tratamente termice.

Doza recomandat[ este de 3-4 linguri
de sirop, maxim 6 pe zi, dizolvate `n ap[
mineral[, dup[ mesele principale. Sunt re-
comandate cure de 6 s[pt[m]ni cu pauze
de 7 zile `ntre acestea. Este un produs ce
nu con\ine coloran\i sau arome de sintez[.
Are `n componen\[ pulp[ de fruct, astfel
c[ se recomand[ s[ fie agitat ̀ nainte de fo-
losire. O sticl[ con\ine 500 ml de produs.

Sirop cu extract natural de m[ce;e
;i c[tin[ alb[

Un alt produs de la Hypericum valoros
prin con\inut ;i efect asupra organismului
este Siropul cu extract natural de m[ce;e
;i c[tin[ alb[. Este un supliment alimentar
cu rol tonic, vitaminizant ;i mineralizant.
Produsul are `n component[ extract na-
tural, ob\inut prin presarea la rece din fruc-
te de M[ce; (Rosa canina) ;i de C[tin[-
alb[ (Hippophae rhamnoides), zah[r in-
vertit, conservant (benzoat de sodiu – 0,02
%).

Din punct de vedere nutri\ional
con\ine< fructoz[, glucoz[, uleiuri volatile,
bioflavonoide, betacaroten, polifenoli, acid
malic, acid citric, vitamine (A, C, D, com-
plexul B, E, K), minerale ;i oligoelemente
(K, P, Ca, Mg, Fe).

Adjuvant `n tonifieree ;i energizarea
organismului. Faciliteaz[ procesul natural
de regenerare ;i `nt[rire a sistemului im-
unitar. Surs[ de vitamine ;i minerale cu o
biodisponibilitate sporit[. Contribuie la
distrugerea radicalilor liberi.
~mbun[t[\e;te circula\ia periferic[. Con-
tribuie la reducerea st[rilor de oboseal[.
Ac\iune imunomodulatoare, vitamini-
zant[, mineralizant[, energizant[ ;i anti-
oxidant[.

Caracteristici generale ale produsului
Extractul natural de fructe de M[ce;

(Rosa canina) este o surs[ natural[, bio-
disponibil[, de vitamina C ;i bioflavone
ce sunt necesare combaterii radicalilor li-

beri ;i a stresului oxidativ. ~n plus, fructele
de M[ce; mai au ̀ n componen\a lor ;i alte
vitamine (A, B1, B2, K) precum ;i s[ruri
minerale (K, Ca, Mg, Fe). Printre pro-
priet[\ile acestui extract se num[r[ cele
de< vitaminizant, astringent, colagog, co-
leretic, vasodilatator arterial ;i antiinfla-
mator intestinal.

Totodat[ are propriet[\i imunomodu-
latoare, vitaminizante, mineralizante, ener-
gizante ;i antioxidante. Datorit[ con\in-
utului de vitamina C, polifenoli ;i flavo-
noide, siropul contribuie la limitarea efec-
telor negative ale stresului oxidativ prin
neutralizarea radicalilor liberi. Tot datorit[
acestor compu;i, extractul are o ac\iune
antiinflamatoare ;i antiseptic[. De aseme-
nea, acesta are ;i un rol `n combaterea
st[rilor de oboseal[ fizic[ sau psihic[ ;i de
cre;tere a randamentului energetic al or-
ganismului. Nu ̀ n ultimul r]nd, produsul
este benefic ̀ n normalizarea circula\iei pe-
riferice ;i pentru sporirea imunit[\ii fa\[
de diver;i factori alergeni.

Poate fi folosit `n egal[ m[sur[ de
adul\i ;i copii. Pentru adul\i, doza reco-
mandat[ este de 4-5 linguri de sirop pe zi
dizolvate `n ap[ mineral[ (1<6), dup[ me-
sele principale. Pentru copii, doza reco-
mandat[ este de 4-5 linguri\e pe zi. Se re-
comand[ cure de lung[ durat[. La nevoie,
doza se poate dubla. Nu con\ine coloran\i
sau arome de sintez[. O sticl[ con\ine 500
ml produs.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695 
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

S~N~TATE
Plantele medicinale ;i fructele de p[dure folosite ca materie prim[ pentru siropurile Hypericum

sunt recoltate din zone nepoluate, ecologic curate, astfel `nc]t putem garanta eficien\a maxim[ ;i
puritatea produsului, prin lipsa de contaminan\i toxici carcinogeni, ierbicide, insecticide ;i
`ngr[;[minte chimice. Siropul de C[tin[-alb[ ajut[ la ̀ nt[rirea imunit[\ii naturale a organismului
`ntruc]t fructele acestei specii sunt adev[rate polivitamine naturale. Acest proces se manifest[ prin
ac\iunea de distrugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimularea form[rii de anticorpi.

“Donatorii de s]nge sunt
adev[ra\i eroi”, nu este doar un
simplu slogan, gestul lor fiind
unul salutar care merit[ aprecie-
rea tuturor.

A dona reprezint[ un act de curaj ;i
umanitate, de empatie fa\[ de cel de l]ng[
noi aflat `n suferin\[ pe un pat de spital.
Zilele acestea s[tm[renii s-au mobilizat
mai mult ca oric]nd pentru a veni ̀ n aju-
torul semenilor ;i au mers s[ doneze
s]nge. Ac\iunea va continua at]ta timp
c]t va fi nevoie pentru a reface stocurile
de s]nge pe toate grupele ;i `n egal[
m[sur[ pentru a veni `n sprijinul victi-
melor tragediei de la Colectiv, Bucure;ti.

Pentru a putea fi donator trebuie
`ndeplinite c]teva condi\ii< s[ ave\i o stare
de s[n[tate bun[, f[r[ antecedente me-
dicale grave (boli cronice, boli psihice,
boli venerice, hepatit[),  v]rsta `ntre 18
- 60 de ani, greutatea peste 50 de kilo-
grame, un puls regulat, 60-100 b[t[i/mi-
nut ;i o tensiune artierial[ sistolic[ `ntre
100 ;i 180 mmHg. Totodat[, s[ nu fi su-
ferit ̀ n ultimele 6 luni interven\ii chirur-
gicale.

:i `n cazul femeilor se impun c]teva
condi\ii< s[ nu fie ̀ ns[rcinate, ̀ n perioada
de l[uzie sau `n perioada menstrual[.

Din punct de vedere alimentar reco-
mandarea este s[ nu se consume gr[simi
sau b[uturi alcoolice cu cel pu\in 48 de
ore `naintea don[rii. Se poate consuma
`ns[ o m]ncare u;oar[ ;i lichide precum,
ceai, sucuri, ap[.

Este absolut necesar s[ ave\i la dum-
neavoastr[ un act de identitate - cartea
de identitate, pa;aport sau carnetul de
conducere. 

~nainte de a dona se efectueaz[ o con-
sulta\ie, un set de analize, v[ este m[su-
rat[ tensiunea arterial[ ;i greutatea, toate
fiind gratuite. 

Unitatea de s]nge donat[ poate fi
`mp[r\it[ ̀ n elemente figurate ale s]nge-

lui (mas[ eritrocitar[, trombocite etc.) ;i
plasm[, astfel ̀ nc]t se va putea r[spunde
c]t mai exact nevoilor pacientului trans-
fuzat. ~n acest fel, cu o singur[ donare
pot fi salvate 3 vie\i.

De asemenea, ̀ n urma don[rii a c]te
450 de mililitri de s]nge fiecare persoan[
prime;te c]te 7 tichete de mas[ ;i o zi li-

ber[, pentru cei care lucreaz[, prin eli-
berarea unei adeverin\e. Ziua liber[ poate
fi acordat[ fie `n ziua don[rii sau la o
dat[ ulterioar[, `n func\ie de `n\elegerea
prealabil[ cu angajatorul.

Este important de re\inut c[ persoa-
nele cu v]rsta trecut[ de 50 de ani au ne-
voie de o adeverin\[ de la medicul de fa-
milie care s[ ateste c[ sunt apte pentru
donare. 

Se poate dona s]nge `n fiecare zi de
luni p]n[ vineri, ̀ ntre orele 8-9.30 la Cen-
trul de Transfuzie Sanguin[ Satu Mare,
str. Careiului nr.2. Fii al[turi de semenii
t[i! F[r[ donatori, mul\i nu ar mai fi `n
via\[ ast[zi!

Doneaz[ s]nge,
salveaz[ o via\[

C[tina ;i m[ce;ele
nu trebuie s[ lipseasc[
din c[mar[ peste iarn[
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RE}ETE
Este indicat să consumaţi cât mai mult păstârnac şi orice alte vegetale ce conţin provitamina A,

întrucât aceasta fortifică sistemul imunitar şi grăbeşte vindecarea organismului afectat de diferite
boli. Uleiurile volatile conţinute în păstârnac ajută la digestie, calmează durerile de stomac şi se
pare că au efect şi în combaterea bolilor de rinichi. 

Sup[ de ciuperci 
;i maz[re a la grec

Salat[ bulg[reasc[
cu \elin[

Mod de preparare<

Zarzavaturile curățate și mărunțite
se pun la fiert cu cca. 3,5 l de apă. Dacă
folosiți mazăre și ciuperci conserve, aces-
tea se adaugă la zarzavaturile fierte aproa-
pe complet, însă ciupercile și mazărea
proaspătă se adaug[ când zarzavaturile
sunt pe jumătate fierte, apoi se condi-
mentează cu sare, piper și bază pentru
mâncăruri. Între timp, din 4 linguri de
făină și puțin ulei ulei se prepară un rân-

taș slab, iar după ce se ia de pe foc se
adaugă o linguriță de boia. Din făina ră-
masă, cu puțină sare, cele 3 ouă și cu apă
rece se face un aluat de consistența dorită
pentru găluște sau zdrențe, după gust.
Când toate ingredientele sunt aproape
fierte și supa se află în clocot se mărun-
țesc în ea găluștele, sau dacă ați făcut
aluat subțire se toarnă încet zdrențele.
Se adaugă r]ntașul, smântâna amestecată
în prealabil cu câteva linguri de supă fier-
binte, se mai condimentează după gust
și se mai fierbe 2-3 minute. Se servește
caldă, eventual cu un pic de oțet, ornat
cu pătrunjel verde, ardei roșu, o feliuță
de lămâie sau eventual ardei iute. 

Ingrediente<

300 g mazăre verde boabe (sau o
conservă de cca. 500 g), 250 g de ciu-
perci champignon proaspete (sau o con-
servă de cca. 400 g, eventual ciuperci
de pădure, dar numai dacă le cunoașteți
foarte bine!) 2-3 morcovi, 1-2 pătrunjei,
o gulie mică, o felie de țelină (total 4-
500 g zarzavaturi), 200 g de smântână,
300 g făină, 3 ouă, 6 linguri de ulei, sare,
piper, boia de ardei, delicat (de casă).

Mod de preparare<

Morcovii și țelina se curăță și se
spală, apoi se răzuiesc, ardeiul se taie
fâșii subțiri, iar dacă se folosesc și alte
legme (roșii, castraveți, zukini, etc...)
acestea se taie bucăți, sau eventual se
pot răzui și  acestea. Păstăii, ciupercile

și conopida se fierb în apă ușor sărată,
se strecoară, apoi se taie și acestea bu-
căți mai mici. Din muștar și ulei se pre-
pară un fel de maioneză, care se toarnă
peste ingredientele amestecate, se mai
sărează după gust, apoi se așează într-
un bol, sau pe o tavă căptușită cu frunze
de salată. Se poate presăra cu brânză
telemea răzuită. Se lasă puțin la frigider
și se servește rece. La servire se poate
acri cu lămâie sau oțet balsamic.

Ingrediente< 

100 g de păstăi, o conopidă mică,
2 morcovi, o țelină de mărimea unui
măr mai mare (sau 1/2 țelină mare),
un ardei gras roșu, circa 200 g ciu-
perci, o lingură de muștar, 80 ml ulei
(preferabil de măsline), sare, frunze
de salată, eventual 1-2 roșii sau cas-

traveți, zukini, după preferință.

Cholent

Mod de preparare

În ziua precedentă punem fasolea la
înmuiat (minim 24 ore). Călim baconul
tăiat fâșii, iar în untura obținută călim și
ceapa mărunțită. Într-un vas ce se poate
acoperi, pe cât posibil vas de lut, se toarnă
o lingură - două din untura în care a fost
călită ceapa, se așează circa 1/3 din can-
titatea de fasole, un pumn de arpacaș,
zarzavaturile tăiate, apoi bucățile de car-

ne, fără să fie mărunțite, se toarnă peste
ele cantitatea de fasole și de arpacaș ră-
masă, condimentele, usturoiul pisat și
ceapa cu bucățelele de bacon. Turnăm
apă, cât să acopere bine toată cantitatea
și încă vreo 2 degete în vas, se acoperă
cu capacul și se dă la cuptor, la foc mediu,
timp de 4 ore. După 3 ore se poate gusta
și dacă e nevoie se mai poate condimenta.
Nu se amestecă în timpul fierberii! Mân-
carea este gata când nu mai plutește în
apă și toată carnea s-a fiert. Când este
gata, carnea se feliază și se servește cu
murături, preferabil varză murată sau
castraveți.

Ingrediente<

O bucată de ciolan afumat (circa 700-
900 g), 500 g mușchi de vită, 2 pulpe de
gâscă sau de rață, 150 g de bacon afumat,
o ceapă mare, 600 g fasole boabe, 250 g
arpacaș, 200 g de zarzavaturi (nu în mod
obligatoriu) 2-3 căței de usturoi, sare, pi-
per alb măcinat, oregano, măghiran,

cimbru.

Pr[jitur[ de ciocolat[
cu biscui\i

Mod de preparare< 

Această prăjitură de ciocolată cu blat
din biscuiţi de prepară foarte uşor şi nu
necesită coacere. Pentru blat, se mă-
runţesc biscuiţii şi se amestecă cu untul
topit.   Se întinde amestecul într-o tavă
cu pereţi înalţi și se presează bine de tot,
cu ajutorul unui obiect plat, de exemplu
cu o tăbliță, sau cu ajutorul unei tăvi pla-

te. Frișca se pune la fiert la foc mic, într-
un vas limpezit în prealabil cu puțină apă
rece. Ciocolata se sfărâmă bucățele mă-
runte, apoi se acoperă cu frişca fiartă, se
amestecă până se dizolvă, apoi peste
compoziție se pune gelatina înmuiată în
prealabil în apă, conform recomandărilor
de pe ambalaj. Se omogenizează toată
compoziția, apoi se mixează şi se ames-
tecă bine cu nuca de cocos. Se pune peste
blat, se întinde egal şi se dă la rece pentru
4 ore. Se serveşte presărată cu nucă de
cocos, sau ornată după preferință.

Ingrediente< 

Pentru blat avem nevoie de 500 g
de biscuiţi, un pachet de unt. Pentru
umplutură< 300 g de ciocolată menaj,
250 ml de frişcă, 3 foi de gelatină, 4 lin-
guri de fulgi de cocos și fulgi de cocos

pentru ornat.  

Rădăcina albă de păstârnac, ce
nu lipsește de pe tarabele pieţelor
și pe care o folosim pentru gustul
ei bun în supe și în ciorbe poate fi
foarte bună și în alte scopuri.

Cu siguranţă sunt foarte puţini cei
care cunosc și virtuţile sale curative. Apa-
rent banalul păstârnac este o rezervă ex-
celentă de provitamina A, vitaminele B1,
B2, C și de flavonoide. Păstârnacul este
depurativ, antioxidant și antireumatis-
mal.

Este indicat să consumaţi cât mai
mult păstârnac și orice alte vegetale ce
conţin provitamina A, întrucât aceasta
fortifică sistemul imunitar și grăbește
vindecarea organismului afectat de dife-
rite boli. Uleiurile volatile conţinute în
păstârnac ajută la digestie, calmează du-
rerile de stomac și se pare că au efect și
în combaterea bolilor de rinichi. De ase-
menea, păstârnacul are proprietăţi diu-
retice, depurative, antioxidante și anti-
reumatismale. Fiind emenagog, poate fi
consumat de femeile care au ciclul men-
strual dereglat.

Consumat crud, ras, sub formă de
decoct, uleiuri, extracte din frunze și mai
ales din rădăcini, păstârnacul are acţiune
benefică în colecistite, constipaţie, ano-
rexie, dureri gastrice, atonii veziculare,
enterocolite spastice, insomnii minore,
nefrită, disurie, colici renale, dereglări
endocrine (sindrom menstrual), reuma-
tism, avitaminoze,  obezitate, boli vas-
culare, infecţii, stări febrile, inapetenţă,
dismenoree, febră, ateroscleroză, deto-
xifiere anemie și diabet zaharat.

Ajută digestia dificilă

Pentru a obţine aceste efecte, fie con-
sumaţi suc de păstârnac fiert, fie sub for-
mă de ceai de seminţe.

Spre deosebire de alte legume, pe care
este de preferat să le consumaţi crude,
păstârnacul trebuie gătit cu puţin ulei,
întrucât în acest fel se asimilează mai
ușor provitamina A.

Ceaiul de seminţe se obţine opărind
cu o cană de apă fiartă o linguriţă cu se-
minţe de păstârnac bine pisate în prea-
labil. După ce strecuraţi, beţi una sau do-
uă căni pe zi. Acest ceai ajută digestia di-
ficilă și stimulează rinichii și vezica uri-
nară.

Un avantaj al consumului de păstâr-
nac e acela că, fiind deosebit de plină de
substanţe nutritive, poate fi inclusă în
meniul persoanelor care au probleme cu
îngrășarea. Cei cu tendinţe de obezitate
sau cei care vor să slăbească trebuie să
mănânce foarte multe supe preparate pe
bază de păstârnac, ceapă și praz.

Se mănâncă supa cu legume de cinci
ori pe zi, în cantităţi moderate. Efectul e
uluitor!

Stabilirea dozei de păstârnac, optimă
pentru fiecare persoană depinde de
anumiţi factori precum vârsta, starea ge-
nerală de sănătate și existenţa unor
condiţii medicale.

Text selectat ;i prelucrat de Ioan A.

P[stârnacul este
depurativ, antioxidant

;i antireumatismal
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MOD~

Ca orice femeie, ;tim c[ de
multe ori v[ `ntreba\i cum s[ v[
`mbr[ca\i atunci c]nd nu ave\i
chef de o \inut[ elaborat[. V[ re-
comand[m o varianta optim[
pentru acest sezon< un mix de pie-
se vestimentare confortabile ;i ac-
cesoriile potrivite pentru orice
moment din zi ;i `n orice `mpre-
jurare.

Fiecare dintre noi are zile mai bune
sau mai proaste. Indiferent de motiv,
diminea\a trebuie s[ ne alegem din gar-
derob[ o \inut[ decent[ ;i s[ plec[m
spre birou.

~n acele zile mai pu\in prietenoase
vestimenta\ia este ultimul lucru la care
ne g]ndim. :i totu;i, trebuie s[ ne mo-
biliz[m pentru a g[si o \inut[ simpl[,
care nu trebuie s[ epateze, ci s[ fie co-
mod[ ;i rafinat[. V[ propunem for-
mula optim[ pentru acest sezon< pu-
loverul lejer ;i pantalonii culottes! 

1. Cel mai confortabil pulover

Criteriul esen\ial pentru aceast[
alegere a fost materialul natural. Chiar
dac[ ve\i g[si ;i pulovere mai ieftine
care arat[ la fel de bine, v[ sf[tuim s[
verifica\i eticheta ;i s[ opta\i pentru o
combina\ie ̀ n care materialele natura-
le, bumbacul, l]na sau ca;mirul sunt
`ntr-o propor\ie mai mare. Ve\i observa
c[ se vor p[stra mai bine `n timp ;i, `n
plus, sunt mai c[lduroase ;i mai con-
fortabile.

2. Purta\i pantalonii 
versatile< culottes

:i aici calitatea materialului pri-
meaz[, iar diferen\a de pre\ `ntre cei
din stof[ sau bumbac ;i modelele din
poliester poate s[ fie infim[. Pantalonii
culottes sunt func\ionali, dar ;i femi-
nini. C]nd nu ;ti\i cum s[ v[ ̀ mbr[ca\i,
alege\i culottes! Cu ajutorul lor v[ pu-
te\i construi cu u;urin\[ \inute simple,
`n ton cu tendin\ele, perfecte de dimi-

nea\[ p]n[ seara.

3. Cocul, solu\ia ideal[

Solu\ia ideal[ pentru dimine\ile ̀ n
care v[ trezi\i t]rziu ;i constata\i c[
p[rul nu v[ ascult[ este cocul! Dac[
ave\i p[rul suficient de lung, un coc
banan[ prins cu o clam[ simpl[ me-
talic[ v[ d[ instant un aer elegant.

4. Botinele sezonului

Ve\i g[si acest model at]t `n oferta
brandurilor, c]t ;i ̀ n magazinele acce-
sibile. Important este s[ nu face\i rabat
la calitate ;i s[ alege\i o pereche de ghe-
te din piele sau piele ̀ ntoars[. Sunt co-
mode ;i versatile, pot fi purtate at]t cu
fuste midi, c]t ;i cu pantaloni elegan\i
sau cu jeansi `n weekend datorit[ bo-
tului fin, u;or ascu\it.

5. Geanta `nc[p[toare 

Modelul tip serviet[, dar care
are ;i o centur[ pentru
um[r este perfect pen-
tru femeile active. Re-
nun\a\i la clasicul negru
`n favoarea celei mai tren-
dy nuan\e din acest sezon<
burgund. Indiferent c[ o
ve\i purta `ntr-un look all
black sau cu piese ̀ n nuan\e
de baz[, bleumarin, gri sau
bejuri, geanta va fi punctul
de atrac\ie al \inutei.

6. Colierul lung 
- accesoriul op\ional

Nu este obligatoriu s[ purta\i
accesorii dac[ nu ave\i chef, dar
cu siguran\[ vor da un aer ;ic
\inutei. Alege\i `n iarna asta co-
lierele metalice lungi. Le pute\i
purta f[r[ prea mult efort, ̀ n com-
bina\ii smart casual, peste pulo-
vere, dar ;i cu alte piese elegante
de sear[.

S[ v[ g[si\i \inuta potrivit[
atunci c]nd temperaturile scad pare
a fi destul de dificil, pentru c[, dac[
afar[ se poate `nghe\a de frig, la bi-
rou sau `n mijloacele de transport
`n comun, de exemplu, s-ar putea s[
ne fie foarte cald.

:i atunci ce e de f[cut? Cum s[ ne
`mbr[c[m ca s[ nu d]rd]im, dar nici s[
transpir[m. Principalul r[spuns const[ ̀ n
a alege piese vestimentare potrivite, la
mod[ totodat[, cu ajutorul c[rora s[
ob\inem cele mai simple combina\ii.

Un truc valabil este cel de a aplica teh-
nica stratific[rii vestimentare, p[str]nd,
desigur, un anume echilibru, cu avantajul
de a putea da jos de pe dumneavoastr[
cel pu\in o hain[, `n func\ie de locul `n
care merge\i, temperature[ etc.

C]teva sugestii 

O vest[ lejer[, foarte finu\[, se poate
purta sub o hain[ c[lduroas[ de iarn[.

Colan\ii se potrivesc cu o fust[ sau o
rochie de iarn[. De asemenea, colan\ii fac
cas[ bun[ cu un blazer elegant.

Gulerul deta;abil din blan[ sintetic[.
Combinat cu un pulover sau cu un man-
tou cu decolteu rotund, poate \ine cald
exact acolo unde trebuie.

Blan[ sintetic[ f[r[ m]neci. La fel ca
jacheta f[r[ m]neci, chiar dac[ nu `ntru-
ne;te unanimitatea amatoarelor de mod[,
pus[ peste o geac[ perfecto, de exemplu,
pe un pulover gros sau pe un palton fin,
`;i are micul s[u efect.

Pledul. Una dintre tendin\ele iernii
de urmat `ndeaproape, pledul din l]n[,
aruncat peste un pulover sau peste un
mantou fin, \ine de cald at]t c]t trebuie.
Se poate scoate cu usurin\[, oric]nd dori\i.

Rochie scurt[, f[r[ colan\i. Dac[ op-
ta\i pentru o rochie scurt[, deasupra pu-
ne\i un hanorac gros, iar ̀ n picioare ;osete
c[lduroase.

Salopeta. |inuta vestimentar[ ce se
poart[ `n oricare alt anotimp, iarna se
combin[ perfect cu un pulover ;i o
c[ma;[.

Cum ne `mbr[c[m `ntr-o zi 
`n care nu avem chef de nimic

|inuta potrivit[ pentru temperaturile sc[zute

~n acele zile mai pu\in prietenoase vestimenta\ia este ultimul lucru la care ne g]ndim. :i totu;i,
trebuie s[ ne mobiliz[m pentru a g[si o \inut[ simpl[, care nu trebuie s[ epateze, ci s[ fie comod[
;i rafinat[. 
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Anul 2015 va r[m]ne, cu si-
guran\[, unul cu rezonan\[ ̀ n is-
toria muzicii moderne pentru
cantautoarea `n v]rst[ de 25 de
ani. A c];tigat o mul\ime de pre-
mii, a dobor]t mai multe recor-
duri, a ̀ nfruntat compania Apple
lu]nd o pozi\ie ferm[ pentru a
sus\ine drepturile arti;tilor, dup[
care a urmat retragerea muzicii
sale de pe platforma Spotify da-
torit[ abord[rii acesteia fa\[ de
proprietatea intelectual[. Tot `n
acest an a confirmat prima ei re-
la\ie serioas[ cu DJ-ul sco\ian
Calvin Harris (veniturile lor
cumulate le-au dep[;it pe cele ale
altui cuplu celebru, Jay-Z ;i
Beyoncé).

A existat ;i o schimbare treptat[ a
imaginii sale, Swift renun\]nd la rochiile
str[lucitoare de prin\es[ ;i opt]nd pen-
tru \inute mai `ndr[zne\e ale unor des-
igneri cunoscu\i. Grupul ei de prietene
este alc[tuit din fete ambi\ioase care pro-
vin at]t din lumea filmului – actri\ele
Lena Dunham, Hailee Steinfeld ;i Emma
Stone, c]t ;i din cea a modei – fotomo-
dele ca Gigi Hadid, Karlie Kloss, Cara
Delevigne sau a muzicii – Selena Gomez,
Lorde ori Zendaya. “E prima dat[ `n
via\a mea c]nd am prietenii at]t de
str]nse.”

Publicul ar putea crede că e o pe-
rioadă minunată din via\a artistei, `ns[

ea nu este `ntru totul de acord. “E o ilu-
zie. Publicul ar putea s[-;i schimbe p[re-
rea despre mine chiar ;i m]ine. Dac[
unii ar decide m]ine c[ sunt enervant[,
al\ii ar prelua p[rerea lor ;i astfel ea s-ar
r[sp]ndi”, spune cea care cunoa;te bine
modul ̀ n care func\ioneaz[ media. “Lu-
crurile stau bine acum, dar nu voi fi ni-
ciodat[ stupid[ sau ignorant[ s[ cred c[
am control asupra publicului. Tot ceea
ce pot eu controla este s[ fac muzic[
bun[. Sunt foarte norocoas[ c[ oameni-
lor pare s[ le plac[ ceea ce fac eu acum,
dar aceast[ situa\ie nu este ceva perma-
nent, sub nicio form[. Cred c[ fiind
con;tient de acest aspect, te ajut[ s[
r[m]i `n joc.”

La fiecare doi ani, ̀ ncep]nd cu 2006,
Taylor a lansat c]te un album nou, urmat
de un turneu, apoi a trecut la urm[torul.
~ns[ cel mai recent album al s[u, “1989”,
s-ar putea s[-i fi schimbat pu\in planu-
rile `nc[ de la lansare, `n prima
s[pt[m]n[ av]nd v]nz[ri care s-au ri-
dicat la 1,3 milioane de copii doar `n
Statele Unite. “Acest album a produs mai
multe hituri clasate pe locul `nt]i `n to-
puri dec]t oricare alt album de p]n[
acum, a;a c[ vom petrece mai mult timp
bucur]ndu-ne de el. Apoi probabil c[
voi sim\i nevoia de a le da fanilor timp
s[ respire pu\in, s[ nu ajung[ ̀ n punctul
`n care se vor s[tura de mine.” :i acest
album este inspirat din via\a lui Taylor,
versurile c]ntecelor vorbind despre pre-
supu;i iubi\i sau cei care o critic[. “Unul
dintre scopurile mele este s[ `ncerc s[-
mi p[strez intact sim\ul realit[\ii.”

Emisiunea de televiziune preferat[

`n adolescen\[ a fost “Behind the Music”,
un documentar VH1 care prezenta via\a
;i cariera unor arti;ti cunoscu\i. “La un
moment dat ̀ n emisiune ̀ ncepea relata-
rea declinului artistului. Am observat c[
ceea ce a dus la acel declin a fost `ndeo-
sebi o anumit[ pierdere a con;tiin\ei de
sine ;i proiecte mai pu\in inspirate. :i
eu am zile ̀ n care stau foarte bine cu sti-
ma de sine. ~ns[ am ;i perioade `n care
nu m[ simt sigur[ pe mine, dar este `n
regul[ deoarece ̀ nseamn[ c[ tr[ie;ti, c[
ai emo\ie `n tine, c[ sim\i.”

Ca orice persoan[ preocupat[ s[ per-
formeze la cel mai `nalt nivel, Swift este
dur[ cu ea `ns[;i, `ns[ este sincer[. Re-
cunoa;te c[ nu renun\[ a;a u;or atunci
c]nd simte c[ nu a f[cut ceea ce trebuie
a;a cum `;i dorea. “~ntotdeauna trebuie
s[-mi repet s[ fiu mai `ng[duitoare cu
mine, fiindc[ acest obicei de a analiza
prea mult este adversarul meu c]nd vine
vorba de via\[, munc[, iubire, prietenie
sau carier[. ~n ultimul timp stau pu\in
mai bine – mi-am dat seama c[ eu sunt
de fapt de vin[.”

~n turneele trecute, invita\ii speciali
erau al\i arti;ti care locuiau `n acel ora;
sau care d[deau ;i ei concerte ̀ n aceea;i
perioad[. Din dorin\a de a-;i surprinde
publicul, Taylor a avut invita\i unul ;i
unul `n acest turneu – de la Serena Wil-
liams, Julia Roberts, Justin Timberlake
sau John Legend, la sportivi ;i al\i arti;ti
mai pu\in cunoscu\i. :tiind c]t de greu
este `n prezent s[ surprinzi fanii, Swift
este nevoit[ s[ fac[ probele de sunet cu
boxele `nchise, deoarece fanii sunt `n
afara stadionului, curio;i cine e invita-

tul-surpriz[. “Asta ̀ nseamn[ s[ faci spec-
tacol – s[-\i `nc]n\i ;i s[-\i surprinzi
pl[cut publicul.”

O alt[ surpriz[ a fost direc\ia spre
latura pop a muzicii ̀ n piesele de pe acest
album, `n locul sunetului country. Din
cele dou[ abord[ri – una de a ;oca ;i
cealalt[ de a surprinde – Swift a ales-o
pe cea de-a doua, ea prefer]nd s[ pl[nu-
iasc[ o surpriz[ elaborat[ care-i va
`nc]nta pe fani dec]t s[ `ncerce s[-i
;ocheze. “C]nd unicul t[u truc este s[
;ochezi, e destul de greu s[ men\ii o ca-
rier[ longeviv[. Oferindu-le surprize fa-
nilor mei, le pot observa emo\ia, un lu-
cru mai rar `n zilele noastre.”

Versurile c]ntecelor sale arat[ dra-
gostea ei pentru literatur[ ;i poezie, scrii-
torul ei preferat fiind F. Scott Fitzgerald.
“Nu cred c[ mi-ar p[sa foarte mult dac[
nu a; fi eu cea care scriu versurile c]nte-
celor pe care m[ auzi\i c]nt]ndu-le. ~mi
vin idei pentru cum ar putea ar[ta vi-
deoclipurile, ce elemente ar putea fi in-
troduse `ntr-un turneu ;i pove;tile pe
care vreau s[ le spun. Totul este deter-
minat de versurile c]ntecelor mele.”

Tocmai acest talent al ei de a scrie a
dus-o spre o carier[ muzical[. A c];tigat
un concurs na\ional de poezie `n ;coala
primar[ ;i a fost cea mai t]n[r[ compo-
zitoare angajat[ vreodat[ de compania
Sony, la cei 13 ani ai s[i. Dincolo de
c]ntecele antrenante, modul de comu-
nicare cu fanii ei le permite acestora s[
aib[ un acces mai mare `n via\a ei prin
intermediul mesajelor scurte ;i un cont
plin de remarci ;i poze amuzante despre
ea, imitatorii ei sau al\ii care sunt inte-

resa\i de ea. De multe ori a ales s[-;i sur-
prind[ fanii trimi\]ndu-le cadouri de zi-
ua lor sau sun]ndu-i, dar nu `nainte de
a afla ceea ce le place. “Vreau s[ profit
din plin de acest succes al meu pentru
c[ nu e ceva ce va \ine la infinit. Trebuie
s[ fiu c]t de bun[ pot cu fanii mei at]ta
timp c]t numele meu `nseamn[ ceva
pentru ei.”

Fiind o persoan[ deschis[, c[reia `i
place s[ fie `n preajma altora, intrarea
`n industria muzical[ nu a reprezentat o
corvoad[ din punctul de vedere al per-
soanelor necunoscute pe care le
`nt]lne;te zi de zi. “Trebuie s[ por\i scur-
te conversa\ii cu aceste persoane pe care
nu le-ai mai `nt]lnit niciodat[ ;i trebuie
s[ te asiguri c[ `ntr-un timp destul de
scurt ai comunicat tot ce trebuia.” 

Privind `n urm[ la ultimii doi ani,
Swift admite schimbarea ce s-a produs
`n interiorul ei. “Taylor de acum doi ani
avea o via\[ at]t de diferit[, cu alte prio-
rit[\i ;i p[reri.” Nu-i este teamn[ nici s[
priveasc[ ̀ n viitor, contempl]nd posibi-
litatea de a r[m]ne `n lumea muzicii,
dar ̀ n spatele scenei. “C]nd m[ g]ndesc
la ce voi face c]nd voi ajunge la 40 de
ani, desigur c[ nu am cum s[ ;tiu , dar
sper c[ muzica va fi `nc[ `n via\a mea.”
Dorin\a ;i speran\a ei este s[ poat[ scrie
c]ntece pentru al\i arti;ti sau s[ creeze
un album despre via\a ei din acea pe-
rioad[. “Dac[ publicul nu va mai dori
s[ m[ vad[ pe scen[ la 40 de ani, atunci
nu voi mai ap[rea. Unul dintre scopurile
mele ̀ n via\[ este s[ nu ̀ ncerc s[ fiu ceea
ce nu sunt, s[ r[m]n sincer[ cu mine
`ns[mi.”

Taylor Swift< “Vreau s[ surprind
pl[cut, nu s[ ;ochez”


