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”Familia“ lui 
Iosif Vulcan 

;i p[r\ile
s[tm[rene

6-7 noiembrie 2015, colocviu ;i expozi\ie
tematic[ la 300 de ani de la na;terea
Episcopului Grigore Maior

Dup[ moarte nimeni nu mai poate lucra
nimic pentru propria sa m]ntuire, fiindu-i
de folos numai rug[ciunile Bisericii ;i ale
celor r[ma;i ̀ n via\[. Astfel, se ridic[ paras-
tase ;i se fac pomeniri pentru sufletele celor
pleca\i pe „drumul f[r[ de ̀ ntoarcere”, fiind
r]nduite anumite zile speciale `n curgerea
anului pentru acestea, cum ar fi, de pild[,

s]mbetele din cadrul Postului Mare (ex-
cept]nd S]mb[ta Mare). ~n acela;i timp, se
aprind lum]n[ri ̀ n biserici ;i pe morminte.
Femeile se `ngrijesc s[ se ridice un parastas
la biseric[ de c[tre preot ̀ mpreun[ cu fami-
lia, adic[ s[ se aduc[ un colac ;i o sticl[ de
vin, ca m]ncare ;i b[utur[ pentru cei mor\i
din cas[.
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Pomenile ;i parastasele, semn de respect
pentru cei adormi\i `ntru Domnul

       Fostul ministru de Finanţe,
Ioana Petrescu, îl va înlocui pe
Mihai Tănăsescu ca vicepreşedinte
al Băncii Europene de Investiţii.
       România a trimis propunerea
ca Ioana Petrescu să fie
reprezentantul ţării noastre în
cadrul instituţiei, după ce
premierul a discutat mutarea,
inclusiv la Cotroceni. România este
presată să îl retragă pe Mihai
Tănăsescu din funcţia de
vicepreşedinte după ce numele lui

a apărut în dosarul Microso. El
este acuzat că ar fi primit mită
90.000 de dolari.
       Mihai Tănăsescu a ajuns la
Banca Europeană de Investiţii în
2012, când a venit rândul României
să deţină această poziţie şi avea un
mandat de patru ani.
       Practic, Ioana Petrescu preia
funcţia când mai e doar un an de
mandat. Salariul unui
vicepreşedinte al Băncii depăşeşte
20.000 de euro pe lună.

      Președintele rus Vladimir Putin a ordonat
crearea unei noi organizații de tineret menite să
"formeze caracterul" copiilor, într-un gest ce
pare să reînvie defuncta Mișcare a pionierilor
din epoca sovietică.
      Un decret semnat joi de președintele Putin
prevede înființarea Mișcării ruse a elevilor, al
cărei scop este acela de "a forma caractere pe
baza sistemului de valori ale societății ruse".
      În mass-media rusă au apărut imediat
comentarii în care s-a făcut trimitere la Mișcarea
pionierilor din era sovietică, organizație fondată
de Lenin în 1922 prin care au trecut zeci de
milioane de copii și care era o etapă pregătitoare
pentru Komsomol, organizația tinerilor
comuniști.
      Obligatorie pentru copiii de la 9 la 14 ani,
Mișcarea pionierilor a dispărut după căderea
URSS.

Ioana Petrescu va c];tiga 20.000 de euro
pe lun[ ca vicepre;edinte al BEI

Putin re`nvie Mi;carea 
pionierilor din epoca sovietic[

      Miliardarul Donald Trump a declarat, în
timpul unei dezbateri electorale televizate, că
poartă armă pentru că îi place să fie imprevizibil.
      Întrebat de unul dintre moderatori ce poate
spune despre una dintre cele mai recente tragedii
care a lovit Statele Unite, când zece persoane au
fost ucise la o universitate din Oregon, Donald
Trump a spus că mai multe arme ar fi schimbat
situaţia. El a mărturisit că s-ar "simţi mai în
siguranţă" dacă angajaţii săi ar purta armă şi că
el însuşi îşi ia o armă la el când merge prin New
York< "Port armă uneori. Alteori port mai multe.
Îmi place să fiu imprevizibil".
      Miliardarul a subliniat că "zonele libere în
privinţa armelor sunt practic o ţintă pentru
psihopaţi şi bolnavii mintal".

Donald Trump explic[
de ce poart[ arm[

Num[rul 18 al revistei, publicat `n anul 1872
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Doi cercetători ai Universi-
tăţii Cincinnati (SUA) au făcut
o descoperire importantă în tim-
pul săpăturilor pe care le între-
prindeau în apropierea comple-
xului “Palatul lui Nestor” din
orașul Pylos, în sudul Greciei.
Este vorba de mormântul unui
războinic grec, care a trăit acum
3.500 de ani.

Locul, neschimbat de trecerea
timpului, adăposteşte o multitudine
de obiecte valoroase, constituind cea
mai importantă descoperire făcută pe
teritoriul Greciei continentale din ul-
timii 65 de ani. Mormântul a fost des-
coperit de soţii Sharon Stocker şi Jack
Davis în luna mai a acestui an, însă
cercetările nu au fost făcute publice
până de curând, în momentul în care
autorităţile greceşti au hotărât acest
lucru.

Situl la care lucrează cei doi spe-
cialişti se află în apropierea Palatului
lui Nestor, obiectiv reperat încă din
anul 1939. Echipa din care cercetăto-
rii fac parte a pus în lumină un mor-
mânt aparţinând epocii civilizaţiei
miceniene, cuprinsă în perioada ani-
lor 1550-1175 î.Hr, perioad[ asociat[
r[zboiului troian, descris `n “Iliada”
lui Homer. Palatul lui Nestor este po-
menit ̀ n “Odiseea” aceluia;i legendar
poet. 

R[zboinicul a fost
`ngropat cu o serie
de obiecte valoroase

Spaţiul de înhumare are o adân-
cime de circa 1,5 m, o lăţime de apro-
ximativ 1,2 m şi o lungime de circa
2,4 m. Se pare că mormântul  a
aparţinut unui bărbat cu o vârstă cu-
prinsă între 30 şi 35 de ani, fiind în-
gropat împreună cu o serie de obiecte
valoroase, ceea ce a condus la con-
cluzia că individul a avut de-a lungul
vieţii un statut social foarte impor-
tant.

Acest fapt este demonstrat şi de
poziţionarea soldatului într-un mor-
mânt individual. Este posibil ca cel
deshumat să fi avut rang regal, să fi
fost chiar întemeietorul unei dinastii
sau doar un luptător care a agonisit
respectivele bunuri prin intermediul
comerţului. Printre obiectele găsite
se numără bijuterii de aur de foarte
bună calitate, coliere de perle, inele
sigilare, vase din argint, un pieptene
de fildeş, dar şi o spadă din bronz cu
mâner din aur şi fildeş. Bijuteriile
sunt ornamentate cu motive animale
şi florale, dar şi cu figuri de zeităţi,
într-un stil caracteristic civilizaţiei
miceniene.

Arheologii americani și oficialii
greci consideră descoperirea drept
„cea mai importantă din ultimii 65
de ani în Grecia continentală”, oferind
noi date despre începuturile civiliza-
ției în Europa.

Morm]ntul descoperit
este mai vechi dec]t Palatul
lui Nestor

În 1939 arheologii au descoperit
în apropierea orașului modern Pylos

un vast sit ce include și ruinele unei
clădiri somptuoase, denumită acum
„Palatul lui Nestor”. Dacă a fost într-
adevăr reședința mitologicului rege
Nestor sau tatălui său Neleus nu vom
ști cu certitudine decât dacă arheo-
logii vor identifica artefacte care să îi
menționeze direct. Pentru moment,
se cunoaște că așezarea și palatul au
fost distruse prin incendiere undeva
în jurul anului 1200 î.Hr.

Bunăstarea epocii reflectat[
în inventarul mormântului

Mormântul descoperit acum este
însă ceva mai vechi, fiind datat la
aproximativ 1500 î.Hr. și caracteristic
celei de-a doua perioade miceniene
sau Heladicul Târziu II. Bunăstarea
epocii se reflectă și în inventarul mor-
mântului. Alături de războinicul mi-
cenian, arheologii au descoperit patru
inele-sigiliu din aur masiv, două cupe
din aur și o cupă de argint cu margini
aurite, un colier din aur de cca. 75
cm cu două pandantive din aur, nu-
meroși bumbi din aur și șase cupe din
argint.

În plus față de această adevărată
comoară din aur și argint au fost des-
coperite mai multe arme și obiecte
din bronz, printre care o sabie de 90
cm cu mâner din fildeș aurit. De ase-
menea, au fost recuperate peste 1000
de mărgele din pietre prețioase și se-
miprețioase și mai mult de 50 de si-
gilii cu decorațiuni în stil minoic.
Aceste sigilii, dar și alte obiecte aso-
ciate civilizației minoice din insula
Creta descoperite în sit, i-au deter-

minat pe cercetători să considere că
mormântul aparținea unui membru
al elitei miceniene, un războinic în-
stărit care avea acces la bunuri im-
portante.

:ansele descoperirii unui
alt morm]nt la fel de bine 
conservat sunt destul de mici

Echipa va continua cercetările în
cadrul sitului „Palatul lui Nestor”, dar
șansele de a descoperi un mormânt
la fel de bine conservat sunt conside-
rate destul de mici. Obiectele desco-
perite vor fi studiate și de alți cerce-
tători, autoritățile grecești urmând să
hotărască unde vor fi expuse.

Cantitate mare de obiecte
de aur prelucrate rafinat

Este doar aparent neobişnuit fap-
tul că cea mai spectaculoasă desco-
perire arheologică din Grecia de după
Al Doilea Război Mondial provine
din epoca miceniană şi nu din alte
perioade importante ale istoriei Gre-
ciei. Desigur că descoperirile lui
Heinrich Schliemann ne-au prevenit
că bogăţiile lumii miceniene povestite
în Iliada nu sunt invenţii. Însă în ul-
timul secol şi jumătate nu a mai apă-
rut o cantitate atât de mare de obiecte
de aur prelucrate rafinat. Este foarte
interesant că recentele analize  meta-
lografice susţin că o mare parte din
aurul micenian provine din Carpaţi.

Civiliza\iile miceniene

au avut leg[turi speciale
cu spa\iul carpatic, de unde
se crede c[ provine aurul

De fapt istoricii şi arheologii din
ultimul deceniu insistă tot mai mult
pe legăturile speciale ale civilizaţiei
miceniene cu spaţiul carpatic. Iată ce
afirmă arheologul danez Kristian Kri-
stiansen< “În prima jumătate a mile-
niului II î. H., vizitatorii curţilor de
şefi tribali din Carpaţi ar fi întâlnit o
lume sclipitoare... case pictate/deco-
rate ce le imitau pe cele din spaţiul
est-mediteraneean, arme moderne,
care de luptă şi... cele mai noi şi exo-
tice ritualuri pentru festivaluri şi os-
peţe... La curţile şefilor din Carpaţi
erau amalgamate tradiţiile puternice,
din ceramică şi metalurgie, cu ele-
mente culturale exotice preluate din
lumea Minoică şi Miceniană, pe care
le-au întâlnit regulat la aceleaşi punc-
te comerciale. Chiar ;i scenariul -
misteriosul scenariu al puterii – au
ţinut să îl adopte”. 

Aşa că nu ar fi de mirare ca des-
coperiri de acest gen să apară şi în re-
giunea noastră. De fapt cele mai mari
cantităţi de aur descoperite la noi în
judeţ aparţin tot epocii bronzului<
mai multe piese ce împreună au peste
un kilogram, descoperite la Căuaş,
iar cele două brăţări de peste 100 g
descoperite la Acâş şi Sanislău sunt
de un rafinament deosebit, decorul
având elemente comune cu acelea de
pe piesele din lumea miceniană.

Vasile Andreica
Arheolog Liviu Marta

Indira Priyadarshini Gandhi a fost
prim-ministru al Indiei din 19 ianuarie
1966 până la 24 martie 1977 și, din nou,
din 14 ianuarie 1980 până la asasinarea
ei pe 31 octombrie 1984. Fiica primului
prim ministru al Indiei, Jawaharlal
Nehru, și mamă a altuia, Rajiv Gandhi,
Indira Gandhi a fost unul dintre cei
mai notabili și controversați lideri
politici. În ciuda numelui faimos, nu
există nici o legătură de rudenie cu
Mahatma Gandhi.

Publicația Time a considerat-o una
dintre cele mai influente femei ale
secolului al XX-lea.

Între 1959 și 1960, Gandhi a fost
aleasă Președintele Congresului
Național Indian. De asemenea, ea a
jucat și rolul de președinte de protocol
al tatălui său. Nehru era cunoscut ca
un oponent vocal al nepotismului și ea
nu a participat la alegerile din 1962.
Nehru a murit pe 24 mai 1964 și
Gandhi a participat la alegeri și s-a
alăturat Guvernului. Gandhi l-a învins
pe Morarji Desai cu 365 la 169 de
voturi, și a devenit cel de-al treilea Prim
Ministru al Indiei și prima femeie ce
ocupa acea poziție.

Anii t]rzii ai lui Gandhi în politică
au fost presărați cu probleme în Punjab.
Un lider religios local, Jarnail Singh
Bhindrawale, a fost arestat în Amritsar,
centrul religiei Sikh, dar a fost eliberat
25 zile mai târziu din lipsă de dovezi.
După eliberarea sa, și-a mutat cartierul
general la Guru Nanak Niwas. Gandhi
a dat permisiunea armatei să pună în
aplicare Operațiunea Blue Star ca să-l
captureze pe Bhindrawale și pe
militanții săi pe 3 iunie 1984. Peste
20.000 de civili au fost uciși în acest
atac.

Pe 31 octombrie 1984, dou[ dintre
gărzile de corp ale Indirei Gandhi,
Satwant Singh și Beant Singh,
practican\i ai cultului Sikh, au asasinat-
o în grădina reședinței Primului
Ministru din Safdarjung Road nr. 1 în
New Delhi. Pe când aceasta se îndrepta
spre locul unde trebuia să dea un
interviu marelui actor englez Peter
Ustinov, care filma un documentar
pentru televiziunea irlandeză, ea a
trecut pe o poartă păzită de Satwant și
Beant. Când s-a aplecat să-i salute în
tradiționalul stil indian, ei au deschis
focul cu pistoale semiautomate. Ea a
murit în drum spre spital, în mașina
sa oficială, dar a fost declarată moartă
câteva ore mai târziu.

După moartea ei militanți anti-Sikh
s-au răspândit prin țară ucigând mii
de civili și lăsând zeci de mii fără
adăpost.

Indira Gandhi a fost
asasinat[ la final

de octombrie 1984

ARHEOLOGIE
"Istoricii şi arheologii din ultimul deceniu insistă tot mai mult pe legăturile spe-

ciale ale civilizaţiei miceniene cu spaţiul carpatic. Iată ce afirmă arheologul danez
Kristian Kristiansen< “În prima jumătate a mileniului II î. H., vizitatorii curţilor
de şefi tribali din Carpaţi ar fi întâlnit o lume sclipitoare... case pictate/decorate
ce le imitau pe cele din spaţiul est-mediteraneean, arme moderne, care de luptă
şi... cele mai noi şi exotice ritualuri pentru festivaluri şi ospeţe... "

Locul, neschimbat de trecerea timpului, adăpostește o multitudine de obiecte valoroase, constituind cea mai importantă
descoperire făcută pe teritoriul Greciei continentale din ultimii 65 de ani. Mormântul a fost descoperit de soţii Sharon
Stocker și Jack Davis în luna mai a acestui an

Comoar[ uria;[ descoperit[ `n Grecia
`n morm]ntul unui mare r[zboinic

din timpurile homerice
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LITERATUR~
Prima serie a revistei este strâns legată de cel care a înfiinţat-o, Iosif Vulcan.

Mutată din anul 1880 la Oradea, această revistă avea să găzduiască în paginile
sale şi numeroase semnături ale unor autori de pe meleagurile sătmărene, dar şi
informaţii despre evenimente petrecute în acest colţ de ţară. Frumoasa aniversare
a fost marcată şi la Biblioteca Judeţeană Satu Mare prin vernisarea unei expoziţii.

După cum se ştie, primul nu-
măr al revistei „Familia” s-a tipă-
rit la Pesta acum 150 de ani. Des-
pre însemnătatea revistei pentru
istoria presei româneşti credem
că este suficient să amintim că în
paginile ei a debutat cel care avea
să devină Luceafărul poeziei ro-
mâne.

Prima serie a revistei este strâns le-
gată de cel care a înfiinţat-o, Iosif Vulcan.
Mutată din anul 1880 la Oradea, această
revistă avea să găzduiască în paginile sale
şi numeroase semnături ale unor autori
de pe meleagurile sătmărene, dar şi in-
formaţii despre evenimente petrecute în
acest colţ de ţară. 

Frumoasa aniversare a fost marcată
şi la Biblioteca Judeţeană Satu Mare prin
vernisarea unei expoziţii intitulată „Fa-
milia” lui Iosif Vulcan şi părţile sătmăre-
ne. Vernisajul expoziţiei a fost însoţit de
o prezentare Power-Point, ambele reali-
zate de către semnatarul acestui articol. 

Am preferat acest titlu cu gândul la
înaintaşul nostru Nae Antonescu, care
încă din anul 1975 a publicat un studiu
amplu. 

Probabil că el intenţiona să abordeze
legăturile sătmărenilor cu toate seriile
„Familiei”, timpul însă nu a avut răbdare.
De-a lungul timpului au mai scris despre
Iosif Vulcan şi „Familia” înfiinţată de el,
Vasile Vartolomei, Viorel Ciubotă, Gri-
gore Scarlat şi Carol C. Koka.

Redăm în continuare un scurt rezu-
mat al prezenţelor sătmărene în paginile
acestei publicaţii în cei 42 de ani de exis-
tenţă, încercând să abordăm doar câteva
dintre temele revistei unde au colaborat
conjudeţenii noştri.

Folclor

Primul sătmărean care colaborează
cu folclor la „Familia” este Gheorghe Em-
ber, un profesor născut în Sărătura, care
publică Doine şi hore poporale, culese
din localitatea Sâmbăta. 

Interesant de semnalat este faptul că
tot în acel număr al „Familiei” tânărul
poet Mihai Eminescu publica poezia „La
Bucovina”. Texte interesante a trimis Pau-
lina Pelle, mai întâi Doine poporale. (De
la Baia-Mare în Satu-Mare), iar după
aceea Doine şi hore poporale. Din Satu-
Mare, despre această culegătoare de fol-
clor am publicat două articole în revista
sătmăreană „Confluenţe”.

Emilia Fărcaş, care avea să fie vred-
nica soţie a protopopului Mihail Ciur-
dariu, culege, împreună cu sora sa, Ana,
Doine şi hore poporale. De pe valea Ho-
lodului în Bihor. 

Învăţătorul Florian Danciu culege
Poezii poporale. (De prin Sătmar), dar
şi Doine poporale. (Din Maramureş).
Acest cantor-învăţător în Baia Sprie (par-
te a Sătmarului istoric) a avut o viaţă
scurtă, dar activă, semnătura lui putând
fi regăsită în „Familia” şi cu alte texte.

Preotul greco-catolic I. T. Fane, în
schiţa Fantezia în vis... valorifică legen-
dele din zona Oaşului despre Pintea Hai-
ducul. Tot sub semnătura sa găsim Nunta
la romanii antici. 

Pe timpul republicii, Ziua de Sîn-
Giorgiu la sate. Schiţă din viaţa poporu-
lui, Doine poporale din 1848/9 (din „Ţara
Oaşului” în Satu-Mare) precum şi Irodia.
Baladă populară din Satu-Mare.

Preotul greco-catolic Ioan Kövari pu-
blică povestioara Pentru ce nu are capra
păr în genunchi? Din popor, iar parohul
Mihail Vida din Hodişa povestea Cum a
câştigat Toderuca raiul? 

Istorie

Preotul-Profesor Ioan Ardeleanu pu-
blică articolul intitulat Un aventurier pe
tronul Moldovei/Ioan Pseudo-Heraclide
Voievod, 1560 – documente descoperite
în biblioteca Vaticanului. Doctor în teo-
logie, acest preot avea să slujească între
anii 1904-1907 la Amaţi.

La această rubrică se remarcă cu de-
osebire Ioan-Silviu Sălăgeanu, cu artico-
lele Corvinii. Iancu, Vlad şi Matia, Mihai
Eroul şi Floarea Doamna lui, Întemeie-
torii României. La acest din urmă articol
redacţia preciza într-o notă de subsol că
autorul era „fost profesor de istorie la
gimnaziul din Beiuş, care a scris Geo-
grafia Ungariei – întâi aprobată, apoi
oprită de minister”. Viitorul paroh din
Valea Vinului, Moftin şi Vezendiu avea
şi preocupări de istorie universală, drept
mărturie stând articolul Mongolo-tăta-
rii.

Sătmărenii şi Sătmarul sunt prezenţi
în „Familia” şi prin relatarea unor călă-
torii şi excursii, unde remarcăm cele trei
articole ale vestitului învăţător Ioan
Buşiţia, intitulate Ţara Oaşului, în care
descrie mirifica zonă oşenească prin care
i-au trecut paşii, insistând asupra Prilo-
gului, unde a zăbovit mai mult timp. Va-
sile Leşan scrie despre o excursie orga-
nizată de gimnaziul din Beiuş în scopuri
didactice, Excursiune la St. Nicolae.

„ASTRA” în Sătmar

Relatări despre prezenţa „Astrei” în
ţinuturile sătmărene şi-au găsit loc încă
din 1869 când este redat discursul depu-
tatului Eugen Cucu la Adunarea de la
Şomcuta din 1869. Ideea înfiinţării unui
Despărţământ în locurile noastre s-a pus
încă din anul 1870. Adunarea Des-
părţământului Sălăjan a avut loc la 30
august 1886 în Santău, concomitent cu
Adunarea Reuniunii Femeilor Române
din Sălaj. În 1890 reuniunea şi-a ţinut o
adunare la Supuru de Sus, şi de această

dată în acelaşi timp cu Adunarea Desp.
Şimleu al „Astrei”. S-a ţinut şi un bal cu
această ocazie, relatări mai ample fiind
redate în numerele următoare. 

În februarie 1898 George Pop de Bă-
seşti a făcut demersuri pentru înfiinţarea
unui despărţământ în Sătmar. S-a format
un comitet compus din Gavril Lazăr de
Purcăreţi, Vasile Lucaciu, Antoniu Gitta,
G. Barbul şi George Şuta. Mai târziu se
va spune că despărţământul se constituia
„cu chiu cu vai”. O reuşită adunare a avut
loc în vara anului 1902 la Turţ. La 6 au-
gust 1905 urma să aibă loc adunarea des-
părţământului la Bixad. Cu acel prilej s-
a pregătit un program artistic care inclu-
dea şi un moment al baritonului Corfes-
cu; era „primul caz ca un artist român
să dea concert pe acolo”. 

Portrete

După cum se ştie, uneori, „Familia”
acorda unei personalităţi, din istoria şi
cultura românilor dar şi universală, ori
unui monument istoric, un spaţiu amplu,
cel mai adesea materialul fiind însoţit de
o fotografie a acelei personalităţi. Primul
sătmărean căruia i s-a acordat această
onoare a fost Theodor Kövari-Chiorea-
nu. Prepozitul originar din Portiţa a fost
sărbătorit şi la aniversarea a 50 de ani de
preoţie, la Stâna de Vale. 

Alteori, decesul unui intelectual
fruntaş al românilor făcea să-i fie dedicat
un spaţiu amplu, cu portret, cum s-a în-
tâmplat cu regretatul deputat dietal Ioan-
Eugeniu Cucu. 

În 1906 sunt publicate portretele avo-
catului Andrei Cosma şi al soţiei sale Ma-
ria. În 1866 este prezentat articolul Ce-
tatea de la Hodod în Sălaj, însoţit de o
imagine cu ruina care mai exista la acea
dată.

Procese

Relatările de la procesele unor lup-
tători pentru drepturile naţionale ale ro-

mânilor îl au în centrul atenţiei pe dr.
Vasile Lucaciu. De asemenea, studentul
Coriolan Steer este prezent cu păţania
lui, eliminarea din Facultatea de Drept,
cauzată de punerea unei coroane pe mor-
mântul „Craiului Munţilor”. Debutul
anului 1901 a adus o interzicere a unei
serbări preconizate la Doba, localitate
care va fi în centrul atenţiei şi anul ur-
mător, pr. George Ardelean, slujitor la
Negru, unul dintre ginerii parohului local
Mihail Ciurdariu, fiind târât într-un pro-
ces pentru că „a spus unor babe să nu
cânte ungureşte în biserica română” din
Doba. A fost osândit la 6 luni de închi-
soare şi 400 coroane amendă. Apărat ma-
gistral de către dr. Ioan Ciordaş, nimeni
altul decât cumnatul său, pedeapsa i-a
fost redusă la 7 zile de închisoare şi 20
coroane amendă.

Intemperii şi întâmplări 
ciudate

Sunt semnalate şi intemperiile vre-
mii, spre exemplu gerul din luna mai a
anului 1866 nu făcuse stricăciuni în co-
mitatul Satu Mare. În schimb, holera din
anul 1873 a făcut ravagii şi în comitatul
Satu Mare. Peste 20 de ani, în Sătmar s-
au semnalat iarăşi mai multe cazuri de
holeră.

Uneori erau relatate şi întâmplări mai
ciudate, precum Cum a înviat mortul,
sau Săpătorul de morminte beat. În vara
lui 1879 se relata cum la Păuleşti s-a în-
tâmplat un accident tragic, 17 lucrători
pierzându-şi viaţa înecaţi în Someş. Pro-
prietarul îi trimisese să-i cosească rapiţa,
pe celălalt mal al râului. Din cei 37 de lu-
crători doar 20 au scăpat cu viaţă în urma
răsturnării „funiei notătoare”. În 1891 un
ţăran din Ghirolt, Ioan Moise, a avut
iniţiativa înfiinţării unei „societăţi de
reţinere”, membrii acesteia obligându-se
a se abţine de la concumarea rachiului,
cel care ar fi încălcat opreala urmând a
fi supus la dispreţul public. „Pre bine”
comenta redacţia.

În anul 1879 era semnalat faptul că
filoxera făcea ravagii prin comitat. Tot
în 1879 s-a semnalat în comitatul Satu
Mare, în partea dinspre Sabolci (Sza-
bolcs), o invazie de lăcuste.

Uneori erau relatate fapte ieşite din
comun, sau relatări despre oameni cu
asemenea realizări. Probabil că parohul
Vasile Pop relata din Buşag că a înmor-
mântat o femeie în vârstă de 110 ani. Să-
tenii spuneau despre ea că, atât în tinereţe
cât şi la maturitate, dovedea o forţă fizică
nemaiîntâlnită, astfel că era în stare să ia
în gură un sac cu două mierţe de grâu şi
să-l arunce pe umeri. În apropiere, la
Sârbi, parohul relata că în data de 3 fe-
bruarie 1868 înmormântase o femeie, în
vârstă de 125 de ani, pe nume Ileana
Graţieş. După o căsătorie de 51 de ani,
rămăsese văduvă în anul 1817. Lăsa în
urmă un fiu în vârstă de 75 de ani – „să-
nătos ca aluna” şi o soră care se apropia
de împlinirea unui secol de viaţă. Acest
exemplu de vieţuire apropia realitatea
palpabilă de cântarea de la cununie< „şi
vor vedea pre fiii fiilor săi”. De notat însă
că niciodată ştiri de acest gen nu apăreau
pe prima pagină.

Filantropi

Interesante sunt gesturile unor filan-
tropi originari din părţile noastre. Cu-
noaştem din istoriografie dăruirea în sco-
puri nobile a unor mari sume de bani
din partea unor oameni bogaţi precum
avocaţii Ioan Nichita şi George Filepp
sau proprietarul Ştefan Havaşi Oşanul,
prezentaţi cu gesturile lor exemplare şi

în paginile „Familiei”. Dorim însă acum
să ilustrăm această categorie cu daniile
unor oameni mai puţin cunoscuţi. Astfel,
Mihai Butean şi soţia sa Floriana (năs-
cută Jucan) din Ciumeşti au întemeiat în
toamna anului 1899 două fundaţii de
câte 1000 florini, pentru ajutorarea tine-
retului studios. De asemenea ei au mai
înfiinţat o altă fundaţie de 1000 florini
pe seama săracilor români din localitate.
Şi nu s-au oprit aici cei doi binefăcători,
în aceeaşi toamnă alocând câte 200 de
florini pentru românii săraci din satele
sătmărene< Ghenci, Dindeşti, Tiream,
Portiţa, Resighea, Sanislău şi Vezendiu
şi pentru cei din Sintea (comitatul Arad),
sumele urmând să fie administrate de
către curatorii bisericeşti. Un alt filantrop
a fost şi „poporeanul” Ioan Giurge din
Vezendiu, care a donat pe seama biseri-
cilor din Sânmiclăuş şi Istrău câte 800 de
coroane, sume considerabile în acea pe-
rioadă.

Alte legături ale lui Iosif 
Vulcan cu Sătmarul

Există documente ale trecerii înte-
meietorului „Familiei” prin Satu Mare,
o scrisoare expediată de la Băile Bixad
atestând acest lucru. Un eveniment de-
osebit petrecut în Satu Mare a fost prile-
juit de organizarea în zilele de 1-2 mai
1872 a Adunării Societăţii pentru fond
de teatru român, când Iosif Vulcan a ţinut
un discurs însufleţitor.

În 1895 Iosif Vulcan publică în „Fa-
milia” nuvela Dragoste cu piedici, care
începe cu următorul text< „Câtu-i Săla-
giul de la Supur la Tăşnad, nu mai era
fată ca Ileana lui Toduţ”, autorul demons-
trând şi prin numele de familie a perso-
najelor, Cigan de exemplu, buna cu-
noaştere a zonei indicate.

Nu de puţine ori în satele sătmărene
au fost jucate piese scrise de mentorul
„Familiei”. În 1893, cu ocazia sfinţirii noii
biserici româneşti din Şamşud, corul din
Supuru de Sus, condus de învăţătorul
Mihai Bobiş, a dat un frumos concert,
jucând comedia populară Ruga de la Chi-
sătău de Iosif Vulcan, având un succes
deosebit. La 1 mai 1899 tinerimea româ-
nă din Mădăras a organizat o reprezen-
taţie teatrală cu altă piesă a lui Vulcan,
Mâţa cu clopot, sub conducerea învăţăto-
rului Ioan Ciulean.

La capăt de drum

În 1906 „Familia” lui Iosif Vulcan îşi
încheia existenţa. Sunt impresionante cu-
vintele fondatorului, aflat şi el în penul-
timul an al vieţii< „Etatea înaintată şi să-
nătatea slăbită mă silesc să mă retrag dela
masa redacţională şi să sistez această re-
vistă. Recunosc că revista aceasta pornea
atuncia când nu prea erau scriitori şi când
era singura făclie literară română în Un-
garia, de multe ori s-a prezentat cu lucrări
ale începătorilor> dar am şi bucuria că
unii dintre aceştia au devenit căpeteniile
noastre literare. Ştiu bine că am rămas
departe de succesul pe care mi-l doream>
dar sufletul meu e liniştit că am între-
buinţat tot ce am avut la dispoziţiune
pentru ridicarea culturii naţionale.
Mulţumesc tuturora cari mi-au dat aju-
torul lor!”.

Peste ani şi cultura română trebuie
să îi fie recunoscătoare lui Iosif Vulcan,
iar aici includem şi mulţumirea istorio-
grafiei sătmărene, datoare şi pentru mă-
runtele dovezi – spicuiri doar dintr-o
contribuţie mult mai vastă, din această
pagină.

Viorel Câmpean,
Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Învăţătorul Florian Danciu culege Poezii poporale. (De prin Sătmar), dar şi
Doine poporale, publicate `n revist[

„Familia” lui Iosif Vulcan 
;i p[r\ile s[tm[rene
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EVENIMENT

Constatăm cu bucurie că per-
sonalitatea Episcopului Grigore
Maior are parte de o binemeritată
recunoştinţă în ţinuturile sale na-
tale, îndeosebi după Decembrie
1989. Salba de simpozioane care
i-au fost dedicate, cele două bus-
turi – din Tăşnad şi din Sărăuad,
apariţia în anul 2010, la îndemnul
şi cu sprijinul cotidianului „In-
formaţia Zilei” a lucrării Grigore
Maior. Portretul unui intelectual
român din secolul XVIII, pun
chezăşie afirmaţiei noastre. Spre
bucuria tuturor celor care ştiu ce
a însemnat viaţa şi activitatea
acestui conducător spiritual şi po-
litic al românilor transilvăneni şi
toamna aceasta va prilejui readu-
cerea în memoria opiniei publice
personalitatea exemplară a pre-
cursorului Şcolii Ardelene.

Pentru a marca împlinirea a 300 de
ani de la naşterea Episcopului Grigore
Maior, în zilele de 6 şi 7 noiembrie 2015
Episcopia Română Unită cu Roma Gre-
co-Catolică, Consiliul Judeţean Satu Ma-
re, Muzeul Judeţean Satu Mare, Univer-
sitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
şi Primăria oraşului Tăşnad organizează
un colocviu şi o expoziţie tematică. So-
lemnităţile vor începe vineri, 6 noiembrie
2015, la ora 11.30 când vor fi depuse co-
roane la bustul din Tăşnad al episcopului
Grigore Maior, unde vor susţine alo-
cuţiuni Vasile Mitraşca, primar al
oraşului Tăşnad şi dr. Viorel Câmpean,
Biblioteca Judeţeană Satu Mare. La ora
12.00 va fi oficiat un parastas la biserica
din Sărăuad, ctitorie a Episcopului Gri-
gore Maior, unde vor susţine alocuţiuni
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Fa-
cultăţii de Istorie din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi dr.
Dan Maier, fiu al Sărăuadului.

Vineri, 6 noiembrie de la ora
13.00 la Casa de Cultură
din Tăşnad va avea loc
colocviul ştiinţific

Începând cu ora 13.00 la Casa de Cul-
tură din Tăşnad va avea loc colocviul şti-
inţific, vernisarea expoziţiei şi lansarea
volumului Episcopul Greco-Catolic Gri-
gore Maior la 300 de ani de la naştere.
Lucrările vor fi moderate de către ma-
nagerul Muzeului Judeţean de Istorie Sa-
tu Mare, Felician Pop. 

Vor susţine alocuţiuni< dr. Eugeniu
Avram, prefectul judeţului Satu Mare>
Adrian Ştef, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Satu Mare> Episcop Virgil Bercea,
Episcopia Română Unită cu Roma Gre-
co-Catolică Oradea> Acad. Ioan-Aurel
Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bo-
lyai” din Cluj Napoca> prof. univ. dr. Au-
rel Ardelean, preşedintele Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad> prof.
univ. dr. Gavril Ardelean, directorul fi-
lialei Satu Mare a Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad> C.S. I dr. Viorel
Ciubotă, Muzeul Judeţean de Istorie Satu
Mare; prof. univ. dr. (C.S. I) Claudiu Po-
rumbăcean, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, Muzeul Judeţean de
Istorie Satu Mare> protopop Dumitru Ro-
man, Protopopiatul Greco-Catolic Satu
Mare. 

După terminarea lucrărilor delegaţia
se va deplasa la Castelul din Carei, pentru
a participa la manifestări din cadrul Zi-
lelor „Poesis”.

Programul din 7 noiembrie
2015 se va desfăşura la Biseri-
ca Greco-Catolică “Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”

Programul zilei de sâmbătă, 7 no-
iembrie 2015 se va desfăşura la Biserica
Greco-Catolică „Sfinţii Arhangheli Mi-
hail şi Gavril” din municipiul Satu Mare
şi va începe la ora 10.00 cu o rugăciune,
urmată de un colocviu ştiinţific, moderat
de către protopopul Dumitru Roman.
De această dată vor susţine alocuţiuni<
Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop
Major al Mitropoliei Blajului>. Episcop
Vasile Bizău, Episcopia Română Unită
cu Roma Greco-Catolică Maramureş>
Episcop Virgil Bercea, Episcopia Română
Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea>
Episcop Jenö Schönberger, Episcopia Ro-
mano-Catolică a Diecezei de Satu Mare>
Acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Univer-
sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca>
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Fa-
cultăţii de Istorie din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca> prof.
univ. dr. Marcel Ştirban, Facultatea de
Istorie din cadrul Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca> conf. univ. dr.
Greta-Monica Miron, Facultatea de Is-
torie din cadrul Universităţii „Babeş-Bo-
lyai” din Cluj-Napoca şi dr. Livia Arde-

lean, Arhivele Naţionale Cluj-Napoca.
Va fi apoi vernisată expoziţia şi va fi

lansat volumul Episcopul greco-catolic
Grigore Maior la 300 de ani de la naştere,
care a apărut la Editura Muzeului Săt-
mărean, în cadrul proiectului „Cooperare
instituţională interactivă. Istorie, tradiţii
şi cultură fără frontiere”, implementat de
Muzeul Judeţean Satu Mare şi Universi-
tatea de Stat „Universitatea Naţională Uj-
gorod” finanţat de către Uniunea Euro-
peană, în cadrul programului Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina ENPI-CBC-
2007-2013.

Volumul îi are coordonatori pe prof.
univ. dr. Vasile Rus, Facultatea de Litere
din cadrul Univ. „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca şi C.S. I dr. Viorel Ciubotă, Mu-
zeul Judeţean de Istorie Satu Mare, care
de altfel vor şi prezenta volumul la eve-
nimentul lansării din 7 noiembrie. 

În cuprinsul volumului, după un cu-
vânt înainte semnat de către Cardinalul
Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major şi
Mitropolit, urmează o serie de studii
semnate de către autori de primă mână
ai istoriografiei naţionale şi de harnici
truditori ai istoriei locale. Spaţiul nu ne
permite acum decât să amintim numele
autorilor< Ioan-Aurel Pop, Marcel Ştir-
ban, Ovidiu Ghitta, Greta-Monica Mi-
ron, Livia Ardelean, Viorel Câmpean şi
Viorel Ciubotă. 

O schiţă de portret a episcopului Gri-
gore Maior, tradusă în limba ucraineană,
este semnată de către Bujor Dulgău şi
Claudiu Porumbăcean. Partea a doua a
volumului aduce în faţa cititorilor şi mai
ales a cercetătorilor, 85 de documente,
68 inedite şi 17 edite, care au darul de a
completa armonios prima parte a volu-
mului. 

Coordonatorii opului afirmă, în cu-
vântul prefaţator la partea de documente<
„Suntem conştienţi că cercetări viitoare
vor scoate la iveală noi documente care
vor constribui la elucidarea unor mo-
mente mai puţin cunoscute din viaţa lui
Maior< perioada studiilor de început,
problema mitropoliei greco-catolice, pe-
rioada de opt ani de la mănăstirea bazi-
litană de la Mukacevo etc”.

O frumoasă coincidenţă face ca vo-
lumul să fie lansat la exact cinci ani după
ce în curtea bisericii Sărăuad a fost dez-
velit bustul Episcopului Grigore Maior.
Cu siguranţă că istoriografia română îşi
va continua eforturile de a pune în cir-
culaţie noi amănunte din viaţa şi activi-
tatea Episcopului Grigore Maior, a cărui
personalitate ar trebui să constituie un
adevărat model şi pentru conducătorii
noştri spirituali şi politici.

Viorel Câmpean
Claudiu Porumbăcean

Pentru a marca împlinirea a 300 de ani de la naşterea Episcopului Grigore
Maior, în zilele de 6 şi 7 noiembrie 2015 Episcopia Română Unită cu Roma Gre-
co-Catolică, Consiliul Judeţean Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Univer-
sitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Primăria oraşului Tăşnad organizează
un colocviu şi o expoziţie tematică.

6-7 noiembrie 2015, colocviu ;i expozi\ie 
tematic[ la 300 de ani de la na;terea

Episcopului Grigore Maior
Episcopia Greco-Catolică de Ora-

dea a fost organizatoarea unei lansări
de carte la Primăria din Oradea, luni,
26 octombrie 2015. A fost lansat volu-
mul „Episcopul Valeriu Traian Frențiu.
Scrisori pastorale, circulare și discursuri
oficiale (1913-1948)”, apărut la Editura
Universității Oradea, 2015 scrisă de că-
tre Silviu Sana și Tiberiu Ciorba. Pre-
zentarea volumului a fost făcută de către
profesor universitar doctor Blaga Mi-
hoc.

Valeriu Traian Frențiu s-a născut 25
aprilie 1875 în Reșița, tatăl său fiind
preot. Este numit episcop greco-catolic
de Lugoj în anul 1912, iar din 1922 va
ocupa scaunul episcopal al Oradiei
Mari. În perioada celui de-al Doilea
Război Mondial s-a mutat la reședința
din Beiuș, iar după întoarcerea sa în
Oradea, în anul 1947, începe rezistența
sa împotriva prigoanei cultului greco-
catolic.

În noaptea de 28-29 octombrie
1948, în jurul orei 1.00 noaptea, este
trezit din somn de oamenii Siguranței
și poftit la București. De aici, alături de
episcopii greco-catolici sunt urcați în-
tr-o dubă și puși sub pază militarizată
la Dragoslavele. De aici, vor fi duși, la
26 februarie 1949, la Mănăstirea Căl-
dărușani. Pe 25 mai 1959 sunt cu toții
transportați la Sighet. Vor fi dezbrăcați
de hainele preoțești și siliți să se îmbrace
în zeghe. Aici nu li se va mai permite
să celebreze Sfânta Liturghie. Cum nu
putea suporta ciorba de fasole, i se per-
mite să primească o ciorbă de legume
„numai de mărturie”. Însă gardienii ui-
tau să-i aducă această ciorbă, rămânând
fără mâncare de 18 ori. În anul 1952,
episcopul va avea 77 de ani, fiind cel
mai în vârstă dintre episcopi. Cu toate
acestea, grav bolnav, suferind de inimă,
este pus de gardieni să plivească iarba,
să măture și să taie lemne. I se umflă
mâinile și picioarele, apoi umflătura
ajunge până la brâu. Va pleca la Domnul
pe 11 iulie 1952, fiind înmormântat, fă-
ră cruce, într-o groapă comună, în Ci-
mitirul săracilor din Sighet.

O nou[ carte despre
episcopul Valeriu

Traian Fren\iu 

Patriarhia Română a organizat
marţi, 27 octombrie, în Studioul de
concerte „Mihail Jora” (Sala Radio) din
București, etapa finală a celei de-a
VIII-a ediţii a Concursului naţional de
muzică bisericească „Lăudaţi pe Dom-
nul!”. Au participat 6 coruri ale mănăs-
tirilor din mitropoliile ţării.

Ca şi la ediţiile precedente, Con-
cursul național de muzică bisericească
„Lăudați pe Domnul!” a avut două
secţiuni< „Interpretare” şi „Compoziţie
muzicală”. La prima secţiune, marele
premiu a fost câştigat de Grupul psaltic
al Mănăstirii Nera din Episcopia Ca-
ransebeșului (Mitropolia Banatului),
dirijat de monahia Nectaria Pruteanu.
Premiul a fost în valoare de 4.000 de
lei, sumă necesară pentru înregistrarea
unui CD cu muzică bisericească. Pre-
mii speciale, în valoare de 3.000 de lei,
au fost acordate celorlalte cinci coruri.

La secţiunea „Compoziţie muzica-
lă”, premiul I, în valoare de 2.500 de
lei, a fost acordat lui Victor Stoica, din
București> premiul al II-lea (2.000 de
lei) arhidiaconului Constantin-Răzvan
Ștefan, din București> premiul al III-
lea (1.000 de lei) lui Alexandru-Ștefan
Murariu, din județul Cluj, şi lui Horațiu
Alexandrescu, din județul Constanța.

A VIII-a edi\ie a
Concursului na\ional
de muzic[ bisericeasc[
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S~N~TATE

Vitacan este un  supliment alimentar
de la Hypericum cu rol adjuvant `n
cre;terea imunit[\ii naturale a organis-
mului. Are `n componen\[ extract de
m[ce;. 

Men\iuni de s[n[tate

Adjuvant ̀ n stimularea imunit[\ii na-
turale a organismului (chiar ;i dup[ sau
`n timpul perioadelor de efort intens).
Contribuie la distrugerea radicalilor li-
beri. ~mbun[t[\e;te circula\ia periferic[.
Contribuie la reducerea st[rilor de obo-
seal[. Reface formele reduse ale vitaminei
E. Cre;te rata de asimilare a fierului.
Ac\iune vitaminizant[, imunostimula-
toare, antioxidant[, antibacterian[ ;i
energizant[.

Caracteristici generale ale
produsului

Suplimentul natural VITACAN este
un produs atent formulat pentru a com-
pleta necesarul de vitamina C din orga-
nism. Deoarece face parte din gama ma-
trXsan, acest produs – similar tuturor
celorlalte produse din aceast[ gam[ – are
`n componen\a sa un complex de ingre-
diente naturale a c[ror matrice
informa\ional[ este apropiat[ de forma
sa natural[. Acest lucru permite ingre-
dientelor s[ ac\ioneze sinergic, com-
plet]ndu-se ;i poten\]ndu-se reciproc,
beneficiind totodat[ ;i de o bio-disponi-
bilitate foarte mare. Astfel, acest produs

deosebit a fost special conceput pentru
a avea o ac\iune vitaminizant[, imunos-
timulatoare, antioxidant[, detoxifiant[
;i energizant[.

Vitamina C (acidul ascorbic) este un
micro-nutrient esen\ial vie\ii. Aceasta es-
te necesar[ pentru sinteza colagenului
din piele, oase, din\i, gingii sau cartilagii.
De asemenea, ea stimuleaz[ absorb\ia
fierului ;i, `mpreun[ cu vitaminele A ;i
E, are o ac\iune puternic antioxidant[
lupt]nd `mpotriva radicalilor liberi ;i a
stresului oxidativ. ~n ceea ce prive;te vi-
tamina E, acidul ascorbic ajut[ la reface-
rea formelor reduse ale acesteia. Mai
mult, acidul ascorbic protejeaz[ elastici-
tatea capilarelor sangvine ;i ajut[ la
men\inerea presiunii arteriale la valori
normale, `mbun[t[\ind totodat[ ;i cir-
cula\ia periferic[.

Un alt rol important al acestei vita-
mine este acela de fortifiere a sistemului
imunitar ;i de biosintez[ a hormonilor
de adaptare la stres. Un aport cores-
punz[tor de vitamina C `n organism
ajut[ la diminuarea perioadelor de con-
valescen\[ echilibr]nd sistemul imunitar.
Similar altor vitamine, aceasta este im-
plicat[ ̀ n metabolismul energetic celular,
conferind organismului un plus de ener-
gie `n st[rile de surmenaj. 

Pe l]ng[ beneficiile deja men\ionate,
suplimentele naturale ce con\in acest mi-
cro-nutrient mai pot contribui ;i la
men\inerea s[n[t[\ii ochilor, pot spori
rezisten\a la diver;i factori alergeni (prin
inhibarea ac\iunii histaminelor), detoxi-
fic[ ficatul, cur[\[ organismul de metale

grele ;i pot avea o func\ie de reducere a
acidului uric seric.

Din nefericire, aceast[ vitamin[ este
eliminat[ foarte u;or din organismul
uman, iar acesta nu este capabil s[ ̀ ;i sin-
tetizeze cantit[\ile necesare de vitamina
C. Expunerea la diver;i factori de stres
cum ar fi fumatul sau stilul de via\[ de-
zechilibrat precum ;i tratamentul cu di-
ferite medicamente (ex< aspirin[, anti-
concep\ionale) m[resc viteza de elimi-
nare a acestui nutrient. ~n plus, vitamina
C se distruge u;or prin oxidare ;i tratare
termic[ fapt ce duce la sc[derea aportului
s[u din alimentele ce nu sunt consumate
proaspete, `n stare crud[.

Astfel, cel mai adesea `n dieta mo-
dern[ bazat[ pe alimente super-proce-
sate, organismul nostru poate s[ nu be-
neficieze de un aport corespunz[tor de
acid ascorbic. Formula special[ a produ-
sului VITACAN ofer[ organismului o
surs[ u;or asimilabil[ de vitamina C, ca-
litate ce este garantat[ de prezen\a acestui
compus `ntr-o form[ natural[ unde aci-
dul ascorbic este `nso\it de flavonoide.
Extractul de m[ce;, plant[ cu un nivel
foarte ridicat de vitamina C, garanteaz[
bio-disponibilitatea mare a acestei vita-
mine, acidul ascorbic reg[sindu-se `n
acest supliment ̀ n matricea sa alimentar[
natural[.

Mod de folosire< Pentru adul\i doza
recomandat[ este de 4-6 capsule pe zi,
repartizate `n 2-3 reprize. Pentru copii,
doza recomandat[ este de 2-3 capsule pe
zi, ̀ nainte de mesele principale sau ̀ ntre
mese, `n cure de lung[ durat[.

SIROP IMUNOTONIC

Este un supliment alimentar cu rol
de `nt[rire ;i stimulare a imunit[\ii.

Ingrediente - extract natural din fruc-
te proaspete de< C[tin[-alb[ (Hippophae
rhamnoides), tinctur[ de propolis, tinc-
tur[ de Echinacea (Echinacea purpurea),
zah[r invertit enzimatic (bogat `n com-
plexul de vitamine B), conservant (ben-
zoat de sodiu – 0,02%).

Men\iuni nutri\ionale
Con\ine< fructoz[, glucoz[, propolis, po-
lizaharide, uleiuri esen\iale, deriva\i fe-
nolici (acid cichoric, acid caftaric, echi-
nacozide), bioflavonoizi, beta-caroten,
zeaxantin[, lutein[, xantofile, lectine, al-
chilamide, acizi gra;i esen\iali, fitosteroli,
vitamine (complexul vitaminic B, vita-
mina K, vitamina C, vitamina A, vita-
mina E, vitamina D), minerale ;i oligoe-
lemente (potasiu, iod, calciu, fier, mag-
neziu, cupru, fosfor ;i sodiu).

Men\iuni de s[n[tate
Supliment alimentar adjuvant ̀ n for-

marea ;i `nt[rirea imunit[\ii. Surs[ bio-
disponibil[ de vitamine, minerale, ;i
compu;i cu rol antioxidant. Faciliteaz[
detoxifierea general[ a organismului. Ad-
juvant `n sporirea rezisten\ei la diver;i
factori alergeni. Sus\ine procesul natural
de recuperare a organismului `n episoa-
dele de convalescen\[. Adjuvant `n pe-
rioadele cu efort fizic ;i intelectual intens.
Ac\iune tonifiant[, imunostimulatoare,
antioxidant[, antiinflamatoare, vitami-
nizant[ ;i mineralizant[.

Caracteristici generale ale produsu-
lui<

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 con-
taminan\i toxici carcinogeni,
ierbicide, insecticide ;i
`ngr[;[minte chimice.
Siropul Imunotonic este un
tonic general valoros ;i un
imunostimulent foarte efi-
cient datorit[ propolisului,
extractului de C[tin[-alb[ ;i
a tincturii de Echinacea.
Formula complex[ a
produsului a fost spe-
cial conceput[ pen-
tru a crea o comple-
mentaritate ;i o si-
nergie a
compu;ilor natu-
rali activi con\inu\i
de fructele de
C[tin[-alb[, de
Echinacea ;i de
propolis.

Produsul red[
vitalitatea ;i buna
dispozi\ie prin
`nt[rirea imunit[\ii
naturale a organis-
mului. Acesta spo-
re;te capacitatea
proprie a corpului
de a lupta ̀ mpotri-
va diver;ilor agen\i
patogeni (viru;i,
bacterii, parazi\i) ;i
de a rezista la di-
ver;i factori aler-
geni. Aceste pro-
priet[\i se explic[
prin con\inutul ma-
re `n vitamine ;i mi-

nerale ce se p[streaz[ nealterate, cu o
bio-disponibilitate sporit[, datorit[ pro-
ces[rii minimale a ingredientelor, f[r[

tratamente termice.
De asemenea, produsul are o

ac\iune favorabil[ asupra ̀ ntre-
gului aparat cardiovascular ;i
asupra sistemului respirator. ~n
plus, siropul este util `n tonifie-
rea celulelor hepatice, fiind un
bun detoxifiant. Nu `n ultimul

r]nd, multitudinea de com-
pu;i bio-activi contribuie la

sporirea rezisten\ei la fac-
torii de stres fizic ;i psi-
hic, energiz]nd ;i pro-
tej]nd organismul fa\[
de efectele negative ale
radicalilor liberi.
Astfel, Siropul Im-

unotonic este indicat
`n `mbun[t[\irea im-
unit[\ii pe cale natu-
ral[, vitaminizarea ;i
mineralizarea corpu-
lui, `nt[rirea organis-
mului sl[bit sau aflat
`n convalescen\[, pen-
tru `mbun[t[\irea ac-
tivit[\ii intelectuale,
energizarea fizic[, li-
mitarea stresului oxi-
dativ ;i detoxifiere.

Mod de folosire< Pen-
tru adul\i, doza reco-
mandat[ este de 1-2
linguri de sirop, de 3
ori pe zi, `naintea me-
selor principale. Pentru

copii, doza recoman-
dat[ este de 1-2

linguri\e, de 3 ori pe zi.

Cura recomandat[ este de 30 de zile. Nu
con\ine coloran\i sau arome de sintez[.
A se agita `nainte de folosire.

ECHINACEA

Este un supliment cu rol adjuvant ̀ n
sporirea imunit[\ii naturale a organis-
mului.

Ingrediente (mg/capsul[)< extract in-
tegral, 100% natural, din Echinacea pur-
purea – 230 mg, maltodextrin[.
Men\iuni de s[n[tate< Adjuvant ̀ n cre;te-
rea imunit[\ii naturale a organismului.
Sus\ine rezisten\a natural[ ;i capacitatea
de regenerare a organismului `n perioa-
dele de convalescen\[ sau de stres. Are
ac\iune imunostimulatoare, antiinflama-
toare, antimicrobian[.

Mod de folosire< Pentru adul\i, doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi,
c]te 1-2 capsule de 3 ori pe zi, dup[ me-
sele principale. Cura recomandat[ este
de 20 zile cu o pauz[ de 7 zile dup[ care
aceasta se poate relua. Curele se reco-
mand[ `n special prim[vara ;i toamna.

SPRAY PROPOLIS

Este un supliment alimentar cu rol
bacteriostatic, cicatrizant ;i antiinflama-
tor. Con\ine tinctur[ de Propolis 80%
vol - 17,00 ml, acid alfa lipoic - 166,67
mg, ap[ demineralizat[ - 8,00 ml, glice-
rin[ farmaceutic[ - 8,00 ml, alcool etilic
din cereale 96% vol - 17,00 ml.

Produsul are urm[toarele pro-
priet[\i< bacteriostatic, antimicotic, ci-
catrizant, antiinflamator.

Recomand[ri< adjuvant `n afec\iuni
dermatologice (irita\ii, arsuri, eczeme),

ale cavit[\ii bucale (stomatite, afte bucale
;i linguale), cicatrizarea ;i regenerarea
\esuturilor lezate, calmarea durerilor. Da-
torit[ Acidului alfa lipoic, este un puter-
nic antioxidant (de 40-60 de ori mai pu-
ternic decat vitamina E) ;i un puternic
regenerant de antioxidan\i (vitamina C,
glutation, coenzima Q10), poten\eaz[
propriet[\ile terapeutice ale Tincturii de
Propolis ̀ n tratarea afec\iunilor pielii sau
afec\iuni provocate de `mb[tr]nire.

Mod de folosire< Extern< se aplic[ lo-
cal la nivelul zonelor afectate, de 3-5 ori
pe zi sau la nevoie. Intern< se adminis-
treaz[ c]te 1-2 pulveriz[ri de 3-5 ori pe
zi, de la distan\a de 10-15 cm. Doza zil-
nic[ recomandat[ (estimat[)< 1,5 ml pe
zi.

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 privi-
re la produsele noastre ;i pentru ofer-
te, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

VITACAN – Vitamina C Natural[

Extractul de m[ce;, plant[ cu un nivel foarte ridicat de vitamina C, garanteaz[ bio-disponibilitatea
mare a acestei vitamine, acidul ascorbic reg[sindu-se ̀ n acest supliment ̀ n matricea sa alimentar[
natural[.

SIROPUL IMUNOTONIC de la
Hypericum `nt[re;te imunitatea
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RE}ETE

Mere coapte cu sos
de susan

Pui pr[jit cu mâncare
de dovlecei

Mod de preparare<

Merele spălate se curăță de sâmburi
(dacă se poate se scoate coceanul), se taie
felii cu o grosime de circa 1 cm. Se coace
fie la grătar, fie la cuptor pe o tavă căptușită
cu hârtie de copt. Feliile de mere se presară
cu scorțișoare, iar dacă se folosesc bucățele

de scorțișoare, ulterior, acestea se pot da
jos de pe ele. Între timp, într-un vas zahărul
se amestecă cu semințele de susan și se
pune pe foc. Până când zahărul se cara-
melizează semințele de susan se prăjesc
puțin. Când zahărul este complet topit, de
culoare aurie, se adaugă zeama de porto-
cale și circa 50 g de apă. Se lasă la fiert
până când caramelul întărit se topește in-
tegral, apoi se ia de pe foc și se adaugă za-
hărul vanilat. Merele se așează pe farfurie,
iar siropul se toarnă peste ele, astfel încât
semințele de susan să se distribuie cât mai
egal. Se servește după ce se răcește puțin.

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare<

3-4 mere cu textură mai moale,
o linguriță mică de scorțişoară pu-
dră, sau preferabil scorțişoare bucăți
mărunte, 4 linguri de zahăr, zeama
unei portocale, un pliculeț de zahăr
vanilat, 2-3 linguri de semințe de su-

san.

Mod de preparare<

Dovleacul se curăță, se spală și se
dă pe răzătoarea mare, sau se taie fâșii
subțiri. Se sărează ușor și se lasă așa
puțin, apoi se stoarce bine. Se pune la
fiert împreună cu mărarul tocat mă-

runt, sau în legătură, așa cum este, în
apă cât să acopere și se fierbe circa 5
minute de la primul clocot. Din făină
și ulei se prepară un rântaș de culoare
ușor aurie, fără boia, care se adaugă la
dovleceii în fierbere. Se adaugă și
smântâna, se mai condimentează după
gust și se mai lasă puțin la fiert. Se ser-
vește cu carnea prăjită fie în ulei, fie la
grătar, condimentată în prealabil cu sa-
re și piper.

Ingrediente<
4 bucăți de pulpe sau 4 jumătăți

de piept de pui, un dovleac de circa
1 kg, mai copt, o legătură de mărar
verde, 200 g de smântână, 2 linguri
de făină, ulei, sale, bază pentru

mâncăruri.

Zacusc[ cu ciuperci

Mod de preparare<

Ciupercile, ceapa, ardeii și roșiile se
dau pe mașina de tocat (sau se toacă cu
robotul), fiecare separat, fără să se ames-
tece. Ardeii, ceapa și roșiile se călesc fiecare
separat în ulei, apoi, într-o oală mai mare
se amestecă și se condimentează. Se adaugă
roșiile sau bulionul și se fierbe la foc mic,

amestecând în continuu. Se lasă la fiert
până când capătă o consistență păstoasă.
Dacă este nevoie se mai condimentează
puțin și dacă s-au folosit, se scot frunzele
de dafin. Zacusca poate fi consumată
proaspătă, cu pâine, sau se poate păstra la
borcan. În acest caz se adaugă conservanți,
sau se acoperă cu ulei fiert și răcit în prea-
labil. Zacusca cu ciuperci este un adaos
deosebit de potrivit la diverse sosuri (de
roșii, la carne, guiaș, la pește, sau la legume
preparate la cuptor).

Ingrediente<
3 kg ciuperci, 3 kg gogoşari sau

jumătatea poate fi ardei kapia, 2,5
kg ceapă, 3 kg roşii sau 1,5 - 1,7 l bu-
lion, 1 l ulei, piper, frunze de dafin
(nu în mod obligatoriu), sare, even-

tual se poate şi ardei iute.

Ciorb[ r[d[u\ean[
cu piept de g[in[

Mod de preparare<

Se pune pieptul de găină, la fiert în
apă rece cu puțină sare (nu se dezosează).
După ce se ia spuma, se adaugă zarzava-
turilr întregi, sp[late și curățate. Se adau-
gă boabele de piper și foaia de dafin.
Când pieptul este fiert, se ia de pe foc și
se strecoară supa. Legumele se îndepăr-
tează iar pieptul se dezosează și se rupe

fâșii. Se pune din nou la fiert supa stre-
curată și când clocotește se adaugă car-
nea, usturoiul pisat și oțet după gust. Între
timp, cele 3 ouă se bat bine cu sare și pi-
per, într-un castron încăpător. Se adaugă
smântâna și se bate bine. După ce ciorba
a dat câteva clocote, se oprește și se lasă
puțin să se răcorească. Ouăle bătute se
amestecă, treptat, cu câteva linguri de
supă, apoi se toarnă cu grijă în oala cu
ciorbă. Se servește cu ardei iute, sau even-
tual cu o lingură de smântână și mujdei
de usturoi.

Ave\i nevoie<
Un piept mare de găină, o ceapă,

2 morcovi, un păstârnac, o foaie de
dafin, câteva boabe de piper, 4-500
ml smântână, 3 ouă, o jumătate de
căpățână de usturoi, sare, p[trunjel

verde, ardei iute, oțet

Pătrunjelul este utilizat în bu-
cătăriile din întreaga lume, mai
puţin ca remediu în cazul unor
afecţiuni. Consumul de pătrunjel
vă scapă de astenie, anemie, litiază
și nevralgii.

Rădăcina, tulpinile și frunzele acestuia
au aceeași aromă caracteristică, dar cel mai
puternic este manifestată în rădăcină. Din-
colo de utilizarea lui în alimentaţie, planta
are o mulţime de virtuţi și proprietăţi, care
ajută la ameliorarea și vindecarea unui nu-
măr mare de boli, lucru ce se datorează
compoziţiei chimice complexe< apeină, be-
tacaroten, brom, clorofilă, cumarină, dias-
taze, cupru, fier, fosfor, flavonoide, iod,
monoterpene, apiol, poliacetilenă, princi-
piu estrogen, pinenă, potasiu, sulf, sodiu,
terpene, uleiuri esenţiale, acid pantotenic,
linolinic și vitaminele A, B1, B2, B3, B5,
B6, B9, E. Pe lângă acestea, vitamina C
conţinută depășește portocala sau lămâia.

Consumul de pătrunjel vă scapă de as-
tenie, anemie, litiază și nevralgii. Lista
afecţiunilor ce pot fi ameliorate și tratate
cu pătrunjel este foarte lungă, iar virtuţile
acestei plante sunt benefice în cele mai va-
riate boli precum< abcese, acnee, afecţiuni
oculare, digestive, dermatologice, afecţiu-
nile prostatei, afecţiuni vasculare, anemie,
anorexie, ascită, astenie, atonia vezicii bi-
liare și digestivă, balonări, bolile vezicii
urinare (ajută în special contra retenţiei
de urină) și cancer - în special cel intestinal
sau digestiv. De asemenea, are beneficii
uimitoare și în cistite, colecistite, colesterol
în exces, colici, colite de putrefacţie, con-
tuzii, dermatoze, dismenoree, dispepsii,
dureri de stomac, edeme cardio-renale (în-
lătură apa în exces), febre intermitente, fla-
tulenţă, gastrită hipoacidă, gușă, hepatism,
hipertensiune arterială, incontinenţă uri-
nară (benefic în amestec cu lămâile), in-
fecţii diverse, litiază biliară și renală, men-
struaţie dureroasă, nervozitate, nevralgii,
paraziţi intestinali, pete ale pielii, pistrui,
psoriazis, reumatism, tulburări de ciclu

menstrual, tu-
mori, vicii
ale sângelui

sau ulcer
stomacal.

Cataplasmele grăbesc
vindecarea

În zona Suceava, pătrunjelul se fierbea
în lapte dulce, se combină cu camfor pisat
și albuș de ou, apoi se leagă la gât în tifon.
Se întărește imunitatea organismului și
grăbește vindecarea diverselor afecţiuni. 

Pentru gastrite, constipaţii, balonări
sau indigestii se pun două linguriţe cu
plantă uscată (frunze măcinate) în 250 ml
de apă clocotită. Se acoperă pentru zece
minute și se consumă după strecurare.
Afecţiunile digestive se mai pot trata și cu
ceaiuri, care se prepară astfel< două lin-
guriţe cu plantă - rădăcină și frunze - se
taie mărunt, se pun în 250 ml de apă, se
fierb timp de 15 minute, după care se stre-
coară. Se consumă zilnic trei astfel de fier-
turi. Pentru afecţiunile endocrine, în spe-
cial dacă este vorba despre menstruaţie
dureroasă, se macină o linguriţă cu seminţe
de pătrunjel și se ţine în gură, sub limbă,
timp de zece minute, după care se înghi-
te.

Pentru ameliorarea afecţiunilor grave,
precum tumorile sau cancerul, este ideal
sucul proaspăt de pătrunjel, care se poate
consuma în amestec cu suc de morcovi
sau de alte plante, la alegere, în cantitate
de 20 ml, de trei ori pe zi. De asemenea, se
recomandă consumul a două-trei linguriţe
cu frunze proaspete, mărunţite, în fiecare
dimineaţă.

Text selectat și prelucrat de Ioan A.

Consumul de 
p[trunjel v[ scap[
de astenie, anemie, 
litiaz[ ;i nevralgii

În zona Suceava, pătrunjelul se fierbea în lapte dulce, se combină cu camfor pisat şi albuş de ou,
apoi se leagă la gât în tifon. Se întăreşte imunitatea organismului şi grăbeşte vindecarea diverselor
afecţiuni. Pentru gastrite, constipaţii, balonări sau indigestii se pun două linguriţe cu plantă uscată
(frunze măcinate) în 250 ml de apă clocotită. Se acoperă pentru zece minute şi se consumă după stre-
curare. Afecţiunile digestive se mai pot trata şi cu ceaiuri.
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An de an auzim despre
Halloween şi ne distrăm la
petreceri “de groază” sau ne
costumăm îndrăzneţ. Dar ce ştim
de fapt despre Halloween?
Cunoscută şi drept “All Hallows’
Eve” (Ajunul Sărbătorii Tuturor
Sfinţilor), Halloween-ul are loc în
noaptea de 31 octombrie, cu o zi
înainte de “All Hallows’ Day”
(Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor),
celebrată de creştinii catolici şi de
protestanţi.

De altfel, sărbătoarea
este la origini una creştină, iar
oameni din diverse ţări merg la
biserică şi aprind lumânări la
morminte în seara de 31
octombrie. Dar sărbătoarea a

devenit populară datorită
unui alt obicei<

oamenii se

costumează în
fel de fel de
personaje, mai ales
inspirați de filme horror
celebre, se duc la petreceri, scobesc dolveci,
merg în locuri bântuite şi se uită la filme
horror.
Numele de “Halloween” provine din Scoția
și este, de fapt, prescurtarea numelui
sărbătorii creștine “All Hallows' Eve”.
Scoțienii spun “All Hallows' Even” (“even”
înseamnă “seară” în dialectul lor, care poate
fi pronunţat şi “een”), dar, în timp,
denumirea lungă a acestei sărbători s-a
transformat în “(All) Hallow(s) Eve(n)”,
apoi în Halloween.

Este inspirată de o sărbătoare
antică, celtică

De fapt, sărbătoarea “All Hallows' Eve”
care a dat numele Halloween-ului își are
originile într-o mai veche sărbătoare, de
origine celtică, Samhain. Celţii, care au
trăit în urmă cu 2.000 de ani în zona
Irlandei şi în nordul Franţei, sărbătoreau
Anul Nou la 1 noiembrie. Această zi marca
finalul verii şi al recoltei. Atunci începea
iarna, timpul anului asociat cu moartea.

Celţii credeau că în această noapte
graniţele dintre lumea viilor şi morţilor
dispar. Atunci, morţii se întorceau pe
pământ. Pentru a comemora evenimentul,
druzii, preoţii celţilor, făceau focuri uriaşe,
iar oamenii aduceau ofrande zeilor. Celţii
purtau costume, în general piei de animale.

În anul 835 d.Hr., Biserica Romano-
Catolică a transformat ziua de 1 noiembrie
într-o sărbătoare creştină, „All Hallows'
Day” sau „Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor”.
La sfârşitul secolului al XII-lea, sărbătoarea
era cunoscută și respectată în  întreaga
Europă. Creştinii făceau prăjituri, pe care
le împărţeau celor săraci, mai ales copiilor.
Oamenii se costumau pentru că tradiţia
spunea că aşa nu vor fi recunoscuţi de
spiritele rele care se întorc în lumea celor
vii. Chiar și dovlecii sculptați își au originea
în acele timpuri. Lanternele făcute din
dovleci, cu fel de fel de chipuri cioplite în
coajă, erau considerate a fi reprezentări ale
sufletelor celor morţi.

Halloween-ul ajunge în
America și apoi devine celebru
în toată lumea

Halloween-ul a ajuns cu greu în
coloniile britanice din America de Nord,
mai ales pentru că protestanţii au refuzat
să practice tradiţiile europene. Însă Lumea
Nouă a fost cea care a dat lumii întregi

Halloween-ul, aşa cum este el cunoscut
azi. În coloniile din sudul continentului
nord-american, oamenii se adunau la
petreceri publice, unde spuneau poveşti
despre morţi, se păcăleau unii pe alţii, îşi
ghiceau viitorul, dansau şi cântau, obiceiuri
păstrate şi în ziua de azi.

La sfârşitul secolului al XIX-lea,
americanii au îmbrăţişat complet
sărbătoarea< peste tot în America de Nord,
oamenii se costumau şi mergeau din casă
în casă, pentru a cere mâncare şi bani. Însă
au eliminat mare parte a superstiţiilor şi
credinţelor creştine< oamenii erau sfătuiţi
să-şi îmbrace copiii în costume cât mai
amuzante şi petreceriile erau mai
importante decât obiceiurile bisericeşti.

De la jumătatea secolului al XX-lea,
americanii au început să asocieze
Halloween-ul cu o sărbătoare a copiilor,
care ies costumaţi pe străzi pentru a cere
dulciuri vecinilor. Astfel, Halloween-ul s-
a transformat într-o sărbătoare comercială,
care aduce doar în Statele Unite ale
Americii peste şase miliarde de dolari
comercianţilor.

Graţie tradiţiei nord-americane,
Halloween-ul a ajuns în toate colţurile
lumii< se sărbătorește nu doar în Europa şi
America de Nord, ci și în America de Sud,
Australia, Noua Zeelandă, Japonia şi Asia
de Est.

Tradiţiile Halloween-ului
modern

De Halloween,
oricine merge la o petrecere îşi

alege un costum. Originea
costumului vine atât de la
creştini, cât şi de la celţi. Din
teama că vor fi recunoscuţi de

spiritele celor morţi, oamenii se
deghizau. De teama spiritelor
rele, ei purtau măşti după
apusul soarelui. Astfel, se

credea că spiritele îi
confundau cu alte
fantome și îi lăsau
în pace.

Copiii merg
din casă în casă

pentru a primi dulciuri.
În Europa medievală, de
Sărbătoarea Tuturor Sfiinţilor,
creştini dădeau celor săraci
mici prăjituri făcute special
pentru această zi. În
schimbul mâncării,
persoanele nevoiaşe
promiteau că se vor ruga
pentru morţi. Cu timpul,
copiii au început să
meargă la vecini, care le

dădeau bere, mâncare şi
bani.

În mod tradiţional, de
Halloween se servesc feluri preparate
din dovleac, mere şi nuci. Asta pentru
că, fiind o importantă sărbătoare
religioasă, se recomandă postul.

Majoritatea ţărilor din afara
Europei au adoptat Halloween

datorită influenţei culturii americane
şi ţin mai mult de latura comercială a
sărbătorii. De exemplu, în Hong Kong,
nimeni nu iese pe străzi şi nu merge
din vecin în vecin pentru a cere

bomboane. 
În România, conform

site-ului click.ro, Halloween-ul
este sărbătorit în jurul
mitului lui Dracula, deşi
acesta este o invenţie tot a
americanilor, iar noi avem o
altă sărbătoare care cinsteşte

morţii< Sâmbăta Morţilor.

În România, Halloween-ul este sărbătorit în jurul mitului lui Dracula, deşi
acesta este o invenţie tot a americanilor, iar noi avem o altă sărbătoare care
cinsteşte morţii< Sâmbăta Morţilor.

Istoria s[rb[torii Halloween 
;i c]teva idei de costuma\ii
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Citricele, cum sunt l[m]ile,
portocalele, grapefruitul ;i man-
darinele apar\in genului de fructe
Citrus, cu gust acru, acid, din fa-
milia portocalei, Rutaceae. Toate
citricele sunt originare din Asia,
cu prec[dere din India ;i China,
unde se cultivau cu cel pu\in 3000
de ani `n urm[.

Grapefruitul pe care `l cunoa;tem
ast[zi este de fapt o varietate de pomelo
creat[ prin hibridizarea portocalei cu un
soi mai vechi de grapefruit.
La un moment dat,  sucul de grapefruit
era foarte popular, mai ales prin anii 70,
fiind folosit mai ales ̀ n curele de sl[bire.

Efecte benefice

Propriet[\ile curative ale fructului de
grapefruit sunt de fapt mult mai com-
plexe ;i abia ̀ n ultimii ani au fost revelate
;i aplicate.

Benefice sunt at]t pulpa fructului
care con\ine enzime ce stimuleaz[ diges-
tia, c]t ;i semin\ele bogate ̀ n flavonoide.

Extractul din semin\e de grapefruit
(prescurtat ESG) este remarcabil ̀ n ceea
ce prive;te propriet[\ile sale antivirale,
antibacteriene, antifungice ;i antiparaz-
itare. ~n procesul de fabrica\ie,
bioflavonoidele din grapefruit se trans-
form[ `ntr-un compus extrem de puter-
nic, Naringeninul, care este ingredientul
activ responsabil pentru propriet[\ile ex-
tractului. ESG este activ `mpotriva unui
num[r foarte mare de microorganisme.
El rupe membrana celulei bacteriene,
eliber]nd con\inutul sau citoplasmatic,
rapid, ̀ n 15 minute de la momentul con-
tactului. Studiile efectuate la Universi-
tatea Vanderbilt din Statele Unite au sta-
bilit c[ ESG ajut[ la detoxifierea organ-
ismului ;i amplific[ func\ionarea sis-
temului imunitar.

Este de asemenea un alcalinizant al
s]ngelui, lucru foarte important deoarece
microorganismele nocive precum viru;ii
;i bacteriile patogene nu pot supravie\ui
`n mediu alcalin. Multe boli degenerative
(Alzheimer, Parkinson, diabetul,
ateroscleroza, osteoporoza) sunt asociate
cu un nivel acid al ph-ului sanguin.

ESG este deja recunoscut ;i folosit
pentru ac\iunea sa antibiotic[. Are avan-
tajul c[, fiind natural, este netoxic, hipoa-
lergenic ;i poate fi administrat pe pe-
rioade lungi, chiar c]teva luni f[r[ efecte
secundare. Astfel pot fi vindecate infec\ii
persistente, cronicizate, precum infec\iile
urinare recidivante. Este unul dintre cele
mai bune antiseptice interne ;i externe
de origine natural[.

ESG este bacteriostatic (`mpiedic[
dezvoltarea microorganismelor f[r[ a le
ucide) dar, la fel de bine poate fi bacteri-
cid (ucide bacteriile), `n func\ie de con-
centra\ia folosit[.

S-a dovedit c[ este un antiparazitar
remarcabil, mai ales fa\[ de Giardia lam-
blia. Alte studii clinice au demonstrat
efectele nimicitoare ale ESG asupra bac-
teriei Helicobacter pylori, virusului Her-
pex Simplex 1, virusului gripal A2 ;i
virusului pojarului.

ESG ac\ioneaz[ eficient `mpotriva
fungilor de tip candida, vindec]nd
infec\ii fungice persistente, care nu au
cedat la alte tratamente. Allan Sachs, un
cunoscut nutri\ionist remarca “Candida
Albicans este o mare problem[ de
s[n[tate pentru oamenii din \[rile in-
dustrializate. Dar, propriet[\ile antifung-
ice ;i spectrul larg de ac\iune al ESG au
f[cut din tratamentul anticandidozic un
succes”.

Prin compara\ie, acest extract este

un antibiotic cu spectru mult mai larg
de ac\iune fa\[ de usturoi. Mai mult,
ac\iunea sa benefic[ se declan;eaz[ odat[
cu administrarea unor doze minuscule
de extract, pe c]nd usturoiul trebuie luat
`n doze relativ mari pentru a echivala ca
eficien\[ un antibiotic obi;nuit.

ESG este din ce ̀ n ce mai ̀ ntrebuin\at
ca antiseptic ;i detergent industial
`ntruc]t nu afecteaz[ mediul
`nconjur[tor. Unele studii arat[ c[ poate
fi mai eficient dec]t multe dintre
preparatele standard utilizate ca dezin-
fectant `n spitale. Poate steriliza oalele
de g[tit, instrumente chirurgicale,
aproape orice.

Indica\ii ;i contraindica\ii

ESG este recomandat ̀ n urm[toarele
afec\iuni< r[ceal[ ;i grip[, herpes, infec\ii
fungice cum este candidoza, infec\ii
fungice externe (infec\ia unghiei picioru-
lui, picior de atlet), parazitoze, intoxica\ii
alimentare, sindromul colonului iritabil,
inflama\ii cronice, diaree, dizenterie, co-
lite, acnee, eczeme, infec\ii vaginale, cis-
tita, incontinen\a urinar[, gingivita, sin-
dromul oboselii cronice, sinuzita, larin-
gita, chisturi, polipi, tumori benigne.

Fiind un antibiotic veritabil ESG
poate omor` ;i flora microbian[ natural[
din intestine. Din acest motiv, dac[ se
face un tratament pe perioade mai mari
de o lun[, cum este cazul infec\iilor cron-
ice, se recomand[ suplimentarea cu pro-
biotice. ESG este o substan\[  foarte con-
centrat[, de aceea trebuie folosit[ cu mare
aten\ie. Poate irita grav mucoasa intes-
tinal[, de aceea nu se administreaz[ in-
tern f[r[ a fi diluat `n prealabil.

De asemenea, ESG ;i chiar sucul de
grapefruit interac\ioneaz[ cu foarte
multe medicamente< antidepresive, an-
tialergice, medicamente anticancer, sta-
tine, antihipertensive ;i multe altele.

Aceste interac\iuni demonstreaz[ de
fapt implicarea substan\elor bioactive din
grapefruit ̀ n metabolismul substan\elor
str[ine.

S[ nu uit[m vorbele marelui Louis
Pasteur< “Natura este cel mai bun doctor,
vindec[ trei sferturi din toate bolile ;i
niciodat[ nu-;i vorbe;te de r[u colegii”.
Prin urmare ave\i grij[ de s[n[tatea dum-
neavoastr[ `n primul r]nd cu mijloace
pe care ni le-a d[ruit natura.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Extractul hidroalcoolic din semin\e
de grapefruit este un antibiotic

mai puternic dec]t usturoiul

Atunci c]nd corpul nostru are
nevoie de o cur[ de detoxifiere el
ne trimite semnale. Aceste sem-
nale trebuie luate ̀ n seam[ pentru
c[ toxinele sunt substan\e care ne
otr[vesc corpul, `l `mpiedic[ pe
acesta s[ func\ioneze ca capacita-
tea normal[.

Cum ne putem da seama c[ a venit
momentul s[ facem o cur[ de detoxi-
fiere? Dac[ sim\i\i tot mai des senza\ia
de oboseal[ ;i nu ave\i chef de nimic,
s-ar putea s[ fie ;i de la aglomera\ia de
la locul de munc[, dar cel mai probabil
este din cauza alimentelor pe care le
consuma\i. Cele opt semne care ne
spun clar c[ toxinele `;i fac de cap `n
corpul nostru sunt<

1. Nu v[  pute\i concentra ;i asta
pentru c[ toxinele afecteaz[ capacitatea
de concentrare ;i v[ rup de realitate.

2. A\i depus tot efortul s[ sl[bi\i ;i
nu a\i avut niciun rezultat? {sta este
semn clar c[ ̀ n corpul dumneavoastr[
cantitatea de toxine este foarte mare ;i
asta `ncetine;te procesul de sl[bire.

3. Lipsa somnului este al treilea
semn ce nu ave\i voie s[-l ignora\i.
Dac[ organismul nostru este stresat
din cauza cantit[\ii ridicate de toxine
nivelul de cortizol o ia razna. Cortizolul
este hormonul ce ne ajut[ s[ facem fa\[
stresului. Diminea\a este la nivelul cel
mai ridicat, iar pe seara coboar[. Dac[
acest echilibru este dat peste cap apar
insomniile, iar lipsa somnului v[ poate
crea probleme serioase de s[n[tate
pentru c[ cele 8 ore de somn sunt in-
dicate fiec[rui individ `n parte.

4. Nu suporta\i anumite mirosuri?
Acest simptom se manifest[ mai des
`n cazul femeilor ;i nu ̀ nseamn[ c[ ele
sunt `ns[rcinate, dar este un semn c[
ficatul dumneavoastr[ nu mai poate

elimina toxinele ;i astfel pute\i avea
dureri de cap sau chiar grea\[.

5. Obosit[ f[r[ motiv? Locul de
munc[ nu v[ solicit[ at]t de mult, dar
totu;i sim\i\i c[ la finalul zilei sunte\i
epuizat[? Dac[ dormi\i 8 ore ;i dimi-
nea\a v[ trezi\i obosit[ ̀ nseamn[ c[ ̀ n
organism ave\i o cantitate ridicat[ de
toxine ;i asta reprezint[ un motiv de
stres pentru organism ;i o provocare
pentru glandele suprarenale.

6. Durerile de cap sunt tot mai
dese? Dac[ suferi\i de dureri de cap ;i
ele sunt inexplicabile atunci cu sigu-
ran\[ ave\i nevoie de o cur[ de detoxi-
fiere. Cele mai comune toxine care dau
acest simptom sunt aspartamul ;i glu-
tamatul monosodic, dar la fel de peri-
culoase sunt ;i metalele grele,
coloran\ii artificiali ;i conserva\ii.

7. Corpul dumneavoastr[ ;i-a
schimbat mirosul? Dac[ sim\iti c[ ave\i
o respira\ie ur]t mirositoare ;i scaunul
;i-a modificat mirosul ̀ nseamn[ c[ fi-
catul ;i colonul nu pot elimina toxinele.
Pute\i interveni `n ajutorul lor cu cea-
iuri ori suplimente, iar pentru acest lu-
cru pute\i cere sfatul farmacistului sau
al doctorului de familie.

8. Ultimul semn, dar la fel de im-
portant este schimbarea de atitudine.
Dac[ ave\i schimb[ri de atitudine
`nseamn[ c[ exist[ un dezechilibru
hormonal `n organism. Unele toxine
precum xenoestrogenii dau peste cap
nivelul hormonal at]t la b[rba\i c]t ;i
la femei.

Este foarte important s[ ;ti\i c[ de-
toxifierea este procesul natural de eli-
minare ;i neutralizare a toxinelor din
organism. Pentru c[ organismul uman
are o capacitate natural[ limitat[ de
detoxifiere trebuie s[-l ajut[m. Putem
face asta fiind aten\i la semnalele pe
care ni le d[ ;i s[ lu[m m[suri c]t mai
repede.

8 semne ale unui
corp cu toxine

Extractul din semin\e de grapefruit (prescurtat ESG)
este remarcabil `n ceea ce prive;te propriet[\ile sale an-
tivirale, antibacteriene, antifungice ;i antiparazitare. 

Dac[ suferi\i de dureri de cap inexplicabile atunci ave\i nevoie de detoxifiere

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)
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Poporul rom]n crede cu t[rie
`n via\a de dup[ moarte. Fiecare
cre;tin are convingerea ferm[ c[
odat[ cu moartea nu se sf]r;e;te
totul. Moartea este conceput[ ca
un sf]r;it al vie\ii p[m]nte;ti ;i
totodat[ ca un `nceput al vie\ii
cere;ti sau al os]ndei ve;nice, de-
pinde cu cine ai tr[it pe p[m]nt<
cu Hristos sau cu diavolul. Unii
oameni mor `mp[ca\i cu Dum-
nezeu ;i cu semenii prin Sfintele
Taine ale Spovedaniei  ;i
`mp[rt[;aniei, iar al\ii se duc ne-
preg[ti\i  la  `nt]lnirea cu
Judec[torul suprem. Este ;tiut
faptul c[ omul ̀ ;i preg[te;te sta-
rea `n via\a viitoare `nc[ de pe
p[m]nt, potrivit `n\elepciunii
populare< „Cum `\i a;terni, a;a
vei dormi!”

Dup[ moarte nimeni nu mai poa-
te lucra nimic pentru propria sa
m]ntuire, fiindu-i de folos numai
rug[ciunile Bisericii ;i ale celor
r[ma;i `n via\[. Astfel, se ridic[ pa-
rastase ;i se fac pomeniri pentru su-
fletele celor pleca\i pe „drumul f[r[
de ̀ ntoarcere”, fiind r]nduite anumite
zile speciale ̀ n curgerea anului pentru
acestea, cum ar fi, de pild[, s]mbetele
din cadrul Postului Mare (except]nd
S]mb[ta Mare). ~n acela;i timp, se
aprind lum]n[ri ̀ n biserici ;i pe mor-
minte. Femeile se ̀ ngrijesc s[ se ridice
un parastas la biseric[ de c[tre preot
`mpreun[ cu familia, adic[ s[ se
aduc[ un colac ;i o sticl[ de vin, ca
m]ncare ;i b[utur[ pentru cei mor\i
din cas[. Pomenile ;i parastasele care
se fac sunt ;i un semn de respect pen-
tru cei adormi\i `ntru Domnul, un
semn c[ n-au fost uita\i, ci c[ amin-
tirea lor r[m]ne mereu vie ̀ n sufletele
celor vii. Aceste pomeniri poart[ nu-
mele de „Mo;i”.

Potrivit religiei cre;tine, ziua de
s]mb[t[ este `nchinat[ mor\ilor,
`ntruc]t M]ntuitorul Iisus Hristos,
r[stignit vineri pe cruce, a stat toat[
s]mb[ta `n morm]nt, `nviind dumi-
nica. Din aceast[ tradi\ie, afirm[ Tu-
dor Pamfile, s-a n[scut credin\a c[
mor\ii sunt du;i `n imperiul Sfintei
S]mbete de c[tre Sf]nta Vineri, dup[
cum amurgul (reprezentat prin
Sf ]nta Vineri) conduce `n noapte
(personificat[ prin Sf]nta S]mb[t[).
Noaptea, c]nd domne;te ̀ ntunericul,
ies toate duhurile rele. Ca atare, noap-
tea sau Sf]nta S]mb[t[ este st[p]na
acestor duhuri. Drumul spre cei mor\i
va fi prin imperiul Sfintei S]mbete.
Prin urmare, `n ziua s]mbetei ne pu-
tem apropia de cei adormi\i.  ~n
aceast[ zi se d[ pretutindeni de po-
man[ pentru sufletele mor\ilor<
m]ncare, b[utur[, haine. Rug[ciuni
pentru m]ntuirea sufletelor de p[cate
se pot face ;i `n alte zile, dar pomana
cea mai bine primit[ de Dumnezeu
este cea f[cut[ s]mb[ta. C]nd nu se
poate da cuiva de poman[, se arunc[
acel lucru pe ap[ („apa s]mbetei”),
care-l va duce ;i-l va a;eza, dup[ cre-
din\a poporului, `n locul cuvenit. De
aici provine exprimarea< „Duce-te-ai
pe apa s]mbetei!” Urma;ii au datoria
s[-;i aminteasc[ de `nainta;ii lor

mor\i ;i s[ nu uite c[ ;i cei de pe lu-
mea cealalt[ au nevoie de rug[ciune,
`ntocmai ca ;i cei care `nc[ mai
tr[iesc. 

Omul,  c]t  t imp tr[ie;te pe
p[m]nt, trebuie s[ se g]ndeasc[ ;i la
sufletul s[u, f[c]nd milostenie din
ceea ce are, iar atunci c]nd d[ruie;te
ceva s[ zic[< „Pe lumea asta \ie, pe
cealalt[ mie!” ̀ ngrijirea pentru suflet,
`n perspectiva vie\ii viitoare, consti-
tuie una dintre preocup[rile de baz[
ale cre;tinului.

Mo;ii de iarn[

„Mo;ii de iarn[” cad, a;a cum
scria Simion Florea Marian, `n unele
p[r\i s]mb[t[ `nainte de s[pt[m]na
alb[, adic[ ̀ naintea duminicii l[satu-
lui sec de carne (a `nfrico;[toarei Ju-
dec[\i), iar `n alte regiuni ale \[rii,
s]mb[ta de dinaintea `nceputului
Postului Mare. ~n aceast[ zi se dau
pomeni pentru sufletele mor\ilor
fiec[rei familii. Aceste pomeni con-
stau `n diferite m]nc[ruri ;i b[uturi,
precum ;i  din obiecte de
`mbr[c[minte ;i ̀ nc[l\[minte care au
apar\inut oarec]nd celor pleca\i pe
calea ve;niciei ;i nu numai. Este ;i o
dovad[ de milostenie, ̀ ntruc]t aceste
daruri se ̀ ndreapt[ ̀ n special spre cei
mai nevoia;i ;i mai s[rmani sau spre
familiile cu mul\i copii. Se dau de po-
man[,  printre a ltele <  gr]u f iert
preg[tit cu unt sau unsoare, carne de
porc, piftii, copt[turi, pupi, br]nz[,
lapte dulce, pl[cinte umplute cu
br]nz[ etc. Toate aceste bucate sunt
trimise de obicei `n str[chini sau ul-
cele, care r[m]n, de asemenea, pentru
sufletele mor\ilor. Cei care le duc
`nd[tineaz[ s[ se adreseze celor care
le ̀ nm]neaz[ cu urm[toarele cuvinte<

„Prime;te aceste bucate de sufletul
tatei sau al mamei sau al fratelui sau
al surorii sau al copilului meu!” Cel
care le prime;te r[spunde astfel<
„Dumnezeu s[ primeasc[!” Este vor-
ba de o jertf[ pe care familia o face
de dorul ;i spre binele celor dragi care
nu mai sunt cu ei. ~n Transilvania se
trimit, de regul[, pl[cinte calde ̀ ndat[
ce au fost scoase din cuptor de gos-
podine, acestea fiind `mp[r\ite veci-
nilor de poman[, „ca cei ce au dat ;i
cei pentru care s-au dat s[ aib[ ce
m]nca ̀ n cealalt[ lume, prea bine ;ti-
ind c[ cine face, lui `;i face ;i cine d[,
lui `;i d[”. ~n s]mb[ta de dinaintea
Postului Mare, fetele din unele p[r\i
ale Transilvaniei aduc c]te un ulcior
cu ap[ de la izvorul cel mai rece ;i-l
dau de poman[, ca s[ aib[ izvor `n
cealalt[ lume.

Mo;ii de var[

„Mo;ii de var[” sau „Mo;ii Rusa-
liilor” cad `n s]mb[ta de dinaintea
Rusaliilor, ca ;i cei adormi\i s[ se bu-
cure de darurile Sf]ntului Duh. Pen-
tru aceast[ zi special[, spune Tudor
Pamfile, gospodinele `;i cump[r[ fel
de fel de vase (cofe, oale, c[ni, ulcele,
sticle, farfurii). Cofele sunt umplute
cu ap[ de la pu\ sau de la izvor,
l[s]ndu-se pe marginea pu\ului o
moned[, adic[ „plata apei”, deoarece
dac[ n-ar fi pl[tit[, pomana nu ar fi
primit[. Ulcelele ;i c[nile se d[ruiesc
pline cu vin sau ap[, iar castroanele
;i farfuriile se dau umplute cu diverse
bucate. Vasele trimise sunt `mpodo-
bite cu flori ;i mai ales cu busuioc.
Toate aceste lucruri care se duc spre
a fi `mp[r\ite se numesc „mo;i”. O
gospodin[, de pild[, duce mo;i pe la
toate neamurile ;i to\i vecinii mai

apropia\i, primind ;i ea `n schimb la
fel. Cu acest prilej, se str]ng at]t de
multe vase, `nc]t rar se mai cump[r[
altele noi pentru nevoile casei. O dat[
cu vasele pline de m]ncare ;i b[utur[
se duc p]ine, colaci ;i lum]n[ri. Se
d[ruiesc inclusiv animale< porci, pui,
g[ini, juninci. 

Nu sunt uitate nici mormintele,
care se `nfrumuse\eaz[ cu flori. Este
datina ca `n aceast[ zi femeile s[
pl]ng[ pe la morminte, fiindc[ acum
p[c[to;ii se trimit din nou `n munca
iadului. Pe alocuri, rom]nii cred c[
`n S]mb[ta Mo;ilor nu e bine ca ci-
neva s[ m[n]nce p]n[ ce nu d[ mai
`nt]i de poman[, pentru c[ ̀ n aceast[
zi se cuminec[ cu Sfintele Taine to\i
mor\ii ;i dac[ unul din neamul celor
mor\i m[n]nc[, atunci cei mor\i
dintr-o rudenie cu el nu se pot cumi-
neca. Lum]narea care `nso\e;te po-
mana trebuie numaidec]t aprins[ ;i
l[sat[ s[ ard[ p]n[ la cap[t. ~n ziua
aceasta se zice c[ to\i mor\ii se satur[,
iar dac[ o femeie neglijeaz[ datina,
atunci celelalte femei ̀ i repro;eaz[ c[
„a fl[m]nzit mor\ii familiei”. C]nd o
gospodin[ nu a reu;it s[-;i `mpart[
to\i mo;ii s]mb[ta, r[m]ne ca ea s[
se duc[ pe la casele mai `ndep[rtate
a doua ;i chiar a treia zi.

Mo;ii de toamn[

~n anumite p[r\i este `n uz ;i o
s]mb[t[ a „Mo;ilor de toamn[”, `n
care se fac pomeniri ob;te;ti pentru
mor\i, dar care, nefiind `nscris[ `n
c[r\ile de slujb[, nu e aceea;i `n toate
regiunile unde se practic[ acest obi-
cei. 

~n unele zone, lucrul acesta se face
`ntr-una din s]mbetele dintre
s[rb[toarea Sf]ntului Dumitru (26

octombrie) ;i cea a Sfin\ilor Arhan-
gheli Mihail ;i Gavriil (8 noiembrie),
`n altele s-a fixat s]mb[ta de dup[
s[rb[toarea Sfin\ilor Arhangheli ori
ultima s]mb[t[ dinainte de l[sarea
secului de Cr[ciun, iar `n altele
s]mb[ta dinainte de Sf]ntul Dumitru
sau ̀ n cele dou[ s]mbete consecutive
de dup[ Sf]ntul Dumitru. Aceast[
pomenire de toamn[ a mor\ilor pare
s[ fie de origine destul de veche (sec.
IX) ;i ea are un corespondent at]t la
catolici, care fac pomenirea general[
a mor\ilor la 2 noiembrie, c]t ;i ̀ n Bi-
serica rus[, care practic[ o pomenire
general[ a mor\ilor, `ndeosebi a
osta;i lor c[zu\i  `n r[zboaie,  `n
s]mb[ta dinainte de Sf]ntul Dumi-
tru, fixat[ ca atare `nc[ din sec. al
XIV-lea (1380). Ca mo;i, zice Tudor
Pamfile, adic[ drept bucate de po-
man[, se d[ gr]u fiert cu unt sau un-
tur[, cu lapte sau br]nz[. Nu lipsesc
nici colacii sau lum]n[rile. ~n unele
regiuni, c]nd se `mpart ace;ti mo;i,
se face urm[toarea urare< „Voi mo;i,
str[mo;i/S[-mi fi\i tot voio;i/S[-mi
da\i spor ̀ n cas[/Cu mult pe mas[/Cu
mult ajutor/`n c]mpul cu flori”.
~n jude\ul ;i, ̀ n special, ̀ n municipiul
Satu Mare, s-a statornicit obiceiul ca
pomeniri ale mor\ilor s[ se fac[ ;i `n
zilele de 1 ;i 2 noiembrie. Aceste po-
meniri poart[ numele de „Lumina\ii”.
Credincio;ii se ̀ ndreapt[ cu pio;enie
spre cimitire, spre morminte, pe care
le `mpodobesc `n prealabil cu flori,
candele, lum]n[ri ;i a;teapt[ venirea
preotului pentru a-i pomeni prin
rug[ciuni ;i c]nt[ri pe mor\ii fiec[rei
familii. Totodat[, la morminte se ri-
dic[ un parastas, inton]ndu-se< „Cu
Sfin\ii odihne;te, Hristoase, sufletele
robilor T[i, unde nu este durere, nici
`ntristare, nici suspinare, ci via\[ f[r[
de sf]r;it”. 

Domne;te o atmosfer[ de ad]nc[
evlavie, fiecare medit]nd cu profun-
zime la esen\a vie\ii ;i a mor\ii, la fap-
tul c[ to\i suntem muritori ;i c[ o dat[
cu sf]r;itul vie\ii trupe;ti `ncepe o
nou[ via\[. Credin\a `n via\a ve;nic[
este o coordonat[ esen\ial[ a dem-
nit[\ii de cre;tin. Dac[ nu credem `n
via\a care ne a;teapt[, ̀ ns[;i credin\a
noastr[ `n Dumnezeu este un non-
sens, `ntruc]t nu am fost crea\i doar
pentru timp, ci pentru eternitate. A
ne aduce aminte de cei mor\i repre-
zint[ una dintre datoriile noastre ca
oameni ;i cre;tini, iar rug[ciunile
`n[l\ate pentru sufletele lor au meni-
rea de a-L `ndupleca pe Dumnezeu,
ca El s[-;i manifeste fa\[ de ei iubirea,
iertarea ;i bun[tatea la Judecata de
Apoi. Chiar dac[ acum unii sufer[ ̀ n
iad, s-ar putea ca prin st[ruin\a
noastr[ ̀ n rug[ciune, Bunul Dumne-
zeu s[ `i ierte ;i s[-i fac[ p[rta;i la fe-
ricirea cea ve;nic[. A;adar, s[ nu-i
uit[m niciodat[ pe cei pleca\i dintre
noi. Soarta lor `n ve;nicie at]rn[ de
noi, a;a dup[ cum ve;nicia noastr[
depinde ;i de urma;ii no;tri ;i care
vor proceda exact cum ne mani-
fest[m noi acum. Viitorul st[ `n ati-
tudinile pe care le adopt[m ;i `n
exemplul nostru personal.   
„Pomene;te, Doamne, ca un bun pe
robii T[i, c[ nimeni nu este f[r[ de
p[cat f[r[ numai Tu, Cel ce po\i ;i
celor adormi\i a le da odihn[”.

Preot dr. Cristian Bolo;

Potrivit religiei cre;tine, ziua de s]mb[t[ este `nchinat[ mor\ilor, `ntruc]t M]ntuitorul Iisus Hristos, r[stignit vineri pe
cruce, a stat toat[ s]mb[ta `n morm]nt, `nviind duminica

Pomenile ;i parastasele, semn de 
respect pentru cei adormi\i ̀ ntru Domnul

LUMINA}II
Dup[ moarte nimeni nu mai poate lucra nimic pentru propria sa m]ntuire, fiindu-i de folos

numai rug[ciunile Bisericii ;i ale celor r[ma;i ̀ n via\[. Astfel, se ridic[ parastase ;i se fac pomeniri
pentru sufletele celor pleca\i pe „drumul f[r[ de `ntoarcere”, fiind r]nduite anumite zile speciale
`n curgerea anului pentru acestea, cum ar fi, de pild[, s]mbetele din cadrul Postului Mare (except]nd
S]mb[ta Mare). ~n acela;i timp, se aprind lum]n[ri `n biserici ;i pe morminte. 
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Spectacolul de la Satu Mare, prima montare a piesei `ntr-un teatru de stat (s-a mai jucat la

Bucure;ti ca spectacol de club), impresioneaz[ `n primul r]nd prin decor. Cristian G[tina reu;e;te
s[ evite ispita aglomer[rii f[r[ sens a elementelor, fiecare detaliu are noim[, scara asistentei e un
fel de spiral[ spre cer, vitrina din partea a doua, care reflect[ personajele supuse unei Judec[\i de
~nainte, este foarte inspirat introdus[, se dribleaz[ la limit[ senza\ia de kitsch. 

Cel pu\in trei c[r\i ;tiin\ifico-
fantastice ap[rute `n arealul lin-
gvistic anglo-saxon ;i care s-au
bucurat de mare succes au antici-
pat ideea de eutanasie legalizat[
sau sinucidere asistat[, pe care o
etaleaz[ ;i “Clinica sinuciga;ilor”.

Este vorba de “Minunata lume
nou[”, romanul semnat de Aldous
Huxley `n 1932, “O piatr[ pe cer”, car-
tea lui Isaac Asimov ap[rut[ `n 1950,
;i “Fuga lui Logan”, scris[ de William
F. Nolan ;i George Clayton Johnson ̀ n
1967.

~n toate cele trei opere literare ne
este prezentat[ o societate uman[ `n
care suprapopularea sau diminuarea
drastic[ a resurselor a dus la impunerea
unei limite maxime pentru via\a unui
individ. La Huxley ;i Asimov aceasta
este fixat[ la 60 de ani, `n timp ce `n
“Fuga lui Logan” situa\ia este ;i mai
drastic[, limita de v]rst[ fiind de 30 de
ani.

Dintre aceste distopii celebre, cea
mai tulbur[toare ;i exact[, dac[ privim
la lumea de azi, pare s[ fie “Minunata
lume nou[”, cea mai veche dintre ele.
~n climatul tot mai autoritarist al anilor
1930, Aldous Huxley ;i-a permis s[ ex-
trapoleze tendin\ele sociale pe care le
observa ;i a reu;it s[ creioneze o lume
ipotetic[ `n care indivizii sunt contro-

la\i prin stimularea principiului pl[ce-
rii. El ̀ i scria lui George Orwell, alt dis-
topian de seam[, c[ a cam trecut vre-
mea `n care for\a brut[, bocancul pus
pe cap, are succes `n cazul unei dicta-
turi.

Lumea dup[ Huxley

Pe Pământ există un singur stat –

Statele Unite ale Lumii, deviza acestui
fiind Comunitate, Identitate, Stabilita-
te. Oamenii sunt împărțiți în clase so-
ciale< Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon,
cei din Alfa fiind, bineînețeles, supe-
riori. Nimeni nu poate avansa la o clasă
superioară, fiindcă acestea le sunt atri-
buite oamenilor înainte de a se naște.
E impropriu spus “naște”, fiindcă be-
belușii sunt fabrica\i pe cale artificială

în Centrul de Incubație și Condițio-
nare. Oamenilor le este interzis să se
îndrăgostească, să se căsătorească și să
aibă copii. Acest aspect pare să nu-i
deranjeze însă prea tare, fiindcă im-
pulsul sexual nu este înăbușit, așa cum
e cazul în “1984”, ci, dimpotrivă, jocu-
rile erotice sunt intens promovate,
chiar și în cazul copiilor.

Un `nalt oficial al “minunatei lumi
noi” declar[ `n roman< “Oamenii sunt
fericiți, capătă ceea ce vor și nu cer ni-
ciodată ceea ce nu pot căpăta. Sunt în-
stăriți> trăiesc în siguranță> nu se îm-
bolnăvesc niciodată> nu se tem de
moarte> voioși, nu le pasă de patimi și
de bătrânețe> n-au mame și tați care
să-i necăjească și să-i sâcâie> n-au soți
ori copii, ori iubiți și iubite care să le
stârnească sentimente puternice> sunt
condiționați în așa fel încât practic nu
pot să se poarte decât așa cum trebu-
ie.”

Ideea de bază a societății imaginate
de Huxley e uniformizarea indivizilor
în funcție de clasele sociale. Nu se in-
sistă pe particularirăți, oamenilor nu
li se cere niciun efort intelectual, toate
cărțile au fost interzise, nimeni nu se
ocupă cu literatura sau filosofia, dez-
voltarea industriei fiind principala
preocupare. La 60 de ani fiec[rui
cet[\ean i se asigur[ o moarte rapid[
;i f[r[ dureri, chiar pl[cut[, trupurile
fiind apoi arse.

“Minunata lume nouă” este o rea-
litate a lumii prezente,  deoarece cartea
este despre ceea ce trăim acum, despre
modul în care ne vom transforma `n
viitor. Poate sună alarmant, însă expli-
cațiile se pot găsi în “Reîntoarcere la
minunata lume nouă”. Este “adăugirea-
explicație” pe care Huxley a făcut-o în
1958 și pe care o putem considera do-
vada geniului și a “vizionarismului”
autorului. Se înțelege din această lec-
tură nu numai ce urmează, ci și cauzele
profunde ale acestei “foi de parcurs”,
că majoritatea este cea care se mulează
perfect “Minunatei Lumi”, iar minori-
tatea formată din cei care gândesc, cei
care sunt preocupaţi de viitorul ome-
nirii, care nu pot trăi cu spiritul captiv
și superficial, trebuie să-și găsească
propria cale de salvare.

“Va exista, în cursul generaţiei ur-
mătoare sau nu foarte departe de aceas-
ta, o metod[ farmacologică de a-i face
pe oameni să-si iubească robia, creând
dictaturi fără lacrimi, ca să spunem
aşa, şi produc]nd un fel de lagăre de
concentrare nedureroase pentru socie-
tăţi întregi, astfel înc]t oamenilor le
vor fi luate libertăţile, dar le va plăcea,
fiindcă vor fi distraşi de la orice dorinţă
de a se răscula prin propagandă sau
spălarea creierelor, sau prin spălarea
creierelor îmbunătăţită prin metode
farmacologice. Şi aceasta pare să fie ul-
tima revoluţie”, scria Huxley `n 1956.

Zicala “mai bine mai t]rziu
dec]t niciodat[” se potrive;te de
minune ̀ n cazul celei mai recente
premiere a Teatrului de Nord de
la sec\ia rom]n[. Un spectacol ca-
re fusese anun\at ca proiect `n
2013 a v[zut lumina rampei `n
2015, cu mare succes. Un succes
cu at]t mai reconfortant cu c]t es-
te vorba de un text rom]nesc, con-
temporan, scris de o doamn[.

Gabriela Mihalache s-a n[scut `n
1977 ;i a debutat `n literatur[ `n 2010
cu volumul de poeme “Cel mai frumos
nonsens”, iar apoi s-a `ndreptat spre
dramaturgie, public]nd o carte cu dou[
piese `n care moartea p]nde;te dup[
col\< “Clinica sinuciga;ilor” ;i “Captivii”.
Alegerea lui Andrei Mihalache pentru
primul text nu este nici pe departe mo-
tivat[ de vreo simpatie de familie (re-
gizorul a insistat mereu s[ nege orice
leg[turi cu autoarea), ci se bazeaz[ pe
valoarea intrinsec[ a textului. Text care
abordeaz[ o tem[ incomod[ ;i o face
foarte bine, cu umor, cu sarcasm
uneori, cu duio;ie ;i cu un final total
nea;teptat.

Moartea la promo\ie

Clinica unde se deruleaz[ ac\iunea
evit[ cu str[;nicie cuv]ntul “moarte”.
~l `mbrac[ `n termenii unei c[l[torii
spre un “dincolo” mai bun, mai frumos,
mai altfel. Asistenta care oficiaz[ printre
clien\i are apuc[turi corporatiste, de
agent de turism, cu oferte, cataloage,
promo\ii. Cine `;i permite financiar
poate s[ ̀ ;i aleag[ un decor personalizat

pentru marea trecere, un costum mai
fin, un sicriu mai trainic. Dac[ nu ave\i
bani, se rezolv[ contra unor obliga\ii
promo\ionale. Doamna `n negru
a;teapt[ oric]t e nevoie, pe o banc[, iar
deasupra biroului planeaz[ un nori;or
azuriu.

:i vin pe r]nd, client dup[ client.
Eugen, un afacerist falit, care nu are
bani nici pentru pachetul minim de
servicii, dar va fi invitat s[ pozeze pen-
tru viitoare cataloage. D[nu\, un b[iat
epuizat de o mam[ ultraposesiv[. Cris-

tina, o femeie s[tul[ de soarta ei de cas-
nic[ abuzat[. Radu, un ins plin de bani,
dar incapabil s[ se `mpace cu evanes-
cen\a tuturor lucrurilor ;i mai ales a
dragostei. Mai b]ntuie pe-acolo ni;te
ONG-i;ti misterio;i, gata s[ cumpere
destine de oameni, vii sau mor\i, organe
vitale sau persoane golite de sine.

Aici omul ̀ nsetat de desfiin\are este
pus ̀ n fa\a alegerii supreme, ̀ ntr-o psi-
hologie invers[ care, culmea, func\io-
neaz[ de fiecare dat[. Pentru c[ pofta
de moarte, se ;tie de la Buddha citire,

e doar o reflexie a poftei pentru o via\[
altfel, altcumva, altundeva, o via\[ nou[.
C[ci omului, `n fond, `i este mult prea
greu s[ conceap[ nimicnicia definitiv[.
Ceea ce se `nt]mpl[ cu cei aduna\i `n
misterioasa clinic[ ve\i descoperi
v[z]nd spectacolul. Finalul, o mai spu-
nem o dat[, e deosebit.

Sextet de camer[ funebr[

Spectacolul de la Satu Mare, prima
montare a piesei `ntr-un teatru de stat

(s-a mai jucat la Bucure;ti ca spectacol
de club), impresioneaz[ ̀ n primul r]nd
prin decor. Cristian G[tina reu;e;te s[
evite ispita aglomer[rii f[r[ sens a ele-
mentelor, fiecare detaliu are noim[, sca-
ra asistentei e un fel de spiral[ spre cer,
vitrina din partea a doua, care reflect[
personajele supuse unei Judec[\i de
~nainte, este foarte inspirat introdus[,
se dribleaz[ la limit[ senza\ia de kitsch.
Andrei Mihalache are mult[ r[bdare
cu textul, imprim[ un ritm moderat, ̀ i
scoate `n eviden\[ deliciile, puncteaz[
momentele comice f[r[ striden\ele din
spectacole trecute, creeaz[ atmosfera
de a;teptare tensionat[ a finalului.

Sextetul de actori `;i compune cu
grij[ rolurile. Iese `n eviden\[ prin ex-
pansivitate Adriana Vaida, care d[ mai
multe dimensiuni ;i culori Cristinei,
f[c]nd mai vagi ;i mai suspecte ca `n
text motivele ei de a se afla `n acel loc.
Sergiu T[b[caru izbute;te s[ str[lu-
ceasc[ prin discre\ie, desen]nd cu grij[
portretul de copil mare ;i stingher al lui
D[nu\ (urm[ri\i-l c]nd este separat de
restul ansamblului). Stelian Ro;ian face
joc dublu, de s[r[ntoc ;i bog[tan, ;i `i
ies bine ambele ipostaze, contrastul fiind
foarte interesant. Andrei Stan este o
apari\ie ̀ n clarobscur, reu;ind s[ spun[
prin mi;care ;i mimic[ mai mult dec]t
prin monologurile bine temperate, ferite
de orice epatare. Lucia Rac;an face fi-
gur[ excentric[, de impact, `n partea
secund[. :i peste toat[ adunarea prezi-
deaz[ frumoasa ;i antrenanta asistent[,
Dorina Neme; `n cea mai bun[ form[,
cu sur]suri de Mefist[ ;i mi;c[ri de
“femme fatale”. O actri\[ `n floarea
v]rstei, care intr[ `n apogeul carierei.

Vasile A.

Eutanasia legalizat[, o tem[ a marilor distopii literare

Andrei Stan ;i Adriana Vaida `ntruchipeaz[ dou[ personaje dezam[gite de e;ecurile din via\a sentimental[

Aldous Huxley, profetul unei dictaturi bazate pe pl[cere

Un spectacol al `nt]lnirii cu dorul
de moarte< “Clinica sinuciga;ilor”
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Anticipând scăderea drastică a in-
vestiţiilor în România   confirmată prin
lipsa comenzilor de vagoane de călători
noi, echipa managerială Astra a reacţionat
imediat elaborând o strategie pe termen
scurt și mediu.

Strategia urmăre;te două coordonate
principale< pe de o parte diversificarea
portofoliului de produse, iar pe de altă
parte translatarea ţintelor de marketing
dinspre piaţa internă înspre pieţele externe
în direcţia operatorilor  de transport pe
calea ferată locali de talie medie. 
Această strategie care și-a dovedit viabi-
litatea s-a concretizat prin fabricaţia și pu-
nerea în exploatare a tramvaielor Imperio
cu podea 100% coborâtă în Municipiul
Arad în anul 2014 și a tramvaiului Armo-
nia reconstruit și modernizat pentru Mu-
nicipiul Timișoara în anul 2015, precum
și prin livrarea pe pieţele din America de
Sud și Europa Centrală a unor noi gene-
raţii de vagoane de călători, în condiţiile
în care nivelul investiţiilor în material ru-
lant nou la operatorul feroviar de stat
SNTFC „CFR Călători” a fost inexistent
începând cu anul 2011, scrieglsa.ro.

Vagoanele Astra respectă standardele
actuale UIC și TSI, îndeplinind toate
condiţiile de circulaţie pe reţeaua de trafic
internaţional de călători RIC. Ele sunt
omologate în Rom]nia dar sunt certificate
în Austria, fiind înregistrate în parcul aus-
triac de vehicule feroviare.

Dotările vagonului sunt de ultimă ge-
neraţie și conţin toate instalaţiile obliga-
torii conform standardelor tehnice la ni-
vele ridicate de calitate< instalaţie de ali-
mentare pentru traficul internaţional cu
patru tensiuni, iluminat cu mai multe trep-
te, instalaţie de informare călători cu ecran
în salon și vestibul, GPS și nod bus de
tren, toalete cu vacuum și rezervoare de
apă potabilă, instalație de climatizare, in-
stalaţie de diagnoză. Instalaţia de frână
este de ultimă generaţie conținând frâna
pneumatică, electropneumatică, electro-
magnetică, semnale de alarmă și sistem
de anulare frâna de urgenţă, fapt ce per-
mite ca un vagon să poată intra în com-
ponenţa trenurilor care circulă pe reţelele
internaţionale din estul, centrul și vestul
Europei fără nici un fel de setări supli-
mentare, în condiţii de siguranţă deplină.
Confortul pasagerilor este ridicat la nive-
lul   celui din clasa business al curselor
aviatice transatlantice, datorită scaunelor
din piele confortabile și a display-urilor
cu touch-screen din instalaţia de enter-
tainment. Pe ecranul instalat în spătarul
fiecărui scaun călătorii pot viziona filme
artistice, desene animate și videoclipuri,
pot consulta lista de meniu, pot citi cărţi,
află ultimele știri și pot naviga pe Internet.
Proiectul tehnic și ingineria au fost făcute
de către specialiștii Astra în colaborare cu
cea mai prestigioasă casă de design din
Cehia, iar interioarele au fost executate de
către o firmă italiană.

Aspectul spectaculos al vagonului a
făcut ca la ultima ediţie a târgului feroviar
Innotrans’2014 de la Berlin, un prestigios
ziar german să califice vagonul drept va-
gonul Star-Treck, acordându-i astfel cali-
ficativul de cel mai performant dintre va-
goanele de călători prezentate. Atunci am
avut confirmarea că vagonul produs de
Astra la Arad este cel mai spectaculos din
categoria vagoanelor convenţionale pe
plan mondial, stabilind un  standard es-
tetic și de calitate în industrie greu de atins
în viitor.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Agatârșii au fost tribul miste-
rios al Daciei în care nevestele
erau împărţite frăţește. Bărbaţii
se împodobeau cu aur, își tatuau
chipul și mădularele.

Agatârșii au locuit pe actualul te-
ritoriu al Transilvaniei în urmă cu
2.500 de ani, potrivit istoricilor, iar
autorii antici au descris obiceiurile ne-
obișnuite ale celor consideraţi stră-
moși ai dacilor. Agatârșii, tatuaţi,
vopsiţi și împodobiţi cu aur, își luau
mai multe neveste pe care le îm-
părţeau între ei, își cântau legile și îi
venerau pe Apollo și Dionis. 

Primele informații despre
agatâr;i, date de Herodot

Istoricul antic Herodot a dat pri-
mele informaţii despre agatârși (agat-
hyrsi), populaţie pe care o localiza, în
secolul V î. Hr., pe actualul teritoriu
al Transilvaniei. Herodot relata o po-
vestire auzită în orașele elene de pe
ţărmul Mării Negre, despre înfrăţirea
agatârșilor cu sciţii. 

Potrivit legendei, regele agatârșilor
a fost fiul lui Heracle și al Echindei.
„Iar ea (n.r. Echinda, fiinţă mitologică
jumătate femeie, jumătate șarpe),
când copiii pe care îi născuse au de-
venit bărbaţi, i-a numit pe unul dintre
ei Agatyrsos, pe cel născut după acesta
Gelonos, iar pe cel mai tânăr Scythes. 

Și aducându-și aminte de îndem-
nul lui Heracles a îndeplinit cele ce-
rute de el. Doi dintre tineri, Agatyrsos
și Gelonos, neputând birui în între-
cere, au plecat din ţară alungaţi de
mama lor”, afirma Herodot, în istorii,
potrivit autorilor volumului Izvoare
privind istoria României (Editura
Academiei R.P.R. - 1964). Împodobiţi
cu aur Herodot oferea informaţii
preţioase despre modul de viaţă al
agatârșilor și despre bogăţia lor. Afir-

ma că sunt iubitori ai vieţii ușoare, că
obișnuiau să își împodobească trupu-
rile cu aur și că erau înclinaţi spre po-
ligamie. „Agatârșii sunt lipsiţi de ener-
gie și foarte gingași. Ei poartă, cei mai
mulţi, podoabe de aur. Au în devăl-
mășie neveste, ca să fie fraţi cu toţii
și, înrudindu-se, să nu mai existe la ei
nici pizmuire, nici vrăjmășie. 

Cât privește celelalte obiceiuri, se
apropie de traci”, afirma Herodot, în
Istorii, potrivit autorilor volumului
Izvoare privind istoria României (Edi-
tura Academiei R.P.R. - 1964). Istori-
cul antic a relatat despre agatârși în
cronicile expediţiei militare a regelui
persan Darius, de pedepsire a sciţilor.
„Sciţii și-au dat seama că ei singuri
nu pot respinge în luptă deschisă oști-
rea lui Darius și au trimis soli la vecini.
Regii vecinilor se adunară și ţinură
sfat pentru a vedea ce trebuia făcut,
deoarece se temeau de atacul unei ar-
mate numeroase. Regii care s-au
strâns laolaltă erau cei ai taurilor, ai
agatârșilor, ai neurilor, ai androfagilor,

ai gelonilor, ai budinilor și ai sar-
maţilor”, afirma Herodot. I-au alungat
pe sciţi. Acesta adăuga că agatârșii nu
s-au aliat cu războinicii sciţi și, mai
mult, au reușit să le respingă atacurile.
„Tulburându-i și pe neuri, sciiţii, în
retragerea lor, se îndreptară spre aga-
târși. Când agatârșii i-au văzut pe ne-
urii vecini, fugind înspăimântaţi din
calea sciţilor, încă înainte de a năvăli
aceștia la ei, au trimis un crainic care
să-i oprească de a pune piciorul pe
pământul lor și i-au prevenit că, dacă
vor încerca să năvălească acolo, mai
întâi vor avea de înfruntat o strașnică
luptă cu ei. 

După ce le-au spus din capul lo-
cului aceasta, agatârșii și-au adus oas-
tea la hotare, hotărâţi să-i respingă pe
năvălitori. Iar sciţii nu au mai intrat
în ţara agatârșilor, deoarece aceștia nu
le-au dat voie”, informa istoricul elen,
citat de autorii volumului Izvoare pri-
vind istoria României (Editura Aca-
demiei R.S.R. - 1964). 

Agatârșii erau un neam tracic, po-

trivit istoricilor, recunoscut pentru vi-
tejia lui. Au fost cei care l-au ucis pe
regele temuţilor sciţi, Spargapithes. Se
tatuau și se vopseau Istoricii din An-
tichitate afirmau că agatârșii se tatuau
pe faţă și trup și își vopseau părul
blond cu o culoare albastră — colore
caeruleo. „Agatârșii cei vopsiţi sunt
triburi din Sciţia, care se închină lui
Apollo Hiperboreanul, ale cărui vor-
be, adică oracole, circulă la ei. Sunt
vopsiţi, dar nu au semne pe trup ca
neamul care locuiește în Britania, adi-
că plac datorită părului lor vopsit în
albastru”, informa autorul latin Ser-
vius Marius Honoratus, din secolul
IV. Pompeius Mela scria că „agatârșii
își tatuează faţa și mădularele, mai
mult sau mai puţin după consideraţia
de care se bucură fiecare de pe urma
strămoșilor săi. De altfel, toţi au ace-
leași semne și ele sunt de așa natură,
încât nu pot fi șterse prin spălare”, se
arată în volumul Izvoare privind is-
toria României (Editura Academiei
R.P.R. - 1964). Aristotel relata că la
agatârși legile se cântau, pentru a fi
învăţate pe dinafară. 

„Dragostea de literatură și în spe-
cial de muzică și poezie a Daco-
Geţilor era de altfel străveche. Aris-
toteles ne-a păstrat știrea că «Agat-
hyrsii», adică Dacii din Munţi, versi-
ficau legile lor și le cântau spre a le
ţine bine minte pe de rost”, scrie isto-
ricul Vasile Pârvan, în Getica. 

Conducătorii de toiege Neamul
agatârșilor a fost asimilat de populaţia
daco-getă care locuia pe teritoriul
Transilvaniei, susţin unii istorici, însă
au fost identificaţi în grupul de mor-
minte de înhumare de pe Mureșul su-
perior, care prezintă trăsături aparte.
Potrivit unor cercetători, numele de
agathirsoi (agatârși) înseamnă "con-
ducătorii cu toiege" (thirsus = toiag).
Ei se ocupau cu extragerea și prelu-
crarea metalelor, cu viticultura și oie-
ritul. Erau adoratorii zeului petrece-
rilor, Dionis. 

Astronomii susțin că este po-
sibil să fi descoperit proba exis-
tenţei vieţii inteligente în apro-
piere de Calea Lactee. 

Potrivit specialiștilor ar fi vorba
despre o megastructură extraterestră,
descoperită cu ajutorul telescopului
Kepler, care se află în apropierea unei
stele.

Astronomii spun acum că
steaua ar putea fi înconjurată
de construcții extraterestre

Am fost fascinat de felul în care
arată această stea. Extratereștii ar putea
fi ultima ipoteză pe care o luăm în cal-
cul, dar această structură arată ca un
lucru pe care l-ar construi o civilizație
extraterestră, a declarat James Wright,
astronom în cadrul Universității Pen-
nsylvania State.

Steaua, denumită KIC 8462852 a
fost monitorizată de telescopul spațial
Kepler  începând din anul 2009. Ea a
produs o serie de fluctuații bizare de
lumină, în spațiu pe care oamenii de

știință nu le pot explica. Pur și simplu,
spun specialiștii,  steaua are perioade
în care se întunecă.

Nu am mai văzut niciodată așa ceva
la o stea. A fost cu adevărat ciudat. Ne-

am gândit că ar putea fi datele greșite
sau mișcarea telescopului, dar nu a fost
așa, am verificat totul, a declarat Ta-
betha Boyajian, doctorand la Univer-
sitatea Yale.

Astronomii spun acum că steaua
ar putea fi înconjurată de construcții
extraterestre care colectează energie de
la corpul ceresc, iar în funcție de miș-
carea acestora steaua se întunecă la in-
tervale neregulate.

Ceea ce este cu totul diferit de res-
tul stelelor care se întunecă la intervale
regulate atunci când prin fața lor trece
câte o planetă.

Ideea cercetătorilor se bazează
pe  faptul că în timp ce extratereștrii
devin din ce în ce mai avansați, vor
avea nevoie de mai multă energie pen-
tru a-și alimenta stilul de viață high-
tech, arată The Independent.

Așadar, cercetătorii cred că civili-
zațiile extraterestre ar fi putut construi
dispozitive care să colecteze lumina so-
lară, direct în jurul unei stele, umplând
astfel orbita acesteia până când lumina
ar fi blocată.

Pentru a elucida misterul din spa-
tele procesului de întunecare al stelei
KIC 8462852, echipa de astronomi do-
rește să asculte cu un telescop radio,
pentru a descoperi dacă steaua emite
unde radio, la fel cu cele emise de teh-
nologia de pe Pământ.

Agatâr;ii, tribul misterios al Daciei în
care nevestele erau împ[r\ite fr[\e;te
Potrivit legendei, regele agatârşilor a fost fiul lui Heracle şi al Echindei

Vagoane ca în filmele
SF fabricate la Arad

Astronomii cred c[ au g[sit o megastructur[ extraterestr[, lâng[ Calea Lactee

Agatârşii au locuit pe actualul teritoriu al Transilvaniei în urmă
cu 2.500 de ani, potrivit istoricilor, iar autorii antici au descris obi-
ceiurile neobişnuite ale celor consideraţi strămoşi ai dacilor.

Astronomii spun acum că steaua ar putea fi înconjurată de construcții extraterestre
care colectează energie de la corpul ceresc

Cea mai mare parte a datinilor ;i obiceiurilor agat]r;ilor erau la fel cu cele ale
tracilor, scrie Herodot despre ei
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Rolul principal din pelicula
“Black Mass< Afaceri murdare” ;i
spotul publicitar la cel mai recent
parfum Dior pentru b[rba\i ne
dezv[luie o personalitate la fel de
profund[ ;i misterioas[ ca perso-
najele pe care le interpreteaz[ `n
filme.

Chiar dac[ este unul dintre cele mai
profitabile staruri de cinema, actorul `n
v]rst[ de 52 de ani a tr[it `ntotdeauna
pu\in pe muchie de cu\it, la periferia
str[lucirii Hollywood-ului, sim\indu-se
mai confortabil `n compania celor cu o
g]ndire neconven\ional[ ;i cu o via\[ pe
m[sur[. Chiar ;i ̀ n rolurile din produc\ii
cu `ncas[ri uria;e, el are aerul unui out-
sider. ~ntre rebelii ;i nelegiui\ii din CV-
ul s[u bogat se afl[ regizorul Ed Wood,
jurnalisutl Hunter S. Thompson ;i gan-
gsterul John Dillinger, pe l]ng[ perso-
najele de fic\iune Jack Sparrow, excen-
tricul Edward M]ini-de-foarfece, b[rbie-
rul diabolic Sweeney Todd ;i Tonto. 

~nceputul acestei toamne a adus lan-
sarea noului s[u film “Black Mass”, ̀ n ca-
re `l interpreteaz[ pe mafiotul ;i infor-
matorul FBI Whitey Bulger, precum ;i
prima lui campanie publicitar[, ca im-
agine al noului parfum Dior pentru
b[rba\i - Sauvage. Aceast[ interesant[
mi;care apare dup[ 30 de ani de carier[
cinematografic[ f[r[ niciun contract de
publicitate. Denumirea ;i munca din spa-
tele acestui nou produs pare s[ i se po-
triveasc[ ca o m[nu;[. “Nu am mai f[cut
niciodat[ a;a ceva, dar cred c[ anumite
me;te;uguri sunt ̀ n pericol de a disp[rea.
Anumi\i speciali;ti ;i me;te;ugari dispar
tocmai datorit[ erei digitale `n care ne
afl[m. Anumite me;te;uguri trebuie
f[cute manual. Aptitudinea de a combina

anumite parfumuri pentru a crea o
esen\[ unic[, aceasta pentru mine repre-
zint[ o uimitoare form[ ;tiin\ific[ de
art[.”

Ca actor care ;i-a devotat via\a pen-
tru a oferi spectatorilor pove;ti care-i
duc `ntr-o alt[ lume, Johnny apreciaz[
c[l[toria olfactiv[ evocat[ de un parfum.
“La fel ca modul `n care muzica te poate
purta `ntr-un timp demult trecut, un alt
loc sau un alt moment din via\[ - un par-
fum are acela;i efect. Eu, de exemplu, pot
identifica un parfum ieftin mai vechi ;i
apreciez acel miros fiindc[ m[ duce cu
g]ndul la bunicul meu.”

Mo;tenirea imperiului Dior l-a im-
presionat, la fel ;i numele acestei esen\e
masculine. “Nu ;tiu multe despre mod[,
dar cunosc o anumit[ estetic[ pe care o
simt. Iar cu acest parfum, un lucru ex-
trem de personal, brandul a creat ceva
unic ce aduce cu sine elegan\a ;i solem-
nitatea binecunoscut[. Numele Sauvage
`nseamn[ mult pentru mine. Te face s[
te g]nde;ti la umanitatea cuiva, pu\in
s[lbatic[ sau pe muchie, cineva care nu
face compromisuri `n drumul s[u `n
via\[.” ~n francez[, spune el, cuv]ntul nu
este negativ. “Renegat ar fi mai legat de
ideea cuv]ntului francez sauvage.” Ex-
prim[ conceptul unui b[;tina; care nu a
fost schimbat de civiliza\ie ;i care sim-
bolizeaz[ umanitatea. Iar Depp a avut
deseori ocazia s[ intre ̀ n pielea unor ast-
fel de personaje de-a lungul carierei. “To\i
cumva ̀ n afara veacului lor – e interesant
acest lucru. Necorupt – aceast[ caracte-
ristic[ este esen\ial[.”

Personajele sale simbolice `;i las[
`ntotdeauna amprenta asupra lui. “Ceea
ce este `ns[ mai `nfrico;[tor e c[ sunt
`nc[ acolo `n[untrul meu. Nu cred c[ e
un lucru normal s[ ai ̀ n tine at]t de multe
personalit[\i diferite.” Cele mai

asem[n[toare lui sunt Edward M]ini-
de-foarfece ;i c[pitanul Jack Sparrow.
“Cred c[ aceast[ combina\ie este cea mai
apropiat[ de mine. Ador ireveren\a din
acest personaj ;i cred c[ e ceva unic s[-l
pot interpreta pe Jack Sparrow – pot s[
fiu c]t de lipsit de respect vreau, iar oa-
menii r]d de mine. Cu Edward ̀ mi amin-
tesc c[, dup[ ce am citit scenariul, am
sim\it o leg[tur[ imediat[ cu puritatea
din el. Mi-a adus aminte de un c]ine pe
care l-am avut ;i de iubirea necondi\io-
nat[ a unui c]ine. A existat o siguran\[
`n acea puritate ... nici m[car nu e vorba
de bun[tate deoarece el nu este con;tient
de acest concept. Este doar pur. Aici
avem cazul clasic de ̀ nger contra demon.” 

Depp a sim\it o leg[tur[ imediat[ cu
fotograful ;i regizorul Jean-Baptiste
Mondino, cel al[turi de care a lucrat la
scurtmetrajul pentru campania Dior. Fil-
mul ni-l prezint[ pe Johnny ̀ ntr-o c[l[to-
rie ini\iatic[ care-l duce din Los Angeles
`n de;ert. “I-am spus c[ ar trebui s[ facem
un film mut, `n care sunetul devine cel
mai important lucru. Am avut ̀ ncredere
`n povestea filmului ;i `n viziunea lui
Mondino. Trecerea de la toat[ g[l[gia
nebunatic[ din L.A. la acea lini;te seac[
a de;ertului a f[cut aceast[ c[l[torie po-
sibil[ prin viziunea lui. Realizarea acestui
film am sim\it-o ca pe o eliberare. Am
sim\it o leg[tur[, a fost aproape mai mu-
zical dec]t cinematografia strict[. Nu a
existat nimic stric la proiectul nostru. A
fost pur ;i simplu o libertate fericit[.”

~n prezent, Depp este el ̀ ns[;i un spi-
rit liber, reu;ind s[ fie parte a acestei
epoci, dar, `n acela;i timp, s[ fie ;i `n
afara ei. Este discret, refugiindu-se `n
re;edin\ele sale `n zone retrase din jurul
lumii ;i tr[ind `n mare m[sur[ departe
de lumina reflectoarelor c]nd nu se afl[
`n campanie de promovare a unui film.

~mpreun[ cu fosta lui partener[, actri\a
;i c]nt[rea\a francez[ Vanessa Paradis,
Johnny a tr[it `ntr-un or[;el din sudul
Fran\ei al[turi de cei doi copii, Lily-Rose
de 16 ani ;i Jack, de 13 ani. Dar dup[ 14
ani, cei doi s-au desp[r\it `n 2012. ~n fe-
bruarie 2015, Depp s-a c[s[torit cu
actri\a Amber Heard (29 de ani) `n
re;edin\a lui din Los Angeles, urmat[ de
o petrecere de nunt[ pe insula lui privat[
din Bahamas, unde familia ;i prietenii
apropia\i au fost al[turi de ei. ~n afar[ de
c]teva poze neclare f[cute de paparazzi
de sus, nu au fost date publicit[\ii imagini
de la ceremonie. 

Actorul, care a tr[it o perioad[ la
New York, m[rturise;te c[ a trebuit s[
evadeze din acea lume ̀ n care era tot tim-
pul recunoscut pe strad[. Johnny afirm[
c[ nu a aspirat niciodat[ la o via\[ pe
marile ecrane, cu at]t mai pu\in la faim[.
Prima lui iubire a fost ;i r[m]ne muzica.
“C]nd eram copil, mi-am dorit cu at]ta
disperare s[ c]nt la chitar[ `nc]t la 12
ani mi-am cump[rat o chitar[ cu 25 de
dolari ;i m-am `nchis `n camera mea
aproape un an de zile, timp `n care am
`nv[\at s[ c]nt, am studiat acorduri ;i am
ascultat discuri. Cred c[ mi-am dezvoltat
urechea muzical[. Nu am luat niciodat[,
cu adev[rat, decizia de a deveni actor.
Primele proiecte au fost doar pentru a-
mi putea pl[ti chiria. Nu am dat doi bani
pe filme. Eu eram muzician, chitarist ;i
acel drum voiam s[-l urmez. Dar a in-
tervenit aceast[ industrie cinematogra-
fic[ ;i, 30 de ani mai t]rziu, iat[-m[ ̀ nc[
aici ... Dar tot nu ;tiu sigur ce vreau s[
fiu.”

Pe vremea c]nd era un t]n[r muzi-
cian aspirant, Depp ;i colegii lui de trup[
s-au mutat la Hollywood cu speran\a de
a semna un contract cu o cas[ de pro-
duc\ie. “C]nd am sosit `n L.A., am ;tiut

c[ nu suntem ̀ n locul potrivit. Erau acolo
toate acele trupe cu freze voluminoase.
Casele de produc\ie nu c[utau stilul nos-
tru punk-pop. Totul \inea de Mötley
Crüe ;i Guns N’ Roses. Cred c[ majori-
tatea dintre ei aveau acela;i hairstilist.”
Trupa lor c]nta mai mult ̀ n stilul lui Elvis
Costello sau The Clash. “Nimeni nu era
interesat de a;a ceva. Mai ob\ineam din
c]nd ̀ n c]nd c]te un contract pentru un
spectacol, dar mai mult pierdeam vre-
mea.” ~n 1984, un prieten l-a prezentat
unui agent , iar restul e istorie. “M-a tri-
mis la o audi\ie, pe care am ;i luat-o.” Era
vorba de primul lui film, “A Nightmare
on Elm Street”. 

Chiar dac[ este un star de cinema,
muzica a fost `ntotdeauna o parte im-
portant[ din via\a lui. A c]ntat la chitar[
al[turi de Paul McCartney ;i Ryan
Adams dar s[ nu a;tepta\i apari\ia unui
album semnat Johnny Depp. “Nu a; pu-
tea s[ fac asta. Am preferat `ntotdeauna
s[ nu fiu `n prim plan. Am prieteni cu
care compun ;i ̀ nregistrez sau al[turi de
care am onoarea incredibil[ s[ c]nt, ca
de exemplu Paul McCartney. Ceea ce e
frumos pentru mine este c[ am o a doua
via\[ mai ciudat[, unde nu exist[ niciun
personaj, nicio replic[, nimic. Este vorba
de ceva ce vine direct din creier sau inim[
prin vene ;i care ajunge la degete, trans-
form]ndu-se `n muzic[. Nimic nu e la
fel a doua oar[ - un solo sau o secven\[.
Este o explozie direct[ din centrul fiin\ei
tale, din sentimentele tale, ̀ nspre degetele
care ating coardele.”

Spontaneitatea de a fi muzician, spu-
ne el, `l ajut[ s[ fie un actor mai bun.
“Cred c[ abordarea mea fa\[ de ceea ce
fac ̀ n prezent este cam la fel cu cea pentru
c]ntatul la chitar[. Nu f[ nimic de dou[
ori. Pune-te la `ncercare de fiecare dat[
pentru a putea progresa.”

Johnny Depp, misterios ;i profund
la fel ca personajele sale


