
La români, creştinismul are vechime şi te-
meiuri apostolice – aşa cum menţionează una
dintre pastoralele Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române – iar aceasta i se datorează
Sfântului Andrei, care a propovăduit Evanghe-
lia Domnului până în Scytia Minor, adică în
Dobrogea de astăzi. 

Vestind geto-dacilor cuvântul mântuirii,
Andrei a lăsat numeroase urme ale trecerii sale
prin Dobrogea, printre care se numără şi vestita

“Peşteră a Sfân-
tului Andrei”, în
care se află patul
său săpat în
stâncă. 

Cei aflaţi în
suferinţe, vin şi
îşi petrec câteva
zile şi nopţi pe
“patul Sfântului
Andrei”, având
credinţa că ru-
găciunile
Apostolului îi
vor ajuta să-şi
redobândească
sănătatea.

Artista Gabriela Nicolaescu, 
a doua so\ie a celebrului 
regizor, s-a n[scut la Oar

S[tm[reanul Octavian Chilin\an, arbitru de lupte
;i grappling, de 14 ani în Spania
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Faima p[rintelui Vasile Lucaciu a dep[;it
grani\ele \[rii `nc[ din timpul vie\ii
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Obiceiuri legate
de Sfântul Apostol Andrei, 
ocrotitorul României

       Președintele american, Barack Obama,
alături de întreaga sa familie, a început
miercuri vacanța de Ziua Recunoștinței
servind cina persoanelor fără adăpost și
veteranilor de la Friendship Place Center
Homeless din Washington.
       Tot miercuri, Barack Obama a
participat la tradiţionala ceremonie de la
Casa Albă, prin care au fost "graţiaţi"
simbolic doi curcani, Honest
şi Abe,  înainte de Ziua Recunoştinţei.
Atunci, Obama a anunțat că el și familia
sa îi vor duce pe "unii dintre frații mai
puțin norocoși ai curcanului" pentru a fi
serviți la cina persoanelor fără adăpost și
a veteranilor.
       "Nu este vorba doar de a fi generoşi cu
ocazia acestei sărbători, ci de faptul că
avem o datorie în a-i onora pe cei care şi-
au servit şi s-au sacrificat pentru ţară”, a
spus Obama. 
       În timp ce Obama a fost responsabil
cu servirea curcanului și sosului
persoanelor de la centru, prima doamnă,
Michelle Obama,  le-a oferit acestora
legume, iar Sasha și Malia piure de cartofi
și umplutură cu afine.

Familia Obama a servit 
cina veteranilor de
Ziua Recuno;tin\ei
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Un meniu pe care scria că invitații vor
servi "salată de foarfece" a provocat
stânjeneală la un dineu în Parlamentul
Malaeziei, subliniind slaba cunoaștere a
limbii engleze în această țară.

Unul dintre membrii importanți ai
parlamentului și-a cerut scuze pentru
greșeala survenită pe varianta în limba
engleză a meniului, în care a fost scrisă
greșit o banală "Salată Cezar".

Vicepreședintele Parlamentului,
Ronald Kiandee, a subliniat că această
greșeală nu ar fi trebuit să aibă loc într-o
instituție importantă precum parlamentul.

"Am fost la cină", a scris pe Facebook
Kiandee. "Pot confirma că nu au existat
foarfece în salată, ci a fost vorba de normala
salată Caesar", a completat acesta.

Greșeala survine după ce premierul
Najib Razak a format recent un grup de
lucru pentru a studia modalitățile de a
stopa declinul competențelor în limba
engleză în această țară.

Gaf[ la un dineu oferit
în Parlamentul malaezian
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Fotografie ap[rut[ `n revista francez[ “Le Miroir” din 29 octombrie 1916. 
Vasile Lucaciu este al patrulea din st]nga al[turi de Istrate Micescu, 
Nicolae Filipescu ;i Take Ionescu
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Maria Tereza a Austriei, din Casa
de Habsburg, a fost conducătoarea Ță-
rilor Ereditare Austriece între anii 1740-
1780, fiica lui Carol al VI-lea, împărat
romano-german (1685–1740), soția
împăratului Francisc Ștefan și mama
împăraților Iosif al II-lea și Leopold al
II-lea. A purtat titlurile de Arhiducesă
a Austriei, regină a Boemiei, regină a
Ungariei, Mare Principesă a Transilva-
niei etc.

Pe plan intern a inițiat un amplu
program de reformă, cunoscut sub nu-
mele de "Reforma tereziană de stat". A
promovat dezvoltarea industriei textile
și a comerțului. A instituit o comisie
însărcinată cu redactarea unui cod le-
gislativ care urma să poarte numele Co-
dex Theresianus. În 1768 a adoptat un
nou cod penal, iar în 1776 a interzis
tortura. A îmbunătățit situația țăranilor,
în special cea a iobagilor, deschizând
drumul spre desființarea iobăgiei, mă-
sură adoptată în timpul domniei fiului
ei, împăratul Iosif al II-lea (1780-1790).
Maria Terezia a înlăturat scutirea de
impozit a nobilimii și clerului, impu-
nând totodată limitarea puterilor aces-
tor categorii. În 1774 a promovat refor-
ma școlară, punând bazele învățămân-
tului secularizat (de stat) pe tot cuprin-
sul monarhiei Habsburgice. A înlăturat
astfel monopolul bisericesc în domeniul
educației.

În timpul domniei Mariei Tereza
cultura a cunoscut un avânt deosebit,
manifestându-se atât în domeniul ar-
hitecturii, cât și în cel muzical. Orașul
Theresienstadt din nordul Boemiei
(Cehia), întemeiat de Iosif al II-lea ca
oraș-garnizoană, a fost denumit astfel
în memoria mamei sale. De asemenea,
cartierul Terezian din Sibiu poartă acest
nume după numele Mariei Tereza.

De aplicarea acestor reforme în spi-
rit luminist au profitat şi românii. Au
fost adoptate reforme şi măsuri care re-
glementau exploatarea resurselor na-
turale din principatul transilvănean, iar
exploatarea resurselor subsolului a de-
venit monopol de stat. Au fost înfiinţate
topitorii, manufacturi (spre exemplu,
din anul 1771, a început să funcţioneze
fabrica metalurgică de la Reşiţa).

Deoarece românii, care formau ma-
joritatea populaţiei Transilvaniei, erau
tot mai nemulţumiţi de starea în care
se găseau, în anul 1759 a fost adoptat
edictul prin care a fost restaurată Mi-
tropolia ortodoxă de aici. În privinţa
reorganizării Transilvaniei, din anul
1765, aceasta a devenit Mare Principat. 

Maria Tereza a murit `n data de 29
noiembrie 1780, fiind urmat[ la tron
de fiul ei, Iosif al II-lea.

Acum 135 de ani
murea `mp[r[teasa

Maria Tereza

TRADI}II
În anul 357, osemintele lui au fost luate de la Patras şi aşezate

cu mare cinste în biserica “Sfinţii Apostoli” din Constantinopol.
Părticele din moaştele sale sfinte se găsesc la Mănăstirile Hurezi,
Secu, Neamţ şi în Catedrala Episcopală a Municipiului Galaţi,
oraş care l-a luat ca sfânt ocrotitor şi mijlocitor înaintea tronului
Sfintei Treimi.
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În fiecare an, la 30 noiembrie,
Biserica îl prăznuieşte cu mare
solemnitate pe Sfântul Apostol
Andrei, ocrotitorul României şi
părintele spiritual al poporului
român. 

Andrei a fost cel dintâi che-
mat la apostolat de către Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos.

La noi, românii, creştinismul are
vechime şi temeiuri apostolice – aşa
cum menţionează una dintre pasto-
ralele Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române – iar aceasta i se da-
torează  Sfântului Andrei, care a pro-
povăduit Evanghelia Domnului până
în Scytia Minor, adică în Dobrogea
de astăzi. Vestind geto-dacilor cuvân-
tul mântuirii, Andrei a lăsat nume-
roase urme ale trecerii sale prin Do-
brogea, printre care se numără şi ves-
tita “Peşteră a Sfântului Andrei”, în
care se află patul său săpat în stâncă.
Cei aflaţi în suferinţe, vin şi îşi petrec
câteva zile şi nopţi pe “patul Sfântului
Andrei”, având credinţa că rugăciu-
nile Apostolului îi vor ajuta să-şi re-
dobândească sănătatea. În împreju-
rimile peşterii, au înflorit cu timpul
mai multe vetre bisericeşti şi călugă-
reşti. Ultimele descoperiri arheologi-
ce atestă faptul că aici a existat un im-
portant centru religios dac, anterior
apariţiei Bisericii Creştine. În această
grotă, înconjurată de nouă izvoare cu
apă tămăduitoare de boli sufleteşti şi
trupeşti, cu două milenii în urmă a
fost întemeiată prima biserică creşti-
nă din ţara noastră. Aşa se explică
faptul că Sfântul Andrei este unul din-
tre cei mai populari Sfinţi ai noştri şi
că numele lui este viu nu numai în
evlavia românilor, ci şi în folclorul
românesc. 

Sfântul Apostol Andrei a avut un
sfârşit de mucenic, de erou al creşti-
nătăţii, fiind răstignit în anul 69, la
Patras, lângă Corint, în Grecia, cu ca-
pul în jos, pe o cruce în formă de “X”,
căreia i s-a dat numele de “Crucea
Sfântului Andrei”. 

În anul 357, osemintele lui au fost
luate de la Patras şi aşezate cu mare
cinste în biserica “Sfinţii Apostoli”
din Constantinopol. Părticele din
moaştele sale sfinte se găsesc la Mă-
năstirile Hurezi, Secu, Neamţ şi în
Catedrala Episcopală a Municipiului
Galaţi, oraş care l-a luat ca sfânt ocro-
titor şi mijlocitor înaintea tronului
Sfintei Treimi. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române, încă din luna mai a anu-
lui 1995, a hotărât ca Sfântul Andrei
să fie înscris în calendarul bisericesc
cu cruce roşie între Sfinţii mari ai Or-
todoxiei, iar din 1997 l-a proclamat
şi înscris în calendarul bisericesc
drept “Ocrotitorul României”. Sfântul
Sinod a mai decis ca ziua de 30 no-
iembrie, când a mucenicit Sfântul
Apostol Andrei, să fie proclamată şi
cinstită ca sărbătoare bisericească
naţională.

Sfîntul Andrei în credinţa
populară

Sfântul Apostol Andrei se bucură
de o mare preţuire şi în judeţul Satu

Mare. În popor i se spune “Sânt-An-
drei” sau “Andrei de iarnă”, iar de nu-
mele său se leagă numeroase obice-
iuri, colinde şi tradiţii, unele fără le-
gătură cu cadrul bisericesc, fiind mai
degrabă contaminate de anumite re-
miniscenţe precreştine, precum cea
legată de lupi, cărora Sfântul Andrei
le-ar fi un fel de “staroste”, sau cea le-
gată de strigoi şi vârcolaci, care ar
bântui în noaptea anterioară prăznui-
rii sale. În vechime, luna decembrie,
imediat următoare zilei de Sânt-An-
drei, purta chiar numele Apostolului<
Undrea sau Îndrea.

Ies strigoii şi umblă pe pământ,
se bat la hotare sau fac hore
pe la răspântiile drumurilor

În credinţele poporului român de
pretutindeni, în noaptea de Sfântul
Andrei ies strigoii şi umblă pe pă-
mânt, se bat la hotare sau fac hore pe
la răspântiile drumurilor, unde joacă
până la cântatul cocoşilor. Strigoii
sunt duhuri de bărbaţi morţi sau fe-
mei moarte, care în această noapte se
întruchipează aievea şi ies din mor-
minte. Tot strigoi se mai numesc şi
unii oameni care au “coadă” şi care,
în această noapte, îşi părăsesc cul-
cuşurile şi umblă pe afară, fără ca să
aibă vreo ştiinţă despre aceasta. Pen-
tru a îndepărta strigoii, gospodinele
întorc seara vasele de bucătărie cu gu-
ra în jos, nu mătură în casă, nu aruncă
gunoiul şi ung “ţâţâna” uşii cu usturoi.
De asemenea, românii mănâncă us-

turoi şi fac cruci cu usturoi pe ferestre,
uşi, şuri, hambare, fântâni, ca să nu
se apropie strigoii de gospodăriile lor
şi de ei ca să le sugă sângele. Crucea
este cea mai puternică armă a creşti-
nilor împotriva duhurilor rele şi ne-
curate.

Ziua Sfântului Andrei se mai
cheamă şi “Ziua lupului”, serbându-
se cu “nelucru”, ca să nu strice lupii
vitele, oile şi caprele. Primejdia este
nu numai pentru vite, ci şi pentru oa-
menii care ar îndrăzni să plece pe
drumuri în această zi când porneşte
“lupăria”. Se spune că un om s-a dus
la moară în seara de Sânt-Andrei şi
n-a venit când trebuia. Neamurile lui,
plecând a treia zi să-l caute, l-au găsit
mâncat de lupi. Din tot trupul lui nu
rămăseseră decât picioarele de la ge-
nunchi în jos. Vitele care mugesc de
Sfântul Andrei, caii care nechează şi
păsările care ţipă vestesc lupul care
se apropie de ograda omului. Deci,
fiecare gospodar trebuie să stea de
pază. Pentru a îndepărta lupii, româ-
nii nu “rânesc” în grajduri, nu fac po-
mană şi nu dau nimic cu împrumut.

În seara de Sfântul Andrei, fetele
îşi caută ursitul. La o casă se adună
mai mulţi flăcăi şi fete, punând pe
masă “căciulii” de usturoi, împrejmui-
te cu tămâie, smirnă, lumânări de la
Paşti sfinţite şi aprinse, precum şi fe-
lurite mâncăruri. Apoi, se aşează toţi
în jurul mesei, mănâncă, vorbesc şi
râd până în zorii zilei. Fetele îşi îm-
part între ele usturoiul, pe care a doua
zi îl duc la biserică spre a fi sfinţit de
către preot, după care îl pun la icoane,

fiind bun de leac peste an. Unele fete
merg noaptea la fântână, aprind acolo
o lumânare de la Paşti şi o afundă cu
ajutorul găleţii până când se lumi-
nează bine faţa apei. Când a ajuns lu-
mânarea acolo, fata zice: “Sfinte An-
drei/Scoate-i chipul în faţa apei/Ca
să-l visez?Ca aievea să-l văz!” Atunci
apa din fântână se tulbură şi fata vede
chipul ursitului ei. Alte fete merg afa-
ră la gard şi pun mâna pe un par. De
la acesta încep a număra nouă pari şi
pe al nouălea îl leagă cu o sfoară roşie.
A doua zi de dimineaţă se duc să vadă
cum este parul. Dacă este drept şi ne-
ted, viitorul bărbat va fi tânăr, dar să-
rac; dacă parul legat va avea coaja
groasă, ursitul va fi bogat> dacă parul
va fi scurt şi noduros, viitorul soţ va
fi bătrân şi sărac> dacă parul va avea
mai multe crăci, ursitul va fi văduv şi
cu copii. Sunt fete care în noaptea de
Sânt-Andrei îşi pun sub cap 41 de fire
de grâu, având credinţa că în vis
Dumnezeu le va descoperi ursitul<
“Voi,  41 de f ire de grâu/Eu voi
adormi/Şi voi hodini/Dar eu mă rog
lui Dumnezeu/Să-mi trimită îngerul
meu/Să-mi arate pe ursitul meu/Cel
care mi-i dat de Dumnezeu”.

Cine lucrează în această zi
şi în ajunul ei, mai ales cu acul
şi cu sula, se îmbolnăveşte grav

Tot în această zi, femeile prepară
“covaşa” din făină de porumb şi făină
de grâu, care se amestecă bine. După
aceea, făina se opăreşte cu apă cloco-
tită, iar a doua zi se pune pe foc într-
un ceaun, amestecându-se până se în-
groaşă. Covaşa se împarte prin vecini
ca pomană, pentru ca vacile să fie lăp-
toase şi laptele să fie smântânos. 

Sfântul Andrei se mai serbează şi
pentru ca lumea să fie ferită de boli.
Cine lucrează în această zi şi în ajunul
ei, mai ales cu acul şi cu sula, se îm-
bolnăveşte grav. Unii oameni cinstesc
această sărbătoare cu post aspru şi cu
rugăciune, în nădejdea împlinirii unei
dorinţe, pe care şi-o pun în gând, cum
ar fi< însuratul, măritişul, scăparea de
o anumită boală. De teama feluritelor
pagube, nimeni nu dă acum nimic
din casă sau din gospodărie în dar şi
cu împrumut. Copiii taie crenguţe
din pomii roditori (meri, peri, cireşi,
pruni), pe care le pun într-un borcan
cu apă, la căldură, ca să înmugurească
şi să înflorească până la Sfântul Vasile
(Anul Nou), când vor merge cu ele
să-şi sorcovească părinţii, neamurile
şi vecinii. Ziua Sfântului Andrei se
consideră ca fiind începutul iernii,
motiv pentru care i se zice şi “Andrei
de iarnă” (a se vedea Tudor Pamfile,
“Sărbătorile la români”, Bucureşti,
1997, pp. 218-231).

Toate datinile amintite nu cauzea-
ză, prin practicarea lor, vreun rău cu-
iva, ci scot în evidenţă puritatea su-
fletească a poporului român, care cre-
de cu tărie în Dumnezeu şi în puterea
mijlocitoare,  prin rugăciune,  a
Sfinţilor Săi. În această zi, îl rugăm
pe Sfântul Andrei să reverse asupra
noastră binecuvântarea sa şi darurile
sale cele bogate< “Sfinte Apostol An-
drei, cel întâi chemat, roagă pe Hris-
tos Dumnezeu să mântuiască sufle-
tele noastre”.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă din luna mai a anului 1995, a
hotărât ca Sfântul Andrei să fie înscris în calendarul bisericesc cu cruce roşie
între Sfinţii mari ai Ortodoxiei

Obiceiuri legate de Sfântul Apostol
Andrei, ocrotitorul României        

A propovăduit Evanghelia Domnului până în Scytia Minor, adică în Dobrogea de astăzi
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ART~
Gabriela a debutat ca pictoriță de costume la filmul “Duelul”

(1981), colaborând atunci pentru prima oară cu Sergiu Nicolaes-
cu. Creatoarea de costume și regizorul s-au îndrăgostit unul de
celălalt și s-au căsătorit în 1983, între ei fiind o diferență de vârstă
de 21 de ani. 

Galeria de Artă şi Casa de Li-
citaţie AraArt organizează mier-
curi, 9 decembrie 2015, o licitaţie
cu lucrări de artă plastică şi de-
corativă, printre care se numără
o operă rară semnată de Nicolae
Tonitza, o lucrare cu o poveste in-
credibilă, care a fost readusă la
viaţă de specialişti. 

“O întâmplare fericită a făcut ca,
după multe decenii, două jumătăţi ce
alcătuiesc împreună o trăire şi un sen-
timent tonitzian să se fi reîntâlnit. Lu-
crarea vandalizată a fost împărţită în
două piese, care au urmat destine di-
ferite de la inadmisibila lor separare,
dar care s-au păstrat într-o stare de
conservare bună.

Un miracol! Bucuria de a readuce
împreună cele două fragmente ale lu-
crării este nemăsurată şi poate cel mai
mare cadou pe care munca noastră de
cercetare ni-l poate oferi.”, a declarat
Prof. Dr. Ariadna Zeck, istoric de artă
şi expert evaluator AraArt.

Lucrarea “Zăpadă pe acoperişuri”,
compoziţie de iarnă în ulei pe carton
semnată dreapta sus, cu brun, “Tonit-
za”, şi evaluată de experţii AraArt la
suma de 6.500 euro, şi-a găsit jumătatea
pierdută, “Iarna pe uliţă”, evaluată la
suma de 3.500 euro. Astfel, cele două

lucrări vor putea fi adjudecate de noi
proprietari sau chiar de un singur pro-
prietar, care, dacă va dori, va putea be-
neficia de expertiza AraArt pentru

montarea celor două piese într-un în-
treg.  

Cercetările multiple de ordin teh-
nic, istoric şi ştiinfic vor putea avea ca

rezultat transformarea celor două părţi
ce alcătuiesc lucrarea într-o operă rară
şi de mare importanţă pentru întreaga
creaţie a lui Nicolae Tonitza. Specialiştii

AraArt garantează că procesul de re-
cuperare al picturii tonitziene se va de-
rula fără a lăsa urme ale intervenţiei
lor. 

“Nu avem voie (prin confidenția-
litatea impusă) să facem public decât
faptul că cele 2 părți au 2 proprietari
care nu se cunosc. Iar prima parte, cea
cu acoperișuri și semnătura, a fost adu-
să la noi în urmă cu un an. Cealaltă ju-
mătate, cea cu copiii cu săniuța și fără
semnătură, a intrat în galerie în urmă
cu aproximativ o lună. Proprietarul a
vrut să-i fie confirmat faptul că este un
Tonitza. Iar noi am descoperit în fața
lui tăietura. Acesta e motivul pentru
care cele 2 jumătăți au și prețuri dife-
rite. Numai după achiziționarea lor o
să putem restaura lucrarea. Dacă am
face asta ̀ nainte, proprietarii ar rămâne
legați pe viață în situația în care nu s-
ar vinde lucrarea restaurată, cu cele 2
fragmente unite”, arată reprezentanții
AraArt.

Nicolae Tonitza - pictor, grafician
și critic de artă - s-a născut la Bârlad,
la 13 aprilie 1886. A urmat cursurile
gimnaziale la Școala ''Manolache K.
Epureanu'' din orașul natal. În 1902 s-
a înscris la Școala de Arte Frumoase
din Iași, fiind coleg cu Ștefan Dimi-
trescu, Ion Secoșanu ș.a. Și-a continuat
studiile la München, unde în 1908 a
fost admis la Academia regală.

Cercet]nd lungul ;ir de arti;ti
plastici care au avut `n timp tan-
gen\e cu S[tmarul, fie prin na;te-
re, fie prin lucr[ri r[mase prin lo-
curile noastre, am descoperit cu
pl[cut[ surprindere numele ;i ac-
tivitatea unei doamne care s-a im-
pus pe plan na\ional at]t prin ac-
tivitatea sa de artist plastic ;i sce-
nograf, c]t ;i prin faptul c[ a fost
vreme de un deceniu so\ia unui
personaj legendar al cinemato-
grafiei din Rom]nia, regizorul
Sergiu Nicolaescu.

S-a născut la 21 iulie 1951, în satul
Oar din județul Satu Mare, având ini-
țial numele de Gabriela Moldovan. A
absolvit Institutul de Arte Plastice “Ni-
colae Grigorescu” din București, secția
Grafică, în anul 1976, studiind cu pro-
fesorii Ion State ;i Vasile Cazar, și s-a
căsătorit cu pictorul Adrian Bubă, fost
coleg de facultate. Cei doi soți au di-
vorțat, iar Adrian Bubă a emigrat în
Franța în 1981.

A participat cu lucrări de grafică la
expoziții personale organizate la Satu
Mare, București, Berlin, Roma, Paris,
Bad Segeberg - Germania, Cluj-Napo-
ca și Constanța, precum și la expoziții
colective în țară și peste hotare.

~nt]lnirea cu
Sergiu Nicolaescu

Gabriela a debutat ca pictoriță de
costume la filmul “Duelul” (1981), co-
laborând atunci pentru prima oară cu
Sergiu Nicolaescu. Creatoarea de cos-

tume și regizorul s-au îndrăgostit unul
de celălalt și s-au căsătorit în 1983, între
ei fiind o diferență de vârstă de 21 de
ani. Gabriela a afirmat următoarele
despre modul în care s-a cunoscut cu
regizorul< “Ne-am întâlnit la pregătirile
pentru primul meu film, «Duelul». Era
1980. Atunci am debutat. Am fost asis-
tentă, apoi m-am ocupat de costume,
ca pictor de costume. M-am îndrăgos-
tit foarte tare și l-am urmat peste tot.
Am făcut parte din echipa de lucru la

toate filmele lui. A fost o iubire sinceră
și frumoasă din partea mea”.

Gabriela Nicolaescu a realizat cos-
tumele din marea majoritate a filmelor
lui Sergiu Nicolaescu din anii '80 ai se-
colului al XX-lea, colaborând totuși și
cu alți regizori, precum Gheorghe Vi-
tanidis și Mircea Daneliuc. Ea a lucrat
în anii 1991-1993 ;i ca scenograf la
Teatrul de Nord din Satu Mare, reve-
nind pentru scurt timp `n stagiunea
2007-2008, c]nd a realizat scenografia

la mai multe spectacole puse `n scen[
de Trupa Harag Gyorgy. ~n 2014 regi-
zorul Cristian Ioan a colaborat cu ea
la realizarea unui spectacol cu opera
“Nunta lui Figaro” de Mozart la Teatrul
din Constan\a, ora; `n care d]nsa a
p[strat o re;edin\[.

A lucrat ;i `n Statele Unite

Gabriela și Sergiu Nicolaescu au

divorțat în 1993, iar scenografa și-a
păstrat numele de familie. Ea a emigrat
în același an în SUA, obținând ulterior
și cetățenia americană. Acolo a realizat
costumele la filmul “The Taste of Hea-
ven” (1995) regizat de Tony Gerber,
precum și decorul și costumele pentru
11 piese de teatru reprezentate în pe-
rioada 1995-2001 la Common Basis
Theatre din New York. A fost distinsă
în 1994 cu diploma de merit a revistei
Manhattan Art International din New
York.

Gabriela Nicolaescu este membru
al United Scenic Artists din New York,
Chicago și Los Angeles, al Uniunii Ar-
tiștilor Plastici din București și al Uni-
unii Cineaștilor din România. A obți-
nut Premiul pentru scenografie al Aso-
ciației Cineaștilor din România ̀ n 1989
pentru costumele realizate la filmul
“François Villon - Poetul vagabond”.

Printre filmele la care Gabriela Ni-
colaescu a lucrat ca scenograf ;i crea-
toare de costume amintim “Munții în
flăcări” (1980), “Duelul” (1981),
“Înt]lnirea (1982), “Cucerirea Angliei”
(1982), “Viraj periculos” (1983), “Rin-
gul” (1984), “Ciuleandra” (1985), “Noi,
cei din linia întâi” (1986), “François
Villon - Poetul vagabond” (1987) - în
colaborare cu Hortensia Georgescu,
“În fiecare zi mi-e dor de tine” (1988),
“Mircea” (1989), “Coroana de foc”
(1990), “Abel în pădure” (1992),
“Această lehamite” (1994), “Legiunea
străină” (2008), “Marilena” (2009).
Printre expozi\iile de pictur[ ;i grafic[
mediatizate ale sale au fost cea de la
Cluj-Napoca din 2005 ;i cea de la Con-
stan\a din 2010.

Vasile A.

Un tablou de Tonitza a fost t[iat `n dou[ ;i v]ndut pe jum[t[\i

Gabriela Nicolaescu r[spunz]nd reporterilor la vernisajul expozi\iei sale din 2010 de la Constan\a 

A;a ar urma s[ arate tabloul dup[ opera\ia mig[loas[ de restaurare ;i unire a celor dou[ jum[t[\i

Artista Gabriela Nicolaescu, a doua so\ie
a celebrului regizor, s-a n[scut la Oar

A participat cu lucrări la expoziții personale ̀ n Satu Mare, București, Berlin, Roma, Paris, Germania, Cluj-Napoca și Constanța
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EDUCA}IE

Zilele trecute, elevii Colegiului
Tehnic ”Unio-Traian Vuia” au avut
prilejul să participe la manifestarea
intitulată “Extemporal la ora de
lectură”, parte a Proiectului “Să ne
cunoaştem oamenii de cultură din
judeţ“.

La întâlnire au participat oameni de
cultură sătmăreni< dr. George Achim, pro-
fesor universitar, Felician Pop, directorul
Muzeului Județean Satu Mare, Robert Las-
zlo, directorul Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tra-
diționale Satu Mare, dr. Natalia Boloş, in-
spector şcolar, Teodor Curpaș, scriitor, Lo-
redana Știrbu, poetă, cadre didactice, elevi,
jurnalişti. 

Organizatorii evenimentului din sala
amfiteatru a colegiului au fost dr. Vlaicu
Popescu, directorul colegiului gazdă, Adi-
na Ciutan, directoare adjunctă și Cornelia
Bălan Pop, profesoară şi poetă.
Între obiective figurează< cunoaşterea oa-
menilor de cultură din judeţ, a unor opere
ale acestora, încurajarea frecventării bi-
bliotecii, încurajarea dezvoltării pasiunii
pentru literatură, oferirea unor modele ar-
tistice în interpretarea şi lecturarea unui

text literar, încurajarea descoperirii textului
literar ca răspuns la întrebări despre oa-
meni, despre lume, despre perceperea ei.

Proiectul la care ne referim a fost con-
ceput şi aplicat ca o îmbinare între o acti-
vitate didactică şi una culturală, integrate
şi centrate pe o temă comună< ”Aspecte
postmoderne din lirica lui Nichita Stănes-
cu”. Practic, pe fondul unei proiecţii video,
a fost prezentat un rezumat al lucrării de
gradul I, prezentat de profesoara Adina
Ciutan, după care elevi ai colegiului au re-
citat poezii de acelaşi autor – Nichita Stă-
nescu. În finalul secvenţei, un elev a inter-
pretat melodia “Ce bine că eşti”.

Poeţilor li s-a dat un extemporal în
care li s-a cerut să consemneze, spre amin-
tire, câteva date despre ei şi opera lor şi,
evident, să lase (bibliotecii) un autograf.
Întrucât în „lucrarea de control” s-a des-
coperit că unul dintre invitaţi avea ziua de
naştere, i s-a cântat tradiţionalul „La mulţi
ani!”, moment emoţionant pentru Felician
Pop.

În acest context, iniţiatorii au reuşit să
realizeze un dialog cu elevii, prin care să-
i apropie de scriitori și de creațiile lor. Acest
demers şi l-a asumat profesorul universitar
George Achim, începând cu întrebări sim-
ple, adresate elevilor< ce emisiuni de tele-

viziune urmăriţi? Ce poeţi români cu-
noaşteţi? Tot George Achim i-a îndemnat
pe elevi să citească mult, literatură, ziare,
chiar dacă trăim într-o cultură a audiovi-
zualului. El a tradus, pentru cei prezenţi,
deosebirea dintre limbajul poetic şi cel
profan. Totodată, profesorul a recitat su-
perb poezia Leoaică tânără iubirea.

Consideraţiile
lui Teodor Curpaş

La rândul său, profesorul Teodor Cur-
paș a subliniat importanța literaturii ca
mijloc de educație, arătând că din literatură
ai multe de învățat. Vorbitorul a avut şi o
remarcă critică la adresa unor profesori
“care nu ştiu ce cărţi se află în biblioteca
şcolii, iar la şcolile mari nu se întreprind
activităţi culturale deoarece profesorii sunt
obosiţi cu activităţi particulare”. Totodată,
el le-a spus elevilor că ora petrecută de ei
alături de poeții sătmăreni va rămâne peste
ani memorabilă prin faptul că s-a recitat
din Nichita Stănescu, care a afirmat cândva
că se teme ”ca harta limbii române să nu
devină mai mică decât harta țării”. Cu acel
prilej, Teodor Curpaș a dăruit elevilor două
din cărțile sale, ”Oameni și fapte”, apărută
la Editura Daya din Satu Mare în 2014 și

volumul de versuri ”Lumini umbrite”, apă-
rut la Editura Daya, Satu Mare, în 2014.

Nichita Stănescu
“a forţat limba română”

În cuvântul său, Felician Pop le-a po-
vestit celor prezenţi despre vizita lui Ni-
chita Stănescu la Satu Mare în anul apariţiei
lucrării sale Epica magna, caracterizându-
l pe autor “criptic şi totuşi popular”, dovadă
fiind tirajul mare în care i se publicau lu-
crările. Numindu-l pe Nichita Stănescu
drept “un poet care a forţat limba română”,
a amintit de spusele sale memorabile< “dacă
nu v-a fost frică să vă naşteţi, de ce v-ar fi
frică să muriţi?”.

Robert Laszlo s-a folosit de acel prilej
pentru a anunţa pregătirea unui festival
de muzică folk, la care este invitat Andrei
Păunescu, fiul marelui poet Adrian Pău-
nescu. 

La rândul său, poeta şi preşedinta Ce-
naclului scriitorilor Loredana Știrbu a citit
câteva versuri din creaţia sa proprie.

Profesoara Cornelia Bălan Pop a în-
deplinit oficiul de gazdă al manifestării de
la Colegiul Tehnic ”Unio-Traian Vuia”.

V. Nechita

Ziua Naţională a României - 1 De-
cembrie -, a fost sărbătorită la Liceul
Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada. 
Cu această ocazie, în perioada 25-27
noiembrie, s-au desfăşurat diverse ac-
tivităţi. 

Astfel, profesorul de istorie Popes-
cu Ioan a prezentat elevilor liceului
semnificaţia zilei de 1 Decembrie 1918
şi etapele care au condus la realizarea
Marii Uniri. A fost vizionat filmul do-
cumentar ,,România Mare - 1918 în
imagini”. S-a desfăşurat o sesiune de
referate şi prezentări power-point în
care elevii liceului au prezentat colegi-
lor cele mai importante momente care
au condus la realizarea actului istoric
de la 1 Decembrie 1918. Cu această
ocazie, profesorul documentarist
Oproiu Bogdan, în colaborare cu bi-
bliotecara Kovacs Csilla, au realizat în
incinta liceului o expoziţie foto, care
reflectă însemnătatea zilei de 1 Decem-
brie. 

Totodată, în incinta Centrului de
Documentare şi Informare elevii s-au
documentat căutând pe internet diver-
se materiale legate de ziua naţională şi
a fost realizată o expoziţie de cărţi cu
titlul ,,Marea unire reflectată în litera-
tură”.

Activitatea s-a bucurat de succes în
rândul elevilor, care au fost conştienti-
zaţi de importanţa zilei de 1 Decembrie
şi motivul pentru care este denumită
Ziua Naţional[ a României.
Informaţiile ne-au fost comunicate de
profesorul documentarist Bogdan
Oproiu.

A consemnat V.N. Deleanu

Unirea de la
1 Decembrie 1918,

s[rb[torit[ la
Liceul din Livada

      Apropierea Zilei Naţionale a
României este pentru col.(r) Vasile Rus
din Roşiori, încă un prilej de a vă invita
să vizitaţi impresionanta colecţie muzeală
pe care o deţine în propria-i locuinţă.
Aceasta a fost transformată în muzeu
comemorativ şi cuprinde două camere
şi tinda, încăperi garnisite cu o serie de
exponate demne de luat în seamă. Găsiţi
în această casă muzeu unică în felul său
aşa numitul salon al scriitorilor
sătmăreni, în care sunt expuse
numeroase volume cu scrieri - poezii şi
proză semnate de autori de pe aceste
meleaguri, apoi imagini şi scrieri despre
trecutul istoric, o bună parte din
materialele expuse fiind publicate în
Informaţia-Zilei. 
      În cea de a treia încăpere veţi găsi şi
regăsi o serie de exponante din
patrimoniul etnografic. Toate exponatele
sunt adunate cu migală şi dăruire de
întemeietorul şi proprietarul acestui
muzeu inedit, vizitat de numeroşi
trecători prin satul Roşiori, comuna
Valea Vinului. În calitate de muzeograf
şi gazdă primitoare, col. (r) Vasile Rus vă
invită să vizitaţi în acest sfârşit de
săptămână, dar şi la începutul
săptămnânii viitoare, muzeul ce-i
aparţine, amenajat în casa denumită
operă comemorativă de război, locul
unde şi-a desfăşurat activitatea
comandamentul care a urmărit şi dirijat
realizarea sistemului de fortificaţii în anii
1939 - 1940.

Coriolan A.

Muzeul din Ro;iori
v[ a;teapt[ s[-l
vizita\i în Ajunul
Zilei Na\ionale

Manifestare cultural-educativ[ la
Colegiul Tehnic “ Unio-Traian Vuia”
Iniţiatorii au realizat un dialog cu elevii, prin care să-i apropie de scriitori și de creațiile lor

La întâlnire au participat oameni de cultură sătmăreni, din diverse domenii

La întâlnire au participat oameni de cultură sătmăreni< dr. George Achim, profesor universitar,
Felician Pop, directorul Muzeului Județean Satu Mare, Robert Laszlo, directorul Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, dr. Natalia Boloș, inspector
școlar, Teodor Curpaș, scriitor și Loredana Știrbu, poetă. 

Pe parcursul s[pt[m]nii trecute, `n
`ntreaga \ar[, institu\iile de `nv[\[m]nt
au desf[;urat Campania na\ional[
"S[pt[m]na fructelor ;i legumelor do-
nate". Elevi de toate v]rstele au `nv[\at
s[ fie aten\i la semenii lor, s[ se implice
cu sufletul `n activit[\ile organizate `n
comunitatea `n care tr[iesc. 

:i, totodat[, suntem ̀ n Postul Cr[ciu-
nului, iar ̀ n prima duminic[ din post, la
Sf]nta Liturghie s-a citit Pilda samari-
neanului milostiv, pild[ ce la r]ndul ei
`ndeamn[ la ajutorarea semenilor. 

Elevii :colii Gimnaziale "Constantin
Br]ncoveanu" din Satu Mare, sprijini\i
de p[rin\i ;i `ndruma\i de `nv[\[toare,
dirigin\i, profesori, au demonstrat `nc[
o dat[ c[ vor s[ ̀ ;i ajute semenii ;i c[ vor
s[ fac[ fapte bune. Astfel, echipa SNAC
a :colii Constantin Br]ncoveanu, echip[
format[ din elevi ;i coordonat[ de pro-
fesorii voluntari Dan Crina, Lia
Cr[snean, Adriana Man, Adela O;an ;i
Alina Secan, s-a ocupat de colectarea,
c]nt[rirea ;i transportarea legumelor ;i
fructelor la beneficiarii acestui proiect. 

Bun[t[\ile au mers pe trei drumuri.
Legume ;i fructe proapete au ajuns la
Asocia\ia Sf]ntul Acoper[m]nt al Maicii
Dmnului, la Centrul :colar pentru Edu-
ca\ie Incluziv[, institu\ii cu care :coala
Br]ncoveanu are `ncheiat acord de par-
teneriat, ;i la familia Tar\a din satul
T[t[r[;ti, o familie cu zece copii. 

La beneficiarii Asocia\iei
Acoper[m]ntul Maicii Domnului, copii
provenind din familii defavorizate ;i
b[tr]ni nevoia;i, au ajuns 65 de kilogra-
me de legume, ̀ n special cartofi, varz[ ;i

morcovi ;i o cantitate impresionant[ de
fructe< 85 kg mere, 50 kg portocale ;i 35
kg banane. Pentru copiii de la Centrul
:colar pentru Educa\ie Incluziv[, elevii
din clasele I B ;i a II-a A au adunat 50 kg
fructe ;i 10 kg legume, iar pentru familia
din Tătăr[;ti, elevii din clasa a V- a B a
str]ns 45 kg legume ;i 12 kg fructe.
Reu;ita campaniei nu ar fi fost posibil[
f[r[ sprijinul p[rin\ilor ;i al `ntregului
colectiv de cadre didactice de la :coala
Constantin Br]ncoveanu. 

Ioana Vladimirescu

Elevii :colii Constantin Br]ncoveanu au d[ruit sute 
de kilograme de legume ;i fructe celor nevoia;i
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Pasiunea unui om pentru sport
nu poate fi măsurată. Pentru unii
un simplu hobby, pentru alții o
simplă joacă, însă sunt și sătmă-
reni care aleg să-și dedice întreaga
viață cu patimă unei ramure spor-
tive. Unul dintre aceștia este Oc-
tavian Chilințan, sătmăreanul ca-
re în copilărie se afla pe saltele, iar
acum, de mai mulți ani, este arbi-
tru de lupte și grappling în Spania. 

Povestea lui Oti în lupte a început
în anul 1973. După câteva luni de judo
și-a dat seama că îl atrag mai mult lup-
tele. La doar 13 ani a fost legitimat la
Clubul Sportiv Satu Mare pentru care
a luptat aproape 15 ani. A avut meciuri
de primă ligă la categoria de greutate
100 și +100 kg. În toți acești ani a avut
rezultate bune, cel mai bun fiind un loc
5 pe plan național. Sătmăreanul recu-
noaște că erau alte vremuri, era mult
mai dificil să faci rezultate, concurența
fiind mult mai mare având în vedere
numărul mare de sportivi din acea vre-
me. Dar a rămas cu amintiri frumoase,
era coleg de echipă cu Szabo Feri, Tudor
Barbul și cu Gheorghe Ardelean. 

Cariera de sportiv și-a încheiat-o
în anul 1988, iar după Revoluție a urmat
un curs de antrenori. A absolvit Școala

Națională de antrenori de la București
în anul 1997, acolo unde a fost însoțit
și de Nicolae Istrate (actualul antrenor
al echipei de handbal masculin de la
CSM Satu Mare). Până să plece din Ro-
mânia, Octavian Chilințan și colegii săi
de la CS Satu Mare, au organizat com-
petiții importante în Satu Mare. Ajun-
geau sute de sportivi din mai multe țări,
iar turneele erau găzduite de sala veche
de sport a Liceului cu Program Sportiv.
Pe lângă acestea, Octavian Chilințan i-
a inițiat în sportul luptelor pe foștii
campioni Berky Zsolt și Marius Do-
muța. Sunt doi dintre cei mai valoroși
sportivi pe care i-a dat județul Satu Ma-
re în lupte.

Arbitru la Campionatele
Mondiale de veterani găzduite
de România și Ungaria

Dincolo de cariera de sportiv și an-
trenor, Oti a ales să rămână în lupte,
dar în calitate de arbitru. În anii 2000
și 2001 a fost arbitru la Campionatele
Mondiale de veterani găzduite de Ro-
mânia și Ungaria. În luna decembrie a
anului 2001 a plecat în Spania la Zara-
goza. Acolo s-a prezentat la federația
de specialitate unde și-a prezentat di-
plomele, CV-ul. Timp de 7 luni s-a ocu-

pat și de antrenorat, dar apoi a renunțat.
Motivul? "Cu mentalitatea cu care am
venit de acasă, celor de acolo li s-a părut
că fac antrenamente foarte dure. Mi s-
a cerut să fie mai dulci, iar acesta este
motivul pentru care am lăsat antreno-
ratul și pentru care m-am apucat strict
de arbitraj", ne-a spus Octavian Chi-
lințan, cel care se află în Satu Mare zilele
acestea. Sătmăreanul are licență și de
grappling, jiu jitsu brazilian și combat
grappling. A refuzat să arbitreze lupte
de MMA. Este cunoscut în Ucraina la
Mukacevo, Beregovo, a participat la tur-
nee importante din țara noastră vecină.
Se află în relații foarte bune cu Ivan Ku-
kushkin, fost campion european la ti-
neret. De-a lungul anilor a arbitrat la
turnee importante de lupte și grappling
din Spania și Franța. Totodată, a oferit
și un curs de arbitraj de grappling în
Zaragoza. Sătmăreanul ne transmite că
sportul luptelor nu este foarte cunoscut
în Spania, dar nivelul practicării lui este
destul de bun. Sunt câteva comunități
care au un nivel mai ridicat precum<
Insulele Baleare, Insulele Canare, Ca-
talunia, Madrid, Murcia, Galicia și As-
turia. Condițiile sunt bune, centrele de
înalt randament se află în Barcelona și
Madrid. Pentru spanioli prioritară este
câștigarea existenței, iar luptele sunt
abia pe plan secund.

~n lumea sportului luptele ja-
poneze Sumo au un statut cu totul
special. Poate c[ nu exist[ o form[
de lupt[ mai pur[ dec]t ̀ nfrunta-
rea a doi b[rba\i ̀ ntr-un cerc p]n[
c]nd unul din ei fie p[r[se;te cer-
cul, fie cade la p[m]nt. Dincolo
de simplitatea sa ca sport, Sumo
este ;i o r[m[;i\[, poate ultima, a
culturii str[vechi japoneze ;i a spi-
ritului samurailor.

Sumo este sportul național al Japo-
niei, având multe elemente rituale care
își au originea în religia nativ[ shinto.
Cu toate că are o vechime de peste 2.000
de ani, a devenit sport profesionist abia
în prima parte a perioadei Edo (1603-
1868).

Luptătorii, numiți rikishi, nu poartă
alt echipament decât o centură de mă-
tase numită mawashi, care este înfășu-
rată în mod repetat în jurul brâului,
trecută printre picioare și legată cu un
nod la spate. În turnee, dar nu și la an-
trenamente, sub centură este prins un
fel de șorț făcut din sfori. La antrena-
mente se folosesc centuri confecționate
din bumbac. Exist[ ;i centuri ceremo-
niale, decorate luxuriant, cu care
lupt[torii particip[ la prezent[ri festive
;i la deschiderea zilei de lupte.

Via\a strict[ a lupt[torilor

Luptătorii încep sportul ca profe-
sioniști între vârsta de 15 ani (adică du-
pă terminarea învățământului obliga-
toriu în Japonia) și 23 de ani (vârsta
maximă), când se alătură unui club, nu-
mit heya. În 2009 erau aproximativ 680
de profesioni;ti. Cluburile mari au cam
30 de rikishi ̀ n grij[, iar ̀ n turneele ofi-

ciale doi colegi de club nu se pot ̀ nt]lni
`n ring dec]t ̀ n ultima zi, ̀ n cazul unui
baraj pentru victoria final[.

Există înălțime și greutate minimă
pentru cei care doresc să devină luptă-
tori profesioniști. În 2010, înălțimea
minimă era de 173 cm, iar greutatea
minimă de 75 kg. Viața de rikishi este
foarte regimentată, cu reguli stricte (de-
cise de asociația de sumo) referitoare
la antrenamente, comportament etc.
De exemplu, nu au voie să-și taie părul,
sunt obliga\i s[ adopte `n public tun-
soarea tradi\ional[ a samurailor (fiind
singura categorie social[ ̀ n Japonia care

mai practic[ acest obicei), iar începând
cu 1985 nu au voie să conducă mașina.
Lupt[torii primesc un nume de scen[
japonez, poetic, numit shikona.

Nu există categorii de greutate, deci
încercarea de a se îngrășa este una din
obligațiile luptătorului. Mâncarea tipică
este așa-numita chankonabe, un fel de
supă cu tot felul de zarzavaturi și carne.
Se mănâncă doar de două ori pe zi, dar
în cantități imense. După masa de
prânz, somnul este obligatoriu. Antre-
namentul intens face ca lupt[torii de
top s[ fie, paradoxal, foarte agili ;i pu-
ternici, problemele cauzate de kilogra-

mele `n plus ap[r]nd mai mult dup[
retragerea din sport.

O meritocra\ie coruptibil[

Rikishi sunt organizați într-un fel
de piramidă valoric[. ~n clasele infe-
rioare (jonokuchi - clasa cea mai de jos,
jonidan, sandanme și makushita) sunt
cei mai mulți rikishi.  În clasa Makuuchi
(cel mai înalt nivel) există următoarele
ranguri (în ordinea importanței)< yo-
kozuna, ōzeki, sekiwake, komusubi și
maegashira. Apoi este clasa jūryō, ulti-
ma clasă unde rikishi au salariu. Cei

din clasele inferioare trăiesc dintr-un
fel de bani de buzunar primiți de la an-
trenorul principal, sponsori și de la
Asociația japoneză de sumo. Salariul
lunar al unui yokozuna este de 2,82 mi-
lioane de yeni (26.000 de euro), iar cel
al unui rikishi din clasa jūryō (liga se-
cund[) de 9.500 de euro. Banii de bu-
zunar pentru cei din clasele inferioare
sunt cam 350 de euro pe lună. Ace;tia
fac ;i muncile de jos la sediul ;colii de
sumo de care apar\in.

Turneele oficiale se numesc hon-
basho și au loc de 6 ori pe an (3 la Tokio
și câte unul la Osaka, Nagoya și Fukuo-
ka), câte 15 zile fiecare, din două în do-
uă luni, primul turneu al anului fiind
în ianuarie. Doar rezultatele din aceste
turnee conteaz[ la stabilirea rangului
unui lupt[tor, din acest punct de vedere
Sumo fiind cea mai strict[ meritocra\ie
din lume. Importan\a victoriilor ;i a
unui bilan\ pozitiv, care face diferen\a
`n modul cel mai concret la salariu ;i
stil de via\[, a dus la mai multe scanda-
luri de corup\ie, mul\i lupt[tori fiind
acuza\i c[ se ajut[ reciproc pe final de
turneu “ca s[ fie bine, s[ nu fie r[u”.

~n ace;ti ani Sumo este dominat de
mongoli, to\i cei trei de\in[tori ai sta-
tutului de yokozuna provenind din
Mongolia< Hakuho (starul anilor 2000),
Harumafuji ;i Kakuryu. Printre vede-
tele curente din Makuuchi se num[r[
un egiptean (Osunaarashi), un rus
(Amuuru), un georgian (Tochinoshin),
un bulgar (Aoiyama) ;i un brazilian
(Kaisei). To\i str[inii se supun cutume-
lor nipone cu origini medievale. Cel
mai celebru practicant european, bul-
garul Kotooshu, ajuns p]n[ la rangul
de ōzeki, a r[mas `n lumea Sumo ca
antrenor dup[ retragerea din ring.

Vasile A.

S[tm[reanul Octavian Chilin\an, arbitru de lupte ;i grappling, de 14 ani în Spania

Lupt[tori din divizia de elit[ (Makuuchi) prezent]ndu-;i centurile  tradi\ionale `naintea `nceperii partidelor oficiale

I-a inițiat în sportul luptelor pe foștii campioni Berky Zsolt și Marius Domuța.
Sunt doi dintre cei mai valoroși sportivi pe care i-a dat județul Satu Mare în
lupte

Luptele de sumo au r[mas ultima
redut[ a culturii samurailor

SPORT
Povestea lui Oti în lupte a început în anul 1973. După câteva luni de judo și-a dat seama că îl atrag
mai mult luptele. La doar 13 ani a fost legitimat la Clubul Sportiv Satu Mare pentru care a luptat
aproape 15 ani. A avut meciuri de primă ligă la categoria de greutate 100 și +100 kg. 
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Faima p[rintelui Vasile Lucaciu a dep[;it grani\ele \[rii `nc[ din timpul vie\ii
“The Standard”, “Le Matin”, “La

Justice”, “Le XIXe siècle”, The Daily
Mail”, “Figaro”, “Le Gaulois”, ”The
Derby Daily Telegraph”  sunt c]te-
va din ziarele str[ine g[site de noi
`n arhive care relatau despre acti-
vitatea lui Vasile Lucaciu. 

Promptitudinea cu care presa
str[in[ de prim[ m[rime din
Fran\a  ;i Anglia  scriau despre
p[rintele Lucaciu ne  demons-
treaz[ peste timp c[ era considerat
liderul de facto al  mi;c[rii de eli-
berare a popoarelor din Austro-
Ungaria. Activitatea sa a atras
aten\ia `ntregii Europe despre
condi\ia precar[ a elementului
rom]nesc. Le Matin `l consider[
frunta;ul mi;c[rii rom]nilor.
Prestigiosul ziar fran\uzesc relata
pe larg despre procesul memo-
randi;tilor de la Cluj.  Alt[ publi-
ca\ie din Fran\a, La Justice, vorbea
despre faptul c[ Vasile Lucaciu a
fost condamnat la cinci ani de
`nchisoare la Segedin ;i la “;ase
luni” de “`nchisoare ordinar[ la
Satu Mare”. 

“Le XIXe siècle” relata< “Ast[zi, o nou[
acuzare de "lese-majestate" i-a fost adus[
lui Lucaciu pentru c[ acesta ar fi vociferat<
“Jos regele Ungariei! Tr[iasc[ `mp[ratul
Austriei!”

“The Derby Daily Telegraph” `l plasa
pe p[rintele Lucaciu al[turi de persona-
lit[\i marcante ale epocii, Take Ionescu,
Nicolae Iorga<  “Manifestul este semnat
de P[rintele Lucaciu, pre;edintele Ligii,
;i de domnii Take Ionescu, Filipescu,
Gr[di;teanu ;i Istrate ;i de domnul aca-
demician Iorga.”

“Le Gaulois,” din 19 septembrie 1918,
publica un interviu cu P[rintele Lucaciu
sub titlu  “Marele Patriot rom]n”. 

Autorul,  G. Latouche, `l prezenta `n
termeni elogio;i< “Un mare patriot rom]n,
care a jucat `n \ara sa un rol politic im-
portant, tocmai a sosit la Paris. De talie
mijlocie,  cu constitu\ie puternic[, cu
fruntea g]nditoare, ochii foarte vii ;i
spr]ncenele stufoase, P[rintele Lucaciu
poate fi foarte u;or abordat. El i-a f[cut
reprezentantului Gaulois cea mai elegant[
primire.

N[scut `n Transilvania, aceast[ pro-
vincie rom]neasc[ `nl[n\uit[ de for\ele
Austro-Ungariei, b[tr]nul preot catolic,
membru al comitetului patriotic ce a lup-
tat `mpotriva opresiunilor maghiare ;i
germane, a fost expus la cele mai odioase
persecu\ii din partea guvernului hab-
sburg.”

Credem c[ nici nu mai este nevoie de
comentarii. 

V[ prezent[m, a;adar, `n premier[ o
latur[ a personalit[\ii marelui rom]n care
a fost Vasile Lucaciu. ~nchin[m aceste pa-
gini memoriei sale. A;a cum ar[tam ;i `n
articolul din Informa\ia Zilei de vineri,
pe data de 28 noiembrie se `mplinesc 93
de ani de la trecerea lui la cele ve;nice. La
moartea lui, Regele a decretat doliu na\io-
nal. A fost condus pe ultimul drum, de la
Satu Mare la :i;e;ti, de primul ministru
Br[tianu, de o seam[ de personalit[\i, `n
frunte cu Octavian Goga. 

Standard 7 mai 1894
Rom]nii din Ungaria
C[tre editorul ziarului Standard

Domnule, 
Condi\ia precar[ a elementului

rom]nesc din Ungaria care a atras de ceva
timp aten\ia Europei a ajuns acum la cul-
mea cea mai ̀ nalt[, fapt ce amenin\[ con-
siderabil starea economic[ din Sud-Estul
Europei. Politicienii urm[resc cu ̀ ngrijo-
rare scopul politicii pe care maghiarii au
ini\iat-o ;i pe care vor s[ o `ndeplineasc[
cu orice pre\. Aceast[ politic[ - c[reia i s-
a dat numele de maghiarizare - const[ `n
impunerea cu for\a a limbii ;i a obiceiu-
rilor maghiare diferitelor na\ionalit[\i din
care este format poporul maghiar. Dac[
lu[m `n considerare faptul c[ rasa domi-
nant[ din Ungaria este format[ dintr-o

popula\ie minoritar[ nu trebuie s[ fim vi-
zionari politici ca s[ rostim c[ o astfel de
politic[ este impracticabil[. Istoria ne-a
demonstrat ̀ n repetate r]nduri c[ este im-
posibil pentru o ras[ s[ legifereze sau s[
impun[ sentimentul na\ional unei alte
rase, superioare ca num[r.

Este ceva vreme de c]nd maghiarii ̀ ;i
concentreaz[ aten\ia asupra rom]nilor
din regatul lor, ace;tia fiind diferi\i de ce-
lelalte na\ionalit[\i nu numai prin supe-
rioritate numeric[ ci ;i prin inteligen\[ ;i
economie. Eforturile lor de a maghiariza
3 milioane de rom]ni s-au lovit, a;a cum
era de a;teptat, de o opozi\ie puternic[
mai ales `n Transilvania, unde elementul
este str]ns ;i compact. O lege electoral[
special[ a fost adoptat[, sau mai precis un
articol de lege mai vechi a fost re`nnoit,
ce a avut ca efect privarea rom]nilor de a
fi reprezenta\i. Apoi au urmat numeroase
acte de tiranie. Ziarele au fost desfiin\ate
f[r[ niciun avertisment. Dr. Lucaciu, unul
dintre liderii Partidului Na\ional Rom]n
din Transilvania a fost condamnat la un
an de `nchisoare, unde  a fost barbar pe-
depsit, astfel `nc]t aproape c[ era s[
r[m]n[ f[r[ vedere. Chiar dac[ a fost ju-
decat pentru f[r[delege politic[, a trebuit
s[ stea la gr[mad[ cu criminalii.

Este de mirare c[ rom]nii din Tran-
silvania nu r[spund la aceast[ amar[ ti-
ranie care vrea s[-i lase f[r[ na\ionalitate.
~ntr-adev[r, p]n[ acum puteau exista
c]teva izbucniri. Dar Comitetul Partidului
Na\ional Rom]n este at]t de determinat
s[ nu le dea opresorilor ;ansa de a-i acuza
de acte violente ̀ nc]t ̀ ;i ̀ ncrunt[ chipurile
c[tre orice acte de perturbare a p[cii.
Acum, totu;i, se confrunt[ cu o problem[
spre care nu pot privi dec]t cu team[.

Cu doi ani ̀ n urm[ delega\ii Partidului
Na\ional s-au hot[r]t s[-i prezinte
~mp[ratului Franz Joseph un Memoran-
dum `n care ;i-au exprimat nemul\umi-
rile. Acesta a refuzat s[-i primeasc[ ̀ n au-
dien\[ ;i `n consecin\[ acest efort perfect
legal ;i justificat s-a transformat `n e;ec.
Nu s-a mai auzit nimic de asta o perioad[
p]n[ c]nd dintr-o dat[ Guvernul Ungar
;i-a anun\at inten\ia de a-i trimite `n ju-
decat[ pe to\i cei care au semnat Memo-
randumul. Ne putem cu u;urin\[ imagina
consternarea la auzul acestei ve;ti.
Rom]nii nu s-au speriat de aceast[ con-
fruntare, dar au v[zut `n aceast[ nou[
`ncercare determinarea de a distruge
odat[ pentru totdeauna organiza\ia Par-
tidului. Dac[ to\i liderii vor fi ̀ nchi;i, care
va fi rezultatul? Oameni de stat de;tep\i
doreau ̀ nl[turarea comitetului Partidului.
Dar este prea mult s[ cread[ c[ popula\ia
va sta lini;tit[ dup[ o asemenea lovitur[.
Rom]nii au demonstrat la ’48 c[ au un
bra\ puternic ;i c[ sunt gata s[ lupte pen-
tru libert[\ile lor.

Dar g]ndurile liderilor sunt departe
de a recurge la for\[. Sunt convin;i de fap-
tul c[ un astfel de pas ar `nsemna o gaf[.

Pozi\ia lor ̀ ns[ este dificil[. Maghiarii
fac tot posibilul s[-i `mping[ pe rom]ni
spre revolt[, iar rom]nii sunt la fel de de-
termina\i s[ r[m]n[ calmi, baz]ndu-se
doar pe sprijinul opiniei publice ;i pe
dreptatea cauzei lor. Procesul celor im-
plica\i ̀ n Memorandum are loc ̀ n data de
7 mai. F[r[ nicio `ndoial[ c[ vor fi con-
damna\i ;i c[ to\i vor fi `ncarcera\i. :i ce
va urma dup[? De;i cunosc Transilvania,
nu sunt preg[tit s[ r[spund. Dar totu;i
sunt sigur c[ acest apel la opinia public[
nu va fi ̀ n zadar. Noi englezii ne-am ar[tat
simpatia fa\[ de greci ;i italieni ;i sunt si-
gur c[ nu va fi prea mult dac[ le cer en-
glezilor s[-;i manifeste mila fa\[ de
rom]nii asupri\i din Transilvania.

Procesul se desf[;oar[ la Cluj. Am fost
`n;tiin\at c[ to\i cei care doresc s[ ob\in[
informa\ii  s[ ia leg[tura cu Ra\iu sau cu
p[rintele Vasile Lucaciu.

R[m]n, domnule, umilul dumnea-
voastr[ servitor,

Un simpatizant
5 Mai.

Le Matin, 10 mai 1894
Procesul rom]nilor

Cluj, 9 mai
P[rintelui Lucaciu, ;eful mi;c[rii

rom]nilor, al c[rui proces se desf[;oar[
la Cluj, i se aduce o nou[ acuza\ie de "le-
se-majestate" pentru c[ acesta ar fi voci-
ferat< “Jos regele Ungariei! Tr[iasc[

`mp[ratul Austriei!” Dup[ mai multe in-
cidente provocate de acuza\i ;i ap[r[tori,
dezbaterile au fost am]nate p]n[ m]ine.

“Le XIXe siècle”  `n num[rul 
din 11 mai 1894, pagina 2,  
“Procesul rom]nilor din 
Transilvania”

Cluj, 9 mai
La Procesul rom]nilor din Transilva-

nia au avut loc mai multe incidente. Ieri,
Lucaciu ;i Albini, aclama\i la intrarea `n
tribunal de mai mul\i rom]ni aduna\i `n
ora;, au fost maltrata\i de unguri la ie;irea
din sala de judecat[, refuz]nd s[ se pre-
zinte la audierile de dup[ amiaz[.

Informat asupra acestui aspect,
pre;edintele tribunalului a declarat c[ el
i-a cerut primarului s[ se asigure c[ li-
bertatea acuza\ilor ;i ap[r[torilor acestora
nu va fi atins[.

Ceilal\i acuza\i audia\i dup[ amiaz[
au refuzat s[ r[spund[ la `ntrebarea refe-
ritoare la condamn[rile lor anterioare.

Ast[zi, o nou[ acuzare de "lese-ma-
jestate" i-a fost adus[ lui Lucaciu pentru
c[ acesta ar fi vociferat< “Jos regele Unga-
rie! Tr[iasc[ `mp[ratul Austriei!”

La Justice, 1 octombrie 1894, 
pagina 2, 
~n Rom]nia

Dr. Lucaciu condamnat la 5 ani de
`nchisoare `n ultimul proces de la Cluj,
`;i isp[;e;te pedeapsa ca de\inut politic
`n `nchisoarea din Seghedin. Tocmai a
fost condamnat din nou de Tribunalul Sa-
tu Mare la 6 luni de `nchisoare ordinar[,
pentru o pretins[ ofens[ adus[
autorit[\ilor ungure;ti ̀ n urm[ cu doi ani.
Acest proces a fost am]nat inten\ionat
p]n[ la condamnarea de la Cluj, pentru
c[, dup[ codul penal maghiar, dac[ un
de\inut politic este condamnat la `nchi-
soare ordinar[, aceast[ ultim[ pedeaps[
o transform[ pe cea politic[ `n pedeaps[
de drept comun.

A;adar Dr. Lucaciu `;i va isp[;i pe-
deapsa de cinci ani ;i jum[tate ̀ n compa-
nia criminalilor de drept comun.

The Derby Daily Telegraph, 
11 ianuarie 1915, pagina 2
Manifestul ligii pentru unitatea
na\ional[

Duminic[
Liga Unit[\ii Na\ionale a publicat un

manifest `n care se declara c[ momentul
pentru interven\ia rom]nilor `n r[zboi a
sosit. Documentul ̀ i sf[tuie;te pe cet[\eni
s[ nu se ̀ ncread[ ̀ n promisiunile Austriei,
;i subliniaz[ c[ un rom]n adev[rat trebuie
s[ ating[ sacrificul suprem.

Manifestul este semnat de P[rintele
Lucaciu, pre;edintele Ligii, ;i de domnii
Take Ionescu, Filipescu, Gr[di;teanu ;i
Istrate ;i de domnul academician Iorga.

Trei sute douzeci ;i cinci de solda\i au
trecut `n teritoriile rom]ne;ti ;i au fost
dezarma\i.

Figaro, 2 septembrie 1918
Comunicat

O adunare general[ a comunit[\ii
rom]nilor de la Paris a avut loc ieri, pentru
a s[rb[tori prezen\a p[rintelui Vasile Lu-
caciu, pre;edintele Ligii pentru unitatea
tuturor Rom]nilor, a domnului Vasile
Stroescu, ilustrul ;ef al mi;c[rii basara-
bene, ;i a doctorului Ioan Cantacuzino,
pre;edintele Federa\iei unioniste, reunite
pentru a pune bazele unui Comitet Na\io-
nal Rom]n de ac\iune.

Diverse personalit[\i  franceze,
membri de onoare ai comunit[\ii rom]ne
au asistat la `nt]lnire.

Domnul Raphaël-Georges Lévy,
membru al Institutului, `n numele cole-
gilor francezi ;i rom]ni a \inut s[-;i ex-
prime cele mai calde ur[ri pentru reali-
zarea Rom]niei mari.

Le Gaulois, 19 septembrie 1918
Interviu cu P[rintele Lucaciu, 
Marele Patriot rom]n

autor G. Latouche

Un mare patriot rom]n, care a jucat
`n \ara sa un rol politic important, tocmai
a sosit la Paris. De talie mijlocie, cu con-
stitu\ie puternic[, cu fruntea g]nditoare,
ochii foarte vii ;i spr]ncenele stufoase,
P[rintele Lucaciu poate fi foarte u;or
abordat. El i-a f[cut reprezentantului Gau-
lois cea mai elegant[ primire.

N[scut `n Transilvania, aceast[ pro-
vincie rom]neasc[ `nl[n\uit[ de for\ele
Austro-Ungariei, b[tr]nul preot catolic,
membru al comitetului patriotic ce a lup-
tat `mpotriva opresiunilor maghiare ;i
germane, a fost expus la cele mai odioase
persecu\ii din partea guvernului Hab-
sburg.

Pentru c[ a prezentat `n anul 1892 cu
prietenii s[i un memorandum prin care a
expus revendic[rile rom]nilor, a fost con-
damnat la cinci ani de `nchisoare. ~n fa\a
protestelor energice ale regelui Rom]niei
;i speria\i de mitingurile `n care poporul
`;i exprima indignarea `mpotriva trata-
mentelor barbare pe care marele patriot
le-a ̀ ndurat ̀ n ̀ nchisoare, guvernul a fost
nevoit s[-l elibereze mai repede cu 1 an ;i
jum[tate. 

De altfel, nu  a fost singura dat[ c]nd
a fost aruncat ̀ n ̀ nchisoare, dar de fiecare
dat[, interes]ndu-se de soarta sa prietenii
s[i reu;eau dup[ un timp s[-l scoat[ din
temni\ele austriece.

-  Sosesc din America,  `mi
m[rturise;te el, ;i am venit `n Fran\a ca
s[ cooperez cu prietenii mei din Rom]nia
;i din Transilvania la constituirea unui
Comitet na\ional rom]n, care  va fi orga-
nul reprezentativ al marii na\iuni rom]ne
`n fa\a alia\ilor, crea\ie care justific[
situa\ia din momentul de fa\[ a guvernu-
lui rom]n. Vrem s[ aplic[m cauzei
rom]nilor marile principii de dreptate ;i
de libertate proclamate cu at]ta for\[ de
ilustrul pre;edinte Wilson, adunate ca
`ntr-un buchet ;i care sintetizeaz[ toate
aspira\iile noastre.

Aceste principii nu pot s[ triumfe
dec]t prin pr[bu;irea  militarismului pru-
sac ;i austriac care ne va elibera din opre-
siunea habsburgilor. Nici nu v[ pute\i im-
agina sclavagismul pe care ungurii ne-au
f[cut s[-l r[bd[m, noi na\iunile mici. Pen-
tru a distruge sufletul rom]nesc au inter-
zis limba rom]n[ `n ;coli, i-au urm[rit ;i
`nchis pe cei care vroiau s[-i `nve\e
rom]ne;te pe copii sau pe adul\i.

~n Transilvania, mai mult de zece mii
de persoane, dintre cele mai inteligente,
au fost exterminate prin atrocit[\i care nu
pot fi descrise. 

Se potrive;te perfect maxima contelui
de Luxemburg< Ucide\i, dar s[ nu l[sa\i
nicio urm[!

Iar persecu\iile despre care v[ vorbesc
dateaz[ dinainte de r[zboiul pe care Kai-
serul l-a provocat prin mijloace infame.
Pentru c[ ast[zi ;tim c[ asasinatul de la
Sarajevo al prin\ului mo;tenitor Franz
Ferdinand a fost un complot ̀ ntre Berlin,
Viena ;i Budapesta ;i comis cu o perfidie
oribil[ la ordinul contelui Tisza, sufletul
belstemat al Kaiserului.

- De ce ace;ti complici au decis acest
asasinat?

- Pentru c[ prin\ul mo;tenitor al Aus-
triei a refuzat categoric participarea la ma-
rele r[zboi pe care Wilhelm al II-lea vroia
s[-l declan;eze cu orice pre\ ;i c]t mai re-
pede.

P[rintele Lucaciu mai adaug[ c]teva
detalii ca s[ justifice afirma\iile sale pri-
vind culpabilitatea complicilor din Berlin,
Viena ;i Budapesta ;i `n fa\a unei aseme-
nea crime perfide, marele patriot cu su-
fletul cinstit ;i m]ndru, cuprins de indig-
nare stigmatizeaz[ aceast[ crim[ `n ter-
meni arz[tori.

"R[bdare! Ceasul drept[\ii este aproa-
pe!"

****
A;a cum am v[zut `n articolele de

mai sus, P[rintele Lucaciu era o perso-
nalitate familiar[ presei str[ine. De re-
marcat faptul c[ toate articolele sunt po-
zitive. Cum am spune ast[zi, avea o im-
agine extrem de pozitiv[, se bucura de
o celebritate de care pu\ini rom]ni au
avut parte.   

A consemnat 
Adriana Zaharia
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Infec\ia cu parazi\i intestinali
reprezint[ `n ziua de azi o pre-
zen\[ constant[, incomod[, care
se manifest[ `n special la copii,
dar nici adul\ii nu sunt ocoli\i.
Statistica ne spune c[ la v]rsta de
1-3 ani, 80% dintre copii sunt in-
festa\i cu parazi\i intestinali.

Parazi\ii nu sunt neap[rat un semn
al lipsei de igien[, dar e bine de ;tiut c[
ou[le de parazi\i pot tr[i s[pt[m]ni f[r[
gazd[ (de exemplu sub unghia uman[,
p]n[ la dou[ luni). Ele sunt aeropurtate
;i pot c[l[tori oriunde.

Vulnerabilitatea copiilor

Sistemul imunitar al copiilor este
complet echipat la v]rsta de 6-7 ani, prin
urmare p]n[ la aceast[ v]rst[ copiii sunt
neproteja\i sau insuficient proteja\i `n
mod natural. Apoi, alimenta\ia haotic[
a copiilor, preponderent cu alimente ul-
traprocesate, con\in]nd aditivi, conser-
van\i, coloran\i, conduce la intoxicarea
;i apoi la blocarea c[ilor de eliminare na-
tural[. Tratamentele repetate cu medi-
camente de sintez[, care afecteaz[ echi-
librul florei ntestinale, reprezint[ o alt[
amenin\are. Animalele de companie
(c]ini, pisici), care nu sunt deparazitate
de 2 ori pe an, pot fi sursa `mboln[virii
cu anumi\i parazi\i intestinali.

Specii de parazi\i

Omul se contamineaz[ cel mai u;or
cu ou[ de parazi\i, care din cauza dimen-
siunilor microscopice, pot fi practic
oriunde< `n apa contaminat[, pe legume
sau fructe sp[late superficial, animale
sau insecte. Cel mai adesea `ns[, ne in-
fest[m accidental prin atingerea obiec-
telor contaminate cu ou[ de parazi\i de
la al\i oameni infesta\i. Odat[ inhalate,
eclozeaz[ `n interiorul corpului. De
aceea, dac[ un membru al familiei este
gazda unui parazit, este posibil ca ̀ ntrea-
ga familie s[ fie infestat[.

Peste 1000 de specii de parazi\i pot
tr[i `n organismul uman, iar medicina
modern[ poate testa `n laborator doar
5% dintre specii, cu o rat[ de identificare
de numai 20%. Din fericire doar cinci
feluri de parazi\i sunt `nt]lni\i mai frec-
vent.

Ascarizii(limbricii) sunt viermi de
15-35 cm. Ou[le lor ajunse `n intestin
elibereaz[ larvele care ajung prin s]nge
`n pl[m]ni, de aici `n trahee ;i apoi sunt
`nghi\ite din nou ;i ajung `n tractul di-
gestiv sub form[ de viermi;ori adul\i.
Ascarioza se manifest[ prin tulbur[ri di-
gestive, malnutri\ie, gre\uri, v[rs[turi,
crampe ;i balonare.

Giardia este una din cauzele frecven-
te de diaree acut[ ;i cronic[ at]t la adul\i
c]t ;i la copii. Un semn specific este du-
rata de 7-10 zile a diareei. Aceasta este
`nso\it[ de dureri abdominale, balonare,
gre\uri, v[rs[turi ;i o stare de r[u.

Oxiurii sunt viermi mici de 1 cm ca-
re, odat[ ajun;i `n intestin, provoac[
m]nc[rimi la nivelul anusului, care se
accentueaz[ noaptea. La formele severe
se adaug[ astenia ;i oboseala.

De la carnea insuficient preparat[
termic ne putem `mboln[vi de trichine-
loz[ ;i tenioz[. Tenia(sau Panglica)
p[trunde `n organism prin ingerarea de
carne de vit[ infestat[. ~n intestin ea
cre;te sub forma unor viermi lungi de
10 metri. Deseori boala trece neobser-
vat[, neav]nd manifest[ri clinice. ~ntr-
un num[r mic de cazuri se poate mani-
festa prin dureri abdominale moderate,
astenie ;i stare de r[u.

Prin folosirea m]inilor nesp[late
pentru a m]nca sau prin contactul cu
blana animalelor putem contacta un pa-
razit periculos, Echinococul poate duce
la apari\ia chistului hidatic, forma\iune
care se localizeaz[ la nivelul ficatului.

Remedii naturale

Parazitozele pot ajunge adev[rate
capcane de diagnostic ;i tratament. Ma-
nifestarea lor imit[ adeseori afec\iuni,
precum virozele respiratorii repetate, tra-
tate cu antibiotice ce nu afecteaz[
parazi\ii.

Folosirea medicamentelor antipara-
zitare ̀ n scop profilactic sau ̀ n tratamen-
te repetate nu este indicat[ datorit[ efec-
tului toxic manifestat la nivel hepatic.
Avantajul plantelor este acela de a fi non-
toxice pentru om, dar letale pentru pa-
razi\i. Unele omoar[ parazitul adult, `n
timp ce altele distrug larvele si ou[le.

Exist[ plante a c[ror principii bioac-
tive pot elimina parazi\i microscopici din
fluxul sanguin. ~n plus, au rolul de a sti-
mula organismul s[ elimine toxinele pro-
duse de parazi\i, ajut]nd astfel la reface-
rea echilibrului sau func\ional.

Tinctura de nuc[ neagr[ are un efect
puternic antiparazitar. Se consum[ de
trei ori pe zi pe stomacul gol.

Un amestec de tinctur[ de nuc[ ne-
agr[, cui;oare ;i pelin va da rezultate ;i
mai bune, dar nu se recomand[ gravide-
lor. Tinctura de r[d[cin[ de gen\ian[ este
de asemenea, un remediu excelent ̀ mpo-
triva viermilor intestinali. Be\i suc de
aloe vera de 2 ori pe zi pentru prevenirea
apari\iei infec\iei.

Extractul de s]mburi de grapefruit
(20 pic[turi diluate `n ap[, de trei ori pe
zi) reprezint[ un remediu natural foarte
bun. Este ;i un imunostimulator de

marc[.
Semin\ele de dovleac constituie un

tratament recunoscut ;i foarte eficient
`mpotriva parazi\ilor intestinali, ajut]nd
la eliminarea giardiei, teniei ;i oxiurilor.
Toca\i 1,2 kg de semin\e de dovleac, dup[
care le amesteca\i cu 100 ml de lapte ;i
0,5 kg de miere. ~mp[r\i\i cantitea ob\in-
ut[ ̀ n trei p[r\i egale ;i consuma\i c]te o
parte din or[ `n or[. Apoi, dup[ alte trei
ore lua\i trei linguri de ulei de ricin. Nu
m]nca\i nimic cu 12 ore `nainte de a
`ncepe acest tratament.

Renun\a\i la dulciuri, lapte pasteuri-
zat ;i alimente preparate. Consuma\i
mult[ ceap[, usturoi, legume cu frunze
de culoare verde `nchis ;i multe salate.

Orezul crud este un detoxifiant pu-
ternic. M]nca\i diminea\a con\inutul a
4 linguri de orez integral crud care a fost
`nmuiat timp de o or[. Boabele se vor
`nghi\i sau se vor mesteca.

Be\i ceai de senna pentru eliminarea
parazi\ilor. Una dintre cele mai bune
plante cu propriet[\i vermifuge este la-
vanda. Se va folosi uleiul de lavand[, luat
intern c]te 5 pic[turi cu miere, de 2 ori
pe zi (la copii se mic;oreaz[ doza `n
func\ie de v]rst[).

Pentru eliminarea oxiurilor, prepa-
ra\i o jum[tate de litru de ceai din< o
parte pelin, o parte ment[ ;i o parte ana-
son. ~ndulci\i ceaiul cu miere sau suc de
fructe ;i be\i o can[ ̀ nainte de micul de-
jun, apoi `nc[ de 2-3 ori `n cursul zilei
`nainte de mas[. Acest tratament trebuie
urmat timp de 7 zile. Se repet[ dup[ o
pauz[ de 14 zile. :i nu uita\i ce spunea
Hipocrate< M]ncarea s[ fie leacul vos-
tru!

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Remedii naturale 
de ajutor `n combaterea 

parazi\ilor intestinali Un aspect important în timpul
sarcinii este alimentaţia corectă.
Carmen Brumă a lansat de curând
un jurnal dedicat gravidu\elor în
care oferă sfaturi importante. 

Iată care sunt alimentele de care trebuie
să te fereşti în timpul sarcinii şi care sunt
efectele lor neplăcute.

Fructele de mare, unele tipuri de peşte
şi peşte afumat, în special, trebuie evitate
în timpul sarcinii, întrucât ar putea fi con-
taminate cu Listeria.

Peştele este un aliment excelent pentru
femeile gravide şi mamele care alăptează.
Totuşi, nu orice peşte! Trebuie să-l alegeţi
cu atenţie. Chiar dacă este bogat în acizi
graşi Omega 3, importanţi pentru dezvol-
tarea sistemului nervos al copilului, peştele
poate conţine niveluri importante de mer-
cur, care ar putea să afecteze dezvoltarea
sistemului nervos al bebeluşului. Cel mai
sigur peşte pentru consum este tonul, so-
monul, sardinele, crapul, dorada, păstră-
vul, codul, heringul şi macroul de mici di-
mensiuni. Cantitatea de peşte recoman-
dată pentru consumul săptămânal al gra-
videlor este de aproximativ 500 de grame.
Atenţie la icre, cele care nu sunt tratate ter-
mic trebuie evitate!

Ouăle crude, fierte moale sau orice
alte alimente care conţin ouă crude, ar tre-
bui să fie evitate pentru a preveni infecţia
cu Salmonella.

Brânzeturile moi pot conţine bacterii
numite Listeria, ce se fac vinovate frecvent
de avortul spontan. Listeria are capacitatea
de a traversa placenta şi poate infecta co-
pilul, iar viaţa acestuia s-ar putea afla în
pericol. Eliminaţi din dietă brânzeturile
moi, cum ar fi Brie, Camembert, Roque-
fort, Feta, Gorgonzola şi brânzeturile me-
xicane, cu excepţia cazului în care este spe-
cificat clar pe etichetele produselor că sunt
preparate din lapte pasteurizat.
Indicate în timpul sarcinii sunt brânzetu-
rile de tip ricotta (obţinută prin fierberea
zerului rezultat din lapte după ce s-a pre-
parat caşul) sau urda (are doar 8% grăsime
saturată, conţine proteine de calitate su-
perioară, vitamine, minerale şi este uşor
de digerat).

Cofeina. Deşi cele mai multe dintre
studii au demonstrat că un consum mo-
derat de cofeină nu este periculos, există
şi altele care specifică faptul că aportul de
cofeină este asociat cu avortul nedorit. Ca
regulă generală, cantitatea de cofeină dintr-
o zi nu trebuie să depăşească 200 mg în
timpul sarcinii. Cofeina are efect diuretic,
ceea ce înseamnă că stimulează eliminarea
lichidelor din organism. Cafeaua poate fi
înlocuită cu ceaiul verde sau negru, însă
tot în cantităţi moderate, adică maximum
2 căni pe zi.

Alcool. Nu există o cantitate de alcool
recomandată pentru consumul în sigu-
ranţă în timpul sarcinii. Prin urmare, al-
coolul trebuie evitat în totalitate de către
femeile gravide. 

Legume nespălate. Prin consumul de
legume nespălate se poate contacta toxo-
plasmoză. Această infecţie poate contami-
na solul în care au fost cultivate legumele.
Boala poate predispune la infecţii care ar
putea afecta atât sănătatea copilului, cât şi
a mamei.

Carne crudă. Carnea, indiferent de
felul acesteia, pentru a nu influenţa în mod
negativ sănătatea mamei sau a copilului,
trebuie să fie suficient preparată termic.
În caz contrar, carnea ar putea fi o sursă
de trichinella, salmonella, toxoplasmoză
sau chiar E. coli. Nu consumaţi sushi, su-
rimi, biftec, tartar sau fripturi în sânge. Nu
mâncaţi alimente congelate care au fost
dezgheţate şi apoi recongelate şi nu de-
congelaţi alimentele la temperatura came-
rei ci în frigider.

Mezeluri. Pe lângă cantitatea mare de

E-uri periculoase pe care le conţin, meze-
lurile prezintă şi alte pericole. Evită-le în
special pe cele care au fost realizate indus-
trial, fără a fi trecute prin procesul de fier-
bere. Adică acele mezeluri pe bază de carne
crudă. Mezelurile crude reprezintă un risc
de contaminare cu Listeria.

Ficatul. Majoritarea femeilor se tem
să mănânce ficat de orice fel în timpul sar-
cinii. Interdicţia se referă însă la ficatul de
cod, de viţel şi de porc care conţin cantităţi
mari de vitamina A, considerată toxică în
sarcină dacă depăşeşte 1800 de microgra-
me pe zi.

Ficatul de pui în cantităţi moderate nu
este periculos, ba din contră, este o sursă
excelentă de proteine şi fier uşor asimilabil
de către organism.
Îndulcitori artificiali şi conservanţi. În-
dulcitorii artificiali întâlniţi în sucurile
dulci sau prăjituri trebuie excluşi din dietă
în timpul sarcinii, întrucât studiile au de-
monstrat că pot creşte riscul naşterii pre-
mature. Multe alimente sunt pline de adi-
tivi şi conservanţi. Unul dintre aditivii care
trebuie evitaţi în timpul sarcinii este mo-
noglutamatul de sodiu (E621), care ar pu-
tea provoca dureri de cap şi disconfort ab-
dominal. Feriţi-vă şi de E951 (aspartam),
ciclamaţi, E954 (zaharina), E955 (sucra-
loza).

Ananas şi papaya. Deşi este un fruct
foarte sănătos, ananasul poate fi periculos
dacă se consumă în cantităţi foarte mari.
Ananasul este bogat în bromelaină, care
poate provoca înmuierea colului uterin,
rezultatul fiind travaliul prematur. Asta nu
înseamnă că trebuie exclus din alimentaţie,
doar să nu faceţi o pasiune pentru el. Ca
măsură suplimentară de precauţie se va
evita consumul de ananas în ultimul tri-
mestru de sarcină.

Acelaşi efect îl poate avea şi papaya,
care conţine seminţe bogate în latex, ce
pot declanşa contracţiile uterine. Fructul
se poate consuma însă în primul trimestru
de sarcină, întrucât fructul copt de papaya
este bogat în vitamina C şi alte substanţe
nutritive sănătoase. De asemenea, papaya
amestecată cu miere este un tonic excelent
pentru femeile gravide, dar şi pentru cele
care alăptează.

Arahide. Specialiştii recomandă evi-
tarea consumului de arahide în timpul sar-
cinii şi alăptării. Interdicţia este adresată
mai ales femeilor predispuse la alergii, cu
un istoric familial în care sunt prezente
alergii precum astmul, eczemele sau febra
de fân.

Seminţe de susan. Seminţele de susan
au fost utilizate în mod tradiţional ca me-
dicamente pentru provocarea avortului.
Două linguriţe la 3-4 zile sunt suficiente şi
sigure pentru consum în timpul sarcinii.

Peste 1000 de specii de parazi\i pot tr[i `n organismul uman, iar medicina modern[ poate testa
`n laborator doar 5% dintre specii, cu o rat[ de identificare de numai 20%. Din fericire doar cinci
feluri de parazi\i sunt `nt]lni\i mai frecvent.

Alimente 
care trebuie evitate

`n timpul sarcinii

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)

Orezul crud este un detoxifiant puternic ;i trebuie m]ncat diminea\a
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Ceaiul "Ierburile vie\ii" este un produs tonic ;i calmant, depurativ, detoxifiant, diuretic,

vitaminizant ;i mineralizant. Ceaiul contribuie la `nl[turarea blocajelor energetice ;i de
asemenea, ajut[ la calmarea ;i lini;tirea general[ a organismului. 

Bitter „Ierburile vie\ii” este
ob\inut din 21 de plante medici-
nale. Produsul are un efect ener-
gizant ;i tonifiant asupra sistemu-
lui nervos, `nl[tur[  blocajele en-
ergetice, ajut[ la calmarea general[
a organismului ;i confer[ o stare
de confort psihic ;i echilibru
emo\ional. Prin con\inutul bogat
`n substan\e active, produsul Bitter
„Ierburile vie\ii”, at]t sub form[ de
tinctur[, c]t ;i de capsule sau ceai,
este un remediu eficace `n armo-
nizarea tuturor func\iilor vitale ale
organismului. Ajut[ la depurarea
;i detoxifierea organismului de
reziduuri ;i toxine, purific[
s]ngele, elimin[ excesul de ap[ ;i
secre\ii prin diurez[ ;i
expectora\ie. Corecteaz[ caren\ele
de vitamine ;i minerale ;i ̀ nt[re;te
imunitatea natural[ a organismu-
lui datorit[ caracterului vita-
minizant ;i mineralizant.

Ingrediente< Ap[ demineralizat[, Al-
cool etilic de cereale, Isop (Hyssopus offic-
inalis), Busuioc (Ocinum basilicum), Roz-
marin (Rosmarinus officinalis), Sun[toare
(Hypericum perforatum), S]nzian[ (Gal-
ium verum), Sulfin[ (Melilotus officinalis),
Trei-fra\i-p[ta\i (Viola tricolor), P[ducel
(Crataegus monogyna), Schinel (Cnicus
benedictus), Urzic[ (Urtica dioica),
Cre\i;oar[ (Alchemilla vulgaris), Turi\[-
mare (Agrimonia eupatoria), Coada-
;oricelului (Achillea millefolium), Coada-
calului (Equisetum arvense), Salvie (Salvia
officinalis), G[lbenele (Calendula offici-
nalis), Troscot (Polygonum aviculare),
Mesteac[n (Betula verrucosa), Ceai-verde
(Camellia sinensis), Ceai-negru (ea
sinensis), Hibiscus (Hybiscus sabdariffa),
Stevia rebaudiana.  

Este recomandat ca adjuvant `n toni-
fierea sistemului nervos ;i `n ameliorarea
unor afec\iuni nervoase (dureri de cap,
migrene, depresii, nevroze, anxietate, in-
somnii), `mbun[t[\irea func\iilor psihice
(memorie, concentrare, aten\ie, coor-
donare), artrite ;i artroze, edeme de natur[
renal[, reumatismal[ sau cardiac[.

Mod de administrare< Intern - Bitter
„Ierburile vie\ii”sub form[ de tinctur[ se
folose;te dizolvat `n ceai sau  ap[, 1 lin-
guri\[ `nainte de mas[ ;i 1 liguri\[ dup[
mas[, de 3 ori pe zi, ̀ n cure de 6 s[pt[m]ni,
pauz[ de o lun[ ;i cura se poate relua. Per-
soanele care nu au  voie s[ consume alcool
vor dizolva bitterul ̀ n ap[ sau ceai fierbinte,

l[s]nd 5-10 minute `n repaus pentru a se
evapora alcoolul sau acest produs se poate
`nlocui cu Bitter „Ierburile vie\ii”capsule
care se folose;te astfel< adul\i, c]te 2 capsule
de 3 ori pe zi, dup[ mesele principale, `n
cure de 6 s[pt[m]ni, cu pauze de 10 zile>
copii de la 6 ani `n sus< 1 capsul[ de 3 ori
pe zi, dup[ mesele principale, ̀ n cure de 3
s[pt[m]ni, cu pauze de 10 zile. Extern< se
poate utiliza Bitterul „Ierburile vie\ii” sub
form[ de tinctur[ pentru masaje sau com-
prese cu Ceaiul „Ierburile vie\ii”< Intern<
infuzie din 1-2 doze la 200 ml ap[ fierbinte,
se pot consuma 3 ceaiuri pe zi de c[tre
`ntreaga  familie, `n cure de lung[ durat[.
Extern< se poate ad[uga la baia general[
pentru reconfortarea organismului.

Ceaiul “Ierburile vie\ii”

Ceaiul "Ierburile vie\ii" este un produs
tonic ;i calmant, depurativ, detoxifiant, di-
uretic, vitaminizant ;i mineralizant. Ceaiul
contribuie la `nl[turarea blocajelor ener-
getice ;i de asemenea, ajut[ la calmarea ;i
lini;tirea general[ a organismului. ~n com-
ponen\a lui intr[ urm[toarele plante< Isop-
(Hyssopus officinalis), Busuioc- (Ocinum
basilicum), Rozmarin-(Rosmarinus offic-
inalis), Sun[toare- (Hypericum perfora-
tum), S]nzian[- (Galium verum), Sulfin[-
(Melilotus officinalis), Trei-fra\i-p[ta\i-
(Viola tricolor), P[ducel - (Crataegus
monogyna), Schinel-(Cnicus benedictus),
Urzica-mare- (Urtica dioica), Cre\i;oara-
(Alchemilla vulgaris), Turi\a-mare-(Ag-
rimonia eupatoria), Coada ;oricelului-(

Achillea millefolium), Coada-calului-(Eq-
uisetum arvense), Salvie-(Salvia offici-
nalis), G[lbenele-(Calendula officinalis),
Ceai verde-(Camellia sinensis), Hibiscus-
(Hybiscus sabdariffa).

Intern – infuzie din 1-2 doze la 200
ml ap[ fierbinte, se pot consuma 3 ceaiuri
pe zi, de ̀ ntreaga familie, ̀ n cure de lung[
durat[. Extern< se poate ad[uga la baia
general[ pentru reconfortarea organismu-
lui.

Contraindica\ii< Nu se administreaz[
persoanelor alergice la vreunul din ingre-
dientele produsului.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261.716 450

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

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271 338 > 0262.372 695 
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Bitterul Ierburile vie\ii 
de la Hypericum are rol tonic ;i

calmant asupra sistemului nervos
Rolul cafelei ̀ n p[strarea siluetei con-

stituie ̀ n continuare obiectul mai multor
studii. Este cunoscut faptul c[ men\ine-
rea greut[\ii dup[ un regim de sl[bire re-
prezint[ partea cea mai complicat[ `n
procesul de sc[dere `n greutate.

Autorii unui studiu german publicat
`n revista European Journal of Clinical
Nutrition subliniaz[ faptul c[ modifica-
rea obiceiurilor alimentare pe timp ̀ nde-
lungat este cheia reu;itei. Cercet[torii
`ncearc[ s[ demonstreze cum poate fi ca-
feaua un mijloc pentru men\inerea
greut[\ii la care se ajunge dup[ un regim
de sl[bire.

Studiul a fost coordonat de o echip[
de la :coala de Medicin[ de la Hanovra.
Au fost recrutate 494 de persoane b[rba\i
;i femei care \ineau diet[. De-a lungul
cercet[rii au fost examinate obiceiurile
lor alimentare `nainte, `n timpul ;i dup[
pierderea `n greutate.

Oamenii de ;tiin\[ au observat c[
persoanele care au reu;it cel mai bine s[
`;i men\in[ greutatea dup[ regim, contrar
celorlalte, consum[ regulat cafea, c]te
dou[ - patru ce;ti pe zi. De altfel este cu-

noscut faptul c[ un bun element pentru
pierderea greut[\ii este cafeina. S-a con-
statat c[ acele persoane care beau cafea
au un indice de mas[ corporal[ (IMC)
mai sc[zut dec]t cei ce se feresc de "apa
neagr[" cum era denumit[ `n vechime.
Noutatea pe care o aduce studiul const[
`n rolul cafelei `n men\inerea greut[\ii
dup[ un regim de sl[bire. Cercet[torii
arat[ printre altele c[ o cantitate prea ma-
re nu ajut[, dimpotriv[, este d[un[toare
pentru s[n[tate, recomandarea fiind
pentru cel mult patru ce;ti de cafea pe
zi, potrivit metronews.fr.

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

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

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST

Consumul moderat de cafea
ajut[ la men\inerea greut[\ii



10 Informa\ia de Duminic[/29 noiembrie 2015
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Cl[tite de post

Fasole 
b[tut[

Mod de preparare<

Se amestecă făina, zahărul, zahărul
vanilat, sarea, romul și frișca (dacă folo-
siți), apoi amestecând, se adaugă apă mi-
nerală (dacă nu folosim ouă, apa mine-
rală nu se poate înlocui cu apă plată, sau
apă de la robinet), până când aluatul va

avea o consistență ca smântâna. Se pră-
jește în tigaie unsă cu un pic de ulei, sau
într-un vas antiaderent. Dacă doriți să le
serviți cu gem, aluatul poate fi mai con-
sistent, deci clătitele vor ieși mai groase,
iar dacă le umpleți, preparați un aluat
mai fluid și faceți clătite mai subțirele.
Ca aspect vor ieși exact ca și clătitele cu
lapte și ouă și nici gustul nu va fi prea di-
ferit. 

Ingrediente< 
400 - 450 făină, 3-4 linguri de friș-
că vegetală (se poate face și fără
frișcă) 4 linguri de zahăr, un plic
de zahăr vanilat, 2 linguri de rom,
sau câteva picături de esență de
rom, sare, apă minerală carboga-
zoasă, gem, sau mere răzuite,
amestecate cu zahăr și scorțișoare
pudră pentru umplutură.

Mod de preparare<

Fasolea se fierbe în apă ușor să-
rată, apoi boabele se scot, în așa fel încât
să mai rămână din ele și în zeamă. Din
această zeamă se va prepara supa. Boa-
bele scoase se zdrobesc, fie cu robotul,
blenderul, sau conform rețetelor tradi-
ționale, se bat bine cu lingura de lemn,
până se face o past (eventual dă prin ma-
șina de tocat). Din făină și puțin ulei se

face un r]ntaș, se adaugă o linguriță de
boia, apoi fasolea zdrobită, condimente
și puțină apă, până la obținerea consis-
tenței dorite. Se fierbe puțin, iar după ce
se ia de pe foc se adaugă și usturoiul zdro-
bit și se amestecă. Ceapa se feliază și se
călește în ulei, apoi se presară cu boia.
Fasolea bătută se servește caldă, iar de
asupra se pune ceapa călită. Dacă nu ți-
neți post, se poate servi și cu cârnăcior
prăjit. La masă se oferă cu varză murată
sau castraveți murați.

Ave\i nevoie< 
500 g fasole boabe, 3 linguri de
făină, ulei, 3 căței mari de usturoi,
sare, piper, boia de ardei, o ceapă.

Co;ule\ cu fructe 
acri;oare

Mod de preparare< 

Ingredientele pentru coșulețe se
amestecă și se prepară din ele un aluat
de linzer, se întinde cu sucitoarea, apoi
cu ajutorul unui pahar de sticlă se taie în

formă de cercuri, acestea se așează în for-
mele de coșulețe, iar la mijloc, în fiecare
se va așeza câte o nucă întreagă, nedeco-
jită și spălată în prealabil, să nu se umfle
aluatul când se coace. Se așează pe o tavă,
se dă la cuptor și se coace circa 15 minute
la foc mediu. După ce s-au răcit, coșule-
țele se scot din formă. Budinca se prepară
după rețeta obișnuită și până când nu se
întărește, se pune câte o lingură în fiecare
coșuleț. Se așează fructele, se prepară ge-
latina după rețeta de pe ambalaj, și se
toarnă în fiecare coșuleț, astfel încât să
fixeze bine fiecare bucățică de fructe.

Ingrediente< 
Pentru aluat< 280 g de făină de bu-
nă calitate, 200 g de margarină, 80
g de zahăr, 2 ouă, un plic de zahăr
vanilat. Pentru umplutură< o bu-
dică de vanilie, 500 ml de lapte, 3
linguri de zahăr, un plic de gelati-
nă, 100 - 150 g de vișine fără sâm-
buri, 150 g de coacăze roșii, sau
fructe de pădure în amestec, în to-
tal 250 g. În anotimpul rece se fo-
losesc fructe congelate, sau din

compot.

Sup[ de fasole 
cu t[i\ei

Mod de preparare<

Zeama, în care au mai rămas și
boabe de fasole se pune din nou la fiert,

se adaugă zarzavaturile curățate și mă-
runțite, precum și câteva linguri din ule-
iul în care s-a călit ceapa pentru fasolea
bătută, apoi se condimentează. Multe
gospodine prepară această supă chiar și
fără zarzavaturi, doar cu puțină ceapă
călită. Tăițeii se pot fierbe și separat,
adăugându-se la supă după ce s-au stre-
curat, sau se fierb direct în supă, după ce
zarzavaturile deja sunt fierte.

Ave\i nevoie< 
Această supă se prepară de obicei
împreună cu fasolea bătută. Pe lân-
gă zeama din care s-au scos boa-
bele de fasole mai este nevoie de
circa 500 g de zarzavaturi (mor-
covi, pătrunjei, gulie, \elină), 200
tăiței (dacă preparați de post folo-
siți orez, sau tăiței fără ouă) și con-

dimente (sare, piper, delicat).

Pătrunjelul se cultivă pe toată planeta
și este utilizat în bucătăriile din întreaga
lume. Mai puţin sunt luate în seamă vir-
tuţile lui terapeutice în ameliorarea sau
tratarea unor afecţiuni. Pătrunjelul reduce
durerile menstruale și ameliorează unele
forme de cancer.

Planta are o mulţime de virtuţi și pro-
prietăţi, care ajută la ameliorarea și vinde-
carea unui număr impresionant de boli,
lucru ce se datorează compoziţiei chimice
complexe< apeină, betacaroten, brom, clo-
rofilă, cumarină, diastaze, cupru, fier, fos-
for, flavonoide, iod, monoterpene, apiol,
poliacetilenă, principiu estrogen, pinenă,
potasiu, sulf, sodiu, terpene, uleiuri
esenţiale, acid pantotenic, linolinic și vita-
minele A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E. Pe
lângă acestea, vitamina C conţinută de-
pășește portocala sau lămâia.

Vă scapă de astenie, 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 variate boli precum< abcese, acnee,
afecţiuni oculare, digestive, dermatologice,
afecţiunile prostatei, afecţiuni vasculare,
anemie, anorexie, ascită, astenie, atonia ve-
zicii biliare și digestivă, balonări, bolile ve-
zicii urinare (ajută în special contra re-
tenţiei 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 putre-
facţie, contuzii, dermatoze, dismenoree,
dispepsii, dureri de stomac, edeme cardio-
renale (înlătură apa în exces), febre inter-
mitente, flatulenţă, gastrită hipoacidă,
gușă, hepatism, hipertensiune arterială,
incontinenţă urinară (benefic în amestec
cu lămâile), infecţii diverse, litiază biliară
și renală, menstruaţie dureroasă, nervozi-
tate, nevralgii, paraziţi intestinali, pete ale
pielii, pistrui, psoriazis, reumatism, tulbu-
rări de ciclu menstrual, tumori, vicii ale
sângelui sau ulcer stomacal.

Pătrunjelul se fierbe în lapte dulce, se
combină cu camfor pisat și albuș, apoi se
leagă la gât în tifon. Pătrunjelul fiert în
lapte dulce se folosea și la alinarea durerilor
cauzate de orice rană.

În multe părţi ale ţării, această plantă
aromată se folosea ca diuretic sau în tra-
tarea ascitei. Se fierbeau șase-zece rădăcini
înăbușit, până scădea apa la o treime. Pă-
trunjelul tăiat mărunt se amesteca bine cu
făină de in, se întindea pe o bucată de pân-
ză, apoi se punea pe burtă, iar zeama se
bea.

Vracii dădeau de băut pătrunjel fiert
cu chimen și boabe de ienupăr. Decoctul
se mai bea și de cei care aveau pietre la ri-
nichi. La hemoroizi și prolaps rectal pă-
trunjeii pisaţi (rădăcina), înmuiaţi în oţet
și încălziţi pe foc se foloseau la oblojeli.

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. 
În ameliorarea edemelor se poate folosi
0,5 kg de rădăcină fiartă într-un litru de
apă până când lichidul a scăzut la jumătate.
Pentru afecţiunile endocrine, se macină o
linguriţă cu seminţe de pătrunjel și se ţine
în gură, sub limbă, timp de zece minute,
după care se înghite.

Pentru ameliorarea afecţiunilor grave,
precum tumorile sau cancerul, este ideal
sucul proaspăt de pătrunjel.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

P[trunjelul reduce
durerile menstruale

ş;i amelioreaz[ unele
forme de cancer

Lista afecţiunilor ce pot fi ameliorate și tratate cu pătrunjel este foarte lungă, iar virtuţile acestei
plante sunt benefice în cele mai variate boli precum< abcese, acnee, afecţiuni oculare, digestive, der-
matologice, afecţiunile prostatei, afecţiuni vasculare, anemie, anorexie, ascită, astenie, atonia
vezicii biliare și digestivă, balonări, bolile vezicii urinare (ajută în special contra retenţiei de urină)
și cancer - în special cel intestinal sau digestiv. 
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Pentru femeia modern[, pan-
talonii au practic aceea;i semni-
fica\ie ca ;i pentru b[rba\i. ~n baza
acestui articol de `mbr[c[minte
putem crea mii de \inute `n cele
mai variate stiluri. 

Pantalonii au devenit parte indispen-
sabil[ a stilului business, precum ;i a celui
casual ;i grunge. ~n plus, aleg]nd modelul
potrivit, pantalonii pot fi purta\i at]t la
`nt]lniri romantice, c]t ;i la diverse eve-
nimente festive de sear[. Este timpul s[
afl[m ce tipuri de pantaloni sunt la mod[
`n sezonul toamna-iarna 2015-2016.

Pantaloni stil androgin
Acest stil unic a ̀ nceput s[ apar[ abia

la `nceputul secolului al 20-lea. Caracte-
ristica sa principal[ este combinarea ̀ ntr-
o imagine a stilului masculin ;i feminin.
~n noul sezon rece, aceast[ orientare sti-
listic[ a atras aten\ia lui Phillip Lim, Ale-
xander Wang, Chalayan, Nina Ricci, Vera
Wang, Dries Van Noten, `n rezultatul
c[ruia au ap[rut pantalonii tipici mascu-
lini, care arat[ foarte bine pe corpul fragil
feminin.

Modele de pantaloni largi
Deja am avut ocazia s[ observ[m

pantalonii largi `n sezonul de mod[
prim[vara-var[ 2015. Noul sezon este
marcat de o pasiune mai mare pentru
aceste modele. ~n noua linie de
`mbr[c[minte, Dries Van Noten, Akris,
Balmain, Undercover, Carolina Herrera,
Emilio Pucci, Roksanda au inclus panta-
loni largi din p]nz[, pantaloni afgani,
pantaloni Palazzo, salavari at]t de lungi-
me standard, c]t ;i de lungime mai mic[.
Trebuie remarcat faptul c[ ace;ti panta-
loni extremi de populari vor fi perfec\i
pentru cele care doresc s[ ascund[ discret
c]teva kilograme sau cm `n plus, pentru
c[ `n multitudinea de falduri, este dificil
de a vedea adev[ratele forme feminine.

Capri la mod[ toamna-iarna
2015-2016

Pantalonii capri din nou sunt ̀ n topul

tendin\elor `n mod[ pentru sezonul
toamn[-iarn[ 2015-2016, dovad[ fiind
prezent[rile Akris, Escada, Elie Saab, Sal-
vatore Ferragamo, Alberta Ferretti, Fendi,
Ralph Lauren, Louis Vuitton, Donna Ka-
ran, Victoria Beckham, Red Valentino,
Christian Dior, Dries Van Noten, Vera
Wang. Unii designeri au dezgolit u;or zo-
na gleznei, ̀ n timp ce al\ii au ales s[ scur-
teze pantalonii p]n[ la linia genunchilor.
Este dificil s[ nu observ[m c[ aceste mo-
dele de pantaloni arat[ foarte armonios
cu o varietate de articole de ̀ mbr[camin-
te. Ei pot fi perfect asorta\i cu pulovere,
jachete alungite, bluze ;i tricouri, astfel
`nc]t ace;tia s[ poat[ fi purta\i at]t de zi
cu zi, c]t ;i `n \inute business.

Stil clasic
~n ciuda popularit[\ii pantalonilor

scurta\i ;i evaza\i, exist[ designeri care
r[m]n fideli clasicii verificate. Printre
ace;tia pot fi men\ionate branduri pre-
cum Escada, Altuzarra, Ralph Lauren,
Elie Saab, pentru ca `n colec\iile lor ad-
miratorii modelelor tradi\ionale vor pu-
tea alege modele obi;nuite de pantaloni
`n stil clasic. Cei care consider[ stilul cla-
sic ca fiind plictisitor, trebuie s[ acorde o
aten\ie deosebit[ prezent[rilor Altuzarra
sau Ralph Lauren, care demonstreaz[ c[
pantalonii clasici pot fi, de asemenea, exe-
cuta\i modern, la care designerii folosesc
culori ;i \es[turi la mod[.

Pantaloni evaza\i 
`n stilul anilor ’70

Analiz]nd noile prezent[ri de mod[
pentru sezonul toamn[-iarn[ 2015-2016,
putem afirma cu `ncredere c[ pe podiu-
murile mondiale pasiunile ard. ~n primul
r]nd c]nd vine vorba despre nostalgia
pentru anii ’70. Anumi\i designeri nu
doar au atins tema retro, dar s-au cufun-
dat ̀ n ea ̀ n totalitate (Versace, Fendi, Zu-
hair Murad), datorit[ c[rora s-au `ntors
din nou ̀ n mod[ pantalonii evaza\i de la
genunchi, at]t de renumi\i `n acele tim-
puri.

Lampasuri
La mod[ au revenit ;i lampasurile –

benzi verticale de material pe laturile ex-
terioare ale pantalonilor. Astfel de modele

sunt destul de contradictorii. Unele femei
nu ezit[ s[-i foloseasc[ de zi cu zi, ̀ n timp
ce altele `i consider[ nepotrivi\i pentru
imaginea ;i stilul s[u. Acest lucru se
`nt]mpl[ numai deoarece atunci c]nd
vorbim despre lampasuri, imediat ne vine
`n minte stilul sportiv pe care nu orice
fashionist[ ̀ l poate utiliza ̀ n stilul s[u ca-
sual. Cu toate acestea, mul\i designeri
cred c[ lampasurile ar trebui s[ fie o parte
integrant[ numai doar a stilului sport ;i
a imaginilor masculine, dar ;i a celui de
afaceri, casual ;i chiar de sear[. Toate va-
riet[\ile de pantaloni dam[ cu lampasuri
la mod[ pot fi v[zute `n prezent[rile Gi-
venchy, Lanvin, Kenzo, Balenciaga.

Piele ;i vinil
Pielea ;i vinilul au fost create pentru

a accentua silueta feminina ;i formele vo-

luptuoase. Nu `nt]mpl[tor cu fiecare se-
zon de mod[, `mbr[c[mintea din piele
este demonstrat[ tot mai des `n
prezent[rile mondiale. ~n noul sezon
toamn[-iarn[, cu aceste materiale s-au
jucat din nou Saint Laurent, Louis Vuit-
ton, Rodarte, Acne Studios, Elie Saab,
Carven, Chalayan, Zero + Maria Cornejo,
`n colec\iile c[rora au ap[rut pantaloni
`ndr[zne\i ;i foarte stila\i din piele, exe-
cuta\i `n culorile negru, ro;u, bordo ;i
maro.

|inute monocromatice 
cu pantaloni

Dup[ cum ;tim, o \inut[ monocro-
matic[ poate fi de doar o singur[ culoare.
P[rerea gre;it[ precum c[ monocroma-
tica este plictisitoare, deja de ceva timp
este negat[ de designerii moderni. :i cum
pot s[ fie plictisitoare \inutele de la guru
`n moda precum Zuhair Murad, Versace,
No. 21, Escada, Undercover, Ralph Lau-
ren, Bottega Veneta, Blumarine, Nina
Ricci, Vivienne Westwood Red Label?  ~n
liniile acestor branduri renumite puteau
fi v[zute tot mai des pantaloni dam[ exe-
cuta\i `ntr-o singur[ gam[ de culori cu
celelalte elemente ale \inutei. :i observa\i
c[ nu este vorba doar de culorile tradi\io-
nale monocromatice. Ast[zi, la mod[
sunt costumele de culoare ro;ie ;i al-
bastr[, pantaloni albi `n combina\ie cu
un poncho alb, pantaloni galbeni cu blan[
scurt[ galben[, geant[ sau bluz[, s.a. Des-
ignerii ne `ndeamn[ s[ l[rgim orizontul
fanteziei artistice, demonstr]nd lumii
creativitatea ;i ingeniozitatea dvs. ~n plus,
\inutele monocromatice pot fi o
adevar[t[ salvare pentru cei care nu ;tiu
s[ combine corect culorile.

Decorul bogat 
al pantalonilor la mod[
toamn[-iarn[ 2015-2016

Noul sezon rece promite a fi unul
foarte intens ;i ̀ n ceea ce prive;te alegerea
decorului. Pentru a le da o not[ de origi-
nalitate articolelor sale, Fausto Puglisi,
Isabel Marant, Lanvin, Chalayan, Fendi,
Undercover, Rodarte, Zadig & Voltaire,
Alberta Ferretti au folosit la decorarea
pantalonilor accesorii din metal, paiete,
broderie, franjuri, inser\ii de blan[ ;i

chiar cioburi de sticl[ improvizat[.

Uzoare la mod[, grafic[ 
;i imprimeuri

La egalitate cu pantalonii monocro-
matici, o cerere mare au ;i articolele cu
imprimeuri. Primul lucru izbitor repre-
zint[ o cantitate mare de pantaloni cu
uzoare geometrice, care pot fi v[zu\i `n
colec\iile Bottega Veneta, Emilio Pucci,
Akris, Altuzarra, Vivienne Westwood
Red Label, Acne Studios. Cele mai po-
pulare sunt carourile ;i dungile, mult mai
rar se ̀ nt]lnesc varia\iile de buline. Chri-
stian Dior, Kenzo, Balmain, Dries Van
Noten, Carven, Elie Saab, Red Valentino,
Vivienne Westwood ;i-au oprit alegerea
la compozi\ii vegetale, cu animale ;i abs-
tracte. Casa de mod[ Versace a mers ;i
mai departe - aceasta ;i-a ornamentat
pantalonii cu meandru ;i imagini cu has-
htag-uri.

Culorile pantalonilor 
la mod[ toamn[-iarn[ 
2015-2016

De ceva timp s-a observat c[ mul\i
designeri sunt obi;nui\i s[ nu acorde o
aten\ie sezonalit[\ii. Deosebit de acut se
reflect[ acest lucru `n alegerea culorilor
la mod[. ~n ciuda faptului c[ afar[ gerul
b]ntuie furios, mae;trii de mod[ reco-
mand[ s[ se poarte pantaloni `n culori
aurii, argintii, galben str[lucitor, turcoaz,
albastru, kaki, ro;u, roz, albastru (Bal-
main, Zac Posen, Elie Saab, Carolina Her-
rera, Escada, Carven, Bottega Veneta,
Versace). Colec\iile de pantaloni pentru
sezonul toamn[-iarn[ 2015-2016 s-a do-
vedit a fi extrem de luminos, dinamic,
divers ;i destul de “cald”. De;i exist[ ;i
p[reri contradictorii. De exemplu, Akris,
Givenchy, Balenciaga, Chalayan au ales
acromatica standard aleg]nd pentru pre-
zent[rile sale culori practice ;i versatile
de negru, gri ;i alb, care pot face o baz[
excelent[ pentru majoritatea \inutelor de
primavar[-iarn[. Dup[ cum se poate ve-
dea, sezonul toamn[-iarn[ 2015-2016 va
fi incredibil de divers din punct de vedere
al alegerii culorilor la mod[, imprimeu-
rilor ;i stilurilor de pantaloni. Deci, face\i
alegerea dumneavoastr[ ;i fi\i ̀ ntr-un pas
cu moda!

Pantalonii au devenit parte indispensabil[ a stilului business, precum ;i a celui casual ;i grunge.
~n plus, aleg]nd modelul potrivit, pantalonii pot fi purta\i at]t la `nt]lniri romantice, c]t ;i la
diverse evenimente festive de sear[. 

Ce tipuri de pantaloni sunt la mod[ 
`n sezonul toamn[-iarn[ 2015-2016?
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Actri\a britanic[ nu a l[sat ori-
ginile ei modeste s[ stea `n calea
ascensiunii din lumea filmului, iar
rolurile din produc\iile cu James
Bond ;i “Mandela< Long Walk to
Freedom” i-au dovedit versatilita-
tea. ~ns[ ;i dup[ cele peste 20 de
pelicule `n care a ap[rut, Naomie
poart[ cu ea bagajul dureros al
trecutului.

P[rin\ii ei adolescen\i s-au desp[r\it
`nainte ca ea s[ se nasc[, leg[tura cu
tat[l ei (originar din Trinidad) fiind
una aproape inexistent[. “Este o res-
pingere imens[ - s[ nu fii dorit[ de pro-
priul tat[.” Pentru a ̀ ncepe s[-;i trateze
r[nile copil[riei, Naomie a participat
la un curs terapeutic de o s[pt[m]n[
`n luna mai. “Marea mea problem[ este
`ncrederea `n oameni, `n special frica
de a fi abandonat[.”

~n prezent, lucrurile stau mult mai
bine pentru actri\a `n v]rst[ de 39 de
ani. ~narmat[ cu mult[ ̀ ncredere ̀ n ea,
s-a bucurat de un an bun din punct de
vedere al proiectelor cinematografice,
cu dou[ pelicule lansate pe marile ecra-
ne ;i alte dou[ aflate ̀ n produc\ie. “M[
aflu ̀ ntr-un punct ̀ n care sunt deschis[
oric[rui drum pe care m[ duce via\a.”

De aceea s-a `nscris la un curs de g[tit,
aleg]nd calea progresului personal din-
colo de problemele de familie. 

Pasiunea ;i perfec\ionismul ei sunt
dou[ caracteristici care `;i arat[ for\a
pe marile ecrane. Cu toate acestea, ;tie
;i c]nd s[ fac[ un pas ̀ n spate. Dup[ ce
a jucat-o pe Winnie Mandela `n 2013,
a sim\it c[ are nevoie de o perioad[ de
lini;te, av]nd ̀ n vedere implicarea ei ̀ n
rol. “Am sim\it c[ mi-a intrat sub piele
`ntr-un mod nemai`nt]lnit p]n[ atunci
la un alt personaj interpretat de mine.
A fost ceva minunat s[ pot s[ o inter-
pretez ;i sunt extrem de m]ndr[ de per-
forman\a mea. Dar asta a `nsemnat ;i
c[ a fost mai greu s[-i dau drumul din
ad]ncul meu.” A;a c[ rolul care a urmat
a fost unul de eliberare a energiei acu-
mulate `n timpul film[rilor – “Cartea
junglei< Origini”.

:i rolul din recent lansata produc\ie
cu agentul 007 – “Spectre” – a fost ac-
ceptat tot din bucuria de a juca `ntr-o
asemenea produc\ie. “Este o experien\[
uimitoare ;i care-\i schimb[ via\a. E o
franciz[ cu care am crescut ;i nu mi-
am ̀ nchipuit niciodat[ c[ voi avea oca-
zia s[ fac parte din distribu\ie.” Este
m]ndr[ s[ duc[ mai departe tradi\ia
rolurilor principale interpretate de fe-
mei de culoare `n produc\iile Bond, ca

Grace Jones ;i Halle Berry. “Este ceva
incredibil ;i o mare realizare.”

Au trecut vremurile `n care Harris
tr[ia din ajutorul social, crescut[ de o
mam[ singur[ adolescent[ (originar[
din Jamaica) ̀ ntr-un cartier din partea
nordic[ a Londrei. Hot[r]t[ s[-i ofere
un trai decent fiicei sale, aceasta a decis
s[-;i continue studiile pentru a merge
la facultate. “Veneam acas[ am]ndou[
de la cursuri ;i ne f[ceam temele
`mpreun[”, `;i aminte;te Naomie, ma-
ma ei fiind `n prezent scenarist[. “Am
crescut citind scenariile scrise de ea.”

La 9 ani urma cursurile ;colii de ac-
torie Anna Scher ;i pu\in dup[ aceea a
`nceput s[ ob\in[ mici roluri la televi-
ziune. Dup[ ce a studiat :tiin\e sociale
;i politice la Universitatea Cambridge,
a f[cut ;coala Bristol Old Vic Theatre.
“Am ;tiut ̀ ntotdeauna c[ voi fi actri\[.”
Dar dup[ absolvire au trecut nou[ luni
p]n[ s[ ob\in[ un rol important. “Am
crezut atunci c[ via\a mea s-a terminat.
Dar privind ̀ n urm[, ̀ mi dau seama c[
nu aveam habar ce `nseamn[ via\a de
actor. Iar acel prim film important a
schimbat totul pentru mine.” Mul\i au
`ndemnat-o s[ renun\e la visul de a fi
actri\[, o profesie lipsit[ de stabilitate,
spun]ndu-i c[ nu va reu;i s[-;i c];tige
existen\a din asta. “Dar eu mi-am ur-

mat ̀ ntotdeauna instinctele ;i o voi face
;i `n continuare fiindc[ m-au condus
`ntotdeauna pe drumul cel bun.”

La 38 de ani, instinctul i-a spus s[
se ocupe de problema absen\ei tat[lui
ei, condi\ie care i-a insuflat un senti-
ment de abandon de care nu a reu;it s[
scape. R[spunsul ei a fost Hoffman Pro-
cess, un program terapeutic pentru per-
soanele cu probleme cauzate de com-
portamentele negative din timpul co-
pil[riei. “Unele din aceste probleme
apar la v]rste fragede, c]nd nici m[car
nu e;ti con;tient de ceea ce-\i lipse;te.
Ajungi s[ ai ni;te obiceiuri de rela\io-
nare cu ceilal\i care nu sunt tocmai
s[n[toase. Mi-am dorit s[ pot privi `n
urm[ cu o oarecare deta;are, motiv
pentru care a trebuit s[ descop[r unde
era de fapt problema ;i s[ m[ ocup de
ea.”

~n prezent, se afl[ ̀ n cea mai fericit[
perioad[ a vie\ii ei, c]nd a reu;it s[
ajung[ la un punct `n care ;i-a putut
ierta tat[l. “Am reu;it s[ ̀ n\eleg c[ ceea
ce i-am cerut tat[lui meu – s[ fie `n
stare s[ m[ creasc[ la v]rsta de 18 ani
- a fost ceva ce el nu era capabil s[ fac[.
O mare parte din procesul de vindecare
a stat `n `n\elegerea situa\iei de atunci.
Odat[ cu v]rsta, sunt capabil[ s[ ̀ n\eleg
decizia luat[ de tat[l meu de a nu face

parte din via\a mea `n copil[rie. Am
`nv[\at s[ m[ pun `n situa\ia lui ;i s[
am empatie pentru alegerea lui. Nu
exist[ ur[ `ntre noi.”

Dorin\a ei de a r[m]ne bine anco-
rat[ ̀ n realitate ;i de a continua drumul
spre autoperfec\ionare fac din ea o ar-
tista dinamic[. “Eu nu renun\”, spune
Naomie, care ar fi putut s[ renun\e u;or
la studii dup[ ce s-a sim\it extrem de
singur[ la Cambridge datorit[ lipsei di-
versit[\ii rasiale de acolo. “~n Marea
Britanie, rasa are o leg[tur[ str]ns[ cu
clasele sociale. Eu provin dintr-o familie
din clasa muncitoare. Am intrat `ntr-
un mediu cu oameni din clasele supe-
rioare ale societ[\ii ;i a fost dificil s[
g[sesc modalit[\i de rela\ionare cu ei.”
Cu toate acestea, a fost hot[r]t[ se de-
pun[ efortul necesar pentru a-;i finaliza
studiile. “Mi-am dorit s[ pot avea acea
diplom[ de absolvire ;i sunt foarte
m]ndr[ c[ am reu;it. E important, ca
femeie de culoare, s[ ai a;a ceva. Asta
transmite un mesaj pozitiv celor din
jur ;i `i inspir[ pe tineri. Din mediul
din care provin eu nu prea sunt posi-
bilit[\i de a ajunge s[ studiezi la Cam-
bridge, dar eu am reu;it s[ fac asta. ~ns[
pentru a putea face aceast[ afirma\ie e
necesar s[ fi depus eforturi pentru a-\i
dep[;i condi\ia.” 

Naomie Harris s-a bazat 
`ntotdeauna pe instinctele ei 


