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La Satu Mare se deschide cea
mai modern[ expozi\ie de pictur[ 

din Transilvania

Cu ce ;i cum se
tratau românii
acum 150 de ani   

Longevivul actor Radu Beligan, în vâr-
stă de 97 de ani, va reveni în prima parte
a acestui an pe scena teatrului bucu-
reştean, într-un nou spectacol. Acesta va
juca, alături de Maia Morgenstern, în „Ne-
muritorul”, în regia lui Dan Tudor, după
un text de Mona Radu, care va avea pre-
miera la Teatrelli, la sfârşitul lunii februa-
rie. În acest spectacol, Radu Beligan in-
terpretează rolul lui Felix, un cercetător
vârstnic, plictisit de lungul său mariaj cu
Izabela, o casnică amatoare de telenovele.
El găseşte anunţul lui Marius, un tânăr în-
stărit care caută o femeie să îl însoţească
într-o croazieră scumpă, pe care o cum-
părase pentru logodnica lui, înainte ca
aceasta să îl părăsească. Felix reuşeşte să
îşi convingă soţia să plece în călătorie, fără
să ştie că Marius, deprimat de insuccesele
lui amoroase, intenţionează să se sinucidă
împreună cu noua lui parteneră de voiaj,
cu sau fără acordul acesteia, au declarat
reprezentanţii lui Radu Beligan.

La 97 de ani,
Radu Beligan vrea
s[ joace `n piesa 
“Nemuritorul”
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      Arhiepiscopul de Canterbury,
liderul Bisericii Anglicane, a declarat
că poartă discuţii cu Papa Francisc şi
Patriarhul Tawadros al II-lea, care
conduce Biserica Ortodoxă Coptă din
Alexandria, pentru ca Paştele să fie
sărbătorit în aceeaşi zi a fiecărui an,
punând astfel capăt uneia dintre cele
mai mari dispute dintre confesiunile
creştine.
      Liderul Bisericii Anglicane a
anunţat, la finalul unei întâlniri cu
episcopii din subordinea sa, că
negociază deja cu Papa Francisc şi
Tawadros al II-lea pentru fixarea
Paştelui, astfel încât cea mai importantă
sărbătoare creştină să nu mai aibă dată
variabilă şi să fie marcată în acelaşi timp
de adepţii tuturor cultelor creştine.
      Arhiepiscopul de Canterbury şi-a
exprimat încrederea că schimbarea va
avea loc în următorii 5-10 ani, „înainte
de pensionarea” sa. Dacă va fi acceptată,
modificarea va fi una dintre cele mai
importante pentru confesiunile creştine
din ultimele sute de ani. Ideea nu este
deloc una nouă. Papa Francisc a mai
discutat despre posibilitatea fixării
Paştelui încă de anul trecut, la o
reuniune cu arhiepiscopi catolici din
întreaga lume. Atunci, Papa Francisc a
declarat că „trebuie să găsim o soluţie”,
potrivit Catholic News Agency. Liderii
cultelor creştine încearcă încă din
secolul al X-lea să armonizeze data la
care sărbătoresc Paştele, dar şi să o
fixeze, însă fără succes.

Spada celtic[ de la 
Pi;colt, pilon ancestral 
al civiliza\iei europene 
contemporane
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Folosind spa\iul existent, foarte clasic, transformarea lui `ntr-un
spa\iu modern se datoreaz[ concep\iei echipei coordonate 
de artistul vizual Oana Mirabela P[curar.
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Colecţia Muzeului Judeţean Sa-
tu Mare conţine câteva obiecte care
deşi par la prima vedere obiecte ba-
nale, din categoria unor „fosile mu-
zeale”, aceste obiecte au o mare în-
cărcătură istorică, „ascunsă” privi-
torului neavizat. Uneori potenţialul
acestor piese are o putere evocatoare
nu doar pentru istoria regiunii
noastre, ci chiar şi pentru istoria
umanităţii. Un astfel de obiect este
o spadă celtică ce se află în depozitul
Muzeului din Carei.

Cu o istorie descoperită prin cerce-
tările unor savanţi şi a unor restauratori
pasionaţi, povestea acestei spade a fost
ascunsă iniţial în interiorul piesei, iar apoi
a rămas „îngropată” între filele unor lu-
crări de specialitate, obiectul rămânând
opac şi anost în faţa persoanei ce s-ar în-
vredinci să îl privească.

Condiţiile de descoperire

Spada provine din mormântul nr. 40
al necropolei din Pişcolt situată pe duna
de nisip ce poate fi zărită de pe şoseaua
Carei-Oradea, lângă ruinele fostului CAP
din localitate. Cercetată în anii 70 de către
dr. János Németi, cimitirul constituie cel
mai mare monument celtic cunoscut în
România. Încă de la descoperirea sa, spa-
da a fost remarcată ca urmare a decorului
ajurat ce împodobeşte teaca. Banda din
tablă de fier dispusă longitudinal pe mij-
locul tecii este ornamentată prin ajurare
(decupare) cu motive vegetale stilizate.
Astfel de motive decorative şi simbolice
erau frecvent utilizate în arta celtică din
sec. IV-II î. de Hr., fiind utilizate pe spaţii
europene largi, din Franţa până în Tran-
silvania şi chiar mai departe în zona nord-
balcanică. Printre ornamente se remarcă
unele simboluri circulare, bine indivi-
dualizate în arta şi mitologia celtică. Spe-
cialiştii consideră că acest decor avea un
rol apotropaic menit a-l proteja pe răz-
boinic, atât în tumultul imprevizibil al
luptelor, dar şi în faţa unor efecte malefice
care puteau răzbate dinspre lumea nevă-
zută a spiritelor.

Balaurii ascunşi din sabie

O parte nouă, nebănuită, a istoriei
spadei de la Pişcolt a ieşit la iveală după
două decenii de la descoperire, când în
interiorul obiectului au fost observate câ-
teva elemente ce îi vor asigura o valoare
de unicitate între miile de obiecte rămase
de la celţi, pe imensul spaţiu locuit de
aceştia, din Asia Mică în Insulele Brita-
nice. În anul 1991 spada a fost restaurată
pentru a fi expusă în cadrul expoziţiei
mondiale de la Veneţia, dedicată civili-
zaţiei celtice. Pentru această grandioasă
expoziţie au fost selectate cele mai repre-
zentative obiecte ce puteau evoca diferi-
tele aspecte ale civilizaţiei celtice. Aceasta
era prezentată, pe bună dreptate, ca fiind
unul dintre pilonii ancestrali ai civilizaţiei
europene contemporane, o primă mare
”comunitate europeană” ce se întindea
din Insulele Britanice până în Turcia de
azi.

În cursul procesului de restaurare cer-
cetătorul A. Rapin a constatat că placa de
tablă ajurată de pe teacă a fost aplicată
peste un decor mai vechi. Acesta a fost
realizat prin figurarea pe partea superioa-
ră a tecii doi dragoni (grifoni) afrontaţi,
prezentaţi cu trup de şarpe şi cap de ani-
mal de pradă cu botul larg deschis. Des-
ene de dragoni similari acelora de pe spa-
da de la Pişcolt se întâlnesc pe tecile spa-
delor de pe o arie largă, din vestul Europei

până în Transilvania. De aceea, unii sa-
vanţi au interpretat acest simbol ca fiind
un soi de emblemă, „insignă”, a unei con-
frerii războinice difuzată de-a lungul Eu-
ropei în perioada de expansiune a acestei
comunităţi pe parcursul secolelor 4-3 î.
Hr. Dar surprizele nu s-au oprit la desco-
perirea dragonilor din sabie! Acelaşi res-
taurator francez a observat că şi acest de-
cor a suprapus un altul mai vechi, decor
din care se păstrează unele elemente ve-
getale. Acest decor a fost şters, martelat,
în momentul în care posesorul spadei a
hotărât modificarea ornamenticii şi a va-
lorii simbolice a decorului, prin executa-
rea dragonilor menţionaţi anterior (pro-
babil în contextul adoptării valorilor con-
freriei amintite).

Săbii nimicite şi săbii lăsate
urmaşilor

Cercetătorul Aurel Rustoiu consideră
că reînoirea succesivă de trei ori a orna-
mentaţiei arată foarte clar că spada de la
Pişcolt a fost utilizată pe parcursul mai
multor generaţii. Abia urmaşii ultimului
posesor au simţit nevoia să scoată arma
din folosinţă şi să o aşeze în mormânt,
alături de înaintaşul lor. Descoperirea de
la Pişcolt ne arată că nu fiecare războinic
era îngropat împreună cu armele sale.
Acest aspect a fost deja bănuit prin prisma
unor inventare funerare ce nu coţineau
spade deşi defuncţii au avut astfel de arme
în timpul vieţii aşa cum se poate deduce
din faptul că centurile cu care au fost în-
gropaţi aveau prinse sisteme de ataşare a
spadei. Morminte cu centură de spadă şi
agăţătoare pentru teacă, dar fără sabie au

fost descoperite inclusiv în cimitirul celtic
de la Pişcolt. 

Care este însemnătatea istorică a spa-
dei de la Pişcolt? Prin această reînoire
succesivă a decorului, spada de la Pişcolt
oferă câteva date concrete referitoare la
credinţele celţilor, dar şi la unele meca-
nisme sociale ce guvernau comunităţile
acestora. Refacerea decorului arată nevoia
de a reînnoi forţa de protecţie conferită
de simbolurile de pe teacă. Vechile sim-
boluri erau martelate, apoi redesenate
prin incizie sau acoperite cu elemente
metalice ajurate, toate înfăţişând puteri
supranaturale sau magice care la un mo-
ment dat aveau un rol proeminent în pro-
tejarea posesorilor unor astfel de „instru-
mente”.

Inginerii sociale de acum 
2000 de ani

Spada de la Pişcolt arată faptul că de-
punerea armelor alături de războinici nu
este o constantă şi ca urmare acest act ri-
tual nu avea neap[rat rolul de a-i oferi
defunctului un obiect însoţitor în lumea
de dincolo, pentru a-i sluji după moarte.
De fapt, spadele erau depuse în morminte
doar în anumite cazuri în care urmaşii
defunctului simţeau nevoia că se impune
să renunţe la moştenirea unui obiect va-
loros.

Dincolo de valoarea intrinsecă, ar-
mele aveau o valoare simbolică în cadrul
societăţilor barbare europene, aşa cum
arată Cezar şi Tacitus, fiind asociate cu
statutul social al persoanei. Dat fiind că
armele aveau menirea de a arăta rangul
social deţinut de purtător, depunerea ar-

melor în unele morminte reflectă dorinţa
urmaşilor de a afirma statutul social al
defunctului în cadrul comunităţii. Des-
igur că această prezentare fastuoasă a ran-
gului avut de defunct pornea din dorinţa
urmaşilor de a-şi asocia acest statut social,
prin moştenire.

Pentru acest scop unii moştenitori re-
nunţau aparent la obiecte de valoare, de
fapt aceste obiecte erau revalorificate în
cadrul ritualului funerar, pentru nevoi ce
depăşeau valoarea brută a acestor obiecte.
Din această perspectivă, obiectele desco-
perite în mormintele celtice nu sunt ne-
ap[rat o oglindire a bogăţiei defunctului,
cât o expresie a dorinţei urmaşilor de a
afirma statutul social al înaintaşului pe
parcursul ceremonialului funerar. Din
aceasta se poate înţelege că nevoia de a
sublinia şi prezenta rangul defunctului
era cu atât mai pregnantă, cu cât acest
statut social era mai contestat sau cu cât
era mai contestată calitatea urmaşilor de
a prelua prerogativele înaintaşului.

Reflexe sociale contemporane
se transmit peste milenii

Un exemplu actual al acestui meca-
nism social, aflat la îndemâna noastră, ar
putea fi acela al ritualurilor funerare fas-
tuoase, vecine cu hilarul, care au fost or-
ganizate la înmormântarea unor lideri
recenţi din spaţiul mioritic (bulibaşe,
„împăraţi” şi „regi”, dar şi la un „tribun”).

Pe toţi i-a întrecut însă bulibaşa ţiga-
nilor din Republica Moldova, care în ur-
mă cu câţiva ani a avut parte de o înmor-
mântare cu adevărat regească. I-a cântat
fanfara prezidenţială, iar în cavou, rromii
i-au aşezat fastuoasa sufragerie de acasă.
Această sufragerie impunătoare permitea
ca orice entitate din lumea de dincolo să
fie primită corespunzător rangului de-
functului şi totodată avea rolul să sugereze
Divinităţii că stă în faţa unei persoane
importante. În nici un caz nu era reflec-
tată imaginea sufletului desprins de trup,
care ajuns umil în faţa Judecătorului Su-
prem, va fi îndreptat spre una din cele
două porţi, ce duc spre tărâmul drepţilor
sau spre tărâmul osândei veşnice.

Din mormântul bulibaşei n-au lipsit
nici băuturile< votca şi coniacul armenesc.
Apoi, pentru ca spiritul bulibaşei să nu
stea în întunericul rece, în cavou au fost
montate o instalaţie de iluminat şi una
de încălzire, veioze şi un şemineu. În crip-
tă au fost puse obiecte emblematice pen-
tru etnia şi rangul defunctului< acordeon,
aparat de ras, balsam... dar şi un fax şi un
telefon mobil. Aparatul de ras a fost pus
alături de defunct deoarce aranjamentul
pilozităţii faciale reprezintă unul din ele-
mentele esenţiale ale exprimării identitare
a bărbaţilor romi (şi a altor etnii). În ca-
drul etniei statutul social era evidenţiat
prin fax şi telefon, instrumentele prin care
orice şef modern dă ordine şi este conec-
tat la misteroasele informaţii ce vin din
centrele puterii. Iată cum amintirea fas-
tuaselor morminte regale scitice a răbuf-
nit, traversând 25 de secole, asemeni unui
vulcan de neoprit! 
În final se poate afirma că spada de la
Pişcolt ne arată că societăţile antice eu-
ropene erau de o complexitate asemănă-
toare cu aceea a societăţii de azi, fiind gu-
vernate de aceleaşi dorinţe şi mecanisme
sociale ce aveau ca scop afirmarea unor
indivizi în cadrul comunităţii.

Pe de altă parte, privind din sens in-
vers scurgerea timpului, se poate afirma

fatalist că în unele aspecte societatea
noastră a rămas atât de primitivă încât

poate fi comparată cu societăţile barba-
re de acum 2000 de ani.

Dr. Liviu Marta,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Unirea Principatelor Române, cu-
noscută ca Mica Unire (Marea Unire
fiind cea de la 1918), a avut loc la ju-
mătatea secolului al XIX-lea și repre-
zintă unirea statelor Moldova și Țara
Românească. Unirea este strâns legată
de personalitatea lui Alexandru Ioan
Cuza și de alegerea sa ca domnitor al
ambelor principate la 5 ianuarie 1859
în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în
Țara Românească.

În Moldova a fost ales în unanimi-
tate, la 5/17 ianuarie 1859, liderul uni-
onist Alexandru Ioan Cuza, reprezen-
tantul „Partidei Naționale”. Reprezen-
tanții acestei grupări ce avea ca obiectiv
unirea Moldovei cu Țara Românească
au oscilat o vreme între a avea un can-
didat al lor și a-l susține pe Grigore
Sturza, fiul fostului domnitor Mihail
Sturza, și agent al Rusiei.  Cu două zile
înainte de votul pentru alegerea dom-
nitorului, unioniștii au înțeles jocul lui
Sturza și au hotărât să-l respingă și să
desemneze un candidat al lor. După
dispute aprinse, a fost acceptat coman-
dantul micii armate moldovene, Ale-
xandru Ioan Cuza (care nu participase
la întâlnire).

La adunarea propriu-zisă, Cuza a
fost prezentat drept variantă de com-
promis între conservatorii filoruși și
liberalii pro-occidentali (francofili).
Oamenii lui Sturza au fost surprinși să
constate că acesta este respins și în
schimb adunarea îl votează în unani-
mitate pe Cuza. 

Întrucât în textul Convenției nu se
stipula ca domnii aleși în cele două
Principate să fie persoane separate, li-
derii unioniști au decis ca alesul Mol-
dovei să fie desemnat și în Țara Româ-
nească. Acolo însă, Cuza era susținut
doar de liberali, în timp ce conserva-
torii dețineau 46 din cele 72 mandate.
În această situație, liberalii radicali au
inițiat, prin intermediul tribunilor, o
vie agitație în rândul populației Capi-
talei și al țăranilor din împrejurimi. O
mulțime de peste 30.000 oameni s-a
aflat în preajma Adunării. Unul dintre
tribuni, I.G. Valentineanu, nota că po-
porul era gata „să năvălească în Came-
ră și să o silească a proclama ales pe
alesul Moldovei".

Într-o ședință secretă a Adunării,
deputatul Vasile Boerescu a propus la
24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexan-
dru I. Cuza, aceasta fiind acceptată în
unanimitate. Astfel s-a făcut primul
pas către definitivarea Unirii Principa-
telor Române. Țările au intrat de atunci
într-o uniune personală. ~n urma unui
efort diplomatic sus\inut, Unirea a fost
recunoscut[ interna\ional.

24 ianuarie 1859,
confirmarea Unirii

Principatelor Rom]ne

ISTORIE
Printre ornamente se remarcă unele simboluri circulare, bine individualizate în arta şi mitologia

celtică. Specialiştii consideră că acest decor avea un rol apotropaic menit a-l proteja pe războinic,
atât în tumultul imprevizibil al luptelor, dar şi în faţa unor efecte malefice care puteau răzbate
dinspre lumea nevăzută a spiritelor.

Desene de dragoni similari acelora de pe spada de la Pişcolt se întâlnesc pe tecile
spadelor de pe o arie largă, din vestul Europei până în Transilvania
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Spada celtic[ de la Pi;colt, pilon ancestral 
al civiliza\iei europene contemporane
Decorurile de pe sabie erau utilizate pe spaţii europene largi, din Franţa până în Transilvania
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TEATRU
Longevivul actor Radu Beligan, în vârstă de 97 de ani, va reveni

în prima parte a acestui an pe scena teatrului bucureştean, într-un
nou spectacol. Acesta va juca, alături de Maia Morgenstern, în
„Nemuritorul”, în regia lui Dan Tudor.

A devenit o tradi\ie a trupei
maghiare Harag Gyorgy de la Tea-
trul de Nord realizarea unui spec-
tacol muzical - de operet[, cum
spune tradi\ia teatral[ ungar[ -
pentru a fi lansat `n seara de Re-
velion. ~n acest an a fost aleas[
piesa “Contele Miska”.

Scris de Szirmai Albert, Bakonyi
Károly ;i Gábor Andor, transformat ̀ n
film `n 1949, spectacolul `;i propune
s[ satirizeze obiceiurile tr]ndave ;i
pompozitatea nobilimii maghiare din
vremea dualismului, o cast[ aristocra-
tic[ obi;nuit[ s[-;i piard[ timpul cu
cu chefuri ;i ocupa\ii neproductive,
dar arogant[, c[ci se credeau superiori
prin na;tere ;i demni de respect. Ingi-
nerul Baracs Istvan, respins de un ase-
menea grof dup[ ce se `ndr[gostise de
fiica lui, `;i pune valetul s[ joace rolul

unui conte, spre a le da o lec\ie
infatua\ilor locului. Dup[ o serie de
`ncurc[turi mai mult sau mai pu\in co-
mice, totul e bine c]nd se termin[ cu
bine.

:tim c[ `n spa\iul maghiar aceast[
operet[ e clasic[ ;i `ndr[git[, dar
m]rturisim c[ nu ne-a impresionat. E
plin[ de cli;ee, cu un scenariu banal,
nici c]ntecele nu ies foarte mult ̀ n evi-
den\[, spectacolul nu se ridic[ la nive-
lul unora din anii trecu\i (“R[pirea sa-
binelor” sau “Ghinionistul” ne vin ra-
pid `n memorie). Regizorul Bessenyei
Istvan nu risc[ nimic, scenele se succed
disciplinat, actorii ;i orchestra de
acompaniament ̀ ;i fac datoria, ̀ ;i c]nt[
c]ntecele f[r[ prea mult entuziasm,
`ntr-un sentiment al datoriei profesio-
nale `mplinite. Singurii care ies cu
adev[rat ̀ n eviden\[ sunt doamna Me-
hes Kati (adorabil[ ̀ n rolul bunicii) ;i,
s[ zicem, Moldovan Blanka, la primul
rol mai consistent ̀ n care o vedem (nu

e vina ei c[ e scris grosier de autori).
Un moment de efect, intrarea verita-
bilului conte, ni s-a p[rut complet ra-
tat.

:i-au mai dat concursul actorii Na-
gy Orbán, Bogár Barbara, Sándor An-
na, Gaál Gyula, Orbán Zsolt, Frumen
Gergő, Péter Attila Zsolt, Fehérvári Pé-
ter, Kányádi Szilárd, Bándi Johanna,
Bodea Tibor, Gál Ágnes, László Zita,
Marosszéki Tamás, Poszet Nándor, Zá-
kány Mihály, Varga Sándor. Din or-
chestr[ au f[cut parte Manfrédi An-
namária (pian), Anderco Péter (chita-
ră), Sabo Marcel (chitar[ bas), Cserey
Csaba (percuție). Decorul, stas ;i el, e
realizat de Fornwald Greti, iar de co-
regrafie s-au ocupat Gabriela T[nase
;i Bordas Attila.

Trebuie s[ men\ion[m admirativ
;i titrarea ̀ n rom]n[, de multe ori mai
savuroas[ ca piesa `n sine, realizat[ ca
de obicei de harnica Agneta Tamas.  

Vasile A.

Actorul Radu Beligan pregă-
teşte un nou spectacol, „Nemu-
ritorul”, alături de Maia Morgen-
stern, iar regizorii Andrei Şerban
şi Alexandru Dabija revin cu pre-
miere, la începutul acestui an, pe
scenele Teatrului Odeon, respec-
tiv Teatrului Naţional „I.L. Ca-
ragiale” din Bucureşti (TNB).

Longevivul actor Radu Beligan, în
vârstă de 97 de ani, va reveni în prima
parte a acestui an pe scena teatrului
bucureştean, într-un nou spectacol.
Acesta va juca, alături de Maia Mor-
genstern, în „Nemuritorul”, în regia
lui Dan Tudor, după un text de Mona
Radu, care va avea premiera la Tea-
trelli, la sfârşitul lunii februarie.

În acest spectacol, Radu Beligan
interpretează rolul lui Felix, un cerce-
tător vârstnic, plictisit de lungul său
mariaj cu Izabela, o casnică amatoare
de telenovele. El găseşte anunţul lui
Marius, un tânăr înstărit care caută o
femeie să îl însoţească într-o croazieră
scumpă, pe care o cumpărase pentru
logodnica lui, înainte ca aceasta să îl
părăsească. Felix reuşeşte să îşi con-
vingă soţia să plece în călătorie, fără
să ştie că Marius, deprimat de insuc-
cesele lui amoroase, intenţionează să
se sinucidă împreună cu noua lui par-
teneră de voiaj, cu sau fără acordul
acesteia, au declarat reprezentanţii lui
Radu Beligan.

Premiere la Na\ionalul
bucure;tean

Şi Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”
din Bucureşti (TNB) a pregătit pentru
acest an mai multe premiere. Astfel,
spectacolul „Recviem”, regizat de Ale-
xandru Dabija, după un text scris de
Matei Vişniec, a avut premiera oficială
pe 22 ianuarie, de la ora 20<00, la Sala
Studio. La începutul lunii februarie, la
TNB, vor avea premiera spectacolele
„O întâmplare ciudată cu un câine la
miezul nopţii”, după un roman de

Mark Haddon, adaptare de Simon
Stephens, în regia lui Bobi Pricop, care
se va juca la Sala Pictura, şi „Lut” de
Vlad Massaci, după cel mai cunoscut
text al autoarei olandeze Marijke
Schermer, distinsă în anul 2009 cu pre-
miul pentru literatură „Charlotte Koh-
ler”, care se va juca la Sala Atelier.

Alte două premiere vor avea loc la
Sala Mică, la sfârşitul lunii februarie,
unde Programul 9G al TNB continuă
în această stagiune cu „(D)efectul Pla-
cebo”, un proiect coordonat artistic de
Ştefan Lupu, şi „Beckett coupe”, în re-
gia lui Dragoş Alexandru Muşoiu.

Dabija monteaz[
“Svejk” la Odeon

Teatrul Odeon a planificat şapte
premiere, între care se numără< spec-
tacolul „Svejk”, regizat de Alexandru

Dabija, programat pentru începutul
lunii februarie, la Sala Majestic> „Kafka
– 5 visuri”, în regia lui Dragoş Galgoţiu,
programat pentru martie, la Sala Stu-
dio> „Infern” de Jennifer Haley, în regia
lui Horia Suru, care se va juca în mai
la Sala Studio, şi „Pământul făgă-
duinţei” de Guillem Clua, în regia lui
Bobi Pricop, care va avea premiera în
iulie, la Sala Studio.

De asemenea, Teatrul Odeon a
programat, pentru Sala Majestic, pre-
mierele „Armele şi omul” de George
Bernard Shaw, regizat de Andrei Şer-
ban, în luna iulie, şi „Dada Cabaret”,
în regia lui Zoltan Balazs, în octom-
brie.

O altă premieră a Teatrului Odeon
este „Brâncuşi contra Statelor Unite”,
de Eric Vigner, care se va juca în oc-
tombrie la Sala Studio. Spectacolul este
o coproducţie între Odeon şi Compa-

nia Eric Vigner – Teatrul Lorient din
Franţa, în care artele spectacolului în-
tâlnesc artele vizuale într-un proiect
„transdisciplinar” internaţional, rea-
lizat cu ocazia aniversării a 140 de ani
de la naşterea sculptorului Constantin
Brâncuşi.

Alte proiecte ale teatrelor
importante din Capital[

Pe de altă parte, Teatrul Bulandra
pregăteşte premiera spectacolului
„Tango” de Slawomir Mrozek, care va
avea loc în luna februarie, dar şi pre-
mierele care vor avea loc la sfârşitul
stagiunii - „MacBeth”, de Michal Do-
cekal, „Ducesa de Malfi”, „Ce păcat că
e o curvă”, de John Ford, care va fi re-
făcut de Alexandru Darie, dar şi un
spectacol surpriză, după un text sha-
kespearian, cu acţiunea plasată în pe-

rioada iacobinilor, realizat de Alexan-
dru Darie.

Teatrul Mic pregăteşte patru pre-
miere, dintre care două - „Fetele din
calendar”, de Tim Firth, regizat de Dia-
na Iliescu, şi „Top Dogs”, de Urs Wid-
mer, regizat de Theodor-Cristian Po-
pescu – vor avea loc în luna februarie.

O altă premieră a Teatrului Mic,
programată pentru luna martie, este
„Stare de ebrietate” de Ivan Vîrîpaev,
un spectacol tradus şi regizat de Vitalie
Lupaşcu. De asemenea, Teatrul Mic
pregăteşte pentru perioada aprilie-mai
premiera unui spectacol semnat de
Gianina Cărbunariu, pentru care s-a
început documentarea, dar care mo-
mentan nu are titlu. Spectacolul va fi
o coproducţie cu Teatrul Naţional din
Freiburg, iar tema abordată este noua
sclavie – exploatarea forţei de muncă
române în Germania.

Teatrul de Comedie pregăteşte trei
premiere pentru următoarea perioadă.
Una dintre acestea este spectacolul
„Jocul de-a vacanţa”, o adaptare după
Mihail Sebastian, în regia lui Dragoş
Alexandru Muşoiu. Potrivit site-ului
instituţiei teatrale, spectacolul se va
juca în 24 ianuarie, de la ora 19.30, la
Sala Studio.

Celelalte două premiere ale Tea-
trului de Comedie sunt spectacolele
„Emancipare”, scris şi regizat de Radu
Iacoban, care se va juca la Sala Nouă,
şi „Îmblânzirea scorpiei” de William
Shakespeare, în regia lui Gelu Colceag,
care se va juca la Sala „Radu Beligan”.
Datele pentru cele două spectacole nu
au fost încă stabilite.

Teatrul Metropolis a anunţat, pen-
tru MEDIAFAX, că are în pregătire,
pentru următoarea perioadă, premiera
spectacolului „Efectul razelor gamma
asupra crăiţelor lunatice” de Paul Zin-
del, în regia Marianei Cămărăşan. Dis-
tribuţia acestui spectacol, nerecoman-
dat tinerilor sub 16 ani, este alcătuită
din Oana Pellea, Cristina Casian, Flo-
rina Gleznea şi Alexandrina Halic.

A consemnat V. A.

Radu Beligan joac[ `n mod constant `n spectacolul “Egoistul” ;i are ;i proiecte regizorale

Kanyadi Szilard, Moldovan Blanka ;i colegii lor din Trupa Harag

“Contele Miska”, un musical f[cut pentru tradi\ie

La 97 de ani, Radu Beligan vrea
s[ joace `n piesa “Nemuritorul”
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Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria
românilor ca data la care s-a înfăptuit
Unirea Principatelor Române, în anul
1859, la foarte scurt timp după numirea
lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Ță-
rii Românești și Moldovei.
Unirea Principatelor Române, cunos-
cută ca Mica Unire (Marea Unire fiind
cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba
Iulia), reprezintă unificarea vechilor
principate, Moldova și Țara Româneas-
că, într-un Principat unit.

Cu ocazia apropierii zilei de 24 ia-
nuarie, la Liceul Tehnologic ,,George
Bariţiu” Livada, a fost sărbătorită ,,Mica
Unire”. Cu acest prilej, profesorul de is-
torie Popescu Ioan, a prezentat elevilor
etapele care au condus la realizarea  aces-
tui ideal al poporului român, a vorbit
despre personalitatea domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza şi despre reformele
sale, care au pus bazele României mo-
derne. Elevii Liceului George Bariţiu au
realizat prezentări power point şi refe-
rate despre acest eveniment istoric, au
vizionat filme documentare în care erau
explicate etapele înfăptuirii unirii de la

24 ianuarie 1859.

Expoziţie foto, care reflectă 
etapele unirii şi personalitatea 
domnitorului Cuza

Totodată, profesorul documentarist
Oproiu Bogdan în colaborare cu biblio-
tecara Kovacs Csilla au realizat în incinta
liceului o expoziţie foto, care reflectă
etapele unirii şi personalitatea domni-
torului Alexandru Ioan Cuza. De ase-
menea, în incinta Centrului de Docu-
mentare şi Informare, elevii s-au docu-
mentat căutând pe internet diverse ma-
teriale legate de ,,Mica Unire” şi despre
domnitorului Alexandru Ioan Cuza,  a
fost realizată o expoziţie de carte cu titlul
,,Cuza şi Unirea”.

Activitatea s-a bucurat de succes în
rândul elevilor, care au fost informaţi
despre modul în care a luat naştere Ro-
mânia modernă şi despre rolul domni-
torului Alexandru Ioan Cuza.

Informaţiile ne-au fost comunicate
de profesorul Bogdan Oproiu.

După cum am mai menționat
în paginile cotidianului nostru,
în perioada 22 - 29 ianuarie, So-
cietatea Culturală Ady Endre, în
calitate de inițiator al manifes-
tărilor, în colaborare cu Trupa
Harag György a Teatrului de
Nord, Casa de Cultură G.M.
Zamfirescu, Casa Maghiară Te-
leki din Baia Mare și diverse alte
instituții organizează cea de-a
X-a ediție a Săptămânii Culturii
Maghiare la Satu Mare.

În cadrul unei emisiuni transmise
de Informația TV, inițiatorul acestei
manifestări, actorul Tóth Pál Miklós,
președintele Societății Culturale Ady
Endre a prezentat programul, emi-
siunea putând fi revăzută în pagina
de interne a televiziunii, la secțiunea
culturală<
http//www.informatiatv.ro/emisiu-
ne/cultura/.

Concertul formației
Misztrál din Ungaria

Evenimentul denumit "Boltă cu o
singură stea" (Egycsillagú égbolt) va
cuprinde o suită de manifestări cul-
turale, care au `nceput vineri, 22 ia-
nuarie, în holul Casei de Cultură a
Sindicatelor Satu Mare cu vernisajul
de picturi ale artistului Kovács Emil
Lajos> urmat apoi, de spectacolul Za-
carpatia evocată - Dincoace și dincolo
de trecătoare (Megidézett Kárpátalja
- Hágókon innen és túl), prezentat de

Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat
din Budapesta, în sala mare a Casei
de Cultură a Sindicatelor. 

Sâmbătă, 23 ianuarie, programul
`ncepe la ora 10, la Casa de Cultură
G. M. Zamfirescu, cu piesa Fiii omu-
lui cu inima de piatră - prezentat de
trupa de elevi Csillagszemek (Ochi
de stele) a Colegiului Național Köl-
csey Ferenc> la ora 19.00, la Filarmo-
nica Dinu Lipatti - Să facem câțiva
pași spre Dumnezeu... - Concertul
formației Misztrál din Ungaria. 

Duminică, 24 ianuarie, ora 17.00,

în sala studio Ács Alajos - Péreli Ga-
briella - G. Dénes György< "Roncsder-
by" (Derby-ul epavelor) - geronto-
show vesel, prezentat de Méhes Kati>
ora 19.00, la Filarmonica Dinu Lipatti
- Tradiția vie în melodii - Concertul
lui Kovács Nóri și a formației Motiva
din Budapesta.

Luni, 25 ianuarie, la ora 17.00, la
Casa de Cultură G. M. Zamfirescu -
Szép Fehér Annácska (Frumoasa Fe-
hér Annácska) - seară de balade pre-
zentată de Márdirosz Ágnes, din
Miercurea Ciuc> ora 19.00, în sala ma-

re a Casei de Cultură a Sindicatelor -
Tersánszky Józsi Jenő< Kakuk Marci -
prezentat de Teatrul Csíki Játékszín.

Szűcs Nelli, actrița Teatrului 
Național din Budapesta,
prezent[ la Satu Mare

Marți, 26 ianuarie, ora 18.00, la
Casa de Cultură G. M. Zamfirescu -
Fedák Sári, prezentat de Szűcs Nelli,
actrița Teatrului Național din Buda-
pesta> ora 18.00, în sala mare a Tea-

trului din Baia Mare - Tersánszky
Józsi Jenő< Kakuk Marci - prezentat
de Teatrul Csíki Játékszín.

Miercuri, 27 ianuarie, ora 19.00,
la Filarmonica Dinu Lipatti< In me-
moriam Ady Endre - Cincisprezece
psalmi - concert susținut de Gryllus
Dániel, Gryllus Vilmos și Sebestyén
Márta, din Budapesta.

Pe platoul din Centrul Nou
va evolua Teatrul Rock
din Slovacia

Joi, 28 ianuarie, ora 18.00, în sala
Amfiteatru a Casei de Cultură a Sin-
dicatelor Satu Mare - Nagy Zoltán
Mihály< A sátán fattya (Bastardul Sa-
tanei)- prezentat de Tarpai Viktória
cu colaborarea lui Zanotta Veronika,
din Beregovo.

Vineri, 29 ianuarie, la ora 17.00,
în sala studio Ács Alajos a Teatrului
de Nord< Visky András< Júlia, premie-
ră - prezentată de Rappert-Vencz
Stella> la ora 19.00, în sala mare a Ca-
sei de Cultură a Sindicatelor - Kocsis
István< Az áldozat - Szent Margit le-
gendája (Victima - Legenda Sfintei
Margareta) - prezentat de Teatrul
Nou (Új Színház) din Budapesta> la
ora 21.30< Festivitatea de încheiere a
Săptămânii Culturii Maghiare, pe pla-
toul din Centrul Nou va evolua Tea-
trul Rock din Slovacia.

La evenimentele organizate, toți
cei interesați sunt așteptați cu mult
drag.

A consemnat 
Eva Laczko

Mica Unire, s[rb[torit[ 
la Liceul Tehnologic

,,George Bari\iu” Livada

În cadrul unei emisiuni transmise de Informația TV, inițiatorul acestei manifestări, actorul Tóth Pál Miklós, președintele
Societății Culturale Ady Endre a prezentat programul, emisiunea putând fi revăzută în pagina de interne a televiziunii,
la secțiunea culturală< http<//www.informatiatv.ro/emisiune/cultura/

Cu ocazia apropierii zilei de 24 ianuarie, la Liceul Tehnologic ,,George Bariţiu” Livada, a fost săr-
bătorită ,,Mica Unire”. Cu acest prilej, profesorul de istorie Popescu Ioan, a prezentat elevilor etapele
care au condus la realizarea  acestui ideal al poporului român, a vorbit despre personalitatea dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza şi despre reformele sale, care au pus bazele României moderne. Elevii
Liceului George Bariţiu au realizat prezentări power point şi referate despre acest eveniment istoric,
au vizionat filme documentare în care erau explicate etapele înfăptuirii unirii de la 24 ianuarie 1859

Opt zile bogate `n manifest[ri `n cadrul
S[pt[m]nii Culturii Maghiare

Un studiu realizat de Smart
Education relevă că cei mai
mulţi părinţi ar alege ca progra-
me educative extraşcolare pen-
tru copiii lor cursurile de limbi
străine. 

Potrivit studiului, 43% dintre pă-
rinţi ar opta pentru limbi străine, 42%
– pentru cursuri de dezvoltare per-
sonală, comunicare, public speaking,
iar 34% ar alege cursurile de arte.

Studiul arată că toţi părinţii con-
sideră că programele educative ex-
traşcolare sunt importante pentru
dezvoltarea copilului. Cea mai întâl-
nită combinaţie de cursuri este Dez-
voltare personală şi limbi străine. 

Studiul mai relevă că cele mai im-
portante criterii ale părinţilor pentru
alegerea activităţilor extraşcolare
sunt< preferinţele copilului (73%),
dezvoltarea anumitor abilităţi (59%),
metoda de predare (52%). Mai puţin
importante pentru părinţi sunt reco-

mandările altor părinţi cu privire la
anumite cursuri. 

Studiu privind cheltuielile 
f[cute de  p[rin\i pentru
activit[\ile extra;colare

La întrebarea ”Câţi bani sunteţi
dispuşi să cheltuiţi lunar pentru acti-
vităţi extraşcolare şi ateliere de dez-
voltare personală pentru copil?”, 26%
dintre au răspuns că sunt dispuşi să
cheltuiască peste 500 lei/ lună, 21%
pot să aloce maximum 300 lei pe lună,
19% – maximum 500 lei, 17% – ma-
ximum 400 lei, iar 17% – maximum
200 lei.

Studiul a fost realizat în perioada
octombrie – decembrie 2015, pe un
eşantion de 200 de persoane, părinţi
cu vârste cuprinse între 20 şi 60 de
ani. Cea mai mare pondere o au pă-
rinţii cu vârsta între 30 şi 40 de ani,
majoritatea femei. 

V.N. Deleanu

P[rin\ii prefer[ limbile
str[ine ca programe

extra;colare pentru copii

Studenţii care doresc să se angajeze
vor avea la dispoziţie platforma Junio, cu
ajutorul căreia cei interesaţi îşi pot găsi jo-
buri part-time sau ocazionale şi bazate pe
voluntariat, care să le permită să capete
experienţă şi să le asigure un venit propriu
în acelaşi timp. Pentru început vor fi puse
la dispoziţia studenţilor oferte din Bucu-
reşti şi Iaşi, urmând ca în a doua jumătate
a anului să fie extinsă oferta către Cluj şi
Timişoara. În ceea ce priveşte clienţii,
obiectivul este ca în şase luni să fie circa
100 de companii care să recruteze prin
platforma Junio, potrivit Agerpres. 

Pentru ca studenţii să fie informaţi cu
privire la Junio şi oportunităţile pe care le
au la dispoziţie, au fost deja realizate par-
teneriate importante cu asociaţii stu-
denţeşti, cum ar fi Asociaţia Studenţilor şi
Absolvenţilor Francofoni, Asociaţia Stu-
denţilor în Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, Asociaţia Studenţilor la Mate-
matică şi Informatică, Liga Studenţilor din
Facultatea de Automatică şi Calculatoare,
Liga Studenţilor Electronişti şi Sindicatul
Studenţilor din Cibernetică. „Am urmărit
de-a lungul anilor câteva mii de studenţi
care şi-au început cariera prin stagii pe bu-
ne şi am observat că putem oferi mai mult,
putem ajuta studenţi din toate domeniile
să-şi realizeze o carieră, îmbinând şcoala
cu experienţa practică, şi putem ajuta com-
paniile să implementeze programe care să
le aducă aproape de studenţi şi de mediul
educaţional. Sper să reuşim să realizăm
aceste lucruri prin intermediul Junio”, a
declarat Vlad Posea, cofondator Junio.ro.

Locuri de munc[ afi;ate
online pentru studen\i
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Antares Group, care reunește mai
multe companii cu acţionariat româ-
nesc din Râmnicu Vâlcea, inaugurează
prima staţie de alimentare a vehiculelor
cu gaz natural comprimat (GNCV) din
ţara noastră. Costurile pentru alimen-
tarea unei mașini cu acest combustibil
sunt cu 50% mai mici faţă de carbu-
ranţii clasici. 

Staţia se află în Râmnicu Vâlcea,
lângă drumul european E81, aproape
de o conductă de gaz natural, iar in-
vestiţia s-a ridicat la 3,2 milioane de
euro. Antares are în plan deschiderea
unui număr total de 14 astfel de staţii,
nivel apropiat de cel al benzinăriilor
Gazprom, următoarea urmând a fi in-
augurată în București. Reţeaua va per-
mite utilizatorilor să se deplaseze
oriunde în ţară și în Europa, cu atât
mai mult cu cât toate ţările din Uniunea
Europeană au deja reţele de staţii de
GNCV.   Automobilele de acest tip po-
luează cu 30% mai pu\in și sunt cu
50%-70% mai silenţioase decât mașini-
le cu motor diesel. Un vehicul de acest
tip are o autonomie de până la 500 de
kilometri. La capitolul siguranţă, o ast-
fel de mașină se situează pe primul loc
datorită faptului că gazul natural com-
primat este mai ușor decât aerul, nu
este toxic și se aprinde greu, diminuând
considerabil riscul de accidente.   De
asemenea, Antares a anunţat achiziţio-
narea a 20 de autobuze, care funcţio-
nează cu gaz natural comprimat și con-
strucţia staţiei propriu-zise. 

„Antares pariază pe gazul natural
ca și combustibil al viitorului și, având
în vedere că GPL nu poate fi folosit la
vehiculele cu motorizare diesel, acest
business reprezintă o alternativă viabilă
la combustibilii clasici, prin eficienti-
zarea pe care o aduce economia de car-
burant. 

"Am convingerea că, pe termen
mediu, se vor dezvolta în România
reţele de staţii de alimentare cu GNCV,
crescând considerabil numărul de ve-
hicule care folosesc acest carburant.
Sunt sigur că, în perioada imediat ur-
mătoare, va fi un interes major al mon-
tării pe vehicule, în special pentru
transportatorii comerciali, a sistemelor
duale cu combustibil mixt, prin injecţie
de gaz natural în carburantul tradiţio-
nal, obţinându-se o economie consi-
derabilă a costurilor cu combustibilul.
Sistemele duale vor putea fi montate
în reţeaua noastră de service“, a declarat
Dumitru Becșenescu, președintele An-
tares Group. 

România era, până acum, singura
ţară din Uniunea Europeană care nu
deţinea staţii de alimentare pentru
mașinile care merg pe gaz natural com-
primat, deși există o directivă europea-
nă care spune că, până în 2020, toate
statele membre trebuie să aibă astfel de
staţii în reţeaua naţională de drumuri,
la fiecare 150 de km, potrivit unui co-
municat al companiei. 

În Uniunea Europeană sunt înre-
gistrate peste 3.000 staţii de alimentare
cu GNCV, cele mai multe în Italia și
Germania, iar din data de 2 decembrie
2015 figurează și România cu staţia de
la Râmnicu Vâlcea. 

Un număr de 1,147 milioane de au-
tovehicule pe GNCV circulau în anul
2014 în ţările Uniunii Europene și un
total de aproape 1,9 milioane în toată
Europa. 

De atunci, ritmul de creștere a fost
de 16,6%, numai în primul trimestru
din 2015 fiind înmatriculate 63.314 de
noi autovehicule pe GNCV, faţă de
54.285 de autovehicule în aceeași pe-
rioadă din 2014. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Pe baza unui document inedit
descoperit în arhive, a putut fi
reconstituită activitatea unui far-
macist de acum 150 de ani. 

Practic istoricii  au găsit  un
„reţetar“ de produse farmaceutice şi
pot dezvălui ce substanţe erau folosite
drept leacuri în secolul al XIX-lea.

Prezența unui medic sau 
farmacist în târguri, semn 
de bunăstare

Acum 200 de ani, prezenţa unui
medic sau a unui farmacist în târgurile
Principatelor Române era un accident
fericit sau un semn de mare bunăstare
a respectivei localităţi. 

Dacă în capitalele celor două Prin-
cipate, ca să nu mai vorbim de Tran-
silvania, erau medici şi spiţeri, aşa
cum erau numiţi farmaciştii, în târ-
gurile de provincie, la sfârşitul seco-
lului al XVIII-lea şi începutul secolu-
lui al XIX-lea, de tratamentul pa-
cienţilor se ocupau încă vraci, vrăji-
toarele şi bătrânele ştiutoare de lea-
curi. Abia la începutul secolului al
XIX-lea, multe dintre aceste târguri
vor beneficia de serviciile unui medic
sau spiţer. 

Leacurile folosite de farmacişti în
acea perioadă sunt de multe ori ne-
cunoscute. Istoricii au descoperit însă
în arhivele din Turnu Severin un do-
cument foarte rar şi inedit cu reţete şi
ingrediente folosite de spiţerii din se-
colul al XIX-lea pentru tratamentul
diferitelor boli. 

Documentul este o cronică vie a
activităţii unuia dintre cei mai celebri
farmacişti din secolul al XIX-lea din
Principatele Române, Johann Binder,
spiţer în târgul Botoşanilor.   

Levănţica, şofranul şi untura de
porc - ingrediente miraculoase.

Documentul descoperit în arhive
este o copie a ”Condicii de reţete ma-
gistrale a Spiţeriei Curţii” din 1836.
Mai precis este o listă cu 76 de pagini,
cu ingrediente necesare preparării a
147 de reţete farmaceutice pentru

ameliorarea sau tratarea anumitor
afecţiuni. 

Grupul de specialişti care a anali-
zat documentul a dezvăluit o parte
din ingredientele notate de Binder.
Printre acestea se numără< şofranul,
zinziberul, rozmarinul, izma, iedera,
nalba, macul, genţiana sau levănţica.
Erau folosite totodată frunzele de aloe,
dar şi tutunul ca stimulent pentru sis-
temul nervos. Specialiştii spun că din
aceste plante erau realizate în special
uleiuri aromate, folosite pentru cal-
mare, punându-se accent pe uleiuri
din levănţică, genţiană sau izmă. 

Totodată pentru prepararea ungu-

entului era folosită pe scară largă un-
tura de porc. ”Se constată că alături
de extractele vegetale se foloseau în
prepararea medicamentelor şi extrac-
te animale, untura de porc, precum şi
o serie de substanţe chimice ca sulful
şi acidul tartric. 

Ca vehicul erau utilizate apa,
oţetul, alcoolul, uleiul de măsline şi
siropul de zahăr, iar ca bază de ungu-
ent grăsimea de porc. Impresionează
numărul mare de forme farmaceutice
obţinute `n laboratorul spiţeriei< so-
luţii, unguente, pulberi, supozitoare
indicate în tratamentul celor mai di-
verse afecţiuni, inclusiv a celor der-

matologice”, precizează specialiştii.
Rozmarinul pentru cirulaţie, levănţica
pentru insomnie şi nervi   

Plantele din care se făceau diferite
uleiuri sau unguente erau folosite la
diferite afecţiuni. De exemplu uleiul
de genţiană era administrat pentru
tulburări digestive, indigestie sau con-
stipaţie. Apoi levănţica, mai ales tot
sub formă de ulei, era dată celor care
aveau probleme cu anxitetatea, in-
somniile, pentru a se relaxa. Rozma-
rinul era folosit pentru circulaţie. Pe
lângă toate acestea erau combinaţii de
diferite plante şi unturi sau alcool pen-
tru a face diferite preparate farmaceu-
tice. Binder făcea inclusiv supozitoare
cu genţiană.    

Pasta de dinţi era pe primul loc,
cu extracte de izmă de exemplu sau
alte arome plăcute. Pentru albirea
dinţilor avea şi o serie de prafuri dar
şi pudre şi loţiuni cosmetice pentru
femei şi bărbaţi în special cu extracte
din plante. 

Pe ”reţetar” apar şi apă de colonie,
uleiuri şi loţiuni de păr „din rândul
cărora amintim< Aqua Cinamonius,
Aqua Spirituosa, Aqua Ceroser Niger,
Emplastru Arond, Emplastru Contra
Abord şi Pulvir Purgatus. Demn de
menţionat este de asemenea faptul că
alături de produsele mai sus amintite
se preparau şi diferite sortimente de
lichioruri şi ciocolată”, precizează au-
torii studiului.   

Istoricul Gheorghe Median în spe-
cial atrage atenţia că este vorba de un
document foarte rar şi preţios care
practic dezvăluie tratamente şi modul
cum trăia populaţia acum 150 de ani. 

De altfel, venirea spițerilor este po-
sibilă datorită hrisovului domnesc din
5 octombrie 1793 prin care domnito-
rul Moldovei, Mihai Constantin Şuţu
oferă dreptul târgoveţilor de a angaja
medic şi farmacist după ce botoşăne-
nii s-au plâns că sănătatea le este în
primejdie.

“În spiţeria sa din Botoşani s-a
desfăşurat o activitate farmaceutică la
cele mai înalte exigenţe ale vremii, pe
măsura înaltei sale calificări”, se pre-
cizează în studiul dedicat reţetarului
descoperit la Turnu Severin.  

Venirea spițerilor este posibilă datorită hrisovului domnesc prin care domni-
torul Moldovei, Mihai Constantin Şuţu oferă dreptul târgoveţilor de a angaja
medic şi farmacist 

Teoria conform căreia există
mai multe universuri paralele a
reaprins spiritele. 

Există cercetători care susțin că, ple-
când de la fluctuațiile cuantice, universul
poate avea p]nă la opt învelișuri, care
pot crea opt universuri paralele.

Patru universuri paralele 
sunt cunoscute

Patru dintre acestea le cunoaștem.
Este vorba despre spațiu, lungime, lățime,
înălțime și timp. Celelalte patru trebuie
să fie demonstrate.Cercetătorul Everett
a fost primul care a lansat această teorie,
în anul 1950. După el, au urmat și alți
oameni de știință care au dezvoltat teo-
ria. S-a efectuat un experiment cu o pi-
sică, închisă într-o cutie. Dacă se declan-
șează o sursă de gaz toxic, există proba-

bilitatea de 50% să rămână în viață și
50% să moară. Everett a susținut că pisica
poate să fie moartă într-un univers și să
trăiască în alt univers. 

Într-un univers paralel legile fizicii
acționează în mod diferit față de univer-

sul în care trăim. Gravitația, viteza lu-
minii, materia sunt diferite.

Fenomenele numite paranormale pe
care le observăm în universul nostru,
sunt fenomene care se produc într-un
câmp paralel și care, datorită unor inter-

ferențe între cele două universuri, apar,
în mod izolat, accidental, în universul
nostru. Fenomenul de deja vu ar putea
fi explicat prin această teorie. Fizicienii
susțin că o particulă poate avea două sta-
dii în același timp. Este vorba despre o
particulă de subatom, care poate avea
două stadii în același timp.

De la această constatare s-a ajuns la
teoria conform căreia o persoană poate
trăi simultan, în două universuri paralele,
simultan. Universurile paralele sunt în-
tr-o ascensiune continuă.  În anumite
circumstanțe, două universuri pot inter-
fera, creându-se fenomene care nu sunt
proprii universului nostru, dar aparțin
ca și normalitate altui univers, în care
timpul, spațiul sunt diferite.

Oamenii de știință consideră că odată
cu formarea universului nostru, s-au pu-
tut forma multe alte universuri. Este o
teorie interesantă care ar putea explica
multe fenomene paranormale, improprii
universului nostru.

Tr[im simultan în dou[ universuri paralele

Acum 200 de ani, prezenţa unui medic sau a unui farmacist în târgurile Principatelor Româ-
ne era un accident fericit sau un semn de mare bunăstare a respectivei localităţi. 

Dacă în capitalele celor două Principate, ca să nu mai vorbim de Transilvania, erau medici şi
spiţeri, aşa cum erau numiţi farmaciştii, în târgurile de provincie, la sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi începutul secolului al XIX-lea, de tratamentul pacienţilor se ocupau încă vraci, vrăjitoare-
le şi bătrânele ştiutoare de leacuri.

Un grup românesc a
deschis prima sta\ie
de alimentare cu GPLCu ce ;i cum se tratau 

românii acum 150 de ani?
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La Satu Mare se deschide cea mai modern[ expozi\ie de pictur[ din Transilvania
S[pt[m]na viitoare, joi 28 ia-

nuarie,  se deschide Expozi\ia per-
manent[ Aurel Popp. Iubitorii de
art[ vor avea ocazia s[ vad[ operele
celui mai mare pictor din Transil-
vania din perioada interbelic[. 

N[scut la C[ua; `n 1879, fiu al unui
preot greco-catolic, r[m]ne orfan de tat[
la o v]rst[ fraged[. V[duva Popp `;i va
cre;te singur[ cei patru b[ie\i. Cel mai
mare Ioan, va ajunge ̀ nv[\[tor ;i profesor
de limba rom]n[, Mihai avocat, iar Octa-
vian economist. Aurel, `ndemnat s[ con-
tinue tradi\ia de familie, aflat[ la a patra
genera\ie de preo\i, va alege arta. Dup[
clasele primare `n Eriu S]ncrai, urmeaz[
Liceul piarist din Carei, pentru ca apoi s[
se `nscrie la Academia de Art[ din Buda-
pesta. C]nd `;i termina studiile, `n 1903,
avea cuno;tin\ele de baz[ ale unui viitor
artist, dar ̀ n paralel studiind ;i arhitectu-
ra. Lucreaz[ ;i ca cioplitor ̀ n piatr[ ;i des-
enator tehnic. Urm[re;te experimentele
artistice ale vremii, fiind impresionat de
prima expozi\ie de la Budapesta a picto-
rilor Manet, Monet, Cezanne, Gauguin,
`nc[ nerecepta\i de marele public, dar
apreciat de tinerii arti;ti. Vacan\ele ;i le
petrece `n Maramure;, la Ciarda,  unde
fratele Ioan era profesor. ~n 1904 se ̀ nscrie
voluntar `n armat[ pentru a `nv[\a limba
german[ ;i a-;i permite s[ stea la Viena.
Av]nd un program foarte lejer, `n timpul
stagiului militar urmeaz[ ;i Academia de
Arte ;i nud din Viena. ~n anii 1904, 1905,
1906 face numeroase c[l[torii de studii
`n Italia, Bavaria, Germania. Pentru scurt[
vreme  pred[ la ;coala din Huedin, unde
`l cunoa;te pe Koroskoi-Kriesch Aladar,
realizatorul frescelor secession de la Pa-
latul Culturii din T]rgu Mure;, de la care
va ̀ nv[\a tainele meseriei. O perioad[ im-
portant[ pentru preg[tirea sa profesional[
este cea petrecut[ la Budapesta, ca profe-
sor la Rakospalota, anul ;colar 1906-1907,
timp `n care lucreaz[ `n atelierul fostului
s[u profesor de compozi\ie, Szekely Ber-
talan, acesta dezv[luindu-i secretele me-
seriei de data aceasta nu ca simplu profe-
sor, ci ca prieten ;i egal al s[u.

~n 1907 devine profesor de arte ;i des-
en la Satu Mare, la actualul Colegiu Mihai
Eminescu. Se dedic[ cu tot sufletul muncii
educative, scrie un adev[rat program pen-
tru educa\ia artistic[ ;i de artizanat `n
ora;ul Satu Mare. Expune cu succes la cele
mai importante saloane de art[ de la Bu-
dapesta, Viena, drept pentru care prime;te
o burs[ de studii de doi ani. Pleac[ la Paris,
se ̀ nscrie la Academia Julian. C[l[tore;te
prin toat[ Europa, de la Londra la Madrid,
de la Bruxelles la Munchen, lucreaz[ c]te-
va luni la fabrica de por\elan de la Meis-
sen. ~n 1912 expune la Salonul Indepen-
den\ilor de la Paris, edi\ia la care expunea
trei lucr[ri ;i Constantin Br]ncu;i. 

Particip[ la Primul R[zboi 
Mondial, `n calitate de pictor

~n 1913, `ntors la Satu Mare, organi-
zeaz[ o expozi\ie personal[ `n propriul
s[u atelier. Este, de altfel, prima ;i ultima
expozi\ie personal[ din via\a lui. Prefera
expozi\iile colective, ;i acestea destul de
rare. Atelierul va deveni sanctuarul s[u.
Aici ̀ ;i va primi prieteni, admiratori, per-
sonalit[\i publice, mini;tri, scriitori, pic-
tori, actori. 

Particip[ la Primul R[zboi Mondial,
`n calitate de pictor. Realizeaz[ o serie de
desene, schi\e de r[zboi, dar ;i peste 20
de c[r\i po;tale care, tip[rite, vor fi trimise
acas[ de solda\ii afla\i pe front. Dup[
r[zboi se `ntoarce la Satu Mare ;i `;i con-
tinu[ munca `n atelier. 

Se lanseaz[ ca unul dintre cei mai im-
portan\i pictori din Ardeal `n 1921, cu
ocazia unei expozi\ii la Cluj la care parti-
cip[ peste 80 de arti;ti din Ardeal. “Pentru
noi Rom]nii din Ardeal, Expozi\ia ne-a
dat un prilej fericit de a scoate la suprafa\[
talentul viguros ;i impun[torul rezervor
artistic al unui popor rom]n< Aurel Popp,
cunoscut p]n[ azi numai `n cercurile in-
time. Artistul Aurel Popp a ap[rut `n Ex-
pozi\ia ardelean[ ca o impetuoas[ putere
de concentrare a talentului ;i ca un serios
argument pentru o c]t mai grabnic[
retu;are a vechii noastre politici artistice.
Aurel Popp este un argument pentru  oa-
menii moderni...p]nzele lui vor trece `n

cur]nd Carpa\ii...”
Este remarcat de Octavian Goga, mi-

nistrul Culturii, dar ;i de Regina Maria
care vrea s[-i cumpere tabloul “P[cat…
p[cat…”, dar majordomul trimis s[ ridice
lucrarea nu are bani. Presa vremii ̀ i dedic[
articole elogioase. ~l cunoa;te pe criticul
de art[ ;i colec\ionarul Virgil Cioflec. In-
vitat acas[ la acesta are ocazia s[ vad[ ca-
podoperele marilor pictori rom]ni. Acele
lucr[ri vor fi donate de Virgil Cioflec Mu-
zeului de Art[ din Cluj ;i vor constitui
zestrea de aur a acestui muzeu p]n[ ̀ n zi-
ua de azi. Capodoperele vor fi prezentate
`n toat[ splendoarea lor `n 1957 la Cluj,
al[turi de lucr[ri ale pictorilor din colonia
de la Baia Mare.  Este considerat cel mai
mare pictor ardelean, iar la expozi\iile de
la Salonul Oficial din Bucure;ti, din 1926
;i 1927, compozi\iile sale  de mari dimen-
siuni vor face senza\ie.  

Dup[ expozi\ia pictorilor ardeleni de
la Cluj din 1921 Aurel Popp va mai oferi
o surpriz[ de mari propor\ii ̀ nfiin\]nd la

Satu Mare Fabrica de ceramic[ de lux
DAC. Doi ani mai t]rziu, `n 1923, c]nd
va expune produsele la Cluj, acestea vor
fi primite cu entuziasm, consider]ndu-se
ca frumuse\e ;i calitate egale cu cele rea-
lizate `n marile centre europene de cera-
mic[. La vernisaj particip[ Regele Ferdi-
nand ;i Regina Maria. 

Cariera artistic[ a celui ce va fi consi-
derat cel mai mare pictor ardelean ̀ n via\[,
nu s-a derulat f[r[ greut[\i. Se va angaja
`n mari proiecte, de multe ori pierz]nd li-
cita\iile datorit[ dimensiunilor uria;e,
monumentale la care realiza proiectele.
Lucreaz[ la un Monument al Unirii, la Si-
biu, la Monumentul Vasile Lucaciu, pro-
iecteaz[ case ;i biserici. 

Prime;te invita\ii s[ realizeze icoane
`n biserici ;i m[n[stiri. Este invitat s[ pre-
dea la Academia de Art[ din Timi;oara.
De;i se \inea departe de Colonia de pic-
tur[ de la Baia Mare, c]nd aceasta era pe
cale de dispari\ie, ̀ ncearc[ s[ o revigoreze
organiz]nd  ̀ n 1936 un Congres al arti;ti-

lor ;i pictorilor din Ardeal ;i Banat. ~n
1938 propune un proiect intitulat Amicii
Artelor care, pus ̀ n practic[, ar fi schimbat
radical situa\ia artelor ;i arti;tilor din
Rom]nia. 

Perioada celui de-al Doilea R[zboi
Mondial ;i-o petrece ̀ n cea mai mare par-
te la Baia Sprie, unde ̀ ;i cump[rase o cas[
`nc[ din 1932. Dup[ r[zboi, de;i se con-
sidera un intelectual de st]nga, o duce
foarte greu. Nu prime;te pensie, dar nici
nu mai poate vinde lucr[ri din care s[ se
`ntre\in[. ~n perioada regimului comunist
lucr[rile sale poart[ titluri edificatoare<
`n 1948 lucreaz[ la seria “Cina  de tain[“,
iar dup[ 1950, `n plin stalinism, lucr[rile
sale poart[ titluri edificatoare pentru sta-
rea sa de spirit, “Apocalipsa”, “Punerea `n
morm]nt”, “T[ierea copacului mare”.
“Moartea regelui p[durii”, etc. ~;i epuizase
repertoriul social prin anii 1930 c]nd,
pentru frescele Casei de Industrie ;i Co-
mer\ Timi;oara `;i intitula lucr[rile “Bu-
curia muncii”.

Aurel Popp este artistul care 
a crezut cu putere `n 
institu\ionalizarea artei

De la proiectul din 1910 `n care pre-
zenta  pa;ii care trebuie f[cu\i pentru edu-
ca\ia artistic[ a tinerilor, s-a dovedit un
sus\in[tor al marilor proiecte culturale
integrate institu\ional ;i sprijinite de stat
;i comunitate. ~n 1924 ̀ nfiin\eaz[ un mu-
zeu etnografic la Satu Mare. ~mpreun[ cu
pictorul Andrei Littecky Endre adun[
obiecte din satele din Satu Mare ;i Mara-
mure;. De la el a pornit ideea ridic[rii
unui monument ̀ nchinat p[rintelui Vasile
Lucaciu. Dup[ o munc[ de 9 ani avea s[
piard[ licita\ia `n fa\a lui Cornel Medrea,
proiectul lui fiind o lucrare monumental[,
`nalt[ de 12 metri, pus[ pe un soclu uria;.
Costa prea mult pentru posibilit[\ile
ora;ului Satu Mare. 

~n 1929, cu ajutorul lui Emil Isac se
lupt[ pentru ̀ nfiin\area unei Academii de

Art[ la Cluj, dup[ ce aceasta fusese mutat[
la Timi;oara. Se zbate s[ organizeze dez-
binata breasl[ a arti;tilor  `n 1936, 1938.
Dup[ 1954 `ncepe demersurile pentru
transformarea casei ̀ n care s-a n[scut ma-
rele poet Ady Endre `n cas[ memorial[ ;i
loc de pelerinaj pentru scriitori ;i arti;ti.
F[r[ el nu ar exista azi complexul muzeal
Ady Endre. Tot el a pus bazele Muzeului
de Art[ din Satu Mare. Actuala cl[dire ca-
re g[zduie;te azi o parte din opera sa, pre-
cum ;i lucr[rile altor mari arti;ti, a fost
g]ndit[ ;i proiectat[  de  acela;i mare ar-
tist, pictor, sculptor, arhitect Aurel Popp.
Etajul, `n care se afl[ azi lucr[rile sale, a
fost adaptat de el pentru a putea deveni
spa\iu expozi\ional. 

Ianuarie 1966  - Prima 
retrospectiv[ Aurel Popp

~n timpul vie\ii Aurel Popp a expus
pu\in. Uria;a sa notorietate ;i-a c];tigat-

o `n urma unor articole de pres[, dar mai
ales prin rela\iile personale pe care le avea
cu personalit[\ile din epoc[. A fost prieten
cu Octavian Goga, Ady Endre, Emil Isac,
Virgil Cioflec, iar dintre pictori cel mai
apropiat a fost de Nicolae Tonitza, :tefan
Dumitrescu, Corneliu Liuba, Aurel Ciupe.
A fost ̀ n foarte bune rela\ii cu Alexandru
Ziffer, Ioan Thorma, Valer Ferenczy, Kos
Karoly, Ferdinand Gallas etc. I-au p[;it
pragul atelierului mini;tri ;i politicieni
de prim[ m[rime.  “I.I.C. Br[tianu, Alex.
Vaida Voievod, Octavian Goga, Dr. Petru
Groza, Gh. T[t[r[scu,  Tzigara Samur-
ca;…” , scria ziarul Universul ;i `l invita
s[ expun[ la Bucure;ti< “Am remarcat toa-
te aceste am[nunte din via\a d-lui Aurel
Popp, pictorul Ardealului, pentru a-l face
s[ ias[ din pasivitatea `n care tr[ie;te ca
pictor de 20 de ani, s[ nu mai \ie ascunse
`n c[su\a lui de la Satu Mare at]tea opere
frumoase ;i s[ deschid[ o expozi\ie pro-
prie `n Capitala \[rii”. 

Atelierul s[u, ca un adev[rat sanctuar,

era locul de ̀ nt]lnire al intelectualilor vre-
mii, actori, arti;ti, scriitori. ~n 1923 a or-
ganizat ̀ n atelierul s[u un banchet ̀ n cin-
stea  unor actori din Bucure;ti - Aristide
Demetriad, V. Mor\un, Ion Manolescu,
N. Soreanu, Zaharia B]rsan, Mircea Pa-
velescu, actri\a Giurgea. ~n atelierul s[u a
purtat discu\ii `ndelungate cu scriitorii
Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Ion
Ag]rbiceanu,  Eugeniu Speran\ia, Corne-
liu Moldovanu, Al. Cazaban, Mircea
R[dulescu, Alfred Mo;oiu, George A. Pe-
tre. G.M. Zamfirescu, Aron Cotru;, mai
t]rziu Mircea Zaciu, Suba Daniel,  Era vi-
zitat de ziari;ti ;i scriitori maghiari, Er-
delyi Anna, Gara Erno, Denes Kato, Panek
Zoltan, Banner Zoltan, Gellert Sandor,
Kuncz Aladar,  Szombati Istvan,  Taberi
Geza, Kos Karolyi. 

~n atelierul s[u de la Satu Mare au lu-
crat, ca elevi sau colegi, pictorii Nagy Os-
zkar, Andrei Litekzky. Alexandru Mohi,
Francois Gall, Incze  Des, Ioan Thorma,
Iuliu Toth. 

Oaspe\i  obi;nu\i ̀ n  atelierul s[u< Ni-
colae Tonitza, :tefan Dumitrescu,  Octa-
vian Goga, G.M Zamfirescu, Dariu Popp,
Epaminonda Lucaciu, primarul Augustin
Feren\iu, Corneliu Liuba, Eugen Pascu.
Tibor Erno, Alexandru Ziffer, Kos Karoly,
Raoul :orban, Banner Zoltan, Czobel Be-
la, Balla Bela, :tefan Borghida, ;i mul\i
al\i oameni de cultur[ ;i colec\ionari, `n
special doctori, profesori, ingineri, dar ;i
bancheri. 

Casa  lui Aurel Popp de la Baia Sprie,
cump[rat[ `n 1932  avea u;ile deschise
pentru o serie de pictori< Andrei Litteczky,
Ioan Pirk, Iuliu  Toth,  Nagy Oszkar, Laura
Mandy, Patko Karoly, Perlroth Csaba Vil-
mos,  fra\ii Krausz, Alexandru ;i Iritz, Ro-
mus Ladea, Erno Tibor, Ignac Udvardy,
Ferencz Toth, Alexandru Mohi, Gheorghe
Florian, Eugen Pascu, Romulus Ladea,
Corneliu Liuba, Oszkar Glatz, Albert Ris-
tof- Krasz, Elena Litteczky-Krausz, Laura
Mandy, Pal Borgida ;i mul\i al\ii.  

A fost apreciat la el acas[, `n atelierul
s[u. Operele sale puteau fi v[zute `n re-
producerile din revistele vremii. Prin ur-
mare, dup[ moartea sa, survenit[ ̀ n 1960,
se punea problema organiz[rii unei re-
trospective. Acest lucru s-a realizat `n
1966, `n organizarea muzeului regional
Baia Mare ;i a Muzeului de Istorie din
Satu Mare. 

De la acel moment crucial pentru re-
ceptarea operei celui mai important pictor
care a tr[it `n Satu Mare se `mplinesc 50
de ani.  ~n aceast[ period[, dup[ retros-
pectiva din 1966, s-a realizat o prim[ ex-
pozi\ie la Satu Mare, `n 1969. ~n cl[direa
care azi este depozitul `n care se afl[ un
mare num[r de lucr[ri pentru care nu se
g[se;te un loc de expunere, departe de
ochii publicului au r[mas mult[ vreme ;i
lucr[rile lui Aurel Popp. Cl[direa actual[,
transformat[ de Aurel Popp `n muzeu, s-
a deteriorat ̀ n timp. Expozi\ia care se des-
chide acum, `n ianuarie 2016, la exact o
jum[tate de  secol de la prima retrospec-
tiv[, este unul dintre cele mai moderne
spa\ii expozi\ionale din \ar[. Cu siguran\[
cea mai modern[ din Transilvania, ex-
pozi\ia cuprinde cel mai mare num[r de
lucr[ri adunate la un loc ale marelui artist
s[tm[rean. Folosind spa\iul existent, foar-
te clasic, transformarea lui `ntr-un spa\iu
modern se datoreaz[ concep\iei echipei
coordonate de artistul vizual Oana Mira-
bela P[curar.

La realizarea Expozi\iei perma-
nente Aurel Popp ;i-au adus aportul

numero;i colaboratori ;i consultan\i< 
Pavel :u;ar[, Tiberiu Alexa, 

Iudita Erdos, Lucian Nastas[ Kovacs, 
Ion Darida, Cristina Busuioc, 

Nyiri Zoltan, Szocs Peter, Gyori Csaba,
Makay Andras, Egri Vasile, Bujor

Dulg[u, Cristian Laz[r, Felician Pop, 
Ion Mure;an, D. P[curaru. 

Expozi\ia este rodul unei 
bune colabor[ri 
`ntre  institu\ii< 

Consiliul Jude\ean Satu Mare, 
Muzeul Jude\ean Satu Mare,  

Muzeul de Art[ Satu Mare, Muzeul de
Art[ Cluj, Centrul Multicultural Poe-

sis, Informatia Zilei&ITV,  
Centrul Artistic Baia Mare, 

Arhivele Na\ionale, filiala Satu Mare,
Biblioteca Jude\ean[ Satu Mare, 

Centrul Tradi\ional, Inspectoratul de
Cultur[, Colec\ii particulare.

Curatorul, conceptul 
;i coordonarea proiectului< 

Oana Mirabela P[curar

Documentare< Adriana Zaharia, 
Traduceri< Veres Istvan, Szocs Peter,

Alina Pu;ca;, D. P[curaru 
Fi;e de catalog, selectare lucr[ri< 

Oana Mirabela P[curar,  
Adriana Zaharia, Mariana Balo;,
Prezentarea grafic[ a catalogului, 

precum ;i a altor materiale ;i albume
care urmeaz[ s[ fie tip[rite pentru 

promovare,  
Art Design Studio Production

Fotografiile au fost realizate de 
Fodor Lajos, Tadao Shibata, 

iar tehnoredactarea de Ioana Zaharia. 

O men\iune aparte merit[ echipele de
tehnicieni ;i muncitori care s-au

str[duit s[ dea o nou[ fa\[ unui spa\iu
intrat `n paragin[. 

Aici se g[se;te tot ce s-a 
creat mai bun, mai valoros la 
Satu Mare `n perioada `n care 
a tr[it Aurel Popp

~n aceea;i expozi\ie ;i-au g[sit locul,
al[turi de Aurel Popp, ;i cei mai impor-
tan\i arti;ti care au tr[it, au lucrat, au ex-
pus la Satu Mare. Au fost elevii, prietenii
colegii lui Aurel Popp. F[r[ operele lor nu
s-ar putea vorbi despre o art[ s[tm[rean[,
nu s-ar putea concepe un Muzeu de Art[
la Satu Mare. Lista lor< Andrei Litteczky,
Ziffer Sandor, Nagy Oszkar, Alexandru
Mohi, Moricz Goth, Ferenczy Karolyi.  

Aici se g[se;te tot ce s-a creat mai bun,
mai valoros la Satu Mare `n perioada `n
care a tr[it Aurel Popp. Au r[mas `n de-
pozite o sumedenie de lucr[ri, extrem de
valoroase pe care publicul are dreptul s[
le cunoasc[, s[ le vad[. Le va veni ;i lor
vremea, dar cine ;tie c]nd.

~n aceast[ expozi\ie s-a recreat atmos-
fera din atelierul pictorului, cl[direa `n
care a fost atelierul nefiind func\ional[. 

Din p[cate ;i atelierul altui mare artist,
Paul Erdos, este ̀ n aceea;i situa\ie. ~n 2016
se s[rb[tore;te centenarul na;terii sale ;i
organizarea unei ample expozi\ii se im-
pune de la sine. Mai ales c[ fiica marelui
grafician, Judita Erdos, este cea care a or-
ganizat `n anii ’70 ;i ’80 expozi\ia perma-
nent[ Aurel Popp, `n func\ie de
posibilit[\ile de atunci. Munca ei a fost
continuat[ de Felicia Grigorescu, care a
organizat ;i o expozi\ie la Bucure;ti. 

Aceast[ expozi\ie de excep\ie
deschide calea spre noi proiecte
culturale, artistice

Inaugurarea noii Expozi\ii permanen-
te Aurel Popp marcheaz[ o dat[ impor-
tant[ `n evolu\ia artei `n Satu Mare.
Aceast[ expozi\ie de excep\ie deschide ca-
lea spre noi proiecte culturale, artistice.
Este un nou ̀ nceput, nu doar pentru ope-
rele din trecut, ci ;i o invita\ie pentru ̀ nfi-
in\area unui muzeu de art[ contemporan[
la Satu Mare. Liceul de Art[ Aurel Popp
d[ an de an absolven\i talenta\i. ~n ultimii
25 de ani  peste 150 de elevi s[tm[reni ;i-
au continuat studiile superioare ;i au de-
venit arti;ti profesioni;ti. Aceast[ zestre
artistic[ se pierde dac[ nu exist[ institu\ii
care s[ g[zduiasc[ lucr[rile lor. Aurel
Popp a primit burse de studii de la ora;
`n anul 1910. C]nd a oferit Prim[ria Satu
Mare sau Consiliul Jude\ean ̀ n secolul 21
o burs[ `n str[in[tate pentru un t]n[r ta-
lentat f[r[ posibilit[\i materiale? 

Muzeul de Art[ din Satu Mare 
va trece u;or, u;or peste faima 
Castelului din Carei

Al[turi de alte obiective culturale, Mu-
zeul de Art[ reprezint[ interfa\a jude\ului
Satu Mare. Nu se poate concepe turism
`n jude\ul Satu Mare f[r[ Castelul din Ca-
rei, casele memoriale Vasile Lucaciu din
Apa ;i Ady Endre, f[r[ Cuptoarele dacice
de la Medie;u Aurit deja restaurate, dar
;i f[r[ Muzeul de Istorie, f[r[ Muzeul |[rii
Oa;ului, f[r[ atelierele Aurel Popp, Paul
Erdos, Ion Sasu, ;i alte c]teva case
tradi\ionale. Toate acestea necesit[ lucr[ri
de repara\ii ;i restaurare. Casa care i-a
apar\inut marelui Vasile Lucaciu, g[sit[
cu mari eforturi, aflat[ `n proprietatea
municipiului Satu Mare `nc[ din 1927
c]nd a fost cump[rat[ pentru a fi trans-
format[ `n muzeu, nu are nici m[car o
plac[ de marmur[ comemorativ[ pe zidul
s[u ne`ngrijit. Dar toate la r]ndul lor. 

Deocamdat[ Satu Mare are una dintre
cele mai moderne expozi\ii permanente
de art[ din \ar[, care cu siguran\[ va con-
tribui la apropierea tinerilor de arta
adev[rat[. Muzeul de Art[ din Satu Mare
va trece u;or, u;or peste faima Castelului
din Carei prin elegan\[, fine\e ;i nu ̀ n ul-
timul r]nd, prin valoarea exponatelor.

Informa\ia Zilei 
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Activitatea defectuoas[ a
mecanismelor de ap[rare a organ-
ismului se manifest[ printr-o
frecven\[ mare a episoadelor in-
fec\ioase(r[celi, cistite, candi-
doze), alergii, herpes ;i alte tul-
bur[ri care se accentueaz[ `n se-
zonul rece. 

Studiile arat[ c[ buna func\ionare
a sistemului imunitar poate fi afectat[
de alimenta\ie, stres, depresie, oboseal[
cronic[, tratamente medicamentoase
;i v]rst[.

Stilul de via\[ ;i imunitatea

Cea mai u;oar[ cale spre o via\[
s[n[toas[ o reprezint[ un sistem imu-
nitar activ, care lucreaz[ la eficien\[
maxim[. ~ns[, omul modern duce o
via\[ haotic[, derulat[ `ntr-un ritm
alert ;i ̀ ntr-un mediu impropriu. Prins
`n stresul zilnic cu probleme ce trebuie
solu\ionate repede, acesta neglijeaz[
constant alimenta\ia, fie s[rind peste
orele de mas[, fie aleg]nd produse de
tip fast-food, sucuri carbogazoase ;i
medicamente, de cele mai multe ori
scumpe ;i eficiente.

Pentru a trece cu bine peste pe-
rioadele solicitante sau peste anotimpul
friguros, organismul uman are nevoie
de ajutor pentru `nt[rirea sistemului
natural de ap[rare.

Pe l]ng[ imunitatea `nn[scut[ ex-
ist[ ;i imunitatea care se formeaz[ pe
parcursul vie\ii, ca urmare a interac\iu-
nii cu mediul `nconjur[tor, deoarece
organismul uman este supus `n per-
manen\[ unor factori de risc.  Rolul
sistemului imunitar este acela de a pro-
teja ;i a men\ine o stare de s[n[tate
optim[.

Alimenta\ia este foarte important[
`n cre;terea, dar ;i `n men\inerea unui
sistem imunitar puternic. Fructele ;i
legumele, cerealele integrale ;i lactatele
consumate periodic ca parte a unui stil
de via\[ s[n[tos, contribuie la vita-
minizarea organismului, la `nt[rirea
sistemului imunitar `n general. Toto-
dat[, speciali;tii recomand[ reducerea
consumului de sare, gr[simi animale,
alcool ;i zah[r.

Printre alimentele recomandate ̀ n
aceast[ perioad[ se pot aminti< mor-
covul, usturoiul, \elina, doveacul, nu-
cile, migdalele, hri;ca, semin\ele de in,
pe;tele. De asemenea, un somn sufi-
cient cu o durata minim[ de 7 ore pe
noapte contribuie la echilibrarea
func\iilor organismului ;i astfel, la
men\inerea unui sistem imunitar put-
ernic.

~nt[rirea imunit[\ii este una dintre
cele mai eficiente m[suri profilactice
contra `mboln[virilor.
O imunitate puternic[ ne fere;te at]t
de boli grave c]t ;i de eventuale indis-
pozi\ii care pot s[ apar[ `n general la
trecerea dintre anotimpuri.

Suplimente naturale 
imunostimulatoare

Echinaceea este eficient[ ̀ mpotriva
patogenilor ce provoac[ infec\ii ale
aparatului urinar, infec\ii fungice vagi-
nale, herpes genital, infec\ii gingivale,
infec\ii streptococice, precum ;i a mi-
croorganismelor care cauzeaz[ dieria,
sifilisul ;i febra tifoid[. Un studiu ger-

man a ar[tat c[ persoanelor carora li
s-au administrat preparate pe baz[ de
echinaceea au suferit mai pu\ine
infec\ii virale dec]t grupul c[ruia i s-a
administrat un produs placebo.

Usturoiul este cel mai cunoscut ;i
cel mai utilizat antibiotic natural. El
este antifungic, dar ;i antiviral. C]nd
este consumat cu m[sur[ nu are efecte
negative asupra florei benefice din in-
testine. Compu;ii cu sulf pe care `i
con\ine usturoiul s-au dovedit capabili
de a facilita evacuarea metalelor grele
(plumb, cadmiu) din organism. Ustur-
oiul prin substan\ele antioxidante pe
care le con\ine, previne deteriorarea
ADN-ului ;i protejeaz[ lipidele de
fenomenele oxidative. Ajut[ la digestia
alimentelor ;i distruge mai multe specii
de parazi\i intestinali. Usturoiul
con\ine mai multe fitochimicale
benefice `ntre care Alicina, care are
efecte puternice contra stafilococilor
aurii rezisten\i la antibiotice. Pentru a
ne feri de infec\iile  de sezon ;i de a
beneficia de un plus de imunitate `n
perioada rece, un renumit medic amer-
ican recomand[ s[ consum[m cel
pu\in un c[\el de usturoi pe zi.

Colostrul sus\ine buna func\ionare
a sistemului imunitar, datorit[ con\in-
utului bogat `n imunoglobuline, pro-
teine, minerale, vitamine ;i carbo-
hidra\i. Administrarea suplimentelor
cu colostru amelioreaz[ statusul copi-
ilor cu astm, cu dermatita atopic[,
alergii ;i infec\ii respiratorii ;i digestive.
La adul\i ;i la copii acesta ac\ioneaz[
ca imunomodulator.

Argintul coloidal este factor anti-
infec\ios cu spectru larg de ac\iune,
ce atenueaz[ simptomatologia ;i re-
duce timpul de recuperare dup[ un
episod infec\ios. ~n cazul celulelor in-
fectate cu particule virale, s-a
eviden\iat ;i capacitatea de a interfera
cu materialul genetic viral, neper-
mi\]nd multiplicarea acestora.

Frunzele de m[slin con\in principii
antibiotice ce au fost folosite inclusiv
`n tratarea malariei. Oleuropeina este

o substan\[ cu rol terapeutic ce le con-
fer[ m[slinilor rezisten\[ fa\[ de or-
ganismele daun[toare(bacterii, fungi).
Unul dintre compu;ii izola\i din ex-
tractul de frunze de m[slin, ;i anume
acidul elenolic, ac\ioneaz[ ca un an-
tibiotic cu spectru foarte larg. De
asemenea, capsulele con\in]nd extract
de frunze de m[slin pot fi utilizate cu
succes contra infec\iilor cu candida.

Ghimbirul este consumat `n unele
zone ale lumii ̀ mpreun[ cu alimentele
asociate cu un risc mai mare de apari\ie
a intoxica\iilor alimentare. Aceasta,
deoarece are capacitatea de a stopa pro-
liferarea unor patogeni de temut print-
re care se num[r[ listeria, salmonella
;i campylobacter. De asemenea cre;te
secre\ia de acid gastric, prevenind in-
digestiile.

Turmericul (Curcuma) are at]t
propriet[\i antibiotice, c]t ;i antiin-
flamatoare. Curcumina pe care o
con\ine este eficient[ `mpotriva bac-
teriei Helycobacter Pylori, agent pato-
gen ce favorizeaz[ apari\ia ulcerului
gastro-duodenal.

Extractul de semin\e de grapefruit
e un antibiotic natural care combate
at]t bacteriile gram-pozitive c]t ;i pe
cele gram-negative. Totu;i, efectul in-
hibitor asupra germenilor gram-pozi-
tivi s-a dovedit ceva mai puternic.

~n sf]r;it, dar nu `n ultimul r]nd,
trebuie men\ionat[ vitamina C, care
protejeaz[ celulele imunitare de stresul
oxidativ. Contribuie la inactivarea his-
taminei, mediator principal `n alergii
;i procese inflamatorii, fiind recoman-
dat[ `n dezechilibrele imunitare care
asociaz[ procesele inflamatorii (de ex-
emplu infec\iile respiratorii) ;i alergii.

S[ nu uit[m `ns[ un lucru foarte
important, ;i anume ca sistemul imu-
nitar al fiec[ruia este unic. Fiziologia
individual[ r[spunde diferit la sub-
stan\ele active administrate pentru
sus\inerea imunit[\ii.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Solu\ii naturale pentru `nt[rirea
organismului `n sezonul rece

Alimenta\ia este esen\ial[ pentru men\inerea imunit[\ii

De mulţi ani ni s-a inoculat
ideea că ouăle nu ar fi sănătoase
pentru persoanele care suferă de
afecţiuni cardiace, ba dimpotrivă,
le-ar putea pune în pericol starea
de sănătate. Iată însă că noi dovezi
vin în favoarea acestor surprin-
zătoare alimente!

Potrivit unui studiu efectuat recent
la Universitatea Yale, consumul de ouă,
atât în cazul femeilor, cât şi al bărbaţilor
diagnosticaţi cu boli coronariene nu
este chiar aşa de dăunător precum cre-
deam. Participanţii la studiu au fost
împărţiţi în trei grupuri cărora li s-au
servit 2 ouă, jumătate de ceaşcă de în-
locuitor al ouălor şi respectiv o masă
foarte bogată în carbohidraţi la micul
dejun.

Totul s-a derulat pe o perioadă de
6 săptămâni, iar la final specialiştii le-
au analizat starea de sănătate. Cei din
primul grup, care au mâncat 2 ouă zil-
nic la micul dejun, precum şi cei din al
doilea grup care primiseră înlocuitorul,
nu au suferit nici o schimbare negativă
la nivelul colesterolului, presiunii ar-
teriale, nu s-au îngrăşat şi nu le-a fost
afectată funcţia endotelială (echilibrul
stabilit între factorii vasodilatatori şi
cei vasoconstrictori produşi de celulele
endoteliale, disfuncţia cauzează insu-
linorezistenţă şi diabetul zaharat).

Prin urmare, experţii ne îndeamnă
să consumăm ouă întregi fără teamă,
chiar şi în acele cazuri în care există
un diagnostic de boală coronariană.

Potolesc cu succes foamea

O altă serie de cercetări, efectuate
la University of Connecticut, sugerează
că includerea ouălor întregi în alimen-
taţie ar putea avea efecte pozitive şi
asupra nivelului de colesterol bun
(HDL) din organism, în cazul persoa-
nelor suferind de sindrom metabolic.
Potrivit experimentului condus de că-
tre experţii din Connecticut, cei ce ur-
mează o dietă săracă în carbohidraţi,

pot consuma chiar şi 3 ouă pe zi căci
la final vor observa îmbunătăţiri în sta-
rea lor de sănătate.

După 12 săptămâni de observaţii,
voluntarii care s-au supus eperimen-
tului şi au urmat această dietă au avut
parte de surprize plăcute< colesterolul
HDL a ajuns la un nivel sănătos, iar
organismul şi-a îmbunătăţit capacita-
tea de a elimina colesterolul rău (LDL)
din sânge.

În concluzie, ouăle reprezintă ali-
mente funcţionale ce pot reduce riscul
de boli cardiovasculare mai ales la per-
soanele suferind de sindrom metabo-
lic.

Şi pentru cei ce vor să slăbească
ouăle reprezintă o opţiune valabilă. Un
alt studiu, de această dată efectuat la
University of Missouri, a făcut o com-
paraţie între beneficiile unui mic dejun
normal, bazat pe proteine provenind
din combinaţia lapte-cereale, un mic
dejun incluzând ouă, adică proteine de
calitate superioară, respectiv saltul pes-
te micul dejun la tinerii supraponde-
rali.

Ei bine, cu toate că vorbim despre
persoane care urmăreau să scadă în
greutate, se pare că acelea care au con-
sumat ouă şi şuncă de porc la micul
dejun au înregistrat cele mai bune re-
zultate căci foamea le-a ocolit de-a lun-
gul zilei, s-au simţit mai sătule şi nu au
cedat tentaţiei de a apela la gustări ne-
sănătoase între mese.

Prin comparaţie, indivizii care au
sărit peste micul dejun, au avut de în-
fruntat senzaţia de foame toată ziua.
Avantajele grupului celor care au pre-
ferat laptele cu cereale la micul dejun
s-au dovedit a fi mai puţine decât în
cazul celor care au ales ouăle, însă net
superioare celor care au sărit peste pri-
ma masă a zilei.

De asemenea, persoanele care s-au
hrănit bine dimineaţa, cu ouă şi şuncă,
nemafiind înfometate de-a lungul zilei,
au reuşit să-şi menţină greutatea sau
să scadă uşor, prin comparaţie cu restul
în cazul cărora nu s-au observat îm-
bunătăţiri de acest fel.

Oul, aliatul
s[n[t[\ii noastre

Alimenta\ia este foarte important[ `n cre;terea, dar ;i `n men\inerea unui sistem imunitar
puternic. Fructele ;i legumele, cerealele integrale ;i lactatele consumate periodic ca parte a
unui stil de via\[ s[n[tos, contribuie la vitaminizarea organismului, la `nt[rirea sistemului
imunitar `n general. 
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S~N~TATE
Siropul de c[tin[-alb[ ajut[ la `nt[rirea imunit[\ii naturale a organismului `ntruc]t fructele
acestei specii sunt adev[rate polivitamine naturale. Acest proces se manifest[ prin ac\iunea de dis-
trugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimularea form[rii de anticorpi.

Produsele sau suplimentele
nutritive elaborate de c[tre Labo-
ratoarele Hypericum sunt ob\in-
ute din surse naturale (organice)
- plante medicinale din flora
spontan[ ̀ n marea lor majoritate,
plante medicinale din culturi eco-
logice, c]t ;i din fructe de p[dure. 

Noutatea acestor produse este c[ toa-
te sunt extracte naturale concentrate, deci
`n interiorul capsulelor nu este plant[
m[run\it[, ci un extract integral concen-
trat din aceasta, ceea ce asigur[ o mai
bun[ biodisponibilitate ;i o mai bun[
asimila\ie ̀ n organism a substan\elor ac-
tive benefice pentru diferite afec\iuni. 

Prin aceast[ tehnologie se re\in din
plantele medicinale enzimele, vitaminele
;i mineralele necesare pentru s[n[tate.
Extractul natural are forma unei mase
de particule sferice, care au
o curgere mai bun[, for-
ma sferic[ a particulelor
reduc]nd posibilitatea
`nglob[rii de aer printre
ele, astfel `nc]t dozarea
`n capsule este mult mai
exact[ ;i mai u;oar[.
Plantele medicinale ;i
fructele de p[dure folo-
site ca materie prim[
sunt recoltate din zone
nepoluate, ecologic
curate, astfel `nc]t
putem garanta

eficien\a maxim[ ;i puritatea produsului,
prin lipsa de contaminan\i toxici carci-
nogeni, ierbicide, insecticide,
`ngr[;[minte chimice.

Sirop cu c[tin[ alb[

Siropul de c[tin[ alb[ (f[r[ zah[r)
este un supliment alimentar cu rol im-
unostimulator, vitaminizant ;i minera-
lizant. Are ̀ n componen\[ extract natural
din fructe proaspete de c[tin[-alb[ (Hip-
pophae rhamnoides), ap[ deminerali-
zat[, `ndulcitor hipocaloric (ciclamat de
sodiu, zaharinat de sodiu, acesulfam K),
gum[ xanthan, conservant (benzoat de
sodiu). Un litru de sirop de c[tin[-alb[
f[r[ zah[r (hipocaloric) este ob\inut din
2 kg fructe proaspete de c[tin[-alb[.

Siropul are rol de stimulare a siste-
mului imunitar. Contribuie la normali-
zarea nivelului colesterolului seric.  Re-

prezint[ o surs[ de vita-
mine ;i minerale cu o
biodisponibilitate spo-
rit[. De asemenea, con-
tribuie la limitarea efec-
telor stresului oxidativ,
la buna func\ionare a
sistemelor hepatic ;i
cardiovascular. Limi-
teaz[ procesele inflama-

torii din organism.  Are
ac\iune hipocolestero-

lemiant[, energi-
zant[, antiinfla-

matoare, anti-

oxidant[, vasodilatatoare, hepatoprotec-
toare, imunostimulatoare, depurativ[,
diuretic[, vitaminizant[ ;i mineralizant[.

Produsul de fa\[ este recomandat, ̀ n
special, persoanelor ce au glicemia cres-
cut[ (sau cu tendin\[ de cre;tere) datorit[
folosirii `ndulcitorilor specifici `n locul
zah[rului. Siropul este util ;i ̀ n curele de
sl[bire, fiind un produs hipocaloric.

Siropul de c[tin[-alb[ ajut[ la ̀ nt[ri-
rea imunit[\ii naturale a organismului
`ntruc]t fructele acestei specii sunt
adev[rate polivitamine naturale. Acest
proces se manifest[ prin ac\iunea de dis-
trugere a agen\ilor patogeni ;i prin sti-
mularea form[rii de anticorpi. De ase-
menea, compu;ii cu propriet[\i antioxi-
dante din aceste fructe ajut[ la combate-
rea form[rii radicalilor liberi, cauza stre-
sului oxidativ.

Produsul este un bun adjuvant ̀ n eli-
minarea substan\elor toxice din orga-
nism, contribuind la protejarea rinichilor
;i a prostatei. Acesta este eficient ;i `n
normalizarea colesterolului sanguin ;i a
trigliceridelor serice, regl]nd tensiunea
arterial[ ;i amelior]nd circula\ia s]nge-
lui, `n special cea periferic[. Astfel, da-
torit[ compu;ilor biologic-activi precum
acizii gra;i nesatura\i ;i fitosterolii, pro-
dusul de fa\[ are o ac\iune cardio-pro-
tectoare.

Prin cre;terea magneziului plasmatic
;i prin aportul de vitamine din complexul
B, siropul contribuie la tonifierea siste-
mului nervos ;i la stimularea activit[\ii
intelectuale, particip]nd ;i la procesele
de reglare ale sistemului endocrin. Nu
`n ultimul r]nd, extractul de c[tin[-alb[
este ;i un excelent protector gastro-in-
testinal ;i hepatic, favoriz]nd procesul
natural de regenerare al celulelor hepa-
tice.

Toate aceste propriet[\i se explic[
prin con\inutul mare ̀ n vitamine, mine-
rale ;i a celorlal\i compu;i bio-activi ce
se p[streaz[ nealtera\i, cu o bio-dispo-
nibilitate sporit[, datorit[ proces[rii mi-
nimale a ingredientelor, f[r[ tratamente
termice.

Mod de folosire

~n privin\a modului de folosire, doza
recomandat[ este de 3-4 linguri de sirop,
maxim 6 pe zi, dizolvate ̀ n ap[ mineral[,
dup[ mesele principale. Sunt recoman-
date cure de 6 s[pt[m]ni cu pauze de 7
zile `ntre acestea. Nu con\ine coloran\i
sau arome de sintez[. Con\ine pulp[ de
fruct. 

Produsul  este disponibil ;i ̀ n varian-
ta cu ̀ ndulcitor natural, respectiv cu Hy-
per Stevia rebaudiana (`ndulcitor natural
din planta Stevia rebaudiana).

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

Siropul de c[tin[ alb[ de la
Hypericum, surs[ de s[n[tate 

;i vitalitate

Ceaiul verde sau negru are nu-
meroase efecte benefice asupra s[n[t[\ii,
iar acest lucru a fost demonstrat de o
`ntreag[ serie de studii. De altfel sunt
popoare unde a intrat `n rutina zilnic[
consumul celor dou[ tipuri de ceai, de-
sigur, `n cantit[\i moderate ;i acompa-
niat de o alimenta\ie s[n[toas[ ;i echili-
brat[.  Printre altele, Consiliul olandez
al s[n[t[\ii recomand[ s[ se bea trei-pa-
tru ce;ti de ceai pe zi dup[ ce a trecut `n
revist[ toate studiile realizate p]n[ `n
prezent asupra leg[turii `ntre consumul
de ceai ;i bolile cronice (afec\iuni car-
diovasculare, diabet, cancer, demen\[,
depresie, etc.).

Speciali;tii subliniaz[ c[ este
vorba de ceai “adev[rat” ;i nu de infuzii
sau ceaiuri de fructe, relateaz[ passion-
sante.be. Ceaiul are un efect pozitiv
asupra presiunii arteriale, consumul zil-
nic a cinci ce;ti de ceai negru sau a trei

ce;ti de ceai verde reduc]nd presiunea
sistolic[ `n medie cu 2 mmHg. ~n plus,
amelioreaz[ nivelul de colesterol< trei
ce;ti de ceai negru sau verde pe zi ar
sc[dea nivelul colesterolului “r[u”
(LDL).

Acest dublu efect (presiune ar-
terial[ ;i colesterol) contribuie la pre-
venirea bolilor vasculare (cardiace ;i
cerebrale).

Un alt aspect men\ionat de
passionsante.be este c[ patru ce;ti de
ceai negru sau verde ar sc[dea cu circa
15% riscul de a face diabet.

~n schimb, nu s-a demonstrat,
cel pu\in deocamdat[ - vreun efect poz-
itiv al consumului de ceai asupra riscului
de a dezvolta cancer (de s]n, colon,
pl[m]ni), demen\[ sau depresie. Este
cercetat `n prezent rolul s[u precis `n
controlul greut[\ii, iar studiile vor con-
tinua.

Consumat zilnic, ceaiul
verde sau negru este
benefic pentru s[n[tate
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RE}ETE

:arlot[ cu arahide

Paprica; de pui
cu prune uscate

Mod de preparare<

Se scoate o cană de lapte rece, în care
se va dizolva amidonul sau făina. Se
amestecă 8 linguri de zahăr cu laptele ră-
mas într-un vas și se încălzește încet, apoi
făina dizolvată se toarnă în laptele încăl-
zit. Se încălzește mai departe pe aburi,
amestecând, până când se îngroașă bine.
Se adaugă gălbenușurile, unul câte unul,

amestecând în continuu. Gelatina se pre-
pară după rețeta de pe ambalaj, apoi se
adaugă la compoziția anterior preparată.
Albușurile se bat spumă tare, cu un picuț
de sare, adăugându-se apoi și celelalte 8
linguri de zahăr, și se bate mai departe,
până devine o spumă consistentă. Se
amestecă cu șarlota racită, ușor, cu grijă,
de jos în sus. Se adaugă esența de vanilie,
cacaoa și arahidele măcinate. Fie în com-
poziție, fie la sfârșit, ca ornament, se mai
pot adăuga arahide (nesărate!), ușor pră-
jite. Apoi se așează, fie în formă de tort,
fie în boluri, sau orice altă formă. La ser-
vire se poate orna cu fructe, frișcă, sau
topping.

Ingrediente<

Un litru de lapte, 16 linguri
de zahăr, 8 ouă, 3 linguri cu vârf
de amidon alimentar sau 4 lin-
guri de făină extrafină, 4 plicuri
sau 5 foi de gelatină, o lingură
plină de cacao, 3 linguri cu vârf
de arahide măcinate fin, o

esență de vanilie (10 ml).

Mod de preparare< 

Prunele se spală și se lasă circa 2
ore la înmuiat. Carnea se taie f]șii sau
cubulețe, după preferință și se spală.
Ceapa mărunțită se călește în unt (sau
ulei), apoi se adaugă carnea. Se prăjește
până când începe să prindă o crustă
albicoasă, apoi se condimentează cu

boia (foarte puțină), sare și piper. Se
adaugă prunele strecurate în prealabil,
se amestecă, apoi se condimentează și
cu scorțișoară. Se mai călesc așa puțin,
apoi se sting cu apă, apoi operațiunea
se repetă, până când carnea se înmoaie.
După ce se ia de pe foc și se răcește pu-
țin, se adaugă și mierea (dacă se folo-
sește). Se servește cu garnitură de orez
sau arpacaș și având în vedere caval-
cada de gusturi, se ornează cât mai co-
lorat.

Ingrediente<

500 g carne de pui dezosată
(pulpe sau piept), 200 g de pru-
ne uscate, o ceapă, circa 50 g
unt (sau eventual ulei), sare, pi-
per, boia, o linguriță mică de
scorțișoare pudră, o lingură de
miere (nu în mod obligatoriu),
orez sau arpacaș pentru garni-
tură, pătrunjel verde, sau ardei

iute pentru ornat.

Piftie de porc

Mod de preparare<

Carnea curățată, se pune la fiert cu
condimentele și cu usturoiul, în circa 5
litri de apă și se fierbe la foc mic. Vasul
se acoperă, dar nu de tot, pentru a putea
ieși aburii. Se fierbe circa trei ore, poate
chiar și patru, până când carnea se des-
prinde complet de pe os. Dacă preparați
cu zarzavaturi, acestea se adaugă după

două ore și jumătate de fierbere. Înainte
de a lua de pe foc se face o probă. Într-o
farfurie mică, rece, se pun câteva linguri
de zeamă și se lasă circa 10 minute la fri-
gider. Dacă în acest timp nu se prinde,
se mai lasă puțin la fiert, apoi se face o
nouă probă. După ce se ia de pe foc, car-
nea se dezosează, se așează în farfurii,
dacă ați folosit zarzavaturi, cu acestea se
poate orna foarte bine, zeama se strecoa-
ră peste carne și se lasă la rece. În zona
de sud a țării se adaugă în fiecare farfurie
și câte o jumătate de ou fiert. După ce se
solidifică, se servește presărat cu piper,
boia de ardei și zeamă de lămâie.

Ingrediente<

1 kg amestec pentru răci-
turi, 1 căpățână potrivită de
usturoi, circa 10 - 15 g piper

boabe, sare, bază pentru mân-
căruri (delicat de casă) și

eventual 500 g zarzavaturi
(morcov, pătrunjel, gulie, țeli-
nă), însă în Ardeal nu se prea

face piftia cu zarzavaturi.

Sup[ de varz[ murat[
cu ciolan

Mod de preparare<

Ciolanul se lasă la înmuiat în apă
rece timp de 5-6 ore. Se schimbă apa
și se pune la fiert, până când carnea se
desprinde de pe os. Se scoate din zea-

mă, se ia carnea de pe os și se taie bu-
căți. Ceapa mărunțită se călește într-
un pic de ulei, se adaugă boiaua și se
stinge cu zeama de la ciolan. Morcovul
și pătrunjelul se pune în supă întreg
sau feliat, după gust. Se adaugă varza
bine spălată cu apă rece, se condimen-
tează, iar când este aproape fiert se
adaugă și carnea. Se pune bulionul în
supă, apoi se mai lasă 5-10 minute la
fiert. Smântâna se adaugă, fie în supă,
înainte de a se lua de pe foc, fie la ser-
vire, câte o lingură-două în fiecare far-
furie.

Ingrediente<

Un ciolan afumat mai mic
(6-700 g), 500 g varză murată
măruntă, sau eventual frunze
de varză murată, mărunțite ul-
terior, un morcov, un pătrunjel
(zarzavaturile doar dacă do-
riți), 2 linguri de bulion, o cea-
pă, ulei, o linguriță de boia de
ardei, sare, mărar proaspăt,
mărunțit, sau uscat și sfărâmat,

2-300 g de smântână.

Cartoful se numără printre ali-
mentele de bază în unele familii. El
se poate găti în cele mai diverse mo-
duri și este utilizat în diverse mân-
căruri. Puţini sunt cei care au aflat
de valenţele tămăduitoare ale acestei
legume, dar mai ales de utilizarea co-
jilor care, pentru multe persoane re-
prezintă un deșeu.

Decoctul de cartofi are proprietăţi an-
tireumatice, antitumorale, antiinflamatoa-
re și remineralizante. 

Cartofii au fost aduși din America de
Sud în Europa de către spanioli, în Evul
Mediu. În limba română, "cartof " derivă
din germanul "kartoffel".

Proprietăţile cartofilor

Cartofii conţin amidon, vitamina C,
fibre, proteine, mult potasiu și magneziu.
Din punct de vedere terapeutic, cea mai
important[ zon[ a cartofului este coaja.

Coaja cartofilor conţine pigmenţi (fla-
vonoide) cu acţiune antioxidantă și anti-
tumorală, vitamine din complexul B, fibre
alimentare, compuși fenolici cu efect car-
diotonic. Cea mai bună form[ de fierbere
a cartofilor, care le păstrează o bună parte
din nutrienţi, este fierberea în coajă. Car-
tofii noi se spală, se fierb și se consumă cu
tot cu coajă.

Suc de cartofi

Sucul de cartofi este cea mai sănătoasă
metodă de preparare a cartofilor, întrucât
nu distruge niciuna din substanţele tera-
peutice conţinute în coajă și tuberculi.

Cartofii cu tot cu coajă se spală foarte
bine cu o perie, li se `ndep[rtează părţile
stricate sau înverzite (culoarea verde a co-
jii/înmugurirea indică acumularea unor
alcaloizi care pot prezenta un anumit grad
de toxicitate) și se pun în storcătorul elec-
tric. Se obţine un suc gălbui, care va fi con-
sumat imediat după preparare, pentru a
nu oxida.

Sucul de cartofi este foarte hrănitor și
nutritiv și se poate consuma în combinaţie
cu sucul de mere sau de morcov.

Decoct din coji de cartof

Cojile obţinute de la curăţarea a 2-3
cartofi se pun la fiert cu o cană de apă, 5-
10 minute, după care se lasă la răcit, se
strecoară și se consumă pe stomacul gol.

Decoctul de cartofi are proprietăţi an-
tireumatice, antitumorale, antiinflamatoa-
re și remineralizante. 

Cojile care rămân, se pot aplica, sub
formă de cataplasme calde, pe articulaţiile
dureroase, pe eczeme, și pe rănile care se
cicatrizează greu.

Vopseaua pe bază 
de cartofi

Nu ai cum să oprești creșterea părului
alb, așa că singurul lucru pe care îl poţi
face este să îl vopsești, dacă nu-ţi place cu-
loarea grizonată. Dacă nu vrei să folosești
produsele din comerţ, prezentăm o va-
riantă naturală de vopsea, din coji de car-
tofi. Soluţia naturală pe bază de cartofi nu
îţi vopsește părul peste noapte, însă în câ-
teva săptămâni, vei scăpa de el. Amidonul
din această legumă acţionează ca un colo-
rant și ajută la acoperirea firelor albe.

Pentru a prepara vopsea din coji de
cartofi, ai nevoie de aproximativ cinci sau
șase cartofi medii sau mari. Curăţă-i și pu-
ne cojile într-o oală mare de gătit. Adaugă
un litru - un litru și jumătate de apă, apoi
pune totul la fiert. Lasă compoziţia pe foc
timp de 20-30 de minute, apoi strecoară
apa obţinută și las-o să se răcească. Soluţia
finală se pune într-o sticlă goală de șampon
și poate fi folosită.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Decoctul de cartofi
are propriet[\i
antireumatice,
antitumorale

;i remineralizante

Nu ai cum să opreşti creşterea părului alb, aşa că singurul lucru pe care îl poţi face este să îl vop-
seşti, dacă nu-ţi place culoarea grizonată. Dacă nu vrei să foloseşti produsele din comerţ, prezentăm
o variantă naturală de vopsea, din coji de cartofi. Soluţia naturală pe bază de cartofi nu îţi vopseşte
părul peste noapte, însă în câteva săptămâni, vei scăpa de el. Amidonul din această legumă acţio-
nează ca un colorant şi ajută la acoperirea firelor albe.
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MOD~

Chiar dac[ nu ai o ̀ n[l\ime de
top model nu ̀ nseamn[ c[ nu po\i
purta orice `\i dore;ti. Iat[ care
sunt regulile de stil avantajoase
pentru silueta ta. O serie de vedete
minione le folosesc cu succes!

~n[l\imea ideal[ nu exist[! St[ ̀ n pu-
terea ta s[-\i educi stilul vestimentar ;i
s[ depistezi piesele cheie care te avanta-
jeaz[ perfect ;i s[ le folose;ti `n
combina\ii iste\e zi de zi. Inspira\ia zilei
vine de la o serie de vedete minione care
folosesc  trucuri de stil `n favoarea lor.
Rezultatul e spectaculos!

Minionele sunt extrem de seduc[toa-
re. De exemplu, pe  Kylie
Minogue ̀ n[l\imea de 1.52 m nu a ̀ mpie-
dicat-o s[ aib[ un succes nebun! ~n
aceea;i lig[ intr[ ;i Salma Hayek (1.57
m), Scarlett Johansson (1.60 m), Eva Lon-
goria (1.57 m), Zoe Kravitz (1.57 m), Hi-
lary Duff  (1.57 m), Vanessa Hud-
gens (1.55 m) ;i lista poate continua. Dar
s[ nu uit[m nici de starurile care au dat
defini\ia glamourului hollywoodian - Liz
Taylor (1.57 m), Bette Davis (1.60 m) -
care au r[mas modele de stil p]n[ azi.

5 secrete de stil 

1. Creeaz[ impresia c[ ai picioare mai
lungi. Contrar prejudec[\ilor, dac[ por\i
pantaloni largi nu vei p[rea mai mic[.
Ideea e s[-i alegi pe cei cu talia `nalt[ ;i
dintr-un material fluid care se mi;c[
odat[ cu tine. :i las[-i s[ cad[ mult peste
pantofi, e mai cool ;i vei c];tiga vizual
c]\iva centimetri `n plus.

2. Sub\iaz[-\i silue-
ta cu o

rochie bodycon cu cr[p[tura pe picior.
E mulat[ p]n[ la extrem ;i remodeleaz[
corpul `n cel mai avantajos mod posi-
bil. Materialul elastic ;i cr[p[tura pe pi-
cior te sub\iaz[ ;i te `nal\[ vizibil.

3. Poart[ pantofi cu v]rful ascu\it.
Clasicii stilettos ar trebui s[ fie comoara
din dulapul t[u. Alege-i ̀ ntr-o nuan\[ de
nude similar[ culorii pielii, efectul optic
de `n[l\are este garantat!

4. Decolteul `n V< super-avantajos!
Cu c]t mai ad]nc, cu at]t mai bine! Dar
doar dac[ `\i permi\i s[-l por\i relaxat[.
Secretul e c[ atragi aten\ia asupra zonei
superioare a corpului ;i `ntreaga siluet[
va p[rea mai lung[ ;i mai supl[.

5. Lungimea conteaz[! Ai picioare
frumoase? Poart[ mini! Reco-
mand[m s[ por\i fuste mini sau pan-
taloni scur\i chiar ;i cu tocuri dac[
e;ti minion[. Important e s[ nu fie
piese mult prea provocatoare, mulate,
cu transparen\e ;i cr[p[turi. Ca idee,
fotografia cu Reese Witherspoon `\i
dezv[luie care e ideea pe care trebuie
s[ mergi.

Pentru a crea iluzia unor centi-
metri `n plus trebuie s[ st[p]ne;ti
jocul propor\iilor. ~nva\[  cum s[
pari mai `nalt[ ;i s[-\i define;ti o
siluet[ mai supl[ cu ajutorul pie-
selor iste\e folosite `n combina\ii
avantajoase!

~n[l\imea ideal[ nu exist[! St[ `n puterea ta s[-\i educi stilul vestimentar ;i s[ depistezi piesele
cheie care te avantajeaz[ perfect ;i s[ le folose;ti `n combina\ii iste\e zi de zi. Inspira\ia zilei vine
de la o serie de vedete minione care folosesc trucuri de stil `n favoarea lor. 

Trucuri de stil 
`n favoarea minionelor

Orice fashionist[ dedicat[ `;i
dore;te s[ fie cu un pas
`naintea tendin\elor. A;a c[
e esen\ial s[ ;tii ce rochii se
poart[ `n 2016 pentru a le
avea deja `n garderob[ ;i a
le purta `naintea tuturor!

Ce rochii se poart[ ̀ n 2016? Ei
bine, exact acelea la care cel mai
probabil nu te-ai mai g]ndit `n ul-
tima vreme. ~n anul acesta spune
adio austerit[\ii, cel pu\in pentru o
perioad[ ;i `ntoarce-te la r[d[cinile
tale senzuale pentru \inutele de sea-
ra.

1. Dantela este vedeta serii

Nu cred c[ dantela a iesit vreodat[
din mod[. Dar cu siguran\[ ̀ n ultimele
sezoane nu s-a mai bucurat de at]t de
mult[ aten\ie. Opteaz[ pentru ea dac[
`\i dore;ti s[ apelezi la o re\et[ sigur[
;i sexy pentru \inutele de sear[. Po\i
purta o rochie din dantel[ peste un bo-
dy negru sau chiar peste un
set de lenjerie provocator `n
aceea;i nuan\[.

2. Spune adio auste-
rit[\ii

Culorile puternice ;i combi-
na\iile de nuan\e electrice sunt
din nou `n vog[ ;i le po\i aborda
at]t `n \inutele de zi c]t ;i `n cele
de party. Nu uita regula de aur a
\inutelor colorate< trebuie s[ ai me-
reu nuan\e neutre de gri, alb sau ne-
gru care s[ `\i tempereze cromatic
outfitul.

3. Imprimeurile cool dau 
tonul distrac\iei

C]nd `\i alegi rochia de party
`n 2016 trebuie s[ \ii cont de un

singur lucru< imprimeurile cool
dau tonul distrac\iei. :i nimic nu este

mai wow la o petrecere dec]t o rochie
animal print retro sau una decorat[ cu
paiete `n nuan\e electrizante. Le po\i
purta ̀ mpreun[ cu un dres negru opac
;i pantofi cu toc stiletto
colora\i.

Ce rochii se
poart[ `n 2016?
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Cine ai vrea s[ te interpreteze
`ntr-un film despre via\a ta?
Aceasta este o ̀ ntrebare care nu a
crezut c[-i va fi adresat[ vreodat[.
Dar c]nd Jennifer Lawrence a ac-
ceptat rolul principal din pelicula
“Joy” (lansat[ ̀ n luna decembrie),
inventatoarea Miracle Mop-ului
a fost extrem de `nc]ntat[. Inter-
pretarea i-a adus actri\ei ameri-
cane un Glob de Aur ;i o nou[
nominalizare la Premiile Oscar.

~nclina\ia lui Joy Mangano (59 de
ani) pentru inven\ii casnice s-a manife-
stat devreme, la 12 ani f[c]nd tot felul de
experimente pe pr[jitorul de p]ine al
familiei. A construit ;i o c[su\[ ̀ n copacul
din curtea casei, dar nu orice c[su\[, ci
una cu ;apte nivele. N[scut[ ̀ n cartierul
new-yorkez Brooklyn, `ntr-o familie de
italieni, antreprenoarea a fost influen\at[
de str[bunica ;i bunica ei. ~n via\a real[,
la fel ca `n film, propria ei mam[ nu a
fost un real sprijin, cum au fost bunicile.
“Eu am fost cea care a avut grij[ de fam-
ilie.”

Dup[ divor\ul p[rin\ilor ei, pe vre-
mea c]nd ea era la liceu, Joy a fost spri-
jinul `n familie. “Am fost o familie dis-
func\ional[ mult timp. Am devenit eu
`ns[mi un fel de p[rinte ̀ nainte de vreme
– cea care `ncerca s[ men\in[ armonia
`n familie. C]nd p[rin\ii mei s-au
desp[r\it definitiv, mama a devenit de-
pendent[ emo\ional de mine, iar acest
fapt a influen\at multe dintre deciziile

mele ulterioare. Nu am vrut s[ o las acas[
de una singur[.”

~n aceea;i perioad[, Joy a avut parte
de primul “moment Evrika”, care avea s[
prevesteasc[ viitorul ei de inventatoare.
La 16 ani, ̀ n timp ce muncea cu jum[tate
de norm[ la o clinic[ veterinar[, a fost
`ngrozit[ de num[rul mare de animale
de companie lovite noaptea de ma;ini.
Atunci le-a prezentat unui grup de doc-
tori veterinari ideea ei de zgard[ reflec-
torizant[. “Au fost `nc]nta\i de idee, dar
nu am ;tiut cum s[ o pun `n practic[.”
Dup[ ce o firm[ a lansat o astfel de
zgard[, cu un an mai t]rziu, Joy a luat-o
ca o lec\ie pe care a trebuit s[ o `nve\e.

~n film, mama lui Joy e cea care o
re\ine din drumul ei – un ecou a ceea ce
s-a `nt]mplat `n realitate, c]nd adoles-
centa Joy ;i-a pus deoparte propriile am-
bi\ii pentru a avea grij[ de familie. De;i
a fost o elev[ foarte bun[ ;i ar fi putut
alege s[ studieze altundeva, ea a fost
nevoit[ s[ r[m]n[ aproape de familie,
urm]nd cursurile Universit[\ii Pace ;i
f[c]nd naveta de la casa din Queens,
unde a locuit cu mama ei dup[ divor\.
“Nu trebuie s[ uit[m c[ acelea au fost
alte vremuri. Divor\ul nu era ceva
obi;nuit pe atunci, iar pentru mama mea
a fost ceva devastator fiindc[ defini\ia
vie\ii pentru ea includea obligatoriu un
so\ ;i copii.”

La facultate ;i-a `nt]lnit so\ul, Tony
Miranne, care a f[cut-o s[ priveasc[ via\a
mai u;or. ~n scurt timp, cei doi au devenit
p[rin\ii a trei copii. “Am visat la o familie
frumoas[ ;i cu tot ce presupune cre;terea
copiilor”, ̀ ;i aminte;te Joy. “Dar Tony nu

era preg[tit, el ̀ nc[ prefera via\a liber[ ;i
distrac\ia. Iar `ntr-un final mi-am spus
c[ nu mai puteam continua a;a, chiar
dac[ a fost foarte greu s[ iau acea decizie.
Nu cred c[ am avut o perioad[ a;a grea
`n via\a mea.” Era 1989, iar ca mam[ sin-
gur[ cu trei copii a fost nevoit[ s[ lucreze
`n mai multe locuri `n timp ce mama ei
avea grij[ de copii. “Am fost for\at[ s[
m[ g]ndesc ce s[ fac pentru a le oferi
copiilor mei o via\[ decent[.”

Acea perioad[ grea din via\a ei i-a
reaprins sc]nteia ambi\iei de a inventa
lucruri folositoare `n cas[. ~n timp ce
cur[\a podelele de acas[, s-a `ntrebat de
ce nu exista un mop care s[ se stoarc[
singur, f[r[ a fi nevoit[ s[-;i murd[reasc[
m]inile. Atunci s-a n[scut conceptul
pentru Miracle Mop. “Mi-am dat seama
c[ oamenii nici nu realizau ce `nsemna
asta. Obi;nuiesc s[ m[ g]ndesc la lucruri
de care am avea nevoie ;i pe care ni le-
am dori `nainte de a ;ti c[ ne sunt nece-
sare.”

A apelat la tat[l ei pentru ajutor, care
a avut mai multe afaceri e;uate ;i era mai
mult dornic s[ arate celorla\i succesul
s[u. “Eu privesc via\a prin intermediul
produselor ;i scopul meu este s[ am un
impact asupra oamenilor ;i s[ le
`mbun[t[\esc vie\ile. Cu timpul, tat[l lui
Joy a ajuns s[ cread[ `n misiunea lui Joy
;i s[ o ajute. A apelat la prieteni ;i la fam-
ilie pentru a ̀ mprumuta fondurile nece-
sare pentru a produce mopurile. A fost
un risc mare, iar pre\ul lor de 20 de
dolari, fa\[ de 5 dolari cele obi;nuite, a
`mpiedicat-o s[ v]nd[ un num[r con-
siderabil. ~ns[ cei care le-au achizi\ionat

erau foarte mul\umi\i, a;a c[ a ;tiut c[
produsul creat de ea are poten\ial. 

~n 1992, din dorin\a de a aduce mop-
ul ̀ n casele mai multor cump[r[tori, Joy
a apelat la teleshopping, conving]ndu-i
pe cei de la QVC s[ pun[ ̀ n v]nzare 1000
de mopuri. V]nz[rile au fost sub
a;tept[ri, dar Joy i-a convins pe directorii
postului s[ o lase s[ treac[ ea `n fa\a
camerelor de luat vederi. “:tiam c[ am
creat un produs grozav ;i trebuia prezen-
tat ̀ n modul corect.” F[r[ nicio preg[tire,
Joy a intrat `n direct ;i, `n 20 de minute,
a reu;it s[ v]nd[ 18.000 de mopuri.

Atunci s-a n[scut o stea, precum ;i
compania ei Ingenious Designs. Au ur-
mat alte produse casnice ;i `n prezent,
cel mai de succes este umera;ul ̀ mbr[cat
`n catifea, cu 700 de milioane de produse
v]ndute p]n[ acum. ~ns[ nu doar pro-
dusele create de ea au succes,
cump[r[torii fiind atra;i ;i de carisma
lui Joy, care petrece multe ore `n direct
pe canalul de teleshopping, prezent]ndu-
;i produsele. “Pentru ea, v]nzarea nu
`nseamn[ comer\, ci o modalitate de a
crea o leg[tur[ cu clien\ii pentru a le
`mbun[t[\i via\a”, spune fiica ei Christie,
`n v]rst[ de 33 de ani. ~n 1999, succesul
lui Joy i-a atras aten\ia miliardarului Bar-
ry Diller. ~n acel an, compania lui USA
Netwoks, cea care de\ine canalul de
teleshopping HSN, a achizi\ionat Ingen-
ious Designs. ~n 2014, HSN a avut
v]nz[ri nete de 2,47 miliarde de dolari,
dintre care 150 de milioane au reprezen-
tat produsele lui Joy. 

Mangano ̀ ;i conduce propria afacere
ca pe o extensie a familiei sale. Una dintre

deciziile sale a fost s[ reia leg[tura cu
fostul ei so\, pe care l-a angajat ca director
de v]nz[ri, o mi;care menit[ s[-l readuc[
`n via\a copiilor. “Suntem prieteni foarte
buni. Da, probabil c[ ;i acum sunt cea
care are grij[ de toat[ lumea. Pot s[
muncesc cu Tony deoarece ;tiu c[ este
un prieten grozav, chiar dac[ nu a fost
un so\ minunat. Mult[ lume m[ ̀ ntreab[
cum reu;esc s[ p[strez un echilibru ̀ ntre
munc[ ;i via\a personal[, `ns[ eu nu fac
a;a ceva, iar aceast[ decizie este un ex-
emplu despre modul `n care reu;esc s[
le `mbin. Eu am ob\inut un om pentru
v]nz[ri, el un loc de munc[ ;i totul
func\ioneaz[ bine `n final.”

Pe m[sur[ ce copiii au crescut, s-au
al[turat ;i ei `n afacere< Christie este vi-
cepre;edintele companiei, Bobby (32 de
ani) este avocat, Jackie (30 de ani) este
stilist pentru HSN, iar un fost cumnat se
ocup[ de Porto Vivo, restaurantul italian
al lui Joy din Long Island. Cu o avere
personal[ care se apropie de 50 de mil-
ioane de dolari, Mangano s-a asigurat c[
;i p[rin\ii ei beneficiaz[ de realiz[rile
sale. 

~n ciuda succesului s[u, Joy nu a uitat
toate greut[\ile pe care a fost nevoit[ s[
le ̀ nfrunte de una singur[ la ̀ nceputurile
ei `n lumea afacerilor. Din acest motiv a
creat Funda\ia Joy Mangano, pentru a
ajuta ;i alte persoane interesate s[ dez-
volte afaceri. “Mi-a; fi dorit s[ am pe
cineva atunci care s[ m[ `mbr[\i;eze ;i
s[-mi spun[ «~\i oferim un mic ajutor».
Iar dac[ eu am posibilitatea s[ fac acest
lucru pentru una sau chiar mai multe
persoane, m[ bucur s[ o fac.”

Joy Mangano ;i-a transformat 
inven\iile `ntr-un imperiu financiar


