
I
Anul XIV Nr. 679 Duminic[ 20 martie 2016

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

S`n`tate Frumuse]e&
Detoxifierea de prim[var[ d[ un nou 
impuls de energie organismului

Propolisul, un antibiotic natural 
de ajutor `n infec\iile respiratorii

PAGINA 8PAGINA 5

Papa Francisc, cunoscut pentru afirmațiile sale
pozitive la adresa Internetului, considerându-l un
"mediu sănătos" și "deschis la dărnicie", își va des-
chide și un cont de Instagram, chiar dacă are și unul
de Twitter care se bucură de 8.87 de milioane de fol-
loweri. Conform ziarului italian ANSA, Suveranul
Pontif își va deschide contul propriu de Instagram
pe 19 martie folosind pseudonimul "Franciscus".

Deschiderea unui cont pe Instagram nu este
chiar o surpriză, de vreme ce Papa s-a întâlnit deja
cu CEO-ul companiei, Kevin Systrom în februarie
pentru a discuta despre "puterea imaginilor". Putem
doar să ne întrebăm ce fel de poze ar putea pune Su-
veranul Pontif pe Instagram. 

Papa `;i deschide un cont 
propriu pe Instagram

Mihail Fodor - un ultim r[mas bun
din partea colegilor ;i prietenilor

Shakespeare ;i nelini;tile vremii noastre< 
“A dou[sprezecea noapte”
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Romul Moru\an (Bufonul), Stelian Ro;ian (Sir Toby), Tibor Szekely (Sir Andrew)

      România ocupă locul al 71-lea în clasamentul
țărilor cu cei mai fericiți oameni dintr-un total de
156 de state listate. Danemarca a revenit în fruntea
acestui clasament, potrivit unui studiu internațional
publicat miercuri la New York. Ea fusese detronată
anul trecut de Elveția. Confederația helvetică se
situează în acest an pe poziția a doua, urmată de
Islanda. Top 10 este completat, în ordine, de
Norvegia, Finlanda, Canada, Olanda, Noua
Zeelandă, Australia și Suedia. Sunt aceleași zece
țări ca anul trecut în clasamentul realizat de
Universitatea Columbia.
      Germania avansează de pe locul al 26-lea pe al
16-lea, în timp ce Franța coboară din poziția a 29-
a pe a 32-a. Italia se men\ine pe locul 50. România
se află pe listă după țări ca Moldova (55), Rusia
(56), Polonia (57), Slovenia (63), dar înaintea unor
state precum Estonia (72), Croația (74), Turcia (78),
China (83), Ungaria (91) sau Portugalia (94).
      La coada clasamentului se regăsesc țări africane
— 25 dintre ultimele 30 de locuri—, lista fiind
încheiată de Burundi, țară afectată de o criză plină
de violențe.
      Pentru a realiza această ierarhie, cercetătorii au
analizat speranța de viață într-o stare de sănătate
bună, PIB-ul pe locuitor, susținerea socială (cineva
pe care se poate conta), încrederea (măsurată prin
percepția în privința lipsei corupției politice sau în
afaceri), percepția libertății în alegerile de viață și
generozitatea. Raportul din 2016 este al patrulea
care încearcă să cuantifice fericirea, pentru a încerca
să influențeze politicile guvernelor. 

"Grani\a" apare la 8 aprilie 1934,
cu subtitlul "Ziar de afirma\ie rom]-
neasc[". Director era Dariu Pop, p]n[
la I, 1934, nr. 190 (30 noiembrie), re-
dactor-responsabil Horia I. Ghe-
orghi\[. Redac\ia ;i administra\ia zia-
rului erau ̀ n strada Mihai Viteazul, nr.
13 ;i se imprima la tipografia "Gloria"
din localitate. Cel dint]i num[r a avut
;ase pagini, apoi mereu numai patru.

Articolul program al cotidianului
se intituleaz[ Grani\a ;i este semnat de
Dariu Pop, text `n cuprinsul c[ruia
afirm[ sprijinirea vie\ii na\ionale la
grani\a de nord-vest a \[rii. Ziarul `;i
propune s[ fie difuzat `n toate comu-
nele jude\ului ;i s[ militeze `mpotriva
revizionismului. Oficialit[\ile politice
;i culturale ale jude\ului au salutat
apari\ia "Grani\ei", asimilat unui coti-
dian al rede;tept[rii con;tiin\ei na\io-
nale, organ de pres[ ce normal trebuia
s[ apar[ ̀ n 1918, ̀ mpiedicat de ̀ mpre-
jur[ri nefavorabile, care i-au `nt]rziat
apari\ia un deceniu ;i jum[tate. 

“Grani\a”, primul 
cotidian rom]nesc 
ap[rut `n 1934 
la Satu Mare

Industrializarea jude\ului 
a ̀ nceput cu morile din localit[\i
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Cum trebuie s[ ne 
îmbr[c[m la interviu?

Românii, pe locul al 71-lea în 
topul celor mai ferici\i oameni

PAGINA 4

PAGINA 2

PAGINA 9

Imagine din T[;nad de la începutul secolului XX. Aici a existat cea mai mare moar[ din jude\
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În cadrul unui proiect finanțat
de Administrația Fondului Cul-
tural Național (AFCN), o echipă
a Muzeului Județean Satu Mare a
inventariat obiectivele industriale
prezente pe teritoriul Județului
Satu Mare. Proiectul a fost inițiat
de Gheorghina Olariu, şefa labo-
ratorului de restaurare din cadrul
Muzeului Județean Satu Mare, ;i
realizat cu sprijinul echipei com-
puse din Cristina Busuioc, Diana
Iegar, Diana Kinces, Sarandi Ta-
mas, Toth Zoltan, Carmen Van-
cea, Paula Virag. Redăm în con-
tinuare o parte din rezultatele cer-
cetării.

Prin intermediul cercetărilor de teren
realizate pe teritoriul judeţului Satu Ma-
re, până în prezent au fost identificate o
serie de obiective industriale de o relativă
importanţă în vederea realizării unei evi-
denţe cât mai precise a acestor categorii
de bunuri culturale. Cea mai mare pon-
dere o au morile. Acestea erau prezente
în majoritatea comunelor, sau exista cel
puţin o moară pentru mai multe sate.
Numărul mare al acestora se explică prin
rolul preponderent agrar al economiei
judeţului, producţia de aici fiind atât can-
titativ cât şi calitativ în fruntea ţării. As-
tăzi cele mai multe dintre ele sunt neîn-
treţinute şi părăsite, lăsate în paragină. 

Tășnadul a avut cea mai mare
moară din județ

Cea mai mare moară din judeţ din
perioada comunistă a fost cea din oraşul
Tăşnad, moară care azi nu mai funcţio-
nează, întreg sistemul şi toate utilajele fi-
ind într-o stare de degradare avansată.
Moara aparţinea de Mobipan Satu Mare
şi producea în medie 200–240 de tone/zi.
Se întinde pe o suprafaţă de aproximativ
2 ha. Moara a fost înfiinţată la începutul
secolului al XX-lea, dar la început pe lo-
cul acesteia funcţiona primul generator
de curent care furniza energie electrică
oraşului. Tot la Tăşnad mai există o moa-
ră construită cel mai probabil la începutul
anilor 1900. Are grinzi metalice care sunt
datate (GYOSGYOR 1897). Se numea
Moara lui Zongoth şi de câţiva ani este
din nou cunoscută în zonă şi funcţio-
nează sub acelaşi nume, fiind în proprie-
tatea moştenitorilor celor care au înfi-
inţat-o. La început moara funcţiona pe
cărbune şi acest lucru este demonstrat
de cantitatea mare de cenuşă depozitată
în grădina din spatele morii, dar şi de
acoperişul exagerat afumat în interior.
Mai apoi a început să funcţioneze cu mo-
tor. Utilajele cele mai vechi sunt cumpă-
rate din Ungaria iar unele mai recente
sunt fabricate în România. Utilajele fo-
losite datează din perioada înfiinţării mo-
rii, procedeul de măcinare fiind cel
tradiţional. Tot în cadrul morii a funcţio-
nat şi o presă de ulei, dar astăzi este ne-
funcţionabilă. Se păstrează, dar datorită
evoluţiei tehnice a prelucrării seminţelor
de floarea soarelui, aceasta nu-şi mai gă-
seşte utilitatea practică.

Moara din Acâ; avea utilaje
de la Budapesta

Moara de la Acâş este declarată mo-
nument, fiind construită în ultimele de-
cenii ale secolului al XIX-lea, având uti-
laje care datează din anul 1909 fabricate
la Budapesta. Este construită din cără-
midă, dar acestea sunt legate cu mortar
pe bază de var, un procedeu destul de

neobişnuit. Puternic deteriorată, ea a
funcţioant iniţial pe apă, apoi pe moto-
rină şi mai târziu pe curent. S-a păstrat
doar partea centrală a clădirii, iniţial for-
mată din trei aripi. Deşi avea o capacitate
destul de mare, moara a fost abandonată,
utilajele fiind pur şi simplu neutilizate.

Moara veche de la Săcăşeni are o ve-
chime de aproximativ 130 de ani, este
confecţionată din cărămidă şi văioage,
acum ea fiind folosită ca fabrică de mo-
bilă şi fierărie. Nu se mai păstrează din
utilajele pentru morărit decât pietrele de
moară. În atelierul de fierărie se găseşte
o presă marca< Kircheis şi un strung en-
glezesc de la începutul secolului al XX-
lea.

La Santău există o moară care
funcţionează o dată pe săptămână, şi
anume, în fiecare miercuri.

Şi la Chereuşa există o moară, pusă
în funcţiune relativ recent, a cărei acti-
vitate se desfăşoară mai mult la cererea
clienţilor.

Moara de la Carei a fost înfiinţată în
perioada interbelică, ea încă fiind în stare
de funcţionare.

La Valea Seacă există o moară de ulei
datând de la începutul secolului al XX-
lea, care azi nu mai funcţionează fiind
chiar în pericol de a fi complet dezan-
samblată şi vândută pe bucăţi ca material
reciclabil. Aceasta a fost construită prin
contribuţia fiecărei familii din localitate
şi din satele învecinate. Utilajele sunt con-
fecţionate la fabrica fraţilor Printz din
Satu Mare, în perioada interbelică.

La Hodod, moara înfiinţată în pe-
rioada interbelică a fost şi ea părăsită.
De asemenea, la Giorocuta şi la Dobra
au existat mori care funcţionau deja în-
ainte de război, dar din nefericire, acum
nu mai sunt în stare de funcţionare.

La Beltiug, există o moară pe aburi
care datează de la începutul secolului al
XX-lea, construită din cărămidă şi încă
în stare de funcţionare.

Moara de la Supuru de Jos datată un-
deva între cele două războaie mondiale
a ars.

La Tiream, a mai existat o moară cu
aburi, care era în proprietatea familiei
Karolyi şi funcţionează din anul 1925.

La Oraşul Nou, funcţiona încă de la
începutul secolului al XX-lea o moară
cu 4 roţi.

Mori cu aburi au mai existat la< So-
cond, Bercu, Livada, Ghenci, Ardud,
Boghiş, Bixad.

La Domăneşti şi Andrid au funcţio-
nat mori cu motor Diesel.

Atelierul de sticlărie 
de la Cruci;or s-a mutat 
la Iegherişte şi apoi 
la Poiana Codrului

De o importanţă deosebită şi o va-
loare remarcabilă este şi fabrica de sticlă
de la Poiana Codrului. Atestat documen-
tar din anul 1801, acest atelier a fost con-
struit prima dată în apropierea localităţii
Crucişor, iar după ce s-au consumat lem-
nele din pădurile înconjurătoare, atelie-
rul s-a mutat la Iegherişte şi apoi la Po-
iana Codrului. Proprietarul atelierului
era contele Karolyi, care deţinea şi toate
pământurile din împrejurimi, iar în 1948,
în urma naţionalizării, a trecut în pro-
prietatea statului. La început atelierul
avea înfăţişarea unui şopron, construit
din lemn, acoperit cu şindrilă, cu un sin-
gur cuptor, unde lucrau 30–40 de oa-
meni, majoritatea fiind de origine ger-
mană. Între anii 1926 şi 1945, fabrica a
fost închisă. 

Construcţia cuptoarelor de ars var şi
procedeul de ardere folosit la Poiana Co-
drului prezintă un interes deosebit pen-
tru etnografi şi nu doar. Cuptoarele de
ars var ce se construiau la Poiana Co-
drului sunt de tipul celor îngropate, să-
pate de regulă în terenuri în pantă. După
pregătirea materiei prime, după zdrobi-
rea bolovanilor de cvarţ sau de var, mă-
cinarea lor, pregătirea potasei, respecta-
rea proporţiilor între aceşti trei compo-
nenţi de bază, un rol deosebit de impor-
tant îl avea cuptorul de topit şi sistemul
de încălzire al acestuia. Prelucrarea sticlei
la Poiana Codrului a cunoscut 3 etape
însemnate< folosirea focului direct la to-
pitul sticlei, folosirea lemnului gazificat
şi folosirea combustibilului gazos sau li-
chid. Atât pictura cât şi gravura de pe
obiectele de sticlă de la Poiana Codrului
sunt asemănătoare cu cele de pe vasele
de ceramică descoperite la Vama. De-a
lungul timpului la Poiana Codrului s-au
realizat diferite obiecte de sticlă. Primele
obiecte care s-au făcut au fost cele folosite
la cârciumărit şi crame, obiecte de sticlă
destinate nevoilor casnice< opaiţe, sticlă
pentru lampa de iluminat, borcane şi da-
migene. 

La Poiana Codrului s-au făcut şi
obiecte destinate uzului farmaceutic pre-
cum şi glazură (acea glazură care consti-
tuia câmpul de desfăşurare a picturii pe
sticlă de la noi din ţară). Sticlarii au ajuns
cu produsele lor încărcate în căruţe până
în părţile Banatului şi Ungariei, concu-

rând cu obiectele de sticlă lucrate în alte
ţări. 

Fabrică de mobilă ;i cărămizi
la Tă;nad

La Tăşnad, a existat o fabrică de mo-
bilă, înfiinţată în anul 1947, la iniţiativa
a 10 meşteşugari locali. Preşedintele aces-
tei fabrici a fost Bathory István. Iniţial,
ea s-a numit Progresul Meşteşugăresc şi
avea şi secţii de prelucrare a metalului.
Mai târziu a devenit cea mai mare fabrică
din zona oraşului Tăşnad, având peste
2000 de angajaţi. Azi, ea funcţionează
doar cu 300 de angajaţi, utilajele vechi
au fost vândute la momentul privatizării,
fabrica fiind complet modernizată teh-
nologic.

Tot la Tăşnad există şi o fabrică de
cărămidă înfiinţată la începutul secolului
al XX-lea, dar care în urma privatizării
a suferit aceleaşi schimbări majore. 

Fabrica de prelucrare a metalului,
SOMETA, din aceiaşi localitate a fost în-
fiinţată la începutul secolului al XX-lea.
În perioada comunistă a cunoscut o dez-
voltare remarcabilă, atât din punct de ve-
dere calitativ cât şi cantitativ, având nu-
mai puţin de 800 de angajaţi, primind
numeroase distincţii şi preluând comenzi
în special pentru Germania. Fabrica
deţine şi azi utilaje din cele mai vechi
cum ar fi o ghilotină pentru debitat tablă
de până la 10 mm. Această ghilotină este
compusă dintr-un cadru metalic, un mo-
tor electric, 2 roţi de curea şi cuţite care
taie tabla. Aceasta datează aproximativ
din anii ´50–´60. De asemenea, printre
utilajele vechi care încă se mai folosesc
sunt şi un transformator de sudură, o
maşină de birolat şi roluit tablă, mai mul-
te strunguri datând din anii ́ 60, maşină
de găurit radială, un ciocan pneumatic,
o foarfecă de debitat tabla de 2-3 mm,
maşină de frezat Borwelt, o ghilotină
pentru debitat cabluri şi chiar o morteză
care potrivit informaţiilor oferite de ac-
tualii muncitori ar data din 1926 fiind
fabricată în Austria, care înainte să fie
adusă la Tăşnad a fost utilizată la fabrica
din Arad.

La Negreşti Oaş, s-a găsit o fabrică
de oxigen ale cărei utilaje datează din
1936, acestea au fost aduse în 1954 de la
Braşov la uzina UNIO din Satu Mare şi
mutate ulterior la secţia din Negreşti un-
de au funcţionat până în 1994, cu o pe-
rioadă de întrerupere între anii 1973 şi
1984.

A consemnat Mihai Sălceanu

Născut `n 20 martie 1820 la Bârlad,
Alexandru Ioan Cuza a aparținut clasei
tradiționale de boieri din Moldova, fiind
fiul ispravnicului Ioan Cuza (care a fost
de asemenea proprietar de pământ în
județul Fălciu) și al Sultanei (sau Solta-
na), membră a familiei Cozadini de ori-
gini fanariote. Alexandru primește o
educație europeană, devenind ofițer în
armata moldovenească și ajungând la
rangul de colonel. S-a căsătorit cu Elena
Rosetti în 1844.

În anul 1848, Moldova și Țara Ro-
mânească au fost cuprinse și ele de febra
revoluțiilor europene. Revolta moldo-
venilor a fost suprimată repede, dar în
Țara Românească revoluționarii au pre-
luat puterea și au guvernat în timpul ve-
rii. Tânărul Cuza a jucat un rol suficient
de important pentru a i se evidenția în-
clinațiile liberale, avute în timpul epi-
sodului moldovenesc, astfel că este
transportat ca prizonier la Viena, de un-
de a fost eliberat cu ajutor britanic.

Revenind în Moldova în timpul
domniei prințului Grigore Alexandru
Ghica, a devenit ministru de război al
Moldovei, în 1858, și a reprezentat Ga-
lațiul în divanul ad-hoc de la Iași. Cuza
a fost un proeminent politician și a sus-
ținut cu tărie uniunea Moldovei și Țării
Românești. A fost nominalizat în am-
bele țări de către Partida Națională, care
milita pentru unire, în defavoarea unui
prinț străin. Profitând de o ambiguitate
în textul Tratatului de la Paris, este ales
domn al Moldovei pe 17 ianuarie 1859
(5 ianuarie după calendarul iulian) și în
Țara Românească pe 5 februarie 1859
(24 ianuarie după calendarul iulian).

După realizarea unirii, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza și colaboratorul
său cel mai apropiat, Mihail Kogălni-
ceanu (ministru, apoi prim-ministru al
României), inițiază importante reforme
interne< secularizarea averilor mânăsti-
rești (1863), reforma agrară (1864), re-
forma învățământului (1864), reforma
justiției (1864) ș.a., care au fixat un cadru
modern de dezvoltare al țării.

Întâmpinând rezistență din partea
guvernului și a Adunării Legiuitoare,
alcătuite din reprezentanți ai boierimii
și ai marii burghezii, precum și a bise-
ricii, în înfăptuirea unor reforme, Cuza
formează, în 1863, un guvern sub con-
ducerea lui Mihail Kogălniceanu și di-
zolvă Adunarea Legiuitoare (lovitura de
stat de la 2 mai 1864). În același an, Cuza
supune aprobării poporului, prin ple-
biscit, o nouă constituție și o nouă lege
electorală. În timpul domniei lui Cuza
a fost conceput codul civil și Codul pe-
nal de inspirație franceză, legea pentru
obligativitatea învățământului primar și
au fost înființate primele universități
din țară, la Iași și București (1864).

Alexandru Ioan Cuza
s-a n[scut `n data 
de 20 martie 1820
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IN MEMORIAM
“Și-a iubit profesia și a slujit-o cu pasiunea dascălului devotat muncii sale contribuind

la formarea multor generații de elevi. 
Colegii din sala profesorală i-au prețuit calitățile umane și atitudinea mereu deschisă

comunicării.”

Fo;ti colegi, despre profesorul
de excep\ie

Dispariția fulgerătoare a celui care
a fost profesorul de excepție, Mihail
Vasile Fodor, ne-a afectat profund pe
toți cei care i-am fost colegi. 

Și-a iubit profesia și a slujit-o cu pa-
siunea dascălului devotat muncii sale
contribuind la formarea multor gene-
rații de elevi. 

Colegii din sala profesorală i-au
prețuit calitățile umane și atitudinea
mereu deschisă comunicării. 

Deși s-a dus dintre noi, el rămâne
în sufletele noastre. 

Mereu ne va lipsi prezența lui, în
mod special nouă, celor care am con-
viețuit întru limba și literatura română. 

În numele foștilor colegi, 
prof. dr. Ioan Paul Orha 

Este dificil să vorbesc despre un om
care ne-a fost apropiat și care, acum,
nu mai este printre noi. Ne-a transmis
calm, încredere, sprijin în momente
grele, speranță în mai bine, un sfat bun.
Nici când a fost ocupat cu responsabi-
lități sociale nu a uitat că este profesor
de Limba și literatura română. Munca
lui n-a fost zadarnică, elevii citeau și
învățau cu plăcere, el rămânând viu în
amintirea lor. Acum, că nu mai este, e
mult mai trist și mult mai pustiu. Dom-
nul să-l primească în ceruri!

Paul O.

Mihai… omul care m-a asistat, în
formare, încă de la debut. Omul cu care
glumeam cu toții, inteligent. Omul care
se juca frumos și năstrușnic cu vorbele.

Omul care ne spunea să nu ne grăbim.
Omul generos. Omul care iubea cărțile.
Povestașul. Amfitrionul nobil. Mulțu-
mesc, Mihai. Să-ți fie sufletul în rai. 

Geta C.

Profesia nu l-a limitat în granițele
unei discipline, a stabilit mereu o em-
patie cu cei din jurul său, a reușit să
îmbine jovialitatea cu sobrietatea. „Ti-
nerețe fără bătrânețe…” e doar o po-
veste, anii au trecut și a început o altă
etapă, pensionându-se nu a lăsat doar
un scaun liber, ci un gol în sufletele
noastre, suntem privați de întâlnirea
cu un bun camarad pe care-l așteptăm
mereu să apară. Îl vedem și azi… ele-
gant, distins și vrem să ne amintim me-
reu de chipul scăldat de acel zâmbet
sincer care te cucerea. 

Dorina Z.

Mihai rămâne, pentru toți cei care
l-au cunoscut DOMNUL PROFESOR
FODOR, un om dedicat meseriei sale,
un adevărat profesionist, elegant prin
prezență și atitudine. E greu să vorbesc
despre el la trecut. Cu noi, colegii, era
cald, apropiat, avea „la joie de vivre” și
își puncta des intervențiile cu ironie fi-
nă și replici scânteietoare. Poseda, în
intervențiile publice, o retorică a dis-
cursului, simț al argumentării și finețe
disociativă. Știa să se facă ascultat…
Acum, a rămas doar tăcerea… 

Delia S.

Priveam, ascultam și savuram mai
mult ca spectator neinițiat în tainele
vieții, poveștile și amintirile depănate
pe parcursul câtorva ani când l-am cu-

noscut și eu pe dascălul, inspectorul,
dar întotdeauna OMUL… Mihai Fo-
dor. Dumnezeu să-i dea odihnă veșni-
că! 

Carmen B.

In memoriam

Mihai, nu este adevărat! Cum ai pu-
tut tu să pleci, așa fără nici un cuvânt,
tu, cel care nu ți-ai abandonat niciodată
prietenii adevărați!

Ne cunoaștem de un sfert de veac,
iar prietenia noastră nu a fost atinsă
niciodată de convulsiile mărunte al
conjuncturilor aproximative. Era un lu-
cru bine știut< eram prieteni pe viață și
asta era mult mai adânc decât orice al-
tceva!

Te ascultam cu surprindere cum
vorbeai despre exact aceleași lucruri la
care mă gândeam și eu. Am învățat
foarte multe de la tine Mihai, și chiar
zilele trecute mă gândeam, oare cum
erai tu, când erai la vârsta mea, ce făceai,
cum acționai. Credeam în aceleași lu-
cruri, aveam aceleași idealuri, într-o
vreme în care visul mai era posibil.

Am fost mereu pe aceeași baricadă,
numai că eram naivi Mihai, atunci când
credem că avem puterea să schimbăm
ceva. Am multe amintiri, adăpostite în
geana luminoasă a sufletului meu,
amintiri care acum s-au transformat în
lecții de viață definitive.

Dacă aș fi avut un frate mai mare,
mi-ar fi plăcut ca tu să fii acela, omul
ponderat, echilibrat, discret dar de o
tărie morală exemplară. Aveai o ironie
extrem de subtilă, astfel că puteam ve-
dea prin ochii tăi spectacolul lumii, cu

tot ce avea aceasta, sublim sau grotesc.
Mi-ai fost mereu alături, mai ales în
momentele dificile. Sfaturile tale au fost
întotdeauna pertinente și uneori, chiar
salutare. Iată, pierd un reper moral, o
lumină prietenoasă într-o pustie de fu-
muri.

Hei, și câte am mai pus noi la cale,
câte am mai zidit pe creasta talazului
nemilos, câtă nerăbdare am pus în în-
cremenire… Ai avut atâta putere să în-
frunți toate strâmbăciunile lumii, să
faci haz de necaz și să te detașezi apoi
de toate acestea.

Am aflat, din altă parte desigur,
multe lucruri din trecutul tău, pe care
nu le-ai povestit niciodată, probabil
dintr-o decență născută din cultură și
eleganță. Am aflat de drama copilăriei
tale, când tatăl tău a fost deportat în
URSS, cum te-ai aruncat pe calea ferată,
după trenul care l-a răpit pe părintele
tău.

S-au adunat multe Mihai, și poate
că în universul tău lăuntric, toate aceste
experiențe abrazive au crestat răni în
inima ta mare și primitoare!

E un soi de amurg peste viața mea
acum, și noaptea nu se desprinde de
gândurile mele. Am o lacrimă zăvorâtă
în suflet și nu știu cum s-o fac să plece,
cum să fac ca amintirea ta să nu fie atât
de dureroasă… 

Felician POP  

Noi to\i am pierdut un Dasc[l

Ne lu[m r[mas bun de la domnul
profestor Mihail Fodor, un profesor de
o `nalt[ \inut[ moral[ ;i profesional[,
un colaborator apropiat al redac\iei In-

forma\ia Zilei ;i Informa\ia TV, ̀ n spe-
cial al emisiunii "Agenda Public[". Prin
dispari\ia lui din aceast[ lume, ;coala
s[tm[rean[ va fi mai s[rac[, noi to\i
am pierdut un Dasc[l, un fin analist
politic ;i un bun sf[tuitor. A cunoscut
clasa politic[ ;i din interiorul ei. Asta
nu l-a `mpiedicat `ns[ s[-i vad[ pe po-
liticieni a;a cum sunt ei, ori s[-i mustre
pe cei care p]n[ la un moment dat i-au
fost colegi de partid. 

Colaborarea cu Domnul profesor
Mihail Fodor m-a onorat, m-a
`mbog[\it spiritual ;i intelectual, m-a
ajutat s[-i `n\eleg mai bine pe oameni,
s[-i privesc pe politicieni, m-a ̀ ncurajat
s[ nu fac rabat de la corectitudine ;i
impar\ialitate. A fost aspru, dar corect
cu actuala clas[ politic[, ̀ n\eleg[tor cu
cei mai tineri ;i `ntotdeauna drept.
Agenda Public[ din 25 februarie a fost
ultima emisiune `n care domnul pro-
fesor Mihail Fodor s-a aflat `n platoul
Informa\ia TV. Nu i-am mul\umit, nu
i-am spus c]t de importante au fost
`nv[\[turile d]nsului pentru noi ;i nici
nu mi-am luat r[mas bun. N-am f[cut
nimic din toate acestea pentru c[ nu
m-am g]ndit c[ este ultima noastr[
`nt]lnire, pentru c[ am fost convins[
c[ domnul profesor va r[spunde pre-
zent ori de c]te ori `l vom apela ;i `l
vom ruga s[ ne `mp[rt[;easc[ din
`n\elepciunea, experien\a ;i vastele lui
cuno;tin\e.

Domnul profesor Fodor n-a murit,
"s-a mutat `ntr-o stea" a;a cum foarte
frumos spunea Octavian Paler. Dum-
nezeu s[-i a;eze sufletul `n ~mp[r[\ia
Sa. 

Stela C[dar 

Zeci de sătmăreni l-au condus
vineri pe ultimul drum pe profe-
sorul, publicistul şi omul politic
Mihail Fodor, care s-a stins ful-
gerător din viaţă.

Preotul Ovidiu Bârle a oficiat cere-
monia de înmormântare în capela ar-
hiplină a Cimitirului greco-catolic de
lângă Gara Satu Mare. 

Reprezentanţi ai unor instituţii de
învăţământ şi cultură, zeci de colegi de
breaslă, oameni de toate culorile poli-
tice, jurnalişti i-au adus un omagiu bi-
necunoscutului profesor şi om politic
sătmărean. În semn de preţuire, zeci
de coroane au fost depuse pe mormân-
tul decedatului.

Cuvinte de evocare

În afară de preoţi, s-a adresat fami-
liei îndoliate şi Ioan Pop, directorul Co-
legiului Naţional Mihai Eminescu din
Satu Mare, unde Mihail Fodor a predat
Limba şi literatura română. El a subli-
niat că pe toți colegii profesori i-a mar-
cat dispariția fulgerătoare a celui care a
fost Mihail Fodor. Urmele acestuia vor
rămâne ve;nic pe coridoarele colegiului
la care a predat mulți ani. De asemenea,
familia poate considera că are întot-

deauna un sprijin în corpul profesoral
al instituției. Un emoţionant cuvânt de
omagiere a memoriei defunctului a ros-

tit pentru Informaţia TV prietenul său
apropiat, Felician Pop, directorul Mu-
zeului Judeţean Satu Mare.

Un profesionist marcant

Profesorul Mihail Fodor a încetat

fulgerător din viaţă miercuri, la vârsta
de 69 de ani. S-a născut la 1 aprilie
1947 la Lemnia, judeţul Covasna. În
cei 40 de ani de activitate, profesorul
Mihail Fodor a scos 10 promoţii com-
plete de elevi a câte patru ani fiecare.
În prima parte a carierei sale didactice
a fost director la şcoala din localitatea
Decebal iar mai apoi profesor de limba
română la câteva licee sătmărene, ul-
timul fiind Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”.

A fost director de liceu, consilier
judeţean, vicepreşedinte al Consiliului
Jude\ean (1993 – 1996), inspector şco-
lar general (1997 – 2001), inspector
şcolar general adjunct (2005, 2009-
2010) şi în paralel editorialist la câteva
jurnale locale. S-a pensionat în 1 iulie
2011. În ultima perioadă a participat
frecvent la emisiunile „Agenda publi-
că” difuzate în fiecare seară de luni pâ-
nă vineri la Informaţia TV, în calitate
de observator avizat al scenei politice.

Prin dispariţia sa, comunitatea săt-
măreană pierde unul dintre cei mai de-
dicaţi profesori, un publicist şi un om
politic care s-a implicat în activitatea
obştei din care a făcut parte.

Informaţia Zilei şi Informaţia TV
transmit ;i pe această cale sincere con-
doleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu
să-l odihnească în pace!

Ceremonia a fost oficiată vineri, 18 martie, la Capela din Cimitirul greco-catolic de lângă gară

Profesorul Mihail Fodor a fost condus 
pe ultimul drum de rude ;i prieteni

Un ultim r[mas bun...
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“Din presa s[tm[rean[ de
alt[dat[“ este o antologie de stu-
dii ;i articole publicate at]t `n
presa local[ c]t ;i `n cea central[
de Nae Antonescu, cel numit ;i
p[rintele revuisticii din jude\ul
Satu Mare. Volumul amintit,
ap[rut `n anul 2013 ca o edi\ie
`ngrijit[ de Viorel C]mpean ;i
Marta Cordea, se adreseaz[ at]t
speciali;tilor c]t ;i celor dornici
de a cunoa;te imaginea cultural[
a S[tmarului de odinioar[. Ne
oprim ̀ n continuare asupra unui
studiu care ne red[ scurta via\[ a
primului cotidian rom]nesc
ap[rut `n Satu Mare.

~n 24 septembrie 1919 a `nceput
s[ se tip[reasc[ bis[pt[m]nalul "Satu
Mare", ca organ al Partidului Na\ional
Rom]n ;i de la acea dat[ au ap[rut, cu
intermiten\e, ;i alte gazete `n ora;ul
de pe Some;. Nu e de mirare c[ pri-
mului cotidian rom]nesc din Satu Ma-
re i-a trebuit at]ta vreme ca s[ poat[
ap[rea pentru c[ nici Oradea, ora; mai
mare ;i mai `nfloritor economic, cu o
mai veche ;i mai puternic[ tradi\ie cul-
tural[ rom]neasc[, nu a avut un ase-
menea ziar p]n[ ̀ n 15 iulie 1929 c]nd
`ncepe s[ se tip[reasc[ "Gazeta de
vest".

Ap[rut `n anul 1934, ziarul
`;i avea originea `n ac\iunile
mi;c[rii antirevizioniste

Cotidianul "Grani\a" `;i are origi-
nea `n ac\iunile mi;c[rii antirevizio-
niste de la frontiera de vest a \[rii, ivit[
ca urmare a activiz[rii for\elor revi-
zioniste interna\ionale, sprijinite mai
cu seam[ de cercurile politice germane
;i italiene. Poporul rom]n `mpreun[
cu cehii ;i s]rbii, a reac\ionat cu
hot[r]re ̀ mpotriva uneltirilor ce vizau
anularea concluziilor Tratatului de la
Trianon. Astfel directorul ziarului
"Universul",  Stelian Popescu,
`nfiin\eaz[ "Liga antirevizionist[
rom]n[", organiza\ie la care rom]nii
s[tm[reni au aderat din primul mo-
ment. Ziarul "Grani\a" se face ecoul
acestor sus\inute preocup[ri de con-
solidare a statului rom]n, ̀ n condi\iile
unei lupte `ncr]ncenate cu presa ma-
ghiar[ din localitate. 

"Grani\a" apare la 8 aprilie 1934,
cu subtitlul "Ziar de afirma\ie rom]ne-
asc[". Director era Dariu Pop, p]n[ la
I, 1934, nr. 190 (30 noiembrie), redac-
tor-responsabil Horia I. Gheorghi\[.
Redac\ia ;i administra\ia ziarului erau
`n strada Mihai Viteazul, nr. 13 ;i se
imprima la tipografia "Gloria" din lo-
calitate. Cel dint]i num[r a avut ;ase
pagini, apoi mereu numai patru.

Articolul program al cotidianului
se intituleaz[ Grani\a ;i este semnat
de Dariu Pop, text ̀ n cuprinsul c[ruia
afirm[ sprijinirea vie\ii na\ionale la
grani\a de nord-vest a \[rii. Ziarul `;i
propune s[ fie difuzat `n toate comu-
nele jude\ului ;i s[ militeze ̀ mpotriva
revizionismului. Oficialit[\ile politice
;i culturale ale jude\ului au salutat
apari\ia "Grani\ei", asimilat unui coti-
dian al rede;tept[rii con;tiin\ei na\io-
nale, organ de pres[ ce normal trebuia
s[ apar[ ̀ n 1918, ̀ mpiedicat de ̀ mpre-
jur[ri nefavorabile, care i-au `nt]rziat
apari\ia un deceniu ;i jum[tate. De la

`nceput ziarul s[tm[rean ;i-a organizat
coresponden\i ̀ n toate comunele frun-
ta;e ale jude\ului. Ziarele maghiare
"Szamos" ;i "Szatmari Ujsag" n-au pri-
vit cu ochi buni apari\ia cotidianului
rom]nesc ;i i-au prevestit o repede
dispari\ie. Ceea ce, din nefericire, s-a
;i `nt]mplat.

La “Grani\a” scriau un grup
de tineri publici;ti, 
plini de entuziasm 
;i dragoste de neam

"Grani\a" a ap[rut ̀ n afara oric[rui
partid politic al vremii ;i prin aceasta
se aseam[n[ cu "Gazeta de vest" din
Oradea, care era organul politic al tu-
turor rom]nilor indiferent de culoare
politic[< "Noi nu facem politica nici
unui partid. Facem `ns[ politica
rom]nismului", afirma Octavian Ru-
leanu despre "Grani\a", al c[rei cola-
borator de seam[ era.

Particip]nd la serb[rile `nchinate
lui Vasile Lucaciu, `n comuna :i;e;ti,
Octavian Goga afirm[ despre
"Grani\a" c[ este "un monitor al ideii
na\ionale `n aceste \inuturi".

La apari\ia num[rului 100, N. V.
Ilie;iu, redactor responsabil al cotidia-
nului de la I, 1934, nr. 16 p]n[ la
sf]r;itul apari\iei, noteaz[< "Am ap[rut
pe nea;teptate `n ziua ~nvierii". A;a
mode;ti ;i f[r[ de preten\ii. F[r[
tr]mbi\[ri ;i artificii de parad[ ;i re-
clam[. Nu ne-am speriat nici de lu-
min[ ;i nici de greut[\i."

Alte m[rturii despre activitatea co-
tidianului s[tm[rean. Aurel Gociman,
redactor principal al ziarului "Univer-
sul"< "La Satu Mare, de un timp oare-
care apare un ziar rom]nesc cu titlul
sugestiv Grani\a. El apare ̀ n condi\iuni
modeste, scris de un grup de tineri pu-

blici;ti, plini de entuziasm ;i de dra-
goste de neam. Cu toate dificult[\ile
cu care e nec[jit[ a lupta aceast[ ga-
zet[, niciodat[ un ziar din Ardeal nu
;i-a justificat mai mult existen\a." M.
G. Samarineanu, directorul revistei
"Familia" din Oradea< Un reconfortant
aci< coloanele "Grani\ei" rom]ne;ti, ti-
nere, viguroase". :i o alt[ m[rturie din
zona noastr[< ""Grani\a" este aparatul
prin care respir[ acest col\ de \ar[".

Un interes constant ̀ n preocup[ri-
le cotidianului "Grani\a" `l constituie
|ara Oa;ului.  Sunt eviden\iate
condi\iile grele de trai ;i ;colarizare<
"O;anul e un rom]n s[rac dar bogat
cu duhul. Are deci nevoie de sfaturi
potrivite. Astra se angajeaz[. :i o va
face cu cele mai mari sacrificii `n nu-
mele dreptului de cultur[." 

De;i "Grani\a" n-a avut o pagin[
literar[ distinct[, redactorii au inserat
`n paginile ei scurte note despre c[r\i,
expozi\ii ;colare, manifest[ri legate de
s[pt[m]na c[r\ii, programul cinema-
tografului "Astra" etc. Ziarul anun\[
constituirea unui comitet de redactare
a unei monografii a jude\ului Satu Ma-
re.

Uneltirile politice 
;i dezbinarea rom]neasc[ 
au f[cut ca ziarul s[ nu apar[
nici m[car un an de zile

Ultimul num[r al ziarului
"Grani\a" este cel ap[rut la data de II,
1935, nr. 223 (16 ianuarie). Cotidianul
s[tm[rean a avut un destin vitreg. Nu
a putut apare nici m[car un an de zile.
Uneltirile politice ;i prin aceasta dez-
binarea rom]neasc[ din epoc[ ;i-au
spus nefast cuv]ntul. Un rol negativ
`n distrugerea cotidianului "Grani\a"
l-a jucat chiar directorul lui Dariu Pop,

care l-a transcris pe numele s[u la tri-
bunal de;i ziarul era al oficialit[\ii po-
litice ;i culturale a jude\ului. O ase-
menea opera\ie a `ncercat ;i `n parte
chiar i-a reu;it, dar numai pentru
pu\in[ vreme ;i cu gazeta "Satu Ma-
re".

Cu privire la "Grani\a", o bro;ur[
redactat[ de R. Furtun[ aduce grave
acuza\ii directorului cotidianului,
m[rturii ale redactorilor ;i astfel Dariu
Pop este destituit de la conducerea
"Grani\ei".

De la I, 1934, nr. 191 (1 decembrie)
ziarul apare sub conducerea unui co-
mitet. Totu;i, Dariu Pop a ob\inut de
la oficialit[\ile politice ale jude\ului ca
`ncep]nd cu I, 1934, nr. 203 (18 de-
cembrie) redactor ;ef al cotidianului
s[ fie Liviu Popa, adus din Oradea, ca
om de ̀ ncredere al fostului director al
ziarului s[tm[rean. ~n asemenea si-
tua\ie trei redactori< Horia I. Ghe-
orghi\[, Valeriu C]rdu, publicist clu-
jean `n Satu Mare ;i M. Rogojanu ;i-
au ̀ naintat demisia, dar din l[muririle
publicate `ntr-un articol se poate
`n\elege c[ au fost alunga\i din redac\ie
;i `n locul lor a fost angajat Felician
Gh. Zaciu, iar dintre cei vechi a r[mas
doar N. V. Ilie;iu.

Cei trei redactori au scos o nou[
gazet[, "Cuv]ntul" la Baia Mare ̀ n pa-
ginile c[reia ̀ nfiereaz[ activitatea dis-
trug[toare a lui Dariu Pop. ~n ultimul
num[r un Cuv]nt c[tre cititorii
"Grani\ei" semnat de Dariu Pop, care
de altfel a redactat `n `ntregime
num[rul, scrie c[ suspend[ ziarul pen-
tru o scurt[ durat[ ;i promite o rea-
pari\ie. Dar "Grani\a" n-a mai ap[rut,
`ncheindu-;i astfel ;i at]t de tragic ciu-
data ei existen\[. :i iar[;i s-a compro-
mis un ideal `n care mul\i cititori
s[tm[reni au crezut.

A consemnat Ramona B.

Redac\ia ;i administra\ia ziarului erau `n strada Mihai Viteazul nr. 13 ;i se imprima la tipografia "Gloria" 

Cotidianul "Grani\a" `;i are originea `n ac\iunile mi;c[rii antirevizioniste de la
frontiera de vest a \[rii, ivit[ ca urmare a activiz[rii for\elor revizioniste interna\ionale,
sprijinite mai cu seam[ de cercurile politice germane ;i italiene. 

Prin str[dania neobositului
om de cultur[ Aurel Pop, la Satu
Mare a ap[rut o nou[ revistă, cu
denumirea Mărturii culturale şi
purtând subtitlul Revistă trimes-
trială de cultură, Satu Mare, Anul
I, nr. 1, ianuarie-martie 2016.

“Oare pe cine mai interesează azi
apariţia unei noi reviste?”, se întreabă,
în articolul programatic “Un nou înce-
put...”, Aurel Pop, director fondator şi
editor. Este o întrebare-cheie, care pune
degetul pe rană. Speranţa autorului stă,
în opinia sa, în menirea scriitorilor de a
schimba vremurile, în faptul că “ne-am
câştigat libertatea de exprimare cu văr-
sare de sânge”. Autorul mai contează şi
pe nostalgia “scrisorilor aduse de poştaş”.
Argumentele nu am spune că sunt re-
dutabile.

Deşi autorul nu o spune, dilema sa
este de ordin financiar, în contextul com-
petiţiei acerbe din sânul breslei. Câte ex-
perimente de acest fel, pornite cu cele
mai bune intenţii, nu s-au năruit sub po-
vara dificultăţilor financiare insurmon-
tabile? Ca şi cum spectrul ameninţărilor
de ordin financiar nu ar fi îndeajuns, în
ultimii 10-15 ani, a apărut, chiar brutal,
concurenţa Internetului, competitor re-
dutabil, sesizat de autor prin cuvintele
“Facebook-ul a revoluţionat pe moment
întreaga planetă”. Tare ne temem însă că
autorul se amăgeşte când crede că schim-
barea este doar “pe moment”, nu defini-
tivă. Aşa cum linotipul a devenit piesă
de muzeu forever, nicidecum “pe mo-
ment”, nu putem exclude o schimbare
similară şi în domeniul paginii tipărite.
În aceste condiţii, dilema suport tipărit
sau suport electronic rămâne una de ma-
re actualitate şi merită păstrate ambele
opţiuni.

Autori şi texte

În ceea ce priveşte autorii articolelor,
în majoritate sunt sătmăreni< Marta Cor-
dea, Ovidiu T. Pop, Carol C. Koka, Viorel
Câmpean, Ioan Coriolan Aniţaş, Voicu
Şichet, Ioan Nistor, Gheorghe Munteanu,
Dan Marius Cosma, dar şi din alte părţi<
Iulian Dămăcu;, Luca Cipolla, Jank Ka-
rolz, Stanca Ioana Ursu, Lucian Gruia,
Andrei Petruş, Mihaela Bădiţa, Octavian
Doclin şi alţii.

Ei au semnat texte de documentare,
scrieri monografice, interviu, poezii,
fragmente de proză, analize literare, re-
cenzii (Ilie Sălceanu, Valeriu Anghel,
Cornel Nistea, Constantin Stroe). Edi-
torii mai semnalează şi câteva reviste
primite la redacţie< Plumb, Caiete Silva-
ne, Dunărea de Jos, Nord literar, Poesis
şi Eroii neamului.

Autorului şi colegiului redacţional,
format din Viorel Câmpean, Ovidiu T.
Pop şi Marta Cordea, alături de Aurel
Pop, le dorim succes în noua lor între-
prindere.

V. Nechita

O nou[ revist[
s[tm[rean[ -

M[rturii culturale
“Grani\a”, primul cotidian rom]nesc 

ap[rut `n 1934 la Satu Mare
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S~N~TATE
Iat[ c[ firma Hiperycum vine cu o ofert[ special[ de produse pe baz[ de propolis< Spray propolis

;i Tinctur[ de propolis cu alcool ;i Tinctur[ de propolis f[r[ alcool.

Paracetamolul, un medicament
prescris pe scar[ larg[ persoanelor cu
osteoartrit[ nu permite calmarea efi-
cient[ a durerilor sau `mbun[t[\irea
capacit[\ilor fizice. Este concluzia unui
studiu publicat  `n revista medical[
‘The Lancet’, citat de Agerpres.

Studiul, ce a constat `n monitori-
zarea a 22 de tratamente ce au combi-
nat diferite doze de paracetamol ;i ;ap-
te medicamente antiinflamatoare, a
ar[tat c[ paracetamolul nu prezint[
“eficacitate semnificativ[ clinic”, chiar
dac[ acesta este “pu\in mai bun dec]t
un placebo”.

Osteoartrita este o boal[ inflama-
torie care provoac[ durere, inflama\ii,
rigiditate ;i pierderea func\iei articu-
lare. Aceasta afecteaz[ aproape 10%
dintre b[rba\i ;i 18% dintre femeile de
peste 60 de ani.

Cel mai eficient medicament ̀ mpo-
triva durerii asociate osteoartritei s-a
dovedit a fi diclofenacul antiinflamator
;i medicamentele generice cu aceast[
formul[ ̀ ntr-o doz[ de 150 mg/zi, fa\[
de alte medicamente antiinflamatoare
cum ar fi ibuprofen, naproxen sau ce-
lecoxib.

Aceste antiinflamatoare nonsteroi-
diene nu pot fi totu;i prescrise pe ter-
men lung din cauza efectelor lor se-
cundare semnificative (tulbur[ri di-

gestive, cutanate sau cardiace).
“De aceea, paracetamolul este ade-

sea preferat antiinflamatoarelor non-
steroidiene pentru gestionarea durerii
pe termen lung, chiar dac[ rezultatele
noastre sugereaz[ c[ nu este eficient,
indiferent de doz[, pentru calmarea
durerilor ̀ n artroz[“, a relevat dr. Sven
Trelle de la Universitatea din Berna,
care a condus studiul.

Cercetarea a constat `n studierea
datelor ob\inute de la aproape 60.000
de pacien\i care au participat la studii

clinice ale c[ror rezultate au fost pu-
blicate `ntre anii 1980 ;i 2015.

Recomand[rile medicale sunt
ast[zi, ̀ n cele mai multe \[ri, de a pres-
crie, ini\ial, paracetamol pacien\ilor cu
osteoartrit[ ;i, dac[ este necesar, un
medicament antiinflamator nonsteroi-
dian.

~n supradozaj, paracetamolul este
foarte toxic pentru ficat ;i poate avea,
de asemenea, ̀ n mod excep\ional, efec-
te cutanate sau hematologice `n doze
mai mici, mai precizeaz[ speciali;tii. 

Virtu\ile incontestabile ale
propolisului sunt cunoscute `nc[
din cele mai vechi timpuri.  Print-
re propriet[\ile de baz[ se num[ră
cel bacteriostatic, fapt confirmat
;i de numeroase cercet[ri din
sfera medical[. Un studiu realizat
de speciali;tii rom]ni prin anii
‘70 confirm[ pe deplin aceast[
calitate de baz[ a produsului. Iat[
c[ firma Hiperycum vine ̀ n acest
sezon rece cu o ofert[ special[ de
produse pe baz[ de propolis<
Spray propolis ;i Tinctur[ de
propolis cu alcool ;i Tinctur[ de
propolis f[r[ alcool.

SPRAY PROPOLIS este un supli-
ment alimentar cu rol bacteriostatic, ci-
catrizant ;i antiinflamator - Are ̀ n com-
ponen\[ tinctur[ de Propolis 80% vol -
17,00 ml, acid alfa lipoic - 166,67 mg,
ap[ demineralizat[ - 8,00 ml, glicerin[
farmaceutic[ - 8,00 ml, alcool etilic din
cereale 96% vol - 17,00 ml.

Propriet[\i< bacteriostatic, antimi-
cotic, cicatrizant, antiinflamator.

Este recomandat ca adjuvant `n
afec\iuni dermatologice (irita\ii, arsuri,
eczeme), ale cavit[\ii bucale (stomatite,
ae bucale ;i linguale), cicatrizarea ;i re-
generarea \esuturilor lezate ;i calmarea
durerilor. Datorit[ Acidului alfa lipoic,
este un puternic antioxidant (de 40-60
de ori mai puternic dec]t vitamina E) ;i
un puternic regenerant de antioxidan\i
(vitamina C, glutation, coenzima Q10),
poten\ializeaz[ propriet[\ile terapeutice
ale Tincturii de Propolis `n tratarea

afec\iunilor pielii sau afec\iuni provocate
de `mb[tr]nire.

Se poate folosi extern cu aplica\ii la
nivelul zonelor afectate, de 3-5 ori pe zi
sau la nevoie. Intern< se administreaz[
c]te 1-2 pulveriz[ri de 3-5 ori pe zi, de
la distan\a de 10-15 cm. Doza zilnic[ re-
comandat[ (estimat[)< 1,5 ml pe zi.

TINCTUR{ PROPOLIS

Este un supliment alimentar cu rol
bacteriostatic, cicatrizant ;i antiinflam-
ator.

Ingrediente< tinctur[ 20% `n alcool
etilic din cereale min. 40% vol din propo-
lis.

Propriet[\i< bacteriostatic, cica-
trizant, antiinflamator, analgezic.

Este recomandat ca adjuvant `n
afec\iuni dermatologice, ale cavit[\ii bu-
cale, pulmonare, digestive, ginecologice,
tonifierea sistemului nervos, calmarea
durerilor.

Mod de folosire< Intern< c]te 30
pic[turi, de 3 ori pe zi, dizolvate `n ceai
sau ap[, `n cure de 6 s[pt[m]ni. Extern<
masaje, gargar[, comprese cu Tinctur[
de Propolis, dizolvat[ `n ap[ sau ceai.

EXTRACT FLUID
PROPOLIS f[r[ alcool

Ingrediente< extract de Propolis,
propilenglicol.

Propriet[\i< antibacterian, antiseptic,
cicatrizant, antihelmintic.

Recomand[ri< adjuvant `n afec\iuni
dermatologice (b[t[turi, arsuri,
deger[turi, r[ni, micoze, negi), afec\iuni
ale cavit[\ii bucale, afec\iuni ale c[ilor
respiratorii superioare (faringite, tra-

heite, bron;ite), afec\iuni digestive (in-
digestii, ulcer, enterite), renale (cistite),
combaterea< parazitozelor intestinale ;i
giardiozei, alcoolismului prin protejarea
ficatului, deregl[ri hormonale.

~ntruc]t nu con\ine alcool poate fi
utilizat f[r[ restric\ii de c[tre copii ;i per-
soanele c[rora alcoolul le este contraindi-
cat.

Mod de folosire< Intern< c]te 30 de
pic[turi pe zi, `n cure de 3 s[pt[m]ni.
Extern< tampon[ri sau pensul[ri pe zona
afectat[ de 2 ori pe zi `n cure de durat[
p]n[ la vindecare.

Studiu< Paracetamolul nu are eficacitate 
semnificativ[ `n osteoartrit[

Propolisul, un antibiotic natural 
de ajutor `n infec\iile respiratorii
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RE}ETE

Mandarine `n caramel

Spaghete milaneze 
cu soia

Mod de preparare<

Mandarinele se spală bine, iar
coaja se răzuiește pe răzuitoarea cu
găuri mari, astfel încât să iasă niște fâșii,
iar miezul de mandarine se feliază. Za-
hărul se caramelizează, iar dacă v[ pla-
ce, în acest caramel se pot adăuga și
semințe de susan. Prin această baie de

caramel se trece mai întâi, repede, coaja
de mandarine, apoi și feliile de fructe,
care se lasă câteva secunde, apoi se scot
pe farfurie, iar din caramel, ameste-
când cu puțină zemă de mandarine și
zahăr vanilat se prepară un sirop, care
se toarnă pe feliuțele de mandarine. Se
ormează cu cojile de mandarine și
eventual cu solzi de migdale pr[jite, iar
la servire se poate adăuga frișcă sau în-
ghețată de vanilie.

Ave\i nevoie< 

3 mandarine dulci, 300 g zahăr
cristalin, 2 pliculețe de zahăr va-
nilat, solzi de migdale prăjite sau

spumă de frișcă la servire.

Mod de preparare<

Granulele de soia se fierb cir-
ca 10-15 minute în supa de legume,
apoi se strecoară. Ceapa și ardeiul mă-
runțit se călește în ulei, apoi se adaugă
granulele fierte de soia. Se condimen-
tează, se mai călește puțin, apoi se stin-
ge cu puțină apă, sau cu supă de legu-
me, dar numai cât să acopere compo-
ziția. După circa 10 minute de fierbere

se adaugă bulionul și încă puțină apă
sau supă, până când se obține consis-
tența dorită. Dacă doriți să preparați o
mâncare de post, alegeți spaghete fără
ouă. Cele din grâu dur, nici dacă sunt
fără ouă nu se vor înmuia prea tare.
Spaghetele se fierb și se strecoară. La
servire se pun pe farfurie spaghetele,
la mijloc se așează sosul milanez, iar
dacă doriți, se poate presăra cu cașcaval
răzuit sau brânză tofu sfărâmată. Se
poate orna cu pătrunjel verde sau fire
de ceapă verde, eventual cu ketchup.

Ave\i nevoie< 

Un pachet de spaghete
din grâu dur, 100 g granule de
soia, 1 l bază de supă de legume,
o ceapă, un ardei gras, 3 linguri
de pastă de roșii, ulei, sare, piper,
boia de ardei, un vârf de cuțit de
nucșoară răzuită, o lingură de
bază pentru mâncăruri (dacă se

poate, de casă).

Pr[jitur[ cu nuci (de post)

Mod de preparare<

Se amestecă făina, zahărul,
zahărul vanilat, cacaoa și praful de
copt. La acest amestec se mai adaugă
oțetul, uleiul și apa, în ordinea enume-
rată, amestecând în continuu, până
când se obține un aluat de o consistență
păstoasă, asemenea aluatului de pișcot.
Compoziția, dacă doriți, se poate îm-

bogăți și cu câteva boabe de stafide. Se
toarnă într-o tavă căptușită cu hârtie
de copt, sau unsă cu margarină și pre-
sărată cu făină și se pune în cuptorul
preîncălzit. La o temperatură medie,
spre mare se coace timp de 30-35 de
minute, verificând cu scobitoarea. Du-
pă ce se răcește se poate orna cu zahăr
pudră, fulgi de cocos sau cu glazură de
cacao, însă, dacă doriți să preparați de-
sert de post nu înveliți prăjitura cu cio-
colată, sau cu glazură preparată cu lapte
sau unt.

Ave\i nevoie< 

2 căni de făină, 1/2 cană de zahăr,
un plic de zahăr vanilat, 1/2 cană
de ulei, 1-2 căni de apă rece, o
cană de nuci mărunțite (nu to-
cate), o linguriță de oțet, 3 linguri
de cacao, un plic de praf de copt.
Deasupra se poate pune zahăr
praf, sau glazură de cacao, dar

nu în mod obligatoriu.

Sup[ de p[st[i 
cu bulion

Mod de preparare<

Păstăile, dacă sunt proaspete
se curăță, se rup în bucăți de circa 3
cm, se spală și se pune la fiert în circa
2-2,5 litri de apă, cu puțină sare, Dar
se pot folosi și păstăi din conservă, sau
congelate. Dacă vă place, se poate adău-
ga și un morcov tăiat rondele sau cu-
bulețe. Frunzele de pătrunjei se adaugă
fie legate, fie mărunțite, după plac. Din

făină și ulei se prepară un rântaș ușor
auriu, se amestecă cu o linguriță de bo-
ia, iar când păstăile s-au fiert, r]ntașul
se adaugă la supă, apoi se pune și bu-
lionul. Dacă în loc de bulion folosiți
pastă de tomate, aceasta se amestecă
cu câteva linguri de zeamă fierbinte,
apoi se toarnă în oală. Se mai condi-
mentează după gust, iar după ce dă din
nou în clocot, mâncarea este gata. La
servire se mai poate adăuga smântână,
smântână vegetală sau se poate acri cu
oțet, ori eventual cu borș.

Ave\i nevoie< 

1 kg de păstăi (preferabil albe), 3
linguri de făină, 5-6 linguri de
ulei, 500 ml de bulion, o legătură
de frunze de pătrunjel, sare, pi-
per, boia de ardei (se poate și iu-
te), delicat (de casă).

To\i ;tim ;i cei mai mul\i dintre noi
chiar din copil[rie, pentru c[ am v[zut

la televizor, cum Popeye marinarul, ori
de c]te ori intra `n c]te o `ncurc[tur[ ;i
asta se ̀ nt]mpla mai tot timpul, apela la
spanac s[ prind[ puteri.

A;a s[ fie, sau n[stru;nicul personaj
de desene animate ne am[ge;te ca noi
s[ facem v]nzare negustorilor? S[ ve-
dem.

Trebuie spus de la ̀ nceput c[ spana-
cul este plant[ de cultur[. P]n[ s[ ajung[
pe tarabele pie\elor sau `n supermarke-
turi, spanacul este `ngrijit ;i atent su-
pravegheat de cultivator. ~n \ara noastr[,
spanacul este cultivat, ca plant[ alimen-
tar[ de succes, cu mare c[utare, mai ales
prim[vara, pe `ntinse suprafe\e agrico-
le.

Sunt multe persoane care consum[
spanac, dar pu\ini ;tiu c[ este foarte bo-
gat ̀ n vitaminele A, E, B1, C ;i K, ̀ n mi-
nerale precum fierul, magneziul, calciul,
potasiul, ̀ n fibre alimentare ;i acid folic.
Spanacul poate fi consumat f[r[
restric\ii de persoanele care \in la silueta
;tiut fiind c[ la suta de grame de plant[
`nglobeaz[ doar 18 calorii.

Nutri\ioni;tii avertizeaz[ c[, prin
fierbere, spanacul ̀ ;i pierde majoritatea
principiilor sale active. De aceea, ̀ n scop
terapeutic, ace;tia recomand[ ca spana-
cul s[ se consume proasp[t ;i crud, `n
salate sau sub form[ de suc. Sucul de
spanac se poate prepara manual sau mi-
xat.

~n caz de depresii psihice ;i oboseal[
fizic[, se bea diminea\a, pe nem]ncate,
un pahar de suc de spanac. ~n anemie ;i
demineralizare se bea, ̀ naintea meselor
principale, o combina\ie din o sut[ de
ml de suc de spanac ;i o sut[ de ml de
suc de urzici.

~mpotriva astmului bron;ic ;i a dia-
betului zaharat se beau diminea\a, pe
stomacul gol, 500 de ml de suc de spa-
nac. Cura dureaz[ o lun[ de zile ;i se
poate relua dup[ pauz[ de o lun[.

Ca `nt[ritor pentru copii, b[tr]ni ;i
convalescen\i se bea un pahar de suc pe
zi, `nainte de masa de pr]nz. ~n caz de
rahitism ;i scorbut, se bea o jum[tate
de litru de suc pe zi, `n amestec, 250 ml
de spanac ;i 250 ml de urzic[, repartizat
`n trei doze egale, cu un sfert de or[
`nainte de mesele principale.

Datorit[ compozi\iei sale foarte bo-
gate atunci c]nd este crud, neprelucrat
termic, spanacul stimuleaz[ activitatea
inimii, previne infec\ia gingiilor, stimu-
leaz[ cre;terea la copii, reechilibreaz[ ;i
fortific[ organismul, vindec[ anemia,
oboseala ;i depresia nervoas[.

Oxala\ii din compozi\ia spanacului
pot cauza probleme de s[n[tate dac[
ajung s[ fie prea concentra\i `n fluidele
organismului ;i se cristalizeaz[. Spana-
cul ̀ n exces poate fi ;i d[un[tor, de aceea
persoanele care au probleme cu rinichii
ori vezica biliar[ vor evita s[ m[n]nce
spanac `n cantit[\i mari.

Spanacul trateaz[
anemia ;i astenia

de prim[var[

Spanacul este plant[ de cultur[. P]n[ s[ ajung[ pe tarabele pie\elor sau `n supermarketuri,
spanacul este ̀ ngrijit ;i atent supravegheat de cultivator. ~n \ara noastr[, spanacul este cultivat, ca
plant[ alimentar[ de succes, cu mare c[utare, mai ales prim[vara, pe `ntinse suprafe\e agricole.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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MOD~

Fie c[ îţi place sau nu, moda
contează atunci când vine vorba
de job-ul mult visat. Atunci când
mergi la un interviu vrei să te po-
triveşti dar şi să ieşi în evidenţă,
ceea ce se dovedeşte a fi o provo-
care.

În zilele noastre poţi să îmbraci din
cele peste 50 de nuanţe de gri, în funcţie
de industrie şi companie şi la fel de su-
perficial cum sună, primele 30 de secun-
de din interviu sunt cruciale, în ciuda
faptului că ne-am dori cu toţii să conteze
mai mult ce este scris în CV.

Primele impresii sunt critice. Ceea
ce porţi este primul lucru pe care îl văd
ceilalţi, înainte de a spune măcar un cu-
vânt pentru c[ `n timpul primei inte-
racţiuni oamenii te m[soară în funcţie
de cum strângi mâna sau de ce pantofi
porţi. Deci cum ştim ceea ce este adecvat
şi ceea ce nu este? Este vorba despre
înţelegerea culturii companiei ;i experţii
ne vor spune cum trebuie să ne îmbră-
căm atunci  când ne prezentăm la inter-
viu pentru un job în 5 domenii diferite.

Dac[ aveţi un interviu pentru< un loc
de muncă de creaţie

Exemple< scriitor, editor, editor foto,
film, designer, art director

Sfaturi< alege nuanţe închise şi aplică
regula de a dezbr[ca o piesă înaintea in-
terviului. Simte-te confortabil, probează
hainele înainte de interviu pentru a vedea
cum reacţionează hainele tale în diferite
situaţii. Încălţămintea ar putea fi închisă
şi cu tocuri de maxim 5cm. Pantalonii
ar putea fi negri sau denim închis. Păs-
traţi minimul de accesorii.

Dacă ave\i un interviu pentru< un loc
de muncă unde interacţiona\i cu
clientul

Exemple< avocat, imobiliare, relaţii
publice, vânzări, marketing sau publici-
tate.

Sfaturi< să fii bine îngrijită. Nu purta
mult machiaj şi să ai părul curat şi coafat
cât mai simplu. Nu purta niciodată par-
fum. Investeşte într-un sacou frumos. Îl
poţi purta cu orice de la bluze simple la
pantaloni denim închişi. Din nou pantofi
închişi şi tocuri nu mai înalte de 5 cm.

Păstraţi culori conservatoire, nimic prea
vibrant sau luminos care să distragă
atenţia.

Dacă sunteţi la  un interviu pen-
tru< un loc de muncă în lumea
modei

Exemple< editor de modă, cum-
părător, stilist, designer, marchan-
diser, asistent vânzări. O greşeală
pe care o fac oamenii atunci
când merg la un interviu pen-
tru un job în lumea modei,
este, că au impresia că trebuie
să fie super-trendy sau edgy.
Ceea ce porţi aici trebuie
s[ corespundă cu job-
ul pentru care e;ti in-
tervievată.

Sfaturi< păstrează
hainele simple şi în lo-
cul lor focalizează pe
accesorii. Poartă o pe-
reche de pantofi ele-
ganţi şi bijuterii mo-
derne. Nu vrei să îţi
fie remarcate hainele,
vrei să fii tu remarcată
în aceste haine. Vrei
ca oamenii să spună<
“Ea arată prezentabil
şi elegant în rochia
asta” spre deosebire
de ”Wow asta-i o ro-
chie foarte scumpă”.
Haina nu ar trebui să
distragă atenţia.

Dacă sunteţi la un
interviu
pentru< un loc de
muncă în finanţe

Exemple< ban-
car, consultaţă,
fondurile specula-
tive, contabilitate,
asigurări, analist
de cercetare, ana-
list stoc.

Sfaturi< Purtaţi
culori închise,  două
piese, pantaloni sau fustă
şi cămaşă de culoare mai
moale şi accesorii conser-
vatoare. Poartă cu tine o
pereche de ciorapi în plus,
pentru că nu vei şti nicio-
dată ce se va întâmpla într-
o zi aşa că este bine să fii pre-
gătită. Nu purta dresuri prea
colorate sau cu model, pan-
tofi deschişi la culoare cu to-
curi înalte sau maieuri. 

Dacă sunteți la interviu pentru< un
loc de muncă tech / start-up

Exemple< inginer, programator,
manager de produs, comunicaţii,
conţinut strateg, IT.

Multe start-up-uri sunt pline de ti-
neri si mulţi dintre ei favorizează o at-
mosferă colegială, astfel încât cei mai
mulţi oameni se tem să nu fie prea îm-
brăcaţi într-o mare de nonconformişti.

Sfaturi< dacă alegi să mergi la interviu
într-un costum format din 3 piese şi cu
tocuri de 5 cm, e posibil să spui lucrurile
corecte dar arăţi de parcă ai căuta altfel
de atmosferă, iar compania poate crede
că nu îţi poate oferi ceea ce îţi doreşti.
Arată că eşti serioasă cu privire la
poziţia pe care vrei să o ocupi fără să
fi prea îmbrăcată. Alege denim în-
chis şi o bluz[ băgată în pantaloni
sau o fustă elegantă cu un pulover
din bumbac subţire cu nasturi
sau clasic, şi începe accesorizarea
de acolo.

Primele impresii sunt critice. Ceea ce porţi este primul lucru pe care îl văd ceilalţi, înainte de a
spune măcar un cuvânt pentru c[ `n timpul primei interacţiuni oamenii te m[soară în funcţie de
cum strângi mâna sau de ce pantofi porţi. 

Cum trebuie s[ ne îmbr[c[m atunci 
când ne prezent[m la interviu?
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DIET~

Prim[vara este anotimpul cel
mai potrivit dac[ vrem s[
`ncepem o cur[ de detoxifiere,  fi-
ind anotimpul care ̀ \i pune la dis-
pozi\ie multe “frunze”< urzic[,
spanac, ceap[ verde, usturoi
verde, leurd[, stevie, lobod[,
macri; ;i multe altele.

Detoxifierea este necesar[ pentru c[
`mbun[t[\e;te imunitatea, amelioreaz[
problemele nervoase, respiratorii , mus-
culare, hormonale, elimin[ kilogramele
`n plus, scade dependen\a de cafea,
nicotin[, alcool, dulciuri ;i
`mbun[t[\e;te aspectul general.

Simptomele intoxic[rii

Odat[ cu acumularea de toxine, or-
ganele ;i sistemele corpului nu mai
func\ioneaz[ la parametrii optimi. Apar
tot felul de probleme ;i simptome care
avertizeaz[ c[ ar fi necesar[ o cur[ de
detoxifiere. Semnalele sunt urm[toarele<
probleme digestive (constipa\ie,
balonare, aciditate, digestie `ngreunat[,
depuneri pe limb[), afectarea sistemului
nervos (dureri de cap, ame\eli, som-
nolen\[, oboseal[, iritabilitate, agita\ie,
st[ri depresive sau anxioase, lipsa capac-
it[\ii de concentrare), afectarea sistemu-
lui respirator (respira\ia poate fi nepl[cut
mirositoare), afectarea rinichilor ;i pielii
(transpira\ie cu miros intens, apari\ia
pungilor sub ochi, tensiune ridicat[).

Detoxifierea se refer[ la anumite
metode care ajut[ corpul s[ elimine `n
mod accelerat diverse substan\e toxice
produse ̀ n corp sau provenite din mediu
(alimente, poluare etc.). Este un concept
relativ controversat, at]t `n medicina
alopat[ c]t ;i `n sistemele de terapii al-
ternative. Cei mai mul\i se g]ndesc c[ o
detoxifiere implic[ doar consumul de
fructe, legume (eventual sub form[ de
sucuri), ceaiuri diuretice ;i laxative. De;i
sunt mul\i care spun c[ detoxifierea nu
exist[, sunt destule dovezi care arat[ ben-
eficiile anumitor programe de detoxi-
fiere. Detoxifierea `nseamn[ mai mult
dec]t cur[\area rapid[ ;i repetat[ a
colonului prin aport sporit de fibre ;i alte
suplimente nutritive. Adev[rata detoxi-
fiere are implica\ii mai profunde ;i de
aceea este bine s[ lu[m `n calcul detoxi-
fierea la nivel celular. Detoxifierea nu
`nseamn[ c[ sunt interzise orice alimente
de origine animal[, dar se va acorda o
mai mare importan\[ modului de
preparare ;i asociere.

Etapele detoxifierii

~n general, detoxifirea presupune trei
pa;i< mobilizarea toxinelor, eliminarea
lor ;i ̀ ngrijirea corpului ̀ n timpul detox-
ifierii.

Mobilizarea toxinelor se poate face
cu ajutorul alimentelor alcaline ;i a chela-
torilor (compu;i care leag[ toxinele ;i le
elimin[), legume cu frunze verzi,
r[d[cinoase, coriandru, plante aromat-
ice, alimente bogate ̀ n seleniu. Activarea
folosirii gr[similor ca surs[ de energie,
drenajul limfatic, exerci\iile fizice u;oare,
sauna de diverse tipuri, pot ;i ele s[ con-
tribuie la mobilizarea toxinelor deja sto-
cate `n corp.

Eliminarea toxinelor se poate face
prin procese fiziologice naturale, dar ;i
prin stimularea acestora. De exemplu,
ceaiurile cu efect diuretic ajut[ la elim-
inarea compu;ilor hidrosolubili. Pot fi
utile ;i alimentele (suplimentele) cu efect
laxativ. Un fenomen interesant apare la
consumul regulat crescut de gr[simi
s[n[toase< detoxifierea compu;ilor li-

posolubili ;i a excesului de colesterol prin
secre\ia crescut[ de bil[. Acest proces
poate fi ajutat ;i cu suplimente alimenta-
re, ceaiuri coleretice ;i colagoge, dar
`nso\ite de fibre alimentare din surse
s[n[toase care vor bloca reasimilarea
acestor toxine.

Algele marine au proprietatea de a
elimina toxinele ;i metalele grele. A;a
este chlorella, care regleaz[ activitatea
intestinului, opre;te cre;terea tumorilor,
sus\ine ;i cre;te func\iile imune, regleaz[
tensiunea arterial[. Chlorella leag[ ̀ n in-
testin otr[vurile, ;i apoi le elimin[ u;or
prin scaun. Al\i compu;i naturali reco-
manda\i `n detoxifiere sunt argila ;i ze-
olitul.

Pentru c[ tr[im ̀ ntr-o lume plin[ de
radia\ii,  trebuie s[ facem cure de
protec\ie `mpotriva lor cu fructe aronia.
Ele ne protejeaz[ organismul `mpotriva
radia\iilor produse de telefoanele mobile,
calculator sau televizor.

~ngrijirea corpului `n timpul detox-
ifierii presupune o aten\ie sporit[ care
trebuie acordat[ simptomelor pe care
corpul le poate da< ame\eli, pofte,
deshidratare, sl[biciune. Suplimentele
nutritive cu extracte din plante sunt
foarte utile, `n special cele pentru
protec\ia ficatului (de exemplu, silima-
rina).

Face\i c]t mai mult[ mi;care. Ve\i
ajuta corpul s[ se mobilizeze ;i apoi s[
elimine din toxine, `n mare parte prin
transpira\ie.  Ave\i grij[ de minte ;i suflet.
Evita\i privitul la TV, asculta\i muzic[
relaxant[, citi\i o carte bun[ ;i `nt]lni\i-
v[ cu oameni capabili s[ v[ transmit[
energie pozitiv[.

Detoxifierea diferen\iat[

Pentru cei cu afec\iuni cronice, cu
polimedica\ie luat[ pe termen lung, e
necesar[ o detoxifiere complet[ a organ-
ismului, care se face respect]nd
urm[torii pa;i< se va `ncepe cu detoxi-
fierea colonului, deoarece colonul este
principala poart[ de eliminare a materi-
ilor reziduale din corp. Apoi detoxifierea
se realizeaz[ asupra ficatului, “labora-

torul” organismului. 
~n final, ne concentr[m pe detoxi-

fierea s]ngelui. Fiecare pas de detoxifiere
se desf[;oar[ timp de o lun[. Aceast[
cur[ complet[ trebuie f[cut[ de dou[ ori
pe an.

Pentru cei constipa\i, cur[\area
colonului trebuie f[cut[ de 2-3 ori pe an,
timp de 1-2 luni, ̀ n func\ie de severitatea
constipa\iei ;i `nso\it[ de un consum
sporit de lichide (2 litri pe zi).

Pentru cei ce iau multe medicamente,
au afec\iuni hepatice, colesterolul crescut,
este recomandat s[ se fac[ o cur[\are a
ficatului de dou[ ori pe an, timp de 2
luni. Transaminazele ;i valorile coles-
terolului vor sc[dea mai repede ;i starea
general[ va fi mult ameliorat[.

~n cazul bolilor de piele (at]t acute
de tip alergii, c]t ;i cronice), este benefic[
detoxifierea s]ngelui. Aceasta se va real-
iza de dou[ sau mai multe ori pe an.

~n cazul persoanelor s[n[toase care
vor s[-;i cure\e corpul de toxine, e sufi-
cient[ o cur[ de 4-6 s[pt[m]ni cu
remedii din plante medicinale cu efect
detoxifiant, care s[ ac\ioneze concomi-
tent pe cele trei organe cheie (colon, ficat,
s]nge). Cele mai bune plante sunt< aloe,
ganoderma, schizandra, armurariu,
socul. O alt[ variant[ este administrarea
de ceaiuri care pot fi folosite at]t pentru
purificarea general[ a organismuului c]t
;i \intit pentru unele organe< pentru ficat
un ceai hepatic(din armurariu, boldo,
rostopasc[, cicoare), pentru colon un ceai
laxativ, pentru cur[\area s]ngelui un ceai
purificator sanguin (din brusture, soc,
urzic[, trei fra\i p[t[\i, s]nziene).

Cura de detoxifiere nu este una de
sl[bire, nu este un stil de via\[, nici un
tratament pentru vreo afec\iune.  Ea este
un episod cu durat[ limitat[ pentru un
fel de “restart”al organismului.
Unii nutri\ioni;ti consider[ c[ suntem
`ntr-adev[r mai mult dec]t ceea ce
m]nc[m, dar s[ nu uit[m c[ ceea ce
m]nc[m ne poate ajuta s[ fim mai mult
dec]t ceea ce suntem.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Detoxifierea de prim[var[ 
d[ un nou impuls de energie

organismului

Pentru cei ce iau multe medicamente, au afec\iuni hepatice, colesterolul crescut, este recomandat
s[ se fac[ o cur[\are a ficatului de dou[ ori pe an, timp de 2 luni. Transaminazele ;i valorile colesterolului
vor sc[dea mai repede ;i starea general[ va fi mult ameliorat[.

O veste bună pentru iubitorii
de gustări - nu există o alegere mai
bună pentru gustările dintre mese
decât nucile. 

Introducerea nucilor în dieta ta, chiar
şi numai câteva, are nenumărate beneficii
pentru sănătatea ta. Şi sunt nenumărate
studii care atestă asta!

Scad nivelul colesterolului
Chiar şi numai o mână de nuci,

aproximativ 57 de grame, poate ameliora
nivelul  colesterolului rău  (LDL) din
organism şi întăreşte pereţii vaselor
sanguine. Persoanele care aleg nucile
drept gustare zilnică au înregistrat valori
mai reduse ale colesterolului decât cele
care nu consumă nuci în mod regulat.
Extra bonus< nucile sunt bogate în
grăsimi mononesaturate care pe lângă
faptul că te ajută să obţii un abdomen
plan, reduc riscul de boli de inimă, de
obezitate sau de diabet.

Îmbunătăţesc memoria
Studiile arată că nucile, ca parte a

dietei mediteraneene,  îmbunătăţesc
memoria şi capacitatea de a învăţa.
Antioxidanţii din nuci ajută la
menţinerea capacităţilor mentale odată
cu înaintarea în vârstă şi chiar pot
contribui la reducerea riscului de boli
neurodegenerative, precum Alzheimer.

Au proprietăţi 
anti-inflamatorii

Nucile  sunt o excelentă sursă de
omega 3, cupru, magneziu, dar şi în acid

alfa linoleic. Acizii graşi omega 3 au
capacitatea de a reduce inflamaţiile şi de
a preveni unele boli cronice (boli
cardiovasculare şi artrita).

Ameliorează sindromul
premenstrual

O gustare care să includă câteva nuci
poate reduce simptomele sindromului
premenstrual. 25 de grame de nuci
conţin aproape 50% din doza
recomandată de mangan şi aproape 11%
din doza zilnică de magneziu. Consumul
de mangan şi calciu poate îmbunătăţi
simptomele SPM - sensibilitate, dureri
musculare, anxietate, schimbarea stării
de spirit şi dificultăţi cu somnul - şi
ac\ionează ca un remediu natural.

Scad tensiunea arterială
Cercetătorii au analizat modul în care

contribuie nucile la scăderea tensiunii
arteriale şi diminuarea stresului. În
cadrul unui studiu, subiecţii au ţinut un
discurs de trei minute sau au stat cu un
picior scufundat în apă rece - ambele
acţiuni fiind declanşatoare de stres.
Participanţii la studiu care consumau
nuci au prezentat o tensiune sc[zută.
Rezultate sunt în conformitate cu multe
studii recente care arată că nucile pot
conduce la scăderea nivelului de
colesterol LDL şi a tensiunii arteriale.

Cea mai bună veste? Este foarte uşor
să introduci nucile în alimentaţia ta de
zi cu zi. Pur şi simplu adaugă nuci în
cerealele de dimineaţă, în salate, în supe
sau mixeaz[-le în blender cu alte fructe
şi legume pentru a obţine un smoothie
delicios.

Nucile, gustarea
perfect[

Ne g[si\i `n Satu Mare, 
str. Gheorghe Laz[r, 
nr. 1, jud. Satu Mare, 

;i la tel/fax< 0261/726.101, 
mobil - 0737.518.461

0720.047.485

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

ATO MEDICAL VEST
~n rela\ie contractual[ cu Casa de

Asigur[ri de S[n[tate, ofer[ produse
decontate total sau  partial
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~n 2016 se vor `mplini, peste
vreo lun[, 400 de ani de la moartea
unei personalit[\i cruciale ̀ n isto-
ria culturii europene< William
Shakespeare, englezul care prin ce-
le aproape 40 de piese de teatru ;i
cele 154 de sonete ale sale a influ-
en\at dramatic `ntreaga istorie li-
terar[ de dup[ el. Valoarea unui
scriitor clasic se vede `n actualita-
tea peren[ a scrierilor sale. La Sha-
kespeare acest lucru e incontesta-
bil< este jucat ;i citit cu aceea;i
pl[cere ;i ̀ n zilele noastre, iar ope-
ra sa pune probleme care ne
fr[m]nt[ ;i acum, oferind, de mul-
te ori, ;i posibile solu\ii.

Surprinz[tor de contemporan[
nou[ a r[mas ;i comedia “A dou[spre-
zecea noapte”, scris[, pare-se, `n iarna
anului 1600 ;i jucat[ cu siguran\[ ̀ n fe-
bruarie 1602. Aceast[ fars[ sentimental[
care evoc[ finalul sezonului de s[rb[tori
dintre Cr[ciun ;i Boboteaz[ - `n spe\[
noaptea din Ajunul Bobotezei, ultima
noapte de chef, c]nd se d[dea fr]u liber
tuturor nebuniilor ;i adesea rolurile so-
ciale erau date uit[rii - cap[t[ valen\e
noi ̀ ntr-un secol XXI marcat de accep-
tarea tot mai larg[ a identit[\ilor sexuale
ambigue, a opera\iilor de schimbare de
sex ;i a transsexualit[\ii.

~ntr-un an `n care la premiul Oscar
a fost nominalizat un actor (Eddie Red-
mayne) care joac[ `n filmul “The Da-
nish Girl” un b[rbat care simte nevoia
s[ ̀ ;i asume o identitate feminin[, regi-
zorul Eugen Gyemant ;i-a propus s[
realizeze la Satu Mare, cu actorii Tea-
trului de Nord, pe structura textului lui
Shakespeare, un studiu plin de acribie
;i empatie asupra unui mijloc str[vechi
de expresie teatral[< travestiul.

O lume unde nimeni
nu-i ce pare

Shakespeare pune `n gura Ducelui
Orsino, ̀ n prima replic[ a primei scene
din primul act, o fraz[ care d[ tonul
`ntregii piese< “So full of shapes is fancy
/ That it alone is high fantastical”. Mih-
nea Gheorghiu traduce, destul de liber<
“At]t de plin de visuri ne e dorul / C[ ;i
din el r[m]ne doar un vis”. Cuv]ntul
“fancy” se traduce at]t `n registru sen-
timental, c]t ;i ca `nchipuire, fantom[
a imagina\iei. Ambele sensuri sunt pre-
zente din plin `n acest text.

Eugen Gyemant noteaz[ ̀ n pliantul
spectacolului< “Ilyria pe care o vom des-
crie este o țară în care domnește confu-
zia sexuală, un fel de limb al celor care
nu știu încă cu adevărat cine sunt. Ilyria
este locul unde ajung cei care nu știu ce
își doresc în realitate și care nu se văd
pe ei înșiși așa cum sunt”. Scenografa
Maria Nicola plaseaz[ o poart[ veche
la intrarea spa\iului de joc, personajele
ies din fos[ ;i coboar[ ̀ n ea, ca dintr-un
fel de Hades, iar decorul propriu-zis este
o imagine scheletic[ a decrepitudinii,
`n special simbolul pianului ros de vre-
me trimi\]ndu-ne cu g]ndul la un
t[r]m uitat de lume ;i de Dumnezeu,
`n care Malvolio jertfe;te coco;i ;i se
roag[ demonului Behemoth. Un iad al
unor suflete pierdute ̀ n imagina\iile lor<
Orsino, femeie ce se crede b[rbat, are
impresia c-o iube;te pe Olivia, b[rbat
ce se crede femeie. Care Olivia se
`ndr[goste;te de Cesario, care Cesario

e de fapt naufragiata Viola travestit[,
care Viola se `ndr[goste;te de Orsino
crez]ndu-l ce nu este, iar `ntre timp
ga;ca nebun[ din jurul lui Sir Toby
Belch (“belch” se traduce “r]g]ial[”, tipul
e un belfer m]nc[u, dar ;i “erup\ie vul-
canic[“, alt sens potrivit personajului)
`ncurc[ lucrurile ;i mai r[u f[c]ndu-l
pe Malvolio, strict la mi;to, s[ cread[ c[
Olivia `l iube;te `n secret.

Toat[ babilonia asta i-a trimis pe
mul\i regizori `n zona burlescului ca-
botin. Gyemant ̀ ns[ propune, ̀ n lumina
de un violet paranormal, o viziune a ilu-
ziei `n disperat[ nevoie de adev[r. Un
adev[r care va veni prin personajul
preotului cu simbolul yin-yang cusut
pe costum, prin reunirea fra\ilor Viola
;i Sebastian ;i plecarea acestora din Ily-
ria cea hilar[ `n lumea real[, descuind
poarta. Este muzic[, sunt poante, e o
parad[ de compozi\ii care mai de care
mai duios-absurde, dar e ̀ n primul r]nd
un discurs despre obsesiile ;i confuziile
epocii noastre ;i nevoia stringent[ de
asumare a realit[\ii, pentru to\i, fie per-
sonaje pe scen[, fie persoane `n public.

Caruselul deghiz[rilor

La premiera din 13 martie prima
impresie a fost c[ punctul forte al spec-
tacolului e tocmai acest carusel al de-
ghiz[rilor ̀ n care sunt implica\i actorii,
aceast[ suit[ baroc[ de travestiuri, nici
m[car mascate total, c[ci `n fond sun-
tem `ntr-o lume “fancy”, la limita im-
aginarului. Vorba unui c]ntec al trupei
Queen< e o lume “slightly mad”, u;or
s[rit[ de pe fix adic[. De aici z]mbetul
complice ;i parc[ dispre\uitor pe care
Ioana Cheregi `l poart[, juc]nd-o pe
Viola, aproape tot timpul< are tot drep-
tul, fiind un personaj care dispune ̀ ntru
totul de propria identitate.

Malvolio, ciuca farselor, devotul de-
monilor ;i grotescul arogant, cel mai
greu personaj al piesei, ;i-a g[sit ̀ n Rora
Demeter o interpret[ pe cinste, plin[ de
mali\ie sardonic[, folosindu-;i cu
m[iestrie timbrul ;i dic\ia, dar ;i datele
fizice, f[r[ teama de ridicol. Creeaz[
multe momente memorabile, mai ales
`n monologuri. Un alt personaj bine
construit este Feste, bufonul, un prilej
pentru Romul Moru\an s[-;i arate stofa
de actor comic degajat, punct]nd ;i tra-
gismul situa\iei c]nd e cazul.

Personajele Ilyriei sunt, evident, fan-
to;e, cum le ;i st[ bine. Mai ales Vlad
Mure;an ofer[ Oliviei o dimensiune tra-
gic[ deloc mimat[, ̀ nt[rit[ de costumul
`n falduri negre. Carmen Fr[\il[ `ntru-
peaz[ un Orsino scor\os ;i introvertit,
iar Dorina Neme; face figur[ de jolly-
joker ̀ n rolul intrigantei servitoare Ma-
ria. Sir Toby e jucat de un Stelian Ro;ian
foarte atent la micile gesturi care dau
elan histrionic rolului, iar Tibor Szekely
se joac[ fermec[tor de-a Sir Andrew,
pretendentul Oliviei, un fanfaron ̀ n curs
de efeminare accelerat[< actorul se pri-
cepe la autoironie ;i se arat[ un foarte
bun solist vocal, `n insertul muzical pe
care-l c]nt[. Carol Erdos e cald ;i hie-
ratic ̀ n apari\iile sale, iar Cristian Iorga
(Antonio) joac[ firesc. Andrei Stan e o
apari\ie tonic[ ̀ n rolul lui Sebastian, iar
Raluca Mara ;i Alexandra Odoroag[
deseneaz[ imagini vii ale suferin\ei mu-
te. Anca Dogaru e din nou burlesc[ `n
Fabian, tu;[ de culoare comic[. Dorin
Grigu\[ a preg[tit muzica, garnitur[ ;i
destindere `ntr-un text dificil.

Vasile A.

Shakespeare ;i nelini;tile vremii
noastre< “A dou[sprezecea noapte”

TEATRU
La premiera din 13 martie prima impresie a fost c[ punctul forte al spectacolului e tocmai acest
carusel al deghiz[rilor ̀ n care sunt implica\i actorii, aceast[ suit[ baroc[ de travestiuri, nici m[car
mascate total, c[ci `n fond suntem `ntr-o lume “fancy”, la limita imaginarului.
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ISTORIE
Doamna Tudora se odihne;te de la 1603 la M[n[stirea Cozia, care a fost restaurat[ la 1705 de

un membru al familiei Cantacuzino. La aceast[ m[n[stire `;i c[utase ea lini;tea sufleteasc[ `nc[
din 1599, f[c]ndu-se c[lug[ri\[, cu numele de Teofana, c]nd viteazul ei fecior a trecut Mun\ii `n
Transilvania. 

Binecuvântat să fie Dumnezeu Care
ne-a învrednicit să prăznuim, şi în acest
an, Duminica Ortodoxiei şi să conti-
nuăm urcuşul nostru duhovnicesc, prin
post şi rugăciune, către slăvita sărbă-
toare a Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos.

Duminica de astăzi este, ca toate Du-
minicile, o Zi a Domnului şi o Zi a În-
vierii, fiind ziua cea dintâi a săptămânii
(Matei 28, 1), dar ea este totodată şi săr-
bătoarea dreptei credinţe, este „hramul”
Ortodoxiei, pe care îl cinstim în fiecare
an, de peste douăsprezece veacuri.

Ortodoxia, pe care o sărbătorim as-
tăzi, este Biserica lui Hristos pe pământ
şi a fost întemeiată de însuşi Fiul lui
Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul,
„pe temelia apostolilor şi a prorocilor”
(Efeseni 2, 20). Această Biserică păs-
trează, de două milenii, neschimbată
învăţătura Întemeietorului ei şi rându-
iala Sfinţilor Apostoli, în forma stabilită
de Sfinţii Părinţi şi de Sinoadele ecu-
menice.

Ortodoxia este credinţa mântuitoare,

în centrul căreia se află adevărul despre
Dumnezeu, despre om şi despre lume,
aşa cum ne-a fost descoperit de Dum-
nezeu prin profeţi, iar „în zilele acestea
mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul”
(Evrei 1, 2). Ea este credinţa pecetluită
cu sânge de mucenicii celor două milenii
de creştinism, dar şi de cei care-şi jertfesc
viaţa pentru Hristos în timpul nostru.

Începuturile sărbătorii de astăzi se
leagă de luptele pentru restabilirea cin-
stirii sfintelor icoane, interzisă în urma
edictului emis de împăratul bizantin Le-
on al IlI-lea Isaurul (717-741), în anul
727, acesta fiind un duşman al cinstirii
sau al cultului icoanelor. Însă un mare
teolog, Sfântul Ioan Damaschin, vieţuitor
în mănăstirea Sfântul Sava din pustiul
Iudeii, a contestat atunci dreptul împă-
ratului de a interveni în problemele Bi-
sericii şi a precizat că singura autoritate
competentă în materie de credinţă este
Sinodul episcopilor. „Ne supunem ţie,
împărate - spune Sfântul Ioan Damas-
chin - în lucrurile care privesc viaţa, dăj-
diile, vămile, încasările şi cheltuielile, în
toate ale noastre încredinţate ţie> dar în

ce priveşte conducerea Bisericii, avem pe
păstori, pe cei care ne-au grăit nouă cu-
vântul şi care au formulat legislaţia bise-
ricească”.

După mai bine de cinci decenii de
mari tulburări pricinuite de potrivnicii
icoanelor (numiţi iconoclaşti), împără-
teasa Irina (t 802), în calitate de regentă,
cu sprijinul patriarhului Tarasie al Con-
stantinopolului (784-806), a convocat în
anul 787 Sinodul al VII-lea Ecumenic la
Niceea, în provincia Bitinia din Asia Mi-
că, pentru a se pronunţa în privinţa cin-
stirii sfintelor icoane. Sinodul s-a ţinut
între 24 septembrie şi 13 octombrie 787
şi a hotărât că este permis şi chiar folo-
sitor şi bineplăcut lui Dumnezeu a picta
icoane liturgice şi a le cinsti. Pe de altă
parte, Părinţii Bisericii au precizat că sfin-
tele icoane trebuie cinstite deoarece pe
ele sunt zugrăvite chipurile unor persoa-
ne sfinte, iar cinstirea adusă sfintelor
icoane nu se adresează materiei icoanei
(lemnului), ci persoanelor pictate pe
icoane. Prin urmare, cinstirea sfintelor
icoane nu este idolatrie. Din nefericire,
însă, lupta potrivnicilor cinstirii sfintelor

icoane nu s-a încheiat în anul 787, ci a
continuat, cu mici întreruperi, încă
aproape cincizeci de ani. În tumultul ace-
lor lupte împotriva icoanelor, au fost dis-
truse o mulţime de icoane, adevărate co-
mori ale credinţei, spiritualităţii, evlaviei
şi artei iconografice ortodoxe, multe bi-
serici şi mănăstiri fiind deposedate de
icoanele Domnului nostru Iisus Hristos,
ale Maicii Domnului, ale îngerilor şi ale
sfinţilor. Atunci, mulţi credincioşi orto-
docşi au plătit cu viaţa sau au fost nevoiţi
să ia calea exilului pentru curajul de a
apăra sfintele icoane. Dar cu ajutorul lui
Dumnezeu, în cele din urmă, ortodocşii
apărători ai sfintelor icoane au biruit.
Convinşi că una este idolul păgân sau
chipul cioplit, şi altceva este sfânta icoa-
nă, chipul unei fiinţe cereşti sau al unui
sfânt, creştinii ortodocşi nu au cedat în
faţa celor care se împotriveau cinstirii
icoanelor, şi, astfel, credinţa ortodoxă a
învins.

Împărăteasa Teodora a Bizanţului
(842-846), împreună cu patriarhul Me-
todie, a convocat un sinod la Constanti-
nopol, pentru ziua de 11 martie 843.

Acest sinod a declarat valabile toate ho-
tărârile celor şapte Sinoade ecumenice,
a restabilit cultul sau cinstirea sfintelor
icoane şi i-a anatemizat pe toţi icono-
claştii şi pe toţi ereticii. Întrucât hotărârea
aceasta a fost luată în ajunul primei du-
minici din Postul Mare, duminica aceea
a fost numită Duminica Ortodoxiei, zi
în care Biserica Ortodoxă serbează
dreapta credinţă în plinătatea ei şi toto-
dată biruinţa asupra tuturor ereziilor. De
atunci, Duminica Ortodoxiei a fost in-
trodusă în calendarul Bisericii, devenind
o zi de aleasă cinstire a tuturor celor care
au apărat dreapta credinţă şi sfintele icoa-
ne, o zi în care ne unim în rugăciune cu
toţi creştinii ortodocşi din ţară şi de pre-
tutindeni, o zi în care, în mod deosebit,
ne simţim în comuniune cu toţi sfinţii,
din toate timpurile, dar mai ales cu mar-
tirii, mărturisitorii şi cuvioşii care şi-au
dăruit viaţa Domnului Hristos, pentru
apărarea dreptei credinţe şi cinstirea sfin-
telor icoane. (...)

Preşedintele Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române,

† D a n i e l,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Ceea ce se cunoa;te p]n[
acum despre mama lui Mihai Vi-
teazul este că se chema Tudora ;i
f[cea parte din familia Cantacu-
zinilor, era sora lui Iane, `nalt
dreg[tor la Constantinopol, apoi
Ban al Craiovei. 

Numele ei este de origine greceasc[
(vezi documentul din 27 septembrie
1597 `n lucrarea lui Popin Ilarion, Te-
saur, prin care Mihai Viteazul d[ruie;te
mamei sale c]teva sate din Oltenia
cump[rate c]nd era ban al Craiovei.
(Mai vezi ;i Cronica din Radu Popescu). 

Înmormântată la M[n[stirea
Cozia

Se odihne;te de la 1603 la M[n[sti-
rea Cozia, care a fost restaurat[ la 1705
de un membru al familiei Cantacuzino.
La aceast[ m[n[stire `;i c[utase ea
lini;tea sufleteasc[ `nc[ din 1599,
f[c]ndu-se c[lug[ri\[, cu numele de Teo-
fana, c]nd viteazul ei fecior a trecut
Mun\ii `n Transilvania. A considerat s[
fac[ aceast[ fapt[ pentru a-i petrece `n
rug[ciuni ;i cu inima rupt[. (Actul ei de
denie c[tre M[n[stirea Cozia, tot ̀ n Po-
piu, ̀ n lucrarea Tesaur. A fost tip[rit din
nou de Dimitrie Onciul `n Convorbiri
1901. Apoi a mai fost reprodus `n parte
;i de Tocilescu, ̀ n studiul "Doamna Stan-
ca". Alte tip[rituri `n Arhivele Statului<
actele M[n[stirii Cozia, la fel Nicolae
Iorga `n Convorbiri - 1902 ;i Nicolae
B[lcescu ;tia de c[lug[ria lui Tudora ;i
de locul ei de odihn[. Despre restaurarea
M[n[stirii Cozia `n Marele Dic\ionar
geografic.) ~n cronica lui Radu Popescu
se mai arat[ c[ Tudora fiind v[duv[ ;i
foarte frumoas[ a nimerit peste un co-
merciant foarte bogat de la Poarta Oto-
man[ ;i care a stat `n casa ei o anumit[
vreme. 

Hrisovul lui Tudora de denie c[tre
M[n[stirea Cozia, ca ;i piatra ce-i aco-
per[ morm]ntul (a fost pus `n 1605 -
1606), ea este numit[ numai "Muma
r[posatului Mihail Voievod" nu ;i

"Doamna V[duv[" a lui P[tra;cu Vod[,
ar putea da pricin[ de b[nuial[ c[ nu a
fost "Doamna legitim[". Vorba aceasta
a fost aruncat[ ̀ nc[ de unii din oamenii
vremii ;i din p[cate e crezut[ de cei mai
mul\i ;i `n zilele noastre (Pentru con-
temporani Szamoskczy ;i la Nicolae Ior-
ga `n Istoria lui Mihai Viteazul `n Con-
vorbiri, 1902, p. 148)

Concubină sau doamnă?

Dar numirea ei `n acte publice de

"Doamna Tudora" cum e un act de la
Matei Basarab din 1635, afar[ de cel al
fiului ei Mihai din 1597 (vezi din nou
lucrarea Tesaur ;i Arhiva M[n[stirii Co-
zia) nu `ndeamn[ s[ credem c[ ea n-a
putut fi concubin[, pentru c[ n-a fost
niciodat[ socotit[ ;i numit[ "Doamn[".
Se `n\elege c[ fa\[ de marele s[u fiu Mi-
hai Viteazul, amintirea b[rbatului ei
domnesc `n documente, al[turi de ea,
nici nu ar avea vreun rost< pomenirea
fiului era mai `n\eleas[ ;i mai m[rit[
pentru ea ;i pentru to\i urma;ii. Apoi se

;tie c[ toate mamele bune \in mai mult
la copii dec]t la b[rba\i. ~n sf]r;it, sora
unui boier de ̀ nsemn[tatea Banului Iani,
care am văzut c[ putea fi acela;i cu Pos-
talnicul lui P[tra;cu Vod[ ;i chiar dac[
nu e acela;i poate fi socotit[ de țiitoare
- acestea sunt mai ̀ ntotdeauna femei de
r]nd. Doar numai aceea a lui Radu cel
Mare era sora boierului Bogdan (Vezi
Cronica anonim[ la domnia lui Radu
cel Mare).

S-a c[utat totu;i a se prinde ;i locul
unei "Doamne legitime" cu alt[ femeie,
`n timpul c]nd Teodora era s[-l capete
pe Mihai.

Nunta din ianuarie 1553

O nunt[ se face `n familia dom-
neasc[, pe la sf]r;itul lui ianuarie 1553.
Despre ea vorbesc Bra;ovenii ;i Sibienii
`n socotelile lor, ei care au trimis daruri
Voievodului, Vodesei ;i la boieri, cu acel
prilej. Dar nu se poate hot[r` nici a cui
e, nici cu cine e. ~n socotelile Bra;ovului
citim< "Am intrat ̀ n ora; solii voevozilor
ardeleni trimi;i `n |ara Rom]neasc[ la
nunt[. Apoi la 6 februarie, c[ a fost trimis
Ioan Tatler ̀ n |ara Rom]neasc[ la nunta
voievodului ;i "a dus daruri voevodului
;i nevestei lui, c]t ;i boierilor". La 16 fe-
bruarie se mai spune c[ solii s-au `ntors
din |ara Rom]neasc[ de la nunt[." 

Aceast[ nunt[ a voievodului ar putea
avea ;i `n\elegerea unei nun\i `n familia
voievodului,  cum adeseori se
`ntrebuin\eaz[ vorba, ̀ n\elegere, pe care
socotelile Sibiului ne `ndeamn[ de-a
dreptul s[ i-o d[m. "A fost trimis dom-
nul Vilic la nunta fiicei voievodului |[rii
Rom]ne;ti". Scriu aceste socoteli la 27
ianuarie. Dar sub aceea;i dat[, se zice
mai jos că lui Socol Vornicul i s-a dat o
cup[, apoi... lui Radu Logof[tul, la nunta
fetei sale, i s-a trimis o cup[" (Docu-
mente XI, Apend. II, p. 792 ;i 865).
N'avem nici un drept s[ amestec[m fata
Logof[tului din aceste socoteli, de care
nu ni se spune cu cine se m[rit[ - putea
;i cu Socol, c[ ;i el cap[t[ daruri. Ori-
cum, cine nu prime;te spusa hot[r]t[
de nunta fetei voevodului - ori cu cine

va fi fost - nu poate primi nici spusa ace-
luia;i Radu Logof[tul, cu oricine ar fi
fost (c[ci nu ni se spune cu cine), cu at]t
mai pu\in `i poate da acestuia de mire
pe voievod. Aceasta o face Iorga ̀ nt]i ̀ n
nota cu care `nso\e;te `n 1555 la solul
Sibiului p. 865. E vorba nu de nunta unei
fiice a lui P[tra;cu Vod[ ci a domnului
`nsu;i cu fata lui Radu Logof[tul. Mai
sus socotelile Bra;ovului p. 792, iar al
doilea la prefa\[).

Dar zic]nd, c[ nunta din februarie
1555, a fost `ntr-adev[r a voievodului ;i
nu a fetei lui, ea putea fi, dup[ ve;tile ce
se ar[tar[, cu oricine bun[oar[ ;i cu Tu-
dora. :i dac[ nu atunci, Tudora tot putea
fi "Doamn[" cu doi ani `n urm[ prin o
nou[ v[duvie a voievodului. (care a avut
ca so\ie pe Voica, ;i fata acestuia era
domni\a Maria), ca s[ nasc[ pe la
sf]r;itul anului 1557 sau chiar ̀ n primele
luni din 1558 pe Mihai, care era `n 1601
de 43 de ani, (Ne-o spune scrisoarea din
jurul portretului f[cut de Gadeler, repro-
dus ̀ n fruntea operei lui Nicolae B[lces-
cu). Atunci ar fi v[duva lui P[tra;cu Vod[
care a pribegit dup[ moartea so\ului ei,
cu Radu Clucerul ;i al\i boieri ̀ n Ardeal,
unde o g[sim la 1558 c]nd se spune c[ a
fost trimis[ la Sebe; (Documente XI, 20
august 1558). Apoi pare c[ era la Sibiu ;i
la 1562 (Ibidem, 30 octombrie 1562), cu
toate c[ Dieta din Alba Iulia (\inut[ la 29
sept.) poruncise ie;irea pribegilor din
Ardeal, cu pedeaps[ pentru cine i-ar mai
g[zdui la mo;iile lor. C[ ar fi mama ;i a
lui Vintil[, voievodul de 4 zile, `nc[ nu
sunt semne ;i nu s-ar putea zice nici
aceea c[ ar fi f[cut ea pe Petru Cercel<
Iani Banul ̀ l afl[ vrednic de moarte, poa-
te c[ un unchi n-ar fi f[cut aceasta. Cu
toate c[ ;tim c[ la acest frate \inea mult
Mihai, aduc]ndu-i l]ng[ el copilul. 

Din toate prezent[rile se vede c[ ma-
ma lui Mihai, putea fi sora lui Iane Can-
tacuzino ;i putea fi "Doamna legitim[" a
lui P[tra;cu Vod[. Deci putem crede spu-
sele marelui logof[t sau cancelar al Dom-
nului care a scris sub ochii lui c[ a;a a
fost. (din Istoria lui Mihai Viteazul,
Domnul |[rii Rom]ne;ti, Bucure;ti
1904, p. 55 - 85).

Prof. dr. Ioan Corneanu 

Pastorala Sfântului Sinod al BOR la Duminica Ortodoxiei

Doamna Tudora se odihne;te la M[n[stirea Cozia, locul unde ;i-a petrecut
ultimii 4 ani din via\[

Cine a fost Doamna Tudora, 
mama lui Mihai Viteazul?
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De ce este cerul albastru? Este în-
trebarea care li s-a strecurat tuturor
printre gânduri, cel puţin în perioada
copilăriei. 

Știinţa ne lămurește că azurul ce-
rului este doar o iluzie optică și că nu
este generat de vreun pigment din aer.
Pe o zi senină, bolta cerească pare să fie

de un albastru deschis. Aspectul este
generat de efectul trecerii luminii soa-
relui prin atmosfera din jurul pămân-
tului, în compoziţia căreia se află gaze
dar și alte elemente.    

Atmosfera este compusă în cea mai
mare parte din gaz de azot, 78%, și oxi-
gen, 21%. Gazul Argon și apa, sub for-
mă de vapori, picături și cristale de
gheaţă, sunt următoarele cele mai co-
mune. Există, de asemenea, mici canti-
tăţi de alte gaze dar și mici particule so-
lide, cum ar fi praf, funingine și cenușă,
polen, sare din oceane și chiar animale
foarte mici.   Pentru a înţelege mai bine,
trebuie știut că lumina pe care o gene-
rează soarele nu are doar o singură cu-
loare, ci toate culorile< roșu, orange, gal-
ben, verde, albastru, indigo, violet
(ROGVAIV). Lumina vizibilă este parte
a spectrului electromagnetic pe care
ochii îl pot percepe. Chiar dacă lumina
de la soare poate arăta albă, ea este de
fapt o combinaţie de mai multe culori
care se amestecă între ele continuu. 

Culorile din compunerea luminii
au diferite lungimi de undă, frecvenţe
și energii. Frecvenţa este numărul de
unde care se propagă în fiecare secundă
iar cu cât lungimea de undă a luminii
este mai mare, cu atât este mai mică
frecvenţa și mai scăzută energia pe care
o generează.    Violetul, de exemplu, are
cea mai scurtă lungime de undă în spec-
trul vizibil. Asta înseamnă că are cea
mai mare frecvenţă și energie. Roșul
are cea mai mare lungime de undă și
cea mai mică frecvenţă și energie.
Atunci când lumina atinge ceva, apar
fenomenele cunoscute ca reflexia, re-
fracţia și dispersia. În urma acestor fil-
trări la trecerea prin atmosferă, lumina
albastră devine mai evidentă în per-
cepţia cromatică.  

Reflexia luminii este fenomenul de
întoarcere a luminii în mediul din care
a provenit, atunci când întâlnește o su-
prafaţă de separare a două medii.   Re-
fracţia luminii este schimbarea direcţiei
de propagare a luminii la trecerea dintr-
un mediu transparent în alt mediu
transparent. 

Dispersia luminii este procesul de
descompunere, prin refrac\ie, a luminii
albe în radia\ii monocromatice (ROG-
VAIV), adică reversul fenomenului de
compunere a fasciculelor monocroma-
tice ce generează lumina alb[. 

Cerul nu este albastru. Nu există ni-
ciun pigment albastru în aer, este doar
o iluzie optică. Moleculele de aer absorb
lumina albastră și o emit înapoi la fel
de repede. De aceea, lumina albastră
este împrăștiată pe tot cerul și ajunge
în ochii noștri din toate direcţiile, motiv
pentru care cerul ne pare albastru.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Printre greşelile de limbă frec-
vente pe care le fac românii se nu-
mără şi pleonasmul. 

Expresii precum „a coborî jos”, „în-
tuneric beznă”, „a avansa înainte” sau
„babă bătrână” au pătruns în reflexul
lingvistic românesc, putând fi auzite la
tot pasul.

De unde provin cele mai 
des întâlnite pleonasme 
din limba română  

Pleonasmul este o eroare de expri-
mare constând în folosirea alăturată a
unor cuvinte, expresii, prepoziţii care
se repetă în mod inutil în aceeaşi idee
(DEX 2009). Multe dintre construcţiile
pleonastice provin din alăturarea ne-
glijentă a două sinonime care pot fi ad-
verbe (decât numai, în afară numai de,
în afară decât), prepoziţii (ca drept) sau
conjuncţii (dar însă). Constituie surse
ale pleonasmului şi împrumutul unor
cuvinte din alte limbi sau neadaptarea
corectă a neologismelor.    

Pe de altă parte, dorinţa unor per-
soane de a fi cât mai convingătoare în
exprimare şi de a sublinia o anumită
idee a avut ca rezultat alăturarea nein-
spirată a unor cuvinte, cum ar fi< babă
bătrână, ani de zile, a vedea cu ochii săi,
a cădea jos, a auzi cu urechile sale.
„Foarte răspândite, fără a fi considerate
pleonastice la prima vedere, sunt cocină
de porci, mujdei de usturoi, slănină de
porc, sloi de gheaţă, solniţă de sare,
şorici de porc, stână de oi”, susţine pro-
fesorul Liviu Groza.    

Unele pleonasme provin din calc
lingvistic (n.r-procedeu mixt de îmbo-
găţire a lexicului şi frazeologiei unei
limbi) si, potrivit lingviştilor, foarte
multe dintre construcţiile calchinate
sunt de origine franceză<   • a prevedea
viitorul- prevoar vavenir • a îngheţa de
frig – geler de froid  • a coborî în jos –
descendre en bas • nul şi neavenit - nul
et non avenue • l-am auzit cu urechile
mele- je l'ai entendu de mes oreilles.     

Cutremur de pământ< Profesoara de
limba română Ileana Căprioară susţine
că trebuie evitată repetarea determi-
nantului „de pământ”, deoarece se re-

găseşte în definiţia substantivului „cu-
tremur”.    Costum de haine (de baie)<
este un alt pleonasm destul de folosit
de români. Ileana Căprioară atrage
atenţia că nu este necesar să se specifice
„de haine”, întrucât se subînţelege din
defini\ia substantivului determinant
„costum”.      Catastrofă tragică< în de-
finiţia substantivului „catastrofă” (n.r.
eveniment tragic de mari proporţii, cu
urmări dezastruoase) se regăseşte sen-
sul adjectivului determinant.    Perspec-
tivă de viitor< sensul determinantului
„de viitor” este inclus în definiţia sub-
stantivului „perspectivă”.   Leac vinde-
cător< adjectivul „vindecător” nu mai
este necesar c[ci leacul are drept rezultat
vindecarea, explică Ileana Căprioară în
lucrarea „Dicţionar de pleonasme”.   Al-
coolemie în sânge< sensul determinan-
tului „în sânge” este inclus în definiţia
cuvântului „alcoolemie”-prezen\a al-
coolului ̀ n s]nge.   Bulion de roşii< sen-
sul determinantului „de roşii” este in-
clus în definiţia substantivului deter-

minant „bulion” (pastă conservată din
pătlăgele roşii-DEX). Marele magnat<
adjectivul mare este cuprins în definiţia
substantivului „magnat”, care are la bază
adjectivul latinesc „magnus” -mare. Co-
rect ar fi magnatul industriei etc. A ma-
sacra în masă< a ucide cu sălbăticie şi în
masă oameni care nu se pot apăra. Sen-
sul verbului „a masacra” include şi sen-
sul determinantului „în masă”. A aduce
aportul<  Conform Dic\ionarului Expli-
cativ al Limbii Rom]ne, aportul este
contribuţia adusă de cineva într-o acţiu-
ne comună. A aduce aportul este un
pleonasm pentru c[ se repetă verbul „a
aduce”.   Agheasmă sfinţită< sensul ad-
jectivului „sfinţită” este inclus în de-
finiţia substantivului determinant
„agheasmă”.   

Alte pleonasme< *-lihnit de foame>
*avansaţi în faţă> *biografia vieţii -alie-
nat mintal> *activitate laborioasă> *ale-
geri electorale> *limuzină de lux> *limo-
nadă de lămâie> *lipom de grăsime> *en-
tuziasm înflăcărat> *înalţi prelaţi bise-

riceşti> *a călca în picioare> *cicatrizarea
rănii> *jurământ solemn> *a aduce apor-
tul> *conducere managerială> *local pu-
blic> *asigurarea securităţii> *a ateriza
la sol> *performanţă remarcabilă> *con-
cluzie finală> *dăinuie permanent> *pa-
saj de trecere> *azil de bătrâni> *spirit
de glumă> *notorietate publică> *zorii
zilei> *zbor aerian> *ziar cotidian> *a sur-
vola peste> *omletă de ouă> *palmares
de succes> *pacient bolnav> *spital clinic>
*summit de vârf> *stea luminoasă> *ma-
rea majoritate> *edilul oraşului> *cioban
la oi> *hit de succes> *a considera de cu-
viinţă> *arşiţă toridă> *ieşi afară> *taci
din gură> *atac agresiv>  *primejdia rea>
*performanţă excepţională> *alocuţiune
scurtă> *procent de... la sută> *a îngheţa
de frig> *festivitate solemnă> *a re\ine
pe loc> *a reuni laolaltă> *deosebit de
remarcabil> *sloi de gheaţă> *a reprodu-
ce întocmai> *zvon fals> *prăpastie adân-
că> *a pregăti în prealabil> *pălăvrăgeală
fără rost> *căldură mare> *plajă de ni-
sip.

Expresii precum „a coborî jos”, „întuneric beznă”, „a avansa înainte” sau „babă bătrână” au pătruns în reflexul lingvistic
românesc, putând fi auzite la tot pasul

Aeronava are numele Air Stra-
to și face parte dintr-o familie mai
mare de aparate automate, care
vor îndeplini misiuni variate pen-
tru ARCA și partenerii săi.

Primul prototip este finalizat și este
gata pentru teste, potrivit unui comu-
nicat al ARCA. “Air Strato este versiu-
nea cea mai mare, având o anvergură
a aripilor de 16 m și este destinată zbo-
rului stratosferic la o altitudine de 18
km.

Aeronava are o autonomie 
de 7 ore

Aeronava este propulsată cu mo-
toare electrice și are o autonomie de 7
ore, folosind numai bateriile interne și

de trei zile cu panouri solare. Poate
transporta o sarcină de 30 kg la altitu-
dinea menționată, echipamentul vari-
ind în funcție de misiune. 

Echipamentul poate fi înlocuit cu
containere suplimentare de baterii pen-

tru misiuni având o durată mai mare.
Prototipul 2 este în construcție și are
tren de aterizare escamotabil și avio-
nică îmbunătățită. 

A doua versiune a lui Air Strato are
o anvergură mai mică, un plafon de

zbor redus, dar o viteză și sarcină utilă
mai mari” se arată în comunicat.

”Activitățile noastre, dar și ale par-
tenerilor, necesită zboruri stratosferice,
iar baloanele solare și cu heliu pe care
le-am folosit până în prezent, deși pot
zbura mai sus cu sarcini utile mai mari,
sunt mai costisitoare și dependente de
condițiile meteo și zonele de siguranță
aeriană alocată. 

Air Strato poate prelua multe mi-
siuni, mult mai ieftin. Va ușura activi-
tatea noastră aerospațială, dar ne va și
extinde foarte mult capabilitățile.” a
spus, în comunicat Dumitru Popescu,
președinte ARCA. (sursa>
economica.net)

Potrivit paginii de prezentare, “AR-
CA este o organizaţie non-profit al că-
rei obiectiv este explorarea şi coloni-
zarea spaţiului cosmic”.

Pleonasme frecvent folosite 
din limba român[ 

Albastrul cerului este
doar o iluzie optic[

Multe dintre construcţiile pleonastice provin din alăturarea neglijentă a două sinonime care
pot fi adverbe (decât numai, în afară numai de, în afară decât), prepoziţii (ca drept) sau conjuncţii
(dar însă). Constituie surse ale pleonasmului şi împrumutul unor cuvinte din alte limbi sau ne-
adaptarea corectă a neologismelor.    

Primul avion f[r[ pilot construit de români
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~n calitate de sus\in[toare a
islamismului moderat,
c[l[tore;te ̀ n toat[ lumea pentru
a solicita ajutor umanitar `n re-
zolvarea crizei refugia\ilor. ~n Ior-
dania, se implic[ `n sistemul pu-
blic de `nv[\[m]nt,
microfina\area comunit[\ii fe-
meilor, protec\ia copiilor ;i a fa-
miliilor. Este o ap[r[toare a tole-
ran\ei, compasiunii ;i construirii
de pun\i de leg[tur[ ̀ ntre oameni
de diferite culturi.

I-ar fi foarte simplu s[ se dedice fa-
miliei sale, s[ inaugureze c]te o ;coal[
sau s[ acorde un premiu din c]nd `n
c]nd ;i s[ str[luceasc[ la bra\ul so\ului
s[u, regele Abdullah al Iordaniei, `n
cadrul evenimentelor oficiale ;i `n de-
plas[rile peste hotare.
Responsabilit[\ile unei reginei consor-
te nu sunt foarte clar reglementate, cu
at]t mai pu\in ̀ n monarhiile din Orien-
tul Mijlociu, unde `nc[ se respect[
tradi\ii str[vechi. 

Cu toate acestea, regina Rania a
Iordaniei (45 de ani) a ales un alt drum,
dorind s[ schimbe imaginea monarhiei
ha;emite, s[ contribuie la progresul
\[rii sale ;i s[ o reprezinte pe plan in-
terna\ional prin propria ei voce. Ea
vorbe;te cu d[ruire pe teme ca
educa\ia, s[n[tatea, microfinan\are ;i
dialog multicultural. La acestea s-a

ad[ugat ;i situa\ia actual[ a refugia\ilor
sirieni, o tem[ de actualitate care a de-
terminat-o s[ c[l[toreasc[ ̀ n mai multe
\[ri pentru a solicita guvernelor s[ fac[
tot posibilul de a solu\iona criza.

Rania Al-Yassin s-a n[scut pe 31
august 1970 `n Kuwait, fiica unor pa-
lestinieni. Licen\iată în ;tiin\e econo-
mice la Universitatea Americană din
Cairo, ;i-a început cariera profesională
într-o bancă din Amman, unde familia
sa se refugiase din cauza R[zboiului
din Golf. L-a cunoscut pe prin\ul Ab-
dullah ̀ n 1993, c[s[toria lor av]nd loc
`n acela;i an. Au urmat na;terile celor
patru copii ai cuplului regal – prin\ii
Hussein (1994), Iman (1996), Salma
(2000) ;i Hashem (2005). C]nd s-a
c[s[torit cu prin\ul Abdullah, acesta
nu era mo;tenitorul tronului, ci fratele
lui, Hassan. ~n 1999, familia regal[ a
suferit o tragedie - Regele Hussein, tat[l
celor doi prin\i, a fost diagnosticat cu
cancer ;i a murit. Cu dou[ s[pt[m]ni
`nainte de moarte, Maiestatea Sa a ;ocat
`ntreaga lume c]nd l-a declarat succe-
sor pe Abdullah ;i nu pe Hassan. C]nd
a urcat la tron, `n 1999, Rania era cea
mai t]n[r[ regin[ din lume, la doar 28
de ani, ;i a fost declarat[ ;i cea mai fru-
moas[.

Copiii ;i so\ul Raniei au fost ;i
r[m]n pe primul plan pentru ea, dar a
demonstrat `nc[ de la `nceput, prin
ac\iunile sale, c[ dore;te s[ se implice
activ ;i ̀ n via\a public[. A ̀ nceput ime-
diat cu asumarea func\iei de pre;edinte

a „Jordan River Foundation” (organi-
za\ie `nfiin\at[ de Regina Noor a Ior-
daniei), care lupt[ pentru sprijinirea
femeilor ;i a copiilor iordanieni, Rania
cre]nd ;i un program pentru comba-
terea violen\ei juvenile.

Femeie liber[ ;i educat[, regina a
ajuns la un acord cu so\ul ei, pe care-l
nume;te ;i cel mai bun prieten, pentru
a-;i putea exprima liber p[rerile per-
sonale, chiar dac[ uneori s-ar putea
dovedi a nu fi conforme cu obiceiurile
str[vechi ale \[rii. Rania ap[r[ cu pa-
siune libertatea de exprimare ;i drep-
turile omului, condamn[ cu vehe-
men\[ crimele de onoare ce au loc `n
regiune ;i sus\ine cu t[rie c[ islamul
adev[rat nu oprim[ femeile. „Eu cred
c[ islamul `n sine nu suprim[ dreptu-
rile femeilor ;i nici nu le limiteaz[,” a
declarat regina pentru postul CNN, ̀ n
2008. „Dar unii doresc s[ interpreteze
legile `ntr-o manier[ `n care s[ poat[
s[-;i duc[ la ̀ ndeplinire planurile per-
sonale ;i politice.” Tr[ind ̀ ntr-o regiune
`n care fundamentalismul c];tig[ teren,
cuvinte de acest fel necesit[ o anumit[
doz[ de curaj. La fel ;i decizia reginei
de a purta v[lul islamic doar ̀ n situa\ii
speciale, o atitudine care a provocat
critici `n \ara sa. „Nu am nimic `mpo-
triv[ at]ta timp c]t purtarea v[lului
este o alegere personal[, dar nu sunt
de acord ca femeile s[ se simt[ obligate
s[-l poarte.”

De c]nd a fost `ncoronat[, Rania
s-a dedicat operelor caritabile `n spri-

jinul comunit[\ii iordaniene. A ajutat
la ̀ mbun[t[\irea situa\iei tinerilor prin
acordarea de burse ;i la implementarea
unor acorduri de colaborare cu uni-
versit[\i renumite. Pe plan interna\io-
nal, agenda ei este chiar mai impresio-
nant[. Regina particip[ la mai multe
programe educative `n colaborare cu
UNICEF, ocazii care o poart[ de multe
ori ̀ n toate col\urile lumii, iar din 2006
este membru `n consiliul director al
Funda\iei Na\iunilor Unite. Una dintre
cauzele principale pe care le ap[r[ este
dialogul intercultural ;i interconfesio-
nal pentru a ̀ ncuraja o mai bun[ ̀ n\ele-
gere ;i toleran\[. Rania se folose;te de
statutul ei pentru a ̀ ncerca s[ corecteze
ceea ce ea consider[ ca fiind ne`n\ele-
geri legate de lumea arab[. Pentru
`ntreaga ei activitate a ob\inut
nenum[rate premii, `ntre care cel din
partea Consiliului Europei, Premiul
Peacemaker ;i Walther Rathenau.

C]nd vine vorba de expunerea
unor situa\ii critice, Regina Rania nu
mai este la fel de binevoitoare, ex-
prim]ndu-;i p[rerile clar ;i bine argu-
mentate prin intermediul mai multor
medii de comunicare, at]t ̀ n fa\a unor
lideri mondiali, c]t ;i ̀ n studiourile de
televiziune. Re\elele sociale ;i mediul
online i-a oferit ocazia de a-;i face mai
bine cunoscute ac\iunile sale. „Re\elele
sociale pot schimba lumea, pot crea o
comunitate care s[ exprime p[rerile
celor care nu o pot face.” Nu a fost doar
printre primele suverane care ;i-au

creat propriul site oficial pe internet,
`n 2008 ea lans]nd ;i un canal pe You-
Tube cu videoclipuri `n care intervie-
veaz[ personalit[\i sau ̀ n care dezbate
diferite teme ce o preocup[. De ase-
menea, regina este foarte activ[ pe Fa-
cebook (cu peste 6 milioane de fani),
Twitter ;i Instagram, pe care le utili-
zeaz[ pentru a posta imagini ;i mesaje
at]t despre familia sa, c]t ;i legate de
activit[\ile ei sociale. Fiind o
sus\in[toare a tuturor mijloacelor mo-
derne de comunicare, ea a sprijinit lan-
sarea Google Street View `n Iordania
pe Google Blog. Neobosit[ c]nd vine
vorba de transmiterea mesajului s[u
de pace, a dorit s[ ajung[ ;i la cei mici.
Pentru ace;tia a scris trei c[r\i prin in-
termediul c[rora copiii pot cunoa;te
cultura arab[.

Dac[ `nc[ exist[ oameni care nu `i
recunosc meritele din mediul social,
nimeni nu ignor[ impactul deosebit al
prezen\ei sale. Regina Rania a devenit
un adev[rat simbol `n mod[,
`mbr[c]nd \inute semnate de Armani,
Oscar de la Renta, Gucci sau de desig-
neri arabi. Fiecare apari\ie a sa este ad-
mirat[ pentru frumuse\e ;i elegan\[,
ea reu;ind cu succes s[ combine
tradi\ia cu inova\ia, un exerci\iu de stil
delicat `n calitatea sa de suveran[ din
lumea arab[. Pe l]ng[ devotamentul ei
pus `n slujba unor cauze umanitare,
Regina Rania r[m]ne un adev[rat re-
per de stil pentru alte suverane sau pri-
me doamne. 

Regina Rania, mesagera p[cii 
;i simbolul elegan\ei 


