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Colec\ia de ii a Elizei Br[tianu
;i Sabinei Cantacuzino
a ajuns la Satu Mare
Iosif Hodoş a scris Cronica despre Dieta din Cluj
din 29 mai 1848 în care s-a votat unirea Transilvaniei
cu Ungaria
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Segmente de ADN dezv[luie cum au fost
extermina\i gigan\ii din Epoca de Ghea\[

Reginele Elisabeta şi Maria au impus purtarea la Curtea Regală a României a acestei cămăşi ţărăneşti PAGINA 3

Dup[ trei ani,
Teatrul de Nord
se desparte de
Casa de Cultur[
~n urm[ cu trei ani, trupele
Teatrului de Nord se desp[r\eau
de sala lor istoric[ din strada
Horea, care avea s[ intre `ntr-o
renovare marcat[ de `nt]rzieri
;i controverse, de la `nceputul
ei p]n[ la recenta inaugurare
public[. Important este c[, de
la toamn[, Teatrul de Nord se
`ntoarce acas[, dup[ un exil de
trei stagiuni la Casa de Cultur[
a Sindicatelor.
Despre ultimul spectacol al
stagiunii curente, “~ndr[gosti\ii
din Ancona II”, am scris pe scurt
`n Informa\ia Zilei. Ne propunem acum o rememorare a stagiunilor petrecute la Casa de
Cultur[, cu momente mai bune
sau mai slabe, care au r[mas oricum `n amintirea publicului.
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Istoricul României la Campionatele
Europene (1984 - 2016)
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Un nou studiu, realizat de cercetătorii de la Australian Center
of Ancient DNA (ACAD), a dezvăluit că încălzirea rapidă a climatului, cât şi apariţia oamenilor în
sudul Americii au dus la extincţia
giganţilor. Cercetătorii de la
ACAD, Universitatea din Adelaide, au dezvăluit că magafauna din
Patagonia a fost exterminată cu
mult timp înaintea sosirii oamenilor. Acum 12.300 de ani, giganţii
faunei au dispărut din cauza încălzirii climatului, scrie Descoperă. Conform profesorului Alan
Cooper, director ACAD, ‘’colonizarea oamenilor nu a condus la o

exterminare imediată, speciile ar
fi rezistat atâta timp cât clima ar fi
rămas rece’’.
Cercetătorii Universităţilor
din Colorado Boulder, New South
Wales şi Universitatea Magallanes
au studiat segmente de ADN antic
extrase din oasele şi dinţii găsiţi
în peşterile de lângă Patagonia şi
Tierra del Fuego, pentru a determina istoria genetică a populaţiei.
Colonizarea rapidă coincide
cu contrastul de temperatură de
pe fiecare continent, fapt ce i-a
ajutat pe cercetători să afle impactul oamenilor asupra schimbărilor
climatice.

Una dintre primele picturi cubiste ale lui
Picasso, achizi\ionat[ cu 63,4 mil. dolari
"Femme Assise" (1909), una
dintre primele picturi cubiste ale
lui Pablo Picasso, s-a vândut cu
suma de 43,2 milioane de lire
sterline (63,4 milioane de dolari)
în cadrul unei licitații organizate
de casa Sotheby's din Londra în
21 iunie 2016, cu aproape 20 de
milioane de dolari mai mult decât estimarea inițială, relatează
CNN. Descrisă de Sotheby drept
"cea mai importantă pictură cubistă apărută pe piață de zeci de
ani", "Femme Assise" a depășit
recordul oferit pentru o lucrare
cubistă la vreo licitație.
Potrivit experților, pictura o
înfățișează pe iubita și muza lui
Picasso, Fernande Olivier.
Fostul proprietar al lucrării,
a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a cumpărat inițial "Femme Assise" la o licitație organizată de Sotheby's în 1973 cu suma de 340.000 de lire sterline
(486.000 de dolari).

Prețul cu care a fost adjudecată marți "Femme Assise" nu îl
depășește însă pe cel obținut de
o altă lucrare a lui Picasso, "Femmes d'Alger", care a fost vândută
în 2015 cu 149 milioane de dolari.
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În 1848-1849, la numai 19 ani, Iosif Hodo; a fost viceprefectul Ţinutului Zărandului. A participat
la toate acţiunile naţionale, politice şi culturale din Transilvania. A fost ales şi ca secretar general
al Marii Adunări Naţionale de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 3-5 mai 1848.

ISTORIE
Opt decenii
de la moartea lui
Maxim Gorki
Alexei Maximovici Peșkov, cunoscut cu pseudonimul literar Maxim
Gorki, s-a născut la Nijni Novgorod,
la 28 martie 1868. Gorki s-a împrietenit cu Lenin după ce s-au întâlnit în
1902. Câtă vreme a fost închis, în timpul revoluției eșuate din 1905, Gorki
a scris piesa de teatru ”Copiii soarelui”,
care avea acțiunea plasată în timpul
epidemiei de holeră din 1862.
În timpul primului război mondial, apartamentul lui din Petrograd
s-a transformat în centrul de comandă
al bolșevicilor, dar, în cele din urmă,
relațiile lui cu comuniștii s-au deteriorat. La numai două săptămâni de
la victoria Revoluției din Octombrie
el scria< „Lenin și Troțki n-au nici cea
mai vagă idee despre drepturile omului. Ei sunt deja corupți de otrava murdară a puterii, asta se vede după lipsa
de respect nerușinată față de libertatea
cuvântului și față de alte libertăți civice
pentru care a luptat democrația”. Scrisorile lui Lenin către Gorki din 1919
conțin amenințări< „Te sfătuiesc să-ți
schimbi anturajul, vederile, acțiunile,
altfel viața și-ar putea întoarce fața de
la tine”.
În august 1921, prietenul său Nicolai Gumiliov, coleg-scriitor și soțul
Annei Ahmatova, a fost arestat de CEKA din Petrograd pentru vederile monarhiste. Gorki s-a deplasat personal
la Moscova, dar a aflat că prietenul
său fusese deja împușcat. În octombrie, Gorki a emigrat în Italia.
Potrivit lui Alexandr Soljenițîn,
reîntoarcerea în Uniunea Sovietică a
lui Gorki a fost motivată de interese
materiale. În Sorrento, lui Gorki i-au
lipsit banii și gloria. El a vizitat URSS
de câteva ori după 1929, iar în 1932
Stalin personal l-a invitat să se repatrieze, oferta fiindu-i acceptată.
În 1933, Gorki a publicat o carte
dezonorantă despre Belomorkanal,
canal realizat exclusiv cu munca forțată a deținuților din Gulag.
Odată cu creșterea represiunii staliniste și îndeosebi după moartea lui
Serghei Kirov, Gorki a fost plasat în
mod neașteptat sub arest la domiciliu
în casa sa din Moscova. I se aduceau
în fiecare zi o ediție specială a ziarului
Pravda în care nu se găsea nicio știre
despre arestări sau epurări.
Maxim Gorki a murit în 18 iunie
1936, la scurt timp după moartea subită a fiului său, Maxim Peșkov, survenită în mai 1935. Ambele decese au
fost privite cu suspiciune în epocă, dar
zvonurile de otrăvire nu au putut fi
niciodată demonstrate. Stalin și Viaceslav Molotov s-au numărat printre
cei care au purtat pe umeri coșciugul
lui Gorki în timpul funerariilor.
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În 1848, Dieta din Cluj a votat
unirea Transilvaniei cu Ungaria
- Cronica lui Iosif Hodo; Iosif Hodoş (Hodoşiu) s-a născut la 20 octombrie 1829 la Bandul de Câmpie, judeţul Mureş şi
a decedat la 9 decembrie 1880 la
Sibiu. A fost istoric, om politic,
român, avocat de succes şi publicist, iar din 1866 a fost membru
fondator al Academiei Române.
A fost şi unul dintre cei mai activi
militan\i ai mişcării naţionale a românilor din Transilvania.
S-a căsătorit cu Ana Balint, fiica lui
Simion Balint, descendent dintr-o familie nobiliară de preoţi din Vima Mică din Ţara Lăpuşului, prefect al Legiunii Arieşului, în Revoluţia Română
din Transilvania din 1848-1849, un
apropiat colaborator a lui Aron Iancu.
Iosif Hodoş împreună cu fratele său
Zaheiu, cu vărul său Alexandru Papiu
Ilarion şi cu fraţii Radu şi Nicolae Popea, toţi elevi la Colegiul Academic
Piarist din Cluj, participă la organizarea unei Societăţi de lectură, care prin
cultivarea Limbii Române şi a celorlalte
instrumente de Cultură Naţională, avea
ca scop să pregătească emanciparea
politică, naţională şi socială a Neamului Românesc din Ardeal.
Iosif Hodoş a mai studiat Dreptul
în Italia, la Padova alături de Alexandru
Papiu Ilarion şi de Simion Bărnuţiu.
În 1854 şi-a luat titlul ştiinţific de Doctor în Drept. De asemenea, s-a mai remarcat şi prin activitatea politică. În
1848-1849, la numai 19 ani, a fost viceprefectul Ţinutului Zărandului. A
participat la toate acţiunile naţionale,
politice şi culturale din Transilvania.
A fost ales şi ca secretar general al Marii
Adunări Naţionale de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 3-5 mai 1848.
Ca deputat în Dieta Ungurească
din Pesta susţinea cu toată hotărârea
Autonomia şi Integritatea din Transilvania, pentru care a fost felicitat de
braşoveni, craioveni, bucureşteni şi de
cei din Academia Sibiană de Drepturi.
Dragostea de patrie l-a înflăcărat
în aceeaşi măsură ca şi pe socrul său
Simion Balint. În scrisoarea lui Iosif
Hodoş, trimisă din Viena către cei din
Roşia... s-a plâns că a dorit să intre în
audienţă la Împărat, dar nu a reuşit de
abia mai apuca de dorul de casă, şi
aşteptam cu drag să ne întâlnim şi să
mâncăm mămăliga noastră...

Iosif Hodoş a scris Cronica
despre Dieta din Cluj de la
1848 în care s-a votat unirea
Transilvaniei cu Ungaria
Între 1869-1879, Iosif Hodoş a fost
trei mandate în Parlamentul din Budapesta.
S-a numărat printre membrii fondatori ai socităţii de Literatură Română, care se va transforma ulterior în
Academia Română.
El a fost şi Secretar General al Academiei Române până la moarte. Ca
membru al Academiei Române în anul
1868 a făcut comunicarea ştiinţifică
,,Literatura şi Belcarte,, A colaborat intens cu Revista Carpaţilor editată de
Gheorghe Sion şi la Foaia pentru Minte, Inimă şi Literatură editată de George
Bărnuţiu.
Printre operele sale, Iosif Hodoş a
scris Cronica despre Dieta din Cluj de
la 1848 în care s-a votat unirea Tran-

În 1848-1849, la numai 19 ani, a fost viceprefectul Ţinutului Zărandului (primul
din st]nga)
Pe scaune< Iosif Hodoş, vicecomite, deputat deBrad> Ioan Pipoș, comite suprem>
Sigismund Borlea, protonotar, deputat de Hălmagiu. În picioare< Ioan Moțiu,
jude de tribunal> George Secula, vicenotar, fisc comitatens> Ioan Frâncu, fisc
comitatens> Haralambie Munteanu, notar la comitat> Ioan Coșeriu, asesor
silvaniei cu Ungaria (29 mai 1848).
Ce au făcut Ungurii şi chiar la deschiderea Dietei? Străzile Clujului erau
cutreierate de bande strigătoare Uniune sau Moarte, înaintea sălii Dietei şi
pe sub ferestrele sale, unde se ţineau
şedinţele era o mulţiume imensă şi strigau, fiind aşezaţi la poartă, pe sub poartă, pe treptele ce duceau la sală, sala de
şedinţă a Dietei, era îndesată, gemea
de zbierături< Unire sau moarte, pretutindeni erau afişate cu conţinut asemănător.
Când în sală, un deputat a citit, Rescriptul Regesc, la punctul al treilea,
despre Uniune mulţimea, auditoriul,
care trebuia să asculte ,,In silenţio,, în
linişte, a erupt ca un vulcan Unire sau
Moarte şi acest refren trecea prin uşile
şi ferestrele deschise ale sălii la mulţimea de pe stradă. Se auzeau strigătele ca<
nu ne trebuie prima propoziţie nici a
doua, ci numai a treia.
Un alt deputat Ungur, poate pentru
ca să liniştească tumultul, în realitate
cu altă intenţiune a zis< că e numai o
greşală de pană, că Uniunea s-a pus
terţiv loco, pe locul trei.
Dar când un alt deputat Ungur a
voit să vorbească referitor la Rescriptul
Regesc, mulţimea imensă a tunat Unire
sau Moarte şi când deputaţii saşi cerură
ca ,,Rescriptul Regesc,, să se dezbată
mai întâi pe secţiuni, după uzul legal
de până acum că aşa se poate studia
chestiunea şi se poate vorbi în cunoştinţă de cauză, mulţimea urla< Unire sau Moarte, şi când un deputat Român a cerut să se consulte şi Naţiunea
Română, mulţimea, zbiera Unirea sau
Moarte, şi când deputaţi secui pretindeau ca înainte de Hotărârea Uniunii
să se delibereze asupra doleanţelor secuilor, masa auditorilor striga continuu
Uniune sau Moarte şi când deputaţii
secui pretindeau ca înainte de Hotărârea Unirii să se delibereze asupra doleanţelor secuilor, masa auditorilor
striga continuu Unire sau Moarte.

În urmă, când un alt deputat Ungur
cerea să se enunţe Unirea Necondiţionată şi numai decât, şi când un alt deputat Ungur a vorbit cu patimă, înverşunare şi înfruntare asupra saşilor
şi a Românilor, mulţimea repeta refrenul său fatal< Unire sau Moarte, şi
atunci în acele momente, acele împrejurări, s-a decis Uniunea, căci strigând
mulţimea, fâlfâind steagurile, fluturând
pălăriile, bătând din palme şi zuruind
săbiile, au strigat ca din trăsnet Uniune,
Uniune, Unire sau Moarte.

Unire sau Moarte
Şi atunci în acel moment tulburător
şi ameninţător, un alt deputat Ungur,
uitându-şi de demintatea sa de matur,
legislator, a sărit la fereastra sălii ce
ţinea de stradă, şi de acolo a zbierat la
mulţimea de pe stradă Uniunea e făcută, şi mulţimea atât în sală cât şi afară
pe trepte, pe sub poarta străzii, din nou
a erupt ca un vulcan în refrenul fără
încetare de Unire sau Moarte, şi tot
atunci în acel moment de frenezie sălbatică, un alt deputat Ungur a sărit în
mijlocul sălii de şedinţe, a alergat la
masa preşedintelui şi a implantat acolo
standardul unguresc cu inscripţiunea
Unire sau Moarte.
Zgomotul era înfricoşător şi nu se
mai ştia care sunt deputaţii sau care
este auditoriul, unde începe şi unde se
termină incinta între care ,,nemo, nisi
membra dietare admittantur?
Era un haos, un zbierat, o turbulenţă şi Dieta nici la început, cu atât
mai puţin acum putea să semene a sală
de consultare matură şi liberă, era un
adevărat bâlci viforos, o îmbulzeală,
un mers şi un venit înecat şi ţipete continue Unire sau Moarte.
Mulţimea de pe străzi striga să-l
vadă pe deputatul Sas Schmidt şi pe
Episcopul Român Lemeni, şi-i luară
din sală, şi-i duseră în spate la poarta
Dietei, apoi i-au pus în tumultul zbie-

rător şi le-a pus în mâini Standardul
Unguresc cu inscripţia Unire sau
Moarte, Unio vagz halal, şi bieţii bătrâni cu moartea asupra capului lor au
fost obligaţi să vorbească în faţa turbei
furioase după placul ei.
Deputaţii toţi au părăsit sala Dietei,
mulţimea după ei cu standardele ce le
luaseră din sală şi şedinţa s-a încheiat.Şi
uniunea astfel s-a făcut, ea astfel s-a
proclamat, astfel s-a enunţat.
Toate acestea cu ochii mei le-am
văzut, toate cu urechile mele le-am auzit, jur pe ele.
Şi acum să ne întrebăm, Unde şi
ce s-a observat aici?
1. Ordinea propoziţiunilor cercetărilor regeşti?,
2. Ordinea de rescriptă, refacere ca
proposiţiunile să se pertracteze conform articolului XI-lea de la 1791, cu
cuviinţă şi bună ordine?,
3. Prescriptul acestui articol, ca între
recintul între deputaţi, numai ei să se
admită iar ascultătorii să fie în silenţiu?
4. Prescriptul articolului X de la 1791
ca obiectele Dietei să fie în libertate să
se pertracteze?,
5. Articolul despre Uniune nu s-a
dezbătut în special. Deputaţii Saşi şi
Români, au părăsit imediat Clujul, au
rămas doar deputaţii Unguri şi au putut
face ce au vrut.
Cu toate acestea, articolul despre
uniune precum l-am prezentat mai sus,
s-a trimis la Împărat pentru aprobare
fără ştirea deputaţilor Saşi şi Români.
Aprobarea s-a făcut cu data de 10 iunie
1848.
Această procedură nu este scutită
de o oarecare perscripţiune, cercetare.
Ci aceasta puţin ne interesează. Însemnăm numai că între membrii comisiei
numite la articolul doi din acel articol,
cuprinde şi numele Episcopului Andrei
Şaguna, şi al unui oarecare Debreczeni
Marton, Consilier de tesaurizare, care
nu au fost deputaţi ai Dietei. Prin urmare şi aceasta este ilegal. Trebuie să
însemnăm şi aceea, că Dieta din Cluj,
nerespectând prima şi scunda proposiţiune fiind Rescriptul Regesc, a
subminat toată Constituţiunea Transilvaniei, şi a vândut un drept al ţării
bazat pe legile ei, şi care legi prin altă
lege încă nu erau şterse.
Dar după legile Transilvaniei art IX
din 1744 ca legea să aibă valoare, nu e
destul numai aprobarea Împăratului,
ci este necesară şi sancţiunea, şi apoi
tipărirea prelucrarea exemplarelor tipărite cu subscrierea Împăratului, apoi
publicarea în Dietă şi în municipii şi
depunerea a câte unui exemplar orginal
în aşa numitele loca credibilia.
Prin urmare articolul de lege se trimite la Împărat mai întâi ca întărire
dacă-l întăreşte şi se dă forma de articol
de lege cu introducerea şi concluzia
prevăzută de lege şi se subşterne a doua
oară la Împărat spre sancţionare, şi dacă-l sancţionează, se tipăreşte în exemplarele recerute şi se trimite a treia oară
la Împărat spre subscrierea tuturor
exemplarelor, şi dacă le subscrie, se retrimit spre publicarea în Dietă şi în
Municipii, şi spre a se depune câte un
exemplar în, loca credibilia.
Articolul 1 despre Uniunea din
Cluj de la anul 1848 în cartea Românii
şi Constituţiile Transilvaniei, Pesta
1871, p, 76-80.
Ioan Corneanu, Lacrima Teocan
Istrăuan din cartea manuscris<
Cronicari români din Ardeal
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Cei care se ocupă de studiul veşmintelor populare susţin că ţăranca ştia exact ce face atunci când
ţesea ia. Ea a brodat semne străvechi care îşi au rădăcina din neolitic. Semnele nu sunt brodate la
voia întâmplării, ţăranca cosea semne de fertilitate, de apărare, de noroc, de ap[rare pentru că înainte totul era semn, mesaj.

FOLCLOR

Colec\iile speciale de ii ale Elizei Br[tianu
;i Sabinei Cantacuzino sunt la Satu Mare
Ia românească îşi spune povestea în cadrul unei expoziţii deosebite organizată de Muzeul Județean
Satu Mare în colaborare cu Muzeul etnograﬁc al Transilvaniei
Muzeul Judeţean Satu Mare
găzduieşte până în 14 iulie o expoziţie cu totul deosebită. În centrul atenţiei se află ia românească,
un simbol identitar, ale cărei semne aşteaptă doar să fie desluşite şi
asumate.Vernisajul expoziţiei a
avut loc în 15 iunie, iar la eveniment au participat artişti, muzeografi, angajate ale Bibliotecii Județene, cadre didactice, dar şi o
mulţime de tineri, astfel că sala
muzeului a fost neîncăpătoare.
Pentru acest proiect, Muzeul Judeţean Satu Mare a colaborat cu Muzeul
Etnografic al Transilvaniei care deţine
191 de piese de port, databile în ultimul
sfert al secolului al XIX-lea- începutul
secolului al XX-lea, provenind din diverse zone etnografice ale României.
Acestea au fost donate muzeului în anul
1934, atunci când instituţia culturală era
cunoscută sub denumirea de Muzeul
Etnografic al Ardealului. Piesele de port
popular au aparţinut celor două doamne
celebre din familia Brătianu, Sabina
Cantacuzino şi Eliza Brătianu, preocuparea lor pentru portul românesc înscriindu-se în tendinţa generală a înaltei
societăţi central şi est-europene de a-şi
manifesta ataşamentul, începând din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea,
faţă de această clasă socială, considerată
întruchiparea spiritului naţional.
“Este o expoziţie spectaculoasă, o
expoziţie rarisimă tocmai pentru că ele
fac parte dintr-o colecţie specială. Ele
au fost donate de două ilustre reprezentante ale vieţii politice şi sociale din România. Aceste costume au fost purtate
de aceste doamne. După cum bine ştim
şi reginele îmbrăcau aceste costume
pentru a le promova şi pentru frumuseţea lor. Aceste costume au un rafinament şi o eleganţă extraordinară. Cred
că multe doamne care vor trece pragul
instituţiei noastre şi vor vedea aceste
veşminte se vor inspira şi poate vor redescoperi frumuseţea portului popular
care va fi la modă oricând. Este foarte
greu de spus care este cea mai deosebită
pentru că am face parti-pris pentru o
anumită regiune. Aici este întreaga Românie, iar costumele sunt unul mai frumos ca celălalt. Îi invităm pe toţi sătmăreni să vadă colecţia până în 14 iulie“,
a menţionat în cadrul vernisajului Felician Pop, directorul Muzeului Judeţean.

Ia românească, promovată
la Casa Regală a României
În România, o asemenea îniţiativă a
aparţinut în mod semnificativ reginelor
Eisabeta şi Maria, care adesea au îmbrăcat portul ţărănesc, ba chiar l-au introdus în protocolul curţii regale, considerând că ia este un veşmânt care
transmite mesaje, vorbeşte depsre personalitatea celui care o poată, zona etnografică din care provine şi clasa socială pe care o reprezintă persoana respectivă. Ia, susţin specialiştii spune povestea începutului lumii prin faptul că
pe ea apar şi semne care apar pe covorul
persan.
“Piesele expuse la muzeu fac parte
din una dintre cele mai celebre şi spectaculoase colecţii din România, piese
adunate de către două doamne celebre,
Eliza Brătianu şi Sabina Cantacuzino.
Colecţia cuprinde 191 de piese ce reprezintă întreaga Românie, toate zonele
geografice. La Satu Mare sunt expuse

Angajate ale Bibliotecii Jude\ene au participat la o parad[ a modei cu ii, `n deschiderea expozi\iei de la Muzeul Jude\ean
65 de piese, marea majoritatea provenind din Muntenia, Moldova, Transilvania şi din Bucovina”, a precizat în cadrul vernisajului Daniela Bălu, şefa
Secţiei de Artă din cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare.
Cei care se ocupă de studiul veşmintelor populare susţin că ţăranca ştia
exact ce face atunci când ţesea ia. Ea a
brodat semne străvechi care îşi au rădăcina din neolitic. Semnele nu sunt brodate la voia întâmplării, ţăranca cosea
semne de fertilitate, de apărare, de noroc, de ap[rare pentru că înainte totul
era semn, mesaj.
“Spectaculozitatea iei este dată prin
motivele decorative şi poate acest lucru
se datorează faptului că aceste piese au
fost purtate de către doamnele din întreaga societate la curtea regală. Reginele Elisabeta şi regina Maria au impus
purtarea la Curtea Regală a României
aceste cămăşi ţărăneşti. Ele impresionează prin spectaculozitatea motivelor
decorative, atent lucrate, prin cromatica
utilizată, multe sunt ornamentate cu paiete, cu firii aurii, ceea ce dă somptuozitatea şi nobleţea purtătorului unei cămăşi tradiţionale, dar adecvate locului
în care au fost purtate“, a subliniat Daniela Bălu.

pentru marii designeri ai lumii pentru
că este perfectă, cu o proporţie perfectă,
cu o arhitectură unică, foarte feminină
învăluie şi dezvăluie în acelaşi timp, este
o piesă seducătoare ia românească, păcat
că se pierd iile“, povesteşte Daniela Bălu.
Vernisajul care a avut loc miercuri,
15 iunie a fost urmat de o paradă a modei etno la care au participat elevele Colegiului Tehnic “ Elisa Zamfirescu“ din
municipiul Satu Mare, bibliotecarele din
cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare şi
copiii de la Grădiniţa “Guliver”.

Ziua Universală a Iei

Căma;a ţărănească
de altădată

Celebra doamn[ Eliza Brătianu, prin
preocuparea sa pentru portul popular,
s-a `nscris în tendinţa generală a înaltei
societăţi central și est-europene de ași manifesta atașamentul faţă de folclor

În cadrul portului popular femeiesc
tradiţional românesc, cămaşa a constituit întotdeauna piesa principală, a păstrat perioade lungi de timp componente
arhaice, elemente de croi, tehnici de decorare, ornamentică, a marcat apartenenţă comunitară printr-o unitate
structurală decorativă clară în cadrul
diferitelor zone etnografice, a evidenţiat
în cel mai înalt grad, prin calitatea materialelor şi a execuţiei statutul socialeconomic şi personalitatea purtătoarei.
Numită local ie, cămeşe, specel, ciupag,
ea a intrat `n conştiinţa publică cu prima
denominaţie, a devenit generică. Cele
două celebre doamne, Sabina Cantacu-

zino şi Eliza Brătianu, au preferat să colecţioneze îndeosebi cămăşi, în piesele
selectate pentru expoziţia Muzeului Judeţean Satu Mare, accentul căzând pe
diversitatea zonală, stilistică, ornamentală a acestora, oferind vizitatorilor o
incursiune în timp şi spaţiu, dar în acelaşi timp, şi o experienţă estetică memorabilă.
“E adevărat că în anumite părţi ale
Transilvaniei, motivele sunt mai sobre,
predomină culorile închise, cum este
negru, maro, în special în zona Munţilor
Apuseni, dată de sobrietatea moţilor, în
zona aceea oamenii au şi o existenţă mai
sobră, mai rigidă. Ia a ajuns inspiraţie

De Sânziene, femeile din lumea întreagă au fost invitate să poarte din nou
ia românească, indiferent din ce zonă
provin sau din care cufăr vechi şi prăfuit
a fost salvată. Cele mai frumoase, spun
specialiştii sunt cele originale, cusute
chiar de mâinile femeilor dibace, la lumina opaiţului în seri friguroase de iarnă.
Chiar dacă sunt cârpite doar pe alocuri,
unde au fost mâncate de molii peste atâta
amar de vreme cât au şezut în cufere, iile
reprezintă o piesă de rezistenţă peste tot
în lume, mai ales dacă vom şti să le purtăm cu mândria şi demnitatea cu care le
purtau fetele care ieşeau duminică la joc,
dar şi în restul zilelor când stăteau pe
c]mp ore întregi. În unele părţi, iile fetelor tinere, recent măritate erau făcute
cu mâneci largi tocmai pentru a le ajuta
să îşi legene copilul. Din aceste motive,
dar şi pentru multe altele, Ziua Universală a Iei tradiționale românești, a fost
propusă de comunitatea online „La Blouse Roumaine” și a ajuns să fie sărbătorită
în 48 de țări, în peste 100 de orașe de
către românii de pretutindeni. Pe 24 iunie, românii au fost invitaţi să se îmbrace
într-o ie, să se fotografieze şi să posteze
imaginea ca poz[ de profil pe re\elele sociale. Nu conteaz[ dacă ia pe care o purtăm este moştenită de la bunici şi străbunici sau este adaptată modern de un
designer. Valoarea lor este dată mai degrabă de poveste sau de conexiunea cu
istoria locală, obiceiuri şi tradiţii.
Alexandra Ardelean

Sabina Cantacuzino
a sprijinit cultura ;i
asisten\a social[
Sabina Cantacuzino (1863–1944)
era cunoscută de contemporani ca „fiica cea mare a lui Ion C. Brătianu“ şi
„sora cea mai mare a Brătienilor“ – Ionel, Constantin (Dinu) şi Vintilă. A făcut şcoală în particular, la moşia Florica, iar mai târziu la Bucureşti, cu profesori renumiţi (Spiru Haret, David
Emmanuel, V.D. Păun etc.), încheindu-şi studiile cu un examen de bacalaureat susţinut la Colegiul Sf. Sava. În
1885 s-a căsătorit cu doctorul Constantin Cantacuzino.
A învăţat de tânără să iubească teatrul, muzica, artele plastice, devenind
cu timpul proprietara unei importante
colecţii de pictură românească şi de
obiecte de artă populară. A contribuit
la înfiinţarea şi funcţionarea Muzeului
„Toma Stelian“ şi a Universităţii Libere.
:i-a lăsat prin testament locuinţa din
Bucureşti ca sediu al unui „cămin pentru doctoranzi“, conceput ca o fundaţie
academică.
Pe lângă sprijinirea instituţiilor culturale, s-a dăruit asistenţei publice< a
lucrat o lungă perioadă la Aşezământul
Regina Elisabeta, a organizat un cămin
de copii bazat pe sistemul Montessori,
a condus Spitalul nr. 108 din Bucureşti
în timpul Primului Război Mondial, a
fost preşedinta Asociaţiei pentru Profilaxia Tuberculozei, a avut, în 1914,
iniţiativa înfiinţării unui spital pentru
tuberculoşi.
Împreună cu alţi membri ai familiei, a rămas în Bucureşti în timpul ocupaţiei militare germane din 1916–1918
şi a fost internată în 1917, timp de nouă
luni, la Mânăstirea Pasărea. Memoriile
ei, pe care a început să le scrie în 1921,
când se împlineau o sută de ani de la
naşterea lui Ion C. Brătianu, au apărut
la Editura Universul din Bucureşti în
1933 (volumul I) şi 1937 (volumul II),
fiind republicate recent. A murit la Bucureşti chiar în ziua de 23 august 1944,
în urma unui cancer esofagian.

Eliza Br[tianu, o
muz[ a elitelor \[rii
Eliza Brătianu a fost nepoată de
domn şi soră a prinţului Barbu Stirbey,
fost prim-ministru (în 1927), factotum
pe lângă Curtea regelui Ferdinand (ca
prieten intim al reginei Maria), emisar,
în 1944, al Opoziţiei democrate la Cairo
pentru a trata cu aliaţii condiţiile unui
armistiţiu. Eliza Brătianu a fost implicată
puternic in viaţa politică românească,
fiind măritată mai întâi cu liderul Partidului Conservator, Alexandru Marghiloman, apoi cu Ionel C. Br[tianu,
prim-ministru de 6 ori înainte, în timpul
şi după al doilea război mondial. Eliza
a ţinut cu succes un salon monden la
Bucureşti, vreme de aproape 50 de ani.
Era distinsă, inteligentă, poliglotă (vorbea şi scria în cel puţin trei limbi străine
(franceza, engleza şi germana), ştiind
s[ fie o gazdă afabilă şi să primească mai
tot ceea ce avea mai ilustru lumea politică şi cultural[ românească.
Împreună cu Veturia Goga, Cella
Delavrancea, Maruca Cantacuzino, Maria Ventura, Irina Procopiu şi Regina
Maria participa la serate în urma cărora
se strângeau fonduri pentru soldaţii români de pe fronturile primului război
mondial.
La 78 de ani a fost nevoită să-şi părăsească casa. Vinde toate bunurile de
valoare, dar după un timp rămâne fără
bani şi se apucă să facă papuci de casă
şi să-i vândă. Moare după 10 ani.
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În Ţara Oaşului se aruncă pe case câte o cununiţă pentru fiecare membru al familiei,
ceea ce simbolizează unitatea, armonia, pacea şi înţelegerea care trebuie să troneze
în toate căminele.

Na;terea Sfântului Ioan Botez[torul sau
Sânzâienele în con;tiin\a românilor
Ultimul profet al Vechiului Testament şi primul profet al Noului
Testament, Ioan Botezătorul, a fost
fiul preotului Zaharia şi al Elisabetei. Elisabeta era stearpă şi datorită
faptului ca îşi doreau foarte mult
un copil, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor şi le-a vestit prin înger
că Elisabeta va naşte un copil care
va fi cel mai mare prooroc al tuturor timpurilor născut dintr-o femeie şi se va chema IOAN.
Pentru că Zaharia nu a dat crezare
spuselor îngerului a fost mut până în ziua
a opta după naşterea copilului, când a
fost tăiat împrejur. Familia a dorit să-i
pună numele copilului «Zaharia», dar
preotul s-a opus. A cerut o tăbliţă şi a
scris pe ea< «Ioan este numele lui» şi limba i s-a dezlegat. Ioan a stat în pustiu
până în ziua arătării lui către popor, pregătind calea Domnului (episodul naşterii
Sfântului Ioan Botezătorul este relatat pe
larg în Sfânta Evanghelie după Luca, cap.
I).

Sânzâienele – mit şi realitate
Potrivit tradiţiei, în această zi (24 iunie), anual, se serbează «Sânzâienele».
Această sărbătoare se numeşte «Sânzâiene» în sud-vestul, nordul şi centrul României şi «Drăgaica» în Moldova de Sud,
Dobrogea şi Muntenia. Ion Ghinoiu consideră că Sânzâienele sunt reprezentări
fantastice în alaiul Sânzâienei sau Drăgaicei, zeiţa agrară celebrată în solstiţiul
de vară, când se împârguiesc lanurile de
grâu şi înfloreşte planta ce-i poartă numele< sânziana sau drăgaica. Sânzienele
sunt divinităţi nocturne care apar numai
în cete, de obicei în număr fără soţ. Ele
ar fi zâne sfinte sau fecioare frumoase
răpite de zmei şi ţinute în palate ferecate.
În noaptea de Sânziene (23-24 iunie), în
timp ce umblă pe pământ sau plutesc în
aer, cântă şi dansează, împart rod holdelor şi femeilor căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele, stropesc florile cu leac
şi miros, tămăduiesc bolile şi suferinţele
oamenilor, apără semănăturile de grindină şi vijelii. Spre deosebire de Iele şi
Rusalii care sunt «Zâne rele», Sânzâienele
sunt «Zâne bune». În sud-estul României, în ritual, Sânzâienele sau Drăgaicele
sunt fete necăsătorite care împlinesc ceremonialul nupţial al zilei agrare, cunoscut sub numele de «Dansul Drăgaicei».

Tinerele dornice de măritiș culeg braţe întregi de sânzâiene, pe care le duc acasă
și acolo le împletesc cântând
În situaţii speciale, când oamenii le nesocotesc ziua, Sânzâienele pot deveni
forţe distructive< stârnesc din senin furtuni, aduc grindina, ridică în vârtej pe
cei păcătoşi lovindu-i cu boala numită
«luatul de Drăgaică», lasă câmpurile fără
rod şi florile fără leac. Sânzâienele sunt
atestate atât ca divinităţi fitomorfe (planta care înfloreşte de ziua lor, sânzâiana),
cât şi ca divinităţi antropomorfe (ceata
feminină ce formează anturajul în care
se desfată zeiţa agrară), în Oltenia, Banat,
Transilvania, Maramureş, Bucovina,
Moldova de Nord. Local, în acest areal
extins, apare şi sinonimul sudic al acestor
reprezentări mitice, Drăgaicele (a se vedea Ion Ghinoiu, «Obiceiuri populare de
peste an. Dicţionar», Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 1997, pp.
178-179).
Sărbătoarea Sânzâienelor este cu dată
fixă (24 iunie), fiind dedicată Sânzâienei,
protectoare a lanurilor de grâu şi orz afla-

te în pârg. Este una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale verii, care adună laolaltă un mare număr de obiceiuri< efectuarea observaţiilor astronomice şi meteorologice, în special la răsăritul Găinuşei sau Cloştei cu Pui, în raport cu care
se calculează apoi timpul favorabil culegerii grâului de toamnă> culegerea plantelor de leac şi a picăturilor de rouă pentru cosmetica populară (cele mai de seamă plante de leac care se culeg în această
zi sunt< sânzâiana – care este bună pentru
roada grădinilor şi a câmpului, pentru
pepeni şi curechi> usturoiul – întrebuinţat
pentru diferite leacuri> cicoarea – pentru
dureri de şale> cimbrişorul – împotriva
pârlelii> aceste plante vor fi bune de leac
dacă se vor sfinţi la biserică)> scalda rituală a fetelor şi nevestelor tinere în ape
curgătoare sau tăvălirea lor prin pajiştile
înrourate pentru a fi frumoase şi îndrăgite în cursul anului> spălarea părului de
către fete cu iarbă mare pentru a fi plă-

cute feciorilor> aflarea ursitei prin împletirea cununiţelor de sânzâiene şi aruncarea acestora pe acoperişul casei sau
şurii. În această perioadă a anului cucul
încetează a cânta> el cântă numai de la
Buna Vestire până la Sânzâiene, când se
îneacă cu orz sau cireşe şi răguşeşte.
Muţirea cucului reprezintă un semn că
a sosit vremea cosirii fâneţelor. Se crede
că dacă şi după Sânzâiene cântă cucul,
timpurile vor fi rele, aducând foamete
mare, războaie şi nenorociri. Alţii consideră că după această zi, cucul se preface
în uliu şi începe iarăşi a cânta.
Acum se organizează vestitele târguri
de Sânzâiene, iar momentul cel mai important al sărbătorii îl constituie umblatul cu făclia, ceremonial la care participă
întreaga suflare a localităţilor (vezi Ion
Ghinoiu, «Vârstele timpului», Editura
Minerva, Bucureşti, 1988, p. 266). Făcliile, lucrate din lemn de molid uscat, se
rotesc în sensul mersului soarelui, rotocoalele de foc având un pronunţat caracter al cultului solar, care ar putea simboliza bucuria victoriei luminii asupra întunericului.
Tudor Pamfile afirmă că în Moldova,
de Sânzâiene, se face «descântecul de întors inima cuiva», pentru a alunga ura
dintre două persoane. Conform acestui
ritual, se scot nouă cărbuni aprinşi din
vatra focului şi peste ei se pune cu gura
în jos o ulcică> deasupra ulcicăi se pun
iarăşi trei cărbuni aprinşi, după care se
descântă. (...) Cărbunii de pe fundul ulcelei care s-au stins sau au prins cenuşă
în timpul cât s-a rostit de trei ori descântecul, se udă cu apă neîncepută. Din
apa aceea, cei învrăjbiţi beau o parte, iar
cu ceea ce rămâne se spală pe faţă şi-şi
stropesc hainele. Cărbunii de sub ulcică
închipuie duşmanii şi duhurile rele, care
învrăjbesc oamenii> de aceea se iau şi se
pun jos lângă uşă, se calcă în picioare şi
apoi se aruncă în gunoi (Tudor Pamfile,
«Sărbătorile la români», Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1997, ediţie şi introducere de Iordan Datcu, p. 69).
Poporul român a mai legat de Sânzâiene şi numele Sfântului Ioan cel Nou,
ale cărui sfinte moaşte, făcătoare de minuni, se găsesc la Suceava, în mănăstirea
care-i poartă numele, unde anual, în 24
iunie, numeroşi pelerini vin în procesiune pentru a se închina.

Sânzâienele în Sătmar
Această sărbătoare reprezintă un moment important în viaţa românilor din

acest spaţiu etnografic. Cu o seară înainte, fetele fecioare şi pruncele se duc să
culeagă sânzâiene, organizându-se din
timp grupuri de culegătoare. Copilele
împletesc cununiţe în trei şi în patru, punându-le apoi pe cap. Tinerele dornice
de măritiş culeg braţe întregi de sânzâiene, pe care le duc acasă şi acolo le împletesc cântând. Prima cununiţă făcută
se pune pe gard, ca oricine intră în gospodărie să aibă noroc şi sănătate. A doua
cununiţă se aruncă pe casă pentru a alunga duhurile cele rele> tradiţia spune că
dacă această cunună cade peste casă, fata
nu se va mai mărita în acea toamnă sau
că cineva din familie se va îmbolnăvi,
putând chiar să moară. A treia cununiţă
se aşază în poiată (grajd) pentru îndepărtarea lucrărilor vicleanului diavol, ca
să nu «li se ia laptele la vaci» şi ca toate
animalele să fie ferite de boli şi de moarte
năpraznică.
În Ţara Oaşului se aruncă pe case
câte o cununiţă pentru fiecare membru
al familiei, ceea ce simbolizează unitatea,
armonia, pacea şi înţelegerea care trebuie
să troneze în toate căminele. Când grupurile de culegătoare se întorc de la culesul sânzâienelor, la fiecare încrucişare
de drumuri, la cruci, se pune câte o cununiţă, precum şi la biserică, pentru ca
Dumnezeu să ocrotească întreaga comunitate de orice rău, aducând belşug şi
spor în toate casele de gospodari. Tocmai
de aceea, se mai pun cununi în casă la
meşter-grindă, se aruncă în holde sau pe
coşurile de mălai, aceste cununiţe fiind
o prevestire şi a secerişului care se apropie. În caz de furtună, ploaie cu grindină,
când se trag clopotele în sat pentru a împrăştia norii, boreasa ia mâţişoare sfinţite
la Florii, o coajă de ou de la Paşti şi o
floare de sânzâiene, pe care le aruncă în
foc pentru stabilirea echilibrului între
forţele naturii, iar părinţii îşi pun copiii
în genunchi să se roage.
Poporul român a ştiut întotdeauna
ce rol are Dumnezeu în viaţa cotidiană,
a sesizat influenţa Acestuia prin diferite
acţiuni, atât în domeniul public, cât şi în
cel privat, acordându-I cinstea cuvenită.
Alături de acest cult, fiecare zonă etnofolclorică şi-a format o serie de tradiţii
referitoare la sărbători în paralel cu datele
furnizate de Biserică. Acestea nu au avut
însă rolul înstrăinării de Dumnezeu, ci
dimpotrivă, mărirea respectului faţă de
divinitate, ca fiind singura forţă supremă
ce poate învinge puterea răului şi conduce omenirea pe calea cea bună.
Preot dr. Cristian Boloş

Sfin\ii apostoli ;i martiri Petru ;i Pavel - “fondatorii” Romei cre;tine
În 29 iunie toate cultele creștine îi venerează pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Această sărbătoare este una dinte cele mai
solemne evenimente ale anului
liturgic.
Ea apare în calendarul sfinţilor
chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului şi, începând din secolul al IVlea, era obiceiul de a se celebra trei
sfinte Liturghii în această zi< prima în
bazilica Sfântului Petru în Vatican, a
doua în bazilica Sfântului Pavel din
afara zidurilor Romei şi a treia în catacombele Sfântului Sebastian, unde
rămăşiţele pământeşti ale celor doi
apostoli au trebuit să fie ascunse un
anumit timp pentru a le feri de profa-

nare. După cum este relatat în cartea
Vieţile Sfinţilor, un ecou al celor trei
slujbe din sărbătoarea Sfinţilor Apostoli este păstrat în faptul că afară de
slujba zilei, există o slujbă şi în ajunul
sărbătorii. După Preacurata Fecioara
Maria, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul,
sunt sfinţii amintiţi în anul liturgic de
cele mai multe ori şi cu cea mai mare
solemnitate. Afară de solemnitatea de
la 29 iunie, mai există o comemorare
la 25 ianuarie, conversiunea Sfântului
Pavel, una la 22 februarie, Catedrala
Sfântului Petru şi una la 18 noiembrie,
sfinţirea bazilicilor dedicate fiecăruia
dintre ei. Mult timp s-a considerat că
29 iunie ar fi fost ziua în care, în anul
67, ei şi-au mărturisit credinţa prin
vărsarea sângelui, Sfântul Petru pe Co-

lina Vaticană, iar Sfântul Pavel în localitatea numită astăzi Tre Fontane. În
realitate, chiar dacă faptul martiriului
este de netăgăduit şi este de asemenea
dovedit istoric că s-a petrecut la Roma,
nu se poate stabili cu certitudine nici
ziua şi nici chiar anul morţii celor doi
apostoli. În timp ce pentru Sfântul Pavel mărturiile vechi sunt de acord asupra anului 67, pentru Sfântul Petru părerile sunt diferite şi cercetătorii par
să prefere anul 64, an în care, după
cum afirma chiar istoricul păgân Tacit,
"o nespus de mare mulţime de creştini"
a murit în persecuţia ce a urmat după
incendiul Romei.
Se pare că sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel ar fi fost fixată la data de
29 iunie pentru a înlocui sărbătoarea
păgână care preamărea pe Romulus şi

Remus, cei doi fondatori ai Cetăţii
Eterne. Sfinţii Petru şi Pavel, deşi nu
sunt primii care au adus credinţa
creştină în Roma, ei sunt de fapt "fondatorii" Romei creştine.
Vechiul imn liturgic "Decora lux
aeternitatis" - "Frumoasa lumină a
eternităţii", îi numea "Romae parentes"
- "Părinţi ai Romei", procreatori ai Romei> unul dintre imnurile noului breviar vorbeşte despre Roma care "fundata tali sanguine" - "zidită cu un sânge
atât de nobil" - "celsum verticem devotionis extulit" - "a ridicat cea mai înaltă culme a dăruirii". Cuvântul şi sângele sunt forţele vii cu care Sfinţii Petru
şi Pavel, uniţi cu Cristos, au plămădit
şi plămădesc Roma creştină şi Biserica
întreagă.
Eva L.
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Siropul de c[tin[ alb[ este un supliment alimentar cu rol imunostimulator,
vitaminizant ;i mineralizant.

S~N~TATE

Siropul de c[tin[ alb[ de la
Hypericum, surs[ de s[n[tate
;i vitalitate
Produsele sau suplimentele
nutritive elaborate de c[tre Laboratoarele Hypericum sunt ob\inute din surse naturale (organice)
- plante medicinale din flora
spontan[ `n marea lor majoritate,
plante medicinale din culturi ecologice, c]t ;i din fructe de p[dure.
Noutatea acestor produse este c[ toate sunt extracte naturale concentrate, deci
`n interiorul capsulelor nu este plant[
m[run\it[, ci un extract integral concentrat din aceasta, ceea ce asigur[ o mai
bun[ biodisponibilitate ;i o mai bun[
asimila\ie `n organism a substan\elor active benefice pentru diferite afec\iuni.
Prin aceast[ tehnologie se re\in din
plantele medicinale enzimele, vitaminele
;i mineralele necesare pentru s[n[tate.
Extractul natural are forma unei mase
de particule sferice, care au o curgere
mai bun[, forma sferic[ a particulelor
reduc]nd posibilitatea `nglob[rii de aer
printre ele, astfel `nc]t dozarea `n capsule
este mult mai exact[ ;i mai u;oar[. Plantele medicinale ;i fructele de p[dure folosite ca materie prim[ sunt recoltate din
zone nepoluate, ecologic curate, astfel
`nc]t putem garanta eficien\a maxim[ ;i
puritatea produsului, prin lipsa de contaminan\i toxici carcinogeni, ierbicide,
insecticide, `ngr[;[minte chimice.

Sirop cu c[tin[ alb[
Siropul de c[tin[ alb[ (f[r[ zah[r)
este un supliment alimentar cu rol imunostimulator, vitaminizant ;i mineralizant. Are `n componen\[ extract natural
din fructe proaspete de c[tin[-alb[ (Hippophae rhamnoides), ap[ demineralizat[, `ndulcitor hipocaloric (ciclamat de
sodiu, zaharinat de sodiu, acesulfam K),
gum[ xanthan, conservant (benzoat de
sodiu). Un litru de sirop de c[tin[-alb[
f[r[ zah[r (hipocaloric) este ob\inut din
2 kg fructe proaspete de c[tin[-alb[.
Siropul are rol de stimulare a sistemului imunitar. Contribuie la normalizarea nivelului colesterolului seric. Reprezint[ o surs[ de vitamine ;i minerale
cu o biodisponibilitate sporit[. De asemenea, contribuie la limitarea efectelor

stresului oxidativ, la buna func\ionare a
sistemelor hepatic ;i cardiovascular. Limiteaz[ procesele inflamatorii din organism. Are ac\iune hipocolesterolemiant[, energizant[, antiinflamatoare,
antioxidant[, vasodilatatoare, hepatoprotectoare, imunostimulatoare, depurativ[,
diuretic[, vitaminizant[ ;i mineralizant[.
Produsul de fa\[ este recomandat, `n
special, persoanelor ce au glicemia crescut[ (sau cu tendin\[ de cre;tere) datorit[
folosirii `ndulcitorilor specifici `n locul
zah[rului. Siropul este util ;i `n curele de
sl[bire, fiind un produs hipocaloric.
Siropul de c[tin[-alb[ ajut[ la `nt[rirea imunit[\ii naturale a organismului
`ntruc]t fructele acestei specii sunt
adev[rate polivitamine naturale. Acest
proces se manifest[ prin ac\iunea de distrugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimularea form[rii de anticorpi. De asemenea, compu;ii cu propriet[\i antioxidante din aceste fructe ajut[ la combaterea form[rii radicalilor liberi, cauza stresului oxidativ.
Produsul este un bun adjuvant `n eliminarea substan\elor toxice din organism, contribuind la protejarea rinichilor
;i a prostatei. Acesta este eficient ;i `n
normalizarea colesterolului sanguin ;i a
trigliceridelor serice, regl]nd tensiunea
arterial[ ;i amelior]nd circula\ia s]ngelui, `n special cea periferic[. Astfel, datorit[ compu;ilor biologic-activi precum
acizii gra;i nesatura\i ;i fitosterolii, produsul de fa\[ are o ac\iune cardio-protectoare.
Prin cre;terea magneziului plasmatic
;i prin aportul de vitamine din complexul
B, siropul contribuie la tonifierea sistemului nervos ;i la stimularea activit[\ii
intelectuale, particip]nd ;i la procesele
de reglare ale sistemului endocrin. Nu
`n ultimul r]nd, extractul de c[tin[-alb[
este ;i un excelent protector gastro-intestinal ;i hepatic, favoriz]nd procesul
natural de regenerare al celulelor hepatice.
Toate aceste propriet[\i se explic[
prin con\inutul mare `n vitamine, minerale ;i a celorlal\i compu;i bio-activi ce se p[streaz[ nealtera\i, cu
o bio-disponibilitate sporit[,
datorit[ proces[rii minimale
a ingre-

dientelor, f[r[ tratamente termice.

Mod de folosire
~n privin\a modului de folosire, doza
recomandat[ este de 3-4 linguri de sirop,
maxim 6 pe zi, dizolvate `n ap[ mineral[,
dup[ mesele principale. Sunt recomandate cure de 6 s[pt[m]ni cu pauze de 7
zile `ntre acestea. Nu con\ine coloran\i
sau arome de sintez[. Con\ine pulp[ de
fruct.
Produsul este disponibil ;i `n varianta cu `ndulcitor natural, respectiv cu Hyper Stevia rebaudiana (`ndulcitor natural
din planta Stevia rebaudiana).
Produsele se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261 716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

Se fac `nscrieri la :coala
de var[ pentru copii PrimaGym
Mare bucurie, mare! A venit
vacan\a! Ei bine, vara aceasta, vacan\a `nseamn[ pentru copii
s[n[tate, autocunoa;tere, distrac\ie, mi;care ;i, bine`n\eles,
veselie.
Toate aceste ''ingrediente" `i fac pe
copila;i ferici\i ;i pe p[rin\i ;i pe bunici
bucuro;i c[ prichindeii lor se simt bine,
sunt `n siguran\[ ;i `nva\[ totodat[ lucruri noi.

Trece\i pragul PrimaGym din
Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5!
V-am f[cut curio;i, dragi p[rin\i ;i
bunici? Dac[ r[spunsul este aﬁrmativ, v[
invit[m s[ trece\i pragul Centrului de
aerobic, cycling ;i ﬁtness PrimaGym Satu
Mare din Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5.
Centrul `;i deschide larg por\ile :colii de
var[ pentru copii PrimaGym pentru
s[n[tate, mi;care, autocunoa;tere, distrac\ie ;i bucurie cu un program special
conceput de profesioni;ti pentru o vacan\[ de poveste. Durata ;colii de var[
este de c]te o s[pt[m]n[ `n perioada 48 iulie ;i 11-15 iulie. Se poate opta pentru
;coal[ de var[ de 4 ore zilnic la 200 de lei
pe s[pt[m]n[ pentru un copil sau 7 ore
pe zi la 250 de lei pe s[pt[m]n[ plus masa
de pr]nz la 7 lei zilnic, mas[ la alegere.
Fra\ii beneﬁciaz[ de o reducere de 20%.

Cursurile ;colii de var[
se adreseaz[ copiilor
de 6 - 12 ani
Cursurile :colii de var[ pentru copii
PrimaGym se adreseaz[ copiilor cu v]rsta cuprins[ `ntre 6 ;i 12 ani, iar la centru
participan\ii se vor bucura s[ se aﬂe `n
compania `nv[\[toarelor Loredana Ruba
;i Ilyes Ilona, care este ;i un foarte bun
instructor PrimaGym, ;i a antrenoarei
Simona Niste pe care to\i copila;ii o
`ndr[gesc ;i dovad[ e num[rul mare de

copii care particip[ s[pt[m]nal la cursurile BodyArt Kids de la Primagym.
Echipa :colii de var[ PrimaGym Satu
Mare a conceput un program diversiﬁcat
pentru participan\i, de la dezvoltare personal[ Kids la teatru de umbre, Metoda
P[l[riu\elor G]nditoare, bodyART Kids,
dans ;i voie bun[ la orele de Zumba Kids,
Jurnalul Emo\iilor Mele, pictur[ pe lemn,
sticl[ ;i piatr[, Ziua surprizelor cu
`nghe\at[ ;i multe altele.

~nscrieri la recep\ia
centrului sportiv
Copiii vor avea fructe ;i ap[ la
discre\ie ;i ore vesele pe parcursul ;ederii
la PrimaGym. ~nscrierile se fac p]n[ luni, 27 iunie, inclusiv, cu un avans de 100
de lei achitat la recep\ie, iar diferen\a se
pl[te;te la `nceperea ;colii de var[. Tot la
recep\ia Centrului de aerobic, cycling ;i
ﬁtness PrimaGym Satu Mare ob\ine\i
mai multe informa\ii despre programul
;colii de var[, telefon 0361.884.947.
Ioana Vladimirescu
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În cosmetică, florile de tei sunt folosite în combinaţie cu florile de albăstrele pentru comprese
împotriva cearcănelor şi ca remediu pentru ochii obosiţi şi umflaţi. În plus, florile de tei măcinate
amestecate cu lapte şi ovăz constituie o excelentă mască de faţă cu proprietăţi de revigorare şi hidratare
a tenului tern, palid, lipsit de strălucire. Ceaiul de tei este indicat şi în curele de slăbire deoarece are
efect diuretic şi ajută la eliminarea retenţiei de apă din organism, creşte uşor temperatura corpului şi
ne ajută să transpirăm mai mult, scăpându-ne în acest mod de toxinele din corp.

RE}ETE
Ceaiul de tei elimin[
reten\ia de ap[
din organism
În această perioadă puteţi aduna flori de tei atât de folositoare în
ameliorarea unor afecţiuni, dar și
pentru menţinerea unui tonus ridicat. Din vechime sunt recunoscute calităţile terapeutice ale florilor de tei. Ceaiul de tei este eficient
în tratarea incontinenţei urinare și
previne formarea pietrelor la rinichi.
În timpurile medievale, îndrăgostiţii
își jurau iubire eternă la umbra unui tei
înflorit.
Florile de tei și ceaiul obţinut din acestea au numeroase virtuţi terapeutice care
pot ajuta la ameliorarea a numeroase probleme de sănătate.
Ceaiul de tei ajută la ameliorarea migrenelor și promovează o digestie sănătoasă, atunci când este asociat cu ceaiul de
mușeţel sau de mentă, tratează constipaţia
și diareea și previne deterioarea celulară,
graţie flavonoidelor cu rol de protecţie împotriva radicalilor liberi, care sunt principalii factori în apariţia bolilor grave.
Datorită substanţelor active din plantă,
ceaiul de tei este folosit ca sedativ ușor și
este recomandat să fie băut cu 30 de minute
înainte de culcare, în special în cazul persoanelor care se confruntă cu tulburări de
somn și stări de nervozitate și anxietate.
Ceaiul de tei amestecat cu bicarbonat
de sodiu este folosit și la gargară, pentru
tratamentul inflamaţiilor amigdalelor și în
caz de tuse convulsivă.
În cosmetică, florile de tei sunt folosite
în combinaţie cu florile de albăstrele pentru comprese împotriva cearcănelor și ca
remediu pentru ochii obosiţi și umflaţi. În
plus, florile de tei măcinate amestecate cu
lapte și ovăz constituie o excelentă mască
de faţă cu proprietăţi de revigorare și hidratare a tenului tern, palid, lipsit de strălucire.
Ceaiul de tei este indicat și în curele
de slăbire deoarece are efect diuretic și
ajută la eliminarea retenţiei de apă din organism, crește ușor temperatura corpului
și ne ajută să transpirăm mai mult, scăpându-ne în acest mod de toxinele din
corp.
Pentru persoanele care se confruntă
cu afecţiuni renale, ceaiul de tei este de
asemenea indicat pentru că are proprietatea de a trata incontinenţa și previne formarea pietrelor la rinichi.

Sup[ de maz[re
a la grec

Piept de pui umplut
cu ciuperci

Ave\i nevoie<
300 g mazăre verde boabe (sau
o conservă de cca. 600 g), 2-3 morcovi, 1-2 pătrunjei, o gulie mică, o
felie de țelină (total 4-500 g zarzavaturi), 200 g de smântână, 300 g
făină, 3 ouă, 6 linguri de ulei, sare,
piper, boia de ardei, delicat (de casă).

Mod de preparare<
Zarzavaturile curățate și mărunțite
se pun la fiert cu cca. 3,5 l de apă. Dacă
utilizați mazăre din conservă, zarzavaturile le fierbeți aproape complet, abia
apoi adăugați și mazărea, însă dacă mazărea este proaspătă, puneți în supă, când
zarzavaturile sunt pe jumătate fierte, apoi
se adaugă sare, piper și bază pentru mâncăruri. Între timp, din 4 linguri de făină
și puțin ulei preparați un rântaș slab, iar

Ave\i nevoie<
după ce se ia de pe foc se adaugă o linguriță de boia. Din făina rămasă, cu puțină sare, cele 3 ouă și puțină apă rece se
prepară un aluat de consistența dorită
pentru găluște sau zdrențe, după gust.
Când toate ingredientele sunt aproape
fierte și supa se află în clocot se măruțesc
în ea găluștele, sau dacă ați făcut aluat
subțire se toarnă încet zdrențele. Se adaugă r]ntașul, smântâna frecată în prealabil
cu câteva linguri de supă fierbinte, se mai
condimentează după gust și se mai fierbe
2-3 minute. Se servește caldă, eventual
cu un pic de oțet, ornat cu pătrunjel verde, ardei roșu, o feliuță de lămâie sau
eventual ardei iute.

Tort de zmeur[

2 bucăți piept de pui dezosat
(4 jumătăți), 200 g ciuperci champignon, o ceapă de mărime medie,
3 ouă, 4-5 linguri de ulei, 50g de
cașcaval răzuit, sau 4 felii subțiri
de cașcaval, sare, piper.

Mod de preparare<
Cu un cuțit bine ascuțit bucățile de
piept se crestează pentru a putea fi umplute. Se condimentează după gust, și exteriorul, și interiorul. Se lasă la frigider
circa 2-3 ore. Ceapa tăiată foarte mărunt
se călește în ulei, se adaugă ciupercile curățate și tăiate bucăți mici, iar când totul

s-a călit, se adaugă 2 ouă bătute bine și
condimentele, apoi totul se mai călește
până când ouăle se întăresc. Se ia de pe
foc și se lasă să se răcească. Se strecoară
ulei și se amestecă bine cu un ou crud.
Acest amestec se împarte în 4 și se umple
fiecare bucată de piept. Se prinde cu scobitoare, ca niște pernițe, se așează pe tavă
și se dă la cuptor, la foc mare, spre mediu,
la început acoperit cu o folie de aluminiu,
apoi descoperit și se lasă așa până când
carnea se rumenește. Apoi se presară cu
cașcavalul răzuit, sau se așează feliile de
cașcaval și se mai lasă la cuptor până
când cașcavalul se topește. Se servește
cald cu pireu de cartofi ori cu garnitură
asortată, sau rece, ca aperitiv.

Lichior de cafea
cu migdale

Ave\i nevoie<

Din nectarul florilor de tei se poate
obţine mierea, a cărei culoare poate varia
de la galben deschis la portocaliu închis și
care are un miros dulce lemnos, ușor de
recunoscut. Acest tip de miere este considerată una dintre cele mai bune deoarece
este foarte bogată în vitamina B, aminoacizi și antioxidanţi.
Printre proprietăţile curative ale mierii
de tei se numără cele antiseptice și antiinflamatorii, care fac din acest aliment un
tratament naturist eficient în caz de răceală,
gripă, tuse și crampe abdominale.
Deși teiul prezintă atât de multe beneficii, această plantă destinată relaxării nu
este recomandată tuturor persoanelor, mai
ales celor care urmează un tratament medicamentos.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

3 ouă, 3 linguri de făină, 3 linguri de zahăr, 1 plic de zahăr vanilat, 5 g praf de copt, 400 g lapte
dulce, alte 4 linguri de zahăr, o budincă de zmeură, căpșuni sau de
vanilie, o ceașcă de zmeură (se pot
folosi și fructe congelate), o gelatină și 300 g de sirop de zmeură,
sau eventual de fructe de pădure.

Mod de preparare<
Albușurile de ouă se despart de gălbenuș. Gălbenușurile se amestecă cu cele
3 linguri de zahăr și cu zahărul vanilat.
Albușurile se bat spumă tare și se adaugă
gălbenușurile, apoi treptat făina și praful
de copt, amestecând fin. Tava specială
pentru tortul cu fructe se unge cu unt și
se presară cu făină. Se toarnă compoziția
de pișcot în această formă, se dă la cup-

Ave\i nevoie<

torul preîncălzit și se coace timp de 15
minute, fără să se dechidă ușa cuptorului.
După 15 minute se încearcă cu o scobitoare, iar dacă aluatul se lipește, se mai
lasă 5 minute să se coacă. Se scoate din
formă abia după ce blatul se răcește. Se
prepară budinca după instrucțiunile de
pe ambalaj, însă cu doar 400 g de lapte,
iar budinca fierbinte se toarnă uniform
peste blatul de pișcot. Se așează fructele,
se amestecă bine gelatina cu sucul de
fructe, iar după ce s-a dizolvat se pune la
fiert până dă primul clocot. Se toarnă
peste fructe și se lasă 2-3 ore la frigider.
Se poate orna cu frișcă, sau cu frunzulițe
de mentă. Pentru un aspect cât mai plăcut se pot folosi și alte fructe la ornat.

300 ml de apă, 4 linguri (pline
cu vârf) de cafea naturală, proaspăt măcinată, 180 g de zahăr
brun (sau alb), 100 g de migdale
neprăjite, 300 ml de rom brun
sau alb sau, ori votcă 40% (sau
eventual whiskey), dar băuturile
spirtoase se pot și combina.

Mod de preparare<
Migdalele se macină sau se mărunțesc și se lasă să stea câteva zile în băutura
din care vom prepara lichiorul. Se pune
apă la fiert, iar în momentul în care dă
în clocot, se adaugă cafeaua, dar se pot
prepara și 300 ml de cafea cât mai tare la
presou. Se toarnă zahărul și se amestecă
bine. Dacă se face cafeaua la ibric, se dă

focul la minim și se lasă la fiert circa 1012 minute, cu capac. Se lasă apoi la răcit
și se strecoară de mai multe ori printr-o
sită fină. La final, se amestecă cafeaua cu
romul sau votca strecurată în prealabil și
aceasta de bucățile de migdale, se amestecă bine și se toarnă într-o sticlă de circa
750 ml, care se închide etanș. Înainte de
a fi servit, se agită bine sticlă. Se păstrează
la frigider și se servește rece, cu cuburi
de gheață. În cantități mici se poate adăuga la însiroparea blaturilor, pișcoturilor,
pentru a da un plus de aromă cremelor
cu cafea. Se poate folosi și la prepararea
unor coctailuri fine.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Stilul cămăşilor masculine s-a schimbat, cămaşa polo fiind unul dintre cele mai bune exemple,
aceasta îmbunătăţindu-şi liniile şi matricile de culoare. Modificările de stil au făcut cămăşile din
ziua de azi să fie mult mai confortabile şi elegante decât erau acum 60 de ani.

MOD~

C[ma;a trebuie s[-i ofere b[rbatului
o imagine de om elegant ;i hot[rât
Îmbrăcămintea care îţi pune în
evidenţă calităţile fizice îţi poate
simplifica drumul lung în carieră,
indiferent că eşti un lider industrial,
om de afaceri sau muncitor la o
uzin[. Nivelul respectului de sine
devine vizibil prin hainele pe care
alegi să le porţi în timpul orelor petrecute la locul de muncă.
Cămaşa unui bărbat este o parte importantă a vestimentaţiei acestuia şi arată
încrederea pe care o are el atunci când îşi
îndeplineşte sarcinile. De aceea, o cămaşă
potrivită va face o impresie pozitivă pentru cei care activează în afaceri, chiar dacă
sunt potenţiali parteneri, angajatori sau
clienţi.
Moda pentru bărbaţi a parcurs un
drum lung, încă din anii 1950, când
aceştia trebuia să poarte costume gri, din
material dur, care erau destul de inconfortabile, mai ales în căldura verii. Ulterior, industria modei a început să folosească materiale care înainte era rezervate
doar pentru femei, cum ar fi nailonul şi
alte materiale sintetice, pentru a realiza
piese vestimentare pentru bărbaţi. Stilul
cămăşilor masculine s-a schimbat, de asemenea, cămaşa polo fiind unul dintre cele
mai bune exemple, aceasta îmbunătăţindu-şi liniile şi matricile de culoare. Modificările de stil au făcut cămăşile din ziua
de azi să fie mult mai confortabile şi elegante decât erau acum 60 de ani.

Ce material trebuie s[ alegem
Cămaşă clasică pentru bărbaţi are
mâneci lungi, care sunt, de obicei, echipate cu manşete sau cu butoane la

manşete. Această cămaşă este un standard pentru majoritatea ocaziilor. Cei
mai mulţi bărbaţi ştiu că dacă poartă o
cămaşă care să li se potrivească perfect,
atunci situaţia este salvată, indiferent care
ar fi celelalte piese vestimentare care le

completează ţinuta. Există mai multe calificative care ar trebui luate în serios
atunci când un bărbat este nevoit să poarte o cămaşă timp de 8-10 ore pe zi. Cămăşile sunt, de regulă, fabricate din bumbac şi din pânză. Bumbacul este un bun

absorbant, în timp ce pânza este extrem
de uşoară. Ambele materiale sunt confortabile în timpul verii.
Cămaşa unui bărbat trebuie să îi ofere încredere şi să îi proiecteze o imagine
de om elegant şi foarte hotărât. Elegan\a

este întotdeauna privită cu respect, iar acest lucru nu poate aduce decât avantaje
unui bărbat.

S[ ne asort[m hainele `n func\ie de culoarea pielii
Încercarea de a găsi o culoare
care să se potrivească cu tonul pielii nu este cel mai uşor lucru din
lume. Dacă eşti bărbat şi doreşti
să te îmbraci bine, asortând culorile în mod corect şi punându-ţi
în evidenţă calităţile fizice, iată
câteva sfaturi rapide care te pot
ajuta să alegi hainele cu cele mai
potrivite culori.
Dacă ai pielea rozalie - Dacă ai părul
blond sau roşcat şi ai o piele foarte des-

chisă la culoare, va trebui să te îmbraci
în culori închise. Pielea ta pală arată
chiar mai rău atunci când te îmbraci
în alb sau în nuanţe apropiate de alb.
Însă, un tricou bleumarin, nişte blugi
negri şi o cămaşă verde ar putea fi o
vestimentaţie extrem de potrivită pentru un bărbat cu tenul deschis.
Dacă ai pielea palidă - Dacă tenul
tău tinde să aibă o nuanţă spre galben
sau verde, cu siguranţă va trebui să
eviţi purtarea unor haine cu astfel de
culori. Un tricou galben te va face să
arăţi că o banană gigantică. Optează,
însă, pentru haine albe, negre şi albastre.
Dacă ai pielea închisă - Dacă eşti
un bărbat cu un ten bronzat, eşti un
norocos. Majoritatea culorilor ţi se potrivesc. Cu toate acestea, trebuie să stai
departe de maro sau de culorile şterse,
pentru că acestea nu îţi vor pune în

evidenţă tenul tău frumos.
În ce nuanţe să te îmbraci pentru
a-ţi accentua culoarea ochilor şi trăsăturile faciale<
Dacă ai ochi albaştri – Dacă vrei
să îţi scoţi în evidenţă albastrul ochilor, ar trebui să porţi cămăşi, tricouri
sau sacouri albastre. Acest lucru te va
ajuta de fiecare dată.
Dacă ai ochi căprui cu tonuri roşii
- Dacă ai ochi căprui închis, care
au pete sau dungi roşii, atunci
trebuie să optezi pentru haine
în tonuri calde, care să-ţi pună în evidenţă frumuseţea
ochilor. Cele mai potrivite
culori sunt portocaliul, galbenul şi roşul.
Dacă ai ochi căprui cu tonuri de verde Dacă ai ochi căprui, dar
uneori par verzi, vei dori,
cu siguranţă, să accentuezi acest lucru. Cenuşiul şi movul sunt
nuanţele ideale pentru a
face acest lucru. Vei fi uimit de cât de verzi vor arată ochii tăi.
Dacă ai ochii verzi
- Dacă eşti un norocos posesor de ochi verzi, cel mai
bine ar fi să porţi haine în
culori similare, pentru a
atrage atenţia asupra lor.
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Tulbur[rile cele mai frecvente ale glandei constau `ntr-o cre;tere a volumului ei,
`nso\it[ de o hipo sau hiperactivitate, care afecteaz[ `n mod diferit organismul.

DIET~

Este sarea iodat[ benefic[ Reguli importante `n
pentru s[n[tatea organismului? alimenta\ia copiilor
Cea mai mare gland[ endocrin[, tiroida, secret[ doi hormoni care inﬂuen\eaz[ ﬁecare \esut ;i ﬁecare celul[ a organismului.
Ace;ti hormoni sunt responsabili
de producerea de c[ldur[, adic[ au rol
termogenetic ;i stimuleaz[ rata metabolismului bazal, cel care asigur[ o
func\ionare `n condi\ii de baz[ a `ntregului organism.

Afec\iunile tiroidei
Glanda tiroid[ este situat[ `n partea
inferioar[ a g]tului, `n fa\a traheei ;i
chiar deasupra m[rului lui Adam. Rolul
ei este s[ secrete hormoni tiroidieni,
substan\e bogate `n iod ;i care controleaz[ metabolismul (reac\iile ;i procesele chimice din corp), deci dezvoltarea noastr[ mental[ ;i ﬁzic[.
Tiroida este `n str]ns[ leg[tur[ cu
alte glande aﬂate `n creier, care o inﬂuen\eaz[ direct. Hipotalamusul secret[
un hormon care regleaz[ hipoﬁza.
Hipoﬁza secret[ ;i ea un hormon, care
regleaz[ glanda tiroid[.
Organismul uman este o
“ma;in[rie” extraordinar de complex[,
bine adaptat s[-;i creeze singur echilibrul hormonal (`ntre anumite limite,
evident). ~n cazul `n care aceast[ putere
de autoreglare hormonal[ este dep[;it[
dintr-un motiv sau altul, apar disfunc\ia
tiroidian[ ;i apoi boala. Tulbur[rile cele
mai frecvente ale glandei constau `ntro cre;tere a volumului ei, `nso\it[ de o
hipo sau hiperactivitate, care afecteaz[
`n mod diferit organismul.
Majoritatea pacien\ilor care sufer[
de hipotiroidie au pielea uscat[, palid[
;i aspr[, sunt friguro;i, astenici, au
modiﬁc[ri de ritm cardiac, pulsul
sc[zut, sunt constipa\i, iau `n greutate,
sunt nervo;i, obosesc u;or, le cade
p[rul, au unghiile cr[pate, au tulbur[ri
de memorie ;i uit[ frecvent. ~n formele
grave, procesele mentale sunt foarte
lente, pacien\ii vorbesc cu greutate, `;i
g[sesc cu greu cuvintele. Femeile pot
avea tulbur[ri ale ciclului menstrual ;i
nu pot r[m]ne `ns[rcinate, ceea ce este
foarte bine, deoarece hipotiroidia poate
genera f[tului malforma\ii congenitale.
Hipertiroidia, reprezint[ hiperfunc\ia tiroidian[, adic[ producerea de
hormoni `n exces. Boala Basedow este
cea mai frecvent[ afec\iune hipertiroidian[. Prezen\a unei gu;e de dimensiuni
reduse este caracteristic[ acestei boli,
dar cel mai important aspect este
fenomenul ocular. Boala Basedow se
manifest[ prin afectarea ochilor din
cauza inﬁltr[rii \esutului din spatele
ochiului, a orbitei ;i a mu;chiului ocular, ceea ce `n forme severe poate pune
`n pericol vederea.
Manifest[rile hipertiroidiei sunt
complet opuse celor `nt]lnite `n
hipotiroidie< pacientul este agitat,
tremur[, transpir[, are pielea umed[,
are vasodilata\ie ;i tulbur[ri de ritm
cardiac, poate avea hipertensiune arterial[ sau diabet `n forme u;oare,
m[n]nc[ mult, are scaune dese ;i
sl[be;te.

Rolul alimenta\iei
Exist[ anumite alimente, cum ar ﬁ
varz[, conopid[, broccoli ;i alte legume
din aceast[ familie, care pot agrava
hipotiroidia, `n condi\iile unui deﬁcit
de iod. Bolnavii care sufer[ de hipotiroidie trebuie s[ m[n]nce cump[tat, s[
consume ;i alimente bogate `n iod(sare
marin[, alge, gutui, pe;te), dar f[r[ s[
fac[ excese.
~n caz de hipertiroidism, c]nd se

iau medicamente antitiroidiene, problema se pune exact invers. ~n acest caz
se recomand[ alimente din familia cruciferelor, cum sunt varz[, conopid[,
napii ;i mu;tarul. Sucul dintr-o
jum[tate de varz[, b[ut `n ﬁecare zi,
poate ﬁ un remediu folositor pentru a
reduce func\ia tiroidian[.

Sarea iodat[
Referitor la sarea iodat[, iat[ p[rerea
celui mai important medic naturist din
Spania, doctorul Berdonces<
“Una dintre campaniile medicinei
preventive a fost pentru impunerea s[rii
iodate `n consumul larg, la nivelul popula\iei. Totu;i, sarea iodat[ nu are nici
un efect pozitiv asupra tiroidei, cu excep\ia prevenirii hipotiroidismului `n
zonele de risc. Dac[ se adminstreaz[ `n
zone `n care nu exist[ riscul deﬁcitului
de iod, provoac[ prezen\a unei st[ri latente de hipertiroidie. Prin urmare, este
mai bine s[ se foloseasc[ la g[tit de
preferin\[, sarea marin[ ;i s[ se evite
sarea cu iod ad[ugat”.
Guvernul Rom]niei a hot[r]t prin
lege, `n anul 2002 c[ trebuie s[ ﬁe comercializat[ doar sarea iodat[.
Explica\ia dat[ de autorit[\i a fost
c[ suntem o \ar[ de hipotiroidieni, de;i
num[rul acestora este destul de mic ;i
apar\in unor zone clar delimitate din
\ar[.
A;adar, nu se pune problema unei
alegeri, pentru c[ nu putem alege `ntre
alimente f[r[ sare iodat[ sau cu sare iodat[ pentru c[ to\i produc[torii de alimente, cum sunt mezelurile ;i p]inea
de exemplu, sunt obliga\i prin lege s[
foloseasc[ sare iodat[. Asta, ca s[ nu
mai vorbim de iodul introdus `n ap[
potabil[.
Potrivit unui studiu, din 2002, c]nd
a `nceput iodarea s[rii ;i p]n[ `n 2006,
cazurile de cancer s-au dublat, iar cancerul de tiroid[, glanda care asimileaz[
iodul, a explodat. Cazurile de hipertiroidie au crescut de 5-6 ori.
Ca ;i cum nu era suﬁcient, `n 2006,

chiar `n s[pt[m]na `n care s-a publicat
rezultatul studiului, Guvernul Rom]niei
a aprobat dublarea cantit[\ii de iod din
sare.
Rezultatul este c[ Rom]nia are `n
eviden\e 480000 de bolnavi de cancer
(f[r[ a ﬁ contabiliza\i cei ce nu se ;tiu
`nc[ bolnavi) ;i cea mai mare mortalitate prin cancer dintre toate \[rile europene.
Suntem “frunta;i”, adic[ ocup[m
primul loc la cancerul de creier, de
pl[m]ni, de ovare ;i tiroid[.
:i mai este un lucru grav. Sarea de
buc[t[rie mai con\ine ;i E 536, ferocianur[ de potasiu, care este un antiaglomerant. Acest produs la peste 100 de
grade Celsius se descompune `n cianur[
de potasiu ;i clorur[ de ﬁer care
cauzeaz[ reducerea aportului de oxigen
c[tre s]nge, diﬁcult[\i `n respira\ie,
dureri de cap, ame\eli. Acest E536 este
interzis `n Anglia. Prin introducerea lui
`n sarea de buc[t[rie apar consecin\e
dramatice< cre;terea inciden\ei bolilor
cardiace ischemice, accelerarea proceselor de ateroscleroz[ percum ;i toxicitatea indus[ de cianur[ de sodiu sau
potasiu. Fierul care rezult[ din descompunerea acestui aditiv este un substrat
nutritiv pentru celula canceroas[ ;i
boala Alzheimer este corelat[ cu
cre;terea ﬁerului `n s]nge. Alte boli care
se agraveaz[ sunt< anemiile hemolitice,
hemoﬁliile, retinopatiile, insuﬁcien\[
cardiac[.
~l citez din nou pe doctorul
Berdonces< ”Consumul nediscriminatoriu de sare iodat[, contrar modului
`n care g]ndesc organele sanitare, poate
ﬁ periculos. Conform unui studiu recent, s-a demonstrat c[ inciden\a
cazurilor de hipotiroidism a crescut mai
ales `n r]ndul popula\iei feminine ;i
aceast[ cre;tere ar putea ﬁ atribuit[
campaniilor oﬁciale `n favoarea consumului de sare iodat[. Tiroidita autoimun[ este mai frecvent[ `n zonele
cu consum ridicat de iod, de exemplu
`n anumite zone din SUA ;i Japonia”.
Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Ca părinţi, sunte\i preocupaţi
de alimentaţia sănătoasă pentru
copiii vo;tri, dar mai mult decât
atât, v[ dori\i să-i educa\i, să devină responsabili și să poată lua
singuri decizii legate de propria
sănătate.
Specialiștii în dezvoltarea copiilor recomandă ca începând de la vârste mici
copiii să fie încurajaţi să participe în activităţile gospodărești, mai ales la cele
din bucătărie și la pregătirea meselor.
Astfel, micuţii se iniţiază în viaţa cotidiană a familiei, își îmbogăţesc cunoștinţele și sistemul de relaţionare socială.
Speciali;tii dau câteva sfaturi de care
orice părinte ar trebui să ţină cont când
vine vorba de alimentaţia copiilor<
1. Mic dejunul încarcă bateriile pentru toată ziua, așa că cel mai bine e să îţi
educi copilul de la vârste cât mai mici să
mănânce dimineaţa. Dacă reușești asta,
sunt mari șanse să păstreze acest obicei
toată viaţa!
2. Copiii sunt mai dispuși să mănânce
ori să încerce ceva nou dacă participă la
prepararea bucatelor. Este benefic și distractiv atât pentru părinte, cât și pentru
copil, să gătească și să se distreze împreu-

nă. Ba chiar și implicarea celui mic în
cumpărarea alimentelor este recomandată!

O hrană cât mai colorată
în fiecare zi
3. Toate culorile tari din fructe și legume provin din substan\ele naturale ale
plantelor, care au efecte benefice asupra
corpului. Nu degeaba nutriţioniștii recomandă o hrană cât mai colorată în fiecare zi! Pune-i copilului în farfurie mâncăruri și gustări pline de culoare, iar dacă
fructele și legumele sunt tăiate și aranjate
în forme atractive, cu siguranţă le va savura!
4. Fără zahăr! Zahărul nu conţine
substanţe nutriente și nu aduce beneficii
organismului! E o sursă de calorii goale,
creează dependenţă și, pe termen lung,
dăunează corpului. În orice situaţie puteţi
să înlocuiţi acest ingredient cu mierea.
5. Toate gustările pe care le daţi copilului trebuie să fie sănătoase, simple și
gustoase, iar atunci când nu aveţi timp
să pregătiţi ceva, cea mai simplă opţiune
sunt fructele. O altă variantă la-ndemână
e ca în iaurtul natural să adăugaţi fie un
fruct proaspăt, fie nuci ori seminţe cu
miere.

ATO MEDICAL VEST
~n rela\ie contractual[ cu Casa de
Asigur[ri de S[n[tate, ofer[ produse
decontate total sau par\ial

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
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A doua stagiune a beneficiat de experien\a adunat[ `n primul an ;i a adus mont[ri de anvergur[, cu
`ndr[zneli scenografice, cum a fost bazinul folosit ca spa\iu de joc `n “Antigona” trupei Harag sau,
tot la ei, decorul avangardist din “Hello, dr. Mengele” - ambele aduc]nd publicul pe scen[.

CULTUR~

Dup[ trei ani, Teatrul de Nord
se desparte de Casa de Cultur[
~n urm[ cu trei ani, trupele
Teatrului de Nord se desp[r\eau
de sala lor istoric[ din strada Horea, care avea s[ intre `ntr-o renovare marcat[ de `nt]rzieri ;i
controverse, de la `nceputul ei
p]n[ la recenta inaugurare public[. Important este c[, de la
toamn[, Teatrul de Nord se
`ntoarce acas[, dup[ un exil de
trei stagiuni la Casa de Cultur[ a
Sindicatelor.
Despre ultimul spectacol al stagiunii curente, “~ndr[gosti\ii din Ancona
II”, am scris pe scurt `n Informa\ia Zilei. Ne propunem acum o rememorare
a stagiunilor petrecute la Casa de Cultur[, cu momente mai bune sau mai
slabe, care au r[mas oricum `n amintirea publicului.

2013-2014< Acomodarea
Mutarea nu a fost u;oar[, nici acomodarea cu un nou spa\iu de joc, cu o
acustic[ nou[, cu o scen[ de dimensiuni mai mari, asta g]ndindu-ne doar
la personalul artistic, pentru tehnicieni
provoc[rile fiind ;i mai mari. Totu;i,
au existat c]teva spectacole memorabile `n acea prim[ stagiune `n cas[
nou[.
Ne amintim mai ales de “Rokonok”
(Neamurile), pus `n scen[ de Trupa
Harag `n regia lui Babarczy Laszlo, o
radiografie sumbr[, neiert[toare a corup\iei, cum de altfel este ;i “Un
du;man al poporului”, pus[ foarte bine
`n scen[ de Lendvai Zoltan `n aceea;i
stagiune. Spectacolele pentru copii ;iau g[sit un loc primitor `n Sala Amfiteatru. ~n ce prive;te sec\ia rom]n[, un
mare succes de public, care a umplut
sala, a fost “Profesorul de francez[“,
care a impus un actor care avea s[ devin[ un lider al tinerilor din trup[< Andrei Stan. O produc\ie `ndr[znea\[, de

Cel mai important c];tig al ultimelor stagiuni este `mprosp[tarea trupei cu actori tineri bine preg[ti\i
mari propor\ii, care a marcat directoratul lui Sorin Oros chiar dincolo de
arta teatral[ `n sine, a fost “Woyzeck
Transylvania”, regizat[ de Marcel |op.
A `nceput ;i colaborarea cu Eugen Gyemant, din care s-a n[scut un spectacol
care a f[cut o serie lung[ ;i frumoas[<
“Yom Kippur”, un recital al tuturor genera\iilor de actri\e din trup[, care sa folosit de spa\iul nou pentru o ingenioas[ scenografie cu publicul `n scen[.
Un succes de public a fost ;i “Take, Ianke ;i Cad]r”.

2014-2015< Marile produc\ii
A doua stagiune a beneficiat de experien\a adunat[ `n primul an ;i a adus
mont[ri de anvergur[, cu `ndr[zneli

scenografice, cum a fost bazinul folosit
ca spa\iu de joc `n “Antigona” trupei
Harag sau, tot la ei, decorul avangardist
din “Hello, dr. Mengele” - ambele
aduc]nd publicul pe scen[. S-a produs
;i o foarte frumoas[ (re)montare a
“Operei de trei parale” brechtiene. Avea
s[ fie ;i anul unui experiment reu;it,
cu dubla montare a “Scrisorii pierdute”,
`n dou[ limbi, realizat[ de regizorul
Sorin Militaru, care avea s[ r[m]n[
ata;at de Trupa Harag.
Stagiunea sec\iei rom]ne a `nceput
cu o montare superb[, realizare a regizorului Cristian Ioan ;i scenografei
Klara Labancz< “Inim[ de c]ine”, dup[
Bulgakov, un spectacol care a impus
doi actori care aveau s[ domine stagiunea< Ciprian Vultur ;i Stelian

Ro;ian. Vultur avea s[ fie memorabil
;i `n “Ivan Turbinc[“, iar Ro;ian avea
s[ apar[ `n roluri principale ;i proiecte
de mai mici propor\ii, printre care un
spectacol al[turi de Vasile Blaga ;i rolul
lui Don Tomao `n reluarea
“~ndr[gosti\ilor din Ancona”. Partea
t]n[r[ a trupei a produs un spectacol
viu ;i colorat< “Via\a ta `n 65 de minute”, care avea s[ anun\e surpriza stagiunii viitoare.

2015-2016< Improvizatorii
Aceast[ surpriz[ a fost trupa de improviza\ie Impro:tim, care a adus
s[tm[renilor un nou tip de spectacol,
foarte gustat de public prin caracterul
lui interactiv ;i foarte provocator pen-

tru actori, pentru c[ nu se ;tie niciodat[
ce idei tr[znite pot ap[rea din sal[. Trupa coordonat[ de Andrei Stan a dat
posibilitatea actorilor tineri s[ intre `n
contact c]t mai profund cu publicul
lor ;i s[-;i creeze ;i rela\ii de joc mai
bune, fapt care s-a v[zut de altfel ;i `n
premiera de duminica trecut[, `n care
finalul a fost dominat de ei< Andrei
Stan, Ioana Cheregi, Sergiu T[b[caru,
Cristian But, Anca Dogaru, Andreea
Mocan, c[rora li s-au al[turat nou-venitele Crina Andriuc[ ;i Roxana
F]na\[. Aici e marele c];tig al stagiunii<
crearea unui nucleu t]n[r `n jurul c[ruia se va putea construi noua identitate
a sec\iei rom]ne `n anii care vin.
Sub semnul improviza\iei a stat, oarecum, ;i stagiunea. Trupa Harag a
profitat de colaborarea cu Sorin Militaru ;i a lansat dou[ produc\ii de anvergur[, “Pesc[ru;ul” ;i “Familia Tot”,
ca ;i un spectacol foarte modern la
`nceputul stagiunii, “Manka”, pe un text
de Hathazi Andras. Stagiunea sec\iei
rom]ne nu a str[lucit< poate “Micul
Prin\” s[ fi fost un spectacol `mplinit,
;i cu siguran\[ “Orchestra Titanic”, ;i
ar mai fi notabil “Clinica sinuciga;ilor”,
cu care s-a mers la FestCo la `nceputul
verii. ~n rest, multe `ncropeli. S-a sim\it,
pe final, dorul de sala unde Teatrul e
acas[.

2016-2017?
Cu siguran\[ schimb[rile politice
vor afecta ;i Teatrul, sper[m noi `n bine, pentru c[ actorii sunt buni, doar
trebuie l[sa\i s[-;i fac[ meseria, dup[
o perioad[ cu scandaluri periodice
provocate de o Prim[rie care nu a iubit
aceast[ art[. Dar din toamn[ trupele
revin acas[. :i asta conteaz[ mult. Desigur, unele proiecte vor implica, poate,
;i Casa de Cultur[. Care ar fi p[cat s[
se `ntoarc[ `n vremea unei izol[ri deloc
benefice.
Vasile A.

Profesorul ;i omul de cultur[ s[tm[rean Muzsnai Arpad a fost s[rb[torit
la împlinirea vârstei de 75 de ani
Marţi 21 iunie, la Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale - CJCPCT Satu
Mare, a avut loc un medalion cultural
dedicat împlinirii a 75 de ani de la
naşterea profesorului, gazetarului şi
omului de cultură de etnie maghiară
Muzsnai Arpad.

Cuvinte de apreciere
ale colegilor şi cunoscuţilor
Manifestarea a fost deschisă de Robert Laszlo, directorul instituţiei organizatoare şi gazdă în acelaşi timp. Acesta a subliniat calităţile organizatorice
ale celui aniversat, preocupările lui
Muzsnai Arpad de a polariza atenţia
maghiarilor din ţară, dar şi din străinătate asupra activităţilor de pe aceste
meleaguri sătmărene.
A luat apoi cuvântul Felician Pop,
directorul de odinioară al instituţiei
gazdă, în prezent directorul Muzeului

Judeţean Satu Mare. Acesta a subliniat
buna colaborare avută cu Muzsnai Arpad, adesea cu unele tensiuni depăşite
în timp, ca urmare a elasticităţii celui
aniversat. De-a lungul anilor Muzsnai
Arpad a demonstrat calităţi de bun organizator, dar mai ales acelea de a
"creea" o serie de evenimente culturale
cu ecou naţional şi internaţional.
Gazetarul, scriitorul şi omul de cultură Veres Istvan, fost coleg în presa
scrisă de limbă maghiară la Satu Mare,
a prezentat o succintă biografie a celui
aniversat. Muzsnai Arpad s-a născut
în urmă cu 75 de ani la Satu Mare, unde
a absolvit Liceul ”Kölcsey Ferenc
(1957). Facultatea de Filologie din
Cluj-Napoca a absolvit-o în anul 1963).
A fost profesor la Culciul Mic şi Botiz,
apoi din 1973, ziarist la o serie de publicaţii de limbă maghiară. A colaborat
şi la ziarul local ”Szatmári Hirlap”.
Pe tot parcursul activităţii sale profesionale a sacrificat în majoritatea cazurilor interesele personale şi de grup,

Muzsnai Arpad a renunţat la funcţiile
politice pentru a se dedica organizării
de evenimente culturale

punând pe prim plan interesele comunităţii din care provine şi pe care o
susţine prin o serie de manifestări culturale.
Au fost apoi subliniate meritele lui
Muzsnai în constituirea la Satu Mare a
UDMR, organizaţie care şi-a dorit apărarea intereslor maghiarilor şi mai
puţin a se transforma într-un vector
politic. În timp cel aniversat a renunţat
la funcţia de preşedinte al organizaţiei
judeţene a UDMR, preferând a-şi pune
în valoare capacitatea creatoare şi organizatorică pe tărâm cultural.
Muzsnai Arpad este în conducerea
cercului Kölcsey. Prin demersurile sale
a contribuit la dezvelirea unor plăci
comemorative şi a unor busturi ale
scriitorilor maghiari precum cele ale
lui Kölcsey Ferenc, Szilagyi Domokos
la Satu Mare, Paskandi Geza, la Viile
Satu Mare ş.a.
Cuvinte de apreciere la adresa celui
aniversat au mai rostit Kereskenyi Sandor, om de cultură, dar şi noul primar

al municipiului Satu Mare, Kereskenyi
Gabor. Vorbitorii au exprimat cuvinte
de mulţumire privind activitatea desfăşurată de Muzsnai Arpad, dar şi-au
manifestat oarecum şi îngrijorarea faţă
de faptul că încă nu s-a oferit nimeni
să preia din mers o serie de sarcini de
ordin organizatoric pentru a putea
menţine ridicată ştacheta activităţilor
culturale organizate.
Totdeauna Muzsnai Arpad a fost
adeptul lucrului bine făcut şi s-a bucurat că a putut vorbi în limba maghiară cu oamenii de cultură români. Întotdeauna a pledat pentru organizarea
de evenimente culturale în comun cu
oamenii de cultură români, fapt care
contribuie la o mai bună cunoaştere.
În finalul manifestării Robert Laszlo i-a înmânat sărbătoritului o Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate culturală desfăşurată şi i-a urat
mulţi ani cu sănătate şi putere de muncă pe tărâm cultural.
Ioan Aniţaş
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O întreagă țară a aşteptat ediția 2016 a Europeanului de fotbal. Aveam speranțe că ne vom
comporta onorabil, că vom reuşi să trecem mai departe de o grupă relativ uşoară. Dar românii
nu s-au ridicat la înălțime, au părăsit competiția pe uşa din dos. Ne-a lipsit curajul, determinarea, valoarea. Au mai rămas fazele finale ale turneului european găzduit de Franța

SPORT
Finalele
Europeanului
de fotbal
Că tot suntem la capitolul istoria
Campionatului European, vă prezentăm în cele ce urmează campioanele
primelor 14 ediții.
1960 (Franța)
URSS - Iugoslavia 2-1
1964 (Spania)
Spania - URSS 2-1
1968 (Italia)
Italia - Iugoslavia 2-0
1972 (Belgia)
Germania - URSS 3-0
1976 (Iugoslavia)
Cehoslovacia - Germania 2-2 (5-3
d.p. lovituri de departajare)
1980 (Italia)
Germania - Belgia 2-1
1984 (Franța)
Franța - Spania 2-0
1988 (Germania)
Olanda - URSS 2-0
1992 (Suedia)
Danemarca - Germania 2-0
1996 (Anglia)
Germania - Cehia 2-1 (gol de aur)
2000 (Olanda și Belgia)
Franța - Italia 2-1 (gol de aur)
2004 (Portugalia)
Grecia - Portugalia 1-0
2008 (Austria și Elveția)
Spania - Germania 1-0
2012 (Polonia și Ucraina)
Spania - Italia 4-0

Programul fazelor
finale de
la Euro 2016
Europeanul de fotbal din 2016 a
trecut de faza grupelor. Au mai rămas
așadar fazele finale, iar totul se va încheia pe 10 iulie pe Stade de France
Vă lăsăm cu programul fazelor finale<
OPTIMI
Sâmbătă, 25 iunie
Meci 1< Elveţia - Polonia (Saint-Etienne, ora 16.00)
Meci 2< Croaţia - Portugalia (Lens,
22.00)
Meci 3< Ţara Galilor - Irlanda de Nord
(Paris, 19.00)
Duminică, 26 iunie
Meci 4< Ungaria - Belgia (Toulouse,
22.00)
Meci 5< Germania - Slovacia (Lille,
19.00)
Meci 7< Franţa - Irlanda (Lyon, 16.00)
Luni, 27 iunie
Meci 6< Italia - Spania (Saint-Denis,
19.00)
Meci 8< Anglia - Islanda (Nisa, 22.00)
SFERTURI
Joi, 30 iunie
Sfert 1< Câştigător meci 1 - Câştigător
meci 2 (Marsilia, 22.00)
Vineri, 1 iulie
Sfert 2< Câştigător meci 3 - Câştigător
meci 4 (Lille, 22.00)
Sâmbătă, 2 iulie
Sfert 3< Câştigător meci 5 - Câştigător
meci 6 (Bordeaux, 22.00)
Duminică, 3 iulie
Sfert 4< Câştigător meci 7 - Câştigător
meci 8 (Saint-Denis, 22.00)
SEMIFINALE
Miercuri, 6 iulie
Semifinală 1< Câştigător sfert 1 Câştigător sfert 2 (Lyon, 22.00)
Joi, 7 iulie
Semifinală 2< Câştigător sfert 3 Câştigător sfert 4 (Marsilia, 22.00)
FINALA EURO 2016
Duminică, 10 iulie
Stade de France - Saint-Denis, 22.00

Istoricul României
la Campionatele Europene
Perioada 10 iunie - 10 iulie din
anul 2016 are în program 51 de
meciuri la Campionatul European de fotbal, o ediție găzduită
de Franța. O ediție a 15-a la care
s-a calificat și naționala României
de fotbal, pentru a cincea oară în
istorie. Dar “tricolorii” au dezamăgit și s-au întors acasă terminând pe ultimul loc în Grupa A.
Primul campionat european de fotbal datează din anul 1960 când gazda
era tot Franța. Dacă la începuturi sistemul avea doar patru echipe, cu trecerea timpului formatul a calificat tot
mai multe reprezentative, în prezent
avem un număr total de 24, adică
aproape jumătate din Europa.
România a reușit să se califice pentru prima dată la acest turneu final în
anul 1984, o ediție găzduită de asemenea de Franța. Cu două grupe a câte
patru echipe, naționala noastră era repartizată în Grupa 2, alături de Spania,
Portugalia și Gemania Vest.

Boloni, primul marcator
al României
Ziua istorică de debut este 14 iunie
1984 când pe Stade Geoffroy-Guichard, din Saint-Etienne, România s-

a aflat față în față cu Spania.
Antrenorul Mircea Lucescu i-a folosit în acel meci pe următorii jucători<
Silviu Lung - Mircea Rednic, Costică
Ștefănescu (cpt.), George Iorgulescu,
Nicolae Ungureanu, Marcel Coraș,
Marin Dragnea (Aurel Țicleanu 57),
Laszlo Boloni, Michael Klein, Doru
Rodion Cămătaru, Romulus Gabor
(Gheorghe Hagi 76). Un prim meci în
care naționala noastră a reușit să
“smulgă” un punct. Scorul a fost deschis de spaniolul Lobo Carrasco (min.
22), iar Laszlo Boloni a intrat în istorie
cu prima reușită a României. În minutul 35 a primit un balon la 14 metri, a
tras violent pe jos, iar portarul Luis Arconada era învins. S-a terminat 1-1 și
avea să fie și singurul punct obținut la
Euro 1984. Asta pentru că România a
pierdut apoi cu Germania Vest, scor
2-1 (Voller 25, 66/ Coraș 46), și cu Portugalia, scor 1-0 (Nene 81). Am încheiat grupa pe ultimul loc, în vreme ce
Spania și Portugalia s-au calificat în semifinale.

Fără punct obținut
la Euro 1996
A doua prezență a României a fost
la Euro 1996 din Anglia. Pe atunci erau
alcătuite patru grupe a câte patru reprezentative. Tricolorii erau repartizați

România a câștigat primul meci la un European la ediția din 2000. I-am bătut pe englezi cu 3-2, într-un meci în care Hagi
nu a jucat fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene
în Grupa B, alături de Spania, Franța
și Bulgaria.
Și pe atunci, ca în prezent, naționala
noastră era pregătită de Anghel Iordănescu. În prima etapă a Grupei B, România a întâlnit Franța, un joc în care
au evoluat pentru noi< Bogdan Stelea Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, George Mihali, Dan Petrescu (Iulian Filipescu 78), Tibor Selymes, Ioan
Lupescu, Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi (cpt.), Marius Lăcătuș (Adian
Ilie 56), Florin Răducioiu (Viorel Moldovan 46). Dar Franța ne-a învins
atunci cu 1-0, după reușita lui Dugarry
din
minutul
25.
Au urmat alte două înfrângeri, cu
Bulgaria, scor 1-0 (Soichkov 3), și cu
Spania, scor 2-1 (Manjarin 1, Amor
84/ Răducioiu 29). De menționat că în
ultimele două jocuri, pe teren l-am avut
și pe sătmăreanul Daniel Prodan.

Singura victorie datează
de la Euro 2000
Cea mai reușită prezență datează
de la Euro 2000, o ediție găzduită de
Olanda și Belgia.
România s-a aflat în Grupa A, una
infernală dacă ne uităm la numele adversarilor. Chiar și așa, tricolorii s-au
descurcat excelent. În primul meci, cu
Germania, tricolorii au câștigat un
punct extrem de valoros. Remizam pe
12 iunie în fața Germaniei, scor 1-1.
Moldovan a deschis scorul în minutul
5, iar Scholl avea să egaleze în minutul
28. A urmat înfrângerea cu Portugalia,
scor 1-0, singurul gol fiind marcat de
Costinha în minutul 90+4.
Ziua de 20 iunie 2000 este una istorică. Pe Stade du Pays de Charleroi,
România avea să își treacă în palmares
prima victorie la un campionat european. Un meci trăit cu sufletul la gură
de o întreagă țară.
Am înfruntat Anglia, am învins
Anglia după un meci dramatic. Selecționer era Emerich Jenei, iar jucătorii

folosiți în acel meci au fost< Bogdan
Stelea - Cosmin Contra, Iulian Filipescu, Gheorghe Popescu (cpt., Miodrag
Belodedici 32), Cristian Chivu, Dan
Petrescu, Constantin Gâlcă (Laurențiu
Roșu 68), Dorinel Munteanu, Adrian
Ilie (Ionel Ganea 74), Viorel Moldovan,
Adrian Mutu.
Cristian Chivu avea să deschidă
scorul printr-un gol spectaculos de pe
stânga (min. 28). Centrarea românului
s-a dus direct în poarta englezilor. Dar
până la pauză, britanicii au trecut în
avantaj prin reușitele lui Shearer (penalty, min. 41) și Owen (min. 45). Repriza secundă, una de foc, ne-a oferit
golurile lui Munteanu (min. 48), preluare pe piept șut violent din careu, dar
și al lui Ganea care a transformat cu
sânge rece penalty-ul din minutul 89.
Am câștigat cu 3-2 și ne-am calificat
în premieră în sferturile competiției.
Dar acolo nu am făcut față Italiei, am
pierdut cu 2-0 (Totti 33, Inzaghi 43).

Euro 2008, în Austria
și Elveția
Opt ani mai târziu, România a jucat
la Euro 2008 din Austria și Elveția. Am
prins de asemenea o Grupă C infernală
în care am jucat cu Olanda, Italia și
Franța.
Pe 9 iunie am înregistrat un scor
alb cu Franța, un meci în care selecționerul Victor Pițurcă a folosit jucătorii<
Bogdan Lobonț - Cosmin Contra, Gabriel Tamaș, Dorin Goian, Răzvan Raț,
Răzvan Cociș (Paul Codrea 64), Mirel
Rădoi (Nicolae Dică 90+3), Cristian
Chivu (cpt.), Bănel Nicoliță, Daniel Niculae, Adrian Mutu (Marius Niculae
78). În meciul doi am remizat cu Italia,
scor 1-1 (Panucci 56/ Mutu 55). Dar
un meci în care Mutu a ratat un penalty
în repriza secundă. În ultimul meci nea învins Olanda și am terminat grupa
pe locul 3, respectiv am venit acasă.

Euro 2016, de uitat...

O întreagă țară a așteptat ediția
2016 a Europeanului de fotbal. Aveam
speranțe că ne vom comporta onorabil,
că vom reuși să trecem mai departe de
o grupă relativ ușoară. Dar românii nu
s-au ridicat la înălțime, au părăsit competiția pe ușa din dos, se află deja acasă
de câteva zile. Ne-a lipsit curajul, determinarea, valoarea.
După primul meci din grupă, contra Franței, am fost mulțumiți de atitudine. În pofida faptului că am pierdut
cu scorul de 2-1. Anghel Iordănescu a
deschis campionatul folosind următorii jucători< Ciprian Tătărușanu - Cristian Săpunaru, Vlad Chiricheș (cpt.),
Dragoș Grigore, Răzvan Raț, Nicușor
Stanciu (Alexandru Chipciu 72 ), Ovidiu Hoban, Mihai Pintilii, Adrian Popa
(Gabriel Torje 82), Florin Andone (Denis Alibec 61), Bogdan Stancu.
În meciul al doilea, România a dezamăgit cumplit contra Elveției. Oarecum ciudat, ne-am bucurat după înfrângerea cu Franța, dar ne-am supărat
după egalul cu Elveția, scor 1-1. Sigur,
toate acestea din cauza jocului. România lui Anghel Iordănescu nu merita
acel punct, după joc. Aveam să realizăm o remiză și toate gândurile se îndreptau spre decisivul România - Albania de la Lyon. Dar echipa noastră a
continuat să dezamăgească și a pierdut
cu 1-0 meciul. Adică ne-am asigurat
biletele de întoarcere spre casă.
Și după opt ani de așteptare ne-am
ales cu nimic. Ne gândim acum la următorul turneu final. Avem vreo șansă
la Mondialul din 2018? La cum stau
lucrurile... Dar mai avem timp până la
Europeanul din 2020. Atunci vom aniversa 60 de ani de la înființarea turneului, iar competiția se va desfășura
în 13 orașe ale Europei. Iar Arena Națională din București va găzdui meciuri
din faza grupelor și din optimile de finală. Dar până atunci, multe se vor mai
schimba, desființa în fotbalul sărac din
România.
Ionuț B.
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Noua Ordine Mondială este formată de fapt din mai multe etape de orânduiri sociale
care îşi succed una altora până în momentul în care absolut toţi oamenii vor fi controlaţi,
însemnaţi şi folosiţi după bunul plac al celor care conduc lumea.

MAGAZIN

St[pânii din umbr[
ai lumii - ilumina\ii

Este 666
“Cifra Diavolului”?
În unele ediţii ale Noului Testament,
''Numărul Fiarei'' apare ca fiind 616.
Cu toţii cunoaștem semnificaţiile
atribuite de-a lungul timpului numărului
666. În Noul Testament, se face referire
la el ca fiind ,,Cifra Diavolului", iar din
epoca modernă a început să fie cunoscut
drept ,,Numărul Antichristului". Totuși,

Ceea ce îndeobşte numim realitate istorică este un fenomen care se desfăşoară pe două planuri.
Primul plan este cel vizibil, la îndemână oricărui om care iese pe stradă sau
accesează televiziunile şi Internetul. Nu
este decât vârful aisbergului. Cel de al
doilea plan este nevăzut pentru cei mulţi.
În această dimensiune ascunsă se pune
la cale însăşi viitorul lumii. Autorii? Un
grup ocult care veghează destinele omenirii de mii de ani. Cei care au auzit de
ei, le spun Illuminați.
Mare parte din ceea ce serveşte massmedia sunt minciuni şi manipulări grosolane. Că tot ce se spune "liber" nu este
decât rezultatul unui fals care izvorăşte
dintr-un lung şir de minciuni oficiale.

“Puterea” acestei lumi
nu este a SUA, Rusia, China,
Japonia, sau U.E.
În acest caz, vei descoperi încetul cu
încetul că "Puterea" acestei lumi nu este
aceea pentru care se bat în prezent Statele
Unite, Rusia, Japonia, U.E. Toate aceste
puteri economice şi militare nu sunt decât nişte piese de joc, mânuite din umbră
de adevăraţii stăpâni ai planetei. De acolo, din anonimatul Întunericului, ei leagă
şi dezleagă mersul lucrurilor. De la cel
mai înalt nivel imaginabil al puterii, acest
for necunoscut celor mulţi guvernează
aproape nestingherit. Ei fac legi şi revoluţii, ei instaurează guverne, ei hotărăsc
ce ţări dispar pentru că altele să le ia
locul. Ei "fabrică" noi ideologii şi chiar
religii. Se spune că ei au creat orânduirea
capitalistă, tot ei au creat-o şi pe cea comunistă.Au eliminat comunismul din istorie ca pe o măsea stricată atunci când
au considerat că nu mai corespunde cu
planurile lor. Ei făuresc tratatele militare
şi economice internaţionale, ei schimbă
regimuri politice şi preşedinţi de state,
ca pe nişte simple piese uzate ale unei
maşini. Pentru ei, Lojile Masonice de orice rit, N.A.T.O., Grupul Bilderberg,
O.N.U., Comisia Trilateral[, defuncta
U.R.S.S. şi alte organizaţii pe care le-am
văzut sau le vedem încă defilând pompoase la televizor, nu sunt altceva decât
"terenul de lucru" al stăpânilor din umbră. Despre identitățile şi naţionalităţile
Iluminaților nu se cunosc decât foarte

Iluminații lucrează pentru îndeplinirea unei adevărate succesiuni de Noi Ordini Mondiale
puţine lucruri, după cum este uşor de
bănuit. În schimb planurile lor devin vizibile pe măsură ce "valul" de pe ochii
celui care vrea să afle. Puterea lor este cu
adevărat mare şi temută de oricine ajunge
să afle câte ceva despre ei. De-a lungul
mileniilor, au desăvârşit o artă a conspiraţiei până aproape de piscul perfecţiunii.
Proba de neştirbit a Timpului le-a
şlefuit politica în patru mari direcţii, simple şi greu de contracarat< 1.Creează conflicte şi războaie în care cele două părţi
provocate, lupta una împotriva celeilalte
şi nu contra adevăratului instigator> 2.Nu
apar niciodată în văzul tuturor> 3.Finațează toate părţile implicate în conflict>
4.Trec întotdeauna drept instanţa împăciuitoare care pune capăt conflictelor.
Totuşi, succesul lor mondial nu se
bazează pe politică lor inteligent[ - diabolică, cât pe inerţia şi superficialitatea
marilor mase de oameni din întreaga lume, care înghit tot ce li se serveşte drept
viaţă zilnică şi realitate palpabilă. Mase
de oameni care se lasă docil conduse precum o turmă de oi de peste 6 miliarde de

capete. Li se spune Iluminați, dar nu v[
gândiţi că vreunul dintre ei a atins Iluminarea spirituală. Termenul le-a fost
atribuit mai degrabă din frică şi obedienţă. Averile lor sunt incredibile, întregul sistem bancar mondial este la picioarele lor. Milionarii din topurile "Forbes" nu sunt decât nişte simpli băieţi de
mingi pe lângă cei care deţin adevărata
putere consolidată prin sume de ordinul
miilor de miliarde de dolari.
Istoria oficială aminteşte gruparea
Iluminați drept o organizaţie ocultă care
a luat naştere undeva în anul 1776. Adevărul este vechi de mii de ani.
Cu mult înainte de apariţia Masoneriilor sau a oricărei organizaţii oculte,
undeva printre nisipurile Orientului
Apropiat, se punea la cale o conspiraţie
al cărei scop final era dominarea întregii
lumi.
Primul secret necesar conducerii oamenilor este strict legat de supremaţia
asupra opiniei publice. Atfel se poate provoca atâta vrajba, îndoială şi păreri contradictorii, încât oamenii de rând nu se

pot orienta în aceast[ harababur[ şi sunt
convinşi că este mai bine să nu aibă vreo
opinie personală cu privire la politică.
Trebuie aprinse şi aţâţate pasiunile
poporului. În acest scop, trebuie creată
o literatură murdară, facilă, lipsită de spiritşi dezgustătoare. Mai departe ţine de
datoria presei să demonstreze neputinţa
non-Iluminaţilor în toate domeniile activităţilor umane.
Iluminații lucrează pentru îndeplinirea unei adevărate succesiuni de Noi
Ordini Mondiale.
Noua Ordine Mondială este formată
de fapt din mai multe etape de orânduiri
sociale care îşi succed una altora până în
momentul în care absolut toţi oamenii
vor fi controlaţi, însemnaţi şi folosiţi după bunul plac al celor care conduc lumea.
Ultima formă a Noii Ordini Mondiale ar fi aceea în care Iluminații vor
restrânge numărul oamenilor de pe planetă de la câteva miliarde la câteva milioane. În acest scop vor crea războaie,
crize alimentare, noi boli şi virusuri fără
leac.

Universul se extinde mai repede decât credeau cercet[torii
Universul se extinde mai repede
decât se crezuse anterior.
Aceasta fiind o descoperire surprinzătoare care ar putea testa o
parte a teoriei relativității a lui Albert Einstein, un pilon al cosmologiei rezistent la provocările științei
de un secol de când a fost creată,
relatează Reuters.
Descoperirea că universul se extinde
cu cinci până la nouă procente mai repede decât se credea, anunțată în comunicate de presă comune ale NASA și
Agenției Spațiale Europene, stârnește, de
asemenea, ipoteze despre ce umple 95%
din cosmosul care nu emite lumină și
nici radiații, au mărturisit oamenii de
știință.

Universul deține particule
subatomice necunoscute

"Poate universul ne păcălește”, a spus
Alex Filippenko, astronom la University
of California, Berkeley și coautor al unei
viitoare lucrări despre această descope-

rire care va fi publicată în revista ‘The
Astrophysical Journal’.
Rata de expansiune a universului nu
se potrivește cu predicțiile bazate pe măsurători ale radiației remanente provenite
din explozia inițială (Big Bang), care a
dat naștere universului cunoscut cu 13,8
miliarde de ani în urmă.
O posibilitate pentru această discrepanță este că universul deține particule
subatomice necunoscute, similare cu neutrinii, care călătoresc aproape la fel de
repede ca viteza luminii (300.000 de kilometri pe secundă).
O altă idee este că așa-numita „energie întunecată”, o forță misterioasă, antigravitațională, descoperită în 1998, ar
putea împinge galaxiile mai departe una
de alta cu o putere mai mare decât cea
estimată inițial.
„Acest lucru poate fi un indiciu important pentru înțelegerea acelor părți
din univers care alcătuiesc 95% din tot

și care nu emit lumină, cum ar fi energia
întunecată, materia întunecată și radiațiile întunecate”, a declarat întru-un comunicat fizicianul Adam Riess de la Telescope Science Institute din Baltimore
(statul Maryland).
Mișcarea mai rapidă a Universului
ridică, de asemenea, problema posibilității ca teoria generală a relativității a lui
Einstein, care servește ca eșafodaj matematic pentru calcularea modului în care
interacționează elementele construcției
de bază ale materiei, ar putea să fie ușor
greșită, a spus NASA.
Riess și colegii săi au făcut această
descoperire prin construirea unei etalon
cosmic mai bun pentru calculul distanțelor.
Ei au folosit telescopul spațial Hubble
pentru măsurarea unui anumit tip de stele, cunoscute sub numele de variabile
Cefeide, din 19 galaxii situate dincolo de
Calea Lactee.

ce îi face pe oameni să creadă că această
cifră ar putea fi malefică? Când și unde
a apărut această concepţie? Răspunsurile
ni le dau specialiștii în numerologie.
Experţii de la Numberphile susţin că
cifra 666 nu are proprietăţi matematice
remarcabile, însă dacă studiem trecutul
său putem afla detalii fascinante referitoare la modul în care Biblia a fost scrisă
iniţial.
Din câte se pare, cea mai evidentă
dovadă este prezenţa numărului în Cartea Apocalipsei. Aici, numărul este utilizat ca și cod, într-un mod destul de evident.
Textul Cărţii Apocalipsei a fost redactat iniţial în limba greacă veche. În
textele redactate în această limbă, numerele sunt scrise sub forma literelor, la fel
cum se întâmplă și în cazul celeilalte
limbi principale în care a fost scrisă Biblia, cea ebraică.
Pentru un număr mic, primele litere
ale alfabetului grecesc, alfa, beta și gama,
sunt echivalentele cifrelor arabe 1, 2 și 3.
Apoi, la fel ca și în cazul cifrelor romane,
atunci când sunt formate numere mari,
cum ar fi 100, 1.000 sau 1.000.000, acestea
sunt reprezentate prin propria lor combinaţie specială de litere. ,,Acest lucru înseamnă că fiecare cuvânt are o valoare
numerică", menţionează prezentatorul
clipului.
În capitolul 13 din Cartea Apocalipsei
este menţionată următoarea frază< ,,Lăsaţi-l pe cel care înţelege să identifice
semnificaţia numărului fiarei, căci el este,
de fapt, numărul unui om. Numărul lui
este 666". Așa cum este menţionat în videoclip, ,,este aproape ca și cum în text
s-ar spune< am să-ţi dau o ghicitoare, tu
trebuie să găsești numărul Bestiei".
Prin urmare, ce se întâmplă dacă
,,traducem" numărul 666 folosind alfabetul grecesc?
Având în vedere ura populaţiei iudaice împotriva Imperiului Roman și, în
special, împotriva unuia dintre liderii săi,
împăratul Nero, considerat a fi un om
deosebit de rău, mulţi istorici au căutat
referinţe în textul biblic pentru a studia
trecutul omenirii.
Studiind textul original, vom vedea
că, în acest pasaj, ,,literele" 666 sunt, de
fapt, scrise în ebraică. Dacă vom traduce
semnificaţia acestora, vom afla că ele se
citesc ,,Neron Kesar", adică ,,Nero Caesar" sau împăratul roman Nero.
La acea vreme, nimeni nu se încumeta să menţioneze într-o carte< “Nero
este sursa tuturor nenorocirilor", menţionează Pete în videoclipul postat pe YouTube.
Faptul că cifra 666 nu are nici un fel
de proprietăţi matematice remarcabile
nu este în totalitate adevărat, deoarece
ea poate fi descrisă și sub formă de număr
triunghiular.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.
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Eva Longoria a avut o nunt[
de poveste `n Mexic
O ceremonie intim[ `n aer liber, cu vedere spre lac, trei rochii
splendide create de cea mai bun[
prieten[, Victoria Beckham, ;i un
mesaj personal din partea
pre;edintelui Barack Obama.
Acestea au fost doar c]teva dintre
“ingredientele” nun\ii de vis ce a
avut loc `n Mexic.
Eva Longoria (41 de ani) nu ;i-ar fi
putut dori o zi mai frumoas[ sau mai deosebit[ cu ocazia c[s[toriei sale cu cel
care-i este al[turi de trei ani, magnatul
media José “Pepe” Antonio Bastón (47
de ani), de-a lungul unui weekend de
s[rb[toare care a `nceput pe 20 mai. “Am
a;teptat o astfel de zi de c]nd m[ ;tiu.
~ntotdeauna ne-am sim\it ca so\ ;i so\ie
dar sunt extrem de fericit[ c[ acum este
oficial. A fost o zi uimitoare, exact cum
ar trebui s[ fie o nunt[ ;i at]t de mult[
distrac\ie,” `;i aminte;te actri\a proasp[t
c[s[torit[.
Ceremonia civil[ a avut loc vineri,
20 mai, la re;edin\a lui Sharon ;i Emilio
Azcarraga, proprietarul companiei multimedia mexicane Televisa, unde Pepe
este pre;edinte. Invita\ii au participat la
o cin[ de bun-venit, m]ncarea servit[ fiind preg[tit[ de faimosul chef mexican
Enrique Olvera. ~n urm[toarea zi, 80 de
oaspe\i s-au adunat `n gr[dinile casei celor doi miri din Valle de Bravo, aflat[ pe
malul lacului Avàndaro, la vest de Mexico
City. Printre ei s-au aflat c]nt[re\ul Ricky
Martin, actri\a Melanie Griffith, prezentatorul TV Mario Lopez, precum ;i David Beckham al[turi de so\ia sa Victoria,
cea care a creat trei \inute speciale pentru
mireas[, purtate de aceasta de-a lungul
weekend-ului pres[rat cu petreceri. “Am
rugat-o pe Victoria s[-mi creeze rochia
fiindc[ am dorit s[ fie ceva special ;i f[cut
cu dragoste.” Pe l]ng[ rochia lung[ pe
care Eva a purtat-o `n timpul ceremoniei
religioase, Victoria a creat ;i o versiune
mai comod[ pentru petrecere ;i o a treia
pies[ pentru ceremonia civil[ din ziua
anterioar[. “Victoria a fost ;i unul dintre
martorii mei – a semnat h]rtia care confirm[ c[ am fost acolo, a;a c[ a fost un
weekend Victoria Beckham,” a glumit
Eva.
So\ia lui David Beckham a ajutat-o
pe viitoarea mireas[ s[-;i pun[ ;i pantofii, special crea\i de Brian Atwood ca dar
de nunt[, precum ;i bijuteriile Messika.
P[rul miresei, purtat desf[cut, a fost
aranjat de hair-stilistul vedetelor de la
Hollywood Ken Paves, bun prieten al celor dou[, machiajul fiind realizat de Elan
Bongiorno. Florarul vedetelor Preston
Bailey a creat un coridor suspendat din
glicine albe ;i lumini, inspirat din filmele
de la Hollywood, cu sc[ri din oglind[
care duceau la altar, astfel `nc]t Eva s[;i poat[ face o intrare grandioas[.
Cea care a condus-o pe actri\[ la altar
a fost mama ei, Ella Eva Mireles, deorece
tat[l Evei nu mai poate c[l[tori cu avionul. “Ne-a trimis toat[ dragostea lui, de
acas[ din Texas. ~l ador[ pe Pepe,” spune
Eva. Precedat[ de fiicele din prima
c[s[torie a mirelui, mireasa ;i-a f[cut
apari\ia duc]nd un buchet extrem de
simplu, dintr-un singur fir de gladiol[
alb[, al[tur]ndu-se viitorului ei so\, la
fel de elegant `ntr-un costum gri Brunello
Cucinelli, `n fa\a altarului pe care se afla
o cruce mare alb[ ;i dou[ sculpturi florale `n form[ de aripi de fluture sub bolta
de glicine ;i lumini aurii.
Trupa de jazz Carte Blanche a c]ntat
la ceremonia ce a avut loc la apusul soarelui, slujba religioas[ fiind oficiat[ `n
englez[ ;i spaniol[ de c[tre p[rintele Pedro. ~n timp ce mirii `;i puneau verighetele ;i `;i rosteau jur[mintele, se preg[tea
o surpriz[ pentru Eva, materializat[ `n
prezen\a fostei sale colege de platouri din
serialul “Neveste disperate”, Vanessa Williams, care ;i-a f[cut apari\ia c]nt]nd
piesa ei “Save the Best for Last”. “I-am
spus lui Pepe c[ adoram acea melodie,
apoi m-am `ntors ;i am fost uimit[ s[ o

v[d pe Vanessa acolo!”
Alte surprize au fost reprezentate de
mesaje video speciale din partea lui Hillary Clinton ;i Serena Williams. Chiar ;i
pre;edintele Barack Obama a trimis un
mesaj pentru a le ura mult noroc mirilor.
“Asta a fost foarte frumos deoarece `n
urm[ cu aproximativ un an, l-a `ntrebat
pe Pepe c]nd avea de g]nd s[ m[ cear[
de so\ie. A;a c[ este, `ntr-un fel, ;i meritul
lui,” a declarat Eva, care a lucrat al[turi
de Obama `n campania electoral[ din
2012. La nunt[ au luat cuv]ntul surorile
Evei, fra\ii lui Pepe ;i mirele, care au adus
lacrimi de fericire ;i emo\ie `n ochii
actri\ei. “Totul m-a f[cut s[ pl]ng, mai
ales discursul lui Pepe, care a vorbit despre noi ca o familie – eu, el ;i copiii lui,
acest lucru fiind cel mai important.” At]t
Eva, c]t ;i Pepe au mai fost c[s[tori\i<
Eva cu actorul Tyler Christopher ;i cu

juc[torul de baschet Tony Parker, iar Pepe cu Natalia Esperón, cu care are trei
copii – un fiu José, fiicele Tali ;i Mariana.
Eva ;i Pepe s-au cunoscut `n Mexico City
cu trei ani `n urm[, prin intermediul
prietenului lor comun, designerul de interior Ricardo Barroso, ;i s-au logodit `n
timpul unei c[l[torii `n Dubai din luna
decembrie. Ricardo s-a aflat printre prietenii apropia\i ;i membri ai familiei care
au fost al[turi de cei doi miri la recep\ia
de nunt[. Muzica pentru cocktail-ul dinainte de ceremonie a fost asigurat[ de
Pro Down, o trup[ format[ din muzicieni cu dizabilit[\i, `n semn de iubire
pentru sora mai mare a actri\ei care se
afl[ `n aceea;i situa\ie ;i care a inspirato pe vedet[ s[ `nfiin\eze o funda\ie umanitar[ `n sprijinul persoanelor cu dizabilit[\i.
Cina a fost servit[ `ntr-un cort `mpo-

dobit cu candelabre florale din cristale
;i din glicine. Pere\ii au fost acoperi\i de
perdele din cristale `n timp ce mesele au
fost decorate cu aranjamente superbe din
trandafiri albi, bujori, lalele, orhidee ;i
zambile.
Primul dans al mirilor a avut loc pe
melodia “Quiero Casarme Contigo”, interpretat[ de c]nt[re\ul columbian Carlos Vives. ~n cadrul unei alte surprize a
lui Pepe pentru mireasa lui, Carlos a
ap[rut `n persoan[ pe scen[ pentru a interpreta c]ntecul lor special dup[ ce anterior `;i ceruse scuze `ntr-un mesaj video
c[ nu putea lua parte la petrecere. Mare
iubitoare de distrac\ie, mireasa a urcat
pe scen[ al[turi de Ricky Martin pentru
a c]nta `mpreun[ cu acesta “Livin’ La Vida Loca”.
David ;i Victoria Backham au dansat
;i ei toat[ noaptea, bucur]ndu-se pentru

cei doi miri. Creatoarea de mod[ britanic[ a postat mai multe mesaje pe Instagram, `n care-;i ar[ta iubirea pentru so\ul
ei ;i admira\ia pentru Eva ;i Pepe. “Cea
mai de;teapt[ ;i cea mai frumoas[ femeie
pe care am `nt]lnit-o vreodat[. M[ simt
onorat[ s[ te numesc prietena mea. O zi
at]t de minunat[, plin[ de iubire. ~l
ador[m pe Pepe !” Un uimitor foc de artificii – o alt[ surpriz[ a lui Pepe – a uimit
invita\ii, urmat de un tribut al anilor ’80
sus\inut de trupa Matute, care a distrat
oaspe\ii p]n[ diminea\a.
Unul dintre invita\i a spus `n discursul s[u c[ cei doi miri sunt ca un amestec
fin de vinuri – Eva este un cabernet, iar
Pepe este un merlot, echilibr]ndu-se
unul pe altul. “Ne respect[m reciproc,
ne sprijinim `n tot ceea ce facem ;i realiz[m c]t de noroco;i suntem c[ ne-am
g[sit unul pe altul.”

