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Donald Trump, suspectat de o fraud[
fiscal[ de zeci de milioane de dolari
Donald Trump, favorit pentru
a reprezenta Partidul Republican
în scrutinul prezidenţial din SUA,
este suspectat că a încercat să comită o fraudă fiscală de 50 de milioane de dolari, relevă o investigaţie a ziarului britanic The Telegraph. Conform unor documente
oficiale obţinute de publicaţia britanică, magnatul american a aprobat o investiţie de 50 de milioane
de dolari într-o companie, dar, după câteva săptămâni, acţiunea a fost
prezentată ca "împrumut".
Experţi citaţi de The Telegraph
afirmă că aceasta a fost o manevră
în scopul comiterii unei fraude fis-

Profesorul universitar dr. Toader Nicoară a vorbit în deschiderea simpozionului

Lidera dreptei
populiste germane,
anchetat[ pentru
declara\ii false
Lidera partidului “Alternativa
pentru Germania” (AfD), Frauke
Petry, este vizată de o anchetă pentru sperjur care a determinat justiția germană să solicite ridicarea
imunității sale parlamentare, a
anunțat Parchetul federal german.
Lidera formațiunii AfD, susținută în sondajele de opinie de 13%
din electoratul german, este cercetată pentru unele declarații făcute
în fața comisiei de control electoral
din landul Saxonia. La finalul lui
2015, Frauke Petry a făcut declarații
sub jurământ în fața acestei comisii
parlamentare, cu privire la finanțarea campaniei electorale a AfD
în 2014 în landul Saxonia și face
obiectul unei plângeri depuse de
un parlamentar de extremă-stânga
pentru declarații false, delict pasibil
de cinci ani de închisoare. Parchetul nu a precizat care dintre declarațiile vizate ar fi mincinoase.

cale.
Tranzacţia vizată de anchetă ar
fi avut loc în anul 2007 şi ar implica
grupul Bayrock, aflat sub controlul
omului de afaceri american activ
în domeniul imobiliar. Totuşi, documentele nu sunt semnate în niciun loc în nume personal de Donald Trump, care însă poate fi tras
la răspundere în contextul în care
este proprietarul şi preşedintele firmei respective.
Dacă autorităţile americane vor
considera că este necesară o anchetă în acest caz, Donald Trump riscă
să fie nevoit să se retragă din cursa
prezidenţială.
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Familia Obama se va muta din ianuarie 2017
într-o vil[ de lux din Washington

Istoria c[ilor ferate s[tm[rene a fost
transpus[ în piese filatelice
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Preşedintele SUA, Barack
Obama, şi familia sa intenţionează
să se mute, la finalul mandatului,
într-o vilă de lux cu cel puţin nouă
camere situată în oraşul Washington şi estimată la 5,3 milioane de
dolari, afirmă surse citate de presa
americană.
Potrivit National Journal, începând din 20 ianuarie 2017 familia preşedintelui Barack Obama
se va muta în comunitatea Kalorama, situată în districtul de nordvest al capitalei Statelor Unite.
Surse citate de Independent Journal au confirmat că familia Obama va închiria o vilă de lux din
zona Belmont Road (Kalorama),
care are o suprafaţă utilă de 760
de metri pătraţi.
Până acum, în această vilă a
locuit Joe Lockhart, purtător de
cuvânt al fostului preşedinte Bill
Clinton.
Casa a fost construită în 1928,
are nouă camere spațioase și opt
băi, plus o toaletă de serviciu și a
fost vândută în 2014 pentru suma
de 5.295.000 de dolari.
Soţii Barack şi Michelle Obama au două fete - Sasha, în vârstă

de 14 ani, şi Malia, care are 17 ani.
Luna trecută, Casa Albă a anunţat
că Malia Obama a fost admisă la
Universitatea Harvard, dar va începe cursurile abia în 2017.
Obama, care a locuit la Chicago înainte de a deveni președinte în 2009, a dezvăluit că va rămâne împreună cu familia la Washington după ce va pleca de la cea
mai faimoasă adresă din lume —
numărul 1600 din Pennsylvania
Avenue. Pentru Barack Obama
viața de după peședinția SUA va
începe la 20 ianuarie 2017.
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EVENIMENT
~nalt Prea Sfin\ia Sa
Justinian Chira
`mpline;te 95 de ani
~nalt Prea Sfin\ia Sa Justinian Chira,
episcopul Maramure;ului ;i S[tmarului,
`mpline;te s]mb[t[, 28 mai, venerabila
v]rst[ de 95 de ani. Pentru a marca acest
eveniment din via\a ~naltpreasfin\iei Sa-

~n cetatea Masada s-au adunat to\i zelo\ii a c[ror c[petenie a fost Eleazar. Apoi neput]nd
Flavie s[ cucereasc[ cetatea, fiind ap[rat[ foarte bine, ai `nconjurat-o cu pere\i de piatr[ ;i
aprinz]nd u;or cet[\ii, au `nfrico;at pe evrei, care nu au vrut s[ se predea omor]ndu-;i mai `nt]i
muierile ;i pruncii, p]n[ la unul s-a omor]t pentru a nu c[dea `n m]inile Romanilor. ~n ala fel au
fost `nvin;i iudeii de c[tre Romani.

Cronica lui Ioan Teodorovici despre
d[r]marea cet[\ii Ierusalimului
Ioan Teodorovici, folosindu-se
de reproducerea unor documente
din Istoria Universal[ `ntocmit[ de
D. Pavel Kengela\, Arhiepiscopul
M[n[stirii Sf]ntul Gheorghe din
Banat, a scris pentru prima dat[ `n
limba rom]n[ ;i apoi a fost prelucrat[ de el, la Biserica greco
rom]neasc[ din Pesta.

le, vineri, 27 mai 2016, ora 13.00 se va
s[v]r;i un Te-Deum `n Paraclisul de la
re;edin\a episcopal[, eveniment la care
va participa ;i ~naltpreasfin\itul p[rinte
Andrei Andreicu\, mitropolitul Clujului,
Maramure;ului ;i S[lajului.
Preasfin\itul Justinian s-a n[scut `n
ziua de 28 mai 1921, `n localitatea Plopi;,
Maramure;, `ntr-o familie de \[rani evlavio;i, la botez primind numele de Ioan.
În 12 martie 1941, t]n[rul Ioan ;i-a
`ndreptat pa;ii spre M[n[stirea Sf]nta
Ana din Rohia. Un an mai t]rziu, la data
de 2 martie, `n aceea;i m[n[stire, t]n[rul
frate Ioan a fost tuns `n monahism, primind numele de Justinian. La 23 de ani,
p[rintele Justinian este numit stare\ al
M[n[stirii Sf]nta Ana,
pe care a
condus-o timp de 30 de ani. ~n anul 1973
a fost chemat spre a fi hirotonit episcopvicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ;i Clujului. Aceast[ slujire o va
`mplini p]n[ `n toamna anului 1990,
c]nd este chemat la conducerea Episcopiei Maramure;ului ;i S[tmarului. Din
anul 1973 ;i p]n[ `n prezent a hirotonit
peste 400 de preo\i ;i diaconi. Este autorul a peste 20 de c[r\i la care se adaug[
alte sute de studii teologice. De-a lungul
timpului i-au fost conferite 4 titluri de
Doctor honoris causa. De asemenea iau fost oferite mai multe distinc\ii biserice;ti ;i civile precum cea de Arhiepiscop onorific, ridicat `n rang de Sf]ntul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom]ne ;i
"Steaua Rom]niei", conferit[ de
Pre;edin\ia Rom]niei `n 2011.
Informa\ia Zilei ;i Informa\ia TV `i
doresc ani mul\i cu s[n[tate, putere de
munc[ ;i zile binecuv]ntate.
"La mul\i ani!"
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El a mai fost ;i paroh al Cinstitelor
Consistorii din Buda ;i V]r;e\. A scris ;i
despre "P[m]ntul F[g[duin\ei" ;i "Palestina" `n "Historia Universalis" cu Tiparul
Cr[iesc al Universit[\ii din Pesta din
1824, p. 347 - 358, despre "D[r]marea
Cet[\ii Ierusalimului ;i ~mpr[;tierea Iudeilor `n lume".
"V[z]nd Iudeii cum c[ cu Titus Flavius nu se glume;te pentru c[ din zi `n
zi `mputernicindu-se cu mai mare putere,
a `nconjurat ;i i-a str]mtorat `n cetate.
Iudeii au lep[dat toat[ r[utatea, g]lceava
;i neunirea ;i s-au `mpreunat to\i laolalt[
;i cu un suflet au `nceput a cugeta despre
m]ntuirea lor ;i a Cet[\ii Ierusalimului.
:i p]n[ Iudeii cugetau `n cetate, vr[jma;ii
lor Romanii, `;i ascu\eau s[biile lor sub
pere\ii cet[\ii, pentru ca pe to\i iudeii
p]n[ la unul s[-i taie. Titus Flavius, vr]nd
s[ cru\e Cetatea Ierusalimului, Biserica
lui Solomon ;i s]ngele Iudeilor, a trimis
la d]n;ii un sol, cu cuvinte de pace ;i s[
le zic[ s[ se predea ;i apoi s[ r[m]n[ `n
pace, `ns[ Iudeii au r]s de cuvintele lui
Titus Flavius ;i batjocorind pe sol, l-au
trimis `napoi. Auzind acestea Titus Flavius, a ordonat s[ se `nt[reasc[ Cetatea
cu pere\i de piatr[ `n exterior, ca nimenea
s[ nu poat[ ie;i, nici s[ intre `ntr-`nsa.
Dup[ `nconjurarea Cet[\ii, provizia
termin]ndu-se a crescut foamea `n Ierusalim. ~n toate zilele ie;eau Iudeii din
Cetate ;i se predau armatei Romanilor,
pe care `i primea Titus Flavius ;i `i hr[nea
iar pe cei `nd[r[tnici, care nu vroiau s[
se predea, cam 500 pe zi `i prindea ;i `i
sp]nzura. La un moment dat nu mai avea
loc unde s[ ridice sp]nzur[tori. Cei
prin;i erau despica\i, ca Romanii s[
scoat[ aurul ;i din trupul lor. ~ntr-o noapte au fost spinteca\i 2000 de iudei,
c[ut]nd aur ;i argint `n p]ntecele lor.
Din 14 Mai ;i p]n[ la 1 iulie Iudeii
`ntr-un num[r de 115.880 au murit de
foame `n incinta cet[\ii, iar mai mult de
600.000 au murit `n afara cet[\ii ;i erau
ne`ngropa\i. ~n incinta cet[\ii cei mor\i
au fost `ngropa\i de rudele lor sau `n casele lor pe ascuns. ~n cele din urm[ foametea a fost at]t de mare, `nc]t Iudeii
m]ncau iarb[, f]n umezit, scoar\[ de copaci, piei, `nc[l\[minte din piele, curele
de piele, ajung]ndu-se la canibalism< muierile r[peau de la b[rba\i, b[rba\ii de la
muieri, p[rin\ii de la feciori, ;i feciorii
de la p[rin\i, mamele de la fete, fetele de
la mame. O femeie pe nume Maria, fata
unui Eleazar a `njunghiat pe fiul ei ;i l-a
fript, apoi l-a m]ncat. ~n;tiin\]ndu-se
Titus Flavius despre toate acele lucruri,
a ridicat m]inile spre Cer ;i spun]nd c[
nu el e cauza pedepsei iudeilor, apoi a
trimis a doua oar[ un sol pe numele s[u
Iosif Evreul, la iudei pentru a le cere pace
;i la ascultare p]n[ mai au timp de a avea
grij[ de Biserica lui Solomon, `ns[ iudeii
cei cu inima `mpietrit[ nu s-au supus ;iau b[tut joc de sol.

~ntoarcerea lui Iosif
din Cetate
~ntorc]ndu-se Iosif din Cetate a spus
lui Titus Flavius< Dumnezeu a judecat
pe poporul acesta ;i pe to\i la pierie i-a
`ntors. De nu ai fi venit tu asupra lor, ori
c[ i-ar fi `nghi\it p[m]ntul, ori c[ apa iar fi `necat, ori c[ foc din cer, ca Sadoma

Romanii i-au `nvins pe iudei `ncercuind cetatea Masada cu un zid `nalt de piatr[, astfel `nfrico;]ndu-i pe evrei
;i Gomora, i-ar fi ars, acum f[ dar[ cum
;tii.
Auzind acesetea Titus Flavius cu
jur[m]nt a zis< Sparge-voi cetatea p]n[
`n fundamentul ei ;i pe poporul acesta
`nd[r[tnic `l voi `mpr[;tia. Apoi cum a
zis, a;a a ;i f[cut. Deci a ordonat osta;ilor
s[i, ca toate p[durile ;i dumbr[vile din
jurul Ierusalimului s[ le taie ;i cu lemnele
acelea s[ umple toate redutele ;i gropile
Cet[\ii apoi s[ le atace.

Titus Flavius a alergat
s[ sting[ focul din Biserica
Iudeilor
Iudeii ap[r]ndu-se pe mul\i Romani
au omor]t. ~ns[ neunirea Iudeilor a
`nvins suprema\ia Romanilor, care a cucerit Cetatea Ierusalimului ;i au ucis pe
foarte mul\i Iudei. Tremur]nd de fric[
Iudeii au strigat< Mun\ilor, mun\ilor!
C[de\i peste noi ;i peste pruncii no;tri!
Dealuri ;i Culmi! Ierta\i-ne pe noi ;i
p[catele noastre! R[zbunarea Romanilor
a fost cumplit[. Un soldat roman a aruncat foc `n Biseric[ care scrum s-a f[cut.
~nsu;i Titus Flavius a alergat s[ sting[
focul, dar osta;ii romani din nou o incendiau ;i omorau pe orice iudeu le c[dea
`n cale. Titus Flavius v[z]nd c[ nu e cu
putin\[ s[ apere Biserica a intrat singur
`n Sf]nta Sfintelor adic[ `n altar ;i afl]nd
acolo sfe;nicul, masa, c[delni\a de aur ;i
Cartea Legii le-a luat cu sine. A;a s-a stricat Ierusalimul `n 8 august, iar[ `n 15 a
aceleia;i luni ;i Biserica a aras la 72 de
ani dup[ na;terea lui Hristos. Mai `nainte
cu 639 de ani, `n aceea;i lun[ ;i aceea;i
zi a fost ars[ de Babilonieni. De la Solomon f[c[torul Bisericii, p]n[ la 15 august
`n anul 70 de la na;terea lui Hristos a stat
Biserica Ierusalimului 1.130 de ani. Spre
aducerea aminte de stricarea Bisericii,
`nt]ia oar[ prin Nabuhononsor, iar a doua oar[ prin Titus Flavius, iudeii `n tot
anul o zi ;i o noapte postesc, adic[ `n 15
zile a lunii august.
Iudeii, `mpr[;tia\i prin s[biile Romanilor, au fugit `n cetatea cea de sus, adic[
`n Sion. Zelo\ii sau t]lharii, fugind ;i ei
`n aceea cetate, neput]nd `nc[pea `ntr]nsa, au omor]t 8000 din cei de o credin\[ cu d]n;ii, astfel au putut intra `n
Sion. Romanii alerg]nd dup[ d]n;ii, au
`nconjurat Sionul ;i i-au obligat s[ se predea, f[g[duindu-le c[ le va cru\a via\a.
~ns[ iudeii au r[spuns zic]nd< noi cu
jur[m]nt ne-am legat, nici de cum a nu

ne preda, ne rug[m numai, ca s[ ne da\i
voia, s[ ie;im cu muierile ;i cu pruncii
no;tri, din cetate ;i s[ ne urc[m `n mun\i.
O oameni f[r[ de minte zisa Titus Flavius, `nc[ mai cuteza\i s[ sta\i `mpotriva
noastr[? R[spl[ti-voi vou[ aceasta< fi\i
diminea\a gata, c[ negre;it v[ voi cerceta.
A doua zi a ordonat atacul asupra
Sionului ;i cucerindu-l i-a dat foc, pe
mul\i Iudei i-a luat `n scalvie pe al\ii i-au
ucis. Mul\i iudei s-au ascuns, dar au fost
g[si\i de Romani ;i au fost uci;i.
Timp de patru luni, a `nconjurat Ierusalimul ;i 1.500.000 de iudei au fost
uci;i, iar 97.000 au fost lua\i `n sclavie,
al\ii au fost du;i la Roma pentru a fi folosi\i ca gladiatori pentru a lupta cu animale s[lbatice. Num[rul sclavilor era at]t
de mare, mul\i dintre ei nu au putut fi
v]ndu\i, situa\ie `n care au fost du;i, unii
`n Egipt, al\ii `n alte \[ri.
A;a a c[zut ;i s-a pr[p[dit Cetatea
cea Mare a Ierusalimului ;i minunata,
frumoasa ;i bogata Biseric[. A;a s-au
`mpr[;tiat iudeii peste tot p[m]ntul. A;a
s-a `mplinit spunerea `nainte a prorocilor
lor ;i cuv]ntul lui Hristos, Luca cap, 19.
- 20 Titus Flavius a spart pere\ii cet[\ii ;i
palaturilor, n-a l[sat piatr[ pe piatr[, c]t
nu e cu putin\[ cunoa;te unde a fost una
sau unde a fost alta. Nu numai prorocii
ci ;i alte multe semne au anun\at cu mult
`nainte despre d[r]marea Ierusalimului,
precum Iosif, scriitorul vechinilor celor
evreie;ti, m[rturise;te< "Un om cu numele Iisus, umbl]nd prin Cetatea Ierusalimului, `nconjurarea ei vreo c]teva
luni, `naintea tuturor striga< vai Cetate,
vai \ie Biseric[! Vai ;i mie tic[losului!
Din patru p[r\i ale p[m]ntului sunt
roind acesta, glasul asupra Ierusalimului,
glasul a tot poporul iudeesc. :i m[car c[
adesea ori pentru aceea au fost, totu;i nau `ncetat a gr[i acelea;i cuvinte. Afar[
de aceasta, s-a ar[tat cu un an mai `nainte
de `nconjurarea Ierusalimului `nc[ ;i o
stea cu coad[ (comet[) asupra de Ierusalim, care a stat deasupra lui, iar coada
sa era ca o sabie ;i p]n[ la `nconjurarea
a stat asupra Cet[\ii. Alta, la a noua oar[
noaptea a str[lucit altarul Bisericii Ierusalimului cu o lumin[ a;a de mare, ca ;i
c]nd ar fi fost luminat de fulgere. Dup[
aceea duc]nd Ierusalimii o vac[ spre ardere, `n loc de vi\el, a lep[dat un miel.
U;a Bisericii cea de aram[, de c[tre
r[s[rit, care ala de grea era c]t 20 de oameni cu mare putere o deschidea ;i o
`nchidea, la miezul nop\ii cu mare sunte
singur[ s-a deschis. Mai pe urm[ a sunat

preo\ilor, ce se va `mplini prin arderea
Bisericii, cu urm[toarele cuvinte< S[ mergem de aici. ~ns[ pe l]ng[ toate acestea
semne, iudeii n-au vrut s[ se `ndrepte
sau s[-;i vin[ `n fire. Singur Titus Flavius
de multe ori le-a gr[it zic]nd< Nu eu ci
Dumnezeu asupra iudeilor m]nios fiind,
a `ntins m]na asupra lor ;i i-au surpat,
c[ci puterea romanilor nu i-ar fi putut
`nvinge de n-ar fi avut Romanii
`nving[tor pe Dumnezeu. A;a scrie Filostrat ;i Iosif Evreul.

Titus Flavius `ntorc]ndu-se
la Roma, a luat tot ce aveau
evreii mai scump
Titus Flavius `ntorc]ndu-se la Roma,
toate sculele cele ce aveau iudeii mai
scumpe, le-a luat cu sine. ~nc[ 700 de
sclavi, din cei mai frumo;i, care mergeau
dup[ corul lui Titus, c]nd au intrat `n
Roma. Pe Simeon ;i pe Ioan, c[peteniile
zela\ilor sau a altor trubur[tori i-a dus la
Roma ;i pe cel dint]i leg]ndu-l de grumaz, ca pe un urs l-au dat s[-l poarte iar
pe al doilea spre etern[ `nchisoare.
Dac[ s-a dus Titus Flavius la Roma,
pe Lachilie Basu l-au l[sat s[ se duc[ `n
Iudeia pentru a continua distrugerea
cet[\ilor Irodion ;i Makeron.
Dup[ pu\in timp Lochilie Basu a murit ;i a fost `nlocuit cu Flavie Sylviu, care
scul]ndu-se a mers mai pe urm[ `ns[ cel
mai puternic peste toate cet[\ile ca s[
ost[;easc[ asupra lui Masad. ~n aceea cetate s-au adunat to\i zelo\ii a c[ror c[petenie a fost Eleazar. Apoi neput]nd Flavie
s[ cucereasc[ cetatea, fiind ap[rat[ foarte
bine, ai `nconjurat-o cu pere\i de piatr[
;i aprinz]nd u;or cet[\ii, au `nfrico;at pe
evrei, care nu au vrut s[ se predea
omor]ndu-;i mai `nt]i muierile ;i pruncii, p]n[ la unul s-a omor]t pentru a nu
c[dea `n m]inile Romanilor. ~n ala fel au
fost `nvin;i iudeii de c[tre Romani.
Dup[ ce a `nvins Vespasian Chesariul
;i au `mpr[;tiat pe iudei, a ordonat s[ le
v]nd[ tot p[m]ntul lor ;i nu numai cetatea Emmaus a l[sat-o pe care au numit-o Nicopol. Pe cel mai aproape din
semin\ia lui Iuda, pe to\i i-au omor]t.
Pierz]nd iudeii n[dejdea de a tr[i `n pace.
Iudeii r[ma;i `n Iudea a ordonat ca toat[
partea b[rb[teasc[ s[ dea `n tot anul c]te
o jum[tate de sticl[ `n loc de impozit.
Ioan Corneanu, Lacrima Teocan
Istr[uan din Cartea `n manuscris,
Cronicarii, Rom]ni din Ardeal
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Echipa formată din Mihai Mocanu, Nándor Hágó şi Aurelian Ilieş de la Muzeul din Carei, coordonată de arheologul dr. Liviu Marta din cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare, au dat din întâmplare peste această monedă care s-a dovedit a fi cea mai veche din zona Careiului şi care este de
fapt o monedă de argint care copiază o drahmă grecească din perioada lui Alexandru Macedon.

ISTORIE

Moned[ de 2300 de ani,
descoperit[ în zona Carei
scriele antice menţionează că au participat la războaiele din lumea elenistică. “În
peregrinările lor au văzut o lume fascinantă cu oraşe şi mijloace tehnice care
depăşeau chiar şi puterea lor de imaginaţie, o lume pe care au dorit să o copieze
prin adoptarea unor obiecte şi obiceiuri
elenistice”, a precizat arheologul Liviu
Marta.

După descoperirea celor 130
de monede din argint şi a unui
pandantiv de aur la Andrid, arheologii din cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare mai bifează o
descoperire importantă în această
zonă. Săptămâna trecută a fost
descoperită cea mai veche monedă din regiunea Careiului, piesă
ce atestă începutul economiei monetare în regiune, pe parcursul
sec. al III-lea î.de Chr.

În ce măsură peregrinările
mercenarilor celţi în aria
est-mediterană au influenţat
aspectul general al culturii?

Piesa prezintă elemente de „barbarizare” care indică faptul că celţii din zona
Careiului au copiat moneda elenistică
într-o interpretare proprie. Dincolo de
faptul că trădează o evidentă stângăcie
comparativ cu cei care au realizat moneda orginală, aceasta ne oferă câteva elemente inedite referitoare la istoria şi
mentalitatea celţilor ce au trăit pe meleagurile sătmărene.

Apariţia monedelor
în Grecia antică
Moneda, folosită pentru prima dată
pe continentul european de grecii antici,
a apărut iniţial ca piesă cu valoare intrinsecă destinată schimburilor comerciale. Primele monede emise în acest
scop aveau ca principal argument al valorii greutatea metalului ce o înglobau,
fapt pentru care la început aveau gravate
doar câteva simboluri, reprezentate de
semne distinctive ale unor cetăţi sau regate. Ulterior, pe monede au început să
apară gravate şi efigiile unor zei protectori greci, cum ar fi Atena, Helios, Zeus,
Apollo, Heracles, Dionisos, apoi inscripţii şi efigii ale basileilor, adică a regilor care conduceau statele greceşti. Grecii au făcut din emiterea monedelor o
adevărată artă, însă celţii au interpretat
această artă într-o manieră proprie, potrivit mentalităţii lor dar şi a capacităţii
artistice limitate. Trebuie recunoscută
măiestria greu de egalat a grecilor antici
în tratarea celor două principale aspecte:
cel tehnic, de prelucrare a metalelor şi
de preparare a aliajelor necesare, iar cel
de-al doilea, cel mai important, aspectul
estetic, adică talentul cu care gravorii au
realizat efigii, imagini şi inscripţii. În lumea celtă din sec. III î.Hr. şi chiar după
aceea, au circulat monede care nu erau
altceva decât imitarea unor monede greceşti, a monedelor macedonene şi a denarilor republicani romani, lucru care
indică tendinţa de aliniere a culturii la
economiile şi culturile mai evoluate.
Din Macedonia aveau să apară şi primele
monede din spaţiul carpatic, având inscriptionat numele basileului, denumire
echivalentă cu cea de rege. Prima dintre
elea fost a regelui Filip al II-lea (359-336
a.Chr.) mare strateg şi om politic, întemeietor al statului centralizat macedonean. Fiul lui Filip al II-lea, Alexandru
al III-lea (336-323 a.Chr.), cunoscut în
istorie ca Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare, cuceritor al unui imperiu fără egal, a fost primul care a intuit
că moneda poate avea, la scară largă, pe
lângă rolul pur comercial şi pe acela de
mijloc de comunicare sau de construire
a unui cult de zeificare a regelui. Reuşind
perfomaţe istorice, de natură militară dar
şi de civilizaşie, a apreciat că mesajul de
pe monede se poate constitui într-un mijloc de propagare a unităţii vastului imperiu ce avea în centru personalitatea sa
”eroică”. El a înfiinţat foarte multe monetării şi din cantitatea mare de metal
acaparată a emis un mare număr de stateri de aur, tetradrahme şi drahme de ar-

Diferența dintre moneda găsită în zona Carei ;i moneda copiată, o drahmă
grecească din perioada lui Alexandru Macedon
gint, popularizându-şi propria efigie şi
numele său către cele patru zări ale imperiului cucerit. Ajungând o monedă
“globală”, celţii, tracii şi alte popoare au
purces să imitarea monedelor care îl reprezintă pe Alexandru cel Mare.

Cea mai veche monedă
din zona Careiului, o imitaţie
a monedei elenistice
O astfel de monedă din argint a fost
descoperită în ultima zi de teren din cadrul unui fructuos program de cercetare
derulat în primăvara acestui an pe raza
comunelor Andrid şi Pir. Echipa formată
din Mihai Mocanu, Nándor Hágó şi Aurelian Ilieş de la Muzeul din Carei, coordonată de arheologul Liviu Marta din
cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare, au
dat din întâmplare peste această monedă
care s-a dovedit a fi cea mai veche din
zona Careiului şi care este de fapt o monedă de argint care copiază o drahmă
grecească din perioada lui Alexandru
Macedon.
“Se observă din modul degradat de
redare a feţei şi a blanei leului de pe cap
(aluzie la blana leului din Nemeea „îmbrăcată” de eroul Herakles). Pe revers se
renunţă la elemente greceşti de vestimentaţie (toga zeului) şi de mitologie (bastonul cu doi şerpi încolăciţi, caduceul),
în schimb apare un elemente specific vestimentanţiei celtice: pantalonii. Fizionomia lui Zeus de pe tron a fost transformată: personajului “i se taie” barba
cu care este redat pe moneda grecească,
prin lipsirea de barbă urmărindu-se oferirea unei identităţi celtice, dat fiind că
acest obicei era unul recunoscut în epoca
ca fiindu-le specific. Desenarea cununii
de lauri arată o familiarizare cu un simbol
al distincţiei la greci, fapt ce atestă un
apetit al celţilor de a copia nu doar monedele ci şi anumite elemente de civili-

zaţie. Incapacitatea de a copia inscripţia
de pe original, redarea ei prin câteva litere
disparate arată că nu se exagera cu conectarea la civilizaţie, păstrându-se o doză
de originalitate (tradiţie ce se va păstra
pe aceste locuri şi peste 2000 de ani). Un
adorant redat schematic, în genunchi, la
picioarele zeului, este reprezentat subdimensionat în comparaţie cu personajul
divin, într-o manieră specifică artei celtice. Este un modaliate tranşantă de a
arăta că zeul deşi este reprezentat antropomorf, face parte dintr-o categorie superioară muritorilor neînsemnaţi”, explică arheologul Liviu Marta.
Desigur că deşi pornite de la un model
unic, atât tetradrahmele celtice cât si cele
dacice, au avut interpretari specifice propriilor culturi, au beneficiat fiecare de
diferite niveluri tehnice de prelucrare a
metalelor, toate acestea având ca rezultat
piese monetare cu caracteristici total diferite. “Această interpretare celtică este
extrem de interesantă pentru că ne oferă
indicii despre mentalitatea celţilor din
zona noastră. Ei nu ştiau să scrie, dar încearcă să copieze scrisul probabil mergând pe ideea că literele sunt nişte semne
a căror prezenţă “dă bine” pe o monedă.
Lipsa exerciţiului gravării literelor, incapacitatea de a le dimensiona corect, face
ca pe copia monetară să fie desenate doar
trei semne grafice. Această manieră de
copiere este specifică secolului III sau începutului de secolul II î. de Hr, după care
imaginile de pe monede devin tot mai
slabe calitativ. Noile monede realizate
după copii ajung atât de degradate, încât
literele sunt înlocuite de puncte şi linii
trasate fără nici o noimă.
Moneda de la Andrid aduce un element în plus la problematica conectării
celţilor din zona noastră la civilizaţia elenistică. Această conectare este susţinută
de o serie de descoperiri din zonă care
sugerează că mercenarii celţi din zona
Careiului au fost printre celţii despre care

Arheologii sugerează modalitatea în
care au ajuns celţii din arealul carpatic
să cunoască monedele elenistice. Există
indicii că un rol fundamental în adoptarea monedei la celţi l-a avut înflorirea
mercenariatul, la care există numeroase
referinţe antice. Mercenarii celţi au fost
angajaţi încă de Alexandru cel Mare, iar
apoi au fost înrolaţi în mai multe armate
ale regatelor elenistice, conduse de generalii săi care îşi disputau moştenirea
imperială. Mercenarii celţi intră în solda
Ptolomeilor sau a noilor monarhi din
Asia Mică. Prezenţa celţilor europeni pe
teatrele de operaţiuni din bazinul estmediteranean a fost deosebit de frecventă
şi de intensă, însă existau slabe informaţii
referitoare la zonele sau modalităţile de
recrutate.
În ultimii ani au apărut tot mai multe
indicii revelatoare în zona de nord-vest
a României. Astfel se poate spune că şeful
militar celt înmormântat la Ciumenşti a
fost şi el unul dintre cei care şi-au oferit
serviciile unuia sau altuia dintre monarhii din a doua jumătate a secolului al IIIlea î. Chr. Apărătoarele de picior din metal (cnemidele) din mormântul princiar
sunt piese identice cu acelea ale ofiţerilor
din lumea greacă. Confecţionarea lor era
realizată după forma piciorului, fapt ce
atestă participarea personajului de la
Ciumeşti pe teatre de operaţii din spaţiu
elenistic. Pentru aceleaşi legături pledează descoperirea la Ciumeşti- Moară a
unei zăbale de tip tracic, indicând călătorii de traversare a spaţiului balcanic.
Prezenţa unei tetradrahme emisă de Eumanes de la Pergam în tezaurul monetar
de la Turulung sau unei amfore cu ştampilă de Olbia la Berveni, vin să ateste importuri venite direct din lumea greacă.
Cununa de lauri desenată de celţi pe moneda de la Andrid vine să ateste o familiarizare a acestora cu simbol al distincţiei
în lumea elenistică. În aceaşi măsură faptul că a fost descoperită o amforă la Berveni arată că în zona noastră celţii foloseau uleiuri sau vinuri aduse de la distanţă mare, ca semn de prestigiu, asociat
unei conectări la “lumea civilizată”.
Având în vedere descoperirile recente se pune următoarea întrebare: în ce
măsură peregrinările mercenarilor celţi
în aria est-mediterană au influenţat aspectul general al culturii şi civilizaţiei
din zonele de origine? În general se consideră că adoptarea monedei de către
celţi a fost influenţată de obişnuirea mercenarilor cu utilizarea banilor. De asemenea, pătrunderea unor produse sudice
în Europa temperată a fost mijlocită de
mişcările acestor grupuri de războinici.
În concluzie putem spune încă o dată că
descoperirirea acestei monede, dar şi a
altor obiectelor găsite înainte reflectă modul în care comunităţile din zona Sătmarului sunt angajate într-un complex
şi sofisticat schimb de bunuri şi idei, mainifestat pe distanţe lungi într-o reţea ce
poate fi considerată deja de natură ”globală”.
A consemnat Alexandra Ardelean

Acum 55 de ani
se n[;tea Amnesty
International
La 28 mai 1961, ziarul britanic The
Observer publica articolul avocatului
Peter Benenson, intitulat "Prizonierii
uita\i", `n care este lansat un apel de
amnistiere a tuturor persoanelor `ncarcerate, `n diverse p[r\i ale planetei,
pentru convingerile lor.
Benenson a fost inspirat `n ac\iunea sa dup[ ce a citit un articol despre
doi tineri portughezi care au fost `ncarcera\i pentru c[ au ridicat paharele
`ntr-un local public toast]nd pentru
libertate. La momentul respectiv Portugalia era condus[ sub dictatura lui
Antonio de Oliveira Salazar.
Articolul "Prizonierii uita\i" a fost
republicat `n cele mai importante ziare
de pe `ntreg globul, iar campania de
amnistiere lansat[ de Benenson a primit sute de oferte de sprijin. ~n luna
iulie 1961, delega\ii din Belgia, Marea
Britanie, Fran\a, Statele Unite, Germania, Irlanda ;i Elve\ia au propus Na\iunilor Unite `nfiin\area unei mi;c[ri interna\ionale permanente de lupt[ pentru ap[rarea libert[\ii de opinie ;i religie. Aceasta avea s[ devin[ Amnesty
International, o organizaţie neguvernamentală care are ţelul de a promova
drepturile omului, mai ales cele
menţionate în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului a ONU. Amnesty
International este finanţată aproape în
totalitate din abonamente şi donaţii
de la membrii săi din toate părţile lumii şi nu acceptă donaţii de la guverne
sau organizaţii guvernamentale, fiind
apolitică şi nepartizană. Este una din
cele mai puternice organizaţii neguvernamentale internaţionale, iar imparţialitatea şi corectitudinea colaboratorilor săi au devenit proverbiale.

La 29 mai 1453
Constantinopolul
c[dea sub turci
Căderea Constantinopolului este
numele sub care e cunoscută cucerirea
capitalei Imperiului Bizantin de forțele
Imperiului Otoman, sub comanda sultanului Mehmed al II-lea. Evenimentul
a avut loc în ziua de 29 mai 1453.
Căderea Constantinopolului a însemnat nu numai sfârșitul Imperiului
Roman de Răsărit și moartea ultimului
împărat bizantin, Constantin al XIlea, dar și o victorie strategică de o importanță crucială pentru cucerirea estului mediteranean și al Balcanilor de
către otomani. Constantinopolul a rămas capitala Imperiului Otoman până
la destrămarea acestuia în 1922.
În dimineața zilei de 29 mai a început atacul final. Primul val de atacatori a fost format din trupele auxiliare (asabi), care erau slab pregătiți și
echipați, și au avut doar rolul de a ucide
cât mai mulți apărători posibil. Al doilea val s-a concentrat asupra unei secțiuni de ziduri din nord-vestul orașului, care era parțial prăbușită în urma
loviturilor de tun. Otomanii au reușit
în cele din urmă să pătrundă, dar au
fost respinși după scurt timp. Bizantinii au făcut față celui de-al treilea val
de atacatori, trupele de elită ale sultanului - ienicerii, dar generalul genovez
Giovanni Giustiniani, unul din comandanții armatei bizantine, a fost rănit grav în timpul atacului și evacuarea
sa de pe metereze a provocat panică.
Împăratul Constantin al XI-lea însuși
a condus ultima apărare a orașului,
murind în luptă pe străzile orașului
său, alături de soldații săi.
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La Oradea drumul de fier a ajuns la 24 aprilie 1858. Liniile secundare au fost construite mai
târziu. Așa s-a întâmplat și cu linia Debrecen-Valea lui Mihai-Carei-Satu Mare, inaugurată la 25
septembrie 1871. La construcția ei, porțiunea de cale ferată Carei - Satu Mare - Halmeu făcea
parte din magistrala Debrecen - Valea lui Mihai - Satu Mare - Korolevo - Sighetu Marmației, în
lungime totală de 220 km.

Istoria c[ilor ferate s[tm[rene a fost
transpus[ în piese filatelice
Primul oraș din Transilvania care a fost legat prin cale ferată de capitalele vest-europene a fost Oradea, devenind punct de plecare spre
centrul Ardealului, spre Carpați și
Dunăre și spre drumurile comerciale ale Orientului. Informații despre istoria căilor ferate din zona Satu Mare am aflat de la ing. Lorincz
Tiberiu – membru Asocia\ia Filateli;tilor Feroviari din România
(AFFR).

rang de tren Regio.
În Satu Mare sunt alte două momente strâns legate de calea ferată demne de menționat< pare curios și pentru
sătmăreni dar orașul Satu Mare a avut
și linie de tramvai electric care a fost
inaugurată la 8 noiembrie 1900 și care
a funcționat până la 31 decembrie 1906,
fiind desființat din raționamente economice și financiare> Uzina Unio Satu
Mare, inaugurată la 26 octombrie 1911
ca o mică fabrică de industrializare a
lemnului și mobilă iar din 1932 a fabricat și reparat vagoane de marfă și călători, pentru liniile de cale ferată normală
și îngustă, dar a fabricat și vestitele vagoane de dormit ”Pullman”.

La Oradea drumul de fier a ajuns la
24 aprilie 1858. Liniile secundare au
fost construite mai târziu. Așa s-a întâmplat și cu linia Debrecen-Valea lui
Mihai-Carei-Satu Mare, inaugurată la
25 septembrie 1871. La construcția ei,
porțiunea de cale ferată Carei - Satu
Mare - Halmeu făcea parte din magistrala Debrecen - Valea lui Mihai - Satu
Mare - Korolevo - Sighetu Marmației,
în lungime totală de 220 km.

Expoziție filatelică
de Zilele ora;ului

Calea ferată din Transilvania
avea în primul rând un
pronunțat caracter strategic

Carte po;tală ;i piese filatelice emise cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la inaugurarea liniei Satu Mare - Bicsad

În acea perioadă linia fiind pe teritoriul maghiar, MAV-ul (Caile Ferate
Maghiare înființate în 1869) a propus
printre primele proiecte construirea
acestei căi ferate, care pentru guvernul
de la Budapesta avea în primul rând un
pronunțat caracter strategic pentru că
lega rețeaua căilor ferate maghiare de o
serie de localități din Transilvania.De
asemenea, această cale ferată ușura considerabil transporturile spre Țara Maramureșului și dădea posibilitatea exploatării intensive și gratuite a lemnului
și a sării aflate aici din belșug și atât de
căutate la Viena și Budapesta. Din aceste
motive, în primăvara anului 1870, folosind fondurile statului maghiar,
MAV-ul începe construcția căii ferate
de la Debrecen spre Sighetu Marmației.
Executată într-un ritm rapid, la 5 iunie

1871 se deschide circulația pe prima
parte a liniei în lungime de 70 km, de
la Debrecen prin Valea lui Mihai până
la Carei. Pe 25 septembrie 1871 se deschide circulația și pe porțiunea de linie
Carei-Satu Mare, în lungime de 38 km.
Construcția liniei continuă în ritm susținut iar pe 20 iunie 1872 se inaugurează
porțiunea de cale ferată Satu Mare-Halmeu. Linia Satu Mare-Baia Mare a fost
inaugurată la 6 iulie 1884.
Liniile au fost exploatate de MAV
timp de 48 de ani (1871-1919) iar după
Unirea Transilvaniei cu Regatul României, prin crearea noii frontiere cu Ungaria, stația Valea lui Mihai devine stație
de frontieră. În conformitate cu Tratatul
de la Trianon, porțiunea de linie Valea
lui Mihai-Satu Mare-Halmeu și linia
Satu Mare-Baia Mare trec în adminis-

trația Căilor Ferate Române. Liniile au
mai fost administrate de către MAV de
la 30 august 1940 până în luna septembrie 1944, ca urmare a celor stabilite
prin Dictatul de la Viena, când liniile
au rămas pe teritoriul cedat până la retragerea trupelor ungare. Liniile înguste
din jurul Sătmarului au fost construite
din interese locale datorită dezvoltării
economice și sociale din zonele adiacente liniilor principale, astfel< *linia
Satu Mare-Bicsad a fost inaugurată la
20 aprilie 1906> *linia Satu Mare-Ardud-Ardusat a fost inagurată la data de
14 iunie 1900> *linia Ghilvaci-Crucișor-Șomcuta Mare a fost inaugurată la
data de 4 octombrie 1894
Clădirea actuală a stației Satu Mare
a fost construită în anul 1899 iar a stației
din Carei în anul 1912, după proiectele

renumitului proiectant Pfaff Ferenc, angajat de MAV.
Remorcarea trenurilor de călători
și de marfă s-a făcut în perioada de după
inaugurarea liniilor cu locomotive cu
abur din depoul Satu Mare (inaugurat
la 25 septembrie 1871), cu locomotive
MAV din seriile 335, 370, 375, 376, 324,
iar cele de pe liniile de cale ferată înguste
cu locomotive cu abur seriile 764 și 490.
După anul 1955 s-au folosit locomotive
cu abur românești din seriile 50 și 150,
iar după 1969 locomotive diesel 60-DA
construite de Electroputere Craiova și
DHC-1200 și LDH 45 pentru liniile înguste, construite la Uzinele 23 August
București.
În prezent circulă și automotoare
clasa 79, LVT și DUEWAG precum și
automotoare moderne DESSIRO cu

Cu ocazia aniversărilor căilor ferate
din jurul Sătmarului, filatelistul sătmărean, ing Lörincz Tiberiu membru
A.F.F.R. (Asocia\ia Filateli;tilor Feroviari din România) ;i a Cercului Filatelic Satu Mare, a realizat în prioada anilor
1996 – 2016 numeroase piese filatelice
;i ;tampile ocazionale la aceste anivers[ri de linii ferate înguste ;i normale.
Aceste piese piese sunt< plicuri speciale – aniversare, plicuri diplomat, cpi,
cartoane filatelice, colițe în ediție privată. Ele vor fi expuse în perioada 27
– 29 mai, într-o expoziție (personală)
organizată sub patronajul Centrului
Cultural G. M. Zamfirescu din Satu Mare (inaugurare oficială 28 mai, ora 13,
în Centrul Nou).
Expoziția organizată sub forma
OPEN, va mai cuprinde piese filatelice
din colecția filatelistului sătmărean, piese din tematica feroviară realizate de
Romfilatelia în perioada 1992 – 2016 ;i
anume< mărci po;tale, colițe, FDC –uri,
cărți po;tale ilustrate, Maxime cu locomotive cu abur, cu locomotive moderne, ;i cu tramvaie (;i ele intră în tematica feroviară pentru că circulă pe ;ine).
Mihai G.

:coala Gimnazial[ Lucian Blaga a aniversat 20 de ani de la înfiin\are
Joi ;i vineri, Şcoala Gimnazială Lucian Blaga din Satu Mare,
Micro 17, şi-a sărbătorit cu sobrietate patronul spiritual, mare
om de cultură. Manifestarea a devenit deja o tradiţie, anul acesta
instituţia aniversând şi 20 de ani
de la înfiinţare.
Au fost prezenţi la festivităţi, ca invitaţi< Gheorghe Rentea, consilierul primarului municipiului Satu Mare, Călin
Durla, inspector şcolar general, dr. Ioan
Viman, directorul Casei Corpului Didactic, Lacrima Istrăuan, directoarea Bibliotecii Judeţene, Marinel Corondan,
preot, numeroşi inspectori şcolari şi directori de şcoli, corpul profesoral al instituţiei, elevi îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, jurnalişti.

Desfăşurarea manifestărilor

Oficialit[\i, profesori ;i elevi participan\i la manifest[rile din fa\a cl[dirii ;colii

Oficiul de gazdă i-a revenit lui Ioan
Gozar, directorul şcolii, care a trecut în
revistă istoricul şi performanţele instituţiei pe care o conduce. În cadrul festivităţii de deschidere a Zilelor „Lucian

Blaga”, directorul le-a urat cuvinte de bun
venit invitaţilor, după care i-a invitat să
susţină scurte alocuţiuni. După rugăciunea Tatăl nostru, rostită de preot, şi discursurile invitaţilor, ca un element de

noutate, au luat cuvântul şi patru absolvenţi ai şcolii, din diferite promoţii, apoi
şi cadre didactice care și-au încheiat activitatea la această şcoală.
A urmat un medalion literar-artistic

şi acordarea de distincții. O altă activitate
însemnată a fost vernisajul expoziţiilor
organizate în holul instituţiei, cuprinzând< Materiale și echipamente confecționate de elevii școlii la disciplinele fizică

și chimie> Portofolii la toate disciplinele
de studiu> Expoziție de carte „Lucian Blaga”> Expoziție de lucrări artistice și desene realizate de elevii din învățământul
primar „Simfonia florilor”> Expoziție de
creații plastice „Mirabila sămânță”.
Totodată, a avut loc lansarea numărului
aniversar al revistei şcolare “Cântecul
vârstelor”.
Pentru joi după-amiază au fost programate< premierea laureaţilor concursului judeţean interdisciplinar de Literatură română şi Istoria românilor “Istoria oglindită în literatură”, coordonat
de ISJ în colaborarea cu şcoala gazdă.
Participă elevi de gimnaziu din judeţ.
Alte activităţi subsumate Zilelor Lucian Blaga< Concurs județean de creații
plastice cu expoziție „Mirabila sămânță”>
Atelier de povești digitale „Lucian Blaga”>
Festivitatea de premiere.
Manifestările au continuat vineri cu
premierea creaţiilor plastice de la Concurs județean „Mirabila sămânță”> premierea filmelor realizate în cadrul atelierului de poveşti digitale dedicate memoriei mentorului spiritual Lucian Blaga
şi a celor realizate la concursul „Simfonia
culorilor”.
V. Nechita
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Asist[m la un thriller psihologic condus magistral de m]na expert[ a regizorului, `n care
omniprezen\a micii corup\ii o transform[ `ntr-un fel de smog moral care `i sufoc[ chiar ;i pe
cei mai cura\i la suflet. Aici semnalele lui Caragiale din “Bacalaureat” ;i “Lan\ul sl[biciunilor”
sunt duse la ultimele consecin\e.

CINEMA

Cu “Bacalaureat” filmul rom]nesc
trece un examen de maturitate
La prima proiec\ie a filmului
“Bacalaureat” la Satu Mare, `n sala
de cinema erau doi oameni. La cea
mai recent[ s-a trecut de 20. Pentru
c[ dup[ ce vezi acest film sim\i nevoia s[-\i `ndemni cunoscu\ii s[ `l
vad[. Cristian Mungiu ;i echipa sa
au nu doar meritul premiului de la
Cannes. Noul Val rom]nesc trece,
cu aceast[ ocazie, propriul examen
de maturitate.
Multe din filmele unor regizori consacra\i ai noului cinema na\ional ;i-au
alienat publicul prin violen\e gratuite
de limbaj ;i de scenariu, `n numele unui
realism exacerbat. Chiar Cristian Mungiu, cel pu\in `n filmul “4 luni, 3
s[pt[m]ni ;i 2 zile”, a trecut pe acolo.
Nu ;i acum. ~n filmul [sta nu se `njur[,
iar violen\a fizic[ este extrem de pu\in
folosit[. Asist[m `ns[ la un thriller psihologic condus magistral de m]na expert[ a regizorului, `n care omniprezen\a micii corup\ii o transform[ `ntrun fel de smog moral care `i sufoc[ chiar
;i pe cei mai cura\i la suflet. Aici semnalele lui Caragiale din “Bacalaureat” ;i
“Lan\ul sl[biciunilor” sunt duse la ultimele consecin\e, cum e ;i firesc `n
aproape 150 de ani de istorie.

Descurc[reala
ca sport na\ional
La finalul anilor ‘80, Nicolae Steinhardt evoca, r[spunz]nd unei `ntreb[ri
adresate de Zaharia S]ngeorzan, un episod cu o \[ranc[ din Maramure;< “Era
întrebată de un grup de vizitatori străini
- prin tălmaci - cum trăieşte, dacă nu

Inspectorul ;ef (Vlad Ivanov) ;i Eliza (Maria-Victoria Dr[gu;). ~n st]nga, schi\a figurii lui Romeo (Adrian Titieni)
duce lipsă de cele necesare traiului. Răspunde venerabila săteancă aşa< cu ce
câştigăm, cu ce ni se dă, cu ce furăm, cu
ce ne pică, ne descurcăm. Teribil răspuns, care arată cât de jos am coborât,
în cât de adânci straturi a pătruns spiritul şmecheresc.”
Filmul lui Mungiu pare un detaliat
comentariu al acestei ultime fraze. Ai
zice c[ nu e un film despre comunism
- slav[ Domnului, ar spune unii - dar
acronimul PCR (pile, cuno;tin\e, rela\ii)
st[ `n inima pove;tii chirurgului Aldea,

care cunoa;te un poli\ist, care cunoa;te
un viceprimar bolnav, care cunoa;te un
profesor universitar care poate rezolva
nota abuzatei Eliza, de care ea are nevoie
ca s[ poat[ pleca din \ar[. Unde? ~n Anglia, unde aparent, v[zute de aici, lucrurile stau mai curat. Dar `n aceste zile
Marea Britanie a fost numit[ cea mai
corupt[ \ar[ din Europa.
Rela\ia tat[-fiic[ are tensiunile ei<
tat[l pare s[ uite c[ fiica a crescut ;i
poate are alte planuri, iar ea rezolv[ problema examenului `n cel mai feminin

mod posibil< prin lacrimi. Dup[ care,
z]mbind cu sub`n\eles, `;i `ntreab[ tat[l<
“M-am descurcat?” Q.E.D. (titlu de film
rom]nesc ;i [sta!).

O regie simfonic[
Premiul pentru regie primit de
Mungiu (cel care a scris ;i scenariul)
r[spl[te;te `n primul r]nd ritmul elaborat al filmului ;i migala detaliilor. Scenografia e `n sine o oper[ de art[ (greu
de uitat chipul Elizei privind, dintr-o

ram[, desp[r\irea p[rin\ilor), iar actorii
au fost ale;i cu grij[ ;i condu;i spre compozi\ii bine temperate, a;a cum un mare
dirijor construie;te monumentul unei
simfonii din fraze simple, tratate cu fine\e, ale tuturor instrumentelor.
Revela\ia filmului ni s-a p[rut Maria-Victoria Dr[gu;. Chipul ei transmite
durere, emo\ie, revolt[ mocnit[, sentimente reprimate, un copil strivit de o
grij[ p[rinteasc[ exagerat[. Adrian Titieni este punctul de reper al filmului ;i
men\ine o linie sobr[, de om responsabil, dar obsedat de control, iar scena `n
care doctorul realizeaz[ c[ de fapt nu
poate rezolva nimic este g]ndit[ ;i filmat[ antologic, o r[t[cire `n noapte, unde nimic nu mai e clar. Tonic ;i machiavelic e Vlad Ivanov `n rolul poli\istului;ef, iar Gelu Colceag ;i Petre Ciubotaru
sunt icoane de ;tabi corup\i p]n[-n
m[duva oaselor. Lia Bugnar compune
memorabil o so\ie distrus[ de atot;tiin\a
so\ului ;i o mam[ care i-a transmis fiicei
propriile angoase, `nc]t nu e de mirare
c[ so\ul pleac[ la o femeie de fapt foarte
comun[ (jucat[ decent de M[lina Manovici), iar fiica se `ncurc[ cu un tip
ambiguu (Rare; Andrici e o apari\ie intens[). Singura disonan\[ e poate cuplul
de procurori, apari\iile lor p[r]nd o ironie subtil[ la adresa “luptei anticorup\ie”.
Cancerul e prea vechi, prea insidios,
o hidr[ cu mii de capete. Ne mai poate
salva ceva? C]\i din poza de absolvire
“s-au descurcat”? Tot rom]nii au un proverb care spune c[ n[ravul din fire nare lecuire. Acest film fin ;i curajos are
m[car meritul s[ ne pun[ probleme. ~n
dou[ ore de festin cinematografic.
Vasile A.

Sophia Loren vine s[pt[m]na viitoare la Cluj
Legendă a cinematografiei
mondiale, divă inconfundabilă a
marelui ecran și una dintre cele
mai intens celebrate frumuseți
din lume, Sophia Loren vine pentru prima dată în România, ca invitat special al Festivalului Internațional de Film Transilvania.
Sex simbol al anilor ’50 - ‘70, cu o
popularitate internațională neegalată
de nicio altă actriță italiană, Sophia Loren va primi Premiul pentru întreaga
carieră la gala de închidere a celei dea 15-a ediții, pe 4 iunie, la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Pe 3 iunie, de
la 18.30, la Casa de Cultură a Studenților, actrița va lua parte la o proiecție
specială în onoarea ei.
“Este una dintre întâlnirile pe care
mi le-am dorit de foarte mulți ani la
TIFF și mă bucur că se întâmplă, în
sfârșit. Sophia Loren este idolul multor
generații, o prezență tonică și șarmantă, cu o popularitate enormă în orice
colț al lumii. E o onoare s-o avem la
TIFF și o bucurie, sper, pentru clujeni
să o întâlnească, la prima ei venire în
România. Ea se alătură unui șir de personalități puternice care au fost celebrate în cei 15 ani de TIFF, de la Claudia Cardinale, Annie Girardot, Vanessa
Redgrave, la Catherine Deneuve și Geraldine Chaplin”, declară Tudor Giur-

Sophia Loren în anii de glorie, când era primadona filmului italian
giu, președintele TIFF.
Participarea Sophiei Loren la festival este posibilă datorită colaborării
dintre TIFF și Asociația Femeilor de
Afaceri (AFA) Cluj, co-organizator al
evenimentului. “Suntem onorate să
susținem prezența la Cluj a uneia dintre cele mai talentate, puternice și apreciate femei din lumea filmului. Sophia
Loren este un model pentru multe ge-

nerații de femei, iar întâlnirea cu ea la
TIFF va fi un eveniment cu totul special”, declară Mihaela Rus, președinta
Asociației Femeilor de Afaceri Cluj.
La 81 de ani, Sophia Loren admite
că se simte flatată de statutul de sex
simbol și că l-a acceptat toată viața ca
pe imens compliment. La începutul
anului, diva italiană a susținut un turneu în SUA, întâlnindu-se cu publicul

în cadrul unui eveniment special. Actrița și-a rememorat viața și cariera fabuloasă, pornind de la anii copilăriei
în Napoli – Sofia Villani Scicolone s-a
născut pe 20 septembrie 1934 -, trecând prin anii de după război, când
era remarcată în concursuri de frumusețe la doar 14 ani, primele roluri în
filmele lui Vittorio de Sica, regizorul
care a descoperit-o, Hollywood-ul, întâlnirile ei cu mari actori ai vremii, premiile, iubirile, familia ;i faima.
În cele șase decenii de cinema, Sophia Loren a jucat în aproape 100 de filme, lucrând îndeaproape cu marii regizori ai vremii, de la Vittorio de Sica,
George Cukor, Charlie Chaplin, Mario
Monicelli și Ettore Scola la Robert Altman. Și-a început cariera de actriță în
1950, la vârsta de 15 ani, iar primul său
rol important a fost în “L’Oro di Napoli” (1954), al lui De Sica. “Peccato
che sia una canaglia”a fost primul film
alături de Marcello Mastroianni, actorul care avea să-i devină un colaborator
constant pe marele ecran.
Sophia Loren și-a fascinat partenerii de platou. Printre ei Cary Grant,
Peter Sellers, Clark Gable, Frank Sinatra, Gregory Peck, Jack Lemmon, Paul
Newman, Marlon Brando. Momentul
care a propulsat-o printre marile staruri de cinema ale lumii a fost anul
1958, când a semnat un contract cu
studioul Paramount, la Hollywood. În

1961, rolul dramatic al mamei din “La
Ciociara” (1961), în regia lui Vittorio
de Sica, i-a adus 22 de premii internaționale, inclusiv unul de interpretare
la Cannes și un Oscar, devenind prima
actriță premiată cu statueta pentru un
film străin și prima actriță italiană distinsă cu acest trofeu. La apogeul carierei sale, a fost plătită cu 1 milion de
dolari ca să joace în “The Fall of the
Roman Empire” (1964). Ultima peliculă din lunga colaborare cu Vittorio
de Sica a fost “Il viaggio” (1974), în
care a jucat alături de Richard Burton.
Cea mai recentă apariție a sa este întrun scurtmetraj, “Voce umana” (2014),
regizat de unul dintre cei doi fii ai săi,
Edoardo Ponti.
Sophia Loren a fost recompensată
de-a lungul carierei și cu patru trofee
Globul de Aur pentru World Film Favorite – Female, prestigiosul Cecil B.
DeMille Award, un Premiu BAFTA și
deține recordul de a fi distinsă cu șase
Premii David di Donatello pentru cea
mai bună actriță. În 1991, a fost onorată de Academia Americană de Film
pentru întreaga carieră, fiind declarată
o “comoară a cinematografiei mondiale”, iar în 1999 a fost recunoscută de
către American Film Institute drept
una dintre marile legende ale epocii
de aur de la Hollywood. Mick Jagger și
Keith Richards i-au dedicat o melodie
- “Pass the Wine (Sophia Loren)”.
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Fragmente din lucr[rile prezentate la Simpozionul “Dr. Vasile Lucaciu, autorul intelectual al Memorandului”
Una dintre cele mai mari manifestări culturale din ultimii ani a
avut loc miercuri, 25 mai, la Poesis.
În noua sală de festivități s-a
desfă;urat simpozionul sub genericul “Dr. Vasile Lucaciu, autorul intelectual al Memorandului”. Au fost
invitaţi istorici, profesori, oameni
de cultură și scriitori.
Data are o semnificaţie aparte. La 25
mai 1894 s-a dat sentinţa în procesul Memorandului. Dr. Vasile Lucaciu a primit cea
mai grea pedeapsă pentru că era considerat
“autorul intelectual al întregii mișcări memorandiste”. Printre invitaţi s-au numărat<
profesorul universitar dr. Toader Nicoară
de la Facultatea de Istorie din Cluj, dr. Gavril
Ardelean, directorul departamentului Satu
Mare al Universității de Vest Vasile Goldi;,
profesorul universitar Nicolae Iuga, Teodor
Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene
Maramureș, Alexandru Dragoș, directorul
Liceului Iuliu Maniu, Oradea, Horea Pop,
Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Oradea, scriitorii Ion Mureșan, Gheorghe Pârja,
Vasile Dâncu, precum și istorici, oameni de
cultură, scriitori din Satu Mare. Tot cu această ocazie a fost lansat și volumul „Leul de
la Șișești”, de Tiron Albani, apărut la editura
“Școala Ardeleană“ din Cluj.

Toader Nicoară<
Memorandumul românilor
din Transilvania a fost
o inițiativă politică ”legalistă”
Primul care a vorbit despre personalitatea marelui sătmărean născut în Apa, judeţul Satu Mare, despre epoca sa și contemporanii săi a fost prof. univ. dr Toader Nicoară de la Facultatea de Istorie și Filosofie
a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
“Vreau să vă spun de la început că sunt
foarte emoționat, din mai multe motive. Sigur, înainte de toate, este personalitatea copleșitoare a personajului despre care vorbim
astăzi. N-am venit aici ca să vă învăț, ca să
vă spun lucruri despre dr. Vasile Lucaciu și
mișcarea memorandistă. În egală măsură
sunt foarte bucuros că am întâlnit mulți dintre foștii colegi, prieteni, și este o ocazie nemaipomemită să salut această deosebită inițiativă pe care autoritățile, notabilitățile, oamenii de cultură din Satu Mare au avut ideea
să o pună în practică, și cred că este un lucru
de salutat. Mai ales că mai sunt doi ani și
împlinim 100 de ani de la Marea Unire.
Tristețea care o să ne traverseze va fi
aceea că sărbătoarea a 100 de ani de Românie unită va fi o mare improvizație, pentru
că nu se întrevede de nicio parte o inițiativă
care să pună laolaltă și să marcheze așa cum
s-ar cuveni gestul și actul istoric epocal,
până la urmă, în istoria națională. Ori, din
acest punct de vedere, merită să obțineți
toate felicitările pentru o asemenea inițiativă.
Pentru foarte multe persoane din generațiile mai tinere Vasile Lucaciu, personajul,
epoca lui, pare că ar fi deja un dosar clasat.
În sensul că istoria a cam spus ce avea de
spus, l-a pus acolo unde-i e locul. Din nefericire, despre această perioadă - orizontul
dinainte și după 1900 - pare că nu mai avem
destui istorici care să se preocupe și să reia
și să citească într-o cheie de lectură foarte
aplicată acțiunea oamenilor, procesul Memorandului, inițiativa și contextul în care
el s-a manifestat, și în egală măsură rolul pe
care l-a avut.
Sigur, Memorandumul românilor din
Transilvania a fost o inițiativă politică ”legalistă”, așa cum le plăcea transilvanilor să
facă politică legalistă în epoca respectivă.
Încă nu era la modă ideea că trebuie să te
revolți ca să obții ceva. Se considera în continuare că pe baza drepturilor juridice, dar
și istorice, cu argumente de natură istorică,
juridică, filosofică, se poate obține ceva. Marea miză a românilor din Transilvania era
de fapt autonomia principatului, care, așa
cum știți, s-a încheiat odată cu încheierea
dualismului de la 1867. Paradoxal, la 1877
s-a spus, și se cunoaște lucrul ăsta, că învinșii
au primit premiu, iar învingătorii de la Revoluția din 1848 au fost pedepsiți pentru
asta, pentru că a dispărut autonomia Transilvaniei. O structură politică autonomă ar
fi dat posibilitatea națiunii române din Transilvania să existe nu numai ca națiune culturală, cum i se propunea la un moment
dat, ci ca o națiune politică în care să joace
rolul pe care urma să-l joace.
Cu atăt mai mult a fost surprinzătoare

opțiunea Vienei de a trata cu moderații maghiari pentru a realiza dualismul, ceea ce ia pus nu numai pe români (dar pe români
în mod special), ci și celelalte naționalități
din Austro-Ungaria într-o situație de jucători marginali în viața politică și culturală a
noului imperiu austro-ungar.
Dacă facem o judecată superficială, o
să spunem< da, lucrurile așa au stat. Dacă
aprofundăm puțin contextul respectiv o să
constatăm că Viena nu putea guverna marele imperiu fără clasa politică maghiară.
Imediat după victoria revoluției de la 1848,
românilor care participaseră de partea austriacă în confruntările dure care au rupt
foarte multe relații - pentru că evoluția a
fost una de o violență fără margini, au murit
de o parte și de alta peste 40.000 de oameni
- li s-a cerut o listă de notabili care să se angajeze în administrația superioară a monarhiei. S-ar putea să ni se pară o surpriză, dar
constatăm că nimic nu-i nou sub soare, și
astăzi ne luptăm cam cu aceleași lucruri<
lista a fost destul de scurtă. Bărbați cu studii
superioare, în stare să joace roluri de la consilier imperial până la consilier ministerial
ș.a.m.d., cam 160 în total. Ceea ce înseamnă
că resursa umană a națiunii nu era prea bogată, deși românii din Ardeal erau atunci
vreo 3 milioane.
Până la urmă, toate experimentele pe
care austriecii le-au făcut - cu imperiul neoabsolutist imediat după revoluție, cu imperiul neo-liberal care a dat posibilitatea națiunii române, și românii au văzut atunci
beneficiile participării active la viața politică
- n-au dus la rezultate pozitive pentru monarhie, pentru că cercurile austriece și-au
dat seama că, având împotrivă o masivă
opoziție din partea maghiarilor, este dificil
de ținut imperiul la linia de plutire.
Încheierea dualismului a fost pentru români un soi de șah-mat. Pentru că de fapt
i-a neutralizat într-o manieră în care aproape erau legați de mâini și de picioare. De
aceea partea ardelenească, să spunem, din
vechiul Principat al Transilvaniei, ușor-ușor
a ajuns la pasivism, adică la refuzul de a participa și de a cauționa de fapt, prin activitatea
lor politică, o politică care nu era deloc în
interesul lor. Atât de surprinzătoare a fost
mișcarea, încât mișcarea politică românească nu s-a regăsit decât foarte târziu. Imediat
după, când li s-a cerut să se pronunțe, românii au spus< da, o să ne pronunț[m mai
târziu, trebuie să analizăm. Și analiza asta a
durat vreo 20 de ani. Memorandumul este,
de fapt, unul dintre răspunsurile colective
pe care Partidul Național Român, elita politică românească din Transilvania, l-a dat
de fapt acestei mișcări care i-a scos pentru
o perioadă destul de lungă din jocul activ al
politicii din Imperiul Habsburgic și apoi din
Austro-Ungaria.
Sigur că au mai fost inițiative - Pronunciamentul de la Blaj, care a venit imediat,
apoi a fost memoriul lui George Bariț dar,
imediat după, elita politică a găsit ideea de
a înainta împăratului. Pentru că, dacă nu
punem în ecuație inclusiv această structură
mitologică care a fost ”mitul bunului împărat” la românii din Transilvania, nu vom înțelege de ce mișcarea noastră politică s-a
menținut într-o cheie legalistă, care să ofere
loialitate față de familia imperială și în
schimb să obțină satisfacerea revendicărilor
politice, culturale”, a spus Toader Nicoară
în deschiderea evenimentului.
Profesorul universitar, Toader Nicoarcă
a susţinut în cadrul simpozionului că povestea Memorandului este cunoscută, însă
tot el a subliniat că o relectură a lor poate să
aducă foarte multe noutăți.
“Actul reprezintă un document important pentru istoria ideilor politice românești.
Istoricii l-au analizat cu instrumentele lor,
dar probabil că niște specialiști în istoria
ideilor politice ar putea să scoată din acest
document mult mai multe încheieri și mult
mai multe concluzii pentru mersul istoriei
ideilor politice la români. De ce? Pentru că
actul în sine, dar și toată mișcarea construită
în jurul actului, și mai ales obtuzitatea politicienilor maghiari, a făcut din acest document o mișcare care a avut cel mai teribil
impact după revoluția de la 1848. Știți foarte
bine, în 1848 toată Europa a fost în flăcări
și în război și ca atare ce s-a întâmplat în
Transilvania a contat mai puțin la scară europeană. Or acum, pentru prima dată întro manieră legală, într-o manieră culturală,
națiunea română din Transilvania punea pe
tapetul problemelor europene o chestiune
care o privea numai pe ea și acest lucru a
făcut ca problema românească, chestiunea
românilor din Austro-Ungaria, să devină o
chestiune europeană.
Din acest punct de vedere, ceea ce ar

putea părea la prima vedere ca un eșec pentru că știți povestea< Memorandumul
este înaintat de marea delegație la Viena,
împăratul nici măcar atâta nu catadicsește,
să-l deschidă, îl trimite în plic închis la guvernul de la Pesta, guvernul de la Pesta, probabil, dacă ar fi încheiat aici situația ar fi
ieșit elegant dintr-o poziție neplăcută, dar
are inabilitatea să organizeze un proces memorandiștilor, proces care, în ciuda condamnărilor, i-a victimizat oarecum pe liderii
români - de fapt a dus toată problema din
Ungaria, din Transilvania, în marile cancelarii și în presa și opinia publică și opinia
politică europeană. Din acest punct de vedere, în sfârșit, Europa află că există în această parte a sa, într-o Ungarie modernă care,
sigur, o cunoaștem cu toții, reușise după
dualism niște performanțe - să nu uităm,
suntem în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, cînd industrializarea avansează,
acum se organizează căile ferate, acum apar
mari fabrici, acum apar aglomerații urbane
moderne, în sensul propriu, și când din acest
punct de vedere Ungaria trecea ca un stat
democratic care îndeplinește standardele
unei democrații cu pretenții - or iată că
această chestiune, problema românească,
aduce la cunoștința Europei faptul că de fapt
există în monarhia multietnică națiuni, românii în principal, dar și națiunile slave din
monarhie, pe lângă cele două care aveau rolul în dualism, austriecii și maghiarii, națiuni
care, departe de a se bucura de standardele
unei democrații evoluate, aveau de surmontat dificultăți politice și dificultăți culturale
greu de înțeles pentru lumea civilizată.
Din acest punct de vedere Memorandumul are un impact în opinia colectivă europeană cum nicio altă chestiune n-a avut
cu privire la Transilvania, probabil. De
exemplu, în Parlamentul italian se fac interpelări. Înainte de toate avem, sigur, o solidaritate a lumii latine - este o carte publicată cu această ocazie, sunt oameni politici,
jurnaliști, intelectuali, universitari, se angajează pentru cauza românească în Italia, în
Franța, în Elveția. Apoi, sigur, sunt țările
care aveau standarde înalte de democrație
la ora respectivă. Spre exemplu, un impact
deosebit pentru prima dată are toată mișcarea memorandistă în lumea politică și intelectuală britanică. La Oxford se organizează mitinguri ale profesorilor și studenților, unde cauza românească este pusă pe
tapet, este explicată situația românilor din
Transilvania în contextul Austro-Ungariei
și ca atare, din aproape în aproape, până și
cancelaria de la Berlin este obligată să țină
seama de această teribilă mișcare de opinie
internațională împotriva Puterilor Centrale.
Cancelarul Bismarck este obligat să atragă
atenția guvernului de la Pesta și împăratului
că trebuie să schimbe politica cu privire la
naționalități, pentru că chestiuni precum
cea românească pot să creeze mari dificultăți
acestei alianțe a Puterilor Centrale, deja antamată la ora respectivă, așa cum se cunoaște.
Vasile Lucaciu a avut un rol hotărâtor și
determinant. Înainte de toate, el era la momentul respectiv secretarul general al Partidului Național Român din Transilvania și
era un personaj foarte activ în viața politică
a națiunii române din Transilvania. De asemenea avea un orizont intelectual peste măsură, peste medie. Apoi era un om cu relații
intelectuale și personale din Europa până
în America. Am văzut aici printre alte exponate și Declarația de independență americană și tocmai comentam cu dl. Păcuraru
că la un moment dat este limpede că declarația de autodeterminare a românilor din
Transilvania citită de Alexandru Vaida-Voievod în Parlamentul de la Pesta în 1918
este calchiată, este inspirată după declarația
de independență a americanilor, pentru că
dacă urmărești șirul de idei constați același
lucru< națiunea română din Transilvania încearcă să explice lumii civilizate gestul pe
care îl face, adică să spună ”din acest moment ne luăm soarta în propriile mâini și
ne unim cu Regatul României”.
Este limpede< mișcarea memorandistă
a reprezentat din acest punct de vedere un
moment de răscruce în clarificarea ideilor
și a acțiunilor politice pe care națiunea română din Transilvania le organizează cu
privire la viitorul său, pentru că este o linie
dreaptă de la Memorandum la Alba Iulia.
Lucrurile sunt acum foarte clare. Cei mai
mulți dintre liderii politici români din Transilvania au înțeles că nu mai este de sperat
mare lucru de la autoritățile de la Pesta și că
trebuie să se uite către București, să găsească
și momentul, și circumstanțele în care să fie
în stare să facă o mișcare decisivă.
Sigur, astăzi noi, cei de față, știm sfârșitul

câștigat o bătălie datorită obtuzităţii clasei
politice de atunci”, a spus istoricul Viorel
Ciubotă.

Ioan Nistor< O reeditare
cu multiple semnificații

La lucrările simpozionului au participat autorități, istorici, profesori, oameni de cultură şi scriitori
poveștii. Cei care au trăit în epocă nu știau
exact cum se vor termina lucrurile. Și asta
e, sigur, avantajul generațiilor ulterioare și
al nostru, ca istorici, că știm cum s-a terminat, dar de asta uneori îi judecăm prea aspru
pe înaintașii noștri spunând ”de ce n-au fost
mai activi, de ce n-au fost revoluționari...”
Pentru că contextul nu se profila ca atare, a
fost nevoie să vină războiul, să vină marea
conflagrație, iată că sunt 100 de ani de când
România a intrat în marea conflagrație cu
un obiectiv foarte clar. ”Ne trebuie Ardealul”,
asta spunea tot entuziasmul, toate cântecele
soldaților. Sigur că lucrurile s-au petrecut
așa cum s-au petrecut, este o chestiune care
și ea merită discutată, dar este limpede că
atât clasa politică, atât elita politică românească din Ardeal, cât și elita din Regat, au
înțeles că asta este miza< Transilvania, soarta
ei în cadrul națiunii române în epocă. Și sigur le-am făcut, ca să zic așa, românește.
Adică cu opinteli, cu împiedicări, cu dat înainte, cu salt înainte, cu salt înapoi, cu toate
cele, dar, finalmente, ne-a ieșit! Ceea ce este
un miracol până la urmă, pentru că iată că
mâine-poimâine împlinim 100 de ani și dacă ne întreabă cineva foarte repede ce-am
făcut în ăștia 100 de ani, dacă am pus în
practică hotărârile de la Alba Iulia, s-ar putea
să nu fim preparați să dăm răspunsuri convingătoare. Dar probabil că următoarea sută
de ani va fi la îndemână ca să punem la
punct toate lucrurile pe care le-am stabilit
acum 100 de ani” , a povestit în cadrul simpozionului prof. univ. dr. Toader Nicoară.

Adriana Zaharia< familia
Lucaciu ;i-a cumpărat casa
din Satu Mare în 2 mai 1883
A luat cuvântul Adriana Zaharia, care
merg]nd pe urmele unor cercet[tori ;i
c[ut]nd prin arhive, a reu;it s[ g[seasc[ locuin\a familiei Lucaciu `n Satu Mare, `n perioada c]nd era profesor de religie, de limba
;i literatura rom]n[ la Liceul Regesc. Adriana Zaharia a demonstrat prin documente
c[ tocmai pentru c[ era proprietar, av]nd
dreptul de a fi desemnat virilist, adic[ s[
fac[ parte din consiliul ora;ului, Vasile Lucaciu a intrat `n conflict cu autorit[\ile de
atunci. G[sirea documentului ;edin\ei `n
care s-a luat `n discu\ie cererea de a fi acceptat ca virilist este unul dintre cele mai
importante momente din perioada
s[tm[rean[ a sa.

"Doamnelor și domnilor,
după cum bine știți, Informația de Duminică este publicația care are o direcție
editorială mai puțin obișnuită în zilele noastre. Este un magazin cultural s[pt[m]nal,
axat `n principal pe istoria local[. Dintre sutele de subiecte tratate de-a lungul anilor,
Vasile Lucaciu ocup[ un loc aparte.
~nt]mplarea a f[cut s[ am ;ansa de a fi cooptat[ `n echipa care executa lucr[rile de
reabilitare a casei memoriale din localitatea
Apa. A fost un motiv `n plus s[ aprofundez
cercet[rile privind via\a ;i activitatea acestui
personaj fascinant.
Intr]nd `n posesia unor acte ;i documente apar\in]nd familiei Lucaciu, `n timp
ce lucram la documentarul TV “Vasile Lucaciu la Satu Mare”, am descoperit lucruri
uluitoare, total necunoscute publicului larg,
chiar ;i speciali;tilor.
~n primul r]nd am prezentat în premieră scrisori din perioada vizitei dr. Vasile Lucaciu `n Statele Unite. ~n vitrina din aceast[
sal[ se afl[ documente originale din arhiva
Informa\ia Zilei. Desigur ;i acestea sunt
foarte importante. Dar ceea ce ne interesa
pe noi, ca s[tm[reni, era dac[ familia Lucaciu avea `ntr-adev[r o cas[ proprietate personal[ `n Satu Mare.
Istoricul Augustin Iuga, `n lucrarea Vasile Lucaciu, Acte ;i documente, ap[rut[ `n
anul 1940, `ntr-o not[ de subsol f[cea trimitere la un proces verbal al unei ;edin\e a
Consiliului ora;ului Satu Mare. Acesta a fost
punctul de la care am demarat c[utarea. Din
fericire, `n fondul neclasificat al Arhivelor
Statului din Satu Mare am g[sit dovada indubitabil[ c[ Vasile Lucaciu era proprietarul
unei locuin\e `n ora;ul Satu Mare. Acest
proces verbal l-am publicat `n Informa\ia
Zilei din 8 iulie 2014.
Avem deci procesul verbal al ;edin\ei
consiliului or[;enesc din 3 noiembrie 1884
prin care Adunarea general[ lua `n dezbatere
cererea dr. Lukacs Laszlo de a fi recunoscut
printre cei mai mari contribuabili din ora;ul
Satu Mare. Dr. Vasile Lucaciu era pe atunci
profesor de limba rom]n[ la Liceul regesc.
Potrivit acestui document familia Lucaciu ;i-a cumpărat casa din Satu Mare în
2 mai 1883. Era o prim[ dovad[ certificat[
printr-un document original, publicat pentru prima oar[ `n Informa\ia Zilei. Istoricul
Iuga nota c[ proprietatea se afla pe strada
Ferdinand la num[rul 29, adic[ pe actualul
bulevard Vasile Lucaciu. Am consultat coala
funciar[ ;i am constatat cu surprindere c[

proprietatea din Strada Vasile Lucaciu nr.
29 a fost cump[rat[ `n anul 1929 de ora;ul
Satu Mare cu suma de 850.000 lei.
Autorit[\ile inten\ionau s[ `nfiin\eze aici un
muzeu.
~n parantez[ fie spus casa a trecut `n
c]\iva ani de la un proprietar la altul,
v]nz]ndu-se cu sume progresive `ncep]nd
de la 250 000 lei ajung]nd `n final la 850
000 lei.
Avem apoi c]teva articole din ziarele
vremii, printre care unul din ziarul Satu Mare de asemenea publicat de noi, `n care se
depl]ngea faptul c[ documente, scrisori,
c[r\i ;i obiecte nu-;i reg[sesc locul binemeritat `ntr-un muzeu dedicat marelui
disp[rut. ~nc[ o dovad[ c[ autorit[\ile
s[tm[rene doreau s[ `nfiin\eze un muzeu
`n fosta cas[ a lui Vasile Lucaciu.
Din diverse motive muzeul Lucaciu nu
s-a mai `nfiin\at `n perioada interbelic[. ~n
schimb s-a reu;it dezvelirea unei statui. Din
fericire ;i azi locuin\a respectiv[ este `n proprietatea municipiului Satu Mare.
Dup[ 133 de ani, datorit[ bun[voin\ei
Prim[riei Satu Mare, pe zidul acestei case
se va amplasa ast[zi o plac[, mai precis o
lucrare artistic[, o carte cu ;apte file t[iate
`n o\el, realizat[ de sculptorul Gyori Csaba.
Lucrarea dore;te s[ atrag[ aten\ia c[ `ntre
acele ziduri a locuit unul dintre oamenii
care au f[urit istorie, a luptat pentru dreptate
;i libertate pentru toate na\iunile. Poate c[
`ntr-o zi aceast[ cas[ va deveni Muzeul Vasile Lucaciu, muzeu care va ad[posti o parte
din istoria acestor meleaguri.
Acest om a f[cut mult prea mult pentru
na\iunea sa ;i a primit foarte pu\in. Pentru
rom]ni, este f[r[ `ndoial[ cea mai mare personalitate istoric[ pe care a dat-o jude\ul
Satu Mare.
A;a cum se spune `n cazul oamenilor
mari, ;i despre Vasile Lucaciu se poate spune
c[ “orice am face noi pentru el, niciodat[
nu vom reu;i s[ egal[m ceea ce a f[cut el
pentru noi”. V[ mul\umesc pentru aten\ie.”

Viorel Ciubotă< sătmărenii erau
în prima linie în lupta pentru
apărarea limbii și naţionalităţii
Miercuri în Sala Poesis a fost prezent și
istoricul Viorel Ciubotă, studiile dumnealui
constituind piatra de temelie pentru orice
cercetare viitoare a evenimentelor din Transilvania, și în special din fostul comitat Satu

Mare.
“Ţin să vă mărturisesc că acum 26 de
ani am publicat în revista “Satu Mare, Studii
și Comunicări”, revistă care apărea atunci
după cum vrea partidul, publicam acţiuni
ale mișcării memorandiste din Satu Mare.
Nu vă pot spune cu mult mai multe decât
atunci pentru că făcusem atunci o cercetare
exhaustivă și am extras toate numele care le
găsisem legate de Satu Mare. Atunci am observat că de la 21 de participanţi la mișcarea
memorandistă am ajuns dintr-o dată la 48
de participanţi și am mai observat ceva, majoritatea se grupează în zona de Codru, în
împrejurimile orașului Tășnad, în zona din
jurul Băii Mari și Ţara Chioarului. În delegaţie nu avem nici un oșan, nici un maramureșan, în schimb avem 48 de sătmăreni
cu zona Tășnadului sau 33 doar din Comitatul Sătmarului ceea ce înseamnă că 15 la
sută din delegaţia care a fost la Viena a fost
formată din sătmăreni, ceea ce ne plasează
pe un loc foarte sus. Nu este un lucru la îndemâna oricui, nu eram cel mai puternic
judeţ la nivel naţional pentru că la acea vreme românii reprezentau în comitatul Sătmarului doar 40 la sută, ungurii erau majoritari. Am stat să mă gândesc de ce sătmărenii sunt prezenţi în număr mare la atâtea
astfel de activităţi? Am găsit o singură explicaţie, ei se simţeau cei mai ameninţaţi, ei
erau în prima linie în lupta pentru apărarea
limbii și a naţionalităţii. Dacă luăm în considerare și teritoriul Comitatului și teritoriul
actual am avut 48 de participanţi, dintre
care 21 de preoţi și protopopi, 16 proprietari,
cinci învăţători, un avocat și cinci ţărani,
asta era structura clasei politice românești
de la sf. secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Din Satu Mare avem 17 adrese
de adeziune la mișcarea memorandistă, suntem pe locul doi în Transilvania, după Comitatul Solnoc-Dăbâca care are 23 de localităţi. Avem 17 adrese de adeziune dintre
cei 300 judecaţi la Cluj, deci și aici stăm
bine. Din păcate știţi foarte bine cum s-a
sfârșit acest proces, norocul mișcării noastre
naţionale a fost că guvernul maghiar și elita
maghiară în loc să înceteze toate acţiunile
după ce au primit Memorandumul de la
Viena și s-ar fi stins acţiunea și Partidul
Naţional Român ar fi avut probleme mari
de organizare. Lucaciu nu era adeptul ducerii Memorandumului de la Viena pentru
că își dădea seama că nu mai avea din punct
de vedere politic o valoare deosebită pentru
că Ungaria avea un regim parlamentar. Am

Scriitorul și profesorul Ioan Nistor, unul
dintre cei mai fini cunoscători ai fenomenului s-a numărat și el printre invitaţii speciali.
"La o prestigioasă editură clujeană, a
apărut în aceste zile un volum dedicat lui
Vasile Lucaciu (Tiron Albani, „Leul de la
Șișești. De ce s-a prăbușit Monarhia Austro-Ungară”, Ed. Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2016), de real interes pentru cititorii
sătmăreni.
Restituirea are simbolistica ei. Ea marchează scurgerea a 122 de ani de la condamnarea lui Vasile Lucaciu la cinci ani de
închisoare și, totdeodată, anunță un început
așteptat< readucerea în actualitate a celor
mai importante tipărituri interbelice. Un
proiect întârziat, dar posibil și necesar pentru vitalitatea culturii scrise locale.
Tiron Albani, născut la 2 martie 1887 la
Gârbova de Sus, Alba, și decedat la Oradea
în 12 septembrie 1972, scriitor și publicist,
cu trei luni de detenție în temnițele împărătești pentru „delicte de presă”, a fost el însuși un militant de seamă al Unirii din 1918.
Cartea lui este o reconstituire cinematografică a vieții celui care „a înțeles cu o
exactitate matematică timpul istoric în care
a trăit” (Dumitru Păcuraru). Autorul oferă
date biografice precise, dar ne îngăduie să
întrezărim și expresia talentului său de prozator< dialoguri vii, imaginea realistă a unui
timp eroic, inclusiv tablouri expresive cum
este cel al închisorii din Seghedin, pe care
o vede ca o machetă a Imperiului< „Zidurile
vechi și cenușii ale clădirii într-o parte sunt
spălate de valurile Mureșului, ca și cum ar
vrea ca în semn de protest să sape la temelia
zidului lugubru și misterios pentru a-l prăbuși și spăla în apele Tisei. Parcă ar ști că în
dosul acestui zid lâncezesc atâtea vieți și se
înăbușă atâtea idei. Unele ies la iveală, altele
se irosesc, se înăbușă în aerul îmbâcsit al
celulelor, cum se stinge o flacără copleșită
de o lavină de nisip.” (p.112). Evocarea e caldă, cu vibrații ale sufletului, cu sentimente
de admirație și recunoștință pentru un erou
autentic, pentru omul, luptătorul și vizionarul exemplar. Deseori recurge la consemnarea unor detaliile sugestive, ca în acest
scurt citat privind procesul< „Președintele
se sfătuiește cu judecătorii apoi pronunță
deciziunea< / –Curtea cu jurați nu dă loc cererii acuzatului. / Mulțumit de sine procurorul Cserna se ridică și privindu-și însemnările, după ce bea din paharul cu apă, începe un rechizitoriu preliminar cu vocea
forțată...” (p. 65).
Grație talentului său, avem în față imaginea eroului care se înalță și, în același
timp, imaginea unui Imperiu care cade. De
ce cade? Cauzele sunt diverse și reprezintă
substanța ideatică a cărții. Imperiul era o
construcție falsă deoarece nutrea credința
că o populație minoritară din Ardeal se poate impune prin forță pentru a domina majoritatea românească. Miopia, autoiluzionarea nu permiteau stăpânirii să vadă o realitate stridentă. Chiar în rechizitoriul pronunțat în sala de judecată, acuzatorul vorbește despre „o națiune dominantă” (p.66),
nu altfel, ci pur și simplu dominantă. Aceasta
era paradigma acţiunii celor ce împărțeau
dreptatea. E ușor de constatat că termenul
nu are nimic comun cu evoluția lumii spre
libertate individuală și națională în pragul
secolului XX.
Pe de altă parte, la nivelul de jos al societății, se ajunsese la o intoleranță explozivă.
Invectivele reciproce, absurde și de o parte
și de alta (reproduse în carte, netraduse, dar
ușor de decodificat) indică fracturi în țesătura societății, imposibil de vindecat. Din
cauza unei propagande care nu contenea
să-i prezinte pe români ca fiind o specie
umană inferioară, acțiunile menite să deznaționalizeze, prioritar prin sufocarea dreptului la utilizarea limbii, au produs deznădejde și mânie. Intoleranța de stat, după
1867, nu cultiva viețuirea împreună, ci întărâta conflictul. Dacă s-a ajuns chiar și la
interzicerea doinei „sub aspre sancțiuni”, cică „pentru caracterul ei rebel” (p.119), acesta
e un semn de slăbiciune al unei construcții
statale. Idealurile pașoptismului european
eșuaseră în Imperiu în direcția periculoasă
a unui șovinism perfid și agresiv.
Revendicările românilor sunt exprimate
clar de către cel care a fost eminența cenușie
a Memorandului, Vasile Lucaciu. El și-a în-

demnat consângenii să învețe cum să-și apere< „onoarea, liniștea, averea și viața” (p.66).
Iată, vina care nu i se va ierta! Sunt doar PATRU termeni, dar extrem de cuprinzători.
Spre exemplu, onoarea însemna dreptul românilor de a fi ei înșiși, cu limba lor, cu obiceiurile, cu învățătorii, cu credința lor etc.
El a demascat cu precizie în publicistica sa
și în textul Memorandului, pe care l-a inspirat, căile folosite sistematic pentru subordonarea românilor. Cea mai gravă< lipsa
instrucției, a școlilor. Apoi, acapararea terenurilor fertile prin comasări, „reforma socială” de tristă faimă, inițiată de economiști
(supraapreciați azi de necunoscători!), reformă aplicată de ingineri pe care autorul îi
vede plimbându-se „ca niște berze” peste
holde (p.146), pentru a comasa pământurile
fertile și a le concentra în mâna unor mari
proprietari, în timp ce românilor li se lăsau
„coastele, mărăcinișurile și pietrișurile”
(p.147). Era calea sigură spre o sărăcie greu
de îndurat, cauză a emigrației spre alte zări.
Va fi nevoie de Reforma inițiată după Unire
de Iuliu Maniu pentru repararea acelor nedreptăți.
În același timp, autorul surprinde în
profunzime starea sufletească a oamenilor.
Represiunilor de după 1867, dublate de o
propagandă eficientă, li se adăuga pericolul
pierderii limbii, atributul demnității de care
vorbea Părintele Lucaciu. Aroganța stăpânirii manifestată prin invective, versus senzația de națiune supusă extincției, tot acest
ghem de nemulțumiri a făcut ca puținul aer
respirabil să se epuizeze. Cele două comunități deveneau din ce în ce mai mult două
entități paralele, străine, sau două pietre care
produc doar scântei. Bun cunoscător al psihologiei maselor, al filosofiei și istoriografiei,
Dr. V. Lucaciu a înțeles că salvarea e doar
una< două drumuri separate. Și asta pentru
că există un sens unic al istoriei< libertatea
individuală a ființei umane în context național. Căutătura „de sus” a unei părți nu
pace înseamnă, ci confruntare. Chiar și la
nivel de familie, un membru dominant care
își arogă puterea absolută de a decide nu
este acceptat și va fi izolat sau repudiat. În
fond, la 1 Decembrie 1918, s-a legiuit inevitabila ruptură. Românii au abandonat niște companioni incorecți, lipsiți de loialitate
față de ceilalți de lângă ei.
Cartea lui Tiron Albani e o bună ocazie
de decontaminare ideatică a celor care merg
înainte cu capul răsucit îndărăt și cu nostalgia Imperiului.
Merită reprodusă o secvență veridică a
tensiunii din sala de judecată, care indică o
realitate extinsă la nivelui întregului Ardeal<
intoleranța instituționalizată care molipsea
populația alimentând un complex de inferioritate printre români. Iată secvența< „Înainte ca președintele să răspundă la cererea
apărătorului, în sală izbucnește tumult. Ungurii din Debrețin, care au venit să se distreze la acest proces, s-au simțit jigniți în
orgoliul lor, că acuzatul refuză să vorbească
ungurește. Încep să insulte pe acuzat, la care
răspund românii prezenți și ei, că acuzatul
poate vorbi în limba sa maternă. Aceasta a
dat prilej la un schimb violent de cuvinte
între unguri și români< / –Budos olah! / –
Ungur prost! / –Hallgass te bocskoros! / –
Taci tu slugoi de călău! / Președintele văzând
că degeaba sună clopotul, nu poate stăpâni
sala, suspendă ședința amânând-o pentru
a doua zi.” (p.67). La această scenă, un singur
comentariu mi se pare potrivit. Ședința cu
injurii a fost amânată. Cu o zi. Apoi s-a dat
citire condamnărilor. Dar starea explozivă
urma să mai acumuleze energii centrifuge
încă 24 de ani. După care va veni adevărata
sentință, definitivă, de la 1 Decembrie 1948.
Imperiul s-a prăbușit pentru că nu avea
niciun fel de bază, nici democratică sau liberală, nici etnică, nici nu promova dreptatea și egalitatea. Chiar dacă s-ar fi modernizat începând, să zicem, de la denumirea
în ordine alfabetică, Monarhia Austro- Cehă- Româno- Slovacă și Ungară, tot ar fi
eșuat. Recent, un istoric susținea, făcând
prozeliți, că Unirea Transilvaniei cu Țara
din 1918 nu s-ar fi înfăptuit în niște termeni
juridici clari, uitând că Istoria curge înainte,
nu înapoi. În paginile sale, presărate, poate
involuntar, cu boia și otravă, nu spune însă
ce fel de „termeni juridici” au stat la baza
constituirii Regatului care la 1867 a înghițit
Transilvania. Pe de altă parte, entuziasmul
demolator îl face să uite că istoria a oferit
niște lecții, că imperiile se pot menține prin
forță o vreme, dar nu sunt veșnice. În prezent mai dăinuie șchiopătând unul singur,
dar e foarte trist și acela...
Imaginea Împărăției, pe care o oferă cartea lui Tiron Albani, este aceea a unei vultori
uriașe, cu doage ferecate în oțeluri, dar pu-

trede și pline de spărturi în fața puhoiului
nemilos.
Despre Vasile Lucaciu, câteva concluzii,
în final. Cea mai importantă lucrare a sa,
alături de cauza Unirii, a fost aceea de a crea
o adevărată școală a patriotismului. A fost
un exemplu pentru tineri. A format o generație de preoți care au suplinit lipsa intelectualității din ținuturile noastre. Numeroși
fii ai Șișeștilor, preoți răsăriți la îndemnul
său, s-au răspândit în Nord-Vest, mai ales
în Oaș. Inclusiv omul de cultură care a revoluționat viața școlară din județ, Dariu Pop,
a fost un ucenic al Părintelui Lucaciu.
Pe de altă parte, ca om al bisericii, el a
avut în vedere rânduielile divine, dar a pus
preț în ceea ce a făcut și a scris, și pe rânduielile omenești care cer acțiune, fapte, luptă,
sacrificii. A așezat astfel în armonie ceea ce
teologii numesc Biserica Triumfătoare, din
cer, cu Biserica Luptătoare, de pe pământ.
În privința celor două Biserici românești, el
știa că neamul său respira cu doi plămâni,
dar și că inima acestui neam e una singură.
Și, în virtutea acestei unicități, propria sa
inimă bătea în ritmurile de la anul 1053. Încăpătoare fiind, îi cuprindea pe toți românii
deopotrivă. În același timp, ideologia Unirii,
la care și-a dat obolul, nu admitea revanșa,
nu accepta ca națiunea umilită să umilească
la rându-i, principiu care, în marea sa parohie sătmăreană a prins rădăcini viguroase
până azi.
A dat și niște lecții de moralitate pentru
cei aflați trecător în fruntea nației, valabile
încă. Aflat în pragul morții, în casa din Satu
Mare, Vasile Lucaciu exprimă un gând, o
speranță, aceea că Țara „Va avea conducători demni” (p.192). Refuza pâinea albă
pentru că, spunea, nu acesta a fost visul său,
luxul, traiul ușor. Doar două exemple, din
care deducem că, într-un moment crucial,
altădată, românii au avut șansa de a avea în
frunte asemenea oameni.
Recenta apariție editorială trebuie înțeleasă și ca un gest de prețuire a înaintașilor, de recuperare și restituire a valorilor
locale, un proiect dedicat Centenarului Marii Uniri. Iar în ceea ce privește reușita redactorului de carte, Adriana Zaharia, constatăm că Satu Mare are forțele necesare în
domeniu."

Vasile Dâncu< această reeditare
merită să intre `n spaţiul public
Editura a fost reprezentantă de Vasile
Dâncu care a vorbit despre colaborarea care
a stat la baza reeditării acestei cărţi, dar și
despre efortul comun pe care fiecare trebuie
să îl depună pentru ca nimeni să nu uite
cât de important a fost acest personaj pentru istoria naţională. „Această carte va intra
în libăriile din România, `n bibliotecile din
România, va circula pe la târgurile de carte
pentru că această reeditare merită să intre
`n spaţiul public. Prima ediţie care a apărut
în 1936 nu știu ce circulaţie a avut, dar
această reeditare trebuie să fie prezentă în
librăriile nu numai din zona dumneavostră
cu o semnificaţie istorie foarte puternică,
ci în toate librăriile din România. Și dacă
tot suntem în campanie electorală vă spun
și eu „Votaţi Vasile Lucaciu!”, a conchis editorul Vasile Dâncu.

Alexandru Zotta< Tiron Albani
organizează după criterii
știinţifice materialul
Tot despre volumul reeditat de Școala
Ardeleană a vorbit și Alexandru Zotta.
“Cartea a apărut prin anii ‘35-’36, a fost o
perioadă de efervescenţă culturală, mai ales
în Transilvania pentru că nu se stinseseră
ecourile Marii Uniri. Autorul este unul
obiectiv, organizează după criterii știinţifice
materialul și face ca acest volum să fie convingător, nu avem cum să îi reproșăm nimic. Meritul autorului este acela de a releva
atitudinea intelectuală la care a a ajuns Vasile Lucaciu și datorită căreia a reușit să
coalizeze în jurul lui atâ\ia oameni și să stabilească o strategie politică în perioada memorandistă. Autorul este atent și la dimensiunile personalităţii lui Vasile Lucaciu, cea
de preot și de cea de luptător politic care
urmează imperative vieţii politice. Dacă ar
fi să găsim anumite neajunsuri, acestea nu
vin din aspectul documentar. Cred că această carte nu este în primul rând literară, este
una documentară. Cu deosebire acest lucru
este observabil în spaţiul transilvan și nordtransilvan unde evenimentele care au culminat în anul 1918 au o efervescenţă deosebită”, a încheiat Alexandru Zotta.
A consemnat Alexandra A., Vasile A.
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Există două fenomene principale care stau în spatele anemiei - scăderea numărului de hematii
sau hematia nu mai are integritate funcţională.
Problemele care apar se referă la producerea insuficientă de eritrocite, la sinteza de hemoglobină
nefuncţională (incapabilă să transporte oxigenul) sau la ritmul crescut (patologic) de distrucție a
eritrocitului.

DIET~

Dieta ;i rolul ei `n combaterea
anemiei prin oferirea
nutrien\ilor necesari s]ngelui

Semin\ele de chia sunt
o minune pentru s[n[tate

În prima fază, corpul are capacitatea de a suplini numărul
scăzut de celule roşii, simptomele
în acest caz fiind aproape inexistente. Lucrurile se schimbă în cazul anemiilor moderate sau severe.
Apar oboseală, tonusul scăzut, pulsul
ridicat, dificultăţi de respiraţie, dureri de
cap, dificultăţi de concentrare, ameţeală,
paloare, crampe musculare, insomnie.

Ce este anemia?
Pentru ca oxigenul inhalat la nivelul
plămânilor să ajungă la toate celulele din
organism el are nevoie de un "cărăuş"
biochimic, care, pe calea vaselor de sânge
să realizeze aprovizionarea în timp util
cu acest element chimic. Totul este corelat (ritmul respiraţiei, bătăile inimii, viteza de circulaţie a sângelui) pentru ca
celula să beneficieze de acest factor absolut necesar vieţii.
Neobositul "cărăuş" este hemoglobina, componenta principală a eritrocitului. Pentru că are o formă ideală, inteligentă am putea spune, eritrocitul(globula
roşie sau hematia cum se mai numeşte)
pătrunde prin capilarele cele mai mici în
diametru pentru a lăsa grupurilor de celule preţioasa încărcătură.
Există două fenomene principale care stau în spatele anemiei - scăderea numărului de hematii sau hematia nu mai
are integritate funcţională.
Problemele care apar se referă la producerea insuficientă de eritrocite, la sinteza de hemoglobină nefuncţională (incapabilă să transporte oxigenul) sau la
ritmul crescut (patologic) de distrucție
a eritrocitului.
Mai poate apare anemia şi în cazul
anemiilor însemnate cantitativ sau în
sângerările reduse, dar repetate, aşa numitele hemoragii oculte.
Toţi ştim că în anemie se administrează fier şi vitamine. Ne putem întreba
dacă este corect şi de ce.
Pentru a răspunde sunt necesare câteva explicaţii. Pentru a trata anemia este
necesar să înlăturăm sau să compensăm
cauza care a produs-o şi, deoarece sunt
peste 10 cauze diferite, ne putem aştepta
la tot atâtea tratamente. Într-adevăr, anemia se tratează în corelaţie cu "defectul"
care apare. Totuşi, cele mai răspândite
forme de anemie sunt anemiile carențiale, în care organismul duce lipsă de fier,
ori de vitaminele din grupul B şi anume
vitamina B12 şi acidul folic.
În cazul anemiilor secundare altor
afecţiuni (hemoragii uterine sau ale tractului digestiv, defecte genetice, cancer,
medicamente agresive, afecţiuni majore
ale mucoasei gastrice), anemia se tratează
indirect, prin rezolvarea afecţiunii de bază.

Anemia feriprivă
Eritrocitele (celulele roşii) trăiesc
aproximativ 100 de zile, iar măduva spinării produce încontinuu noi celule de
sânge. Pentru aceasta, măduva are nevoie
de fier, proteine, acid folic şi diverse vitamine. Nutrientul cel mai greu de găsit
este fierul, iar anemia produsă în aceste
împrejurări se numeşte anemia cauzată
de deficienţă de fier, sau anemia feriprivă.
Înainte de a începe tratamentul trebuie
făcută o evaluare corectă a cauzelor anemiei. Este foarte uşor de afirmat că se
datorează unei menstruatii abundente,
dar uneori cauzele sunt altele, de exemplu
lipsa sau deficitul factorului intrinsec din
stomac, care îngreunează absorbţia fie-

Dacă există un aliment care
poate ﬁ numit sfânt, acesta trebuie
să ﬁe Chia! Pline de vitamine şi
minerale, ajutând la reglarea
greutăţii, controlarea poei de
dulce şi luptând împotriva
radicalilor liberi, aceste seminţe
sunt, cu adevărat, o minune pentru
sănătate, cu beneﬁcii inﬁnite!

Migdalele sunt printre
alime ntel e cel e mai
bogate în fier

rului. Este important să nu se facă abuz
de alimente bogate în tanin (cafea, ceai)
care şi ele pot împiedica absorbţia.
Diagnosticul corect trebuie să fie făcut de medic, dar indiferent care ar fi
cauza, trebuie ţinut cont de alimentaţia
recomandată care, surprinzător pentru
unii nu reprezintă carnea pe primul loc.
Ficatul, atât de bogat în fier şi în vitamina
B12, actualmente nu se mai recomandă
pentru că poate conţine o concentraţie
mare de toxine.
Alimentele cele mai bogate în fier
sunt algele brune, drojdia de bere, seminţele de dovleac, seminţele de floarea
soarelui, meiul, lucerna, pătrunjelul, stridiile, scoicile, migdalele, prunele uscate,
carnea de vită, stafidele, anghinarea, sfecla, nucile, curmalele, fasolea boabe, fisticul, fructul pasiunii, susanul, ouăle, lintea, arahidele, carnea de miel, brânza tofu, mazărea, orezul integral, măslinele şi
carnea de pui.
Practica asezonării mâncărurilor cu
lămâie (de exemplu legumele şi leguminoasele) are un beneficiu dublu< ajută la
asimilarea fierului din alimente şi reduce
nevoia de a ad[uga sare pentru a da gust
mâncărurilor. Recomandarea curentă este că fiecare masă să ofere cel puţin 25 de
miligrame de vitamina C datorită efectului benefic pe care îl are în asimilarea
fierului. Sucul conţinut de o jumătate de
lămâie furnizează această cantitate.
Lămâile sau portocalele consumate
împreună cu soia sau derivatele ei facilitează absorbţia fierului pe care-l conţine
soia.
Lăstarii de lucern[ conţin aproape 1
miligram de fier la 100 de grame, aproximativ aceeaşi cantitate pe care o
conţine şi carnea de vită. Lucerna oferă
de asemenea vitamina C, care faciliteaz[
absorbţia fierului. Efectul general al lucernei este antianemic şi tonic.
Acţiunea antianemică a sfeclei roşii

este binecunoscută şi a fost descrisă printre alţii şi de doctorul Schneider. Conţinutul ei de fier şi vitamina C este destul
de modest şi nu explică efectul antianemic al sfeclei. Există probabil un component neidentificat care stimulează hematopoieza (producerea de celule de sânge în măduva spinării). Consumul a 50100 mililitri de suc crud şi proaspăt preparat de sfeclă înainte de mese, de două
ori pe zi, are cel mai puternic efect antianemic.
Acest lucru se observă în special la pacienţii care nu răspund bine la tratamentul cu fier, aşa cum se întâmplă în cazul
anemiei cauzată de producţia scăzută de
sânge în măduva spinării (anemia hipoplastică)
Deşi mulţi medici hematologi recomandă consumul de carne roşie pentru
a ridica nivelul fierului, în practică s-au
întâlnit situaţii în care persoanele care
au trecut la regimul vegetarian sau au redus consumul de carne, le-a crescut nivelul fierului. Pentru a evita anemia, nu
este necesar să consumăm carne roşie,
nici măcar din când în când.
De asemenea, este greu de evaluat
care tip de alimente se absoarbe mai bine
pentru că absorbţia depinde de combinaţiile alimentare. Dacă anemia este
uşoară, se va recurge la remedii naturale,
că sucul de sfeclă şi pătrunjel sau suplimente alimentare cu alge brune sau spirulină. Să nu uităm nici de fitoterapie<
ştevie, urzică, păpădie, ghinţură sau apiterapie< polen sau l[pti;or de matcă.
Dacă există un deficit clinic de absorbţie
a fierului, este posibil să fie nevoie să se
ia alte suplimente nenaturale, sporadic
şi pe perioade scurte.
Şi nu uitaţi< natura e cel mai bun doctor, vindecă trei sferturi din toate bolile
şi nu-şi vorbeşte de rău colegii.
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Iată 8 motive pentru care să începi
să le consumi, chiar acum! Se vorbeşte
despre ele peste tot în lume. Ai auzit de
ele, cu siguranţă, le-ai văzut peste tot în
magazine, le-ai auzit pe vedete vorbind
despre ele şi, cu toate acestea, încă nu ştii
de ce sunt atât de ridicate în slăvi. Chia,
care este cuvântul mayaş pentru „putere”,
face parte din familia mentei. Pline de
minerale, vitamine şi acizi graşi care ajută
organismul să combată „agresorii”
zilnici, seminţele de Chia sunt folosite
de sute de ani!
Înainte să ;tii care sunt motivele
pentru care ar trebui să le consumi,
trebuie s[ ;tii ;i ce con\in. Con\in de 5
ori mai mult calciu decât laptele, de 3 ori
mai mulţi antioxidanţi decât aﬁnele, de
3 ori mai mult ﬁer decât spanacul, de 2
ori mai multe proteine decât orice alte
boabe, seminţe sau nu ;i de 2 ori mai
mult potasiu decât o banană.

Motivele pentru care trebuie
să le consum[m
Ajută la potolirea poelor şi a
foamei. Sunt pline de ﬁbre, ceea ce îţi
oferă senzaţia de saţietate şi îţi alungă
orice poă de ciocolată. Pe lângă faptul
că sunt foarte uşor de digerat, te ajută să
păstrezi această senzaţie de saţietate mult
timp şi îţi reglează apetitul.
Sunt extrem de versatile! Cel mai
minunat lucru la aceste seminţe, este
faptul că aroma lor este foarte slabă. În
timp ce unii oameni aﬁrmă că nu au nici
un gust, alţii spun că ar avea o uşoară
aromă de alune. Datorită acestui lucru,
poţi să le adaugi la orice fel de mâncare,

fără a te îngrijora că vor striga gustul
preparatului. Fie că le pui în cereale, ﬁe
la mâncarea cu orez, ﬁe în salată, rămân
la fel de sănătoase!
Au rol protector! Te protejează de
factorii nocivi ai mediului înconjurător,
cum ar ﬁ< poluarea, alcoolul, fumul de
ţigară sau razele UV. Pentru o protecţie
optimă, încearcă să consumi Chia în
ﬁecare zi. Pe lângă faptul că sunt nişte
nutrienţi puternici care ajută la
distrugerea radicalilor liberi sunt, de
asemenea, şi cei mai „longevivi”,
rămânând proaspeţi mult timp.
Sunt o sursă naturală de energie!
Dacă vrei ceva care să te ţină trează
întreaga zi, seminţele de Chia sunt
răspunsul! De asemenea, dacă vrei ceva
care să te „pună în priză” înainte de a
merge la sală, tot Chia e răspunsul!
Îţi asigură o talie de viespe! Nu, nu
este o glumă! Seminţele de Chia sunt
soluţia pentru a te menţine în formă< în
combinaţie cu sucurile gastrice, formează
o structură care îţi va ţine de foame mult
timp, ajutând, de asemenea, la digestie!
Ajută la formarea masei musculare!
Datorită faptului că îţi oferă energie şi
sunt bogate în ﬁbre, proteine perfect
digerabie şi ajută la regenerarea
ţesuturilor, seminţele de Chia sunt aliatul
perfect atunci când vrei să ai un corp ﬁt,
bine deﬁnit.
Ameliorează durerile articulare!
Suferi de dureri articulare? Acizii
Omega-3 pe care îi conţin seminţele de
Chia (da, puteţi lua o pauză de la ton ),
ajută la reducerea semniﬁcativă sau chiar
stoparea completă a durerilor de
articulaţii!
Au efect detoxiﬁant! Potrivit site-ului
csid.ro datorită proprietăţilor
detoxiﬁante, seminţele de Chia
funcţionează ca un „detergent” 100%
natural, pentru organismul tău!
Gândeşte-te la Chia ca şi la un aspirator
- pe lângă faptul că te umple de vitamine
şi minerale beneﬁce, îţi mai şi „aspiră”
toate substanţele nocive din organism,
ajutând la curăţarea completă a
sistemului digestiv.

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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Siropurile – se obţin din extractul rezultat în urma presării la rece a fructelor (afine, coacăze,
mure, zmeură, căpşuni) şi din mugurii de Pin.
Se poate obţine şi din soluţiile extractive apoase (infuzie, decoct, macerat).

S~N~TATE

Preparate utilizate de Terapia
cu plante pe cale intern[
Cea mai simplă formă utilizată
este masticaţia directă a părţii
medicinale din plantă care se pretează pentru o anumită afecţiune.
De exemplu în răceală asociată cu
răguşeală (laringită) se practică
mestecarea unei rădăcini de Nalbă-mare (Althaea officinalis), de
3-4 ori pe zi, timp de 3 zile, după
care răguşeala dispare sau se reduce şi vocea revine la forma ei
normală, scriu autorii cărţii “Terapia cu plante şi suplimente alimentare”.
Siropurile – se obţin din extractul
rezultat în urma presării la rece a fructelor (afine, coacăze, mure, zmeură,
căpşuni) şi din mugurii de Pin. Se poate
obţine şi din soluţiile extractive apoase
(infuzie, decoct, macerat). La extractul
apos se adaugă îndulcitor, zahăr, miere
de albine sau îndulcitor natural din
planta Stevia rebaudiana. Siropurile sunt
foarte energetice, antioxidante şi imunostimulente şi de aceea se folosesc de
către copii, convalescenţi, adulţi cu activitate fizică sau intelectuală crescută.
Se poate prepara în casă sau de la unităţi
specializate (plafare, farmacii).
Soluţii extractive hidroalcoolice –
sunt forme ale Terapiei cu plante care
se obţin prin macerarea sau percolarea
plantelor în alcool de cereale de diferite
concentraţii sau în vin de calitate.
Tincturile se obţin prin macerarea
plantelor în alcool de 40-60-700, timp
8-10 zile până la 2-3 săptămâni, timp în
care se agită zilnic de 2-3 ori pe zi. Raportul dintre plantă şi solvent este de
10-20 %. Separarea tincturii de materialul vegetal se face prin filtrări şi decantări repetate, până când produsul este transparent. O metodă mai simplă de
preparare a tincturii este percolarea sim-

plă sau multiplă care se realizează întrun aparat numit percolator> se practică
mai mult în farmacii. O altă metodă de
preparare la scară industrială este turboextracţia sau vibroextracţia care se
face în aparate speciale. Tincturile au
avantajul că într-un volum mic este concentrată o cantitate mare de substanţă
activă, modul de preparare şi administrare este uşor, termenul de valabilitate
este lung, se conservă uşor. Tincturile
sunt recomandate tuturor, indiferent de
vârstă şi în mod special celor la care le
este contraindicat aportul mare de lichide, cum sunt hipertensivii şi cei cu
edeme cardio-renale. Persoanele care nau voie să consume alcool pot dilua tinctura în apă fierbinte, vaporii vor antrena
alcoolul care se va evapora.
Vinurile medicinale – se obţin prin
macerarea plantelor în vin de struguri
de calitate, timp de 7-10 zile. Raportul
dintre plante şi solvent este de 5%, adică
în 10 litri de vin se macerează 50 grame
plante. De obicei vinurile medicinale
sunt tonice şi se folosesc pentru stimularea poftei de mâncare. Conţin plante
care au ca substanţe active substanţele
amare şi de aceea pentru corectarea gustului se foloseşte glicerină. Se administrează înaintea meselor principale, câte
30-50-100 ml. Nu se recomandă persoanelor cu afecţiuni hepatice, hiperaciditate gastrică, ulcer gastric şi duodenal, hipertensiune arterială. Nu se foloseşte de către copii.
Cidrurile – sunt băuturi slab alcoolice care se obţin prin fermentaţie naturală din diferite fructe înafară de struguri. Se folosesc ca tonice-aperitive, câte
50 ml, înainte de mâncare. Cidrurile se
prepară din< mere, coacăze-negre,
vişine, smochine, fructe de Porumbar
(Prunus spinosa), de Soc (Sambucus nigra), de Cătină-albă (Hippophae rhamnoides), de Măceş (Rosa canina).
Soluţiile extractive hidroacetice

sau Oţeturile medicinale şi aromatice
care se obţin prin fermentaţie acetică
naturală. Se recomandă intern, pe salate,
ciorbe sau dizolvat în apă.
Ceaiurile Medicinale Instant –
sunt extracte apoase care se liofilizează
sau atomizează în pulberi, în scopul conservării pe o perioadă lungă de timp. Se
dizolvă în apă caldă sau chiar rece, prepararea fiind rapidă iar conţinutul în
substanţe active este mare.

Preparate utilizate de Terapia
cu plante pe cale externă
Unguentele – sunt preparate semisolide care au o bază formată din< vaselină, grăsimi vegetale sau animale, lanolină, ceară, în care se încorporează
extracte apoase hidroalcoolice, pulberi
simple sau atomizate. În unele cazuri se
încorporează substanţe pure din plante.
Baza de cremă se poate înlocui cu geluri
hidrosolubile care au avantajul că penetrează rapid în piele şi mucoase, sunt
lavabile şi nu pătează. În funcţie de substanţa de bază conservarea este mai lungă sau mai scurtă.
Supozitoarele – se prepară în farmacii sau pe cale industrială din extracte
naturale.
Uleiurile medicinale – se obţin prin
macerarea plantelor în ulei de floareasoarelui, măsline, arahide, etc., timp de
4-6 săptămâni. Un procedeu de preparare rapidă constă în umectarea plantelor cu alcool de 70-800 concentraţie alcoolică, timp de 10-12 ore, adăugarea
uleiului şi fierbere pe baia de aburi timp
de 2-3 ore, se lasă în repaus 2-3 zile şi se
filtrează. Se îmbuteliază în flacoane de
culoare închisă şi se păstrează la rece.
Se foloseşte sub formă de aplicaţii locale
pe răni, eczeme, degerături. Termenul
de valabilitate este scurt, de maxim 6
luni.

Antrenorul Bartos Barna Istvan v[ a;teapt[
la PrimaGym Satu Mare `n sala de fitness
Echipa PrimaGym Satu Mare
este mare, eman[ energie ;i
mult[, mult[ voio;ie. ~n momentul `n care treci pragul Centrului de aerobic, cycling ;i fitness PrimaGym nu ai cum s[ nu
te sim\i ca acas[. De ce spunem
asta?
Pentru c[ e;ti `nt]mpinat de oameni frumo;i care `;i doresc s[ te
sim\i bine pe tot parcursul ";ederii"
;i nu doar atunci, pentru c[ senza\ia
de bine continu[ ;i la plecare.
Azi `l prezent[m cititorilor no;tri
pe unul din antrenorii din sala de Fitness - Bartos Barna Istvan. Are calific[ri ca antrenor fitness ;i instructor
de box thailandez ;i este prezent `n
sala de fitness PrimaGym pentru a
veni `n sprijinul celor care `;i doresc
s[ `n\eleag[ rolul antrenamentelor
cardio ;i de for\[ pentru s[n[tatea
organismului. Trebuie s[ ;tim `nainte
de toate c[ antrenamentele de for\[
sunt o component[ important[ a
unui program de fitness echilibrat ;i
au numeroase beneficii.
Amintim aici cre;terea rezisten\ei

Bartos Barna Istvan are calific[ri ca
antrenor fitness ;i instructor de box
thailandez

oaselor ;i cartilagiilor, m[rirea masei
musculare, `mbun[t[\irea calitativ[
a vie\ii. Un antrenament pentru
cre;terea for\ei, efectuat corect, combinat cu cel cardiovascular ;i cel pentru flexibilitate, ofer[ avantajele unui
program de fitness complet.
Pentru rezultate uimitoare, nu
ezita\i s[ trece\i pragul s[lii de fitness
de la PrimaGym Satu Mare ;i s[ cere\i
detalii de la antrenorii din sal[. Sunt
zi de zi acolo pentru a v[ ajuta. Centrul de aerobic, cycling ;i fitness este
situat `n Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5.
Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine
la num[rul 0361.884..947 sau pe site-ul www.primagym.ro.
Oferta `n materie de servicii oferite este una bogat[. La Centrul de
aerobic, cycling ;i fitness PrimaGym
Satu Mare pute\i opta pentru antrenamentul care vi se potrive;te. Iat[
tipurile de antrenamente< Self Defense, bodyART, deepWORK, Pilates,
Consi, Cross Training, Zumba Fitness, Spinning, Spinracing, Speedfitness, Power Plate, sistem de
autoap[rare Krav Maga. ~n plus, servicii de masaj ;i solar.
Ioana Vladimirescu

Cartea se g[se;te 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
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Măcrișul este o plantă care crește din abundenţă în pădurile umbroase, mai ales de brad, molid
și fag. Este deseori confundat cu trifoiul, numai că are frunzele mai mici și un gust acrișor foarte
plăcut. Frunzele sale sunt moi, fine și ușor de digerat.

RE}ETE
M[cri;ul iepuresc,
un stimulent
al digestiei
Măcrișul iepuresc pare pentru mulţi o
buruiană. Doar pentru copii pare să fie
uneori un deliciu plăcut acrișor. Oare câţi
dintre adulţi cunosc și valenţele sale terapeutice? În cele ce urmează vă reţinem
atenţia cu unele considerente în acest sens.
Frunzele acestei plante care se găsește
în majoritatea grădinilor sunt un reconfortant, stimulent al digestiei, are efecte
benefice în avitaminoză, scorbut, astenie
de prim[vară, în inapetenţă, în intoxicaţiile
cu arsenic sau mercur, ameliorează cancerul și scleroza în pl[ci, bolile hepatice
cronice, febra, inflamaţia gurii și gingiilor,
cancerul de piele.
Măcrișul este o plantă care crește din
abundenţă în pădurile umbroase, mai ales
de brad, molid și fag. Este deseori confundat cu trifoiul, numai că are frunzele mai
mici și un gust acrișor foarte plăcut. Frunzele sale sunt moi, fine și ușor de digerat.
Recomandările sunt multiple și produsele sunt pe măsură< suc din frunzele
de măcrișul-iepurelui pentru aplicaţii externe> Avitaminoză, scorbutul - se beau
zilnic 50-100 ml de suc pe stomacul gol,
înainte de masă. Astenia de primavară, inapetenţă - sucul de măcriș băut zilnic și
consumul de salată au un efect `nviorător
deosebit. Creșterea apetitului are loc pe
fondul unei dezintoxicări a organismului
și a unei îmbunătăţiri a digestiei.
Intoxicaţiile cu arsenic sau mercur se beau 100-150 ml de suc dintr-o dată,
fără a consuma nimic altceva. Apoi, se iau
din sfert în sfert de oră 1-2 linguri de suc.
Tratamentul se repetă mai multe zile la
rând.
Cancerul și scleroza în plăci - sucul de
măcriș iepuresc are un efect foarte important în aceste afecţiuni, deoarece dinamizează digestia, favorizează eliminarea substanţelor reziduale, mărește apetitul și elimină temporar stările de vomă. Se bea cu
puţin timp înainte de masă 50 ml (un sfert
de pahar) de suc proaspăt. Se combină
foarte bine cu regimul Oshawa (cu cereale
integrale).
Bolile hepatice cronice - o combinaţie
de suc de măcriș și suc de păpădie (preparat
din părţi aeriene și rădăcini proaspete prin
aceeași metodă) este un drenor hepatic de
excepţie. Se bea în fiecare dimineaţă o
combinaţie de 50 ml de suc de măcriș și
50 ml suc de păpădie.
În inflamaţia gurii și gingiilor - se clătește gura cu suc de patru-cinci ori pe zi,
prima oară dimineaţa, înaintea spălării pe
dinţi. După cl[tire, sucul (care este bine să
fie ceva mai concentrat) se ţine câteva minute în gură. În cancerul de piele - se pune
sucul (făcut cu infuzie de tătăneasă în loc
de apă) pe plăgi, de patru-cinci ori.

Guia; de frasole
(babgulyás)

Pui ;i legume la gr[tar,
cu sos de usturoi

Ingrediente<
3-400 g fasole uscată, 50 g
carne de vită (mânzat), un ciolan
afumat (sau 6-700 g costiță afumată), un fir de circa 300 g cârnați afumați de casă, o ceapă mare, 2 căței de usturoi, un ardei, 2
linguri pastă de tomate, circa 5600 grame zarzavaturi (3-4 morcovi, 2-3 pătrunjei, o gulie, o țelină), 2 linguri de untură de porc
(sau 4 linguri de ulei), sare, piper,
boia, delicat (de acasă), eventual
și boia de ardei iute, sau un ardei
iute, proaspăt.
Mod de preparare<
Fasolea se pune la înmuiat. Ceapa
tăiată mărunt, sau răzuită se călește în
untură, se adaugă usturoiul pisat și carnea de vită tăiată cubulețe, se călește
în apa pe care o lasă carnea, iar când
începe să se prăjească se adaugă și carnea afumată, mărunțită, eventual se
mai poate adăuga și 100 ml apă. Când

începe din nou să se prăjească se adaugă boia, piper, sare, eventual boia de
ardei iute după gust. Se amestecă și se
toarnă 3 - 3,5 litri apă. Când compoziția începe să fiarbă, se adaugă oasele
rămase de la carne, fasolea, după o oră
de fierbere la foc potrivit, cu vasul acoperit, se adaugă cârnații tăiați felii, apoi
zarzavaturile curățate și tăiate mărunt
(cubulețe sau rondele, după gust), ardeiul tăiat în 4-6 bucăți, cei care dorsc
și ardeiul iute, întreg, sau tăiat felii. Se
mai pot adăuga și zdrențe. Când carnea
s-a înmuiat (inclusiv carnea de vită),
se adaugă pasta de tomate și delicatul
și se mai fierbe circa 5 minute. Fiart[
la ceaun, mâncarea capătă un gust
aparte, deosebit de plăcut. Se servește
caldă, poate fi ornată cu smântână, sau
pătrunjel verde.

Minciunele

Ingrediente
4 buc[ți de pulpe de pui sau
2 piepturi mai mari, 8 bucăți de
cartofi, 1 pătlăgică vânătă, un
dovlecel, 4-6 căței de usturoi, sare, piper, boia de ardei, delicat
de casă măcinat fin, o linguriță
de pastă de tomate, o linguriță
de muștar, oțet, zahăr, vin roșu,
acrișor.
Mod de preparare
Carnea se taie în bucăți la mărimea
și grosimea dorită, se condimentează
cu sare și piper, eventual cu puțin muștar. Se lasă minim 2 ore, după care, ală-

turi de vinetele și dovleveii feliați, respectiv cartofii tăiați în 4 se prăjesc pe
jar, la grătar. Usturoiul se pisează întrun bol, se adaugă c]te o linguriță rasă
cu sare, piper, delicat și boia, câte o linguriță cu vârf de pastă de roșii și de
muștar, un vârf de cuțit de zahăr, o linguriță de oțet. Se amestecă bine, apoi
treptat se adaugă vin, până la obținerea
consistenței dorite. Vinul se poate înlocui parțial sau integral cu apă, dar
atunci se folosește puțin mai mult oțet.

Vin de zmeur[

Frunze de măcrișul-iepurelui
pentru consum
Digestia dificilă necesită consumarea
de salată de măcriș înainte de masă. Se accelerează digestia, este stimulată secreţia
de salivă și de sucuri gastrice. Se face o
cură cu salată vreme de o săptămână.
Febra - febra se "înmoaie" dacă bem c]teva
înghiţituri de suc sau mestecăm câteva
frunzuliţe de măcriș.- pentru consum
Setea se potolește temporar dacă mestecăm câteva frunze de măcriș proaspăt
culese. Doza optimă de frunze proaspete
care poate fi consumată pe zi este de 5080 de grame pentru un adult, jumătate
pentru copiii de la 12 ani în sus și un sfert
pentru copiii de 4-12 ani.
Sucul de măcriș
Se ia un pumn de frunze proaspăt culese, se spală, după care se pun într-un mojar sau o piuă (care să nu fie de metal) și
se adaugă un sfert de pahar (50 ml) de apă.
Se pisează bine, după care se filtrează. Lichidul care se obţine se bea pe stomacul
gol sau se folosește pentru aplicaţii externe.
Precauţii
În doze mai mari de 100 g pe zi produce lipsa de calciu, ameţeală, leziuni renale. Se intervine cu spălături gastrice, purgative, după care se administrează calciu.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ingrediente<
500 g făină de bună calitate,
125 g de unt sau margarină, 3
gălbenușuri de ou, 50 g de zahăr,
300 ml smântână grasă, un vârf
de cuțit de sare, un praf de copt
(nu toată lumea folosește), 2-3
linguri de rom, sau o linguriță
de esență de rom (nu este obligatoriu), ulei pentru prăjit, zahăr
pudră.
Mod de preparare<
Într-un vas de frământat se așează
făina, iar în mijloc gălbenușurile, sarea,
zahărul, smântâna, praful de copt și
romul. Se amestecă bine și se frământă
până la omogenizare perfectă. Se întinde o pătură de o grosime de circa o

Ingrediente<
jumătate de cm, iar cu tăietorul de colțunaș se taie în formă de romburi. Fiecare bucată, cu același tăietor se crestează la mijloc, circa 2 cm în direcția
colțurilor mai îndepărtate și se răsucește. Se prăjește în ulei abundent, firbinte, până când capătă culoarea dorită. Deasupra se presară zahăr pudră.
Se poate servi cu gem, lapte, cacao, sau
sucuri de fructe. Forma sus menționată
nu este obligatorie. Se pot tăia și dungulițe, care se pot împleti, sau fâșii înguste și lungi, care se așează într-o strecurătoare rotundă (din metal), cu care
se bagă în uleiul fierbinte, iar astfel va
căpăta o formă de minge.

2 kg de zmeură coaptă, 2 kg
de zahăr, 2 linguri de zeamă de
lămâie, o bucățică de drojdie
proaspătă, de mărimea unei
nuci, circa 6 litri de apă.
Mod de preparare<
Zmeura se curăță, se spală și se lasă
într-o strecurătoare sau într-un tifon
curat să se scurgă. Într-un vas mai mărișor fructele se zdrobesc cu mâna și
se amestecă cu zahărul, apoi se lasă la
răcoare până a doua zi, când se toarnă
într-o damigeană de 10 litri. Se adaugă
zeama de lămâie proaspăt stoarsă, droj-

dia se dizolvă în apă, se toarnă și aceasta în damigeană, apoi se adaugă apa,
lăsând un spațiu gol de circa 4 degete
până la gâtul vasului.
Se astupă cu un dop de fermentație,
iar capătul furtunului se pune într-un
vas cu apă. Se lasă să se fermenteze circa 2-4 săptămâni, în funcție de temperatura la care se află, apoi să se așeze,
după care vinul se poate strecura. Vom
obține o băutură ușor sifonată, foarte
răcoritoare, care se poate servi și cu
cuburi de gheață.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Oricât de frumos ar fi gazonul într-o curte, tot ai nevoie de câteva alei pentru a te deplasa
dintr-un loc în altul, fără să calci pe iarbă sau pe flori şi fără să te uzi pe pantofi pe vreme ploioasă.
Plasează din loc în loc, în iarbă verde, dale sau lespezi din piatră, pentru a crea alei rustice.

MOD~

C]teva idei deosebite pentru
amenajarea cur\ii ;i gr[dinii
Pentru că sezonul cald a venit,
este momentul să te ocupi de amenajarea curţii şi grădinii, unde îţi
vei petrece de acum majoritatea
momentelor libere.
Iată 10 sfaturi / idei care te vor ajuta
să-ţi creezi cel puţin o oază de relaxare
în propria curte<

1. Îngrijeşte-te de aspectul
porţii de la intrarea în curte
Şi asta pentru că, aşa cum ştii şi tu,
prima impresie contează. Dacă ai observat că peste iarnă au apărut pete de rugină pe poarta metalică, e cazul să iei
măsuri. Cur[\ă bine porţiunile atinse de
rugină, şlefuieşte-le cu hârtie abrazivă,
apoi aplică pe porţi un strat de grund urmat de cel puţin unul de vopsea. Iar pentru a înfrumuseţa şi mai mult intrarea,
plantează în lateralele porţii câţiva butaşi
de trandafiri căţărători. După ce vor
creşte, aceştia te vor copleşi cu adevărate
cascade de flori.

2. Alei din pavele şi dale
de piatră
Oricât de frumos ar fi gazonul întro curte, tot ai nevoie de câteva alei pentru
a te deplasa dintr-un loc în altul, fără să
calci pe iarbă sau pe flori şi fără să te uzi
pe pantofi pe vreme ploioasă. Plasează
din loc în loc, în iarbă verde, dale sau
lespezi din piatră, pentru a crea alei rustice. Dacă ai un teren în pantă, foloseşte
aceleaşi dale de piatră pentru crearea
treptelor. Iar dacă vei alătura mai multe
dale mari, vei obţine şi mini platforme
de odihnă, pe care poţi plasa chiar şi câte
un fotoliu sau un şezlong.

3. Modifică relieful curţii
Cele mai frumoase şi spectaculoase
terenuri sunt cele în pantă, pentru că te
ajută să structurezi mai uşor curtea, prin
amenajarea teraselor pe diferite nivele
etc. De fapt, terenurile în pantă sunt spectaculoase în sine, chiar şi atunci când nu
sunt amenajate. Iar dacă ai o curte mare
şi plană şi ţi-ai dori o modificare de relief,
să ştii că nu este imposibil.
Nu trebuie decât să aduci 1-2 basculante de pământ, pe care îl poţi modela
în formă dorită< fie îl laşi sub forma unui
mic deal, fie îl foloseşti pentru a crea o
teras[. În cel de-al doilea caz va trebui să
faci o bordură din piatră, de exemplu,
care va preveni „destrămarea” noii forme
de relief din curtea ta.

4. Creează zone
multifuncţionale
Sunt frumoase curţile pe care le vedem în reviste şi în filme, cu locul de
grătar amenajat într-un colţ, locul de relaxare în altul, iar zona de servire a mesei
este în cu totul altă parte. O asemenea
amenajare presupune şi investiţii mai
mari, fiecare zon[ trebuind să fie betonată, pavată etc. De aceea cel mai bine
este să amenajezi o singură zon[ cu multiple funcţii. Adică să reuneşti în acelaşi
perimetru şi un grătar şi un loc de luat
masa, dar şi câteva şezlonguri sau fotolii
pentru momentele de leneveală.

5. Maschează cu plante
golurile de sub foişoarele
şi terasele din lemn
Dacă ai în curte un foişor, o terasă
sau o platform[ din lemn construite la o
oarecare înălţime deasupra solului, este
foarte probabil să ai şi un gol inestetic de
dedesubtul construcţiei. Maschează-l
plantând diverse flori perene şi arbuşti

ornamentali de jur împrejurul structurii.
Astfel, nu doar vei ascunde golul despre
care vorbeam mai sus, dar te vei alege şi
cu un superb decor care îţi va încânta
privirea.

6. Amenajează-ţi un mic
pârâu în propria curte
Un teren cu drenaj prost îţi poate
crea probleme în amenajarea curţii. Dacă
te afli în situaţia asta şi ai norocul ca pânza freatică să fie aproape de suprafaţă,
transformă necazul în bucurie amenajând un pârâu. După ce vei stabili locul
pentru albia micului pârâu decorativ,
apucă-te de săpat (deşi, ţi-ar fi mai uşor
să aduci un excavator) şi apoi întăreşte
şi decorează marginile albiei cu pietre şi
bolovani printre care se va scurge apă.

7. Perdele frumoase remediu contra privirilor
indiscrete
Ai o curte mică şi te deranjează că
nu prea ai intimitate, iar vecinii pot vedea
tot ce se întâmplă pe terasa casei tale?
Montează pe terasă sau în foişor perdele
sau draperii colorate, asigurându-ţi astfel
intimitatea. Pentru un efect decorativ deosebit, confecţionează din acelaşi material huse pentru pernuţele de pe băncuţele, fotoliile sau şezlongurile de pe terasă.

8. Un loc intim în colţul
grădinii
Chiar dacă ai deja curtea pusă la
punct, nu-ţi va strica un loc intim ame-

najat într-unul dintre colţurile grădinii.
Nu-ţi trebuie decât să găseşti decorul
perfect (lângă un gard plin de trandafiri
căţărători, în preajma unui pâlc de flori
frumos mirositoare, la umbra unui arbust cu flori parfumate etc.), în care să
aduci o măsuţă şi două scaune confortabile.

9. Măreşte vizual curtea
cu ajutorul unei fântâni
Un truc decorativ util mai ales în cazul curţilor interioare înguste, folosit adesea de către specialiştii în peisagistică,
este construcţia unui bazin cu apă sau a
unei fântâni de-a latul terenului. Reflexia
cerului în apa bazinului dreptunghiular
sau oval va l[rgi vizual acea zon[ a terenului. În jurul fântânii, care va deveni

punctul de atracţie al curţii tale, poţi amplasa şezlonguri, fotolii, măsuţe şi alte
piese de mobilier destinate relaxării în
aer liber.

10. Ascunde zonele inestetice
din curtea ta
Foloseşte-ţi imaginaţia şi lucrurile
vechi, dar frumoase, pe care le-ai păstrat
în ideea că-ţi vor fi utile într-o bună zi,
pentru a distrage atenţia de la zonele
inestetice ale curţii sau grădinii tale. Un
set de obloane vechi din lemn poate masca cu succes o gaură din şopronul vechi
din curte, pe care n-ai avut timp s-o repari.
Amplasează în dreptul obloanelor o
masă veche recondiţionată pe care poţi
pune diverse aranjamente florale.
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Enya - talent, discre\ie ;i longevitate
Se numără printre arti;tii a
c[ror voce este recunoscut[ instantaneu de public. Printre influen\ele sale artistice se num[r[
muzica clasic[, irlandez[ ;i cea
religioas[. ~n cariera ei solo de 28
de ani, a v]ndut peste 85 de milioane de albume `n `ntreaga lume
f[r[ sprijinul vreunui turneu ;i
cu rare apari\ii live. ~n ciuda succesului s[u ;i a titlului de cea mai
bogat[ artist[ din istoria muzicii
britanice ;i irlandeze, Enya (55 de
ani) a fost `ntotdeauna o enigm[.
:i-a început cariera muzicală în
1980, când s-a alăturat trupei Clannad,
formată din fra\ii ;i surorile sale, dar ia abandonat mai târziu din dorin\a de a
urma o carieră solo. Albumul ei de debut
”Watermark”, lansat în 1988, a introduso pe plan interna\ional pentru prima dată, devenind cunoscută pentru sunetul
ei unic, caracterizat de stratificări ale vocii, melodii folk, fundaluri sintetizate ;i
reverbera\ii eterice.
Pe numele s[u real Eithne Pádraigín
Ní Bhraoinain, Enya s-a născut pe 17
mai 1961 într-un or[;el din comitatul
Donegal, situat în nord-vestul Irlandei.
Talentul muzical l-a mo;tenit de la părin\ii ei, ambii muzicieni de renume, tatăl făcând parte din trupa muzicală Slieve Foy Band, iar mama profesoară de
muzică la ;coala din ora;ul natal. Chiar
;i bunicii artistei au făcut parte dintr-o
trup[ muzicală. Ea mai are 8 fra\i ;i surori, to\i fiind pasiona\i de muzică. Primii pa;i în lumea muzicii i-a f[cut la
vârsta de 4 ani, când a început să cânte
pe scena festivalurilor na\ionale de muzic[ irlandez[. La 11 ani a intrat la internatul din Milford, condus de ordinul Loretto, unde a studiat muzica clasică.
La 17 ani ;i-a continuat studiile de
muzică la colegiu. A petrecut un an studiind muzica clasică înainte ca, la sugestia managerului forma\iei Clannad, Nicky Ryan, să se alăture forma\iei. În 1980,
Enya face parte din trupa familie, unde
cântă la clape ;i face backing vocal. Enya
a făcut parte din forma\ie timp de aproximativ doi ani, iar după un turneu european din 1982 a anun\at că urmează
să părăsească trupa împreună cu managerul ;i producătorul acestora, Nicky
Ryan. S-a mutat împreună cu el ;i so\ia
acestuia la Dublin, unde a `nceput s[-;i
dezvolte propriul stil muzical. În 1982 a
început să scrie cântece, studiind saxofonul ;i pianul, f[c]ndu-i pl[cere să compună muzică relaxantă ;i romantică.
Enya a compus muzica pentru documentarul „The Celts”, lansat[ mai târziu pe
primul ei albumul, care-i poartă ;i numele. De;i nu s-a bucurat de mult succes
în topurile muzicale, Rob Dickins, ;ef la
Warner Music UK, a ascultat albumul ;i
s-a îndr[gostit de el. Când a întâlnit-o
pe Enya la Irish Awards, `n 1987, i-a propus imediat să semneze un contract cu
ea. Un an mai târziu, Enya a lansat albumul „Watermark”. Primul extras pe single, „Orinoco Flow”, ;i ultima piesă compusă pentru album, a urcat pe locul 5 în
topurile din Anglia.
„Watermark” a făcut-o pe Enya cunoscută în toată lumea. Albumul s-a vândut în peste 11 milioane de exemplare ;i
a c];tigat discul de platină în 14 \ări. Artista a revenit în 1991 cu albumul de top
„Shepherd Moons”. :i acest material discografic s-a vândut în peste 10 milioane
de exemplare, aduc]ndu-i primul premiu
Grammy pentru Cel mai bun album New
Age. Unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale este „Only Time”, care a fost
folosit drept fundal pentru ;tirile despre
atacurile de la World Trade Center din
New York, `n 2001. Mai târziu, un remix
al melodiei a fost lansat ca single, iar
banii strân;i în urma vânzărilor au fost
dona\i „Asocia\iei Na\ionale a Pompierilor”. Albumul „A Day Without Rain”,
din anul 2000, a c];tigat încă un premiu
Grammy pentru cel mai bun album New
Age, devenind cel mai bine vândut album
al artistei, cu 15 milioane de exemplare.
„Mi s-a spus c[ muzica mea atrage mai
multe genera\ii ;i c[ cei c[rora le-a pl[cut
«Orinoco Flow», le ofer[ acum muzica
mea copiilor lor. Pot spune c[ am avut

parte de mult noroc,” a declarat artista
`ntr-un interviu.
În 2001, regizorul Peter Jackson a
apelat la ea pentru a compune două piese
pentru coloana sonoră a primei păr\i din
trilogia „Stăpânul Inelelor”. Astfel au luat
na;tere „Aniron” ;i „May It Be”, cel din
urmă fiind nominalizat la Premiile Oscar
;i Globurile de Aur. Au urmat alte trei
albume, cel mai recent – „Dark Sky
Island” – fiind lansat la sf]r;itul anului
trecut, primul dup[ o absen\[ de ;apte
ani de pe pia\a muzical[. Ca toate celelalte proiecte ale sale, ;i acesta este u;or
de recunoscut ca fiind rezultatul muncii
celor trei oameni pasiona\i de tot ceea
ce `nseamn[ Enya – produc[torul Nicky
Ryan, so\ia acestuia, Roma, cea care scrie
versurile ;i Enya `ns[;i, cea care compune
muzica, interpreteaz[ c]ntecele ;i promoveaz[ proiectele lor. Muzica creat[ de
ei este demn[ de catedrale ;i sesiuni de
yoga. „Eu simt c[ fac ceva complet diferit
cu fiecare album,” spune artista irlandez[.
Pe l]ng[ lipsa turneelor, un alt element ce contribuie la enigma Enya este
faptul c[ locuie;te singur[ `ntr-un castel
de l]ng[ Dublin, nu a fost niciodat[
c[s[torit[ ;i nu are copii. „Chiar dac[
sunt celibatar[, am avut rela\ii. Dar e
destul de dificil pentru partener s[ accepte c[ poate se situeaz[ pe locul secund
dup[ muzic[, iar eu am nevoie de spa\iu
;i timp pentru aceasta. :i chiar dac[ la
`nceput poate fi simplu, dup[ un timp
apare un fel de gelozie fa\[ de muzic[.”
Pauza de ;apte ani dinaintea celui
mai recent album al s[u a reprezentat
dorin\a ei de a se rupe de muzic[. Timp
de trei ani de zile s-a ocupat de decorarea
noii sale re;edin\e din sudul Fran\ei, a
c[l[torit ;i ;i-a vizitat rudele din Australia. Restul timpului ;i l-a petrecut `n
spatele zidurilor castelului s[u, pe care
l-a achizi\ionat la o licita\ie `n 1997.
Lucr[rile de restaurare au \inut doi ani
de zile, iar unele incidente nepl[cute,
cauzate de fani care au p[truns pe proprietate, au determinat `n[sprirea m[surilor de siguran\[ din jurul castelului ;i
instalarea unei camere de refugiu `n interior. „A fost o experien\[ traumatizant[. Primesc scrisori de la persoane
care-mi spun c[ vin s[ m[ `nt]lneasc[.
Mi-e ;i mil[ de ace;ti oameni fiindc[
simt c[ au alte probleme. Simt o anumit[
apropiere fa\[ de mine sau muzica mea
din alte motive ;i au nevoie de ajutor.”
Succesul ei de-a lungul anilor contrazice at]t de profund legile industriei
muzicale - v]nz]nd mai multe albume
dec]t Beyoncé f[r[ s[ mearg[ `n turnee,
f[r[ o prezen\[ semnificativ[ pe re\elele
sociale, cu rare apari\ii `n interviuri sau
`n public - `nc]t `n ;colile de afaceri a
ap[rut termenul Enya-nomics. Cu mai
mul\i ani `n urm[ a fost invitat[ s[
sus\in[ un discurs la Harvard Business
School, dar ca multe alte invita\ii, a refuzat. Alegerea ei de a ap[rea `n public
c]t mai pu\in reprezint[, de fapt, esen\a
Enya-nomics ;i a farmecului ei.
~nf[\i;area, la fel ca muzica ei, par s[
existe `n afara timpului. ~n c]ntecele ei
nu face referiri la obiecte, doar la emo\ii,
timp sau peisaje. Nici `n via\a ei real[ nu
este preocupat[ prea mult de tehnologie,
verific]ndu-;i c[su\a de email o dat[ la
c]teva s[pt[m]ni, ;i atunci f[r[ s[ piard[
prea mult timp cu aceasta. „Mi se pare
at]t de rece. Acea energie nu este bun[
pentru mine. Mai bine prefer s[ fac o
plimbare `n natur[.” Castelul `n care locuie;te are vedere spre Marea Irlandez[,
iar priveli;tea ei preferat[ este luna oglindit[ `n apa m[rii noaptea. „Este ceva
spectaculos. Toate acele sclipiri t[cute
pe suprafa\a apei `\i dau impresia c[ prive;ti ceva ce este secret.”
Faptul c[ a avut parte, `nc[ de la
`nceputul carierei sale, de sprijinul a doi
oameni care au `n\eles-o ;i au ajutat-o
s[-;i dezvolte propriul stil, a `nsemnat
foarte mult pentru artist[. „Nu mi-a fost
team[ s[ risc. Eu `ntotdeauna `ncurajez
oamenii s[ nu renun\e la ceva `n ceea ce
cred, s[ `ncerce din nou. Cred c[ e important s[ nu te la;i dus de g]ndul c[
poate e prea t]rziu s[ faci ceva dup[ o
anumit[ perioad[ de timp. Asum[-\i
riscul ;i mergi p]n[ la cap[t ca s[ po\i
vedea un rezultat. Asta e ceea ce am
f[cut ;i eu.”

