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92 de ani de la vizita
poetului Ion Minulescu
la Casa `n care s-a n[scut
poetul Ady Endre
S[tm[reni aprecia\i în trecut,
uita\i în prezent (IV)
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So\ia lui Donald Trump, acuzat[ c[ a
plagiat discursul lui Michelle Obama
În primul său discurs în faţa naţiunii americane din cadrul
Convenţiei Republicane, Melania Trump, soţia lui Donald Trump,
pare să se ﬁ inspirat din discursul de acum opt ani al primei doamne
Michelle Obama. "Eu şi Barack am crescut cu aceleaşi valori în
viaţă< trebuie să munceşti mult pentru ceea ce îţi doreşti în viaţă,
cuv]ntul dat nu se ia înapoi şi trebuie să faci ceea ce ai spus că vei
face şi să îţi ţii de ﬁecare dată promisiunile. Trebuie să îi tratezi pe
oameni cu respect. Aceste valori trebuie transmise mai departe
generaţiilor viitoare. Deoarece vrem ca copiii noştri să ştie că
singura limită a realizărilor sunt puterea visurilor şi capacitatea
ﬁecăruia de a munci pentru ele", a spus `n 2008 Michelle Obama.
"De la o vârstă fragedă, părinţii mi-au imprimat valori precum
faptul că trebuie să munceşti mult pentru ceea ce îţi doreşti în
viaţă, cuv]ntul dat nu se ia `napoi şi că trebuie să faci ceea ce ai
spus c[ vei face întotdeauna. De ﬁecare dată să îi tratezi pe oameni
cu respectul cuvenit. Şi aceste valori trebuie date mai departe
generaţiilor următoare. Pentru că dorim ca copiii noştri să ştie că
singura limită a realizărilor tale sunt puterea visurilor tale şi
capacitatea ta de a munci pentru acestea", a spus Melania Trump,
`n urm[ cu c]teva zile.

Cei mai puternici b[rba\i din Dubai
s-au plimbat cu metroul londonez
Metroul londonez, mijloc de vară, aglomeraţie, poate şi puţină
tensiune din cauza ultimelor evenimente tragice care au lovit
Europa. Lumea habar n-are şi poate nici nu-i prea pasă că întrunul din vagoanele de metrou, aşezaţi printre oameni de rând, se
aﬂau doi dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii< şeicul din Dubai
şi ﬁul său, prinţul moştenitor. Ipostaza e oarecum surprinzătoare
cunoscut ﬁind luxul extraordinar pe care l-a aﬁşat cu nenumărate
ocazii puternica şi bogata familie conducătoare a Dubaiului.
~n haine europene, dar parcă puţin stânjenit, Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum măritul şeic al Dubaiului şi premier al
Emiratelor Arabe, pozează pentru un selﬁe alături de ﬁul său cel
mare Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum. Imaginea va ﬁ apoi
postată pe re\elele de socializare ale tânărului prinţ care se bucură
de o uriaşă notorietate în zona reţelelor de socializare.
Time şi Forbes au estimat averea şeicului din Dubai la peste
patru miliarde de euro, cu menţiunea că acesta a donat aproximativ
zece miliarde de euro, în 2007, fundaţiei Mohammed bin Rashid
Al Maktoum.

~n urm[ cu 92 de ani, la 21
iulie 1924, avea loc la Mecen\iu,
azi localitatea Ady Endre, un
eveniment cultural de excep\ie.
Era omagiat marele poet, iar cu
aceea;i ocazie era marcat[ ;i
nunta de aur a celor ce i-au dat
via\[. La acel eveniment au par-

ticipat oameni de cultur[, ziari;ti
rom]ni ;i maghiari, iar din partea guvernului rom]n de la Bucure;ti era prezent poetul Ion
Minulescu, pe atunci secretar de
stat `n Ministerul Culturii.
Public[m `n Informa\ia de
Duminic[ c]teva materiale-do-

cument care scot `n eviden\[
efortul pe care l-au f[cut oamenii
de cultur[ pentru p[strarea memoriei poetului de renume
mondial Ady Endre, cel despre
care poetul Ion Minulescu spunea c[ are dou[ patrii.
Continuare paginile 6-7

Istoria demult `ngropat[ prinde via\[ `n
laboratoarele de restaurare ale Muzeului
“Muzeul Judeţean este o instituţie de cercetare de importanţă
naţională, chiar cu notorietate internaţională, iar colegii restauratorii au o contribuţie serioasă la această notorietate. Descoperirile
cenuşii sunt puse în valoare prin munca lor, iar specialiştii prin
studiul lor integrează obiectele în circuitul istoriografiei, participă
la conferinţe naţionale şi internaţionale unde vorbesc despre descoperiri şi prin asta promovează munca întregii echipe“, a mărturisit directorul adjunct al Muzeului Judeţean Satu Mare.
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PERSONALIT~}I
Se `mplinesc 99
de ani de la b[t[lia
de la M[r[;e;ti
De-a lungul timpului pe data
de 24 iulie au avut loc mai multe
evenimente de o mare însemnătate.
Pe 24 iulie 1772 a început Congresul de pace de la Focşani şi Bucureşti, care a durat până la 22 martie
1773, în timpul căruia delegaţiile
Moldovei şi Ţării Româneşti au cerut
independenţa de fapt, sub garanţia
Austriei, Rusiei şi Prusiei şi unirea celor două ţări româneşti.
Atfel pe 24 iulie 1783 s-a născut,
în Columbia, Simon Bolivar, general
şi om politic sud-american, unul dintre conducătorii mişcării de eliberare
a popoarelor din America Latină
(1810-1826) de sub dominaţia spaniolă.
Pe 24 iulie 1864 s-a înfiinţat
Poliţia de Frontieră, actul de naştere
al instituţiei fiind considerat Decretul
numărul 892 din 24 iulie 1864, semnat de domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, care i-a reunit pe grănicerii
moldoveni cu cei munteni într-o singură structură, organizată pe zece batalioane grupate în patru „inspectorii”
Pe data de 24 iulie 1876 s-a format
un nou guvern liberal pur, în frunte
cu Ion C. Brătianu, care a condus România până în 1888, cu excepţia perioadei aprilie-iunie 1881.
Pe 24 iulie 1917 a avut loc Bătălia
de la Mărăşeşti, cea mai mare de pe
Frontul românesc din tot cursul primului război mondial.
Pe data de 24 iulie 1942 a început
bătălia pentru Caucaz, încheiată prin
victoria armatelor sovietice la 9 octombrie 1943.
Pe 24 iulie 1949 au fost inaugurate
primele Gospodării Agricole de stat
după model sovietic.
Pe data de 24 iulie 1978 generalul
Ion Mihai Pacepa, adjunctul şefului
Direcţiei Informaţii Externe, secretar
de stat în Ministerul de Interne cere
azil politic ambasadei SUA de la
Bonn.
În 1990 pe data de 24 iulie Senatul
României adoptă un proiect de lege
prin care se instituie ca sărbătoare
naţională a României ziua 1 decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului
naţional unitar român.
Pe data de 24 iulie 2006 Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării a decis desecretizarea dosarelor politicienilor, la
propunerea preşedintelui României
de atunci, Traian Băsescu.
Bogdan Mihalca

ISSN 1222-4715
Director general - D. P[curaru
Director editor< Ilie S[lceanu
Redactor ;ef
suplimente - Adriana Zaharia
(Informa\ia Zilei de Duminic[
;i S[n[tate ;i Frumuse\e,
Informa\ia TV)
Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15
Satu Mare, cod 440012
Telefon< 0261-767300
e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

www.informatia-zilei.ro

Pintea Augusztin (s-a născut în Satu Mare în 1895). A urmat
studii teologice în Cluj, iar în 1927 a fost hirotonisit preot greco
catolic. În 1914 a obținut o diplomă de învățător după care a predat în mai multe localități din Comitatul Sătmar. În 1923 a fost
directorul ;colii primare din Viile Satu Mare unde a ;i predat
teologie, după care s-a mutat tot ca învățător la Vama.

S[tm[reni aprecia\i în trecut,
uita\i în prezent (IV)
În toamna anului 1938, tipografia Gloria din Satu Mare scoate
volumul “Mongrafia Ardealului”,
un volum al autorilor Varady Aladar ;i Berey Geza.
În scurta introducere a acestei cărți
ce conține scurte biografii ale unor sătmăreni importanți din viața politică,
administrativă, socială, ;tiințifică ;i
culturală a urbei, autorii î;i motivează
astfel demersul< "Datele din această carte sunt doar un fir de nisip în marea
clepsidră a timpului (...) Toate civilizațiile din lume țin evidența membrilor
săi deosebiți din viața politică, socială,
;tiințifică, artistică ;i culturală. :i acest
concept ne-a determinat ;i pe noi să
realizăm această monografie".
Publicăm în continuare biografiile
mai multor sătmăreni care s-au remarcat în diferite domenii sau au ocupat
funcții importante.
Mátray Lajos (s-a născut în 1859
în Miskolc). După ;colile primare urmate la Eger, a urmat facultatea la Budapesta ;i ;i-a început cariera ca profesor privat la Groful Chotek. A fost
apoi, începând cu anul 1889 profesor
superior la Colegiu ;i scriitor.
Ca scriitor s-a făcut cunoscut cu o
proză epică intitulată "Aranka", apoi a
publicat o lucrare de critică literară
"Feri" ;i volumul "Viața ;i opera poetică
a lui Fazekas Mihaly", acestea fiind
printre cele mai cunoscute lucrări ale
sale. A publicat de asemenea numeroase materiale în presa centrală din
Budapesta. A înființat publicația sătmărean[ "Szatmari Nemeti" care a ființat sub conducerea sa timp de 10 ani
;i în care a publicat numeroase articole
istorice ;i literare. A luat parte de asemenea la toate evenimentele sociale,
politice ;i culturale din Sătmar. A înființat în 1892 ;i Cercul Kölcsei.
Are merite deosebite în domeniul
viticulturii ;i legumiculturii sătmărene
;i timp de 25 de ani a fost pre;edintele
Asociației viticultorilor, dar a fost
membru activ ;i a avut funcții de conducere ;i în alte asociații.
Mânzat György (s-a născut în Dej
în 21 aprilie 1888). A fost episcop greco
catolic ;i senator. După absolvirea liceului teologic din Sătmar ;i a Facultății de Teologie a fost preot paroh în
mai multe localități ;i apoi episcop. În
perioada 1931-1932 a fost senator independent. A scris literatură religioasă,
din multiplele sale lucrări publicate
amintim doar "Predici la comune" sau
"Originea ;i istoria icoanei P.V.Maria
de la Nicula". A publicat ;i numeroase
lucrări de istorie. Timp de mulți ani a
editat publicația "Some;ul".
A luptat necontenit uneori chiar în
stil revoluționar pentru interesele parohiilor române;ti ;i pentru construirea unor lăca;uri de cult greco catolice.
Mohy Sandor (s-a născut în Debrecen în 1902). A fost profesor de pictură după absolvirea Facultății de profil
din Cluj. Încă de mic copil ;i-a manifestat talentul pentru pictură ;i sculptură fapt pentru care, după absolvirea
facultății, a funcționat ca profesor de
desen în Sătmar ;i ;i-a început, în paralel, cariera de artist plastic. În lucrările sale, se remarcă pasiunea sa pentru
culori ;i pentru armonia acestora. A

Mânzat György

Mohy Sándor

Pintea Augusztin

Mátrai Lajos

pictat natură moartă, în principal compoziții figurale, lucrările sunt simple ;i
derivă din simplitatea naturii.
A fost expozant cvasipermanent al
salonului de pictură din Bucure;ti, "Salonul oficial". De asemenea, a avut expoziții personale ;i de grup în aproape
toate ora;ele din Ardeal.
Pintea Augusztin (s-a născut în
Satu Mare în 1895). A urmat studii teologice în Cluj, iar în 1927 a fost hirotonisit preot greco catolic. În 1914 a
obținut o diplomă de învățător după
care a predat în mai multe localități
din Comitatul Sătmar. În 1923 a fost
directorul ;colii primare din Viile Satu
Mare unde a ;i predat teologie, după

care s-a mutat tot ca învățător la Vama.
A luptat în timpul Primului Război
Mondial ca ofițer pe fronturile din Rusia ;i din Italia după care, înrolat în
Armata Română a luptat în unități pe
Tisa ;i, de asemenea, după război, a
fost comandant al unei unități de rezervi;ti.
A fost membru al Asociației culturale "Astra" ;i secretar al Comitetului
;colar al "Cercului cultural".
:i-a publicat lucrările pe teme de
educație în "Viața :colară" ;i în ":coala
Ardeleană".
Preisz Akos Zoltan s-a născut în
Carei în 1923 ianuarie 16 (foto pagina
1). A absolvit Academia de muzică din

Budapesta, ca fiu al notarului ;ef al Sătmarului Preisz Miklos. Încă de la vârstă
fragedă a manifestat talent pentru muzică ;i, după primele noțiuni primite
acasă tat[l l-a dat profesorului de muzică Hoffmann Ferenc. Din acest moment, nicio manifestare culturală sătmăreană n-a avut loc fără interpretarea
unor piese pentru vioară ale lui Preisz
Akos Zoltan. Aparițiile sale pe scenă
au stârnit admirația cunoscătorilor de
muzică iar ace;tia l-au răsplătit întotdeauna cu ropote de aplauze.
După absolvirea tuturor ;colilor
primare ;i secundare, tatăl l-a dus la
Budapesta unde ;i-a continuat studiile
muzicale ;i s-a perfecționat în arta interpretării.

24 iulie 2016/Informa\ia de Duminic[ 3

Din cauza faptului că meseria nu este remunerată tocmai pe măsura aşteptărilor restauratorii
din muzee se reorientează spre alte domenii. Nu este însă şi cazul doamnei Roxana Cobusceanu
care şi-a petrecut mai bine de douăzeci de ani în muzeu ajutând arheologii să pună în eviden\[
descoperirile realizate pe teritoriul judeţului Satu Mare. Povesteşte emo\ionat[ despre profesia
ei şi nu se vede făcând altceva.

ISTORIE

Restauratorii Muzeului dau via\[
istoriei demult `ngropate
Sute de obiecte de patrimoniu
în valoare de mii de euro care se
află în proprietatea Muzeului Judeţean Satu Mare sunt restaurante de către patru specialişti
restauratori. Aceştia scot la lumină descoperirile arheologilor
şi le transformă în adevărate
opere de artă. Uneori aceştia îşi
petrec chiar şi doisprezece ore
pe zi în laboratorul de restaurare
pentru ca publicul să poat[ admira aceste dovezi ale trecutului.
Despre munca lor şi conducerea
Muzeului Judeţean are numai cuvinte
de laudă şi recunoaşte că această colaborare dintre istorici şi specialiştii
restauratorii este deosebit de importantă pentru ca instituţia să poat[
oferi publicului expoziţii bine documentate şi care să reflecte cât mai bine
istoria.
“Muzeul Judeţean este o instituţie
de cercetare de importanţă naţională,
chiar cu notorietate internaţională,
iar colegii restauratorii au o contribuţie serioasă la această notorietate.
Descoperirile cenuşii sunt puse în valoare prin munca lor, iar specialiştii
prin studiul lor integrează obiectele
în circuitul istoriografiei, participă la
conferinţe naţionale şi internaţionale
unde vorbesc despre descoperiri şi
prin asta promovează munca întregii
echipe“, a mărturisit directorul adjunct al Muzeului Judeţean Satu Mare, Szocs Peter Levente.

Roxana Cobusceanu şi-a petrecut mai bine de douăzeci de ani în muzeu ajutând arheologii să pună în eviden\[ descoperirile
realizate pe teritoriul judeţului Satu Mare

Obiectele expuse
într-un muzeu trec
prin mai multe procese
Din cauza faptului că meseria nu
este remunerată tocmai pe măsura
aşteptărilor restauratorii din muzee
se reorientează spre alte domenii. Nu
este însă şi cazul doamnei Roxana
Cobusceanu care şi-a petrecut mai
bine de douăzeci de ani în muzeu ajutând arheologii să pună în eviden\[
descoperirile realizate pe teritoriul
judeţului Satu Mare. Povesteşte
emo\ionat[ despre profesia ei şi nu
se vede făcând altceva.
Puțini știu că obiectele expuse într-un muzeu trec prin mai multe procese, nefiind luate pur și simplu și
etalate într-o vitrină. Procesele din
spate sunt numeroase , însă trebuie
să înțelegem și să respectăm munca
unor oameni.
Procesul de restaurare durează
foarte mult, unele obiecte fiind restaurate mulți ani, în funcție de complexitatea defectelor. În această meserie, pe lângă talentul și experiența
ce î;i spun cuvântul, restauratorul
trebuie să mai aibă o virtute< răbdarea. Veți înțelege privind pozele.
Pentru a ajunge restaurator este
nevoie de multă pregătire, multe ore
de practică, cunoștințe de chimie,
fizică, istorie, artă, am putea spune
că este una din cele mai dificile
munci, pentru că este mai ușor să
creezi o nouă piesă decât să restaurezi, sau să dai din nou culoare și
strălucire unui obiect, unei opere de
artă, care să poată produce, ca altă-

chimic, după ce îndepărtăm depunerile de sol folosim, prin înmuiere în
apă aplicăm acel tratament.
Acest tratament se întrerupe, au
loc perieri reptetate pentru înepărtarea totală a produşilor de coroziune.
Depinde de aliajul din care sunt confecţionate aceste monede, dacă procentul de argint este unul destul de
bun atunci acestea se păstreză mai bine şi depinde şi de solul, de mediul
în care au fost păstrate şi dacă componentele solului au fost sau nu agresive.
Am mai tratat în urmă cu câţiva
ani buni un tezaur care avea 1800 de
monede din argint şi şase din aur.
Monedele pe care le văd oamenii în
muzeu trec prin mai multe mâini,
prin mâinile restauratorilor.
La final trebuie să aplicăm şi produse de conservare pentru ca aceste
monede să nu fie atacate. Mediul înconjurător este foarte nociv, cu noxe
foarte multe şi argintul este foarte
susceptibil la noxele din mediu şi începe să se corodeze.
Periodic se verifică starea monedelor din cadrul expoziţiei şi dacă
este cazul se repetă tratamentele.
Principal este să respectăm regulile
de restaurare“, spune specialistul Roxana Cobusceanu.
În acelaşi laborator am găsit şi un
vas de ceramică din eneolitic pe care
specialistul restaurator trebuie să îl
reconstruiască din zeci de bucăţele,
exact ca un puzzle. Sunt doar câteva
dintre obiectele de patrimoniu care
trec prin mâna ei şi pe care le îngrijeşte cu atâta migală şi pasiune încât
unii dintre cei care trec pragul laboratorului ar putea crede că în mâna
ei se rescrie istoria, însă după reguli
foarte scricte şi reţeţe chimice.

Laboratorul de restaurare
al Muzeului Jude\ean
Satu Mare, recent reabilitat

Fragment dintr-un vas de ceramic[, din Neolitic ;i moned[ descoperit[ la Andrid, aflate `n proces de restaurare
dată emoție și admirație.

“Suntem ca ni;te
medici care `ncearc[
s[ vindece trecutul”
În această perioadă într-unul dintre laboratoarele instituţiei se află în
lucru tezaurul monetar descoperit în
zona localităţii Andrid compus din
peste 130 de monede din argint. Specialiştii au ajuns la concluzia că monedele au fost îngropate aici de către
un personaj destul de înstărit care fugind din calea otomanilor şi-a ascuns
toată averea în această zonă pe care
în prezent un agricultor din Andrid
cultivă porumb.
Echipa a fost coordonată la acea
vreme de arheologul Liviu Marta, însă acum tezaurul a ajuns pe mâna

specialistului restaurator Roxana Cobusceanu.
Munca în laboratorul de restaurarea este una frumoasă, dar migăloasă.
“Mie îmi place ceea ce fac, dar
când am venit la Muzeu în urmă cu
aproape douăzeci de nai nu ştiam ce
se întâmplă în laboratorul de restaurare, fiecare obiect are frumuseţea lui,
însă când am început să învăţ am avut
norocul să văd dincolo de muncă,
adică fac cu pasiune ceea ce fac, iar
azi spun din toată inima că nu mă
văd făcând altceva. Îi încurajez pe tinerii care vor să se îndrepte spre
această profesie să o facă cu încredere
pentru că este o meserie frumoasă,
până la urmă atunci când faci ceva
din suflet şi dăruire timpul trece repede şi nu bagi totdeauna în seamă
toate neajunsurile, oboseala sau orele

suplimentare”, poveste;te specialistul
restaurator.

De la piepteni sculpta\i
`n os, la tezaure monetare
Sătmăreanca mărturiseşte că are
o satisfacţie personală atunci când vede un proiect finalizat şi expus în sălile Muzeului Judeţean pentru că spune ea, fiecare obiect este important
pentru ca publicul să aibă o imagine
cât mai clară asupra contextului istoric. De asemenea, specialistul îşi aduce cu plăcere aminte că a avut posibilitatea de a lucra la câteva vestigii
importante, dar şi la un tezaur monetar îngropat în zona Mediuşului
Aurit.
“În cazul monedelor, în primă fază identificăm produşii de coroziune,
tratamentul care îl aplicăm este unul

Recent, specialiştii restauratori se
pot lăuda şi cu un laborator reabilitat,
era un lucru necesar pe care îl aşteptau demult şi despre care unii cârcotaşi spuneau că nu este realizabil din
cauza fondurilor puţine.
“Era un lucru necesar s[ se fac[ o
renovare capital[ pentru c[ trebuie
s[ ne g]ndim ;i la s[n[tatea noastr[,
dar e important s[ punem pe primul
plan ;i s[n[tatea pieselor pentru c[
noi suntem ca ;i ni;te medici care încearc[ s[ salveze trecutul “, povesteşte
Roxana Cobusceanu
O problemă majoră întâlnită în
rândul restauratorilor este lipsa locurilor de muncă, deoarece numărul
acestora depăşeşte numărul locurilor
de muncă disponibile momentan pe
piaţă. Ministerul Culturii nu mai face
angajări de doi ani, iar meseria de restaurator în România nu există decât
într-un sistem închis. Din cauza acestei situatii un specialist restaurator
munceşte cât pentru doi specialişti,
în timp ce salariul rămâne acelaşi cu
toate că se presupune că bugetul Ministerului Culturii creşte de la an la
an.
Alexandra Podină
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~n anul 1566, satul Hodişa a fost ars de turci “că nimic şi nimeni n-a mai rămas”, aşa cum o
arată documentele. Apoi satul a fost dăruit lui Ştefan-Vodă Mâzgă de către conducătorii cetăţii
Sătmarului. La începutul anului 1567, Ilarion (Lariu, Larion) se retrage pe teritoriul Sătmarului
unde a găsit “bună primire la pretendentul tronului Moldovei Ştefan-Vodă Mâzgă, care a trăit aici
(în Satu Mare şi apoi în localitatea Hodişa, N.N.) între anii 1566 şi 1596” Şt. Lupşa, Vechea
Episcopie a Sătmarului, Bucureşti, 1938, pag. 8. Şt.

Vechea Episcopie Ortodox[ a S[tmarului
a func\ionat `ntre satele Cu\a ;i Soconzel
M[n[stirea aşezată între satele Cuţa, Soconzel şi Hodişa de Jos poate ﬁ ctitorie a descendenţilor Drăgoşeştilor
În perioada anilor 1558-1561,
episcop al Muncaciului era Ilarion (Larion, Lariu), egumen cult
şi energic. Pe vremea sa se presupune că a fost scrisă la mănăstirea
Peri (unde a fost adăpostit o perioadă după distrugerea mănăstirii Muncaciului) Psaltirea scheiană !(Diacon dr. Şt. Lupşa, Vechea Episcopie a Sătmarului, Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1938).
Activitatea sa aici nu a fost bine văzută de autorităţi, mai ales că răspândea cultura ortodoxă, aşa că însuşi regele Rudolf a luat măsuri pentru îndepărtarea lui Florian Dudaş, op. cit., pag.
210.
Mai reamintim faptul că, în anul
1566, satul Hodişa a fost ars de turci
“că nimic şi nimeni n-a mai rămas”, aşa
cum o arată documentele. Apoi satul
a fost dăruit lui Ştefan-Vodă Mâzgă de
către conducătorii cetăţii Sătmarului.
La începutul anului 1567, Ilarion (Lariu, Larion) se retrage pe teritoriul Sătmarului unde a găsit “bună primire la
pretendentul tronului Moldovei Ştefan-Vodă Mâzgă, care a trăit aici (în
Satu Mare şi apoi în localitatea Hodişa,
N.N.) între anii 1566 şi 1596” Şt. Lupşa,
Vechea Episcopie a Sătmarului, Bucureşti, 1938, pag. 8. Şt.
Lupşa mai consemnează< “În evul
mediu ritul îi apropia mai mult pe oameni, decât îi despărţea naţionalitatea,
aşa încât chiar dacă era rutean, Ilariu
trebuia să se simtă atras de boierul ortodox înstrăinat, care vorbea slavoneşte
ca şi el, şi-i asculta şi răsplătea slujbele
religioase”. Acesta nu a mai fost ispitit
să se întoarcă la Muncaci, iar sub scutul
autorităţilor imperiale va păstori Sătmarul şi împrejurimile, dovadă rămâ-

nând Diploma de confirmare a urmaşului său Eutichiu (Euthmiu, Eftimie) la mănăstirea aşezată între satele
Cuţa, Soconzel şi Hodişa de Jos. Ibidem, pag. 9-11.
Nu cunoaştem anul când a fost
construită această mănăstire a cui ctitorie a fost, poate a descendenţilor Drăgoşeştilor care stăpâneau ţinuturile din
zonă încă din anul 1424, dacă Ştefan
Vodă Mâzgă a avut o contribuţie la ridicarea bisericii.
Religia Ortodoxă, a românilor, încreştinaţi cu secole înaintea ungurilor,
începând cu anul 1568, a fost considerată drept o religie tolerată, iar ortodocşii, cetăţeni de condiţie inferioară
şi aşa vor fi trataţi, ca o naţiune tolerată,
aproape cinci veacuri. Aşa toleraţi, românii au îndurat cu smerenie, precum
robii din Egipt, toate caznele la care au
fost supuşi, păstrându-şi credinţa neamului.

Eftimie este investit
ca episcop al Sătmarului
la 18 septembrie 1618

Cu sprijinul grofului Şandor Karoly s-a instalat ritul greco-catolic în satele de
sub Codru

Prof. univ. dr. Doru Radosav, întrun articol publicat în ziarul local „Informaţia de Duminică”, din 28 februarie 2010, menţionează în urma cercetărilor Domniei-sale, existenţa continuă pe teritoriul Sătmarului a jurisdicţiei episcopilor ortodocşi. Astfel, la
1605 este menţionat episcopul Ioan
Cernea, al Sătmarului, la 1614, se vorbeşte despre un episcop în această zonă
sprijinit de Ştefan Tomşa, domn al
Moldovei.
La 18 septembrie 1618 este investit
ca episcop al Sătmarului, Eftimie (Eutichiu), călugăr la mănăstirea situată
atunci între satele Cuţa, Soconzel şi
Hodişa de Jos din zona Codru, (vezi şi

Ioan Suciu, Poveste de sub codru, pag.
90) susţinut pentru această funcţie de
Andrei Doczy, căpitan al cetăţii Satu
Mare. În diploma de confirmare a lui
Eftimiu (Eutechiu), aflăm că acesta este
urmaşul lui Ilariu (Lariu) Diacon Dr.
Şt. Lupşa, Vechea Episcopie a Sătmarului, Bucureşti,1938, pag. 9, care a
efectuat şi slujba de sfinţire apreciindu-l ca fiind „înzestrat cu moravuri
bune şi cu instrucţie multă în religia
neamului său”, aşezându-l „cu excluderea jurisdicţiei oricărei alte dieceze”.
Eutichiu a fost episcop al Sătmarului în perioada 1618-1 iunie 1623,
când a fost cuprins în jurisdicţia Episcopiei Vadului fiind amintit şi în titulatura mitropolitului Ghenadie al IIlea la 1628. Mănăstirea a rezistat vicisitudinilor vremii până la Conscripţia
din anul 1776 şi a fost dărâmat probail
de oştenii lui Şandor Karoly cu sprijinul căruia s-a instalat în satele de sub
Codru ritul greco-catolic, obiectele de
cult şi materialele recuperate au fost
împărţite de satele Cuţa şi Soconzel ridicându-şi fiecare câte o biserică în anii
1777-Soconzel respectiv 1778 -Cuţa
(Ioan Suciu, Poveste de sub codru, pag.
90)
Prin grija ing. Suciu Ioan din Baia
Mare, originar din Cuţa la 21 septembrie 2008 a fost sfinţită o cruce de protopopul Marian Crainic înconjurat de
un sobor de preoţi format din preoţii
din satele Cuţa, Soconzel, Hodişa şi
Socond care a fost amplasată pe locul
vechii mănăstiri, ulterior fiind înălţat
un altar de vară. Începând din anul
2015 este cuprins în programul asociaţiei Codrenii ca loc de pelerinaj şi
poate cândva, cu ajutorul bunului
Dumnezeu, codrenii vor în[lţa o mănăstire.
Ing. Ioan Costescu, preşedintele
Asociaţiei Codrenii

Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei
N[sc[toare de Dumnezeu
Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei N[sc[toare de
Dumnezeu este pr[znuit[ de
c[tre Biserica Ortodox[ `n fiecare an pe 25 iulie. Prin harul
Domnului, Sf]nta Ana a devenit
bunica M]ntuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta se tr[gea din
neamul lui Levi ;i este cel mai
mic copil al Preotului Matan ;i
al so\iei acestuia Maria.
Celelalte dou[ fete se numeau Maria ;i Sovi. Maria s-a c[s[torit la Betleem ;i a n[scut-o pe Salomi, `n timp
ce Sovi s-a c[s[torit ;i ea la Betleem
;i a dat na;tere unei fete pe nume Elisabeta, nimeni alta dec]t mama
Sf]ntului Ioan Botez[torul.
Ana l-a luat de so\ pe Ioachim din
Galileia ;i a dat na;tere Maicii Domnului, Prea Sfintei Fecioare Maria,
N[sc[toarei de Dumnezeu Fecioara.
Astfel, putem afirma c[ Elisabeta, Sa-

La v]rsta de 69 de ani trece `n nefiin\[ ;i Dumnezeu o ia al[turi de el `n Ceruri

lomea ;i Maica Domnului erau
veri;oare, iar M]ntuitorul era veri;or
de gradul doi cu Sf ]ntul Ioan
Botez[torul. Sf]nta Ana i-a dat na;tere Maicii Domnului, fecioara pe care
Dumnezeu o alesese ca fiind cea mai
sf]nt[ din neamul omenesc ;i singura
femeie vrednic[ ;i curat[ a vremii care s[ `i dea na;tere M]ntuitorului nostru Iisus Hristos.
Pe c]nd Maria a `mplinit v]rsta
de trei ani, Ana o duce la Templu ;i
o ofera `n slujba Domnului, `n timp
ce Sf ]nta Ana `;i va petrece restul
vie\ii `n post ;i rug[ciune. Mai mult
dec]t at]t, Ana face fapte bune bune
celor nevoia;i, a;tept]nd clipa `n care
ceea ce promisese Dumnezeu se va
adeveri. La v]rsta de 69 de ani trece
`n nefiin\[ ;i Dumnezeu o ia al[turi
de el `n Ceruri. Conform Tradi\iei Biserice;ti, Fecioara Maria `;i pierduse
ambii p[rin\i `nc[ de c]nd avea doar
11 ani ;i era la Templu.
L. F.
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"Un motor pentru o aeronavă promiţătoare a fost creat la sediul Forţelor de Rachete Strategice
Ruse. Operaţionalitatea acestei aeronave a fost dovedită. Ideea este ca bombardierul să se lanseze
de pe un aerodrom normal. La comandă, acesta va ascensiona până în spaţiu, de unde va lovi ţinta
cu o bombă nucleară'', a declarat generalul Sergey Karakaev.

MAGAZIN

Avionul hipersonic rusesc poate c[l[tori
oriunde în lume în maximum dou[ ore

Oamenii de ;tiin\[
au reconstituit
figura lui Iisus

Oficialităţile militare au afirmat că motorul pentru aeronavă a fost deja testat

“La comandă, acesta va ascensiona până în spaţiu, de unde va lovi ţinta cu o bombă nucleară'', a declarat generalul Sergey Karakaev

Noua generaţie de supersonice ruseşti va lansa bombe nucleare. Aeronava poate călători
oriunde în lume, în maximum
două ore, şi poate lansa o bombă
nucleară înainte de a se întoarce
la bază.
''Operaţionalitatea acestei aeronave a fost dovedită. Ideea este ca bombardierul să se lanseze de pe un aerodrom normal. La comandă, acesta va
ascensiona până în spaţiu, de unde va
lovi ţinta cu o bombă nucleară'', a declarat generalul Sergey Karakaev.
Acesta a confirmat că modelul motorului pentru bombardier a fost construit şi testat cu succes în cadrul Academiei Militare Serpukhovo.

Motorul pentru avion
a fost deja testat
Noua generaţie de supersonice ruseşti va lansa bombe nucleare. Aeronava ar putea zbura începând din
2020. Oficialităţile militare au afirmat
că motorul pentru aeronavă a fost deja
testat. Un prototip al avionului va fi
lansat probabil peste şase ani.
Aeronava ar putea călători oriunde
în lume, în maximum două ore, şi poate lansa o bombă nucleară înainte de
a se întoarce la bază.
Se preconizează că motorul va fi
prezentat în cadrul congresului Army-2016 International Military Technology Forum, care va avea loc între
6 şi 11 septembrie, în Moscova.
Generalul Sergei Karakayev, co-

mandantul Forţele de Rachete Strategice Ruse, a confirmat că modelul motorului pentru bombardier a fost construit şi testat cu succes în cadrul Academiei Militare Serpukhovo.
,,Un motor pentru o aeronavă
promiţătoare a fost creat la sediul
Forţelor de Rachete Strategice Ruse.
Operaţionalitatea acestei aeronave a
fost dovedită. Ideea este ca bombardierul să se lanseze de pe un aerodrom
normal. La comandă, acesta va ascensiona până în spaţiu, de unde va lovi
ţinta cu o bombă nucleară'', a declarat
generalul Sergey Karakaev.
Un motor asemănător cu cel al
unui avion şi unul similar cu cel al
unei rachete vor fi combinate în cadrul
motorului principal al aeronavei. În
modul avion, vehiculul va fi alimentat

cu kerosen, iar pentru zborurile din
spaţiu va utiliza metan şi oxigen.
Reprezentanţii British Reaction
Engines au declarat că aeronava va putea fi lansată până în 2020.
Agenţia Spaţială Europeană a investit 11 milioane de dolari pentru
dezvoltarea unui motor care ar putea
face posibilă călătoria aeronavei
oriunde în lume, în maximum patru
ore.
Specialiştii britanici au dezvoltat
o turbină care combină tehnologia
unei aeronave supersonice şi a unei
rachete pentru a obţine o aeronavă care poate depăşi de cinci ori viteza sunetului.
Noul model ar putea propulsa sateliţi în spaţiu cu costuri mult mai mici
decât cele actuale.

Astronomii au descifrat codul morse descoperit pe Marte
NASA a descoperit pe Marte o
serie de dune de nisip închise la
culoare, care seam[nă cu punctele
şi liniile utilizate în codul Morse.
Nu este prima dată când cercetătorii au descoperit modele în nisipul
pe Marte, dar mulţumită topografiei
unice, aceste dune regăsite în zona de
sud a planetei pot fi pentru prima dată
descifrate de către cercetători.
Acest mesaj este o formaţiune naturală, precum dunele de nisip de pe
Pământ.
Punctele şi liniile de pe dune au
fost create de direcţa de bătaie a vântului, ieşind din discuţie o posibilă dovadă a vieţii extraterestre.

Formarea punctelor este încă
un mister pentru cercetători
Modelul de pe aceste dune este atât
de proeminent, deoarece este localizat
într-o depresiune circulară, unde se regăseşte o cantitate mult mai mică de
nisip.
Dunele lineare sunt formate de
vânturile bidirecţionale, formarea

punctelor este încă un mister pentru
cercetători.
Geofizicienii consideră că modelul
s-a format în timp ce un alt factor a întrerupt producerea dunelor liniare.

Aceştia speră ca în urma unor observaţii mai am[nunţite să poată descoperi modul de formare al dunelor
de nisip de pe Marte.
Cercetătoarea Veronica Bray de la

NASA a tradus mesajul din codul morse.
Iată câteva dintre descifrări<
,,NEE NED ZB 6TNN DEIBEDH
SIEFI SSIEI ESEE SEEE"

În încercarea de a descifra misterul adevăratei înfăţișări a lui Iisus Hristos, o echipă
de cercetători britanici și israelieni s-au folosit de tehnicile specifice antropologiei medico-legale. Cu toţii suntem familiarizaţi cu
imaginea lui Iisus Hristos. Acesta este reprezentat, aproape de fiecare dată, ca fiind
un bărbat din rasa caucaziană, cu ochii de
culoare deschisă și părul șaten. Toate aceste
trăsături sunt caracteristice europenilor și
nu băștinașilor din zona Orientului Mijlociu, acolo unde se presupune că a trăit Mesia.
Cel mai probabil, autorii Noului Testament
l-au descris pe Iisus în acest mod pentru al diferenţia de restul persoanelor cu care au
intrat în contact. Acest mister a suscitat interesul oamenilor de știinţă, care încearcă
de mult timp să descopere cum a arătat într-adevăr Mântuitorul. Problemele pe care
cercetătorii le-au întâmpinat sunt destul de
numeroase, mai ales pentru faptul că în
Noul Testament o descriere amănunţită a
înfăţișării lui Iisus nu a fost identificată. Mai
mult decât atât, până în momentul de faţă
nu au fost descoperite dovezi palpabile ale
existenţei sale, cum ar fi rămășiţele osoase,
care ar putea conţine urme de ADN. În încercarea de a descifra misterul adevăratei
înfăţișări a lui Iisus Hristos, o echipă de cercetători britanici și israelieni s-au folosit de
tehnicile specifice antropologiei medico-legale. Aceasta se folosește de resurse informaţionale provenind din domenii precum
anatomia, antropologia sau arheologia pentru a reconstitui înfăţișarea unei persoane.
Mecanismele antropologiei medico-legale
sunt folosite cu precădere pentru a elucida
misterul ce planează asupra unor crime. Richard Neave, fost cercetător în cadrul Universităţii din Manchester, a ales să folosească
pârghiile criminalisticii pentru a reconstitui
figura lui Iisus Hristos. Englezul este cunoscut în întreaga lume pentru faptul că a
încercat să readucă la viaţă imaginile unor
personalităţi importante din istoria lumii,
cum ar fi regele Filip al II-lea al Macedoniei
sau monarhul frigian Midias.
Pentru a reconstitui figura lui Iisus, Richard Neave s-a folosit de descrierea sumară
pe care o întâlnim în Evenghelia după Matei.
Conform acesteia, Mesia ar fi avut înfăţișarea tipică unui locuitor din zona Galileei. Prin urmare, omul de știinţă englez și
echipa sa de cercetare au prelevat mostre
din cutiile craniene ale unor băștinași, care
au trăit în perioada secolelor I î.Hr. - I d.Hr.
Probele au fost analizate cu ajutorul tomografiei computerizate, care a permis savanţilor să identifice grosimea mușchilor
feţei.
Rezultatele au fost folosite pentru a reconstitui un model digital tridimensional
al feţelor. Cu ajutorul acestui model, cercetătorii au putut reconstitui o cutie craniană,
pe suprafaţa căreia au fost modelate straturi
dintr-un lut special folosit în acest sens.
Peste aceste straturi au fost adăugate componente corespunzând structurii anatomice
umane, cum sunt pielea, nasul, buzele și
pleoapele, toate realizate din lut.
Pentru ca imaginea lui Iisus Hristos să
fie completă, cercetătorii au adăugat păr sintetic, în zona scalpului și cea a bărbiei. Conform opiniilor cercetătorilor, Mesia nu ar fi
avut părul lung și deschis la culoare, ci scurt
și creţ.
De asemenea, nici culoarea ochilor nu
este cea cu care suntem familiarizaţi, ci una
tipică populaţiilor din zona Galileei, de
nuanţă mult mai închisă.
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92 de ani de la vizita poetului Ion Minulescu la Casa `n care s-a n[scut poetul Ady Endre

Urmare din pagina 1
La aceea;i `nt]lnire, din 21 iulie 1924,
de la Mecen\iu, particip[ ;i ziaristul rom]n
Corneliu Codarcea, traduc[tor din limba
maghiar[ ;i totodat[ pre;edintele
Asocia\iei ziari;tilor rom]ni din Ardeal ;i
Banat. Iat[ ce noteaz[ el pe marginea
`nt]lnirii pentru omagirea lui Ady Endre.
Este vorba despre a doua interven\ie a poetului Ion Minulescu, rostit[ de data aceasta
`n biserica din satul lui Ady Endre< „Şi
acum mă adresez ţie, Ady Endre, acolo, în
C]mpiile Elisee, unde umbra ta rătăcește.
Exact acum zece ani ai c]ntat o noapte bizară, în care oamenii parcă, înnebuniseră,
fecioarele se prostituaseră, și stelele începuseră să cadă, o noapte în care c]inele tău
Burkus începuse să urle turbat, iar servitoarea ta Maria, care este mută, a început
să c]nte deodată. Ei bine, astăzi se repetă
nu o noapte, dar o dimineaţă tot at]t de bizară, ca și noaptea cea din iulie. Este dimineaţa aceea, în care oficialitatea și intelectualitatea română te sărbătorește alături de
poporul maghiar”. — Minulescu nu știa
ungurește, de unde cunoștea poezia lui
Ady, intitulată Emlékezés egy nyár- éjszakára (Amintirea unei nopţi de vară)? —
Cineva i-a tradus-o, probabil, într-o traducere improvizată. Așa se explică și
greșelile de traducere. În original c]inele
Burkus s-a pierdut (elveszett), traducătorul
însă a citit megveszett, adică< a turbat.
Greșit se pomenește și de zece ani, fiindcă
Ady a scris această poezie în 1918, or, p]nă
în 1924 nu trecuseră zece ani, ci numai
șase. Mai important și mai frumos este însă
faptul că poetul român a adus un omagiu
marelui său confrate maghiar, evoc]ndu-i
una din poezii.
Prezent la eveniment, scriitorul, criticul
de art[, artistul Kos Karoly, re\ine un episod al c[rui erou este Aurel Popp.
“Festivitatea omagială a început la Zalău, la liceu, și s-a încheiat la Eriu-Mecenţiu
în prezenţa părinţilor, a fratelui și a unui
numeros public. Se afla acolo, din oficiu
desigur, trimisul siguranţei statului, un
ofiţer în haine civile. Eram în biserică cu
toţii, c]nd spre consternarea publicului,
ofiţerul siguranţei a întrerupt festivitatea
chiar la început și a interzis continuarea
ei. Atunci, înainte ca asistenţa să-și fi revenit din uluială, Aurel Popp s-a apropiat de
agentul siguranţei< — Ce vrei dumneata
aici? Şi înainte de toate, ce cauţi dumneata
aici, la un serviciu religios reformat?... Te
rog să ieși imediat!... Spun]nd acestea, l-a
apucat de braţ pe poliţaiul năucit și l-a
azv]rlit din biserică. Apoi s-a întors și a
spus doar at]t< — Continuaţi, vă rog,
liniștit... pe răspunderea mea! Da, prietenul
meu neajutorat și fricos devenea un om
curajos, de îndată ce se simţea ofensat.”
Demn de remarcat este faptul c[ unul
dintre organizatorii evenimentului a fost
Aurel Popp. Pictorul s[tm[rean este evocat
;i de Cseke Peter, scriitor maghiar, care `i
admira deopotriv[ pe Ady Endre ;i Aurel
Popp. Reportajul s[u, intitulat “Tovar[;ul
meu de drum, Aurel Popp, combatantul
pentru satul lui Ady Endre” a fost publicat
`n revista Korunk, `n septembrie 1977, cu
ocazia centenarului Ady Endre.
Scriitorul maghiar demonstreaz[ f[r[
dubii c[ f[r[ efortul lui Aurel Popp nu sar fi realizat niciodat[ transformarea casei
`n care s-a n[scut poetul `n cas[ memorial[.
Cseke Peter noteaz[< “Aurel Popp a
creat o imagine despre părinții lui Ady
mult mai autentică decât toate celelalte dinaintea lui, la fel despre anii copilăriei poetului și despre relațiile din Mecențiu care
i-au format personalitatea.”
A;a cum Aurel Popp s-a str[duit o
via\[ `ntreag[ pentru recunoa;terea poetului Ady Endre, scriitorul ;i artistul maghiar, Kos Karoly a luptat pentru
recunoa;terea lui Aurel Popp, pictorul care
a avut un traseu asem[n[tor cu cel al marelui poet Ady Endre.
Public[m cele dou[ articole, cuv]ntul
poetului Ion Minulescu ;i reportajul lui
Cseke Peter, scoase din praful arhivelor,
pentru a oferi un exemplu demn de urmat
de to\i oamenii de cultur[, indiferent de
limba `n care se exprim[. Peste timp, mun-

Cu ocazia centenarului Ady Endre, scriitorul Cseke Peter public[ un amplu reportaj `n care arat[ rolul determinant al pictorului Aurel Popp la `nfin\area casei memoriale din satul poetului
ca pictorului Aurel Popp a fost continuat[
de o nou[ echip[ de arti;ti, istorici, scriitori. Din 2014, casa memorial[, “casa
mic[“ ;i “casa mare” din Complexul muzeal Ady Endre, au primit o nou[ imagine.
~n 2014 Complexul memorial Ady Endre
a fost restaurat total, at]t `n exterior c]t ;i
`n interior, `n spiritul ;i dup[ notele lui
Aurel Popp de Oana P[curar, Adriana Zaharia, Szocs Peter ;i Dumitru P[curaru.
Aceea;i echip[ a restaurat ;i Casa Memorial[ Vasile Lucaciu din Apa. Cel mai important lucru pentru o cultur[ este continuitatea. Acest lucru l-a `n\eles Aurel Popp,
cel ce poate fi considerat adev[ratul ctitor
al unor institu\ii de cultur[. F[r[ efortul
s[u, azi `n locul Complexului Muzeal Ady
Endre ar exista o simpl[ plac[ comemorativ[, la fel cum exist[ pe multe alte case
cu valoare de simbol. Pentru fiecare om
de cultur[ trebuie s[ facem mai mult dec]t
s[ punem c]te o plac[ pe zidul caselor `n
care au locuit.

Ion Minulescu
Discurs la Zalău
“Doamnelor și domnilor! Niciodată
nu m-a durut sufletul așa ca acum, că nu
dispun de calități de om politic, nici de
orator, cu care mi-aș putea exprima acele
simț[minte și gânduri care îmi străbat sufletul la excelenta s[rb[toare de omagiere
de astăzi a celui mai mare poet genial maghiar și recunoscut și de către literatura și
cultura română, Ady Endre. Pe mine m-a
trimis aici ministrul culturii al statului român, ca să omagiez cu frații maghiari
amintirea lui Ady Endre, care a vrut să sudeze cu puterea cuv]ntului ;i dragostei
toate popoarele. Şi eu sunt fericit, că mă
pot declara fratele Maestrului poeziei de
gloriasă amintire la această sărbătoare înălțătoare de suflet.
C]nd azi omagiem spiritul lui Ady Endre, cred că acest lucru ne face cinste, pentru că este o dovadă a simțămintelor inimilor noastre, a puterii culturii românești
faptul că cinstim marii noștri scriitori și
artiști. La această sărbătoare se întâlnesc
acum intelectuali români și maghiari. La
turneul din Transilvania a scriitorilor români din anul trecut am constatat cu bucurie că scriitorii maghiari se apropie de
noi cu respect și simțăminte frățești. Acum
am venit noi aici, pentru că simțim că relațiile care ne leagă gândirea și sentimentele
noastre, s-au întărit. Puntea întâlnirii trebuie s-o ridicăm până la cer, acolo unde sau mutat spiritele mari. În umbra lor totuși
poate ne vom cunoaște reciproc, și ne vom
apropia ca doi oameni într-o căsnicie fericită și armonică, ca românii și maghiarii
să fie legați pe o viață întreagă. Acum zece
ani a fost o ciudată sear[ de vară, despre
care azi am ascultat poezia cutremătoare a
lui Ady Endre într-o interpretare artistică.
(Nota 1 ) Acum avem plăcerea să avem o
zi aparte de iulie, când intelectualii români
și maghiari se întâlnesc cu dragoste și cu
respect.
Ady Endre! Ady Endre! Ascultă-ne cuvintele sus în sferele cerești! Destinul ți-a
dăruit două patrii, pentru că și România
te adoptă ca pe fiul ei, își revendică poetul
de renume mondial care a cântat în limba
maghiară. Ești și al ei, chiar dacă ai cântat
ungurește, iar noi suntem tot atât de
mândri că avem un spirit care luminează
sufletele popoarelor, ca și cealaltă patrie a
ta, Ungaria. Cei care te înțeleg, români și
maghiari, aprind astăzi focul omagiului lor
în amintirea ta care va dăinui peste toate
timpurile!
De-ar ajunge valurile acestui discurs
până la sufletul acelora care lucrează cu zel
nu la făurirea înțelegerii reciproce, ci la ascuțirea contradicțiilor.
Numai în acest fel ar fi această sărbătoare cu adevărat demnă de spiritul lui Ady,
și mesajele acestea din îndepărtări ar putea
fi ceea ce expeditorii lor au vrut să slujească<
cuvintele mărețe și de neuitat ale întâlnirii
popoarelor și a contopirii sufletelor.
*

*

*

Nota 1< Rostit la 21 iulie 1924 la Mecențiu la nunta de aur a părinților lui Ady.
Textul este reprodus din „Emlékfüzet a zilahi és érmindszenti Ady-ünnepekről.

~n 2014 Complexul memorial Ady Endre a fost restaurat total, at]t `n exterior c]t ;i `n interior, `n spiritul ;i dup[ notele lui Aurel Popp de Oana P[curar, Adriana Zaharia, Szocs Peter ;i Dumitru P[curaru
1924. júlus 20 és 21. Zălau – Zilah” (Caiet
omagial despre sărbătorile Ady din Zalău
și Mențenț, 20 și 21 iulie 1924, Zalău,
1924)”

Cseke Péter
Tovarășul meu de drum,
Aurel Popp, cel combatant
pentru satul Ady Endre
Reportajul, un reportaj bun este un document. Ceea ce este verificabil de către

contemporani dacă cercetează mai mult
sau mai puțin lucrurile, se păstrează pentru
posteritate numai prin descrierea exactă,
imaginile de la fața locului. Reportajul lui
Cseke Péter din martie 1976 din satul Ady
Endre are o valoare documentară chiar și
din două puncte de vedere< a păstrat o stare
de fapt veche, a aruncat lumină asupra unor
figuri și lupte, a citat păstrătorii relicvelor
Ady cu ocazia vizitelor sale repetate – și
documentază o atitudine de reporter simpatic, al cărei folos este dovedit de o situație
paradoxală. Reportajul lui Cseke Péter în

„cauza drumului” a devenit tardiv< drumul
de legătură la Ady Endre s-a realizat înaintea centenarului, este în curs renovarea-amenajarea casei natale, și evident, nu
vor mai fi obstacole să se realizeze și celelalte planuri. Dar tocmai așa devine din
nou de actualitate, demn de aniversare și
de moștenirea lui Ady acest material< o
evocare a trecutului și a prezentului. Publicăm mai jos partea a doua, de mijloc, a
reportajului lui Cseke Péter, care aruncă
astfel o lumină foarte ascuțită asupra moștenirii devenite dublă. (Red.)

* * *
Puțini știu astăzi, că în ultima etapă a
vieții sale – pe lângă eforturile legate de
compozițiile Bălcescu, Doja și Horea –
Aurel Popp, cu vehemența-i caracteristică,
a luptat ca să marcăm amintirea marelui
poet maghiar> ca cei de la Mecențiu, prin
păstrarea amintirii lui Ady, să aibă drum
de piatră, muzeu, școală generală de opt
clase, bibliotecă populară. Tot ce este necesar pentru o viață demnă de om. Spiritul
lui Ady Endre, gândea el, numai în acest
fel poate lăsa urme durabile în sufletul

popoarelor conlocuitoare. Planurile sale
în mare parte au eșuat. Atunci, când ele
s-au născut, s-au dovedit a fi nerealizabile.
Pentru noi ele sunt totuși importante pentru că emană și azi un exemplu înălțător
al ținutei omenești și de artist. Pentru că
Aurel Popp a devenit la noi apostolul cultului lui Ady atunci când a fost cea mai
mare nevoie de concursul său.
„Cum Tu nu ai și nici nu poți avea niciun interes personal – scria el către istoricul literar Bustya Endre la 22 decembrie
1957 – tot așa nu am nici eu, când vreau

să duc la capăt aceste lucruri.” El și-a considerat de la început pașii făcuți în chestiunea Ady ca fiind gesturi în interesul
generațiilor viitoare. A crezut că el este
cel mai competent în aceste chestiuni. Şi
nu niște birocrați manipulatori de acte,
de pildă. Citim în prima lui „petiție” către
departamentul cultural al Sfatului Popular
Regional Baia Mare că pur și simplu, nici
ca om, nici ca artist nu putea suporta că
tocmai atunci se întâmplă lucruri nedemne față de Ady Endre, „când am avea posibilitatea să păstrăm în mod demn amintirea marelui Vizionar al timpurilor de azi
și pentru generațiile viitoare”. (12 aprilie
1954)
Amintirile lui despre Ady scrise în
limba maghiară – în care el niciodată nu
se preface a fi un prieten al lui Ady – au
atras atenția istoricilor literari nu numai
din cauza subiectului> ele au și valoare literară. Cum reiese din cele mai recente
aprecieri, Aurel Popp a creat o imagine
despre părinții lui Ady mult mai autentică
decât toate celelalte dinaintea lui, la fel
despre anii copilăriei poetului și despre
relațiile din Mecențiu care i-au format
personalitatea. Intențiile lui, porunca interioară incandescentă cu care a luat în
mână condeiul să pledeze pentru „cauza
lui amară pentru Ady” – el a apostrofato astfel! – se lămuresc clar de o scrisoare
de a lui trimisă către Tabéry Géza. Scriitorul orădean și-a descoperit și și-a salutat
prietenul care a publicat în numărul dedicat lui Ady Endre al revistei Igaz Szó
din 1957, după care însă a fost pus în situația să citească următoarele din răspunsul primit prompt< „Dacă ție îți place ceea
ce am scris, și în forma asta, în care a apărut< să fie! Însă! Ai grijă, pentru că, cu
această părere a ta ai decăzut mult în fața
mea! Singura scuză a ta este că nu cunoști
toate manuscrisele.” (12 decembie 1957)
S-a simțit lezat în demnitatea lui umană,
pentru faptul că a fost ștearsă din material
îngrijorarea lui față de soarta viitoare a
casei natale arse la data de 30 octombrie
1953, și care a fost reconstruită în grabă
și necorespunzător înainte de centenar.
Consideră materialul apărut fără problemele respective ca fiind o cârpeală, și nu
face niciun secret din faptul că textul tipărit i-a pricinuit durere în loc de bucurie.
O fi fost un om rabiat? Kós Károly, cel
cu vorbă puțină dar foarte exactă, care,
între cele două războaie mondiale a luptat
pentru recunoașterea pictorului cu un traseu asemănător cu cel al lui Ady, folosește
următoarele epitete în legătură cu el în
anul 1970< atletic, mărinimos, ușuratic,
cinstit, curajos, fidel, neliniștit, activ, sburdalnic, iubitor de petreceri, rabiat, certăreț, bătăuș – și neajutorat de laș c]nd ar
trebui să rezolve problemele legate de
soarta lui personală. De exemplu nu a avut
curajul să meargă la Goga fără Kós Károly
într-o chestiune personală, însă în 1924,
cu ocazia primei serbări dedicate lui Ady
în România, a dat afară fără echivoc omul
siguranței naționale – când respectivul
vroia să interzică manifestarea – considerând această măsură un afront față de
propria persoană. (Beke György< Tolmács
nélkül – Fără interpret, București, 1972,
12)
Aurel Popp a aflat primul despre starea casei Ady, mistuit[ de flăcări din cauza
neglijenței (sora lui a locuit la Mecențiu),
și tot el a fost cel care a informat imediat
Uniunea Scriitorilor și Comitetul de Patrimoniu> totodată a început o corespondență largă și a încercat să mobilizeze pe
toată lumea în vederea reconstrucției.
Pentru mine este total de neînțeles de
ce a trebuit să se plângă mai târziu< la chemarea lui tocmai aceia nu s-au mișcat, care ar fi avut această obligație morală. Ziarele noastre, care mai de care au urlat cu
voce tare deviza mai aproape de realitate,
însă nu și-au trimis colaboratorii la Mecențiu. Văzând acest dezinteres, Aurel
Popp s-a dus bolnav la fața locului, și în
compania lui Gellért Sándor a petrecut
patru zile să afle< unde au ajuns obiectele
lăsate în voia soartei din casa Ady.
Însă degeaba și-a scris impresiile, planurile sale de amenajare a gospodăriei
Ady, ziarele nu au publicat acestea, „petițiile”, „memoriile” sale au rămas fără răspuns. Mulți au opinat mai târziu< nu este

de mirare că nu a obținut niciun rezultat,
pentru că actele de acest gen, prin natura
lor, sunt scufundate.
Nu cu memorii se rezolvă astfel de lucruri – îmi amintesc de argumentarea lui
Kós Károly. – Casa aceea trebuie demolată. Trebuie demolată și reconstruită din
paiantă. Așa se face asta! Nu cred că cei
din Mecențiu au uitat așa de repede cum
se face un zid de paiantă. Nuiele de salcâm
se găsesc tot timpul, la fel și atât pământ
cât trebuie bătătorit în acel zid…!
Pornind din cele de mai sus, a slujit
oare Aurel Popp o cauză bună cu metode
proaste? Sau ar fi vorba că încă nu s-a descurcat după eliberare un om al epocii anterioare? Tanti Katica mi-a formulat în
cel mai acceptabil mod esența celor întâmplate. După cele spuse de ea, lucrurile
s-au întâmplat așa cum sunt ele conoscute,
pentru că Aurel Popp a venit cu niște așteptări și idei atât de sine înțeles, încât nu
putea fi refuzat deschis de către nimeni>
însă cum nimeni nu a avut un interes direct – excepție făcând cei din Mecențiu –
, nici nu s-a așezat nimeni de partea lui.
L-au ascultat – căci era vorba de un artist
emerit -, dar după aceia au tras numai din
umeri și l-au lăsat să se descurce. În numele a ce a luptat el atât de vehement pentru satul Ady Endre? El a explicat și acest
aspect în scrisoarea lui din 1954 adresată
Uniunii Scriitorilor. Astfel la Mecențiu
trebuie ridicat „un monument etern pentru Ady Endre ca el să trezescă și să țină
treaz în satul său și pe mai departe atenția
generațiilor viitoare față de aprecierea popoarelor conlucuitoare și față de dragostea
lor reciprocă. Noi, urmașii Lui în timp și
în spirit, vom achita astfel numai o mică
parte din datoria noastră. Această achitare parțială însă se transformă într-o obligație prin spiritul lui ADY ENDRE, dragostea lui egală față de popoarele conlocuitoare, și noi (…) și prin această intenție
a nostră trebuie să întindem mâna către
poporul frate care trăiește cu noi de o mie
de ani.”
Pe lângă această confesiune să mai citim și două impresii zguduitoare – capitolul de deschidere și de închidere a luptei
lui pentru satul Ady Endre - , ca să subliniem< adevărul lui este și adevărul nostru.
El scria la 12 aprilie 1954<
Soția lui Ady Lajos a dat în chirie casa
nouă către un agricultor secui cu numele
de Dobos, care însă împreună cu soția lui
este foarte departe să conștientizeze cine
a fost Ady Endre sau chiar Ady Lajos sau
bătrânii Ady. Şi așa se și comportă, pentru
că nu numai mobila și tablourile etc. de o
valoare muzeală din casa natală au ajuns
prada nimănui de la incendiu încoace, ci
și acelea, care au fost adăpostite în casa
nouă în grija lui Dobos. Deci, aici este
esența chestiunii, pentru care eu consider
această scrisoare foarte importantă… Este
importantă pentru că dacă întârziem
mult, ca de exemplu cu reconstrucția casei
natale (...), se poate întâmpla că până
atunci se pierd toate, și nu numai obiectele
aparținând bătrânilor Ady, dar și celelalte,
și obiectele legate de Ady Endre și Ady
Lajos vor avea stăpâni noi. Este de neînțeles, dar așa se întâmplă, că în casa nouă
locuiește și azi acel om care s-a făcut vinovat pentru incendiul casei natale, și care
ori distruge și el obiectele date lui în custodie, ori lasă tăcând pe alții să le ducă de
acolo!
În textul său din 28-30 octombrie
1957 cu titlul Mencențiu citim< Numai
rușinea mea a fost mai zdrobitoare decât
durerea mea sufletescă pe care am simțito la vizitarea casei natale noi. Mi-a fost
rușine pentru faptul că cu amintirea lui
Ady Endre au fost însărcinate niște minți
și mâini de cârpaci… Şi în ciuda faptului
că guvernul a alocat sume mari pentru
păstrarea acestor clădiri-monument și imobile demne de pioșenie, păstrarea amintirii lui Ady Lőrinc și Pásztor Mária, precum și a fiilor lor își datorează starea lor
de azi numai grijei manifestate de către
Szabó Béláné Kovács Katica, ultima îngrijitoare a lui tanti Mari… Casa natală
reconstruită cauzeză în interiorul meu
dureri asemeni acelei dureri pe care am
simțit-o la Roma, unde în fața Capelei
Sixtine se oferă spre cumpărare niște copii
după frescele lui Michelangelo… Sigur,
este construită din nou, este reconstruită

casa natală a lui Ady Endre! Mai mult,
este și acoperită, drept că cu stuf deja folosit, și realizat în chip nemernic, așa cum
se fac culisele filmelor, care să arate ceva
identic cu originalul cu ocazia fotografierii, unde, să zicem, a avut loc cîndva o
scenă istorică… Şi mai mult, ușile și geamurile sunt vopsite gros și bine cu o vopsea de ulei maro, ca să arate noi și lucioase.
Şi și zidurile de paiantă sunt improvizate
în așa fel încât nici nu este nevoie de timp
să le dărâme, pentru că ele sunt executate
cârpăcește cu înclinație.
Încă atât< Aurel Popp s-a angajat singur, că rezolvă problemele de tot felul în
legătură cu reconstrucția și supraveghează
lucrările la fața locului. Normal< pe gratis.
Şeful departamentului regional de cultură
a angajat în locul său un meșter rotar. Desigur< cu plată.
Trebuie să vorbim și despre ideea lui
Aurel Popp de a transforma satul lui Ady
într-un loc de pelerinaj. Cum? Şi această
idee de a lui ni s-a păstrat din fericire într-o scrisoare adresată către Tabéry Géza.
El a dorit să se realizeze ideea lui în felul
următor< în casa natală reconstruită și în
cealaltă, care se cinstește ca și conac de
către adepții lui Ady „se vor aranja relicvele lui Ady ca și un muzeu, apoi un spațiu
uriaș deschis pentru adunările ocazionale
ale scriitorilor, unde să propage democrația în spiritul lui Ady, în fața localului
deschis o statuie a lui Ady Endre, alături
figura a doi cosași de ai lui Doja care să
simbolizeze poporul maghiar și cel român
dându-și mâna, iar Ady Endre îi îndeamnă la o muncă comună și pașnică, fără
sfârșit…” (18 septembie 1954)
Nu pot să constat cu exactitate dacă
acest proiect de statuie este identic cu acela
pe care l-a ținut cald în sinea lui chiar și
în ultimele zile ale vieții. El a afirmat de
mai multe ori< dacă cineva va putea prezenta ceva mai frumos, mai bun, el i se va
închina. Nu contează nimeni și nimic, numai ca acea statuie să redea spiritul lui
Ady. În orice caz încă și în august 1954 el
informează pe Bustya despre dimensiunile
compoziției cu trei figuri. El scria< „Eu aș
face acea statuie Ady triplă, de două-trei
ori mai mare, acolo, la Mecențiu. Apoi să
închidă ușa după mine cei care nu au fost
zgârciți să mă decoreze cu pene de păun,
dar care nu m-au ajutat nici măcar cu pomana cerșetorului să-mi realizez gândurile
de bune intenții…” Totodată i-a fost clar
că din punctul de vedere al satului nu statuia și locul de pelerinaj sunt cele mai importante lucruri> astfel spus, el a sperat că
cei de aici în felul acesta obțin niște drumuri mai îngrijite și multe alte lucruri pe
care altfel ei nu le pot spera.
„La noi valoarea oricărui eveniment
este dacă îmbunătățește ceva pe drumurile
noastre, în al căror noroi pot muri chiar
și șase boi” – putem citi într-o nuvelă a
lui Ady inspirată de plaiul natal, cu titlul
Soarta moșiei Bogh. Nu este întâmplător
că și Aurel Popp privește evenimentele legate de Ady din prisma urm[toare< aduc
ele ceva îmbunătățire pe drumurile noastre? De aceea el trimite următoarele rânduri de avertisment către prietenii lui –
mult înainte de sărbătorirea națională a
lui Ady< „Chestiunea serbării cu caracter
național va fi o problemă foarte dificilă.
O va face dificilă vremea de la sfârșitul
lui octombrie și din noiembrie. (…) Trebuie ținut cont de faptul că în aceste luni
Mecențiul este aproape inaccesibil”. (28
august 1957)
Ceea ce această aniversare, cea de optzeci de ani de la naștere, a îmbunătățit pe
drumul către satul Ady Endre, a fost dus
repede de către ploile intense și lungi de
toamnă. Pentru că atunci a fost dus numai
pietriș pe acel drum. Dar măcar s-a mișcat
ceva. Se putea observa și mișcarea oficială
a unora în legătură cu satul natal al poetului. Observând acest lucru, Aurel Popp
ia în mână din nou condeiul, ca „să se
lege Mecențiul de Căuaș cu un drum de
legătură de piatră, dar urgent, foarte urgent!!! Până când mai au în cap puțina
apreciere față de Ady Endre acele notabilități care, fiind acolo, au acumulat-o
acum!!! (22 decembrie 1957)
Cu ocazia centenarului s-a făcut drumul de beton și acesta nu poate fi dus nici
de ploi.”
Traducerea textelor< Veres Istvan
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Capacitatea min\ii umane este incomensurabil[. Evident, trebuie s[ aib[ ni;te limite, dar acestea
nu au fost `nc[ determinate. Se poate afirma c[ am putea studia toat[ via\a, zi ;i noapte f[r[
`ncetare, f[r[ a ne epuiza prin aceast[ capacitate intelectual[ a creierului. Unii cercet[tori,
optimi;ti, au afirmat c[ Albert Einstein (pentru a da un exemplu de persoan[ care ;i-a folosit `n
destul[ m[sur[ capacitatea intelectual[) a folosit abia 10% din poten\ialul s[u mintal.

DIET~

Boala Alzheimer poate
fi prevenit[ cu ajutorul
unei alimenta\ii s[n[toase

Alimentele indicate
`mpotriva constipa\iei

Mul\i exper\i consider[ c[, p]n[
la urm[ boala Alzheimer va fi
`nvins[, de;i `n prezent afecteaz[
circa 35 de milioane de persoane
din `ntrega lume ;i amenin\[ s[ fie
un tsunami mondial, cuprinz]nd
115 milioane p]n[ `n 2050, odat[
cu cre;terea speran\ei de via\[ ce
duce la expansiunea procentual[ a
popula\iei v]rstnice.
P]n[ atunci nu avem dec]t s[ punem
accentul pe preven\ia bolii, `nainte ca maladia s[ produc[ transform[ri ale creierului, p]n[ dincolo de punctul limit[ de
revenire la normal.

Creierul este un mare
necunoscut
Creierul, sau denumit mai tehnic, sistemul nervos central, este marele turn de
control care organizeaz[ ;i controleaz[
toate activit[\ile. F[r[ el, corpul n-ar putea
tr[i. De;i progrese recente `n cercetarea
neurofiziologic[ ne-au demonstrat c[
exist[ zone auditive, motorii, senzitive,
intelectuale etc, omul `nc[ se simte pierdut `n fa\[ imensului p[i[njeni; de fibre
;i conexiuni ale sistemului nervos central.
Creierul uman con\ine mai multe miliarde de conexiuni. Poate c[ aceast[ cifr[ nu
ne spune mare lucru, dar pentru a face o
compara\ie, am putea afirma c[ `ntreaga
re\ea telefonic[ mondial[ cu toate conexiunile ei, ar avea dimensiunile unui bob
de n[ut, dac[ s-ar reduce la scara creierului. A;adar, este de `n\eles de ce nici
microscoapele cu rezolu\ia cea mai mare
;i nici studiile cele mai serioase ;i mai
meticuloase nu au rezolvat misterul
func\ion[rii creierului. :i, este posibil c[
acest mister s[ mai r[m]n[ ascuns `nc[
timp de mai multe secole, `n caz c[ va fi
deslu;it vreodat[. Capacitatea min\ii
umane este incomensurabil[. Evident,
trebuie s[ aib[ ni;te limite, dar acestea
nu au fost `nc[ determinate. Se poate afirma c[ am putea studia toat[ via\a, zi ;i
noapte f[r[ `ncetare, f[r[ a ne epuiza prin
aceasta capacitatea intelectual[ a creierului. Unii cercet[tori, optimi;ti, au afirmat c[ Albert Einstein (pentru a da un
exemplu de persoan[ care ;i-a folosit `n
destul[ m[sur[ capacitatea intelectual[)
a folosit abia 10% din poten\ialul s[u mintal. Trebuie s[ \inem cont de faptul c[,
de;i func\iile creierului pe care le putem
percepe sunt cea mintal[ ;i intelectual[
(g]ndirea) ;i cea senzorial[ (pip[it, vedere, miros, auz etc.), acestea reprezint[
doar o mic[ parte din func\iile cerebrale.
:i multe dintre acestea, despre a c[ror
existen\[ abia se b[nuie;te, sunt absolut
necesare pentru men\inerea vie\ii.
Celula nervoas[ este cea mai fragil[
din `ntregul organism. Fragilitatea unei
celule este invers propor\ional[ cu gradul
s[u de specializare. Mici modific[ri `n lichidul cefalo-rahidian sau mici traumatisme care `n cazul altui \esut n-ar avea
importan\[, pot fi mortale dac[ se petrec
`n \esutul nervos ;i cerebral. De aceea,
creierul este protejat de o cutie osoas[ solid[ ;i izolat de s]nge printr-un filtru care
selecteaz[ caliatea s]ngelui care ajunge la
el, numit “barier[ hemato-encefalic[“.
Creierul este un organ complet energetic. Din energia cheltuit[ `n metabolismul bazal (consumat[ `n stare de repaos
absolut), 40% este destinat[ func\iei cerebrale ;i nervoase. Un sistem care reprezint[ sub a zecea parte din greutatea corpului consum[ aproape jum[tate din
energia lui `n stare de repaos.

Homocisteina ;i Alzheimerul

Bolile care atac[ creierul (Alzheimer,
Parkinson, demen\a) sunt discutate la numeroase congrese ;i studiate profund.
Concluziile sunt destul de evidente, a;a
`nc]t, lumea ar putea, dac[ ar dori, s[-;i
men\in[ s[n[tatea cu adev[rat.
Alzheimerul reprezint[ o boal[ cronic[ a creierului care se mic;oreaz[, se
str]nge. Acesta arat[ la analize depozite
toxice de structuri de proteine, a;a numitele Amyloide. Simptomele sunt< uitarea total[, imposibilitatea de a-\i concentra g]ndirea ;i vorbirea.
S-a stabilit c[ la o anumit[ v]rst[
cre;terea homocisteinei din s]nge scade
capacitatea spiritual[ ;i intelectual[ a
acestor persoane, `n compara\ie cu o
grup[ martor cu un nivel jos (normal) al
homocisteinei. Studiile au fost f[cute pe
o grup[ de 816 persoane `n v]rst[ de 74
de ani din care primele semne de demen\[
au ap[rut dup[ 4 ani.
Homocisteina, produs al metabolismului nostru, apare la prelucrarea proteinelor `n organismul uman `n mod normal. Enzimele noastre din organism
`mpreun[ cu vitaminele B prelucreaz[
homocisteina `ntr-un produs ned[un[tor.
Dac[ organismului nostru `i lipsesc vitaminele complexului de B-uri (B6 ;i B12
mai ales), la fel ca ;i acidul folic, cre;te `n
mod amenin\[tor homocisteina `n s]nge.
Ast[zi se cunoa;te perfect c[ ;i `n cazul
acestor boli este o cauza unic[< lips[ din
hrana noastr[ a elementelor vitale. ~n special s-a stabilit cu exactitate c[ anumite
vitamine ;i minerale sunt absolut necesare pentru a ne proteja `mpotriva Alzheimerului.

Consuma\i alimente
s[n[toase
Alimenta\ia de tip mediteranean poate contribui la salvarea creierului, \in]nd
la distan\[ pericolul degrad[rii memoriei
;i al instal[rii demen\ei. Studiile au adus
dovezi solide, atest]nd faptul c[ alimentele tradi\ionale ale locuitorilor Greciei
;i Italiei sunt, `ntr-adev[r, hran[ optim[
pentru creier. Respect]nd acest tip de alimenta\ie, bogat[ `n legume cu frunze
verzi, pe;te, fructe, nuci, vegetale ;i pu\in
vin, putem s[ reducem la jum[tate riscul
apari\iei bolii Alzheimer. Efectele benefice se datoreaz[ vastei game de antioxidan\i prezen\i `n uleiul de m[sline, vinul
ro;u, fructe ;i legume (mai ales `n tomate,
ceap[ ;i usturoi), care confer[ protec\ie
\esutului cerebral, bloc]nd efectele stresului oxidativ. Consuma\i pe;te gras, pre-

cum somonul, tonul, sardinele, de dou[
ori pe s[pt[m]n[ sau mai frecvent.
Principala clas[ de constituien\i valoro;i
ai uleiului de pe;te sunt acizii nesatura\i
de tip omega 3 (DHA ;i EPA).
Nivelul ridicat de DHA din s]nge prezice un risc mai mic de demen\[. Administrarea de suplimente alimentare
con\in]nd DHA a avut ca efect revigorarea memoriei `n cazul v]rstnicilor cu probleme cognitive, arat[ studiile.
Renun\a\i la carnea ro;ie, inclusiv la
;unc[ ;i la cremvur;ti, sau consuma\i astfel de alimente o dat[ pe lun[. ~n fiecare
diminea\[ , be\i un pahar de suc de fructe
;i o cantitate de cafea sau ceai verde sau
negru. Dac[ ave\i obiceiul de a bea alcool,
opta\i pentru un pahar de vin, preferabil
ro;u, `mpreun[ cu alimentele.
Atunci c]nd medicii de la Harvard
sus\in consumul de ciocolat[ neagr[, putem fi siguri c[ nu e vorba de o fantasmagorie. ~ns[ descoperirea cea mai remarcabil[ se refer[ la faptul c[ se poate stimula circula\ia sangvin[ cerebral[ prin
consumul de cacao sub form[ lichid[. Se
;tie c[, odat[ cu trecerea timpului, `ncetinirea treptat[ a circula\iei s]ngelui poate
duce la sc[derea aportului de oxigen ;i
substan\e nutritive la nivelul creierului.
~n fiecare zi, consuma\i o cea;c[ de
fructe-boabe, diversific]ndu-le, pentru a
include toate soiurile, `n special afinele,
c[p;unile ;i zmeura.
S[pt[m]nal sunt recomandate dou[
sau trei g[lbenu;uri de ou. Aceasta pentru
aportul de colin[, o substan\[ care
r[spunde de transmiterea influxului nervos.
Baza\i-v[ pe consumul de cereale integrale, preferate aproape exclusiv, ceea
ce include f[ina integral[ de gr]u, orezul
brun, f[ina de ov[z.
Renun\a\i la alimentele procesate
cum sunt snacks-urile, chips-urile, covrigeii sau biscui\ii.
Asigura\i-v[ c[ nu prezenta\i un deficit de vitamine ale complexului B. ~n
orice caz, administrarea unei tablete de
multivitamine zilnic sau a unei capsule
de l[pti;or de matc[ va fi absolut benefic[.
Exist[ o zical[ amuzant[ care `n limba
rom]n[ sun[ cam a;a<”Din tot ce am pierdut p]n[ acum, mintea `mi lipse;te cel
mai mult”. A;adar, ave\i grij[ de mintea
dumneavoastr[!
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Constipaţia este o problemă
frecvent întâlnită, iar principala
cauză a ei este alimentaţia proastă
şi un consum insuficient de fibre.
Ca să ai o digestie bună trebuie să
ţii cont de câteva reguli alimentare.

şi insolubile
Acestea reţin apa, măresc volumul
şi favorizează reflexul de defecaţie. Cele
mai bune surse de fibre sunt fructele şi
legumele cu coajă, cerealele, tărâţele,
seminţele de in, tărâţele de psyllium şi
orezul integral.

Potrivit nutri\ioni;tilor, constipaţia
este o afecţiune care presupune să nu
ai scaun mai mult de trei zile. Este greşit
să considerăm defecaţia ca pe un obicei
zilnic, obligatoriu, deoarece există variaţii de la o persoană la alta în funcţie
de viteza digestiei şi a tranzitului intestinal. Alimentele parcurg lungimea tubului digestiv într-un interval variabil
de timp - între 18-24 de ore, explică
speciali;tii.
Din ce cauze apare constipaţia?
O primă cauză a apariţiei constipaţiei este consumul insuficient de fibre, urmată apoi de alţi factori care stau
la baza acestei afecţiuni< consumul scăzut de apă> lipsa exerciţiului fizic> consumul cronic de laxative> sarcina> depresia şi anxietatea> efectul secundar al
unor medicamente>
hipotiroidismul> deficienţa de calciu şi
magneziu> afacţiuni ale sistemului digestiv.

2. Nu uita să te hidratezi!
Trebuie să bei în fiecare zi minim
un litru şi jumătate de apă. Un truc recomandat de nutriţioni;ti şi pe care poţi
să aplici dimineaţa este de a consuma
pe stomacul gol apă călduţă cu lămâie,
deoarece băuturile calde stimulează intestinul.

Patru reguli alimentare
de bază
Ca să nu ai probleme cu constipaţia
şi să ai un scaun regulat este esenţial să
urmezi câteva reguli alimentare<
1. Consumă mai multe fibre solubile

3. Consumă fructe uscate!
Prunele, caisele, smochinele, curmalele şi stafidele au un uşor efect laxativ, atunci când ţii cont şi de recomandarea de a consuma cât mai multe
lichide pe parcursul zilei. De asemenea,
reţine faptul că prunele şi smochinele
sunt laxative naturale pentru că au sorbitol, o substanţă care ameliorează constipaţia.
4. Evită alimentele care nu conţin
fibre
Zahărul, dulciurile, alimentele rafinate, făina albă şi carnea nu conţin fibre şi este de preferat să le consumi mai
rar. Potrivit nutriţioni;tilor o alimentaţie bazată în mare parte pe aceste alimente are efect constipant. Excepţie face ciocolata cu conţinut mare de cacao
(70%) care este bogată în fibre solubile
şi insolubil[ ;i ciocolata neagră are de
2 ori mai multe fibre decât pâinea integrală.

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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Să nu crezi că umeraşele sunt doar pentru îmbrăcăminte! Sunt foarte utile şi pentru depozitarea
încălţămintelor. Umeraşele speciale pentru pantofi le poţi achiziţiona de la magazine sau le poţi
realiza chiar tu din sârmă. Pentru depozitarea cizmelor v[ recomandăm să folosiţi umeraşe cu
clipsuri.

MOD~

Idei ingenioase pentru
depozitarea `nc[l\[mintei
:tim că iubeşti pantofii! Iar ca
oricare dintre noi, şi tu ai acasă o
mulţime de pantofi. Se spune c[
dacă trece o lun[ fără să
cump[r[m o pereche nouă de
pantofi, luna respectivă e practic
irosită. Însă pentru atâtea încălţăminte ai nevoie de loc şi
spaţiu, mai ales dacă adăugăm la
pantofii tăi şi încălţămintea
soţului sau a copiilor.
Problemele cu depozitarea încep
atunci când nu ai la dispoziţie un spaţiu
suficient de mare ca să încape toţi pantofii. Iar tu ştii cel mai bine, că pantofii
sunt comorile femeilor şi trebuie păstrate
că atare. Trebuie să ai grijă să nu se deformeze şi să-şi păstreze aspectul cât mai

mult timp. Există numeroase soluţii pentru depozitarea pantofilor ca să câştigi
loc şi spaţiu. Îţi arătăm cele mai creative
idei, din care unele le poţi realiza cu
uşurinţă acasă.

„mobilier practic” dacă lipeşti cutiile una
lângă/deasupra celeilalte. O altă idee fantastică< în loc de cutii poţi folosi găleţi
colorate, sunt mai spaţioase decât cutiile
şi vor evidenţia perfect spaţiul.

Cutii, coşuri, găleţi

Rafturi, etajere

Există mai multe variante pentru a
depozita pantofii în cutii sau coşuri. Cutiile de depozitare constituie cea mai simplă variant[. Pot fi găsite în diferite mărimi, culori, chiar şi transparente şi din
materiale diferite precum plastic, textil,
lemn sau bambus. Dacă vrei ca cutiile să
nu fie într-un loc vizibil, poţi să le adăposteşti la baza dulapului sau în debara.
Însă trebuie să ştii, că astfel de cutii pot
funcţiona chiar şi simplu decor, dacă sunt
aranjate într-un mod estetic şi sunt puse
în locul potrivit. Poţi să faci chiar şi un

În magazin găseşti etajere special
pentru pantofi concepute din diferite
materiale, forme şi mărimi. Însă dacă eşti
o fire inventivă, poţi bricola propria etajeră din lemn. În plus o poţi personaliza,
în aşa fel încât să se asorteze cu celelalte
elemente de mobilier şi decor din încăpere.

Pe perete
Da, ai citit bine, pantofi pe perete!
Suntem siguri că posezi cele mai frumoase perechi de pantofi, şi vrei să le ad-

miri chiar şi atunci când nu le porţi.
Atunci pune-le pe perete. Cea mai simplă
soluţie este, dacă fixezi lădiţe din lemn
pe perete, le vopseşti şi tadaaam ai un
raft pe perete. În cazul pantofilor cu toc
fixezi o scândură pe perete, apoi aşezi
frumos comorile tale pe ea. Este utilă, şi
vei avea o decoraţie unică în casă! Dacă
vrei că expoziţia ta să fie şi mai grandioasă, îţi recomandăm să faci rost de o
scară, pe care s-o vopseşti în alb, pantofii
tăi vor fi evidentiati şi mai mult.

Umeraşe
Să nu crezi că umeraşele sunt doar
pentru îmbrăcăminte! Sunt foarte utile
şi pentru depozitarea încălţămintelor.
Umeraşele speciale pentru pantofi le poţi
achiziţiona de la magazine sau le poţi
realiza chiar tu din sârmă. Pentru depo-

zitarea cizmelor va recomandăm să folosiţi umeraşe cu clipsuri.

Buzunare suspendate
Folosirea buzunarelor suspendate
pentru depozitarea pantofilor este o metodă practică, deoarece ocupă puţin
spaţiu. Astfel de buzunare pot fi achiziţionate din magazine de specialitate sau de
bricolaj. De obicei sunt realizate din material textil. Pot fi agăţate pe uşa dulapului, sau pe orice altă uşa sau pe ţevile de
apă, gaz sau încălzire centrală. Dacă te
hotărăşti să foloseşti buzunare pentru
depozitarea încălţămintelor, nu uita să
ţii cont de mărimea buzunarelor. De obicei sunt destinate pentru pantofi uşori şi
mai mici ca dimensiune, ca balerinii sau
papucii. Dacă vrei să depozitezi pantofi
cu toc în ele, va trebui să le pui în buzunare separate.
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Preparatele din frunze de mur sunt utilizate în combaterea colicilor, în boala diareică, în
infecţiile urinare, în tulburările de ciclu menstrual sau datorate instalării menopauzei, în constipaţie,
hemoroizi, afecţiuni oculare şi dermatologice, în tratamentul bolilor renale şi pulmonare, precum
şi în tratamentul afecţiunilor dermatologice grave cum este vitiligo.

RE}ETE
Remediile din mur
sunt recomandate `n
afec\iuni dermatologice
Murul este un arbust înalt de
1-3 m, cu tulpina ascuţită, acoperită de ghimpi subţiri și arcuiţi.
Crește în zone deluroase, la margini de pădure și prin tufărișuri.
Frunzele sunt compuse, ascuţite la
vârf, cu margini neregulat dinţate și
nervuri păroase și proeminente pe dos.
Există deja în unele gospodării și murul
fără ţepi, care are aceleași virtuţi tămăduitoare precum cel sălbatic. Remediile
din mur sunt recomandate în infecţiile
urinare, în tulburările de ciclu menstrual sau datorate instalării menopauzei. Florile sunt albe, cu 5 petale mari.
Înflorește în lunile iulie-august. Fructele, roșii și acrișoare la început, negre
și brumate la coacere, au gust dulce acrișor.
În scop medicinal, de la mur se recolteazã frunzele lipsite de peţiol, lăstarii tineri, uneori rădăcinile și florile.
Frunzele conţin taninuri, flavonoizi, acizi organici, vitamina C, inozitol, mucilagii, celuloză. Mlădiţele tinere
conţin fitohormoni estrogenici naturali.
Fructele conţin de asemenea mari
cantităţi de beta-caroten, acid salicilic,
pectină, zaharuri, compuși flavonici,
vitamine (A, B1, B2, B5, B6, C, E) și
săruri minerale.

Acţiune terapeutică
Principiile din frunzele de mur imprimă acestei plante proprietăţi astringente, antidiareice, antihemoragice, antispastice și antiseptice.
Fructele au acţiune antiinflamatorie, dezinfectantă, antitermică, stomahică, tonică, laxativă, depurativă, nutritivă, reglează secreţia melaninei.
Mugurii și ramurile tinere, datorită
conţinutului de fitoestrogeni și tropismului specific asupra organelor genitale feminine și gonadelor, au efect în
tratarea afecţiunilor ginecologice.
Preparatele din frunze de mur sunt
utilizate în combaterea colicilor, în boala diareică, în infecţiile urinare, în tulburările de ciclu menstrual sau datorate
instalării menopauzei, în constipaţie,
hemoroizi, afecţiuni oculare și dermatologice, în tratamentul bolilor renale
și pulmonare, precum și în tratamentul
afecţiunilor dermatologice grave cum
este vitiligo.

Sup[ de conopid[
cu sm]nt]n[

Cartofi pr[ji\i în coaj[
cu bacon

Ave\i nevoie<
O conopidă de aproximativ 6800 g, o ceapă mică, doi morcovi,
un pătrunjel, circa 100 g de ţelină,
un cartof, frunze de pătrunjel, gălbenușul unui ou, 200 ml smântână, o lingură de făină, o lingurădouă de ulei, câteva picături de
zeamă de lămâie (sau oțet), sare,
piper, nucșoară, eventual puțin delicat (preparat acasă).
Mod de preparare<
Zarzavaturile se curăţă și se taie mărunt, iar conopida se desface în buchete.
Se încinge puțin ulei într-o oală în care
se va prepara mâncarea și se călesc zarzavaturile, cu excepţia conopidei. Se poa-

Ave\i nevoie<
te presăra și cu puțină boia. Se stinge cu
circa 1,5 l de apă și, după ce legumele începe să fiarbă, se adaugă conopida și se
fierbe totul la foc mic, până se înmoaie
toate ingredientele, apoi se adaugă zeamă
de lămâie (sau oțetul), după gust, sare,
piper, un vârf de cuţit de nucșoară. Întrun bol se amestecă smântâna cu făina și,
apoi, cu acest amestec se dresează supa
și se mai lasă puțin la fiert. După ce se ia
de pe foc, se lasă puțin să se răcească.
Gălbenușul se freacă bine, apoi se adaugă
treptat, una câte una, câteva linguri de
supă caldă, iar compoziția se toarnă în
oală. La servire se presar[ deasupra pătrunjelul mărunțit.

Rulad[ de ca;caval

8 bucăți de cartofi de mărimi
aproximativ egale, 150 g de cașcaval cu textură foarte tare, un ou, o
lingură de smântână, 100 g de cașcaval afumat, cât mai uscat, 100 g
de bacon afumat feliat foarte subțire, ulei, sare, piper alb măcinat.
Mod de preparare<
Cartofii se spală bine, se șterg și se
ung cu sare, apoi se așează pe o tavă căptușită cu hârtie de copt. Se acoperă, fie
cu folie de aluminiu, fie cu hârtie de copt
și se dă la cuptor, la circa 180 grade C.
După o jumătate de oră se descoperă și

se mai lasă la să se coacă, până când coaja
începe să se rumenească. Între timp cașcavalul se răzuiește, fiecare separat. Cel
neafumat se amestecă bine cu oul și cu
smântâna, apoi se condimentează după
gust și se mai amestecă puțin, până la
omogenizare. Baconul se taie în fâșii de
circa 1 cm și se prăjește puțin în ulei fierbinte. Se scot cartofii de la cuptor, se taie
în jumătăți, se mai pot și scobi puțin, iar
pe fiecare jumătate se așează câte o lingură din amestecul preparat anterior. Se
dă din nou circa 5 minute la cuptor, apoi
se presară cu cașcavalul afumat și cu baconul prăjit și se mai coace la cuptor până
când suprafața se rumenește.

Capuccino ice

Administrare<
Infuzia se prepară din 2 linguriţe
de frunze uscate și mărunţite, la 1 cană
cu apă. Se beau 2 căni pe zi. În gingivite
și stomatite, se poate prepara o infuzie
din 2 linguri de frunze la 1 cană cu apă
și se face gargară de mai multe ori pe
zi. Tot ca uz extern, în caz de hemoroizi,
se pot aplica comprese locale îmbibate
într-o infuzie preparată din 2 linguri
de frunze la 1 cană cu apă.
Decoctul din mure poate fi eficient
pentru băi de șezut în caz de leucoree.
Fructele consumate proaspete, sub
formă de gemuri sau sub formă de suc
natural sunt nutritive, vitaminizante,
laxative dacă se consumă pe stomacul
gol.
Ioan Ani\a;

Ave\i nevoie<
Ave\i nevoie<
Pentru blat< 250 g de margarină, 500 g de făină, o lingură de
smântână, gălbenușul unui ou, un
praf de copt, puțină sare.
Pentru umplutură< 200 g margarină, 100 g cașcaval afumat, răzuit, 100 g de alt cașcaval nesărat,
neafumat, mai tare (de exemplu
trapissta) răzuit, sare.
Mod de preparare<
Se amestecă bine componentele aluatului, se frământă bine până când se

omogenizează perfect și se lasă circa 30
minute la frigider. Se amestecă apoi componentele umpluturii, se ia aluatul de la
frigider, se întinde, apoi peste blat se întinde și umplutura. Se rulează cu ajutorul
unui prosop de bucătărie curat, ca un
pișcot, se feliază la circa un cm grosime,
se așează pe o tavă căptușită cu hârtie de
copt. Se coace în cuptorul preîncălzit,
până când capătă o culoare galben-aurie,
respectiv până când acesta nu se mai lipește de scobitoare. Se servește fie ca aperitiv individual, fie în combinație cu alte
preparate, pe platou rece.

20 grame ciocolată amăruie, 100
grame fursecuri cu migdale, 4 linguri lichior de cafea, 4 gălbenușuri,
60 grame zahăr, 30 ml cafea espresso, 2 albușuri, 500 ml frișcă, 4
linguri lichior de portocale
Mod de preparare<
Se topește ciocolata tocată în baie de
aburi. Se stropesc fursecurile cu lichior
de cafea. Gălbenușurile se bat pe aburi
cu 50 gr zahăr și cafea până ce se formează o spumă groasă. Se așază apoi vasul într-o baie de apă cu gheață și se
amestecă până ce compoziția se răcește.

Albușurile se bat cu un praf de sare. Se
bate frișca. Ciocolata se înglobează în
crema de gălbenușuri. Se adaugă pe rând
2/3 din cantitatea de albuș. Compoziția
se așază în 4 cupe de desert și se acoperă
cu fursecurile însiropate. Se amestecă
restul de frișcă și restul de zahăr cu lichiorul de portocale. În fiecare cupă se
așază câte un strop din acest sos. Se dă
desertul la congelator 4 ore. Înainte de
servire se scoate din congelator și se lasă
la frigider 20-30 minute.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Una din propriet[\ile cele mai importante ale fructoboratului de calciu o reprezint[ efectul benefic asupra metabolismului calciului, magneziului, fosforului ;i vitaminei D cu implica\ii pozitive asupra metabolismului oaselor,
aspura men\inerii homeostaziei hormonilor steroizi ;i asupra men\inerii densit[\ii osoase normale.

S~N~TATE

CardioBor, un produs naturist de la
Hypericum pentru s[n[tatea inimii
Pentru organismul uman microelementele, printre care ;i
Borul joac[ un rol important
at]t datorit[ integr[rii lor `n enzimele numite metalo-dependente, c]t ;i datorit[ rolului de
catalizator `n reac\iile biologice
specifice.
Fructoboratul de calciu este un
complex organic al borului care se
g[se;te `n fructe ;i legume `n mod
natural. Este un complex format din
calciu, fructoz[ ;i bor. Formula molecular[ arat[ c[ fructoboratul natural
este o sare de calciu organic[ a borului cu 2 molecule de fructoz[. Fructoboratul de calciu este singura form[
alimentar[ a borului care este sigur[,
stabil[, non-toxic[ ;i biodisponibil[,
cu activitate biologic[ benefic[ pentru s[n[tate.
Una din propriet[\ile cele mai importante ale fructoboratului de calciu
o reprezint[ efectul benefic asupra
metabolismului calciului, magneziului, fosforului ;i vitaminei D cu implica\ii pozitive asupra metabolismului oaselor, aspura men\inerii homeostaziei hormonilor steroizi ;i asupra
men\inerii densit[\ii osoase normale,
contribuind la prevenirea ;i inversarea resorb\iei osoase, reduc]nd riscul
de osteoporoz[.
Fructoboratul de calciu este activ
`n mecanismul de protec\ie contra
oxigenului reactiv celular, el stimuleaz[ activitatea unor antioxidan\i na-

benefic starea pacien\ilor cu dislipidemie, afec\iuni de metabolism ;i cardiovasculare. De asemenea, a fost observat[ influen\a fructoboratului de
calciu asupra metabolismului acidului uric determin]nd o reducere a valorii acestuia.
Formularea farmaceutic[ a produsului CardioBor de la Hypericum
`n baza studiului clinic pilot efectuat
la Centrul de Cardiologie, a Universit[\ii din Craiova, condus de Dr.
Constantin Militaru, se bazeaz[ pe
studiul combina\iei fructoborat de
calciu ;i resveratrol, cu efecte sinergice asupra st[rii clinice ;i biologice
a pacien\ilor cu angin[ pectoral[ ;i
alte afec\iuni cardiovasculare. ~n acest
sens fructoboratul de calciu vine `n
sprijinul resveratrolului protej]ndul. Fructoboratul de calciu devine un
stabilizator pentru resveratrol `mpotriva degrad[rii acestuia `n tractul digestiv. De asemenea, s-a dovedit c[
sinergismul pozitiv al fructoboratului
de calciu cu resveratrolul, duc la
`mbun[t[\irea eficacit[\ii biologice
ca agen\i antioxidan\i ;i antiinflamatori.
Recomand[ri<
- m[re;te rezisten\a la efort ;i tonific[
mu;chiul cardiac
- `nt[re;te mu;chiul cardiac, arterele
;i
circula\ia
coronarian[,
`mbun[t[\ind transportul s]ngelui
- reduce semnificativ episoadele de
criz[ de angin[ pectoral[
- m[re;te capacitatea de oxigenare a
inimii prin `mbun[t[\irea fluxului

turali (superoxidismutaza, ceruloplasmina, vitamina C) ;i este un
agent antisclerozic foarte important, av]nd ac\iune favorabil[ `n
bolile cardiovasculare. Av]nd
aceast[ proprietate antioxidant[
previne oxidarea colesterolului
LDL (r[u) devenind un mijloc de
stopare a evolu\iei aterosclerozei.
Av]nd un puternic efect
antiinflamator ajut[ la controlul procesului inflamator deoarece el poate diminua produc\ia crescut[ de mediatori
specifici
ai
(enzime)
inflama\iei.
Ac\ion]nd `n sensul reducerii reac\iilor inflamatorii,
fructoboratul de calciu remediaz[ v[t[m[rile peretelui arterial intervenind pozitiv `n
procesul antiinflamator, reduce
posibilitatea apari\iei zonelor
cu inflama\ii ale vaselor de
s]nge reduc]nd posibilitatea
acumul[rilor de depozite lipidice (plachetare) `n aceste zone,
dovedind ac\iunea sa favorabil[
`n diminuarea procesului antisclerotic.
Fructoboratul de calciu are
efecte benefice asupra metabolismului lipidelor, scade nivelul
colesterolului sanguin crescut
peste limitele normale. Dieta
`mbog[\it[ cu fructoborat de
calciu a dus la reducerea valorilor colesterolului total, influen\]nd

Ilyes Ilona - antrenoarea PrimaGym care a creat
pentru s[tm[reni un centru sportiv ca o a doua cas[
PrimaGym `nseamn[ s[n[tate,
`nseamn[ educa\ie pentru un stil de via\[
s[n[tos ;i am putea foarte bine spune c[
PrimaGym e familie pentru c[ de cum
treci pragul centrului de aerobic, cycling
;i fitness s[tm[rean te sim\i acas[.
Pornim ast[zi, `n r]ndurile de mai jos,
`ntr-o c[l[torie frumoas[ la PrimaGym
Satu Mare al[turi de Ilyes Ilona sau, cum
o cunoa;te toat[ lumea, Babi. O antrenoare
de 10 cu stelu\[, un om frumos care `n
urm[ cu c]\iva ani a pus bazele `nfiin\[rii
acestui centru sportiv ;i de atunci `ncoace
a modelat destine. Frumos, cu mult bun
gust, cu r[bdare. Toate prin cursurile pe
care le `ndrum[ cu mare drag la PrimaGym Satu Mare.

Multiple calific[ri
Antrenoarea Ilyes Ilona este calificat[
ca instructor aerobic din 1997. Mai apoi,
`n 2003-2004 a urmat cursurile Academiei
de Fitness din Budapesta pentru specializare la profil aerobic, un an mai t]rziu devine instructor Complex Aero Dance Training – Academia de Fitness – Budapesta,
iar `n 2005 instructor Flexi Bar la aceea;i
academie din capitala Ungariei. ~n 20052006, Babi se preg[te;te ca personal trainer
la International Welness Institute `n Budapesta. Anul 2011 este unul foarte bogat
pe plan profesional, s[tm[reanca noastr[
devenind instructor interna\ional bodyART basic - BodyART School Hungary
– Budapesta, instructor Pilates cu instru-

bodyART Kids - bodyART School Romania ;i bodyART Myofascial & Trigger
points, iar la toate acestea se adaug[ zeci
de update-uri f[cute de-a lungul timpului.

Centrul de aerobic, cycling ;i
fitness PrimaGym Satu Mare,
Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5,
telefon 0361.884.947

mente – International Wellness Institute
Europe – Budapesta ;i instructor international bodyART dynamic - BodyART
School Hungary – Budapesta. :i preg[tirea
continu[< `n 2012 – instructor interna\ional deepWORK, instructor interna\ional
bodyART stretch – holistic functional
training – bodyART School HUNGARY
– Budapesta, instructor Speedfitness – Ungaria. 2013< – instructor Power Plate – Ungaria, curs bodyART Contact – bodyART
School Rom]nia – Satu Mare, 2014< instructor interna\ional deepWORK™ advenced – holistic functional training, bodyART functional – bodyART School
HUNGARY – Budapesta, deepWORK
educator ;i mastertrainer Rom]nia. ~n
2015 urmeaz[ o serie de alte specializ[ri<
bodyART educator ;i mastertrainer
Rom]nia, BAX - Hungary – Budapesta,

Toate aceste preg[tiri au format un om
care pentru cursan\ii PrimaGym reprezint[ un model. Asta fie c[ vorbim de orele
de BodyART, deepWORK, Power Plate
sau alte tipuri de antrenament. A;a cum
scriam `n r]ndurile de mai sus, Babi modeleaz[ destine prin ceea ce pred[. ~n sala
de Power Plate pune `n practic[ solu\ia revolu\ionar[ din domeniul fitness ;i wellness `n cele 30 de minute de antrenament
care sunt echivalente cu 2 ore de fitness.
La bodyART ajut[ cursan\ii s[ elimine
stresul fizic ;i psihic, fiind intermediarul
`nt]lnirii dintre mi;care ;i putere. La orele
de deepWORK participan\ii `;i dep[;esc
limitele, iar modului bodyART Kids fascineaz[ copiii.
Mai multe detalii despre antrenoarea
Ilyes Ilona, tipurile de antrenament pe care
Babi le pred[ pute\i ob\ine pe site-ul
www.primagym.ro sau direct la Centrul
de aerobic, cycling ;i fitness PrimaGym
Satu Mare, Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5, telefon 0361.884.947.
Ioana Vladimirescu

sanguin
- scade tensiunea sanguin[ prin relaxarea ;i dilatarea arterelor
- reduce nivelul colesterolului,
men\ine echilibrul `ntre colesterolul
bun ;i r[u (HDL ;i LDL)
- scade nivelul trigliceridelor
- previne apari\ia aterosclerozei
- `mbun[t[\e;te rezisten\a pere\ilor
vaselor sanguine
- blocheaz[ procesele degenerative la
nivelul sistemului nervos central, prevenind `mb[tr]nirea prematur[
- scade necesitatea consumului de nitroglicerin[.
Produsul 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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Serena Williams,
puternic[ ;i de neoprit
Este considerată una dintre cele
mai bune sportive din lume, câștigând recent cel de-al 22-lea titlu
Grand Slam la Wimbledon. Veniturile de 28,9 milioane de dolari din
ultimul an o clasează pe primul loc
`n topul celor mai bine pl[tite sportive. Serena de\ine ;apte titluri la
Wimbledon, iar pentru triumful de
pe 9 iulie a fost r[spl[tit[ cu suma
de 2,92 miloane de dolari. Cu toate
c[ i s-a spus de multe ori c[ nu este
suficient de frumoas[, modest[ sau
comercializabil[, sportiva `n v]rstă
de 34 de ani ;i-a continuat drumul
spre succes cu m]ndrie ;i determinare.
S-ar putea spune c[ nicio sportiv[ nu
este at]t de implicat[ ;i `n alte domenii ca
Serena. Cea mai bine pl[tit[ sportiv[ din
lume este ;i creatoare de mod[, se ocup[
de proiecte caritabile ;i, nu demult, a devenit ;i muz[ pentru Beyoncé. Finala
c];tigat[ anul acesta la Wimbledon a ajutat-o s[ intre `n istoria tenisului, egal]nd
recordul de 22 de titluri Grand Slam al lui
Steffi Graf, dup[ ce a `nvins-o pe germanca Angelique Kerber.
~n timp ce \inea `n m]n[ trofeul „Venus Rosewater Dish” dup[ terminarea meciului, Serena a declarat< „A fost incredibil
de greu s[ nu m[ g]ndesc la recordul lui
Steffi. Am avut c]teva `ncerc[ri anul acesta, dar am pierdut `n fa\a a dou[ adversare
grozave (n.r. una dintre ele a fost chiar
Angelique, care a b[tut-o pe Serena `n finala Australian Open). Dar tocmai acest
lucru face ca victoria s[ fie mult mai dulce,
fiind con;tient[ c]t de mult am muncit
pentru a ajunge aici.” Adres]ndu-se
mul\imii cu un z]mbet victorios, dup[ un
meci destul de u;or pentru ea, Serena deborda de fericire. Dup[ al ;aptelea triumf
la Wimbledon, `n dup[-amiaza aceleia;i
zile, Serena ;i sora ei Venus au c];tigat ;i
finala de dublu pentru a ;asea oar[ `n cariera lor. Probabil c[ nu ar fi ajuns la un
nivel at]t de `nalt `n tenis dac[ nu ar fi
avut parte de sprijinul surorii sale, despre
care spune c[ e cea mai mare rival[ a ei.
„A fost foarte dificil s[ fiu `n umbra lui
Venus,” a spus Serena despre sora ei mai
mare cu 15 luni `n documentarul „Venus
and Serena”. „Venus ap[rea tot timpul `n
ziare ;i la televiziune, era `n centrul
aten\iei. Eu nu se presupunea c[ trebuie
s[ fiu cea care jucam mai bine tenis. Eu
doar o imitam pe Venus. Acela a fost motivul pentru care jucam tenis.”
Cresc]nd `n California ;i `nv[\]nd tenis pe un teren municipal, Serena a crezut
c[ nu va putea s[ o `nving[ niciodat[ pe
sora ei. Dar acum poate spune c[ a f[cuto de mai multe ori, succese ce au catapultat-o `n fruntea clasamentului mondial
mul\i ani la r]nd. Cele dou[ surori au jucat
`mpreun[ opt finale importante, dintre
care ;ase au fost c];tigate de c[tre Serena.
~n ciuda acestei rivalit[\i dintre surori, Venus r[m]ne cel mai mare fan al Serenei.
“Bine`n\eles c[ suntem ni;te competitoare
foarte dure pe teren, dar imediat dup[ finalul meciului ;tim c[ suntem surori, colege de camer[ ;i cele mai bune prietene,”
spune Serena. Sora ei, Venus, este extrem
de m]ndr[ de ea, “lu]nd `n considerare
r[d[cinile noastre ;i c]t de greu am muncit, este un moment major pentru familia
noastr[.”
Povestea Serenei se num[r[ printre
cele mai grozave din lumea sportului, fiind
vorba de o femeie de culoare, martor[ a
lui Iehova, din r[u-famatul cartier Compton, Los Angeles, care a intrat `ntr-o lume
populat[ aproape exclusiv de femei albe
provenite din medii privilegiate. ~ns[ Williams a perseverat `n fa\a rasismului ;i a
accident[rilor pentru a rescrie istoria acestui sport. De asemenea, victoria ei de la
Wimbledon vine `ntr-o perioad[ `n care
`nsemn[tatea vie\ilor cet[te\ilor de culoare din Statele Unite este pus[ la `ndoial[.
~n urma recentelor crime din S.U.A.
`mpotriva mai multor tineri de culoare,

juc[toare de tenis a declarat< “Simt c[ orice
persoan[ de culoare este `ngrijorat[. Am
nepo\i la care m[ g]ndesc. Ar trebui oare
s[-i sun ;i s[ le spun s[ nu ias[ `n strad[?
Dac[ se vor urca `n ma;in[, s-ar putea s[
fie pentru ultima dat[ `n via\a lor?”
Cu ceva timp `n urm[, caracterul ferm
al Serenei ;i puterea ei interioar[ au f[cut
din ea modelul perfect pentru piesa “Sorry”, interpretat[ de Beyoncé, `n care protagonista refuz[ s[ cear[ scuze so\ului care
a `n;elat-o, pentru c[ s-a distrat f[r[ el.
Sportiva a avut o apari\ie `n videoclipul
dedicat piesei. “Nu am ;tiu prea multe
despre «Lemonade», dar o cunosc pe
Beyoncé ;i pe regizorul videoclipului de
mult timp. Am considerat c[ va fi minunat
s[ fac parte din acest proiect.” Totu;i, Serena spune c[ nu a avut nicio idee c[ tema
albumului va avea leg[tur[ cu presupusele
aventuri ale lui Jay Z, so\ul c]nt[re\ei. „Prima oar[ c]nd am auzit c]ntecul videoclipului `n care urma s[ apar a fost `n diminea\a film[rilor. Tot ceea ce am ;tiut a fost
c[ urma s[ aib[ leg[tur[ cu faptul c[ sunt
o femeie puternic[.”
Sportiva are capacitatea de a se identifica cu aceast[ putere de caracter. Serena
recunoa;te c[ a `nv[\at s[ nu mai fie sensibil[ la toate criticile legate de trupul ei,
pe care mul\i `l consider[ “prea masculin”.
“Nu `mi pare r[u pentru ceea ce sunt. Nu
regret nimic. Pot spune c[ am sim\it o
leg[tur[ cu acele versuri.”
Un articol despre condi\ia fizic[ a
sportivelor, ap[rut `n “New York Times”
anul trecut, a cauzat indignare `n r]ndul
cititorilor, deoarece a sugerat c[ fizicul Serenei este mult prea masculin. ~ns[
juc[toarea de tenis nu s-a ar[tat deranjat[
nici de acest subiect ;i poate c[ tocmai
aceast[ atitudine a ei a transformat-o `ntrun subiect de interes pentru al\ii. Indiferent cu ce este atacat[, ea continu[ s[ dovedeasc[ faptul c[ este o sportiv[ extraordinar[ ;i o femeie frumoas[. De aceea
nu e o surpriz[ c[ vedete ca Beyoncé sau
Anna Wintour o sprijin[ ;i o includ `n
proiectele lor.
Anul trecut, c]nd Serena ;i-a prezentat a doua colec\ie vestimentar[, la c]teva
luni dup[ apari\ia ei pe coperta revistei
“Vogue”, Anna Wintour (redactorul ;ef al
prestigioasei publica\ii de mod[) s-a aflat
`n primul r]nd. „Anna mi-a fost mentor,”
spunea sportiva la acea vreme. Unii au
ajuns chiar s-o denumeasc[ pe Anna
„z]na cea bun[ a modei pentru Serena”,
iar rela\ia celor dou[ a r[mas una str]ns[
de atunci. Wintour s-a aflat `n loja rezervată prietenilor ;i membrilor familiei `n
semifinala de la Winbledon de anul acesta.
Iar atunci c]nd cariera ei `n tenis va ajunge
la final, chiar dac[ Serena declar[ c[ nu
are planuri de retragere prea cur]nd, Anna
va fi al[turi de ea. :i asta deoarece are inten\ia de a-;i extinde linia vestimentar[
disponibil[ pe canalul HSN `n ceva mai
sofisticat.
Dar p]n[ atunci Serena ne promite c[
vor urma alte proiecte interesante. Unul
dintre ele a fost lansat la sf]r;itul lunii iunie – documentarul ”Serena” – care poveste;te despre `ncercarea ei din 2015 de
a c];tiga toate cele patru Grand Slam-uri.
Dintre ele, a reu;it s[ c];tige trei. „Le povestesc oamenilor despre efortul depus `n
cariera mea, dar ;i pu\in despre via\a mea
privat[. Publicul nu prea are ocazia s[ m[
vad[ deseori `n aceast[ postur[. Eu sunt
diferit[ de alte juc[toare de tenis. Chiar
dac[ sunt supus[ presiunii antrenamentelor ;i meciurilor, ;tiu s[ m[ ;i distrez.
Vreau ca oamenii s[ vad[ cum sunt eu `n
realitate.”
C]t despre tenis, urm[torul record pe
care Serena ar putea `ncerca s[-l
doboare este cel de\inut de australianca Margaret Court, care
a c];tigat 24 de titluri în anii
‘60-’70, unele dintre ele însă
înaintea erei open. La cei
aproape 35 de ani pe care îi va
împlini în luna septembrie, Serena Williams ar putea s[ devină
astfel cea mai bună jucătoare de tenis
din toate timpurile.

