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Sever Şter se pensionează după 41 de ani
de activitate în domeniul forestier
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Un proiect cinematografic in-
dependent pornit în 2013 de re-
gizorul iranian Amir Kaveh, sta-
bilit în Italia, a ajuns aproape de
finalizare în vara acestui an, când
într-o locație de la marginea Ro-
mei s-au turnat ultimele cadre,
urmând să înceapă postproduc-
ția. În acest film au fost implicați
doi sătmăreni< Doru Toma și Va-
sile Blaga.

Amir Kaveh, care și-a finanțat
singur proiectul, a ales un titlu
evocând marea< “Le onde tenui
del mare amico” (Undele blânde
ale prietenei mări). Totuși, po-
vestea nu se petrece pe mare. Ma-
rea este mai degrabă însoțitorul
discret al odiseei unui grup de
patru iranieni care s-au săturat
de viața lor precară și decid să
plece în Nordul Europei.

Doru Toma 
;i Vasile Blaga, 
doi s[tm[reni 
`ntr-un film iranian

IN MEMORIAM< 
Bogdan Ciuric[ 

16 februarie 2015< Bogdan Ciurică a fost prezent la lansarea volumului postum “Apocalipsa după Mahomed”,
scris de Ilie Sălceanu
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Consiliul de Coroană care a
hotărât intrarea României în răz-
boi a avut loc în ziua de dumini-
că, 27 august 1916, ora 11 dimi-
neața, la Palatul Cotroceni. Au
participat< Regele Ferdinand I și
principele moștenitor Carol>
membrii Consiliului de Miniștri>
reprezentanții Parlamentului>
foști președinți ai Consiliului de
Miniștri> șefii partidelor din opo-
ziție> foști președinți ai Camerei
și Senatului.

Regele Ferdinand a deschis
lucrările anunțând că a convocat
pe mai marii țării nu ca să le ceară
un sfat, căci hotărârea lui este lua-
tă, ci ca să le ceară sprijinul. Re-
gele a anunțat apoi hotărârea sa
de a angaja România de partea
Antantei și împotriva Puterilor
Centrale.

Decretul privind intrarea Ro-
mâniei `n r[zboi, a fost publicat
`n Monitorul Oficial nr. 108 din
15 (28) august 1916.

“ROM}NI,
R[zboiul care de doi ani a

`ncins tot mai strâns hotarele
noastre a sdruncinat adânc ve-
chiul a;ez[mânt al Europei ;i a
`nvederat c[ pe viitor numai pe
temeiul na\ional se poate asigura
via\a pa;nic[ a popoarelor.

Pentru neamul nostru el a
adus ziua a;teptat[ de veacuri de
con;tiin\a na\ional[, ziua unirii
lui.

Dup[ vremuri ̀ ndelungate de
nenorociri ;i de grele `ncerc[ri,
`nainta;ii no;tri au reu;it s[ ̀ nte-
meieze Statul Rom]n prin Unirea
Principatelor, prin r[sboiul In-
dependen\ei, prin munca lor ne-
obosit[ pentru rena;terea na\io-
nal[.

Ast[zi ne este dat nou[ s[
`ntregim opera lor, `ncheg]nd

pentru totdeauna ceea ce Mihai-
Viteazul a ̀ nf[ptuit numai pentru
o clip[< unirea Rom]nilor de pe
cele dou[ p[r\i ale Carpa\ilor.

De noi atârn[ ast[zi s[
sc[p[m de sub st[pânirea str[in[
pe fra\ii no;tri de peste mun\i ;i
din plaiurile Bucovinei, unde :te-
fan cel Mare doarme somnul lui
de veci.

~n noi, `n virtu\ile, `n vitejia
noastr[, st[ putin\a de a le reda
dreptul ca `ntr-o Românie `ntre-
git[ ;i liber[ de la Tisa pân[ la
Mare, s[ prop[;easc[ ̀ n pace po-
trivit datinilor ;i aspira\iunilor
gintei noastre.

ROM}NI,
~nsufle\i\i de datoria sfânt[

ce ni se impune, hot[râ\i s[
`nfrunt[m cu b[rb[\ie toate jert-
fele legate de un crâncen r[zboi,
pornim la lupt[ cu avântul pu-
ternic al unui popor care are cre-
din\a neclintit[ `n menirea lui.

Ne vor r[spl[ti roadele glo-
rioase ale isbândei. 

Cu Dumnezeu `nainte!
FERDINAND”

27 august 1916, Rom]nia declar[ 
r[zboi Austro-Ungariei
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Simion Bărnuțiu s-a născut la
21 iulie 1808 în localitatea Bocșa,
județul Sălaj, și a decedat la 28 mai
1864, în localitatea Sânmihaiu Al-
mașului. El a fost un onorant om
politic român, istoric, filosof și
profesor universitar, unul dintre
principalii organizatori ai Revo-
luției Române de la 1848-1849 din
Transilvania.

În 14 mai 1848 a ținut un important
discurs în Catedrala din Blaj, intrat în is-
torie ca ”Discursul de la Blaj.”

Situația deosebit de grea în care se
afla neamul românesc și credința străbu-
nă în Transilvania, mai ales, începând cu
secolul al XVIII-lea, a fost prezentată cu
mult curaj și obiectivitate de Simion Băr-
nuțiu, prin Discursul său de excepție, sus-
ținut în Catedrala Episcopală Greco-Ca-
tolică de la Blaj, cu ocazia întrunirii con-
ducătorilor Revoluției Române din Trans-
ivania și a celor 40.000 de români la Ma-
rea Adunare Națională de pe Câmpia Li-
bertății de la Blaj. Acest amplu discurs
prezentat de Simion Bărnuțiu, într-un
moment de disperare și revoltă a neamu-
lui românesc din Transilvania, a fost pre-
luat din lucrarea< “1848 la Români”, rea-
lizată de Cornelia Bodea la Editura Ști-
ințifică și Enciclopedică, București, p.
446-459.

~n urm[toarele numere al suplimen-
tului de cultur[ Informa\ia Zilei de Du-
minic[ v[ prezent[m fragmente din dis-
cursul marelui patriot român Simion Băr-
nuțiu, ̀ ncep]nd cu publica\ia din data de
21 august. 

“V. Ca să-mi pot da părerea,
cum să iasă odată gintea noastră
din acest labirint, în care o au băgat
ungurii înainte vreo două cente de
ani, și tot mai mult o încâlcesc, vă
rog, fraților!, dați-mi voie, ca să spun
mai înainte pe scurt raporturile români-
lor cu ungurii, de când sânt sub domnirea
ungurească, pentru că eu consider pe do-
uă popoare ca pe doi oameni< precum
doi oameni nu se pot ajuta unul pe altul,
dacă nu-și cunosc lipsele, nici nu se pot
feri unii de alții, dacă nu-și cunosc firea
și caracterul, chiar așa vin de a se consi-
dera și două popoare. Dați-mi voie ca să
arăt ce legătură este între naționalitatea
și libertatea, cultura, chemarea și toată
viața unui popor, ca de aici să cunoaștem,
ce să judecăm de uniune și ce să judecăm
de libertatea aceea, ce ne-o promit ungurii
preț pentru naționalitate. O! de v-ar face
cuvântul meu, ca așa să simțiți cei 944 de
ani ai umilirii românilor, cum simte șer-
bul o zi de domnesc, în care a lucrat de
dimineață până seara flămând, ars de sete
și bătut! O! de v-ați înfiora de acestă le-
șinare lungă a națiunii noastre, ca și când
ar fi căzut numai ieri la râul Căpușului
domnul nostru Gelu! Atunci, eu sper, c[
la lumina istoriei și a libertății va pieri și
năluca uniunii, cum pere negura dinain-
tea soarelui> acea nălucă ce ne amenință,
moarte națională după o leșinare înde-
lungată. Iară experiența părinților noștri
cea de o mie de ani ne va arăta ce cere as-
tăzi de la noi onoarea națiunii române, și
ne va învăța totdeodată ce să facem, ca să
punem fundament sigur la fericirea gintei
noastre pe viitor!

VI. “Senatus et Populus Roma-
nus beneficii et injuriae memor es-
se solet. Coeterum Boccko, quo-
niam poenitet, delicti gratiam fa-
cit, foedus„ et amicitia dabuntur
cum meruerit” (Sallust, lugurtha,
cap. CIV)> adecă “Senatul și Popo-

rul Roman ține minte facerea de
bine și nedreptatea> lui Boch, fiin-
dcă-i pare rău, îi iertă fărădelegea,
fedul și amiciția i se vor da, când
le va merita”> cu aceste cuvinte răspund
romanii regelui Mauretaniei, când cerea
acesta uniunea cu romanii și amiciția lor.
Cam asemenea, mi se pare, s-ar cădea cu
puțină distincțiune, să răspundă și senatul
și poporul daco-român când îi chiamă
ungurii la uniune pe români. Așa e, se-
natul și poporul daco-român încă ține
minte facerea de bine și nedreptatea, chiar
de i-o ar fi făcut cineva înainte de o mie
de ani. Senatul și poporul daco-român
ține minte, cum a intrat ungurul Tuhu-
tum în patria noastră mai întâi ca o vulpe,
după aceea ca barbar cu război, fără să-i
fi dat românii vreo cauză de  război> ține
minte cum a căzut domnul românilor du-
pă o luptă sângeroasă, și cum au legat un-
gurii cu românii alianță de pace prin ju-
rământ, care ungurii l-au călcat de multe
cente de ani. Senatul și poporul daco-ro-
mân ține minte cum au luat ungurii pă-
mântul românilor din Timiș și dintre Mu-
reș și Tisa. Senatul și poporul daco-român
n-a uitat că numai de la incursiunea un-
gurilor se trag toate relele, care le suferă
ardelenii de o mie de ani> de aici se trag
și suferințele românilor din Timiș, dintre
Mureș și Tisa, de la descălecarea unguri-
lor pe pământul Daciei până în ziua de
astăzi! Senatul și poporul daco-român ți-
ne minte că ungurii și atunci încă făureau
catene pentru români, când aceștia își
vărsau sângele pe șesurile Moldovei și ale
României în luptele cu turcii, cei mai ne-
împăcați dușmani ai națiunii ungurești>
și acum iară urzesc plan nou ca să-i cu-
cerească!

VII. Însă câtă mirare trebuie să
ne cuprindă, fraților! când ne arată
istoria că ungurii nu erau atât de
sălbatici, când veniră asupra pă-
mântului românilor, cum s-au fă-
cut după aceea, mai târziu> cum că
ei, putem zice, sunt mai barbari as-
tăzi decât înainte de o mie de ani!

Căci ei, după ce câștigară bătaia, nici mă-
car la atâta nu-i constrâng pe români, ca
să-l cunoască domn pe Tuhutum, ci ro-
mânii și-l aleseră domn de bună voie în
locul domnului  lor, celui căzut> ei nu le
iau nici pământul, nici drepturile politice,
nu-i constrâng la datini barbare. Ci chiar
din contră, ungurii se fac creștini după
legea bisericii răsăritului, de care se ținea
toată biserica românilor> ei fac legătură
de pace cu românii și de egalitate, așa cât
și pe la 1291 încă îi vedem șezând îm-
preună cu românii din dieta țării, și îm-
preună judecind asupra lucrurilor pă-
mântului> românii locuiesc pe acest timp
în districtele lor românești nesupărați de
nimeni, pentru că ungurii niciodată n-
au umplut țara, peste care își aroagă dom-
nire, ei au fost totdeauna mai puțini la
număr, și nici nu le trecea prin cap ca să
persecute naționalitățile celelalte, ba încă
Ștefan, cel dintâi rege al ungurilor, zice
că “regnum unius linguae imbecille est”.
Atât erau de toleranți ungurii pe acele
timpuri! Păcat însă, că această purtare
blândă a ungurilor nu ține mai mult decât
cam până în 1291. De aci încoace ei încep
a fi tot mai tirănoși atât cu poporul, cât
și către alte națiuni, încât pe la anul 1437
poporul nu mai putea suferi batjocurile
marilor ungurești, aleargă drept aceea la
arme, ca să stoarcă cu puterea respectul,
cu care îi erau datori domnii pământești>
și întru adevăr, putea să creadă cineva, că
marii ungurești vor cugeta cum să împace
inimile nemulțumite, prin ridicarea re-
lelor apăsătoare> ci ei lucrară chiar în con-
tră, că făcură sfat între sine, ca să stâr-
pească pe popor, nu cauzele răului. Mij-
locul cel mai bun, la acest scop îl aflară
mai marii ungurilor în unirea celor trei
națiuni, a nobililor dimpreună cu săcuii
și cu sașii. Când s-ar fi unit tătarii cu turcii
asupra românilor și ar fi mai chemat la
acea uniune încă pe un popor mâncător
de oameni, n-am trebui să ne mirăm> dar
când vedem că se unește astfel floarea
unei națiuni creștine asupra poporului
creștin, care o nutrește în pace și o apără
în război, de aceasta ne mirăm. Nimenea
nu poate să ne spună relele, ce s-au vărsat
din astă fântână înveninată preste tot po-

porul și în parte preste națiunea română.
Durerile lor noi numai atunci le-am putea
cunoaște, când s-ar scula românii din
morminte cu lacrimile pe față, care le-au
stors uniunea celor trei națiuni de la anul
1437 până acum. Ajunge că uniunea
aceasta n-a fost decât o conspirațiune în
contra poporului, care face și acceptă legi
și instituțiuni inimice libertății lui, și pri-
veghează cu ochi neadormiți, ca să nu i
se mai roadă catenele servituței!

VIII. Încă nu se născuse Ver-
boczi pe lume, și uniunea celor trei
națiuni înflorea<  nobilii cei mari
dimpreună cu săcuii și cu sașii ju-
rau, mai în tot anul, că nu vor su-
feri niciodată ca poporul să ajungă
la drepturi egale în țară. După ce
văzu lumina zilei acest advocat al tiraniei,
care nu trebuia să iasă niciodată din iad,
cele trei națiuni îndată îl cuprinseră cu
brațele deschise și sărutară legile lui ca
evanghelia dreptății pe pământ> iar po-
porul se îmbrăcă în jale, căci Tripartitul
pentru popor nu e evanghelie de bucurie,
ci îngerul morții celei mai rușinoase în
jugul aristocraților.

IX. Decretul Tripartit -  așa se
cheamă cartea legilor scrisă de Ște-
fan Verboczi - despre o parte nimi-
cește personalitatea poporului, fă-
cându-l șerb domnilor pentru tot-
deauna, iară despre altă parte îi
răpește mijlocirea de a-și câștiga
cele de lipsă spre traiul vieții (Decr.
Trip. p. III. tit. 30, §7)> și așa îi
stoarce toate puterile, ca să nu se
mai poată scoate din servitute. Pe
popor îl împarte în nobili și rustici, no-
bililor le dă drepturi și putere nemărginită
preste popor, fără de nici o datorie către
acesta, iară datoriile le încarcă toate în
spinarea poporului> pe popor îl desbracă
de drepturile omenești și îi ia toată pute-
rea de a se apăra în contra cruzimii dom-
nești, zicând că rusticul nicidecât nu se
poate legiui cu cel nobil (D. T. part. III
tit. 31)> poporului nu-i este iertat  a-și
alege judecători și alți diregători, cum
aleg nobilii> judecătorul lui e domnul său,
care îl mână toată ziua. Acesta lucră cu el
după plăcerea sa, că nu e nimenea, care
să-l apere de dânsul> apoi la comitat îl ju-
decă iară tot domnii pământești, și așa
mai sus, pretutindenea, tot judecători de
aceia sunt puși asupra lui, care sunt jurați
a nu suferi ca să se ridice din pulbere
vreodată. Pentru popor nu vorbește ni-
menea nicăieri, căci el nu există ca popor,
în adunările marcale și în cele de țară no-
bilii nu vorbesc de popor, fără numai de
oamenii lor (oz en embereim). Poporul
drept aceea e condamnat prin lege, ca sau
să sufere orice nedreptate i-ar face dom-
nii, sau să-și răsbune asupra lor tirănește,
când poate. Ca să nu poată scăpa nici în-
tr-un chip de furia domnilor acest popor
nefericit, legea l-a legat de glie (glebae
adscripsit) (D. T. part. III. t. 25 §2) și prin
această măsură i-a asigurat pe domni, ca
să poată face ce vor voi cu poporul, fiind
convinși, că nimeni nu va cuteza să-i dee
loc de scăpare, când va cădea în acea fă-
rădelege, ca să părăsească locul domnului
său. Nu se mulțumește legea numai cu
atâta, că-i leagă de locul domnului său, ci
afară de aceasta îl supune domnilor pă-
mântești cu rusticitate absolută pentru
toată eternitatea, ca să nu mai aibă nici o
rază de speranță, că doară vor scăpa de
jug oarecând măcar nepoții sau străne-
poții lor. (Decr. Trip. p. III. t. 25, §2).”

Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
din cartea în manuscris intitulată

”Cronicari Români din Ardeal”

Operația ofensivă strategică în
Transilvania s-a desfășurat între 27 au-
gust și 26 septembrie 1916.

Pentru desfășurarea operației, Ma-
rele Cartier General român destinase
un număr de 3 armate (1, 2 și de Nord)
cu un efectiv total de circa 420.000 de
militari, reprezentând aproape 80% din
efectivele Armatei de Operații. Obiec-
tivul acestora era de “a înainta în Tran-
silvania și Banat, cu scopul de a se con-
centra în vederea unei bătălii generale
în zona Ciucea (spre nord) și Caranse-
beș (spre sud)”.

Raportul general de forțe era unul
foarte bun pentru o operație ofensivă,
de 10,3 la 1 față de forțele Puterilor
Centrale. În fața celor peste 420.000 de
militari români, organizați în 235 de
batalioane, se găseau circa 40.000 de
militari inamici, organizați în 50 de ba-
talioane. Raportul gurilor de foc era de
asemenea favorabil părții române, fiind
de 8,6 la 1.

La declararea războiului, în seara
zilei de 27 august 1916, grupurile de
asigurare ale celor trei armate române
au trecut la atac simultan deschizând
trecătorile din Munții Carpați, în sco-
pul de a permite afluirea nestingherită
și concentrarea trupelor mobilizate.
Operațiunile inițiale au fost încununate
de succes, obligând forțele austro-un-
gare la o retragere generalizată. Ope-
rațiile au fost oprite temporar la 10 sep-
tembrie 1916, ca urmare a deciziei de
executare a operației de la Flămânda.
În urma insuccesului acesteia și a sosirii
pe frontul din Transilvania a patru di-
vizii germane, la 26 septembrie 1916
s-a luat decizia de oprire a ofensivei și
trecerea la apărarea strategică pe linia
Munților Carpați.

Realitatea a demonstrat că oprirea
ofensivei a fost o eroare strategică care
a influențat decisiv soarta campaniei.
Generalul Erich Ludendorff recunoș-
tea în memoriile sale că o înaintare ra-
pidă a românilor în interiorul Transil-
vaniei ar fi condus nu numai la învă-
luirea grupării de forțe a Puterilor Cen-
trale, “dar drumul ar fi devenit liber
pentru a merge către inima Ungariei și
împotriva comunicațiilor cu Peninsula
Balcanică. Am fi fost învinși”.

La rândul său, generalul american
Vincent Esposito considera că liderii
militari români au comis o serie de gre-
șeli strategice< “Alegând Transilvania
ca obiectiv prioritar, armata română a
ignorat armata bulgară din spatele ei.
Când ofensiva din munți a eșuat, înal-
tul comandament român nu a ținut
cont de principiul economiei de forțe
prin crearea unei rezerve mobile, cu
care să respingă ulterior înaintarea lui
Falkenhayn.”

100 de ani de la
ofensiva armatei
rom]ne `n Ardeal

PERSONALIT~}I
“Dați-mi voie ca să arăt ce legătură este între naționalitatea și libertatea,

cultura, chemarea și toată viața unui popor, ca de aici să cunoaștem, ce să
judecăm de uniune și ce să judecăm de libertatea aceea, ce ne-o promit un-
gurii preț pentru naționalitate. O! de v-ar face cuvântul meu, ca așa să
simțiți cei 944 de ani ai umilirii românilor, cum simte șerbul o zi de domnesc,
în care a lucrat de dimineață până seara flămând, ars de sete și bătut!”

Discursul marelui patriot român a fost ținut chiar în Catedrala Episcopală 
Greco-Catolică

Discursul marelui patriot rom]n Simion
B[rnu\iu `n fa\a adun[rii de la Blaj (II)
A fost unul dintre principalii lideri ai Revoluției Române din Transilvania
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ISTORIE
La 16 ianuarie 1937, toate serviciile din cadrul Prefecturii Satu Mare şi-au început activitatea

la noul sediu. Aşadar, această impunătoare clădire, considerată ca fiind cea mai mare de acest fel
din Transilvania interbelică, a fost construită într-un interval relativ scurt (11 februarie 1935 – 16
ianuarie 1937) fără să fi fost nevoie de vreun împrumut bancar. 

Cunoscută sub numele de Pa-
latul Prefecturii sau Palatul Ad-
ministrativ al judeţului Satu Ma-
re, clădirea actuală a Muzeului Ju-
deţean de pe bulevardul Vasile
Lucaciu nr. 21 (fost Regele Ferdi-
nand la momentul construcţiei)
are o istorie însemnată de aproape
un secol.

După instaurarea administraţiei
româneşti în judeţul Satu Mare (19
aprilie 1919) s-a luat în discuţie de către
autorităţi mutarea reşedinţei de judeţ
de la Carei la Satu Mare. Acest lucru,
deşi era firesc, se lovea în primul rând
de lipsa unui sediu adecvat funcţionării
Prefecturii. Mutându-se reşedinţa ju-
deţului de la Carei la Satu Mare (via
Baia Mare), în anul 1925 s-a deschis
problema alocării unui edificiu cores-
punzător nevoilor administrative pen-
tru buna funcţionare a serviciilor ju-
deţene. Această problemă nu se putea
rezolva altfel decât prin construirea
unui palat administrativ.

Teren cumpărat cu 
2 milioane lei

Cum judeţul nu avea atunci dispo-
nibilităţi financiare şi neavând con-
tractat niciun împrumut pentru acest
scop, interimar, activitatea serviciului
administrativ al Prefecturii s-a des-
făşurat în clădirea Primăriei, serviciul
financiar, cel contabil şi serviciul sani-
tar în edificiul Tribunalului, serviciul
tehnic al drumurilor într-un spaţiu în-
chiriat, iar Revizoratul şcolar în clădi-
rea unei şcoli (azi Şcoala generală
“Constantin Brâncoveanu”). Acest sta-
tut de provizorat a durat 11 ani.

Prefectura a încercat în mai multe
rânduri să contracteze un împrumut
pentru acest scop, însă condiţiile de
rambursare au fost foarte dificile, mo-
tiv pentru care s-a renunţat la un po-
tenţial credit. Văzând că pe această cale
nu se putea realiza investiţia propusă,
s-a procedat la crearea unui fond sufi-
cient pentru a se putea demara lucrările
de construcţie.

De altfel, în chestiunea clădirii Pre-
fecturii, Primăria, condusă de Ştefan
Benea, a donat o parte din teren con-
ducerii judeţului, reuşind completarea
terenului achiziţionat de conducerea
judeţului cu un alt teren, care aparţin-
use văduvei proprietarului Reiter Iacob
şi dr. Fekete Samu, achiziţionat cu su-
ma de 2.000.000 lei, donat apoi, prin
decizia nr. 463-12384/1934 (suprafaţa
cumpărată era de 84+190 stp. la preţul
de 2.000 lei/stp.). 

Concurs de proiecte

În anul 1930 s-a anunţat oficial
concursul pentru proiectul de con-
strucţie a Palatului Prefecturii, la care
au participat 18 concurenţi, proiectele
lor fiind examinate de un juriu la data
de 27 mai 1930. Juriul a propus acor-
darea unui premiu a câte 30.000 lei
pentru<

1. Arhitect Constantin Comanău,
Bucureşti

2. Inginer arhitect Cornel Liuba şi
profesor inginer arhitect M. Hubert,
Timişoara

3. Arhitect Sterie Becu, Bucureşti

Cu suma de 10.000 lei au fost re-
compensaţi<

1. Inginer arhitect M. Samson -
Olbaum Strasser, Cluj

2. Inginer arhitect H. Delavrancea
Ghibor, Bucureşti

3. Inginer arhitect T. Niga - S. Teo-
dorescu – S. Călugăreanu, Bucureşti

Aceeaşi comisie propune ca, utili-
zând ideile bune ale proiectelor pre-
miate şi cumpărate, să se facă prin în-
credinţare directă un proiect, care va
corespunde tuturor cerinţelor arhitec-
tonice şi nevoilor administrative.

Abia în anul1933 s-a reluat din nou
chestiunea construirii palatului, când
a fost încredinţată arhitectului Victor
Smigelschi din Bucureşti, care urma
să facă o analiză critică asupra proiec-
telor premiate pentru a putea studia
pe baza lor amplasamentul clădirii, dis-
tribuţia interioară şi arhitectura faţade-
lor. În urma acestor studii, arhitectul
urma să întocmească noul plan al con-
strucţiei, devizul estimativ al lucrărilor
şi caietul de sarcini.

Victor Smigelschi a prezentat lu-
crările sale Consiliului Judeţean în
şedinţa din 10 iulie 1933, care a accep-
tat planurile şi devizul lucrărilor. Aces-
tea au fost apoi avizate de către Consi-
liul Superior Tehnic cu jurnalul nr. 769
din 1 august 1933.

4 licitații pentru construcție

Pentru executarea lucrărilor de
construcţie a avut loc prima licitaţie la
30 septembrie 1933, la care au partici-
pat 10 concurenţi. Cea mai bună ofertă
a aparţinut inginerilor Bohăţiel şi De-
veceri din Cluj, pentru suma de
8.172.070 lei. Consiliul Judeţean, în
şedinţa din 1 noiembrie 1933, având
avizul favorabil al Oficiului Central de
Licitaţie, a adjudecat definitiv execu-
tarea lucrărilor de construcţie celor doi
câştigători. Semnarea contractului nu

a mai avut loc, deoarece câştigătorii au
invocat faptul că trecuse termenul de
30 de zile de la prezentarea ofertei lor.

În aceste condiţii s-a ţinut o a doua
licitaţie la 25 octombrie 1934 în pre-
zenţa a 4 concurenţi, cea mai bună
ofertă aparţinând arhitectului Gheor-
ghe Liteanu din Bucureşti pentru suma
de 8.407.655 lei. Licitaţia însă nu a fost
validată de Oficiul Central de Licitaţii
datorită faptului că oferta Uniunii Mi-
cilor Industriaşi din Ploieşti a fost res-
pinsă eronat de la licitaţie.

A urmat apoi o a treia licitaţie în
28 decembrie 1934, la care însă nu a
participat niciun concurent.

La 1 februarie 1935 s-a ţinut a patra
licitaţie la care s-au înscris 7 competi-
tori, oferta câştigătoare aparţinând din
nou arhitectului Gheorghe Liteanu
pentru suma de 8.492.511 lei. Oferta a
fost validată şi de Oficiul Central de
Licitaţii, astfel că, în aceeaşi zi, Comisia
interimară a judeţului a încheiat con-
tractul pentru construirea Palatului
Prefecturii cu suma de 8.407.647 lei,
iar la 11 februarie 1935 s-a predat şan-
tierul în vederea începerii lucrărilor.

Piatra de temelie a Palatului Ad-
ministrativ a fost sfinţită în data de 20
iulie 1935, concomitent cu cea a Casei
Naţionale, în prezenţa ministrului de
justiţie dr. Valer Pop (care era şi
preşedintele organizaţiei judeţene a
PNL) şi a subsecretarului de stat de la
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,
Cancicov. 

Pentru executarea lucrărilor de în-
călzire centrală cu apă caldă, precum
şi a lucrărilor sanitare, s-a organizat o
nouă licitaţie în data de 8 august 1935,
contractul fiind câştigat de firma Ca-
loria Bucureşti pentru suma de
2.727.263 lei (încălzirea centrală), res-
pectiv 784.760 lei pentru instalaţiile
sanitare, apă şi canal.

Partea de instalaţii electrice, tele-
fonie şi sonerii necesare palatului ad-

ministrativ a fost scoasă la licitaţie în
data de 3 aprilie 1936, contractul fiind
obţinut de Ioan Abrudan, electro-teh-
nician din Satu Mare, pentru suma de
280.494 lei.

Pentru furnizarea mobilierului ne-
cesar palatului administrativ, în urma
licitaţiei din 18 februarie 1935, s-a în-
cheiat un contract cu Şcoala de Arte şi
Meserii din Satu Mare pentru suma de
890.985 lei şi cu Şcoala de Arte şi Me-
serii din Baia Mare pentru suma de
181.608 lei.

Costuri

Centralizând lucrările şi costurile
necesare construirii şi dotării Palatului
Prefecturii, rezultă următoarele cifre<

1. Construirea palatului administrativ
= 8.407.647 lei
2. Instalaţia de încălzire centrală =
2.727.263 lei
3. Instalaţii sanitare, apă, canal =
784.760 lei
4. Instalaţii electrice, telefonie, sonerii
= 280.494 lei

5. Mobilier = 1.072.593 lei
Total = 13.272.757 lei

În urma modificărilor survenite pe
parcursul construcţiei, costul final al
Palatului Prefecturii s-a ridicat la suma
de 14.996.318 lei.

Inaugurare la 
13 decembrie 1936

Inaugurarea noului Palat adminis-
trativ, care este o capodoperă arhitec-
tonică ce ar face cinste oricărui oraş
modern, a avut loc într-un cadru so-
lemn la 13 decembrie 1936, în prezenţa
ministrului de interne Ioan Inculeţ, a
ministrului de justiţie Valeriu Pop, a
ministrului subsecretar de stat Tiberiu
Moşoiu şi a numeroase oficialităţi din

ţară, alături de prefectul judeţului – dr.
Octavian Ardelean. 

La 16 ianuarie 1937, toate serviciile
din cadrul Prefecturii Satu Mare şi-au
început activitatea la noul sediu.
Aşadar, această impunătoare clădire,
considerată ca fiind cea mai mare de
acest fel din Transilvania interbelică, a
fost construită într-un interval relativ
scurt (11 februarie 1935 - 16 ianuarie
1937) fără să fi fost nevoie de vreun
împrumut bancar. 

Arhitectură de inspirație 
mediteraneană

Arhitectura acestei clădiri este rea-
lizată în maniera şcolii româneşti de
arhitectură specifică anilor ‘40, după
planurile şi indicaţiile celebrului arhi-
tect Gheorghe Liteanu, după cum am
prezentat anterior. Se remarcă, la acest
edificiu cu două nivele, linia dreaptă
ce alternează cu arcurile semicirculare
ale ferestrelor clădirii care articulează
cele două faţade (b-dul Vasile Lucaciu,
respectiv Calea Traian). Monumenta-
litatea clădirii este accentuată de un
număr de cinci coloane adosate faţadei
principale.

Arhitectura prezintă unele elemen-
te de inspiraţie mediteraneană, stil care
s-a bucurat de o mare popularitate în
Bucureştiul interbelic. Se poate remar-
ca în acest sens turnul rectangular de
colţ şi ferestrele semicirculare ale
faţadei principale, despărţite de perechi
de colonete subţiri, elegante. Deşi nu
avem informaţii documentare în acest
sens, putem presupune că şi curtea in-
terioară, dominată în plan central de
fântâna arteziană de formă circulară,
făcea parte din ansamblul iniţial al Pre-
fecturii.   

Instituţia Prefecturii a funcţionat
până în primăvara anului 1949, când a
fost desfiinţată de regimul comunist,
locul său fiind luat de un Comitet pro-
vizoriu până la reorganizarea adminis-
trativ-teritorială din anul 1950, când
teritoriul României este organizat în
regiuni, subdivizate în raioane. Această
clădire a devenit astfel sediul condu-
cerii de partid (Partidul Comunist Ro-
mân) şi de stat din raionul, apoi judeţul
Satu Mare (începând cu anul 1968).

Clădirea ajunge în posesia 
Muzeului în 1985

În anul 1985 această clădire ajunge
în posesia Muzeului Judeţean Satu Ma-
re, condus atunci de profesorul Doru
Radosav, ca urmare a finalizării noului
Palat Administrativ din Centrul Nou
al municipiului Satu Mare. Edificiul a
fost supus, cu începere din anul 1986,
unor ample lucrări de reparaţii capitale,
care au vizat exteriorul, dar mai ales
spaţiile interioare. În urma acestor res-
taurări, interiorul clădirii şi-a recăpătat
aspectul său incipient.

Astăzi, deşi această monumentală
clădire este înscrisă în lista monumen-
telor istorice din municipiul Satu Mare,
starea sa de conservare, şi mai cu seamă
faţada, se află într-o stare avansată de
degradare ce necesită intervenţii ma-
jore şi rapide pentru a se putea reveni
la splendoarea de odinioară a vestitului
Palat.

dr. Claudiu Porumbăcean,
Muzeul Județean Satu Mare

Sala festivă a Palatului Administrativ

Acum 80 de ani, Palatul Prefecturii din Satu Mare 
era cea mai mare cl[dire administrativ[ din Transilvania
Ridicarea construcției a fost realizată din fondurile proprii ale județului ;i a costat aproape 15 milioane de lei
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IN MEMORIAM
Bogdan Ciurică s-a născut pe 21 martie 1950, în localitatea Ber-

zasca, pe malul Dunării, în judeţul Caraş Severin. El a trecut întru
cele veşnice, după o lungă suferinţă, în noaptea de 23/24 august. 

D. P[curaru<
S-a dus ;i Bogdan Ciuric[

~n mediul artistic s[tm[rean al ani-
lor ’80 se deta;a un personaj parc[ ve-
nit din alt[ lume. Musta\a stufoas[, bi-
ne `ngrijit[, tr[da inteligen\a celui ce
o purta. Era un fel de trofeu, o
distinc\ie primit[ de la cei ce populau
`n vremuri demult trecute un spa\iu
balcanic, f[r[ nicio not[ peiorativ[. ~n
spatele figurii joviale, nelini;tite, se as-
cundea un scriitor de alt[ factur[ dec]t
restul confra\ilor. Se recomanda Bog-
dan Ciuric[ ;i  era unul dintre
pasiona\ii literaturii SF. 

Vecin de ap[ de Dun[re cu Ilie
S[lceanu, dep[nau amintiri, invocau
personaje dintr-un spa\iu pe c]t de
`ndep[rtat, pe at]t de magic. Se n[scu-
ser[ ;i crescuser[ parc[ `ntr-o alt[ di-
mensiune, ̀ ntr-o clisur[.  Prin ei, prin
Ilie S[lceanu, prin profesorul de filo-
zofie Aurel Murgan ;i Bogdan Ciuric[,
nordicii printre care se r[t[ciser[ luau
contact cu o lume nou[, a soarelui,
apelor ;i oamenilor cu must[\i ;i ;al-
vari, cu personaje cu nume exotice,
consumatori de dulce\uri ;i aventuri. 

Dup[ 1989, Bogdan Ciuric[ a f[cut
parte din grupul de scriitori de la re-
vista Solsti\iu. Scria despre ce a fost
`nainte, ce era ;i ce urma s[ vin[ odat[
cu democra\ia ;i economia de pia\[.
~nc[ de la ̀ nceput i-a lipsit entuziasmul
ce cuprinsese aproape ̀ ntreaga suflare
rom]neasc[, pentru c[, `n ciuda ape-
ten\ei sale fa\[ de literatura de fic\iune,
g]ndea realist. 

Multe din previziunile sale s-au
`mplinit. Avea solide cuno;tin\e despre
economie. Sim\ea `n acela;i timp c[
Rom]nia, a;a cum ie;ea din comu-
nism, jerpelit[ ;i sec[tuit[, ;i cum se
rea;eza ̀ n noua sa hain[ democratic[,
va avea nevoie de mul\i, de foarte mul\i
ani pentru o metamorfoz[ complet[.
Timpul nu a mai avut r[bdare. Bogdan
ne-a p[r[sit.  El se al[tur[ prietenilor
care, la fel de nea;teptat, au p[r[sit
aceast[ lume `nainte de a o fi v[zut
`mplinit[. 

Ioan Nistor<
Bogdan Ciurică ne-a părăsit
aşa cum l-am ştiut dintotdeau-
na, discret şi demn

Regret nespus că Bogdan Ciurică
nu se mai află printre cei vii...

L-am întâlnit cu nişte luni în urmă
şi era fericit ca întotdeauna de prilejul
de a sta de vorbă cu cineva, de a mai
sta de vorbă... Mi-a povestit despre su-
ferinţele lui, dar pentru a nu mă în-
trista mi-a spus că totul este bine şi, ca
de obicei, m-a copleşit cu nesfârşitele
lui vorbe de duh şi calambururi, cu
festinul său de anecdote, întotdeauna
noi, încât mi se părea că “inventatorul”
nu era altul decât el însuşi, inginerul
Bogdan.

Apoi nu l-am mai văzut trecând
pe la semafoarele Sătmarului, dar cred
că aştepta nişte telefoane înscrise pe
cărţile de vizită pe care le distribuia
cu speranţe nemărginite...

Durerea lui cea mai mare era că
visul său la care a contribuit decisiv,
de a introduce în oraş un mijloc de
transport nepoluant şi ieftin, a fost sto-
pat din motive obscure. E vorba de li-
niile de troleibuz finalizate sub directa
lui supraveghere, linii care până nu
demult traversau neutilizate arterele
aglomerate ale oraşului, dar care până
la urmă au fost defrişate inexplicabil
stâlp cu stâlp. Vorbind despre acest
proiect, care în alte oraşe e viabil, i se
umezeau ochii...

Bogdan Ciurică făcea parte dintre
oamenii atât de rari cu care puteai sta
la taifas ore la rând, cu folos şi încân-
tare.

Era un sătmărean get-beget care s-
a legat de Nordul nostru auster, deşi
venise cu ani în urmă din sudul mai
însorit al ţării.

Cu jovialitatea sa ne-a cucerit pe
toţi de la început, când un grup de
scriitori sătmăreni modelam din ţărâ-
na unei prea lungi aşteptări primele
pagini libere ale celui dintâi săptămâ-
nal democratic din ţară, “Solstițiu”.
Avea întotdeauna la îndemână o idee,

o soluţie, un cuvânt de încurajare, iar
umorul lui fortifica speranţele în vic-
toria deplină a binelui împotriva rău-
lui. Evenimentele primului an postde-
cembrist, atât de poticnit la fiecare pas,
îi inspirau caricaturi de un umor spu-
mos, dar le făcea pentru noi, fără să
dorească să le publice. 

Era un mare iubitor de literatură,
cu lecturi de invidiat. Scria şi publica
literatură SF, ba chiar a iniţiat o serie
intitulată “Povestiri insolite”. Nu ştiu
dacă şi-a adunat scrierile într-un vo-
lum, poate că ele au rămas în manus-
cris şi odată vor fi publicate.

Dar iată că şi despre Bogdan Ciu-
rică suntem nevoiţi acum să vorbim
la timpul trecut. Şi vedem cu ochii
largi cum timpul trece, dar nu cu in-
diferenţă, ci luându-şi implacabil tri-
butul. 

Amintirea lui nu se poate şterge.
Dumnezeu să-l odihnească în pa-

ce!

Simion Ivan<
Întotdeauna era pregătit 
să spună o glumă 

Regret profund trecerea prematură
din viaţă a fostului meu coleg Ciurică
Bogdan, cu care am lucrat mai bine
de 10 ani. Pot spune despre el că a avut
un dezvoltat simţ al umorului, întot-
deauna era pregătit să spună o glumă
pentru a înveseli atmosfera din jurul
lui. Era persoana pe care nu puteai să
te superi niciodată. Eu am cunoscut
mai mult partea tehnică a activităţii
lui. Înainte şi după anul 1995 a avut o
contribuţie importantă la punerea în
funcţiune şi menţinerea în exploatare
a liniei de troleibuz în municipiul Satu
Mare, fiind un fan al acestei activităţi.
Amintirea lui va rămâne vie în me-
moria mea şi sunt convins că şi a co-
legilor mei. Transmit sincere condo-
leanţe familiei îndoliate, iar pentru ti-
ne, Bogdan, să ai odihnă veşnică!

Un grup de prieteni de la 
Transurban<

Din păcate, gheaţa s-a topit…

E greu să aşterni pe hârtie gânduri,
impresii şi amintiri despre un OM, ca-
re a plecat dintre noi măcinat de o ma-
re supărare survenită în urma faptului
că la 60 de ani, după o viaţă dedicată
transportului urban de călători, s-a
trezit fără orizont pe plan profesional,
dar totuşi fericit că şi-a văzut copiii
realizaţi şi, mai mult decât atât, şi-a
ţinut în braţe nepoţelul. Da, Bogdan a
murit. Ştiam de mult ce probleme mari
de sănătate are, dar pentru că a fost
mereu un optimist şi a înfruntat cu
demnitate boala vestea dispariţiei lui
ne-a şocat pe cei care i-am fost prieteni
şi colegi.

Bogdan a fost pentru unii din
TRANSURBAN prieten, pentru cei
mai multi a fost un simplu coleg, dar
pentru toţi a fost un reper de infor-
maţie, de cultură şi un mare iubitor al
limbii române.

Bogdan a fost pentru oraşul nostru
persoana care a promovat  transportul
electric, luptându-se cu sistemul, sa-
crificându-şi o parte din sănătate, pen-
tru a duce la bun sfârşit investiţia care
a coincis cu visul lui.

Acum, la sfârşit, ne aducem aminte
de o vorbă de-a lui, şi anume de câte
ori îl întrebam de sănătate, cu ironia
şi mai ales cu autoironia fină care-l ca-
racteriza, ne răspundea< "staţionar,
gheaţă la mal". Din păcate, gheaţa s-a
topit...

Ioan Aniţaş, preşedintele 
Cenaclului “Afirmarea”<
Reuşea să descreţească fruntea
fiecărui partener de dialog

L-am cunoscut pe Bogdan Ciurică
în postură de om de cultură, dar şi de
specialist în domeniul tehnic. De cele
mai multe ori era imprevizibil în ceea
ce urma să-ţi spună în materie de li-
teratură, dar şi despre proza umoris-
tică şi/sau SF. Permanent avea ceva de
spus cunoscuţilor în general şi priete-

nilor în mod special. Prin dialogul în-
treţinut reuşea să descreţească fruntea
fiecărui partener de dialog.

Trecerea lui Bogdan Ciurică în
eternitate s-a produs după o îndelun-
gată luptă cu boala, cea care s-a dove-
dit învingătoare. Decesul lui reprezintă
o reală pierdere pentru presa sătmă-
reană, pentru literatură, nu în ultimul
rând pentru familie, foştii colegi de
muncă şi pentru prieteni.

Şi pe această cale, în nume propriu,
dar şi în numele membrilor cenaclului
literar pe care îl conduc, transmit fa-
miliei greu încercate sincera noastră
compasiune, iar celui plecat prematur
în lumea umbrelor pentru a completa
cenaclul celest să-i dea Dumnezeu
odihnă veşnică! Odihnească-se în pa-
ce!

Mihai Sălceanu<
Un sătmărean născut 
în Clisura Dunării

Bogdan Ciurică a venit din Clisura
Dunării, locul unde apele spală cres-
tele munților, în nordul Ardealului, la
Satu Mare. La fel ca tatăl meu, Ilie Săl-
ceanu. Din Berzasca, locul copilăriei
lui Bogdan Ciurică, până la Svinița,
locul copilăriei tatălui meu, sunt 20
km. De acolo până la Satu Mare, peste
550 km. Am făcut de nenumărate ori
acest drum, l-a făcut ;i Bogdan Ciuri-
că. Nu a avut cum să uite de unde a
pornit, pentru că nu ai cum să uiți cele
mai pitore;ti locuri din România. De
la clima mediteraneană, apă ;i munte,
te trezești într-o câmpie întinsă cât
vezi cu ochii. Dar Bogdan Ciurică a
îndrăgit Ardealul, s-a acomodat la Satu
Mare ;i chiar s-a apucat să sape în is-
toria acestor locuri.

L-am cunoscut ca ;i colaborator al
ziarelor Solstițiu și Informația Zilei.
Era mereu dornic să scrie, dar boala
în ultima vreme nu i-a dat pace. Ră-
mâne în amintirea mea ca un om me-
reu cu zâmbetul pe buze, șugubăț, un
destin frânt înainte de vreme! 

Dormi în pace, Bogdan Ciurică!

Un ultim omagiu 
prozatorului 
Bogdan Ciuric[ din 
partea prietenilor

Bogdan Ciurică s-a născut pe 21 martie 1950, în lo-
calitatea Berzasca, pe malul Dunării, în judeţul Caraş
Severin. El a trecut întru cele veşnice, după o lungă su-
ferinţă, în noaptea de 23/24 august. 

După studiile generale, a absolvit studii tehnice la
Timişoara, în specialitatea Electroaparataj Electric. S-
a stabilit în Satu Mare, în anul 1980. Încă din tinereţe,
chiar din studenţie a cochetat cu literatura, fiind preo-
cupat în mod expres de proza ştiinţifico-fantastică. O
vreme a lucrat în presă, fiind redactor la săptămânalul
Solstiţiu, după care a fost angajat al actualului Trans-
urban Satu Mare, ocupând mai multe funcţii. Şi-a văzut
visul cu ochii odată ce s-a pus în funcţiune linia de tro-
leibuze. 

De numele lui Bogdan Ciurică, pasionat de arta
scrisului, se leagă o serie de texte, din păcate neadunate
într-un volum. De-a lungul timpului a fost membru al
Cenaclului SF "H.G. Wells" din Timişoara (în fotografia
alăturată, realizată în 1977, cite;te în fața publicului
la Timi;oara), ;i a fost preşedintele Cenaclului SF din
Satu Mare. 

S-a numărat printre organizatorii de conferinţe
naţionale şi internaţionale SF, mai ales pe la începutul
anilor 1990. De numele lui se leagă inclusiv un scurt is-
toric al transportului de călători din Satu Mare. 

A continuat să fie colaborator al cotidianului Infor-
maţia Zilei şi al săptămânalului "Informaţia de Dumi-
nică".
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S~N~TATE
Plantele medicinale folosite ca materie primă pentru produsele Hypericum sunt recoltate din

zone nepoluate, ecologic curate, astfel încât putem garanta eficienţa maximă şi puritatea produ-
sului, prin lipsa de contaminanţi toxici carcinogeni, ierbicide, insecticide şi îngrăşăminte chimi-
ce.

Gătiţi cu plăcere? Atunci ţineţi
cont și de vasele pe care le cumpă-
raţi! Folosiţi cu măsură obiecte de
aluminiu, cupru sau căptușite cu
teflon de slabă calitate.

Vasele din aluminiu conduc uniform
căldura și sunt preferate de mulţi produ-
cători industriali. Dar aluminiul poate
ajunge în compoziţia mâncărurilor pre-
parate termic și se poate depune în special
în structurile nervoase. Există studii care
indică faptul că aluminiul poate contribui
la apariţia bolii Alzheimer.

Aluminiul este inclus pe lista celor mai
nocive 200 de substanţe toxice, realizată
de Departamentul de sănătate al SUA (U.S.
Department of Health and Human Servi-
ces). Pe piaţă, există vase de gătit din alu-
miniu acoperite cu teflon sau ceramică.
Acestea nu permit aluminiului să intre în
contact cu mâncarea decât în cazul unei
deteriorări (zgârieturi). Așadar, odată în-
velișul deteriorat, nu mai folosiţi vasul.

În privinţa teflonului există deja con-
troverse pe piaţă. Au apărut studii care fac
legătura între teflon și diverse tipuri de
cancer.

Vasele din cupru sunt, de asemenea,
de evitat. Cuprul este necesar în alimen-
taţia umană, iar limita maximă este de 10
miligrame zilnic. Dar o cantitate mare de
cupru poate ieși din vasul de gătit sub in-
fluenţa căldurii. Se știe că alimentele cu
aciditate ridicată favorizează absorbţia cu-

prului. Așadar, există riscul intoxicării.

Topul celor mai bune vase
de gătit

Vasele din lut au fost inventate acum
mii de ani. Sunt în continuare cele mai bu-
ne. Nu au reactivitate în contact cu ali-
mentele și emit o căldură eficientă pentru
gătit. Rezistă la temperaturi mari și nu
doar la cuptor. Există vase groase care se
pretează inclusiv la foc deschis. Vasul se
încălzește ușor și nu reprezintă niciun pe-
ricol pentru alimentele gătite.

După descoperirea focului, oamenii
nu găteau, culmea, la foc deschis, ci pe pie-
tre încălzite, deci prin coacere. Erau
deștepţi? Erau, pentru că flacăra directă
în combinaţie cu proteinele animale sau
cu grăsimea dezvoltă compuși cancerigeni.
Dacă însă coaceţi carne și legume pe piatră
încălzită, atunci procesul de gătire este
blând. Iar piatra, un element din natură,
nu elimină compuși periculoși prin încăl-
zire. Pietrele de gătit se găsesc în magazi-
nele de electrocasnice și sunt încălzite pe
un sistem electric.

Și sticla a fost inventată timpuriu și se
consideră până acum cel mai bun material
pentru stocarea alimentelor. De asemenea,
sticla este extrem de bună pentru gătitul
la cuptor. Sticla de Jena este un material
inert, ceea ce înseamnă că nu va interacţio-
na cu alimentele, nici chiar cu cele acide.
Ceramică

Este, de asemenea, un material potrivit
atât pentru tigăi, cât și pentru vase mari
destinate preparării la cuptor. Folosiţi cu
încredere vasele integrale din ceramică,
dar și pe cele căptușite cu ceramică în strat
gros. Atenţie, când se deteriorează trebuie
aruncate!

Inoxul este stabil la temperaturi ridi-
cate și nu eliberează substan\e nocive în
alimente. Când cumpăraţi un vas din inox,
aveţi grijă să nu aibă în interior elemente
care susţin coada vasului și care, de obicei,
sunt confecţionate din aluminiu.
Email

Și în cazul vaselor din email, un ma-
terial sănătos, trebuie să fiţi atenţi ca să nu
fie deteriorate. Chiar și la o mică zgârietură,
trebuie aruncate. Emailul este antibacte-
rian, complet inert (dacă este intact), in-
diferent de temperatura la care se gătește,
nu reţine resturi alimentare sau mirosuri.

Wok-ul este împrumutat din bucătăria
asiatică. Iată ce spune profesorul Gheorghe
Mencinicopschi despre el<

“Acest vas a câștigat tot mai mulţi
adepţi deoarece forma sa permite ames-
tecarea uniformă a cărnii, a peștelui, a le-
gumelor. În același timp, reduce la mini-
mum cantitatea de ulei folosită. Alimentele
necesită, de asemenea, un timp redus de
preparare și astfel își menţin proprietăţile
nutritive”. Dacă vă cumpăraţi wok fabricat
pe o bază de aluminiu, aveţi grijă să nu
zgâriaţi teflonul astfel încât alimentele să
intre în contact cu aluminiul încălzit.

Recipientele periculoase ;i s[n[toase
pentru prepararea m]nc[rii

Hyper Stevia Rebaudiana pul-
bere de la Hypericum este un pro-
dus recomandat ca înlocuitor na-
tural al îndulcitorilor de sinteză
(zaharină aspartam, acesulfam K)
sau al zahărului. Produsul are în
componenţă extract natural uscat
de Stevia rebaudiana și eritritol.
Facilitează respectarea dietelor
bazate pe restricţia calorică sau
pe cea de carbohidraţi. 

Este adjuvant în stările de hipergli-
cemie și diabet. Stimulează secreţia de
insulină. Indicat persoanelor care nu pot
metaboliza fenilalanina (fenilcetonurie).
Poate induce starea de saţietate. Nu pro-
voacă apariţia cariilor dentare. Are acţiu-
ne hipoglicemiantă, hipotensivă, anti-
bacteriană, antivirală și antimicotică. 

Caracteristici generale ale
produsului

Plantele medicinale folosite ca ma-
terie primă pentru produsele Hypericum
sunt recoltate din zone nepoluate, eco-
logic curate, astfel încât putem garanta
eficienţa maximă și puritatea produsului,
prin lipsa de contaminanţi toxici carci-
nogeni, ierbicide, insecticide și în-
grășăminte chimice.

Îndulcitorul natural Hyper Stevia
rebaudiana sub formă de pulbere este
potrivit pentru persoanele care doresc
să urmeze diete cu restricţii calorice sau
de carbohidraţi. De asemenea, produsul
este o alternativă naturală pentru îndul-
citorii artificiali (zaharină acesulfam K,
aspartam), fiind indicat și celor care su-

feră de fenilcetonurie și care nu au voie
să consume alimente ce conţin fenilala-
nină (regăsită în îndulcitorii din catego-
ria aspartamului). Nu în ultimul rând,
folosirea îndulcitorului natural pe bază
de stevia este recomandat și în cazul în
care se dorește scăderea în greutate, de-

oarece nu conţine calorii și poate conferi
o senzaţie de saţietate.

Stevia rebaudiana este o plantă din
familia Asteraceae (din care mai fac parte
și< floarea-soarelui, cicoarea, gălbenelele,
echinaceea sau crizantemele) originară
din America de Sud. Aceasta are o

tradiţie de consum de peste 1.500 de ani
în ţări precum Brazilia și Paraguay. Spre
exemplu, populaţia Guarani folosește
această plantă pentru îndulcirea ceaiu-
rilor și a altor alimente, pierderea în greu-
tate, reducerea inflamaţiilor și ca tonic
împotriva depresiilor.

Îndulcitorii ce au la bază stevia sunt
benefici pentru persoanele ce suferă de
diabet, aceștia având efecte hipoglice-
miante și acţionând direct asupra insu-
lelor Langerhans din pancreasul endo-
crin, stimulând secreţia de insulină. De
asemenea, stevia este recunoscută și pen-
tru proprietăţile sale hipotensoare, iar
acţiunea sa antivirală, antibacteriană și
antimicotică o recomandă ca adjuvant
în stările de gripă, răceală, în candidoze
sau chiar în protecţia contra cariilor den-
tare (aceasta nefavorizând dezvoltarea
bacteriilor Streptococcus mutans). În
plus, edulcoranţii obţinuţi din această
specie au o putere de îndulcire deosebit
de mare, de 250-300 de ori mai dulci de-
cât zahăul, fiind, deci, o alternativă na-
turală sănătoasă și economică pentru
prepararea deserturilor.

Nu în ultimul rând, adaosul de eri-
tritol conferă acestui produs un gust plă-
cut, asemănător cu cel al zahărului. Însă
spre deosebire de zahăr (zaharoză), eri-
tritolul nu determină o creștere a nive-
lului glucozei în sânge atât de însemnată
și are un aport caloric nesemnificativ. Fi-
ind un poliol, eritritolul contribuie la
menţinerea mineralizării danturii. Mai
mult, spre deosebire de alţi polioli, eri-
tritolul nu are efecte laxative și nici nu
provoacă balonare.

Mod de folosire< Copii și adulţi - se
utilizează ca înlocuitor al zahărului, după

gust. Vă recomandăm și îndulcitorul na-
tural Hyper Stevia rebaudiana în formă
lichidă.

Contraindicaţii< Nu se administrea-
ză persoanelor alergice la vreunul din in-
gredientele produsului.

Precauţii< a nu se lăsa la îndemâna
și la vederea copiilor mici.

Acesta este un supliment alimentar
și nu trebuie să înlocuiască o dietă ali-
mentară echilibrată și un stil de viaţă să-
nătos.

Condiţii de păstrare< bine închis, fe-
rit de lumină și umiditate, la temperaturi
de maxim 25°C.

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 privi-
re la produsele noastre ;i pentru ofer-
te, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Hyper Stevia Rebaudiana Pulbere
Supliment natural non-caloric pentru 

îndulcirea alimentelor
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RE}ETE

Gogo;i cu prune
proaspete

Zacusc[ 
cu ciuperci

Mod de preparare<

Activăm drojdia cu un pic de zahăr
și lapte călduț. Se amestecă făina cu găl-
benușurile, zahărul vanilat și restul de
zahăr, apoi se adaugă și drojdia pregătită.
Aluatul se frământă cu lapte călduț, până
se obține consistența dorită, apoi se adau-
gă margarina topită. Se presară cu puțină
făină și se lasă la dospit, în loc cald. Pru-
nele se desfac de sâmburi, se macină sau
se taie bucăți mai mici și se amestecă cu
mierea. Prunele se pot lăsa și jumătăți,
dar atunci doar se stropesc puțin cu mie-

re. După ce aluatul își dublează volumul,
se întinde cu sucitoarea, la grosinea de
circa 1 cm. Pe jumătatea foii se așează
câte o linguriță de prune cu miere, la dis-
tanțe de circa 6-7 cm. Se acoperă cu cea-
laltă jumătate a foii și între grămăjoare
se apasă ușor cu degetul. Cu un pahar cu
margine ascuțită se taie la formă, iar cu
aluatul rămas după tăiere se repetă ope-
rația, se acoperă din nou și se mai lasă
circa 30 minute la dospit, apoi le prăjim
în ulei fierbinte, abundent, la început la
foc mic și acoperit cu un capac, apoi după
ce întoarcem la foc mare, descoperit.
Înainte de servire se presară cu zahăr pu-
dră vanilat.

Ave\i nevoie< 

500 g de făină albă, 30 g drojdie, 4
gălbenușuri de ouă, 100 g de mar-
garină, 100 g de zahăr, 1 plic de za-
hăr vanilat, 300 ml de lapte, o lin-
gură de rom, coaja rasă de la o ju-
mătate de lămâie, ulei pentru prăjit,
3 - 400 g prune proaspete, cărnoase,

3-4 linguri de miere (după gust).

Mod de preparare<

Ciupercile, ceapa, ardeii și roșiile se
dau pe mașina de tocat (sau se toacă cu
robotul), fiecare separat, fără să se ames-
tece. Ardeii, ceapa și roșiile se călesc fie-
care separat în ulei, apoi într-o oală mai
mare se amestecă și se condimentează.

Se adaugă roșiile sau bulionul și
se fierbe la foc mic, amestecând
continuu. Se lasă la fiert până
când capătă o consistență păstoa-
să. Dacă este nevoie se mai con-

dimentează puțin și dacă s-au fo-
losit se scot frunzele de dafin. Zacusca
poate fi consumată proaspătă, cu pâine,
sau se poate păstra la borcan. În acest caz
se adaugă conservanți, sau se acoperă cu
ulei fiert și răcit în prealabil. Zacusca cu
ciuperci este un adaos deosebit de potrivit
la diverse sosuri (de roșii, la carne, guiaș,
la pește sau la legume preparate la cup-
tor).

Ave\i nevoie< 

3 kg ciuperci (ciupercile de pădure sunt cu mult
mai gustoase și mai aromate, dar foarte pericu-
loase pentru necunoscători), 3 kg gogoșari sau
jumătate pot fi ardei capia, 2,5 kg ceapă, 3 kg
roșii sau 1,5 - 1,7 l bulion, 1 l ulei, piper, frunze
de dafin (nu în mod obligatoriu), sare, eventual
se poate și ardei iute.

P[st[i sc[zu\i

Mod de preparare<

Păstăii se curăță de codițe, se rup în
bucăți de circa 3 cm, se spală și apoi îm-
preună cu mărarul (mărunțit sau legat,
după preferință) se pun la fiert în apă
ușor sărată, cât să-i acopere bine, și se

fierb până când fasolea se înmoaie. Us-
turoiul pisat se călește puțin în ulei încins,
apoi se adaugă făina și se prăjește puțin,
până când capătă o culoare aurie. Se
adaugă și boiaua, după care rântașul astfel
obținut se adaugă la păstăii fierți, iar în
cele din urmă se adaugă și smântâna
amestecată cu câteva linguri de apă fier-
binte și se mai fierbe puțin. Se poate con-
suma, fie ca mâncare de sine stătătoare,
fie ca garnitură la chiftele, cărnuri prăjite
cu sau fără sos, cu carnea fiartă din supă,
sau se poate servi și cu ochiuri de ouă.

Ave\i nevoie< 

1 kg de fasole verde, preferabil păs-
tăi galbeni (se poate folosi și con-
servă), o legătură de mărar verde
(sau o lingură de frunze de mărar
uscate), 1-2 căței de usturoi, 3 lin-
guri de făină, 5-6 linguri de ulei, o
linguriță de boia de ardei, 200 g
de smântână, sare, delicat (dacă se
poate, de casă).

Sup[ de gâsc[ 
cu t[i\ei

Mod de preparare<

Carnea bucățită și bine spălată se pu-
ne la fiert la foc mic, iar când începe să
facă spumă se curăță cu o lingură pentru
strecurat. Zarzavaturile curățate se taie
bucăți mai mari, acestea se pun în supă,

se adaugă ceapa, ardeiul, piperul boabe
și se fierbe la foc foarte mic. Peste circa
o oră se adaugă și sarea și se fierbe în
continuare, la foc foarte mic, până când
toate ingredientele se înmoaie. Se ia de
pe foc, se lasă 5-10 minute să se așeze,
apoi se strecoară. Tăițeii se pot fierbe în
apă ușor sărată și apoi se strecoară, sau
direct în supă, la fel și aceștia, la foc foarte
mic. La servire se oferă condimente sau
ardei iute. Zarzavaturile și carnea se pot
servi ca aperitiv, sau împreună cu supa
caldă, dar pe o farfurie separată, oferind
tuturor posibilitatea să consume cum le
place, fie în supă, fie separat. Supa lim-
pede nu se ornează!

Ave\i nevoie< 

1 kg carne de gâscă, predominant
părțile mai osoase (spate, aripi,
gât), 6-700 g zarzavaturi (morcovi,
pătrunjei, gulie, țelină), o ceapă,
o jumătate de ardei, sare, piper
boabe, delicat de casă, tăiței pen-
tru supă (de preferință fidea sau
melci, dar se poate și de altă for-

mă).

Urechelniţa este o plantă erbacee pe-
renă, meliferă. Aparţine familiei crasu-
laceelor. Frunzele de la nivelul solului -
mari, cărnoase - sunt dispuse ca într-o
rozetă. În general, frunzele acestei plante
au formă ovală și vârful ascuţit. În vârful
plantei se află florile, de culoare roșie
sau roz.

Urechelniţa poate fi întâlnită în flora
spontană, dar, datorită valorii sale,
uneori este și cultivată. Se spune despre
planta de urechelniţă că seamănă, atunci
când este în prima ei perioadă de vege-
taţie, cu anghinarea. Urechelniţa din flo-
ra spontană este o plantă mai greu de
găsit - crește în locuri speciale, prin rui-
ne, pe stâncării, în locuri părăsite.

Partea medicinală cea mai impor-
tantă din această plantă o reprezintă
frunzele, bune uneori și pentru salată.
Din aceste frunze se face infuzie, dar se
mai prepară și suc, se fac și cataplasme.

Substanţe active importante care se
regăsesc în această plantă sunt< săruri
astringente, acid malic, caldium. Com-
poziţia acestei plante este încă puţin cu-
noscută.

Întrebuinţări

Urechelniţa este recomandată în spe-
cial pentru efectele miraculoase pe care
le are asupra afecţiunilor externe, însă
poate fi administrat[ și intern, în com-
baterea anumitor probleme precum
afecţiunile nervoase, renale sau ale ure-
chii, chiar infecţii, diaree, febră sau
viermi intestinali, spălături cu decoct în
cancer de piele sau `n cancer uterin.

Urechelniţa poate vindeca acneea,
afecţiunile cutanate, aftele, arsurile, bă-
tăturile, cancerul uterin sau de piele, du-
rerile de urechi, hemoroizii, înţepăturile
de insecte și poate chiar să elimine pi-
struii.

Preparatul de urechelniţă este anti-
febril, diuretic, antiseptic. Este un depu-
rativ și un adevărat catalizator al proce-
selor metabolice. Se spune că ar avea și
proprietăţi revulsive, revigorând părţi
ale organismului sau membre care au
suferit lovituri dure sau alte acţiuni vio-
lente (se pun cataplasme cu urechelniţă
pe locul afectat).

Se spune despre această plantă că ar
avea și calităţi magice. De exemplu, se
afirmă că, amestecată cu alte ingrediente,
ar rezulta o mixtură miraculoasă și se-
cretă care, aplicată pe mâini, dă invul-
nerabilitate. În medicina populară din
Occident, urechelniţa era considerată,
cândva, un medicament cu utilizări ge-
nerale și influenţe benefice în orice
afecţiune. Carol cel Mare a dat chiar și
un decret pentru cultivarea acestei plan-
te. Se spune că o frunză de urechelniţă,
aplicată pe o bătătură, o înmoaie și, astfel,
bătătura poate fi îndepărtată.

Mod de folosire

Ceai (infuzie) de urechelniţă - Dou[
linguriţe de frunze mărunţite se pun la
250 ml apă clocotită. Se acoperă pentru
10 minute, după care se strecoară. Se pot
consuma 4 căni pe zi intern.

Ceai (decoct) de urechelniţă - Trei
linguriţe de plantă se pun la 250 ml apă
și se fierb timp de cinci minute. Se stre-
coară și se folosește la spălături în cazul
cancerului de piele sau cancerului ute-
rin.

Suc proaspăt de urechelniţă - se pune
pe răni extern sau se picur[ în ureche.
Sucul calmează durerile provocate de
zona zoster.

Praf de urechelniţă - Frunzele plantei
uscate se macină cu ajutorul unei r];ni\e
electrice. Praful se va pune pe răni sau
se va lua intern câte un vârf de cuţit, care
se va ţine sub limb[ timp de 10 minute,
după care se înghite. Se poate administra
de 3-4 ori pe zi cu 30 de minute înainte
de mesele principale.

Text selectat și adaptat de 
Ioan A.

Urechelni\a, o plant[
cu influen\e benefice

în orice afec\iune

Se spune despre această plantă că ar avea și calităţi magice. De exemplu, se afirmă că, amestecată
cu alte ingrediente, ar rezulta o mixtură miraculoasă și secretă care, aplicată pe mâini, dă invul-
nerabilitate. În medicina populară din Occident, urechelniţa era considerată, cândva, un medica-
ment cu utilizări generale și influenţe benefice în orice afecţiune. Carol cel Mare a dat chiar și un
decret pentru cultivarea acestei plante. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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MOD~

Să-ți cumperi un costum de baie poate
fi o provocare indiferent de siluetă. În fie-
care an, apar noi și noi modele. E din ce
în ce mai greu să ții pasul cu moda. În
această vară te ajutăm noi să-ți alegi cos-
tumul de baie. Am strâns ce se poartă în
vara 2016, ai de unde alege.

Costumul de baie cu top

Fie că alegi un costum de baie întreg,
fie că preferi costumele din două piese,
anul acesta bustul se ascunde în topuri în-
alte. Acest tip de costum de baie se potri-
vește femeilor cu alură sportivă, cu sâni
mici. Dacă nu îți place bronzul neuniform
acest costum nu este pentru tine, însă dacă
preferi să înoți fără să-ți faci griji că bustul
tău va face cunoștință cu toată plaja, atunci
acest costum este pentru tine.

Costum de baie întreg decupat
á la anii 80 
 

Dacă ai urmărit serialul Baywatch, află
că se poartă iarăși costumele de baie pe
care le purtau salvamarițele, adică costum
decupat adânc pe picior. Kylie Jenner este
responsabilă pentru revenirea acestui
trend. Beneficiul principal al acestui tip
de costum de baie este că alungește silueta
și creează iluzia unor picioare fără sfârșit.

Vara 2016 este destul de ciudată când
vine vorba de trenduri de plajă. Ba avem
costume ce acoperă sânii, ba costume ce
îi promovează. Costumele cu decolteu
adânc nu sunt ușor de purtat. Cele mai
multe aplatizează pieptul și înotul poate
deveni o problemă stânjenitoare.

Costumul de baie cu bustieră 

Nu-ți plac sârmele de susținere și vrei
cât mai mult confort la plajă? Moda are o
soluție și pentru tine. Costumele de baie
cu bustieră sunt extrem de comode și idea-
le pentru orice siluetă și orice tip de bust.

Accesoriile care se reg[sesc `n
tendin\ele etern feminine, puţ]nd fi
purtate indiferent de sezon, sunt
e;arfele. E;arfele sunt foarte versati-
le, pot fi purtate `ntr-o varietate de
stiluri ;i \inute ;i ̀ \i pot da un aer ca-
sual sau glam. 

~n sezonul rece pot fi purtate `n jurul
g]tului ;i te feresc de frig, dar s[ nu uit[m
c[ vara se pot purta pe cap, pentru un look
chic, care ̀ n acela;i timp ̀ \i protejeaz[ ca-
pul de razele soarelui. Tot vara, se pot purta
pe plaj[ `n stilul pareo. 

Bentiţa
Cea mai simplă metodă de a folosi o

eşarfă pe cap este de a o transforma într-
o bentiţă. Nu uita să o prinzi peste breton
şi să o laşi să susţină restul de p[r. Dacă ai
bretonul foarte lung, eliberează o şuviţă
într-o parte, pe care să o laşi să cadă până
în dreptul bărbiei, iar capătul să-l introduci
sub eşarfă. Avantajul este că dintr-o eşarfă
poţi să construie;ti o bentiţă cât vrei tu de
lată, iar nodul poate fi transformat într-
un adevărat accesoriu, sub formă de fundă
sau curgând pur şi simplu pe un umăr. 

Bandana 
Un alt mod foarte uşor de a fi feminină

cu ajutorul unei eşarfe< bandana. Eşarfa

trebuie să acopere capul de la linia de în-
tâlnire a părului cu fruntea şi nu trebuie
să lase să se vadă părul. Apoi vine prinsă
la spate, la nivelul urechilor. Dacă tu con-
sideri că îţi scoate prea tare în evidenţă
urechile, poţi trece eşarfa peste vârful ure-
chilor. Dacă nu, linia eşarfei poate trece
deasupra şi prin spatele lor. Dedesubt poţi
l[sa părul liber sau poţi prinde o “coadă
de cal”, a cărei baz[ să fie înfăşurată de res-
tul eşarfei. 

Retro 
De câte ori nu am admirat frumoasele

actriţe care se bucurau de adieri medite-
raneene într-o maşină decapotabilă cu ca-
pul înfăşurat într-o eşarfă? Acest mod de
a purta eşarfa a fost adus în atenţia publi-
cului de vedete care încercau să se ferească
de paparazzi, acoperindu-şi în întregime
capul cu o eşarfă pe care o prindeau în faţă
şi o înfăşurau în jurul gâtului. Bineînţeles
că la o astfel de opţiune nu trebuie să lip-
sească ochelarii de soare, dacă vrei să te
simţi ca o vedetă. 

Senzual 
Este stilul preferat al vedetelor con-

temporane. Prinde părul la ceafă şi în-
făşoară-l într-un coc rotund. Aşează eşarfa
puţin peste linia frunţii şi prinde-o sub
coc cu un nod. Apoi înfăşoară restul de

eşarfă în jurul cocului. Poţi elibera o şuviţă
care să încadreze faţa sau să laşi tot părul
prins sub ea. Secretul acestui look constă
în a opta pentru o pereche de cercei rotunzi
foarte mari. 

Oriental 
Dacă ai ochi frumoşi, iată cea mai bu-

nă metodă de a-i pune în evidenţă< în-
făşurarea capului cu o eşarfă aşa cum o
fac femeile musulmane. Deşi este un stil
mai complicat, este extrem de feminin şi
protejează părul foarte bine de intemperiile
naturii. 

Turban 
Este un stil pe care l-am descoperit în

cultura egipteană şi o metodă eficientă de
a te proteja de soare şi vânt. Alege o eşarfă
mare şi prinde-o în jurul capului, lăsând
într-o parte o bucată mare liberă. Bucata
liberă răsuceşte-o şi trece-o peste eşarfa
deja prinsă, deasupra frunţii, apoi prinde-
o sub eşarfă la ceafă. 

Accesorizat[ 
La oricare dintre opţiunile de mai sus

poţi ad[uga un accesoriu inedit< o floare,
o agrafă, o broşă. Un astfel de accesoriu
poate schimba automat imaginea eşarfei,
mai ales dacă ştii să te joci cu nuanţele şi
să le asortezi ochilor sau hainelor.

Accesoriul care te poate transforma `ntr-o apari\ie de neuitat

Fie că alegi un costum de baie întreg, fie că preferi costumele din două piese, anul acesta bustul se
ascunde în topuri înalte. Acest tip de costum de baie se potrivește femeilor cu alură sportivă, cu sâni
mici. Dacă nu îți place bronzul neuniform acest costum nu este pentru tine, însă dacă preferi să înoți
fără să-ți faci griji că bustul tău va face cunoștință cu toată plaja, atunci acest costum este pentru ti-
ne.

Costume de baie pentru a str[luci
pe plaj[ `n acest final de var[
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DIET~

De;i suntem con;tien\i de
efectele devastatoare ale \ig[rilor
asupra s[n[t[\ii, atunci c]nd do-
rim s[ renun\[m la acest viciu ten-
ta\ia este at]t de mare `nc]t cu
mare u;urin\[ ne putem reapuca
de fumat.

~ns[ o voin\[ de fier, o diet[
adecvat[ ;i c]teva remedii natu-
rale pot face minuni c]nd vine
vorba de renun\area la fumat.

 ~n societatea noastr[, fumatul a de-
venit un viciu din ce `n ce mai comun
;i mai des ̀ nt]lnit, fiind responsabil de
2 milioane de decese anuale, conform
statisticilor din \[rile industrializate.

Tabagismul reprezint[ intoxica\ia
cu tutun, cauzat[ de p[trunderea `n
organism a unor substan\e periculoase
con\inute de fumul de tutun< nicotin[
(un alcaloid toxic responsabil de crea-
rea dependen\ei fum[torilor), gudroa-
nele (care sunt substan\e cancerigene)
;i oxidul de carbon.

Bolile cauzate de fumat sunt mai
ales cancerul (pulmonar, laringian sau
cancerul gurii), bolile respiratorii cro-
nice (bron;it[ cronic[, insuficien\[ res-
piratorie cronic[) ;i bolile cardiovas-
culare (infarctul miocardic, ateroscle-
roza, anevrismul de aort[, artrita).

Tutunul are mai multe mecanisme
nocive prin care ac\ioneaz[ asupra ini-
mii. F[r[ `ndoial[, cel mai important
este vasoconstric\ia (mic;orarea dia-
metrului arterelor) pe care o provoac[
nicotina. ~n plus, fumatul nu este dec]t
o inhalare de substan\e contaminante
care provoac[ formarea a numero;i ra-
dicali liberi. Ace;tia produc leziuni `n
endoteliul arterelor ;i deschid drumul
spre formarea trombilor ;i a materiei
lipoproteice (colesterol). ~n mod evi-
dent, riscul pe care `l comport[ taba-
gismul este direct propor\ional cu
num[rul de \ig[ri fumate zilnic.

Conform unei cercet[ri efectuate
`n 1975, la Hamburg, tutunul este cel
mai important factor de risc pentru
producerea infarctului la persoanele
tinere, adic[ `n sectorul de popula\ie
`ntre 40 ;i 45 de ani. Prin respectivul
studiu s-a f[cut dovada c[, dintre cei
250 de subiec\i sub 45 de ani cu infarct,
numai doi nu fumau.

Dieta adecvat[

Dieta joac[ un rol important ̀ n re-
nun\area la fumat. Atunci c]nd re-
nun\[m la fumat, trebuie s[ alegem cu
grij[ acele alimente care sunt capabile
s[ `ndeplineasc[ trei scopuri.

S[ elimine nicotina ;i alte otr[vuri
din organism. Apa, fructele ;i legumele
cu calit[\i depurative contribuie la atin-
gerea acestui scop.

Alimentele de origine vegetal[ bo-
gate ̀ n antioxidan\i protejeaz[ celulele
de agresiunea chimic[ cauzat[ de tutun
;i contribuie la diminuarea pagubelor
deja produse, deci trebuie consumate
din abunden\[.

~n sf]r;it, trebuie evitate
alimentele sau produsele care stimu-
leaz[ dorin\a de a fuma.

Trebuie s[ cre;tem consumul de
ap[, fructe, legume, vitamina C, ger-
meni de gr]u, antioxidan\i ;i s[ redu-
cem (sau s[ elimin[m) b[uturile al-
coolice, b[uturile excitante, gr[simile
saturate, carnea ;i condimentele.

Sucul de portocale ;i de struguri
sunt dou[ "licori" care ajut[ la atenua-
rea poftei de nicotin[, dac[ sunt con-
sumate de c]teva ori pe zi. Mierea, con-
sumat[ ca atare, sau amestecat[ cu o
ridiche ras[, este un alt remediu care
ne ajut[ s[ ne l[s[m de fumat. Putem
s[ recurgem ;i la un amestec de miere
cu semin\e de dovleac. Se amestec[
miere de albin[ cu 300 de grame se-
min\e de dovleac decojite ;i bine pisate,
pentru a fi consumate pe stomacul gol,
c]te o linguri\[.

Dou[ linguri de bicarbonat de so-
diu, dizolvate `ntr-un pahar cu ap[ la
fiecare mas[, amelioreaz[ simptomele
de sevraj asociate lipsei de nicotin[.

Fulgii de ov[z ne ajut[ nu doar s[
\inem colesterolul sub control, ci reduc
;i pofta de nicotin[, chiar ;i ̀ n situa\iile
`n care nu `ncerc[m neap[rat s[ re-
nun\[m la fumat.

Ghimbirul este deosebit de eficient
pentru reducerea simptomelor de
grea\[ atunci c]nd vrem s[ ne l[s[m
de fumat.

Ziua poate ̀ ncepe cu un mic dejun
bogat, menit s[ furnizeze energie pen-
tru o jum[tate de zi. Poate s[ con\in[
;i o mic[ salat[ de legume sau m[car
din fructe, al[turi de sucuri de legume
verzi, din care se bea toat[ ziua. Pentru
limitarea caloriilor, p]inea alb[ trebuie
`nlocuit[ cu variante integrale, care au
un con\inut mare de fibre. ~n plus, ne-
voia de dulciuri trebuie satisf[cut[ cu
fructe proaspete, dar ;i cu lapte par\ial
degresat, benefic pentru detoxifierea
organismului. Laptele este ;i o surs[
bun[ de triptofan, un aminoacid ce
contribuie la calmare, extrem de nece-
sar[ unui om care se las[ de fumat.

Pr]nzul trebuie s[ fie compus din
proteine, o salat[ ;i garnitur[ din le-
gume ̀ n[bu;ite sau gratinate. Sursa de

proteine trebuie s[ varie-
ze, de la ciuperci
gratinate, le-

guminoase
(fa-

sole uscat[, n[ut, soia, hri;c[, linte),
p]n[ la pe;te, pulp[ de curcan sau de
pui, carne de vit[ slab[ sau mu;chiule\
slab de porc.

Evita\i chipsurile, m]ncarea de la
fast-food, m]ncarea gras[ de porc,
f[inoasele (foietajele, pateurile, pizza),
cartofii, orezul alb, dulciurile.

Remedii din plante

Infuzia din frunze de eucalipt se
ob\ine dintr-o lingur[ ;i jum[tate de
frunze de eucalipt, l[sate la infuzat o
or[ `n 750 ml ap[ clocotit[. Se poate
adauga o lingur[ de glicerin[ farma-
ceutic[ ;i se bea o lun[, `n por\ii de
100 de mililitri, de mai multe ori pe zi.

Infuzia de pedicu\[ sau br[di;or
este preparat[ din 5 grame de pulbere
uscat[ ;i m[cinat[, l[sat[ la infuzat 5
minute `ntr-o can[ de 200 de mililitri
cu ap[ clocotit[. Dup[ ce se strecoar[,
se bea pe stomacul gol, provoc]nd ast-
fel o senza\ie de grea\[ la aprinderea
\ig[rii.

Infuzia de cimbri;or se ob\ine din
4 linguri de plant[ la un litru de ap[
clocotit[, l[sate la infuzat vreme de 3
minute. Aceast[ cur[ se \ine c]teva
s[pt[m]ni ;i la intervale de 20 de mi-
nute se bea c]te o doz[ de 50 de mililitri
de ceai. Forma\i-v[ obiceiul de a mes-
teca plante `ntre mese. Pute\i mesteca
frunze sau rizom de obligean[. De ase-
menea, pute\i mesteca frunze proas-
pete de hrean ;i de p[tlagin[ m[run\it[.
|ine\i frunzele ̀ n gur[ 10 minute, mes-
tec]nd u;or, iar senza\ia de poft[ de
fumat va disp[rea.

Be\i ceai de valerian[. Valeriana
aduce multe beneficii s[n[t[\ii,
ac\ion]nd asupra sistemului nervos cu
prec[dere, cu proprietatea de a trata
depresiile, de a ajuta la reducerea mi-
grenelor, de a trata crizele de isterie.

Este un puternic sedativ, elimin]nd
stresul. Ceaiul de valerian[ ajut[

la eliminarea st[rii an-
xioase declan;ate de

organism atunci
c]nd `l priv[m de

tutun.
ing. chimist 

Mircea Georgescu

tel. 0721202752

Re\eta ideal[ antifumat<
o diet[ adecvat[ ;i c]teva

remedii naturale
Germenii de grâu sunt embrionii se-

minţelor de grâu, bogaţi în proteine, fi-
bre, grăsimi nesaturate, vitamina E, vi-
tamina B1, B2, B6, fosfor, zinc, tiamină,

magneziu și acid pantotenic. 
Având în vedere numărul mare de

substanţe nutritive esenţiale din germe-
nii de grâu, aceștia aduc o multitudine
de beneficii sănătăţii noastre. În primul
rând, germenii de grâu ajută la reducerea
nivelului colesterolului din sânge, prin
urmare reduc riscurile problemelor car-
diovasculare. Germenii de grâu contri-
buie și la îmbunătăţirea stocării energiei
în mușchi și, de asemenea, sporesc re-
zistenţa și vitalitatea organismului. 

Germenii de grâu conţin octacosanol
(nutrient) ce ajută la îmbunătăţirea re-
flexelor corpului și pot fi folosiţi ca su-
pliment și pe perioada unui regim de
slăbire. În plus, aceștia ajută la îmbună-
tăţirea proceselor de utilizare a oxigenu-
lui de către organism. Germenii de grâu
contribuie și la echilibrarea metabolis-
mului și cresc abilitatea corpului de a
face faţă stresului. 

Germenii de grâu conţin 
antioxidanţi 

Germenii de grâu conţin o foarte
mare cantitate de vitamina E complexă,
ce include și antioxidanţi naturali. Prin
urmare, ajută la prevenirea bolilor car-
diace, a cancerului și a îmbătrânirii. 

Germenii de grâu protejează
mușchii, sângele, plămânii și ochii. Ei
previn formarea cheagurilor de sânge și
contribuie la întărirea sistemului imuni-
tar. 

Acidul folic din germenii din grâu

ajută la scăderea nivelului de hemocis-
tein[ și previne astfel deteriorarea arte-
relor. Vitamina B ajută și la digestie, re-
pararea ţesuturilor, și menţine pielea să-

nătoasă.  Germenii de grâu sunt o bogată
sursă de fibre naturale, esenţiale pentru
a menţine funcţionarea eficientă a intes-
tinelor. Ei sunt de folos și în cazul con-
stipaţiei. 

Cum se păstrează germenii 
de grâu 

Germenii de grâu conţin grăsimi ne-
saturate, iar acestea reprezintă unul din-
tre motivele pentru care germenii de
grâu râncezesc foarte repede. Germenii
de grâu în stare brută sunt destul de di-
ficil de păstrat. 

Dacă îi păstrezi într-un borcan sigi-
lat, ei pot rezista până la aproape un an.
Dar, o dată ce ai deschis borcanul, trebuie
să îl depozitezi la frigider. Asigur[-te că
germenii de grâu sunt de fiecare dată de-
pozitaţi într-un recipient închis ermetic.
Germenii de grâu congelaţi pot avea o
perioad[ de valabilitate până la nouă
luni. 

Cum poţi consuma germenii 
de grâu 

Germenii de grâu pot fi consumaţi
în mai multe feluri. Ei pot fi adăugaţi la
o varietate de reţete, fiind un ingredient
nutri\ional care de multe ori face dife-
renţa în gustul alimentelor. 

Sunt folosiţi la prepararea pâinii,
cl[titelor, waffelor, plăcintelor, prăjituri-
lor, cerealelor, în shakeurile din lapte, și
mai pot fi consumaţi cu iaurt.

Germenii de gr]u fac
minuni pentru s[n[tate

Pr]nzul trebuie s[ fie compus din proteine, o salat[ ;i garnitur[
din legume `n[bu;ite sau gratinate. Sursa de proteine trebuie s[
varieze de la ciuperci gratinate, leguminoase (fasole uscat[, n[ut,
soia, hri;c[, linte), p]n[ la pe;te, pulp[ de curcan sau de pui,
carne de vit[ slab[ sau mu;chiule\ slab de porc.

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

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

0720.047.485

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

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

Asigur[ri de S[n[tate, ofer[ produse
decontate total sau par\ial
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Inginerul Sever Şter, actualul
director al Direcţiei Silvice Satu
Mare, a ajuns la sfârşit de carieră.
Începând cu 1 septembrie, după
41 de ani de muncă, intră în pen-
sie.

Sever Şter s-a născut pe 1 septem-
brie 1951, în localitatea Valea Vinului.
Între anii 1966 ;i 1970 a urmat cursu-
rile Liceului nr. 2 (în prezent Ioan Sla-
vici) din Satu Mare, după care în pe-
rioada 1970-1975 a fost student la Fa-
cultatea de Silvicultură şi Exploatarea
Pădurilor din Braşov.

Periplul profesional

Periplul său profesional este de-
osebit de bogat. Imediat după absol-
virea facultăţii, pentru o perioadă
scurtă de timp, a lucrat la Cârlibaba,
judeţul Suceava, după care o perioadă
de câteva luni a fost angajat la ocolul
silvic Tăşnad, în perioada 1975-1976.
A urmat apoi satisfacerea stagiului
militar în vara anului 1976, la Bucu-
reşti. După lăsarea la vatră, a fost an-
gajat la Ocolul Silvic Negreşti-Oaş,
până în anul 1980.

Din anul 1980 până în 1991 a lu-
crat la Direcţia Silvică Satu Mare, iar
în perioada 1991-1997 a fost şef de
compartiment. În perioada octombrie
1997 - 1 ianuarie 1999 a lucrat la Oco-
lul Silvic Satu Mare, iar după desfi-
inţarea vremelnică a Direcţiei Silvice
Satu Mare, în perioada 1999-2002 a
făcut parte din grupul de lucru rămas
la Satu Mare, pe probleme de silvicul-
tură.

În anul 2001 a pus bazele Inspec-
toratului Teritorial de Regim Silvic şi
de Vânătoare - ITRSV Satu Mare, in-
stituţie pe care a condus-o până în
anul 2002, în calitate de inspector şef.
Reînfiinţarea în anul 2002 a Direcţiei
Silvice Satu Mare l-a readus în funcţia
de director al acestei instituţii, în frun-
tea căreia a rămas până în anul 2004,
atunci când a fost ales senator din par-
tea Partidului Social Democrat - PSD.
Această demnitate a deţinut-o întreg
mandatul, adică până în anul 2008. În
funcţia de senator a iniţiat 25 de pro-
iecte de legi, iar la altele a fost coautor.
Apoi a reocupat funcţia de director al
Direcţiei Silvice Satu Mare, până în
anul 2009, atunci când a fost schimbat
de către Ioan Mihalca. Apoi un an de
zile a fost şef de birou, iar un alt an a
lucrat la Ocolul Silvic Livada. În tot
acest timp a avut un proces pentru
schimbarea abuzivă din funcţie. In-
stanţa a emis o hotărâre în baza căreia
a fost reinstalat în funcţia de director,
până acum, când se retrage în pensie,
începând cu 1 septembrie.

Rezultate remarcabile 
înregistrate de Direcţia Silvică 
Satu Mare

La şedinţa Colegiului Prefectural
din 24 august, nu întâmplător, Sever
Şter, în calitate de director al Direcţiei
Silvice Satu Mare, aflat în ultimele zile
de activitate înainte de pensionare, a
prezentat ultimul raport privind acti-
vităţile desfăşurate de instituţia pe ca-
re o conduce.

Profund emoţionat şi chiar marcat
de moment, fiind la ultima şedinţă a

Colegiului Prefectural în calitate de
director, Sever Şter a spus printre al-
tele< “Eu, începând cu data de 1 sep-
tembrie, îmi închei activitatea profe-
sională şi e normal ca după 41 de ani
de serviciu să faci o analiză retrospec-
tivă a ceea ce ai lăsat în urmă. În acest
sens, Prefectura mi-a cerut să prezint
un material cu realizările Direcţiei Sil-
vice Satu Mare, în o parte din ele se
regăsesc şi unele momente din activi-
tatea mea. Realizările la noi sunt pe
un termen mai lung, pentru că refa-
cerea unei păduri şi administrarea ei
până o aduci la vârsta exploatabilităţii
e un ciclu de producţie de 100 de ani
şi calitatea lucrărilor executate în timp
se regăseşte în timp, în calitatea lem-
nului şi a pădurii pe care ai produs-o.
Sigur că am avut şi alte realizări care
se văd, dacă vreţi, de la sediul Direcţiei
Silvice Satu Mare şi de la celelalte
componente ale direcţiei. La Centrul
de fructe de pădure, unde avem ca-
mere frigorifice de prerăcire şi con-
gelare a fructelor de pădure, s-a lucrat,
am repus de două ori în funcţiune Fa-
zaneria de la Noroieni, am aranjat toa-
te sediile de ocoale pe care le avem,
cantoane şi brigăzi silvice cu care am
rămas, am construit la fiecare ocol sil-
vic câte un depozit unde valorificăm
materialul lemnos, şi sunt alte multe

realizări care se văd în calitatea lem-
nului din pădure”.

Criterii de performanţă 
realizate peste estimările 
preliminare

Desigur, raportul prezentat a in-
clus o multitudine de realizări care fac
cinste Direcţiei Silvice Satu Mare, o
direcţie relativ mică, fiind inclusă în
categoria a III-a. Potrivit spuselor di-
rectorului Şter, direcţia are un perso-
nal tânăr, bine pregătit profesional,
gata să răspundă eventualelor provo-
cări ale activităţilor pe care le des-
făşoară. 

Din raport s-a desprins faptul că
judeţul Satu Mare deţine 66.698 de
hectare de pădure, din care 28.351 de
hectare aparţin domeniului public al
statului, ceea ce reprezintă 42,5% din
suprafaţa forestieră a judeţului, fiind
gospodărită de Direcţia Silvică Satu
Mare. În gospodărire, întreţinere şi
administrare, Direcţia Silvică Satu
Mare mai are 17.880 de hectare de pă-
dure privată. 

Direcţia Silvică Satu Mare are cinci
ocoale silvice< Borleşti, Livada, Ne-
greşti-Oaş, Satu Mare şi Tăşnad. Ca
subdiviziuni ale acestora, în judeţ

funcţionează 89 de cantoane forestie-
re.

Cei 16 angajaţi ai Direcţiei Silvice
Satu Mare, din care 14 personal TESA
şi doi muncitori, veghează la în-
treţinerea pădurilor, dar şi la reîmpă-
durire, acolo unde a fost şi este nece-
sar. În pădurile administrate de Di-
recţia Silvică Satu Mare se regăsesc
specii precum< răşinoase, foioase - fag,
stejar, dar şi alte specii de esenţă tare
şi moale.

Judeţul Satu Mare are 2.427,48
hectare de păduri în arii protejate.

Aşa cum s-a subliniat în raportul
despre care vorbim, 35% - 40% din
regenerarea pădurilor judeţului se
realizează prin plantare, iar 60-65%
se regenerează natural. Desgur, sunt
necesare o serie de lucrări pe care tre-
buie să le execute specialiştii pentru a
putea asigura densitatea şi sănătatea
viitoarei păduri.

Pentru a putea asigura materialul
săditor necesar în plantările pe care
le-a executat direcţia, an de an s-au
produs puieţi pentru folosinţa pro-
prie, inclusiv pentru alţi potenţiali be-
neficiari, fiind vorba despre aproxi-
mativ 200.000 de bucăţi pentru alte
unităţi, ale căror preţuri au fost cu-
prinse între 230 ;i 550 de lei pentru
1.000 de bucăţi. Se cuvine subliniat
faptul că în funcţie de specie, pentru
refacerea patrimoniului forestier, pe
un hectar de teren s-au plantat între
5.000 şi 6.660 de puieţi.

În ceea ce priveşte valorificarea
masei lemnoase, adică a celor aproxi-
mativ 69.000 de metri cubi care se taie
anual, au fost prezentate câteva preţuri
medii< 236,28 de lei/metrul cub, în ca-
zul lemnului pe picior> 433,34 de
lei/metrul cub la lemnul fasonat> 132
de lei/metrul cub în cazul lemnului
de foc.

Dacă la majoritatea parametrilor
de performanţă aduşi în prin plan
prin raportul susţinut au fost realizări
peste ceea ce a fost planificat, nerea-
lizări, sau dacă se poate spune aşa rea-
lizări modeste, au fost înregistrate în
domeniul vânătorii, punerii în valoare
a cabanelor de vânătoare, nu în ulti-
mul rând la recoltarea şi valorificarea
fructelor de pădure.

Aspecte de vânătoare şi fructe 
de pădure

Din raportul prezentat rezultă fap-
tul că Direcţia Silvică Satu Mare are
în administrare şi gospodărire 7 fon-
duri de vânătoare, de pe care potrivit
planului de recoltă se pot împuşca 93
de mistreţi, 21 de masculi căprior şi
23 de femele, un cerb şi o ciută, 485 de
fazani şi 190 de iepuri. La capitolul vâ-
nătoare, mai exact venituri din activi-
tatea aceasta, realizările nu sunt pe
măsura posibilităţilor. O serie de vâ-
nători străini, a subliniat directorul
Şter, nu mai vin pe fondurile de vână-
toare din judeţ. Asta pentru faptul că
tarifele de vânătoare sunt adesea mai
mari decât în unele ţări vecine, iar în
România sunt stabilite sezoane de vâ-
nătoare după cele din alte state. 

Nerealizări la nivelul veniturilor
prognozate sunt menţionate inclusiv
în utilizarea cabanelor de vânătoare,
fiind dată ca exemplu cea de la Să-
căşeni. Fondul de vânătoare a fost ad-
judecat unei asociaţii, iar cabana ră-

mâne inutilizabilă. Lipsesc şi banii
pentru întreţinerea acestor cabane, iar
concurenţa din vecinătatea fondurilor
de vânătoare este mare.

Rezultate modeste se obţin inclusiv
din colectarea şi valorificarea fructelor
de pădure. A scăzut considerabil nu-
mărul persoanelor interesate a culege
aceste fructe. Fiecare culegător de ase-
menea fructe şi-ar dori venituri rezo-
nabile din o asemenea activitate. Dacă
nu realizează, mai bine renunţă la cu-
legerea acestor fructe. În cazul ciuper-
cilor s-a concesionat recoltarea a 5 to-
ne de hrib.

Direcţie Silvică Satu Mare reali-
zează venituri inclusiv din taxele de
administrare a pădurilor. În funcţie
de anumiţi parametri, taxele de admi-
nistrare sunt cuprinse între 50 şi 80
de lei/hectar.

Contravenţii la regimul 
forestier

Pe parcursul perioadei analizate în
raport, au fost aplicate amenzi contra-
venţionale în valoare de 106.400 de lei
în 48 de cazuri de tăieri de arbori. Vo-
lumul masei lemnoase tăiate ilegal este
de 192 de metri cubi, din care 147 de
metri cubi din proprietate publică a
statului. Pădurarii n-au putut justifica
78 de metri cubi, valoarea pagubei fi-
ind de 30.333 de lei. Suma s-a imputat
celor care au avut pădurile respective
în administrare. Valorile imputate pă-
durarilor sunt mai mari decât preţurile
lemnelor pe piaţă, tocmai pentru a
descuraja furtul masei lemnoase.

În activităţile privind circulaţia
materialului lemnos au fost organizate
196 de acţiuni de verificare şi control,
iar în timp s-au constatat 13 contra-
venţii, fiind aplicate amenzi în cuan-
tum de 18.500 de lei, şi s-au confiscat
50 de metri cubi de masă lemnoasă,
din care 6 metri cubi de cherestea şi
44 de metri cubi de lemn de foc.

La nerealizări a mai fost menţionat
faptul că până la această dată nu s-a
finalizat achiziţionarea de utilaje fo-
restiere în valoare de peste 126.000 de
lei, necesare desfăşurării în bune
condiţii a activităţilor.

O familie frumoasă

Sever Şter este mulţumit de ceea
ce a realizat pe parcursul a 41 de ani
în domeniul profesional, fiind ajutat
şi susţinut de familie. În anul 1978, el
s-a căsătorit cu Olimpia, medic oftal-
molog. Un rod al  dragostei lor este
Arabela Iris, fiică, doctor în diplomaţie
europeană, care în prezent lucrează la
Ministerul de Externe. O perioadă
Arabela Iris a fost consilier la Comisia
Europeană. Viitorul pensionar o iu-
beşte foarte mult şi pe nepoţica sa Mi-
haela Anemona. Relaţii deosebit de
bune a avut şi are şi cu ginerele Mihai
Vasilescu.

Sever Septimiu Şter, medic oftal-
molog la Secţia de Oftalmologie de la
Spitalul nr. 2 din Satu Mare, este băia-
tul familiei Sever şi Olimpia Şter. Di-
rectorul Şter se mândreşte cu toată fa-
milia, căreia îi mulţumeşte şi pe aceas-
tă cale pentru sprijinul acordat de-a
lungul activităţii sale profesionale, în
ciuda unor greutăţi inerente, în anu-
mite perioade.

Ioan A.

Sever Şter este mulţumit de ceea ce a realizat pe parcursul a 41 de ani în domeniul
profesional

Sever :ter se pensioneaz[ dup[ 41 de
ani de activitate în domeniul forestier

PERSONALIT~}I
La şedinţa Colegiului Prefectural din 24 august, nu întâmplă-

tor, Sever Şter, în calitate de director al Direcţiei Silvice Satu
Mare, aflat în ultimele zile de activitate înainte de pensionare, a
prezentat ultimul raport privind activităţile desfăşurate de insti-
tuţia pe care o conduce.
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TEATRU&FILM

Un proiect cinematografic in-
dependent pornit în 2013 de re-
gizorul iranian Amir Kaveh, sta-
bilit în Italia, a ajuns aproape de
finalizare în vara acestui an, când
într-o locație de la marginea Ro-
mei s-au turnat ultimele cadre,
urmând să înceapă postproduc-
ția. În acest film au fost implicați
doi sătmăreni< Doru Toma și Va-
sile Blaga.

Deși ideea filmului vine de mai mult
timp, contextul în care el va fi lansat în
această toamnă este unul cum nu se poa-
te mai potrivit, din moment ce soarta
migranților din țările musulmane a de-
venit un subiect care preocupă Europa
la modul cel mai serios începând din
toamna anului trecut și a făcut deja su-
biectul unor filme premiate< un docu-
mentar artistic realizat de italianul Gian-
franco Rosi, ”Fuocoammare / Foc în lar-
gul mării”, a câștigat în acest an marele
premiu, Ursul de Aur, la festivalul de
film de la Berlin.

Titlul filmului realizat de echipa ira-
niană contrastează puternic cu acela po-
menit mai sus, dar tema este aceeași< im-
igranți plecați în căutarea unei vieți mai
bune.

Undele blânde ale prietenei 
mări

Amir Kaveh, care și-a finanțat singur
proiectul (a făcut la un moment dat apel
la finanțare online, fără succes însă), a
ales tot un titlu evocând marea< “Le onde
tenui del mare amico” (Undele blânde
ale prietenei mări). Totuși, povestea nu
se petrece pe mare. Marea este mai de-
grabă însoțitorul discret al odiseei unui
grup de patru iranieni care s-au săturat
de viața lor precară într-o casă abando-
nată din zona rurală de pe lângă Roma
și decid să plece în Nordul Europei, fie
Germania, fie undeva în țările scandi-
nave. Problema e că trebuie să adune
bani, să afle ajutor și să-și rezolve pro-
blemele personale ca să poată pleca cu
inima ușoară.

În aventura celor patru iranieni un
rol important îl vor juca doi români, in-
terpretați de sătmărenii noștri< Doru, zi-
dar-filosof, după cum scrie în scenariu,
și cumnatul acestuia, șofer de TIR, care
îi va purta pe protagoniști o bună bucată
de drum. Amir Kaveh îl cunoștea pe Do-
ru Toma dinainte de a se naște ideea fil-
mului, iar personajul din scenariul scris
de regizor în colaborare cu Vincenzo
Lauria s-a bazat de la bun început pe fe-
lul jovial și gregar de a fi al acestuia, des-
pre care vom povesti mai multe în con-
tinuare. Desigur, tocmai asta a dus până
la urmă la un fenomen care a impresio-
nat echipa de filmare, căci Doru s-a jucat
pe sine însuși și, pornind de la mici de-
talii din textul scris, a improvizat aproa-
pe toată prestația sa.

Din distribuția filmului fac parte
Ashkan Sheshbolooki, Mohammad Ta-
ravati, Hassan Ameli, Alireza Garshasbi,
Alexandra Mogoș, Alessia Romano, Do-
ru Toma, Roberto Medros, Paola Tos-
cano, Dune Medros și Vasile Blaga Pau-
lin. În lista oficială a echipei Doru Toma
apare și ca asistent la scenografie.

Intenția echipei de producție este
ca filmul să intre în circuitul festivalu-
rilor din 2017, o țintă asumată fiind chiar
Berlinala. În această ordine de idei, lan-
sarea în cinematografe va avea loc abia
undeva prin martie anul viitor, dar fil-
mul va fi gata în următoarele două luni,
iar Doru Toma promite solemn că îl va

aduce la Satu Mare pentru o vizionare.

Toma, îmblânzitorul 
de șerpi

Pe Doru l-am cunoscut la Botiz, la
clubul de călărie al lui Vasile Blaga. Un
bărbat impunător, cu o barbă creață, de-
asă, care amintește de figura marelui rege
dac Decebal. Și nu e de mirare că omul
e fascinat de daci. În istoria lor, mai mult
sau mai puțin legendară, a găsit o sursă
de inspirație și de demnitate. “Nicăieri
nu mi-am plecat capul în fața cuiva”, spu-
nea el, mândru, în prima noastră discu-
ție.

Independența și demnitatea perso-
nală sunt teme firești în viața unui om
născut pe 14 iulie 1959, așadar de ziua
căderii Bastiliei, simbolul înlănțuirii ne-
drepte. Părinții săi vin de la Bârsana și
Batarci, așadar fibra oșenească și moro-
șană îl definește, deși s-a născut efectiv
la șes, la Satu Mare. A făcut gimnaziul
în patru școli gneerale diferite. A făcut
liceul în actualul Colegiu Național ”Ioan
Slavici”, absolvind cu o pregătire profe-
sională de electrician. 

După un an de studii la București a
abandonat facultatea, simțindu-se în-
grădit, și a început o perioadă de viață
boemă. Întors la Satu Mare, s-a căsătorit
și a lucrat o perioadă lungă la fabrica de
bere, aproape 15 ani.

În jurul anului 1990 și-a încercat no-
rocul în afaceri, dar nu orice fel de afa-
ceri< a crescut vipere. Dar nu orice fel de
vipere, ci vipere cu corn, cele mai veni-
noase. La apogeul aventurii sale în do-
meniu avea 30 de șerpi în custodie și s-
a fotografiat cu unii din ei atârnați după
gât, într-o ipostază amintind de repre-
zentările zeului hindus Shiva.

Ce caută Shiva aici? Păi Doru e pa-
sionat de spiritualitate. Când ne-am în-
tâlnit din nou, la Poesis Cocktail Garden,
a început< ”Vrei să-ți spun cine sunt?” Și
a dezvoltat toată teoria evoluției spiri-
tuale, cunoscută din doctrinele ezoterice
ale lumii. E convins că Rama, avatarul
erou al Ramayanei, a pornit din părțile
noastre, iar civilizația vedică e o prelun-
gire a străvechii ”civilizații ramanice”. Și
o spune cu atâta patos și convingere, în-
cât nu ai cum să-l contrazici. Mai spune
că are spirit de luptător. Asta l-a ajutat
probabil să ia hotărârea plecării în Italia,

în 2002, unde până la urmă a ajuns să-
și construiască patru case, pe care le-a
părăsit rând pe rând, ca acum să locu-
iască în casa unui marchiz, pe una din
legendarele coline ale Romei. Printre
toate astea, a devenit părintele a trei fete
frumoase< Paula, Tamara și Andrada.

Pe pagina de promovare a filmului
este citat ca motto un panseu al lui Her-
mann Hesse< “Casa ta nu este aici sau
acolo. Casa ta este în tine, altfel nu e ni-
căieri.” Cu siguranță Doru subscrie aces-
tei idei.

Aventuri și improvizații 
pe platou

Unul din proiectele sale în construc-
ții l-a adus pe Doru Toma în anturajul
lui Amir Kaveh, iar prietenia lor l-a in-
spirat pe iranian să introducă un perso-
naj desenat după român în scenariul său.
Se punea problema găsirii unui actor
pentru rol. Și atunci s-a născut ideea ca
personajul să fie jucat de însuși modelul
său.

La casting, Doru era oarecum scep-
tic, deși citise scenariul. Dar proba la ca-
meră s-a transformat într-un recital de
mai bine de o jumătate de oră, primit cu
aplauze de membrii echipei de filmare.
Histrionul din el și-a găsit mediul pro-
pice de exprimare. N-a durat mult până
ce zidarul-filosof din Sătmar a obținut
acordul tacit al regizorului să improvi-
zeze, spontan, în jocul său, pornind doar
de la mici indicii menționate în scenariu.
Astfel, când Vasile Blaga s-a alăturat
echipei de producție, chemat de Doru
Toma, dezinvoltura lui binecunoscută ;i
familiaritatea lor i-a surprins pe iranieni,
obișnuiți cu o cultură în care onoarea și
respectul sunt la loc de cinste.

Dar Doru și Vasile se cunoșteau de
mult, din țară. Vasile îi spunea lui Doru,
la Botiz< “Dacă vrei să-l joci pe Decebal,
musai să înveți să călărești ca lumea!”.
Pe platouri, la Roma, Doru i-a copt-o
lui Vasile. Având deja experiență în scul-
ptură, după ce a realizat din lutul grădinii
bustul tatălui lui Kaveh și, apoi, propriul
autoportret, l-a trezit pe actorul Teatru-
lui de Nord în crucea nopții ca să-i arate
o mare surpriză< un bust al lui Vasile
Blaga. Atât de reușit, încât iranienii s-au
hotărât să filmeze câteva scene în care
să îl includă. Ce a ieșit, sperăm să vedem
în curând pe ecrane.

”Iubesc iubirea Ta, Doamne”

Mulțumit de cele trăite și încrezător
în steaua sa de actor, Doru Toma are to-
tuși emoții. În timpul filmărilor, a scris
o poezie, pe care Amir Kaveh a filmat-
o în interpretarea autorului. O poezie
mistică, pasională. O redăm mai jos, în-
tr-o formă de poem în proză<

“Iubesc Iubirea Ta, Doamne. Iubesc
absenţa Ta aparentă. Iubesc oceanul Tău
de Iubire a toată Creaţia, fără larmă de
trâmbiţe şi surle, doar în bătăi de inimi,
doar în susurul sevei din plante, doar în
armonii liniştite de stele şi planete. Din
timpul dinaintea născării Timpului şi
Spaţiului, secundă după secundă, mări
de eternităţi, noiane de spaţii nesfârşite,
eternuri după eternuri,  neobosit de con-
tinuu. Înspăimântător de multă şi mută
Iubire> cascade de Oceane silenţioase,
adevărata Perpetuum Mobile, Iubirea Ta
pentru Tot, Doamne. Iubesc Iubirea Ta,
Doamne, cascade de oceane de recu-
noştinţă îţi datorez, Doamne...”

De ce are Doru emoții? “Știi, regizo-
rul e ateu. Poate o taie la montaj.” Ce-ar
fi de spus? Facă-se voia Domnului!

Vasile A.

Lungmetrajul regizorului român
Cristian Mungiu “4 luni, 3 săptămâni
şi 2 zile” - câştigătorul premiului Palme
d’Or la a 60-a ediţie a Festivalului de la
Cannes din 2007 - ocupă în opinia cri-
ticilor consultaţi de BBC Culture locul
al 15-lea, într-un sondaj care desem-
nează cele mai bune 100 de filme ale
acestui secol.

Pentru acest sondaj, echipa BBC a
intervievat 177 de critici de film din
36 de ţări, cu privire la filmele lor pre-
ferate din ultimii 16 ani. Criticii con-
sultaţi de BBC Culture au clasat pe pri-
mul loc, în topul celor mai bune filme
ale secolului 21, lungmetrajul “Mul-
holland Drive”.

“Mulholland Drive”, în regia lui Da-
vid Lynch, cu Justin Theroux şi Naomi
Watts în rolurile principale, a fost lansat
în 2001 şi a obţinut o nominalizare la
Oscar pentru cel mai bun regizor. Fil-
mul are în centru povestea unei actriţe
aspirante care se mută în Los Angeles
şi se împrieteneşte cu o femeie amne-
zică. Lungmetrajul nu a făcut parte din
filmele cu cele mai mari încasări la box-
office, însă a avut o primire călduroasă
din partea criticilor.

Pe locul al doilea regăsim “In the
Mood for Love”, cu Maggie Cheung şi
Tony Leung, în regia cu Wong Kar-wai.
Filmul, lansat în 2000, a fost nomina-
lizat la Palme d’Or, marele premiu al
Festivalului de Film de la Cannes.

Locul al treilea este ocupat de “The-
re Will Be Blood”, lansat în 2007, cu
Daniel Day-Lewis, în rolul petrolistului
aflat într-o cursă pentru îmbogăţire.

În topul primelor 10 filme preferate
de critici, regăsim pe locul al patrulea
“Spirited Away” (2001), urmat de “Boy-
hood” (2014).

“4, 3, 2” duce
Rom]nia ̀ n Top 100
al filmelor recente

Actorul Sebastian Papaiani s-a năs-
cut la 25 august 1936, la Pitești. A ab-
solvit, în 1960, Institutul de Teatru și
Cinematografie din București.

În 1961 și-a făcut debutul în pro-
ducția cinematografică ''Purgatoriul nr.
5'', însă calea spre marea carieră i-a fost
deschisă de întâlnirea cu regizorul Geo
Saizescu, care l-a distribuit în rolul lui
Păcală, în filmul cu același nume (1974). 

Actor complet, complex și deosebit
de talentat, și-a câștigat popularitatea
și simpatia publicului, prin rolurile de
comedie, dar și prin cele în care a abor-
dat și registre mai grave. Dintre piesele
jucate pe scena Teatrului Odeon (fost
Giulești) menționăm< ''Astă seară se joa-
că fără piesă'' de Luigi Pirandello, în re-
gia lui Alexa Visarion, ''Domnișoara
Nastasia'' de Gh. M. Zamfirescu, în re-
gia lui Horea Popescu, ''Livada cu vișini''
de Cehov, regia Sorin Militaru, ''Să nu-
ți faci prăvălie cu scară'' de Eugen Bar-
bu, regia Sanda Manu și multe altele. 

La 26 februarie 2010, pe scena Tea-
trului ''Nottara'' din București, a avut
loc premiera spectacolului aniversar
''Secta femeilor'', în regia lui Toma Ena-
che, dedicat celor 50 de ani de carieră
ai actorului, în care acesta îl interpre-
tează pe Socrate. A făcut parte, de ase-
menea, din distribuția spectacolelor
"Mincinosul", după Carlo Goldoni
(Teatrul de Comedie, premiera în
2009), și "Amadeus" de Peter Shaffer
(Teatrul de Comedie, premiera în
2015), ambele în regia lui Toma Ena-
che.

Sebastian Papaiani
a ̀ mplinit 80 de ani

Doru Toma ;i Vasile Blaga, doi 
s[tm[reni `ntr-un film iranian

Doru Toma ;i autoportretul s[u sculptat `n lut cu m]na sa

Vasile Blaga pe platoul de filmare, al[turi de un membru al echipei conduse de
regizorul Amir Kaveh

 Pe platouri, la Roma, Doru i-a copt-o lui Vasile. Având deja experiență în sculptură, după ce
a realizat din lutul grădinii bustul tatălui lui Kaveh și, apoi, propriul autoportret, l-a trezit pe ac-
torul Teatrului de Nord în crucea nopții ca să-i arate o mare surpriză< un bust al lui Vasile Blaga.
Atât de reușit, încât iranienii s-au hotărât să filmeze câteva scene în care să îl includă. 
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Cel mai mare deconspirator al ex-
tratere;trilor, Phil Schneider, a stârnit
numeroase controverse cu declarațiile
sale, cea mai interesant[ fiind povestea
despre Valiant Thor, extraterestrul ca-
re a muncit pentru guvernul ameri-
can.

În prima fază, Valiant Thor ar fi

fost o persoan[ ca oricare alta, doar
că poseda numeroase caracteristici fi-
ziologice diferite de orice ființă uma-
nă. 

Schneider a povestit că acesta ar fi
fost de fapt un extraterestru, venit de
pe Venus, care a muncit pentru gu-
vernul american până la sfăr;itul ani-
lor ’50. Imediat după ce ;i-a încheiat
misiunea, extraterestrul blond s-a
`ntors pe nava sa ;i nu a mai fost văzut
niciodată.

Schneider a arătat o imagine cu
Valiant Thor în timpul unei prelegeri
de la o expoziție din 1995. Fotografia
fusese realizată în 1943. Schneider a
afirmat faptul că extraterestrul lucrase
pentru armata americană din 1937.
Conform descrierii lui Schneider,
Thor avea ;ase degete la o mână, un
plămân uria;, o inimă supradimen-
sionată, un IQ de 1200, ceea ce ̀ l făcea
capabil să vorbească peste 100 de
limbi, ;i vârsta de aproximativ 500 de
ani.

Extraterestrul de pe Venus a avut
mai multe întâlniri cu pre;edinții
americani din acea perioadă, Dwight
Eisenhower ;i Richard Nixon.

Thor i-a comunicat pre;edintelui
american că omenirea trebuie să-;i
schimbe optica cu privire la război ;i
că politica bazată pe violență va pro-
duce în viitor un dezechilibru global,
care va pune întreaga civilizație în pe-
ricol. Val Thor a rămas pe Pământ pâ-
nă la 16 martie 1960 ;i apoi a debarcat
pe planeta sa de origine Venus. 

El a indicat că rasa lui de oameni
au trăit ;i locuit în subteran ;i că multe
din planetele universului susțin viața
în acela;i mod. 

El a menționat, de asemenea, va-
luri de “străini” care ar ateriza în jurul
lumii pentru a ajuta în problemele
aparent insurmontabile ale Pământu-
lui. A afirmat că un grup dintr-un sis-
tem planetar de la mare distanță ar
veni să dea ajutor ;i informații pentru
a ajuta la progresul Pământului.

De asemenea, extraterestrul a vor-
bit ;i despre prezența lui Iisus pe Terra.
Acest eveniment a fost unul extrem
de important ;i conform celor spuse
de străinul de pe Venus oamenii tre-
buie să se simtă mândri pentru ca au
fost vizitați de un asemenea sfânt. 

Thor a părăsit Pământul în dimi-
neața zilei de 16 martie 1960, decolând
din Alexandria, statul Virginia, într-
o nava spațială.

Straniu este faptul că la doar câteva
luni după ce a relatat această întâm-
plare bizar[ Schneider a fost găsit
mort în apartamentul său la 17 ianua-
rie 1996, în condiții suspecte. Mulți
cred că a fost ucis, de;i moartea sa a
fost calificată drept suicid.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Cei care ar putea s[ confirme
existența lor sunt doar cei care
au lucrat la ele (asta dacă au ;i
fost create), însă a;a ceva nu se
va întâmpla niciodată. 

De;i acestea par de domeniul SF, cel
puțin atunci când ne referim la România
;i potențialul ei ;tiințific ;i militar, ma-
rile puteri ale lumii au sau dezvoltă ase-
menea sisteme< arma meteo, lasere ex-
trem de performante, arme cu microun-
de, arme antisatelit, arma geofizică etc.

În 1968 ar fi avut loc o
tentativă de invazie a ru;ilor

Totu;i, sporadic mai apar ;i infor-
mații, neverificabile însă, despre preo-

cupările României de dinainte de 1989,
legate de anumite sisteme ;i tehnologii,
potrivit rumaniamilitary.ro.

Un singur lucru, ce înainte de 1989

era considerat tabu, ni s-a confirmat pâ-
nă acum, ;i anume încercarea de a ob-
ține o bomb[ nucleară prin cercetări
proprii.

O alt[ legendă este momentul 1968
;i a;a-zisa “invazie sovietică” care ar fi
avut ;i n-ar fi avut loc. 

Atunci (dacă într-adevăr sovieticii
ne-au invadat), Armata Română a folo-
sit un laser extrem de puternic, creație
a lui Coandă sau a profesorului Con-
stantinescu.

Conform teoriilor, acest laser a
reu;it să împiedice invazia, topind tan-
curile sovietice. 

Se spune că era enorm de mare, fiind
montat pe trailere speciale.

O altă armă despre care au apărut
zvonuri, ce ar fi fost realizată de c[tre
cercetătorii români între anii 1963-
1967, este instalația electronică de apă-
rare antiaeriană ;i antisatelit. 

Dacă ea a existat ;i a fost folosită,
nimeni nu ;tie cu certitudine. 

Un extraterestru a fost
angajatul Guvernului SUA

În anii ‘60 România avea un tanc cu tun cu laser

Chiar în momentul morţii subiecţii sunt confuzi, nu înţeleg ce li se întâmplă. Durerea, în cazul celor
foarte bolnavi, încetează brusc. Apoi con şti entizează că au murit şi încep să-şi vadă din afara lor
corpul bolnav, rănit sau abandonat. Se miră că nu pot fi văzuţi şi nu pot fi auziţi de nimeni> sunt uimiţi
să-i audă pe cei din jur că-i declară morţi. Decor po ra lizaţi, îşi caută rudele, vor să le îmbrăţişeze, dar
mâ na lor trece prin corpul acestora fără să fie per cepută.

Distinse cu premii şi declarate
bestsellers, cărţile celui mai mare
medic neurolog român, Constan-
tin Dulcan, au schimbat viziunea
ştiută despre univers, punând pe
gânduri o întreagă comunitate şti-
inţifică. 

Cea mai recentă apariţie, “Mintea de
dincolo”, nu e doar rodul unor lecturi ex-
trem de vaste, ci şi expresia unei inteli-
genţe ieşite din comun, ce a reuşit per-
formanţa absolut originală de a pune cap
la cap concluziile fizicii cuantice, ale psi-
hologiei transpersonale şi ale ştiinţelor
neurocognitive cu experienţele religioase
şi ale morţii clinice, pentru a ne oferi o
descriere cât mai aproape de realitate a
lumii de dincolo. Un demers impresio-
nant, ce reafirmă originea noastră divină
şi importanţa de a trăi după legi spirituale,
ne spune Formula As.

Moartea clinică este o trecere
între două lumi

"Nimic din ce am scris până acum n-
a fost pre meditat. M-a mobilizat de fiecare
dată curiozitatea de a şti ce este dincolo
de noi. Aş putea spune că, scriind, mi-
am răspuns singur la multe întrebări. Am
scris întâi «Inteligenţa materiei», pentru
că am vrut să argumentez ştiinţific intuiţia
că în spatele tuturor lucrurilor se află o
Raţiune universală care ordonează şi
coor do nează totul. Şi că această Raţiune
e Dum nezeu. Dacă Dum nezeu există,
atunci şi noi, oa menii, trebuie să avem
un sens. Cea de-a doua carte, «În căutarea
sensului pier  dut», a fost motivată de faptul
că lumea actuală se înscrie din punct de
vedere moral pe o curbă des cen dentă.
Am pierdut legătura cu Sursa şi am uitat
de ce sun tem aici. Singuri, fără o busolă
spi rituală, am alu necat în marele impas
moral, so cial şi economic în care ne aflăm.
Acum, ceea ce am încercat în cartea
«Min  tea de dincolo» a fost să arăt că ex-
perienţa morţii cli  nice vine să susţină cu
argumente clare originea noas  tră spi -
rituală - idee pentru care pledează desco -
pe ririle fizicii cuantice, religiile, psihologia
trans per sonală, ştiinţele neurocognitive
şi nu numai acestea. Toate sursele discu-
tate ne spun că viaţa noastră pe pământ
e doar o mică parte din ceea ce avem de
trăit, o lecţie pe care tre buie să ne-o în-

suşim pentru evoluţia noastră spirituală.
Moartea clinică este acea experienţă

în urma că reia individul traversează toate
etapele morţii bio lo gice, dar nu definitiv,
fiindcă e re suscitat, readus la via ţă spon-
tan sau prin inter venţie medicală, iar
func ţiile sale vitale sunt reluate. Ce trăiesc
aceste persoane în timpul morţii clinice
e însă tulburător. Studiul expe rien  ţelor
de moarte clinică demonstrează că exis -
tă un tipar comun la toată lumea, indi fe -
rent de rasă, origine sau moment al isto-
riei.

La început, chiar în momentul morţii,
subiecţii sunt confuzi, nu înţeleg ce li se
întâmplă. Durerea, în cazul celor foarte
bolnavi, încetează brusc. Apoi con şti -
entizează că au murit şi încep să-şi vadă
din afara lor corpul bolnav, rănit sau aban-
donat. Se miră că nu pot fi văzuţi şi nu
pot fi auziţi de nimeni> sunt uimiţi să-i
audă pe cei din jur că-i declară morţi.
Decor po ra lizaţi, îşi caută rudele, vor să le
îmbrăţişeze, dar mâ na lor trece prin cor-
pul acestora fără să fie per cepută. Este
trecerea dintre două lumi, din lu mea
noastră fizică în lumea spiritelor, în lumea

de din colo.
Dincolo de tunel, toţi martorii acestor

experienţe văd o lumină vie, de o strălu-
cire foarte intensă, care nu orbeşte totuşi.
E o lumină feerică, învăluitoare şi cal dă,
ce oferă mângâiere şi bucurie. Cei care
au trăit aceste experienţe spun că e Fiinţa
Supremă, Iisus, Buddha sau Allah, în
funcţie de apartenenţa religioasă a fiecă-
ruia. O fiinţă pe care o descriu mai de-
grabă ca pe o impresie trăită decât ca pe
o figură concretă.

Se şi spune că Dumnezeu este aşa
cum şi-l imaginează fiecare dintre noi,
dar în realitate nu este ca în niciuna din
închipuirile noastre. Aşa cum mărturisesc
cei care au experimentat moartea clinică,
Dumnezeu îi întâm pină cu o iubire co-
pleşitoare, o pace profundă şi o stare de
beatitudine despre care toţi spun că nu
au mai trăit-o niciodată. Nici urmă de
Dumnezeul dur, ameninţător şi acuzator,
cum e descris tradiţional.

După ce filmul vieţii îi face să înţelea-
gă unde au greşit şi unde au procedat co-
rect, celor aflaţi în moarte clinică li se
arată o ba rieră, o punte sau un râu, şi li se

interzice să trea că. E semnul distinctiv
dintre cele două lumi. «Nu este încă tim-
pul» e ceea ce aud cei mai mulţi dintre ei.
Altora li se spune, într-o formă sau alta,
«Du-te înapoi şi spune lumii ce ai văzut».
Toţi cei care au trecut prin aşa ce va spun
deschis că nu mai au niciun fel de frică
faţă de moarte. Pentru cei care trăiesc
aces te experienţe e atât de covârşitor, încât
ră mân con şti enţi şi după aceea de exis-
tenţa unei dimensiuni spi rituale în uni-
vers, dedicân du-se, pe mai departe, unei
vieţi spirituale sau unei vieţi puse în slujba
binelui.

“Nu creierul generează conşti-
inţa, ci conştiinţa are în primire
un creier de care se foloseşte”

Tocmai pentru că sunt medic neuro-
log şi am stu diat creierul pot să afirm cu
tărie că mintea omenească nu se reduce
la reacţiile biochimice care au loc în cre -
ier. Nu creierul generează conştiinţa, aşa
cum încă se crede la modul general, ci
conştiinţa are în primire un creier, de care
se foloseşte de-a lungul unei vieţi, pentru
a se informa, a experimenta şi a evolua.

Unul din cele mai puternice argu-
mente este faptul că în timpul morţii cli-
nice nevăzătorii din naştere văd pri ma
oară ce se întâmplă în jur. Ei văd cu ochii
spiri tului, ai corpului de energie. Este o
dovadă că nu avem doar corp fizic, ci şi
corp subtil, care este însoţit de o con -
ştiinţă detaşată de creierul nostru anato-
mic şi care are o altă percepţie asupra tim-
pului şi spaţiului. Ex pe  rienţa este a acestei
conştiinţe, nu a creierului. Ve derea se face
într-un unghi de 360 de grade şi poate
ex plora instantaneu la orice distanţă. 

Un alt argument extrem de important
este memoria noas tră de dincolo. Filmul
retrospectiv al vieţii, care li se prezintă
tuturor celor care ajung dincolo, demons -
trea ză că nimic nu se uită din ceea ce am
trăit aici. Se reţin şi cele mai mici amă -
nun te, pe care credeam că le-am uitat de
mult, pe care şi le amintesc chiar şi in di -
vizii bolnavi de Alzhei mer. În timpul vieţii
noas tre, nu me moria se pierde, ci ins tru -
mentul de redare, ne uronul, se a tro fiază.
Me moria ră mâ ne în câmpul conştiinţei,
care se ex tin de dincolo de noi în acelaşi
timp cu matricea corpului nostru subtil.
Argumente există cu du iumul, dar pro -
babil cele mai puternice sunt mărturiile
celor re întorşi la viaţă.”

„Nu creierul generează conştiinţa, ci conştiinţa are în primire un creier de care se
foloseşte”

Via\a noastr[ pe p[mânt este doar o
mic[ parte din ceea ce avem de tr[it

Me moria ră mâ ne în câmpul conştiinţei, care se ex tin de dincolo de noi, dup[ ce murim
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Johnny Depp are o rela\ie 
complicat[ cu faima
A fost deseori numit trubadur,

pirat sau cowboy nonconformist,
apelative care-l fac să pară mai de-
grabă un personaj negativ dintr-
o carte pentru copii dec]t actor.
Ele `ncearc[, de asemenea, s[ ex-
plice `ntr-un fel neobi;nuita mi-
tologie ce-l `nconjoar[ pe Depp,
actorul care a devenit unul dintre
cele mai bine pl[tite staruri de la
Hollywood men\in]ndu-;i o anu-
mit[ imagine public[ de inadaptat
recalcitrant.

Aceste contradic\ii inerente fac parte
din ;armul actorului care a vorbit deschis
despre problema sa cu drogurile ;i ai c[rui
prieteni foarte buni au fost jurnalistul
Hunter S. Thompson ;i actorul Marlon
Brando. Rela\iile sale cu actri\a Winona
Ryder ;i fotomodelul britanic Kate Moss
au contribuit la transformarea lui `ntr-o
obsesie a tabloidelor, iar scandalurile care
l-au urm[rit pe actorul de 53 de ani s-au
desf[;urat `n v[zul lumii `n pres[, spre
dezam[girea lui.

Cel mai recent eveniment de acest fel
a fost desp[r\irea de so\ia lui, actri\a Am-
ber Heard, cu care a `nceput o rela\ie `n
2012, dup[ desp[r\irea de partenera sa ;i
mama celor doi copii ai s[i, Vanessa Pa-
radis. Acuza\iile de violen\[ domestic[
au ie;it la iveal[ ̀ n luna mai, c]nd Amber
a sus\inut c[ so\ul ei a abuzat fizic de ea
arunc]nd un iPhone spre ea `n timpul
unei alterca\ii, ea solicit]nd un ordin de
restric\ie. Acest eveniment a determinat-
o pe fosta partener[, Vanessa, s[ publice
o scrisoare pentru a-l sus\ine pe actor.
Depp a negat tot timpul acuza\iile, iar `n
luna iunie Heard a decis s[ nu-l mai dea
`n judecat[.

~n documentele ce ar fi urmat s[ fie
prezentate ̀ n instan\[ ̀ n sco-
pul ob\inerii ordinului
de restric\ie `mpotri-
va actorului, Heard
sus\inea c[ la o
lun[ dup[ c[s[to-
ria lor, `n timpul
unei conversa\ii
telefonice, Depp a
spart c]teva sticle
;i ;i-a t[iat v]rful
unui deget, fiind
sub influen\a
b[uturilor
alcoolice
;i a

drogurilor. Actorul ar fi fost nervos dup[
ce ;i-a acuzat so\ia c[ ar fi avut o rela\ie
cu Billy Bob Thornton, potrivit TMZ.
S[pt[m]na trecut[, cei doi au ajuns la un
acord, Amber Heard primind suma de 7
milioane de dolari `n urma divor\ului,
bani pe care i-a donat unor organiza\ii
caritabile.

Pentru un actor ale c[rui succese sunt
legate de franciza “Pira\ii din Caraibe”,
faptul c[ se afl[ `n centrul unui astfel de
scandal i-ar putea d[una carierei. Cele
mai importante ;i de succes pelicule `n
care a ap[rut `n ultimii zece ani, dup[
prima apari\ie a c[ptanului Jack Sparrow
`n 2003, au fost direc\ionate spre o au-
dien\[ alc[tuit[ `n principal din copii ;i
adolescen\i - “Finding Neverland”, “Alice
in Wonderland”, “Charlie and the Cho-
colate Factory”, “Rango” ;i “Into the
Woods”. 

Autorul unei biografii recente a lui
Depp a fost de p[rere c[ respectul fa\[ de
Depp ca actor nu va fi afectat de scandalul
acestui divor\. “Mul\i dintre fanii lui au
fost pu\in `ngrijora\i c]nd a p[r[sit-o pe
Vanessa, av]nd `n vedere c[ rela\ia cu ea
;i copiii lor, precum ;i sentimentul de fa-
milie ;i c[min au p[rut s[-i ofere lui Joh-
nny stabilitate,” afirm[ Nick Johnstone.
Aspectul juc[u; al caracterului s[u, exem-
plificat ̀ n numeroasele sale colabor[ri cu
regizorul Tim Burton, a fost esen\ial `n
rolurile sale din peliculele pentru familie
;i copii. F[c]nd o paralel[ `ntre Depp ;i
mentorul s[u, Marlon Brando, care a avut
la r]ndul s[u un profil public controver-
sat, mul\i sunt de p[rere c[ Hollywood-
ul `l respect[ `n continuare pe actor, ca-
riera lui fiind important[ pentru lumea
filmului cu tot cu presa negativ[ din ul-
tima perioad[.

Lumea nu a fost ̀ ns[ ̀ ntotdeauna at]t
de iert[toare cu Depp. N[scut `n iunie
1963, `ntr-un or[;el din statul Kentucky,
Johnny a crescut al[turi de tat[l s[u, care

era inginer, ;i mama sa, chelneri\[. Cel
mai mic dintre cei patru copii ai

familiei, actorul avea ;apte ani
c]nd s-au mutat ̀ n Florida, un-
de au locuit o perioad[ de timp
`n mai multe moteluri `nainte
de a se stabili undeva. A decla-
rat c[ p]n[ s[ `mplineasc[ 15
ani familia locuise deja `n 20

de case. “Nu a; putea spune c[
tinere\ea mea reprezint[ un model
`n ceea ce prive;te cre;terea unui

copil. A fost o copil[rie destul de vio-
lent[. Dac[ f[ceai ceva r[u, erai b[tut.

Dac[ nu f[ceai ceva r[u, erai, de ase-
menea, b[tut. Dar p[rin\ii mei s-au

str[duit cum au putut ei mai bine
s[ ne creasc[”, a declarat actorul

`ntr-un interviu.
La v]rsta de 16 ani a decis s[

renun\e la liceu pentru a urma o carier[
`n muzic[, dup[ ce c]ntase ̀ n cluburi din
Miami de la v]rsta de 13 ani pentru a-;i
ajuta familia la plata chiriei. Chiar dac[
`n 1983 s-a mutat ̀ n Los Angeles pentru
a `ncerca s[ semneze un contract cu o
cas[ de produc\ie, actoria nu a repre-
zentat niciodat[ un interes pentru el.
Cu toate acestea, a acceptat rolul `n
serialul TV “21 Jump Street”, rol ce
avea s[-l fac[ faimos ;i adulat de
adolescen\ii americani. “Muzica es-
te ;i acum prima mea iubire, a;a
cum a fost dintotdeauna, de c]nd
eram doar un copil ;i am luat pri-
ma dat[ `n m]n[ o chitar[,
`ncerc]nd s[-mi dau seama cum
func\iona. Actoria a fost o devia\ie
ciudat[ de la un anumit drum pe
care m[ aflam c]nd aveam 20 de
ani, fiindc[ nu aveam niciun in-
teres sau dorin\[ de a face parte
din acea lume.”

Primul s[u rol principal a fost
`n pelicula “Cry Baby”, din 1990,
urmat[ `n 1991 de prima colabo-
rare cu Tim Burton `n “Edward,

M]ini-de-foarfece” (un proiect ce
putea s[ nu se materializeze deoa-
rece Johnny a anulat prima ̀ nt]lnire
cu regizorul). A urmat o perioad[
`n care a refuzat mai multe roluri ̀ n

produc\ii de succes ca “Speed”, “Titanic”,
“Interview with a Vampire” ;i “Indecent
Proposal” `n favoarea unor filme ca
“Blow”, “Arizona Dream” sau “Fear and
Loathing in Las Vegas”. ~n aceea;i pe-
rioad[ a ie;it la iveal[ ;i leg[tura proble-
matic[ a lui Depp cu faima, ̀ n special da-
torit[ rela\iei tensionate cu fotomodelul
Kate Moss ;i a de\inerii localului Viper
Room, clubul ̀ n fa\a c[ruia a decedat din
cauza unei supradoze actorul River Pheo-
nix, `n 1993. Depp a recunoscut c[ a re-
curs la droguri ;i alcool pentru a face fa\[
intruziunii presei `n via\a lui privat[.
“Chiar dac[ unele filme nu au avut succes
de cas[, paparazzi erau tot timpul pe ur-
mele mele. Era cel mai ciudat lucru -
oriunde mergeam, eram `n vizorul tutu-
ror. Nu am reu;it niciodat[ s[ m[ obi;nu-
iesc cu asta.”

Lucrurile au ̀ nceput s[ se schimbe ̀ n
via\a lui dup[ ce, `n 1998, a `nt]lnit-o pe
actri\a ;i c]nt[rea\a francez[ Vanessa Pa-
radis. Un an mai t]rziu se n[;tea primul
lor copil, Lily-Rose, un eveniment care
s-ar putea s[ fi contribuit la acceptarea
apari\iei `n “Pira\ii din Caraibe”. Se pare
c[ actorul era convins c[ filmul avea s[
fie un e;ec. “Nu ;tiu de ce am acceptat.
Nu m-am g]ndit deloc c[ trebuie s[ fac
un film comercial.”

Copiii s[i ;i interpretarea rolului Jack
Sparrow l-au ajutat pe actor s[ lupte cu
problemele sale legate de furie, o chestiu-
ne pe care a recunoscut-o ca fiind din-
totdeauna o b[t[lie pentru el, rezultat[
din propria copil[rie. “~mi ies ;i acum
din fire. S-a diminuat pu\in, dar furia nu
este at]t de departe de mine, a r[mas `n
interiorul meu. S-ar putea s[ mai dau cu
lucrurile de p[m]nt uneori, doar c[ nu
se scrie despre asta pentru c[ nu se mai
`nt]mpl[ ̀ ntr-o camer[ de hotel”, declara
actorul `n 2005.

~n afar[ de produc\ia din 2015 “Black
Mass”, a trecut ceva de timp de c]nd Joh-
nny Depp a ap[rut ̀ ntr-un film l[udat de
critici. Iar printre proiectele sale viitoare
se num[r[ o nou[ pelicul[ “Pira\ii din
Caraibe” `n 2017, aflat[
`n post-produc\ie, ;i vo-
cea personajului Sher-
lock Gnomes din ani-
ma\ia “Gnomeo & Ju-
liet” pentru 2018. Dar
lu]nd `n considerare
traiectoria sa nu se ;tie
ce anume se afl[ la ori-
zont pentru Depp -
rena;terea sau retra-
gerea, dup[ cum el
`nsu;i a spus ̀ n 2013<
“Cam de 18 ani m[
aflu ̀ n aceast[ indus-
trie ;i nu a; putea s[
spun cu siguran\[ c[
mi-a; dori s[ conti-
nui s[ fac acela;i lu-
cru `nc[ 10 ani.”


