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Lun[ bogat[ în
evenimente organizate
de Cenaclul Afirmarea
Dacă în prima săptămână a avut loc
tradiţionala şedinţă de cenaclu, la mai puţin
de o săptămână distanţă, la iniţiativa cenaclului, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare, a fost deschisă "Săptămâna scriitorilor sătmăreni" - expoziţie de
carte, ca apoi la alte câteva zile distanţă să
aibă loc Festivitatea de premiere a tinerilor
care au participat la Concursul de creaţie
literară pe teme istorice "Ilie Sălceanu", organizat de asociaţie în cadrul proiectului
"Promovarea creaţiilor poeţilor, prozatorilor şi artiştilor sătmăreni, păstrarea memoriei înaintaşilor", susţinut financiar de
Primăria Satu Mare, prin Centrul Cultural
G.M. Zamfirescu.
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“Cin[ cu pro;ti”,
o reg[sire pl[cut[
a comediei `n stil francez
Spectacolul lansat pe scena S[lii Mari
a teatrului s[tm[rean la finalul
s[pt[m]nii trecute a fost pentru regizorul lui, Daniel Vulcu, o re`nt]lnire cu
textul, la trei ani dup[ ce l-a `nscenat la
Teatrul Municipal din Baia Mare. Trecerea timpului pare s[ fi clarificat viziunea lui Vulcu asupra acestei piese, c[ci
versiunea s[tm[rean[ este mai `nchegat[
;i mai `ngrijit lucrat[ dec]t montarea
b[im[rean[, pe care publicul de la noi a
putut-o vedea `ntr-o sear[ din luna ianuarie 2013.
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Inocen\iu Micu Klein,
un lupt[tor pentru
drepturile rom]nilor
din Transilvania
Inochentie Micu Klein a lăsat în urma
sa o vastă operă nemuritoare din care
amintim< Românii sunt cei mai vechi locuitori din Ardeal, Românii sunt populația
cea mai numeroasă din Ardeal.
Pentru a înțelege și mai bine pe omul
și românul Inocențiu Micu Klein, vom reda Memoriul din 1743 adresat Curții de la
Viena cu privire la rugămințile și greutățile
Clerului și ale Poporului Româno-valah
unit din Transilvania.
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Descoperiri remarcabile
pe “drumul s[rii” care trecea
prin Satu Mare `n Evul Mediu
În nord–vestul României, pe teritorul judeţului Satu Mare sunt cunoscute şase depozite de bronzuri
ce conţin piese specifice seriei Moigrad–Tăuteu. Este vorba despre depozitele descoperite `n “Valea Someşului”, Cămin, Giorocuta, Pir,
Pişcolt şi Sărvăzel. Împreună cu cele
şase depozite de bronzuri, alte două
descoperiri ar putea fi discutate ca
fiind „depuneri” intenţionate din
aceeaşi perioadă cu seria Moigrad–
Tăuteu. Un tezaur format din şase
verigi de aur, fiecare cântărind circa
130 de grame de aur, a fost descoperit în Căuaş, lângă o aşezare fortificată a culturii Gáva, motiv pentru
care tezaurul este asociat cu aceasta
şi este datat în etapa epoca târzie a
bronzului.Verigile în sine au o datare
largă, începând din epoca mijlocie
a bronzului, fapt pentru care este incertă o datare a ofrandei de aur de
la Căuaş în perioada Moigrad–Tăuteu, chiar dacă aceasta este perioada
în care a funcţionat aşezarea fortificată din vecinătate. Tot o depunere
în pământ pare a fi în spatele sabiei
de la Ghenci. Dat fiind că a fost descoperită intactă pare a reprezenta o
depunere singulară sau, eventual, reprezintă singurul obiect descoperit
dintr–o depunere mai complexă.

Reprezentanţii Ministerului de
Finanţe din Cehia au declarat că
Republica Cuba a propus un mod
neobişnuit de a-şi plăti datoriile din
Războiul Rece - celebrul său rom.
Purtătorul de cuvânt al ministerului
de Finanţe, Michal Zurovec, a declarat
joi că autorităţile cubaneze au propus
să plătească cele 276 de milioane de
dolari datorate către Republica Cehă
din perioada în care ambele ţări făceau
parte din blocul comunist cu celebrul
său rom.
Dacă propunerea va ﬁ acceptată,
Cehia va avea rom cât să îi ajungă
pentru o perioadă de peste 100 de ani.
Potrivit Oﬁciului Ceh de Statistică, cehii
au importat rom din Cuba, anul trecut,
în valoare de peste 2 milioane de dolari.
Zurovec a precizat că cehii ar prefera
ca datoria să ﬁe plătită cel puţin parţial
în bani.
În trecut, Coreea de Nord a dorit
să-şi achite datoria de 10 milioane de
dolari cu produse din ginseng.

Ducesa de Cambridge
poart[ bijuteriile
prin\esei Diana

Continuare `n pagina 4

Evolu\ia ;i declinul industriei
s[tm[rene de mobil[

Fosta Fabrică de scaune tâmplărești - Ergolemn de pe Bulevardul Henri Coandă a devenit o ruină

Cuba vrea s[
pl[teasc[ datoria fa\[
de Cehia cu rom

PAGINA 3

Ducesa de Cambridge a făcut
senzație în cadrul unui eveniment regal
recent purtând o tiară din colecția
reginei, care i-a aparținut prințesei
Diana cât timp aceasta a locuit la
Palatul Buckingham.
La recepția diplomatică anuală
organizată de Casa Regală britanică,
ducesa de Cambridge a optat pentru o
rochie roșie purtând semnătura
creatoarei de modă Jenny Packham,
însă un alt detaliu din ținuta sa a atras
privirile tuturor. Kate a purtat tiara
''Lover's Knot'', decorată cu diamante
și perle, bijuterie ce a reprezentat cadoul
de nuntă oferit de Regină, în 1981, la
căsătoria Dianei cu prințul Charles.
Tiara a fost realizată în 1914, la
dorința reginei de la acea vreme, și a
fost încrustată cu perle și diamante din
vistieria Familiei Regale, notează
News.com.au.
Diana, supranumită "Prințesa
inimilor", apare purtând această
bijuterie în multe dintre fotograﬁile
realizate la evenimentele oﬁciale la care
aceasta a participat în calitate de soție
a lui Charles. După divorțul de acesta,
mama lui William și a lui Harry a fost
nevoită să restituie tiara, care a rămas
la Palatul Buckingham.
Recepția diplomatică din acest an
nu a fost prima ocazie oﬁcială la care
Kate, în vârstă de 34 de ani, și-a
accesorizat ținuta cu faimoasa bijuterie.
Cea care a reușit să se impună și să iasă
din umbra regretatei ''Lady Di'' a purtat
tiara și la evenimentul similar, din urmă
cu un an.
În plus, Kate poartă zi de zi inelul
de logodnă al prințesei Diana, o
bijuterie cu încărcătură emoțională
deosebită pentru soțul ei, prințul
William, care a fost foarte apropiat de
mama sa, decedată în 1997, la Paris.
Inelul încrustat cu un saﬁr mare și
diamante valorează peste 1 milion de
lire.
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ISTORIE
Iosif Vissarionovici
Stalin s-a n[scut `n
18 decembrie 1878
Iosif Vissarionovici Stalin, n[scut
`n 18 decembrie 1878 din tată georgian
și mamă osetină, a fost un om politic
sovietic, fost revoluționar bolșevic devenit după Revoluția din Octombrie
conducător politic sovietic.
Stalin a devenit Secretar General al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în 1922, în urma morții lui Vladimir Ilici Lenin, câștigând în anii deceniului al treilea lupta pentru putere cu
Lev Troțki și consolidându-și pe deplin
autoritatea odată cu Marea Epurare, o
perioadă de represiune cruntă al cărei
apogeu a fost atins în 1937.
Stalin a rămas la putere pe tot parcursul celui de-al Doilea Război Mondial, și după încheierea acestuia, până
la moartea sa. Din 1946 a deținut și
funcția de prim-ministru al Uniunii Sovietice. Ideologia marxist-leninistă ca
interpretare a lui Stalin este adeseori
numită și stalinism.
Sub Stalin, care a înlocuit Noua Politică Economică (NEP) cu planurile
cincinale (introduse în 1928) și agricultura individuală cu agricultura cooperatistă, Uniunea Sovietică a fost
transformată dintr-o societate țărănească într-o mare putere industrială mondială la sfârșitul celui de-al patrulea deceniu, țara sa devenind a doua putere
economică din lume. Agricultura sovietică, care a fost exploatată pentru finanțarea industrializării, a continuat să
fie subdezvoltată pe toată durata deceniului. Colectivizarea a trebuit s[ facă
față opoziției generalizate a chiaburilor,
în fapt, cei mai harnici și gospodari oameni ai satelor, având ca rezultat o luptă
înverșunată a multor țărani împotriva
autorităților.
În acest timp, Stalin a argumentat
că fracționismul Partidului Comunist
aflat la putere ar putea slăbi Uniunea
Sovietică în fața inamicilor externi. Pe
durata deceniului al patrulea, el, practic,
a eliminat opoziția politică prin intermediul sistemului foarte dur al exilului
intern (vezi Gulag) și prin execuții, iar
prin asigurarea de beneficii anumitor
segmente ale populației a câștigat sprijinul sau cooperarea lor cu regimul.
O victorie greu cucerită în Marele
Război pentru Apărarea Patriei, 1941–
1945, care a fost posibilă cel puțin parțial datorită capacităților de producție
ridicate în timpul industrializării forțate, a pus temelia pentru formarea Pactului de la Varșovia și a consfințit poziția
URSS drept una dintre cele două superputeri mondiale dominante, poziție
pe care a menținut-o pentru aproape
patru decenii după moartea lui Stalin
(în 1953). Cu toate acestea, generațiile
de conducători care au urmat au repudiat stalinismul.
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La 5 septembrie 1729 a primit și titlul de Baron, prilej cu care și numele de „Klein”, în traducere
germană – Micu. Cu acel moment a devenit membru de drept al Dietei Transilvaniei, adunare legislativă
a Principatului Transilvaniei. La 23 septembrie 1729 a fost hirotonisit ca preot în Biserica „Preacuratei
Înlăcrimată” de la Pocs, azi Mariapocs, localitate ce se află în nord vesul Ungariei.

Inocen\iu Micu Klein, un lupt[tor pentru
drepturile rom]nilor din Transilvania
El a scris Memoriul din 1743 adresat Curții de la Viena cu privire la rugămințile și greutățile
Clerului și ale Poporului Româno-valah unit din Transilvania
Inocen\iu Micu Klein, pe numele laic Ioan Micu, s-a născut în
ziua de 15 martie 1692 la Sadu Mărginimea Sibiului și a decedat
la 22 septembrie 1768, la Roma.
A fost Episcop greco-catolic al Episcopiei Române Unite cu Roma de Făgăraș. În 1737 a mutat sediul Episcopiei la
Blaj, unde a ridicat Catedrala „SfântaTreime” și mănăstirea cu același nume.
A învățat scrisul și cititul în satul natal, Sadu. Când la Târgul Sibiului un călugăr i-a cerut tatălui său să-l ducă la
școală, Ion a răspuns cu hotărâre „tată
eu mă duc”. Nu se știe dacă acel călugăr
l-a ținut mai întâi la școală la Sibiu sau
l-a dus la școli mai înalte.
Inocen\iu Micu Klein și-a efectuat
studiile medii la Colegiul Iezuit din Cluj.
Între 1722 - 1725 a urmat cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Colegiului
Academic din Cluj, unde l-a avut ca profesor pe Franz Fasching, un iezuit german din Slovacia, adept al romanității
românilor. În 1725 a început să studieze
teologia la Târnovo.
Prin Diploma Imperială din 25 februarie 1729, Carol al VI-lea Împăratul
Imperiului Romano - German (Austria),
l-a numit pe Ioan Micu, încă student la
Târnovo, Episcop de Alba Iulia și Făgăraș, ridicându-l și la funcția de Consilier
Imperial. La 5 septembrie 1729 a primit
și titlul de Baron, prilej cu care și numele
de „Klein”, în traducere germană – Micu.
Cu acel moment a devenit membru de
drept al Dietei Transilvaniei, adunare legislativă a Principatului Transilvaniei.
La 23 septembrie 1729 a fost hirotonisit ca preot în Biserica „Preacuratei Înlăcrimată” de la Pocs, azi Mariapocs, localitate ce se află în nord vestul Ungariei,
iar la 25 septembrie 1729 s-a călugărit,
intrând în „Ordinul Sfântului Vasile cel
Mare și Sfânt” de la Muncaci în Transcarpatia (Ucraina). Tot la Muncaci, pe 5
noiembrie 1729, a fost sfințit ca Episcop
de către George Ghenadie Bizanczy,
Episcopul rutean al Muncaciului.
În timpul cât a fost membru de drept
în Dieta Transilvaniei, din 1744, a început zavera organizată de călugărul ortodox bosniac Visarion Sarai, trimis în
mod special în Ardeal de către Mitropolia Ortodoxă din Carloviț.
Pe motiv că nu a intervenit împotriva
acestei mișcări turbulente împotriva uniaților, Episcopul Inocențiu Micu Klein a
fost chemat la Viena, de unde nu i s-a
mai permis să se mai întoarcă în Ardeal.
Împărăteasa Maria Terezia a fost de
acord să-i plătească o pensie episcopală
lunară la Roma, unde a stat 24 de ani,
până la moarte.
După decesul Episcopului Petru Pavel Aron, în Sinodul Electoral, Inocențiu
Micu Klein s-a clasat pe locul al doilea
cu 72 de voturi. El se gândea serios să
ajungă din nou Episcop al Făgărașului.
Însă Împărăteasa Maria Terezia a
preferat să-l numească în funcția de Episcop pe Atanasie Rednic, care a obținut
doar 4 voturi.
A decedat la 22 septembrie 1768 și a
fost înhumat în Biserica „Buneivestiri”
a Colegiului Român Pio Romeno din
Roma.
La 2 august 1997 sicriul cu rămășițele
pământești a fost adus la Blaj și a fost depus în Altarul Caterdalei „Sfintei Treimi”,
La 19 octombrie 1997 a fost înmormântat la loc de cinste într-un mormânt săpat
în fața Iconostasului din Catedrala „ Sfintei Treimi”. În acest fel i-a fost îndeplinită
dorința de a fi adus din nou în Blajul pe

Inocen\iu Micu Klein a fost Episcop greco-catolic de F[g[ra;
care l-a iubit atât de mult.
Inochentie Micu Klein a lăsat în urma sa o vastă operă nemuritoare din care
amintim< Românii sunt cei mai vechi locuitori din Ardeal, Românii sunt populația cea mai numeroasă din Ardeal.
Pentru a înțelege și mai bine pe omul
și românul Inocențiu Micu Klein, vom
reda Memoriul din 1743 adresat Curții
de la Viena cu privire la rugămințile și
greutățile Clerului și ale Poporului Româno-valah unit din Transilvania.

”Preasfântă Maiestate Regească,
stăpâna noastră mult îndurătoare și prea binevoitoare!
1. Se cunoaște egalitatea clerului de
rit grecesc cu cel latin potrivit hotărârilor
Congregației generale de Propaganda
Fide din 7 februarie 1627 în care se declară că în Polonia demnitatea de episcop
de rit grecesc va fi egală cu cea a episcopilor de rit latin și că nu va exista nici o
cauză de precedență în afară de vechimea
ridicării la episcopat.
Tot astfel în cauzele de precendență
între episcopul de rit latin și cel de rit
grecesc congregația a hotărât altădată că
nu va exista o altă diferență între ei, fiind
egali, decât vechimea promovării la episcopat. De aceea Sfânta Congregație a poruncit cu strictețe ca nici un rutean unit
să nu îndrăznească să treacă la ritul latin
sub pedeapsa nulității actului.
Apoi hotărârea aceleiași congregații
de Propaganda Fide emisă în 4 februarie
1676 cuprinde< Sfânta Congregație prin
eminența sa, cardinalul Herlius declară<
cei care îi lovesc pe clericii ruteni uniți
riscă excomunicarea de vreme ce clericii
mai sus menținați se bucură de aceleași
privilegii canonice și imunități și libertăți
pe care le dețin clericii latini.
Lăsăm deoparte alte concilii generale
și particulare mai vechi care declară bunaînțelegere frățească și egalitatea celor

două rituri> rezultă chiar din dreptul natural că fiii unei mame bune, pe care îi
hrănește la același sân, trebuie să fie înconjurați cu aceleași daruri.
Ținând cont de acestea, judecata trebuie să fie asemănătoare pentru cei asemenea. În primul rând, este dovedită imunitatea persoanelor și averilor bisericești față de jurisdicția și dările pentru
stăpânii laici, lucru confirmat de dreptul
divin. Căci Sfântul Spirit poruncește clar
prin profet în psalmul 104, versetul 15
spunând< nu vă atingeți de unșii mei.
De asemenea în capitolul 30 De Jureiurando al Conciliului tridentin, secțiunea 25, capitolul 20 De reformatione,
capitolul 6 De censibus se spune< bisericile, fețele bisericești și averile lor sunt
imune nu numai față de dreptul omenesc, dar, prin dreptul divin, și față de
dările persoanelor laice> căci în Vechiul
Testamenit, Numeri, capitolul3 și 18, Ieșirea, capitolul 30, versetul 12, împreună
cu capitolul 1, versetul 17, Dumnezeu a
hotărât în privința leviților, fără un motiv
judiciar sau ceremonial, ci întemeinduse pe legea morală și naturală, ca slujitorii
lui Dumnezeu să fie scoși de sub jurisdicția laică și lumească. În al doilea rând,
este dovedit de dreptul canonic, capitolul
IV De immunitate Ecclesiarum et rerum
earum, tit. 49, cartea 3 al Conciliului de
la Lateran.
De asemenea, capitolul VI al aceluiași Conciliu general (1216), în care cei
care impun sarcini clericilor sau bisericilor sau le uzurpă jurisdicția, dac[ nu
încetează când sunt avertizați, vor fi excomunicați împreună cu partizanii lor,
ba chiar violatorii acestei imunități au
fost anatemizați de pontifi de multe ori.
Nici statutul, nici obiceiul nu au putere `n fața acestei imunități care ține de
dreptul divin, precum reiese clar din cele
arătate. Se confirmă chiar și de dreptul
țării, prologul Decretului Tripartit, tit. 2
unde se spune< cine vatămă un preot sau

un lucru sacru poate fi acuzat de oricine
ca pentru o crimă împotriva statului. La
fel tit. 9 din același prolog afirmă că starea
nu are putere față de libertatea bisericilor.
La fel decretul Sfântului Ștefan, regele
Ungariei, cartea 2, cap. 2< nu trebuie împiedicat ca preoții sau clericii noștri să
se căsătorească mai ales fiindcă în biserica greacă acest lucru a fost întotdeauna
permis, există constituția lui Bonifaciu
VIII, Unam Sanctam, tit. 6 unde se spune
că până și clericii de rit latin trebuie să
se bucure de privilegiu canonic și de judecată, chiar dacă ar fi avut de a face cu
o fecioară. Se adaugă Conciliul de la
Trento, sesiunea 23, De Reformatione,
cap. 6, clericii pomeniți trebuie să fie meniți de către episcop slujirii unei biserici.
Soțiile clericilor sunt părtașe la felul de
judecată al soților lor, așa reiese din Liber
faeminae, cap. De senatoribus,cap. De
incolis, cap. De Episcopis et clericis.
2. Dreptul de azil. Dacă în Vechiul
Testament au fost fixate chiar cetăți întregi de refugiu,precum se spune în
Exod, capitolul 21, Numeri, capitolul 35,
Josua capitolul 20, Deuterom capitolul
19.
În fapt, este acordată această imunitate sau acest drept tuturor bisericilor de
rit latin pentru venerația datorată lui
Dumnezeu, pentru prezența Preasfântului Său Trup, dar și potrivit hotărârilor
principilor precum reiese din cartea Unica a Codexului. De ce este ea refuzată
bisericilor noastre unite cu toate că în liturghiile noastre este oferit trupul Domnului Nostru Hristos, precum recunoaște Sfânta Biserică Romană, iarăși nu știm.
3. Așezarea laicilor față de averile bisericești și față de persoanele bisericești.
Într-adevăr, nu numai potrivit dreptului canonic, se încredințează episcopilor sarcina de a se îngriji, de a conduce,
de a administra averile bisericești, de a
numi parohi după nevoie și după cerințele cultului și de a-i elibera potrivit autorității canoanelor, căci ei sunt numiți
prin Sfântul Spirit conducătorii bisericilor, precum se spune în Faptele apostolilor, cap. 20, v. 28 și, prin urmare, sunt
superiorii legitimi și judecătorii atât a
persoanelor, cât și a lucrurilor care țin și
care ar trebui să țină de acestea (a se vedea cap. 11, De Foro competente,
chest.1), cât de insultător este pentru noi
ca laicii, mai ales de altă religie, helvetică
și augustană, care nu au nici o cunoștință
despre ritul nostru și nici un sentiment
față de biserica noastră, care au în toate
parohiile patru, iar în cele mai mari, mai
multe persoane cu imunități și beneficii,
dar și întregi colegii înzestrate, să se
amestece în astfel de lucruri, să stabilească numărul preoților necesari în serviciile divine, să hotărască și să îndepărteze participanții necesari spre dauna
evidentă a cultului, în ciuda legilor stabilite de Conciliul tridentin, sesiunea 21
De Reformatione, cap. 4 unde se spune<
Episcopii, în calitate de delegați ai Scaunului Apostolic, în toate bisericile parohiale în care poporul este atât de numeros încât nu este suficient un singur preot
pentru administrarea sacramentelor și
pentru săvârșirea cultului divin, să silească pe conducători sau pe alții de care
aparțin să adauge atâția preoți pentru
această sarcină câți sunt necesari pentru
administrarea sacramentelor și pentru
celebrarea cultului. Supunem acestea
spre examinare judecății preaînalte a Maiestății Voastre Regești Preasfinte.
Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
din Cartea în Manuscris, intitulată
“Cronicari Români din Ardeal”

Deceniile 1970-1990 au constituit o perioadă de creştere economică şi de atingere a
unor parametri de performanţă a întreprinderilor economice de prelucrare a lemnului.
În acei ani, în aceste întreprinderi, utilate printr-un proces investiţional vast, lucrau circa
8.700 de salariaţi, iar produsele erau de înaltă calitate. Cel mai concludent exemplu este
IPL, o fabrică de rang înalt, producătoare de mobilă atât pentru ţară, dar şi pentru străinătate. Era cea mai mare fabrică de mobilă din judeţ şi era cotată ca a doua pe ţară.
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Evolu\ia ;i declinul industriei
de mobil[ s[tm[rene
La o recentă emisiune la Informaţia TV, i-am avut ca invitaţi pe
Daniela Culic, director general al
Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Satu Mare şi ing. Petru Ştefănescu, fost director comercial al Întreprinderii de Prelucrare a Lemnului (IPL) Satu Mare (denumită ulterior Samobil).
Interlocutorii ne-au oferit prilejul
de a trece în revistă evoluţia şi declinul
industriei de prelucrare a lemnului în
general şi a celei de mobilă în particular
din judeţul nostru, ramură economică
de însemnătate naţională.
Este un paradox că într-un judeţ cu
puţine resurse de material lemnos (suprafeţe împădurite), cu nu mulţi ani în
urmă, aveam fabrici de mobilă performante nu doar pe plan naţional, ci chiar
la nivel mondial. Dovadă sunt cantităţile însemnate de produse exportate
atât pe piaţa estică, în principal în Rusia,
cât şi în vest, în Franţa şi Germania şi
chiar în Statele Unite. Totuşi, esenţele
de lemn din zonă au fost şi sunt de bună
calitate şi compatibile cu fabricarea
unor produse din lemn de calitate superioară. Aşa se explică dezvoltarea industriei de profil din judeţ.

La început au fost
cooperativele
Să începem însă cu perioada care a
precedat fabricile de mobilă din judeţ.
Dintr-o lucrare monografică, editată
de inginerul Petre Ştefănescu, aflăm că
perioada premergătoare înfiinţării fabricilor de prelucrare a lemnului
funcţionau asociaţii cooperatiste. Lucrarea cu pricina se întinde pe aproape
400 de pagini şi are la bază experienţa
sa bogată începând de la jumătatea anilor ’50, când s-a angajat ca inginer, până
la sfârşitul anilor ’70, când şi-a încetat
activitatea. (Monografia la care ne referim se află sub tipar şi urmează să
apară în scurt timp).
Potrivit autorului lucrării, pădurile
din zonă au fost exploatate încă de pe
vremea Imperiului Austro-Ungar, dar
sub formă brută, ca buşteni. Au apărut
apoi gaterele care transformau buştenii
în cherestea.
Au urmat apoi cooperativele
meşteşugăreşti, forme incipiente de organizare economică din acea vreme, iar
autorul vorbeşte de prima cooperativă
de prelucrare a lemnului sub denumirea
Unio încă din 1911. Activitatea de prelucrare a lemnului a rezistat şi pe durata
Primului Război Mondial, după care
cooperativa s-a reprofilat. În schimb,
s-au înfiinţat Cooperativa Arta Lemnului şi Combinatul 1 Mai.

Perioada comunist[
În regimul comunist au avut loc numeroase reorganizări ale unităţilor economice, unele făcând parte din industria locală, iar altele din industria națională. Astfel, în 1963, unităţile de industrie locală Tudor Vladimirescu şi
Arta Lemnului s-au unificat sub denumirea de Întreprinderea de Produse Finite Lemn (IPROFIL). În intervalul
1969-1973, a funcţionat Centrala de
Exploatare şi Industrializare a Lemnului – CEIL -, prin comasarea IPROFIL

Ruinele fostei fabrici de mobilă Sarmex. O fabrică prosperă cu puţini ani în urmă, actualmente este rasă de pe faţa pământului
cu întreprinderile forestiere. În final,
în 1973 a luat fiinţă Întreprinderea de
Prelucrare a Lemnului (IPL), căreia i sau mai adăugat< Fabrica de Mobilă 1
Mai Satu Mare, Fabrica de Scaune Tâmplăreşti Satu Mare, Fabrica de Scaune
Tâmplăreşti Ardud, Fabrica de Mobilă
Crasna Carei şi Fabrica de Mobilă Victoria Tăşnad.
În 1960, şi-a început existenţa Unitatea pentru Industrializarea Lemnului
(UIL), care se ocupa strict cu prelucrarea materialului lemnos din judeţ şi tăierea acestuia în scânduri. În anii 19651970 a devenit parte din Combinatul
de Prelucrare a Lemnului, din care mai
făceau parte Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului (IPL), Fabrica de
Scaune şi Întreprinderea Forestieră de
Exploatare şi Transport (IFET). În 1980
se separă secţiile şi devin fabrici independente, actuala Silvania Forest devenind IFET Satu Mare.

Fabricile de mobilă – mari
exportatori
Deceniile 1970-1990 au constituit
o perioadă de creştere economică şi de
atingere a unor parametri de performanţă a întreprinderilor economice de
prelucrare a lemnului. În acei ani, în
aceste întreprinderi, utilate printr-un
proces investiţional vast, lucrau circa
8.700 de salariaţi, iar produsele erau de
înaltă calitate.
Cel mai concludent exemplu este
IPL, o fabrică de rang înalt, producătoare de mobilă atât pentru ţară, dar şi
pentru străinătate. Era cea mai mare
fabrică de mobilă din judeţ şi era cotată
ca a doua pe ţară. În prima etapă, IPL
exporta 70% din cantitatea de mobilă
pe piaţa din Rusia (Uniunea Sovietică).
Ulterior, şi-a orientat exportul pe piaţa
vestică cu 93% din producţia de mobilă,
după cum ne relatează fostul director
Petru Ştefănescu.
Fabrica de Scaune Tâmplăreşti Satu
Mare, specializată în producţia şi exportul de scaune, fotolii, canapele şi seturi de sufragerie a exportat în Europa
de Vest, respectiv în ţările scandinave,
Olanda şi Marea Britanie, dar şi în SUA.

Tot spre export era orientat şi mare
parte din volumul producţiei de la Fabrica de Mobilă Crasna Carei şi de la
Fabrica de Mobilă 1 Mai Satu Mare.

Reorganizările de după
1990 şi dezindustrializarea
După Revoluţia din 1989, întreprinderile sătmărene au fost cuprinse de febra reorganizărilor, a schimbărilor de
denumiri, apoi a privatizărilor. Astfel,
în 1990, platforma industrială, cu cele
cinci secţii ale IPL, se denumeşte SC
Samobil SA. Apoi, Fabrica de Scaune
Tâmplăreşti Satu Mare se uneşte cu Fabrica de Scaune Tâmplăreşti Ardud şi
se denumeşte SC Ergolemn SA> Fabrica
de Mobilă 1 Mai capătă denumirea de
SC Sarmex SA> Fabrica de Mobilă Crasna Carei se transformă în 1993 în SC
Mobicrasna Carei SA> Fabrica de Mobilă Victoria Tăşnad devine SC VictoriaMob Tăşnad. Tot după 1990, fosta
IFET Satu Mare se transformă în SC
Silvania Forest SA.
Unii ar fi tentaţi să spună că fabricile
de mobilă sătmărene, la fel ca majoritatea de pe cuprinsul ţării, au fost învechite, depăşite tehnologic, sau, ca să întrebuinţăm expresia intrată în folclor,
rostită de Petre Roman, “au fost grămezi
de fiare vechi”. Desigur, declinul afectase industria românească începând din
anii 80, odată cu forţarea achitării datoriei externe. De asemenea, este un
fapt că s-a declanşat atunci un adevărat
proces de dezindustrializare la scară
naţională.
Cu toate acestea, în primii ani de
după Revoluţie, toate întreprinderile
de mobilă sătmărene începuseră să se
înscrie pe o traiectorie ascendentă, prin
dotări cu utilaje performante, cum a
fost cazul la Sarmex SA şi Ergolemn
SA, prin diversificarea producţiei (Silvania Forest SA), prin explorarea şi cucerirea de noi pieţe externe.
S-a declanşat atunci un adevărat
proces de dezindustrializare la scară
naţională.

Proporţiile şomajului

din industria lemnului
Potrivit unui material furnizat de
Daniela Culic, director general al CCIA
Satu Mare, şomajul în industria lemnului a constituit o mare problemă ca
urmare a restructurărilor atât în ceea
ce priveşte structura proprietăţii cât şi
a investiţiilor şi a importurilor de tehnologii noi.
Astfel, “din 1990 şi până în 2005 au
fost disponibilizaţi mii de salariaţi, au
fost falimentate multe fabrici din industria lemnului (ex. Samobil, Mobicrasna), urmând apoi efectele crizei
economice care au afectat şi această industrie. După 2005 numărul angajaţilor
a scăzut de la 6.035 până la 3.710 în
2009 – cel mai prost an din punct de
vedere economic , numărul frirmelor
scăzând de l a 241 la 199. Până în 2013
numărul angajaţilor din sectorul prelucrării lemnului a crescut cu cca 1.000
persoane, dar a mai scăzut în ultimii 2
ani cu 200, ajungând în 2015 la 4.456”,
se arată în textul CCIA.

Ce a mai rămas?
Sarmex este cea mai recentă demolare a unei fabrici care asigura loc de
muncă pentru sute de sătmăreni. O fabrică prosperă cu puţini ani în urmă,
actualmente este rasă de pe faţa pământului. Aşa cum se poate vedea din fotografia de sus, demolarea a ajuns în
punctul zero, adică la nivelul solului.
Mobila de lux produs[ de cei peste
200 de oameni din fabric[ a fost adaptat[ `n ultimii ani condi\iilor de criz[,
iar Marin Blidar adaug[ c[ "multe game
de mobilier au devenit imposibil de
v]ndut".
Din tot grupul de fabrici sătmărene
de mobilă a rămas, ca o excepţie, Ardudana Ardud, unde se perpetuează
profilul moştenit la Revoluţie. În opinia
inginerului Petru Ştefănescu, explicaţia
acestui fenomen rezidă în capacitatea
managerială a patronului care administrează fabrica.
Un sfârşit dintre cele mai nefericite
l-a avut fabrica de mobilă din Tăşnad.
Joi, 28 aprilie 2011, fabrica de mobilă

s-a făcut scrum în urma unui puternic
incendiu izbucnit în acea zi, la orele
după-amiezii. Două hale au ars din temelii, însă a fost afectată aproape întreaga cantitatea de cherestea. Flăcările
s-au extins pe o suprafață de aproximativ 6 hectare. Pagubele se ridică la
milioane de euro. Toată mobila era trimisă spre export, iar materia primă folosită era stejarul masiv. Au ars< fabrica
de mobil[ pe o suprafa\[ de circa 3 ha.
S-au degradat< elementele de
construc\ie ;i de rezisten\[, geamurile
;i u;ile, parțial acoperi;urile cl[dirilor.

Ce s-a pus în loc?
Cum se face atunci că, tocmai în
judeţul nostru, s-au ivit ici-colo câte o
firmă de mobilă cu capital străin, dar
cu (mult mai puţini) muncitori români?
Camera de Comerţ ne-a furnizat o
listă de firme constituite după Revoluţie
şi care mai funcţionează şi în prezent<
Nord Simex> Resetar> Nord/ North
Wood> Firoc Invest – capital francez.
Alte firme noi importante, cu capital străin, sunt< Pure Home Collections>
Design for Life - capital german> GP
Sofa (al treilea exportator din România)
– capital italian> Top Design Furniture
Medieşu Aurit - capital german> Alro
Internaţional – capital olandez> Polipol
Mobilă – Foieni - capital german.

O reconstrucţie?
După 10-15 ani de la ruinarea industriei de prelucrare a lemnului din
judeţ, o reînnodare a tradiţiilor se va
dovedi o întreprindere destul de dificilă. Au ieşit din viaţa activă generaţii de
muncitori, specializaţi în anumite domenii, care se formaseră de-a lungul
multor ani şi cunoşteau toate secretele
meseriei. Ca să amintim doar de mobila
sculptată, sau de cea cu intarsie, cine o
să-i instruiască pe tinerii ucenici până
ce vor fi în măsură să egaleze performanţele fostelor fabrici de mobilă?
Învățământul dual ar putea fi un
semn de reconstrucție, numai să nu fie
prea târziu.
A consemnat Vasile Nechita
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Elitelele din zona Văii Ierului par să dispună de bogăţii imense generate de
controlul asupra rutelor comerciale pe care erau vehiculate materiile prime din Carpaţi (sare, cupru, aur) şi din faptul că erau amplasate în zone extrem de bogate în
resurse alimentare. Este de aşteptat că aceste bogăţii să fi fost râvnite de alte comunităţi,
iar pe plan intern să fi generat o competiţie între persoanele ce urmăreau să îşi
asigure controlul bogăţiilor şi apanajul de a le distribui în sânul societăţii.

DESCOPERIRI

~n Evul Mediu, elitele din Valea Ierului de\ineau
bog[\ii imense prin controlarea rutelor comerciale
ale aurului, cuprului ;i s[rii din Transilvania
Urmare din pagina 1

Legat de aria în care au fost descoperite, cu excepţia depozitului
“Valea Someşului”, toate descoperirele de depozite se află în partea
de sud a judeţului Satu Mare.
Aceast[ grupare de ofrande într-o
zonă restrânsă, zonă ce străbate de
la est la vest partea de sud a judeţului Satu Mare, are o semnifica\ie aparte, potrivit arheologului
Liviu Marta, muzeograf la Muzeul
Jude\ean Satu Mare.
Acest tip de concentrări au fost constatate şi în alte părţi ale Europei. S-a observat că adesea în ce priveşte concentraţiile depozitelor pot fi recunoscute
“aglomerări” ale acestora, care sunt separate prin coridoare largi de la 20 la 50 km,
coridoare lipsite de orice depuneri. Aglomerările de depozite au fost legate de "centre de bogăţie" care au avut la bază managementul sau controlul asupra unor resurse reale sau chiar ideologice (religioase).
În ultimul caz acest tip de asociere a fost
pornit prin legarea "tezaurelor ceremoniale" de "locurile ceremoniale din centrele
regionale” .
Să fie şi depozitele din orizontul Moigrad-T[uteu descoperite în partea de sud
a Sătmarului (împreună cu acelea din nordul Bihorului) parte a unui astfel de „coridor de depozite”? Pare probabil, atâta
vreme cât depozitele sătmărene leagă geografic gruparea de depozite din Sălaj de
aglomerarea extraordinară de depozite din
zona Hajdu-Bihar şi Szabolcs.

“Drumul s[rii” trecea
prin teritoriul actual
al jude\ului Satu Mare
Potrivit informa\iilor furnizate de arheologul s[tm[rean Liviu Marta, concentrarea depozitelor sătmărene corespunde
unei zone bogate în resurse alimentare,
zonă aglomerată de aşezări deschise ce au
între ele două aşezări fortificate, situate
foarte aproape una de alta. Locuirea intensă, efortul de fortificare şi concentrarea
de ofrande din zona de sud a Sătmarului
pare să depăşească strict o valorificare locală a resurselor şi ar putea avea la bază
resurse mai complexe. Practic se poate observa cum toate depozitele de bronzuri
prezentate aici se înşiruie pe traseul care
în Evul Mediu este cunoscut sub denumirea de “drumul sării”. Documentele din
Evul Mediu arată că prin zona de sud a
actualului judeţ Satu Mare, cândva parte
a comitatului Solnocul de Mijloc, trecea
“drumul sării” care pornea de la salinele
din nordul Transilvaniei şi apoi trecea prin
Poarta Meseşană, terasa Crasnei, dealurile
Tăşnadului, terasa Ierului şi marginea sudică a Câmpiei Nirului şi nordul Bihorului,
atingând Tisa la Szolnok. Desigur că proiectarea şi repetarea în preistorie a unor
fenomene istorice este o ipoteză ce nu poate fi dovedită cu certitudine.
Însă dincolo de nevoia perpetuă de sare şi de geografia care determină utilizarea
aceloraşi zone de extracţie şi aceloraşi trasee pentru căile de comunicaţie, recent s–
au conturat câteva indicii serioase referitoare la utilizarea în preistorie a “drumului
sării” din Evul Mediu, drum ce lega Transilvania de zona de nord a Alföldului. Cercetări realizate în ultimii ani în exploatarea
preistorică de sare de la Beclean – Băile
Figa (nordul Transilvaniei) au scos în evidenţă o utilizare intensă a acesteia pe parcursul epocii bronzului. Deosebit de interesant este faptul că punctul culminant al
procesului de exploatare a sării datează în
secolele XII–IX înainte de Hristos. Este de

O bună conectare la reţeaua europeană de comunicaţie poate să se constate în
depozitul de la Pir, unde există piese ce sunt specifice unor regiuni îndepărtate
remarcat faptul că cercetările au documentat un sistem complex de exploatare, prin
care erau extrase cantităţi mari de sare,
cantităţi care depăşeau cu mult nevoile locale.

ospitalităţii şi al frăţiei.

Traseul pe care era v]ndut[
sarea transilvăneană
în epoca târzie a bronzului

O bună conectare la reţeaua europeană
de comunicaţie poate să se constate în depozitul de la Pir, unde există piese ce sunt
specifice unor regiuni îndepărtate. Este
cazul pandantivului ajurat şi a unor topoare-celt ce sunt specifice zonei sud–alpine, respectiv a unui celt cu analogii în
zona de sud a Poloniei. O legare de activităţile de pe traseee de comunicaţie a depozitelor sătmărene din perioada secolelor
XI–IX `nainte de Hristos poate să explice
poziţionarea locurilor de descoperire. Marea majoritate a depozitelor au fost descoperite în zona unor căi de comunicaţii< terase de râuri (Giorocuta, Pir), în zona unor
cumpene de ape (Pişcolt şi Sărvăzel) sau
în apropierea imediată a unor fortificaţii
(Căuaş).
Dincolo de nevoia de a explica motivele amplasării grupate a depozitelor de
bronzuri sătmărene doar într-o anumită
zonă şi legarea lor de posibile fenomene
social-economice, se impune identificarea
scopului îngropării acestor obiecte, obiecte
ce reprezintă valori care nu au mai fost recuperate din pământ. Depozitele nu au
avut piese la care să fie posibilă documentarea poziţiei “in situ”, majoritatea fiind
dislocate de lucrări agricole. Doar pentru
depozitul de la Giorocuta, pozi\ia unei seceri, aşezată cu tăişul în jos, apare ca fiind
una specială, rezultat al aranjării sale în
momentul depunerii. Identificarea unui
uşoare adânciri în lutul de sub ea, sugerează că această piesă şi toporul de lângă
ea reprezintă “miezul depozitului”, păstrat
in situ ca urmare a îngropării mai adânci
în raport cu piesele dislocate de plug.
Alte date care ar putea sugera motivele
îngropării depozitelor de bronzuri le oferă
modul de tratare a pieselor din depunere
sau modul în care au fost selectate, în măsura în care se poate stabili că acestea nu
reprezintă îngropări de bunuri avute la îndemână. Referitor la tratamentul pieselor
îngropate se poate constata că în depozitele
de bronzuri sătmărene sunt respectate caracteristicile seriei Moigrad-T[uteu< majoritatea pieselor sunt depuse întregi şi un
număr mai mic sunt depuse fragmentat.
În ce priveşte fragmentarea pieselor din
seria Moigrad-T[uteu se poate considera
că reprezintă o etapă intermediară între
depunerile din orizontul III (Kurd/ Cin-

Un posibil traseu al drumului pe care
era comercializată sarea transilvăneană în
epoca târzie a bronzului este jalonat de
fortificaţiile de la Dej, Moigrad, Şimleul
Silvaniei, Derşida, Căuaş, Andrid. Pare să
nu fie întâmplător faptul că aceste fortificaţii “se aglomerează” pe aceeaşi rută pe
care a funcţionat în Evul Mediu drumul
sării, marcând punctele strategice ale acestuia (Dej, Moigrad, Derşida, Andrid). Este
relevant faptul că aceste aşezări au fost
construite în vremea culturii Gava, când,
pe de o parte, în salina de la Băile Figa a
fost documentată cea mai intensă exploatare, iar, pe de altă parte, în întreaga zonă
a Alfoldului se constată o locuire extrem
de intensă. Faptul că o stopare aproape totală a exploatării sării la Băile Figa are loc
odată cu încetarea existenţei fortificaţiilor
de pe drumul sării şi cu declinul culturii
Gava arată un nou element de corelaţie
între locuirea din zona Alfoldului şi salinele din nordul Transilvaniei.
Trebuie men\ionat c[ România este o
ţară ale cărei resurse naturale de sare sunt
printre cele mai bogate din lume, deţinând
totodată cele mai vechi mărturii arheologice ale valorificării acestor resurse< zăcăminte de sare gemă, izvoare de apa sărată,
bălţi, fântâni amenajate, lacuri.
Din cele mai vechi timpuri, sarea a reprezentat nu doar o metodă de conservare
a cărnii, laptelui (brânzei) şi a legumelor,
ci şi ca monedă de schimb. Soldaţii din
Evul Mediu îşi primeau solda în bucăţi de
sare, mineralul fiind preferat unor monede
cu valoare fluctuantă. Însăşi cuvântul “salariu” vine de la faptul că soldaţii romani
îşi primeau o parte din soldă …în sare.
Sarea a jucat, şi joacă în continuare,
un rol deosebit de important în evoluţia
societăţii umane. Dincolo de utilitatea
practică a acestui mineral trebuie subliniat
şi faptul că, în societăţile tradiţionale i se
atribuie şi o serie de proprietăţi imaginare,
simbolistica sării fiind foarte variata. Cele
mai cunoscute valori simbolice ale sării
sunt< sarea ca element primordial, sarea
ca element purificator, sarea ca simbol al

La Pir s-au g[sit obiecte specifice
unor regiuni `ndep[rtate

cu–Suseni), caracterizat printr–un număr
extrem de mare de piese fragmentate, adesea foarte mărunt, şi orizontul de depozite
V (orizont ce în Sătmar este reflectat de
depozitul de la Vetiş/), caracterizat prin
depunerea de piese întregi.
Un studiu mai aprofundat asupra fragmentării pieselor din secolele IX–IX `nainte de Hristos a putut fi realizat la depozitul
de la Pir. Lăsând la o parte ciobiturile din
zona tăişului ce se puteau produce incidental în timpul folosirii, în cazul unui celt
care a fost rupt în două bucăţi, intenţia
fragmentării este evidentă dat fiind că
aceasta a intervenit în urma lovirii sale pe
latura lată cu un obiect. Lovitura a fost
aplicată cu multă forţă, fapt ce a dus la îndoirea puternică a zonei de ruptură. Tot o
lovitură dură pare să fi suferit şi una dintre
lăncile de la Pir, căreia i–a fost despicat
tăişul. Secerile sunt cele mai fragmentate
obiecte din depozitul de la Pir, fiecare este
ruptă, trei dintre ele fiind rupte în trei bucăţi. Starea contorsionată în zona de fragmentare arată că aceasta a fost realizată
prin îndoire, produsă fie prin împingere,
fie prin lovire cu un obiect lat.
Un aspect interesant pe care îl scot în
evidenţă unul dintre topoare şi trei dintre
secerile de la Pir este acela că fragmentele
se pot adăuga, astfel încât să recompună
obiectele înainte de îndoire şi rupere. Deşi
nu a fost remarcată în mod special, depunerea mai multor fragmente de la un obiect
este o practică întâlnită în depozitele din
„orizontul IV”. În mod cert descoperirea
la Pir a fragmentelor ce recompun piese
întregi se datorează modului de recuperare
a depozitului. Folosirea detectorului de
metale a permis recuperarea unor fragmente mărunte ce au fost răvăşite de
maşinile agricole. Se poate scoate în evidenţă că această recuperare completă este
un element comun al depozitelor din orizonturile IV şi V care au fost recuperate
cu detectorul de metale.

Deteriorarea unor piese
din bronz se datoreaz[
practicilor rituale
Potrivit informa\iilor furnizate de arheologul s[tm[rean Liviu Marta, deteriorarea unor piese a fost explicată, cel puţin
în parte, prin practici rituale, acesta fiind
unul dintre argumentele pentru care un
număr mare de arheologi consideră depozitele ca având un caracter votiv. Pe de
altă parte, fragmentarea pieselor de bronz
din depozite şi cu precădere a secerilor a
fost explicată de unii cercetători prin posibila lor apartenenţă la un sistem premonetar. Între cele două direcţii de interpretare, depozitul de la Pir oferă detalii ce trimit spre o fragmentare ce nu a avut raţiuni
practice, ci rituale. La seceri se constată
renunţări la direcţii de fragmentare preconizate iniţial, trasate prin tăiere, sau chiar
deja forţate prin îndoire, fiind evident că
s–a renunţat la obţinerea unor cantităţi de
metal ce ar fi fost stabilite înainte de rupere.
Intenţionalitatea deteriorării pieselor poate
fi indusă atât pe baza alegerii porţiunilor
uşoare de rupere, dar şi pe baza obiceiului
specific depozitelor din orizontul IV de a
pune ca ofrandă mai multe fragmente ce
provin de la aceiaşi piesă.
Depunerea mai multor fragmente
dintr-o piesă reprezintă o schimbare faţă
de etapa anterioară a depozitelor Kurd, în
care ofrandele aveau foarte des câte un singur fragment de la fiecare artefact. Prin
analogie cu situaţia ofrandelor din templele greceşti de epocă geometrică acest
model de depunere a fost interpretat pe
baza principiului „pars pro toto”, principiu
conform căruia fragmentul depus înlocuieşte ca semnificaţie obiectul întreg. Louis
Nebelsick a argumentat pentru o variantă
a acestui model< o parte a obiectelor sunt

depuse în ofrandă iar o parte sunt luate de
participanţi. Această semnificaţie a împărţirii obiectelor în o parte divină şi una
umană ne apare ca fiind pierdută în etapa
Moigrad-T[uteu, atâta vreme cât în ofrande adesea sunt depuse toate fragmentele
de la piese.

Darul dat zeilor contra
darului primit
Prezenaţa unor piese exotice în depozitul de la Pir poate fi pusă pe seama rutei
de transport a sării din nordul Transilvaniei spre Câmpia Panonică, bine documentată pentru perioada medievală. Alături de alte bunuri exotice, traseul acestui
drum comercial apare a fi controlat de fortificaţiile de la Andrid, Căuaş, Derşida,
Şimleul Silvaniei, Moigrad şi Dej. Elitelele
din zona Văii Ierului par să dispună de
bogăţii imense generate de controlul asupra rutelor comerciale pe care erau vehiculate materiile prime din Carpaţi (sare,
cupru, aur) şi din faptul că erau amplasate
în zone extrem de bogate în resurse alimentare. Este de aşteptat că aceste bogăţii
să fi fost râvnite de alte comunităţi, iar pe
plan intern să fi generat o competiţie între
persoanele ce urmăreau să îşi asigure controlul bogăţiilor şi apanajul de a le distribui
în sânul societăţii. În acest sens sunt vizibile
oglindirile materiale ale unor strategii sociale complexe ce urmăreau prezervarea
controlului comunităţii asupra bogăţiei şi,
în acelaşi timp, constituiau pretext şi ocazie
de afirmare sau consolidare a statului social a elitelor ce încercau să controleze cât
mai profund societatea. În zona de nord–
vest a Românei aceste aspecte transpar cel
mai bine în cazul aşezării de la Căuaş (situată la o distanţă de 17 km de Pir).
Pe de o parte ofrandele metalice au reprezentat obiecte sacrificate prin îngropare
în scopul de a obţine contra–daruri de la
zei, într–o acţiune de tipul “do, ut des”. În
acelaşi timp ofrandele metalice s-au dorit
a fi un mijloc de exprimare în domeniul
relaţiilor sociale. Oferirea de cadouri pentru zei în cadrul unor ceremonii erau ocazii
de a afişa capacitatea extraordinară a unor
persoane de a renunţa la mari bogăţii, în
scopul de a le investi în relaţia cu zeii. În
cazul unor ceremonii publice, practic, în
acelaşi timp, era etalat statutul şi rangul
acelora ce donau surplusul. Ca şi în cazul
altor strategii sociale (construcţii de fortificaţii şi structurare de aşezări), la care este
greu de delimitat componenta funcţională
(apărare, utilizare eficientă a spaţiului din
aşezare) de componenta de afirmare a statului social prin “inginerii sociale”, şi în
cazul depozitelor de bronzuri ultimul element este dozat cu o componentă religioasă, de factură contractuală (darul dat zeilor
– contra–darului primit/ aşteptat de la zei).
Pretextul şi “ambalajul” gestului era exprimat în faţa comunităţii ca fiind unul de
factură religioasă. Nesocotirea voinţei divine şi jignirea zeilor nu erau aspecte menite a fi asumate nici în particular – şi cu
atât mai puţin în public, în condiţiile în
care societatea avea nevoie de lideri care
investesc averi mari în relaţia cu zeii.
Revenind la depozitul de la Pir, repetarea practicilor de depunere (fragmentarea, modul de aranjare) şi repetarea selecţiei pieselor pe baza unor canoane dezvăluie o codificare în spatele căreia averea
era distrusă cu scopul de a obţine graţie
divină şi era afişată ostentativ cu scopul
de a obţine sau menţine un statut social.
Regia rituală includea o componentă religioasă şi conţinea o componentă socială,
ultima nefiind probabil mascată ci etalată
ostentativ. În ceremonie sacrul şi profanul
se completau într–un act în care un capital
economic era aparent nimicit, dar practic
era transformat într–un capital simbolic.
A consemnat Mirela Filimon
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Produsul induce un confort digestiv fiind indicat `n Sindromul colonului iritabil precum ;i `n
cazul altor afec\iuni gastrointestinale< constipa\ie, diaree non-patogen[, balon[ri, flatulen\[,
crampe, halen[ foetid[ de origine digestiv[, intoleran\[ la lactoz[. Componen\a probiotic[ ;i cea
polenic[ au o ac\iune net[ `n controlul ponderal produsul fiind util ;i celor ce doresc s[ sl[beasc[
(obezi, supraponderali).

PROTONIC de la Hypericum
reduce nivelul colesterolului
Supliment alimentar func\ional cu rol adjuvant `n vitaminizarea organismului, reglarea
func\iei digestive ;i control ponderal.
Compozi\ie< polen poliflor, culturi
probiotice complexe de Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus delbruekii bulgaricus, vitaminele A, C, E, B1, B2, PP, B6, B9, B12,
microelemente Zn, Se, Fe, Cr, Mn, Si,
zah[r invertit enzimatic, inulin[, sorbitol, tinctur[ de propolis. Prin compozi\ia sa complex[ ;i `n `ntregime natural[ PROTONIC reprezint[ o surs[
de macro, micro-elemente, macronutrien\i, factori biologici activi ;i microorganisme probiotice cu `nalt[ valoare biologic[ ;i biodisponibilitate.
Mecanism de ac\iune< este un supliment alimentar func\ional format
dintr-o component[ polenic[ ;i una
probiotic[ cu ac\iune de prevenire ;i
tratament al afec\iunilor benigne de
prostat[, de reglare a func\iei digestive
;i control ponderal, de prevenire a
afec\iunilor cardiovasculare, detoxifiant, neurotonic ;i cu efecte geriatrice.
Produsul are ac\iune imuno-modulatoare ;i de stimulare a sistemului endocrin. Vitaminizeaz[ ;i remineralizeaz[ organismul. O caracteristic[
esen\ial[ a produsului este aceea c[ polenul a fost susceptibilizat printr-un
procedeu enzimatic cresc]nd astfel
biodisponibilitatea acestuia prin distrugerea exinei care `mpiedic[ asimilarea substan\elor valoroase din polenul nativ.
PROTONIC con\ine fosfolipide,
steroli, acizi gra;i esen\iali. Acizii gra;i
esen\iali cu caten[ lung[ (omega 3,
omega 6) au un rol metabolic deosebit
de important, particip]nd la structurarea fosfolipidelor membranelor celulare, fiind ;i activatori ai unor enzime
ce ac\ioneaz[ at]t `n metabolismul lipidic c]t ;i `n procesele inflamatorii,
intervenind `n modularea expresiei fenotipice a genomului. Aceste componente lipidice au efecte benefice asupra
sistemului cardiovascular, sistemului
nervos ;i pielii.
Produsul con\ine

vitamine hidrosolubile din grupa B,
vitamina C, dar ;i vitamine liposolubile A ;i E. De remarcat con\inutul `n
vitamina B12 cu activitate biologic[
extrem de ridicat[.
PROTONIC are o activitate ANTIOXIDANT{ NATURAL{ ridicat[
datorit[ ac\iunii sinergice a vitaminelor A, C, E ;i microelementelor Seleniu
;i Zinc. Aceast[ activitate `l recomand[
`n prevenirea ;i combaterea STRESULUI OXIDATIV la nivelul celular, stres
cauzator al maladiilor grave cardiovasculare, neurodegenerative, inflamatorii, cancerelor ;i `mb[tr]nirii precoce. Produsul con\ine macroelementele
necesare organismului.

PROBIOTICELE
Produsul induce un confort digestiv fiind indicat `n Sindromul colonului
iritabil precum ;i `n cazul altor
afec\iuni gastrointestinale< constipa\ie,
diaree non-patogen[, balon[ri, flatulen\[, crampe, halen[ foetid[ de origine
digestiv[, intoleran\[ la lactoz[. Componen\a probiotic[ ;i cea polenic[ au
o ac\iune net[ `n controlul ponderal
produsul fiind util ;i celor ce doresc s[
sl[beasc[ (obezi, supraponderali).
Produsul PROTONIC poate exercita ac\iuni benefice asupra alergiilor<
eczema atopic[, alergii la lapte, poliartrit[ reumatoid[. Prin ac\iunea de absorb\ie a substan\elor mutagene ;i stimularea sistemului imunitar produsul
PROTONIC exercit[ o ac\iune de inhibi\ie a produc\iei de carcinogeni ai
microflorei intestinale, oferind
protec\ie `mpotriva apari\iei tumorilor
canceroase.
Produsul induce un r[spuns imunitar prin efecte complexe de excludere
competitiv[ ;i transloca\ie / efect barier[, `mpotriva diareelor de origin[
viral[ (Rotavirus), a diareelor generate
de disbacteriemia consecutiv[ tratamentelor cu antibiotice, a colitelor (C.
difficile) ;i a diareelor nosocomiale.
PROTONIC are o activitate marcat[ antipatogen[ fa\[ de germenul Helicobacter pylori, agent cauzator al gastritelor, ulcerelor ;i cancerelor gastrice.
Produsul PROTONIC manifest[
un efect imunomodulator (status imunitar,
r[spuns vaccinal)
interac\ion]nd
cu celulele imunitare sau cu
receptorii celulari determin]nd o
cre;tere a activit[\ii de
fagocitoz[ a
celulelor albe
;i o sporire a
sintezei de citokine.
PROTONIC
prin
ac\iunea antipatogen[ ;i de
excludere
competitiv[
exercit[ ;i un
efect pozitiv
asupra vaginozelor ;i infec\iilor urinare. Prin componen\a polenic[ ce sinergizeaz[ puternic cu

cea probiotic[ produsul PROTONIC
are ;i efect de detoxifiere, fiind indicat
;i persoanelor dependente de alcool,
diminu]nd dorin\a de a consuma
b[uturi alcoolice, precum ;i celor care
doresc s[ renun\e la consumul de droguri. Produsul prin componentele sale
active are capacitatea de a stimula mecanismele de metabolizare a xenobioticelor (substan\e toxice) din organism.
Datorit[ inhibi\iei producerii de endotoxine de c[tre microflora intestinal[
produsul este indicat ;i `n endotoxemia
asociat[ cirozei.
Produsul PROTONIC prin componen\a probiotic[ ac\ioneaz[ asupra deconjug[rii acizilor biliari reduc]nd nivelul colesterolului din s]nge ;i deci
riscul de apari\ie a aterosclerozei ;i bolilor cardiovasculare. Produsul con\ine,
de asemenea, un raport corect `ntre vitamina B6 ;i metionin[ ceea ce face ca
Homocisteina inductoare de arterioscleroz[ s[-;i reduc[ toxicitatea.
Anumi\i compu;i genera\i de microflor[ probiotic[ se comport[ ca inhibitori de ACE (Angiotensin Converting
Enzyme) av]nd un efect de sc[dere a
tensiunii arteriale, indic]nd produsul
;i suferinzilor de hipertensiune arterial[.
PROTONIC con\ine precursori
hormonali de tip androgen precum ;i
acizi hidroxamici, conferind o capacitate de prevenire ;i tratament al afec\iunilor benigne de prostat[< prostatite,
hidrocel, prostato-veziculite, adenom
de prostat[). Aceste efecte sunt
poten\ate ;i de activitatea antioxidant[
a microelementelor zinc (Zn), Seleniu
(Se) ;i vitaminelor A, C, E, flavonoizilor naturali prezen\i `n produs.
Datorit[ complexit[\ii componentelor sale produsul PROTONIC manifest[ ;i o ac\iune revigorant[, revitalizant[ ;i de prelungire a duratei de via\[
(efecte geriatrice) sporind totodat[ calitatea vie\ii.
Consumul regulat de PROTONIC
are efecte benefice directe asupra sistemului nervos, amelior]nd capacitatea
mental[, procesele de memorare ;i cognitive, comb[t]nd st[rile de anxietate,
psihotice, dependen\e ;.a.
Este recomandat persoanelor devitalizate, stresate, care-;i desf[;oar[ activitatea `n medii poluate, copiilor, adolescen\ilor, adul\ilor, b[tr]nilor, convalescen\ilor. Produsul are efecte generale vitalizante ;i de protec\ie ;i preven\ie a maladiilor metabolice (obezitate, diabet), degenerative (cardiovasculare, neurodegenerative, cancere, inflamatorii), a `mb[tr]nirii precoce.
Produsul se g[se;te la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261 716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr.
3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte,
v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

S~N~TATE
Persoanele active social au mai
mari ;anse de supravie\uire
`n caz de cancer de s]n
Persoanele foarte sociabile
`nregistreaz[ cele mai mici rate
de deces ;i de recuren\[ a acestei
boli, `n compara\ie cu persoanele mai pu\in active din punct de
vedere social, se arat[ `ntr-un
studiu amplu efectuat pe mii de
femei diagnosticate cu cancer de
s]n. Rezultatele cercet[rii au fost
publicate recent `n jurnalul Societ[\ii Americane pentru Cancer, noteaz[ Agerpres.

vie\ii sociale asupra femeilor diagnosticate cu cancer de s]n — inclusiv
`n ceea ce prive;te recuren\a ;i decesul din aceast[ cauz[", a completat ea.
Acesta este considerat cel mai amplu studiu cu privire la leg[tura dintre
rela\iile sociale ;i ;ansele de supravie\uire `n caz de cancer.

Persoanele izolate din punct
de vedere social sunt cu 43%
mai predispuse
la o recuren\[
Studiul, a c[rui realizare a fost a cancerului de s]n

sus\inut[ de National Cancer Institute
din Statele Unite, a analizat date de la
9.267 de femei diagnosticate cu cancer de s]n invaziv, `n stadiile 1-4, informa\ii colectate ;i incluse `n cadrul
unor cercet[ri realizate `n statele americane California, Utah, Oregon, Arizona ;i Texas, dar ;i `n Shanghai, China. Oamenii de ;tiin\[ au examinat
modul `n care o varietate de factori
lega\i de stilul de via\[ — inclusiv
exerci\iile fizice, alimenta\ia, controlul greut[\ii corporale ;i factorii sociali — influen\eaz[ supravie\uirea `n
cazul cancerului de s]n.

Influen\a benefic[ a vie\ii
sociale asupra femeilor
"~n general, femeile care au mai
multe leg[turi sociale — inclusiv cele
diagnosticate cu cancer de s]n — au
un risc de deces mai sc[zut", sus\ine
Candyce H. Kroenke, om de ;tiin\[
`n cadrul Diviziei de Cercetare a organiza\iei Kaiser Permanente, autoare
principal[ a studiului publicat `n jurnalul Cancer. "Descoperirea noastr[
demonstreaz[ influen\a benefic[ a

La doi ani dup[ ce au primit diagnosticul de cancer de s]n ;i pe parcursul a dou[ decenii dup[ aceea femeile au r[spuns la `ntreb[ri cu privire la via\a social[, inclusiv la chestionare legate de rela\ia cu partenerii
lor de via\[, cu membrii comunit[\ii,
cu prietenii ;i cu rudele.
~n compara\ie cu femeile cu o
via\[ social[ foarte activ[, persoanele
caracterizate drept izolate din punct
de vedere social sunt cu 43% mai predispuse la o recuren\[ a cancerului
de s]n ;i au un risc cu 64% mai mare
de deces din aceast[ cauz[. De asemenea, ele au cu 69% mai multe ;anse
de a muri din cauza altor factori `n
compara\ie cu persoanele foarte sociabile.
Cercet[torii mai arat[ `n acest studiu c[ femeile `n v]rst[ f[r[ un partener de via\[ au 37% mai multe ;anse
de deces din cauza cancerului de s]n
`n compara\ie cu cele c[s[torite. De
asemenea, cele care au pu\ini prieteni
manifest[ un risc cu 40% mai mare
de deces din aceast[ cauz[ `n compara\ie cu cele cu mul\i prieteni.
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Sfecla roșie este un depozit natural de vitamine și de microelemente care nu se distrug prin
fierbere. De aceea, ea este un eficient leac împotriva unor afecţiuni grave. Prin conţinutul ei bogat
în fier și vitamina C, sfecla favorizează creșterea nivelului de hemoglobină din sânge. Anemia și
alte boli grave ale sângelui pot fi ameliorate prin consumul zilnic de sfeclă roșie, care contribuie și
la întărirea pereţilor vasculari.

RE}ETE
Sfecla ro;ie face
minuni în cazul
cancerului de sân
Sfecla roșie este o plantă erbacee bianuală, care face parte
din aceeași familie cu sfecla de
zahăr, sfecla de distilerie, sfecla
furajeră, sfecla de grădină. Sfecla
roșie este cunoscută ca aliment,
adică folosirea ei în salate, dar și
în anumite acrituri, are și o serie
de virtuţi terapeutice.

Sup[ moro;eneasc[
de rasol de vit[

:ni\el vienez
cu ca;caval

Compoziţie
Are în compoziţie multe substanţe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1,
B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic și antioxidanţi.
Pigmentul care dă rădăcinii caracteristica culoare roșu-violaceu și care are o
acţiune antioxidantă este saponina. Este
bogată în substanţe vegetale care ușurează
eliminarea grăsimilor, acid glutamic, un
aminoacid care stimulează activitatea sistemului nervos.
Sfecla roșie se poate consuma ca și garnitură, în stare crudă sau coaptă (în acest
caz nu trebuie decojită, pentru a-i păstra
calităţile nutritive) sau ca suc obţinut prin
centrifugare. Poate fi, de asemenea, un ingredient în ciorbele de legume, în timp ce
frunzele se pot consuma în salate, crude,
opărite sau fierte pe aburi.
Sfecla roșie este un depozit natural de
vitamine și de microelemente care nu se
distrug prin fierbere. De aceea, ea este un
eficient leac împotriva unor afecţiuni grave. Prin conţinutul ei bogat în fier și vitamina C, sfecla favorizează creșterea nivelului de hemoglobină din sânge. Anemia
și alte boli grave ale sângelui pot fi ameliorate prin consumul zilnic de sfeclă roșie,
care contribuie și la întărirea pereţilor vasculari.
Consumată în mod regulat, sfecla roșie
previne și tratează leucemia, cancerul pulmonar, colono-rectal și cel gastric. Rădăcina de sfecla roșie face minuni în cazul
cancerului de prostată sau de sân, precum
și în cancerul testicular.
Prin consumul de sfeclă putem
menţine la cote normale nivelul de colesterol din sânge. Multitudinea de microelemente care se găsesc în sfeclă în cantităţi
apreciabile o transformă într-un mijloc
eficient de detoxifiere a organismului și de
întărire a imunităţii. Sfecla roșie contribuie
la stabilizarea PH-ului (echilibrul acid-alcalin) din corp, fapt important pentru imunitate, deoarece bacteriile înfloresc atunci
când echilibrul PH-ului din organism se
strică. Împotriva simptomelor de gripă și
răceală este indicat consumul zilnic a două
pahare cu suc de sfeclă roșie. Parodontoza,
o boală destul de gravă la nivelul danturii
poate fi combătută cu ajutorul sfeclei roșii.
Bolile renale, precum infecţiile și calculii
renali pot fi combătute prin consumul de
sfeclă roșie.
Un tratament excelent pentru sindromul oboselii postvirale, al oboselii cronice,
pentru febra glandulară sau pentru recuperarea după o boală istovitoare este amestecul de sucuri din sfeclă, morcovi, măr și
ţelină. Afecţiunile hepatice pot fi ameliorate prin consumul de sfeclă roșie. Astfel
ficatul gras (steatoza hepatică), ficatul obosit, ficatul leneș sau chiar în stările infecţioase precum hepatite sfecla roșie ajut[
la îmbunătăţirea metabolismului celular
și prelungește viaţa hepatocitelor (celule
hepatice).
Prin conţinutul mare de fibre, sfecla
roșie are efecte benefice în cazul problemelor digestive. Rădăcina de sfeclă roșie
combate constipaţia. Se poate consuma
sfecla roșie crudă sau fiartă amestecată cu
hrean și miere. Sucul de sfeclă roșie asigură
rezistenţă nebănuită a musculaturii în cazul efortului fizic susţinut.
Contraindicaţii< sucul de sfeclă nu se
bea imediat, trebuie lăsat 2-3 ore, ca să se
evapore unele substanţe nocive. Sfecla nu
este recomandată diabeticilor, din cauza
conţinutului ridicat de zaharuri, nici celor
care suferă de calculi renali de tip oxalaţi,
deoarece conţine acid oxalic.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ave\i nevoie<
Un kg de rasol de vită, circa
800 g de zarzavaturi și legume
(morcovi, pătrunjei, păstârnac,
țelină, gulie, conopidă, mazăre,
eventual păstăi, brocoli, sau câteva frunze de varză), un ardei
gras, o ceapă de mărimea unui
ou, 2-3 linguri de ulei, sare, piper, tăiței pentru supă sau
g[luște din gris.

Mod de preparare<
Ceapa se feliază și se prăjește ușor în
ulei. Rasolul curățat și spălat se taie bucăți
și se prăjește ușor în uleiul în care a fost
prăjită ceapa. Se folosește inclusiv osul.
Ceapa se poate arunca, sau se poate fierbe
mai departe în supă. Când carnea a prins

Ingrediente<
4 felii groase de pulpă de
mânzat foarte fragedă, 6-700
ml lapte dulce, 2-3 foi de dafin, circa 300 g de cașcaval uscat, 6 ouă, pesmet, sare, piper,
ulei pentru prăjit, 1-2 felii de
lămâie la servire.
o crustă albicioasă, se stinge cu circa 2,5
l de apă și se fierbe la foc foarte mic circa
2 ore. Se adaugă zarzavaturile și condimentele, apoi tot așa, la foc foarte mic se
mai fierbe până când toate ingredientele
se înmoaie. Se ia de pe foc, se lasă să se
limpezească, se strecoară și se separă ingredientele. Tăițeii sau g[luștele se fierb
separat, în apă sărată și se strecoară. La
servire se așează în farfurie zarzavaturile,
carnea, tăițeii, apoi supa fierbinte. Se poate orna cu pătrunjel verde sau ardei iute.

Rulad[ de ca;caval

Mod de preparare<
Feliile de carne se crestează la mijloc
și se bat la o grosime de circa o jumătate
cm fiecare parte, apoi, în frigider, se lasă
circa 2-3 ore la înmuiat în lapte, cu frunzele de dafin, în așa fel, încât laptele să
poată pătrunde și între felii. Cașcavalul
se feliază la o grosime de circa 5 mm.
Carnea se strecoară de lapte, se condimentează și se umple cu cașcaval, astfel,

încât circa un cm la marginea feliilor să
nu fie acoperit. În această parte apăsăm
bine-bine carnea între degete, să se lipească puțin (se poate prinde cu scobitori), apoi lăsăm să stea așa încă vreo 20
de minute. Se bat ouăle, se condimentează. Feliile de carne se trec prin oul bătut, cu grijă să nu cadă cașcavalul, apoi
în pesmet și din nou în ouă. Carnea se
prăjește în ulei încins, la început sub capac, apoi descoperit. Se servește caldă,
cu câteva picături de zeamă de lămâie.
În zona noastră se preferă cu garnitură
de cartofi pai, dar cel mai bine se potrivește cu salată de cartofi, sau doar simplu,
cu salată de murături sau de crudități.

Tort mu;uroi

Ingrediente<
Ingrediente<
Pentru blat< 250 g de margarină, 500 g de făină, o lingură de
smântână, gălbenușul unui ou,
un praf de copt, puțină sare.
Pentru umplutură< 200 g margarină, 100 g cașcaval afumat, răzuit, 100 g de alt cașcaval nesărat,
neafumat, mai tare (de exemplu
trapisst) răzuit, sare.

Mod de preparare<
Se amestecă bine componentele aluatului, se frământă bine până când se
omogenizează perfect și se lasă circa 30
minute la frigider. Se amestecă apoi com-

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

Pentru blat< 250 g de făină
albă fină, 250 ml lapte dulce,
250 g zahăr, 50 g de unt, un ou,
1 pliculeț de praf de copt, 3 linguri de cacao.
Pentru cremă< 300 ml
smântână dulce, 50 g de ciocolată, 2 pliculețe de zahăr vanilat, 3 banane

Mod de preparare<
Se topește untul, până când devine lichid, dar nu fierbinte. Se bate oul și se
amestecă cu untul, apoi treptat, se adaugă
zahărul, laptele și cacaoa, cu grijă, să nu
rămână noduri. Apoi se amestecă cu făina
și cu praful de copt. Aluatul se toarnă într-o formă antiaderentă, semisferică, unsă
cu unt și presărată cu făină. Se coace la foc

potrivit, circa 35 minute. P]nă când blatul
se răcește, frișca rece și zahărul vanilat se
bate spumă tare și se adaugă ciocolata rasă,
apoi se lasă la frigider. Cu un cuțit ascuțit
se taie blatul, astfel încât să obținem un
blat rotund de circa 1 cm. Cu o lingură se
scobește interiorul blatului sferic, punând
deoparte miezul. Scobitura se umple stratificat cu frișcă, banane și eventual miezul
scobit sfărâmat, se așează capacul, se întoarce, se unge exteriorul cu frișcă, apoi se
presar[ cu miezul sfărâmat foarte fin, dar
se poate și cu ciocolată.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Dacă întâmpini Anul Nou la un restaurant elegant, cu un decor spectaculos, îţi recomandăm să
porţi o rochie care să nu fie nici prea opulenţă şi strălucitoare, nici prea banală. Poţi opta pentru o
rochie midi, cu partea de jos confecţionată din tiul "înfoiat" şi asimetric. Mizează pe puterea de atracţie
a negrului, cu care nu ai cum să dai greş.
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MOD~

|inutele de Revelion trebuie adaptate
în func\ie de locul petrecerii
Spune-mi unde îţi petreci Revelionul, că să-ţi spunem cum te îmbraci. Ţinutele pentru seară de
Anul Nou trebuie adaptate în
funcţie de locul în care se desfăşoară petrecerea.
Doar aşa te poţi simţi confortabil în
ele. Aşa cum la serviciu nu te îmbraci în
rochie lungă acoperită cu paiete strălucitoare, nici de Revelion nu poţi merge
la un party în familie îmbrăcată cu o rochie scurtă, mulată şi decoltată.
Iată 5 ţinute diferite pe care le poţi purta
în 5 contexte diferite în seară de Revelion.

1. Ţinută de Revelion la un
restaurant elegant

Dacă întâmpini Anul Nou la un
restaurant elegant, cu un decor
spectaculos, îţi recomandăm
să porţi o rochie care să nu
fie nici prea opulentă şi
strălucitoare, nici prea banală.
Poţi opta pentru o rochie midi, cu partea de
jos confecţionată din
tiul "înfoiat" şi asimetric.
Mizează pe puterea de
atracţie a negrului, cu care nu
ai cum să dai greş.

2. Ţinuta pentru club

Iarnă aceasta se poartă foarte mult
paietele. Micile detalii strălucitoare sunt
ideale pentru petrecerea de Revelion din
club, deoarece îţi conferă un aer sexy şi
seducător. Îţi sugerăm să alegi o rochie
scurtă din paiete negre, cu decolteu la
baza gâtului şi spatele gol. O astfel de
rochiţă trezeşte fantezii în minţile bărbaţilor, mai ales că spatele gol te obligă
să nu porţi sutien.

3. Ţinuta pentru o petrecere în
familie

Revelionul petrecut în familie este
ocazia perfectă pentru a purta o rochie
tangerine casual. Cum în jurul tău vor
fi doar persoane din familie, nu ai nevoie
de o ţinută extravagant[, îndrăzneaţă
sau excesiv de sexy. Îţi recomandăm să
cauţi în magazine (dacă nu ai deja) o rochie scurtă, cu mâneci lungi sau 3 sferturi şi decolteu decent. O centură subţire
în talie îţi va pune şi mai mult silueta în
valoare.

4. Ţinuta de Revelion pentru o
petrecere la cabană

Dacă îţi petreci Revelionul departe
de zarva din oraş, mai exact într-o cabană cochetă la munte, îţi recomandăm
să porţi un pulover coral pufos şi o fustă
scurtă neagră. Ţinuta pentru un Revelion petrecut la cabană trebuie să fie cât
mai confortabilă, dar în acelaşi timp este
bine să fie adaptată tendinţelor.

5. Ţinuta pentru un concert
în aer liber

Îţi place să mergi de Revelion la un
concert în aer liber, de unde poţi admira
focurile de artificii de la miezul nopţii?
Atunci trebuie să te îmbraci bine, ca să
nu îngheţi. Pentru un Revelion în aer liber îţi recomandăm să porţi o pereche
de pantaloni skinny, o hain[
scurtă de blană, prevăzută cu glugă şi o pereche de botine sau
cizme călduroase.
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Statisticile medicale arat[ c[ persoanele care `n timpul anului au obiceiuri alimentare
nes[n[toase, de S[rb[tori au tendin\a s[ fac[ excese, `n vreme ce persoanele preocupate de
o alimenta\ie s[n[toas[, `;i p[streaz[ cu u;urin\[ echilibrul.

DIET~

Alimenta\ia temperat[ asigur[ de s[rb[tori
s[n[tatea de care avem nevoie
Pentru o digestie u;oar[, face\i o plimbare de cel pu\in o or[ al[turi de familie
Se apropie cu pa;i mari
Cr[ciunul, o S[rb[toare a familiei, moment `n care oferim ;i
primim daruri, dar putem s[ ;i
c[dem u;or `n plasa tenta\iilor
culinare tradi\ionale.
Pentru a ne feri de nepl[cerile legate
de consumul excesiv de alimente, e bine
s[ con;tientiz[m ce se petrece `n organismul nostru atunci c]nd m]nc[m.

Procesul digestiv
Dup[ cum se ;tie, digestia reprezint[
procesul complex pe care `l punem `n
mi;care de ﬁecare dat[ c]nd ducem la
gur[ un aliment. :i, de;i obi;nuim s[
alegem alimentele, nu putem s[ alegem
digestia ideal[.
Prin aceasta, practic, `ntregul organism se implic[ `n munc[, al c[rui scop
(s[ nu uit[m) este extragerea ;i absorb\ia
celei mai mari cantit[\i posibile de elemente nutritive din alimente.
De aceea, e bine s[ insist[m asupra
importan\ei pe care o au `n digestie factorii externi cum sunt clima, tensiunea
nervoas[ sau mesele copioase (ori cu un
exces de ingrediente), m]nc[rurile
re`nc[lzite, cu alimente pu\in compatibile
sau cu un exces de conservan\i sau resturi
de produse chimice cu care au fost tratate
diverse culturi de plante. S[ ne amintim
procesul.
~n cavitatea bucal[ se prediger[,
mestec]nd bine, carbohidra\ii, `n timp
ce `n stomac se produce digestia proteinelor. Dup[ c]teva ore, amestecul de
alimente din stomac este transformat
`ntr-un “terci”, care prime;te numele de
chim. Acesta este primit de duoden (prima por\iune a intestinului sub\ire) unde,
ca ;i cum ar ﬁ vorba despre o g[leat[ sau v[rsat “detergen\ii” necesari pentru
diluarea diferitelor substan\e.
Sucul pe care `l secret[ pancreasul se
amestec[ cu bila, substan\a produs[ de
ﬁca t(un litru la aproximativ 24 de ore),
care se `nmagazineaz[ `n vezica biliar[.
Aceste sucuri, `mpreun[ cu cel propriu
intestinului realizeaz[ o mare parte a digestiei, `n care ﬁecare enzim[ se une;te
cu o substan\[ speciﬁc[ (gr[sime, protein[ sau carbohidrat) pentru a ﬁ absorbit[ de chilii intestinali. Chimul poate
r[m]ne `ntre dou[ ;i patru ore `n intestinul sub\ire (care m[soar[ `ntre trei
;i ;apte metri lungime). ~n aceast[ pe-

rioad[, ni;te m[turici sau peri;ori, care
c[ptu;esc interiorul intestinului absorb
substan\ele de care avem nevoie, transport]ndu-le spre torentul sanguin sau
spre colon, ultima por\iune a circuitului.
~n acest ﬁnal de circuit (de aproximativ
doi metri lungime) se absoarbe apa, pe
care `nc[ o mai con\ine masa, iar bolul
(care nu mai este “bol alimentar”, ci “bol
fecal”) `nainteaz[ pentru a ﬁ evacuat. Intestinul gros deshidrateaz[ ;i evacueaz[
con\inutul intestinal< este sf]r;itul circuitului.
Pentru a realiza aceste func\ii, intestinul are nevoie de ;ase p]n[ la
dou[zeci de ore. Procesul se prelunge;te
dac[ mobilitatea colonului este sc[zut[
sau dac[ alimenta\ia este s[rac[ `n ﬁbre
vegetale.
Materialul care r[m]ne dup[ descompunere merge mai departe pe tractul intestinal pentru eliminare.
O parte din aceste resturi sunt gaze
inodore `n condi\ii normale, ele sunt purtate u;or de intestin. Trecerea acestor
gaze f[r[ durere este cunoscut[ sub numele de ﬂatulen\[ ;i cu to\ii tr[im aceast[
parte a digestiei. ~ns[, c]nd se produc
alte gaze, cum este sulful, rezultatul este
nepl[cut, ne creeaz[ o stare de disconfort,
chiar dureroas[, spunem c[ organismul
se baloneaz[.
O cauz[ a balon[rii este alimenta\ia
excesiv[, atunci c]nd se consum[ por\ii

mari de alimente ;i, `n plus se combin[
macronutrien\ii (protide, lipide ;i glucide) `n mod necorespunz[tor. Este cazul
meselor tradi\ionale de Cr[ciun.

Recomand[rile
nutri\ioni;tilor
Statisticile medicale arat[ c[ persoanele care `n timpul anului au obiceiuri
alimentare nes[n[toase, de S[rb[tori au
tendin\a s[ fac[ excese, `n vreme ce persoanele preocupate de o alimenta\ie
s[n[toas[, `;i p[streaz[ cu u;urin\[
echilibrul.
Tradi\iile culinare speciﬁce
rom]nilor, cu alimente `nc[rcate de
gr[simi, proteine animale, `ndelung prelucrate termic, bog[\ia de calorii,
afecteaz[ p]n[ ;i un organism s[n[tos.
~nso\ite de consumul de alcool ;i lipsa
de mi;care, aceste obiceiuri duc c[tre
latura nepl[cut[ a S[rb[torilor.
Gre;elile alimentare cele mai
frecvente \in de cantitatea ;i calitatea produselor consumate `n aceast[ perioad[,
care contribuie la apari\ia complica\iilor
digestive nedorite, cum sunt grea\[, senza\ia de greutate `n stomac, balonare ;i,
uneori chiar vom[ ;i diaree. Suprasolicitarea tubului digestiv poate provoca de
la o banal[ indigestie sau gastrit[ p]n[
la pancreatit[ acut[. De aceea, consumul

de alimente trebuie s[ ﬁe controlat. Tenta\ia de a ne r[sfa\a cu delicii culinare
este foarte mare, `ns[ orice persoan[ care
vrea s[ se bucure de s[n[tate, ar trebui
s[ aib[ o alimenta\ie temperat[ de
S[rb[tori.
Pentru a evita nepl[ceri digestive,
`ntre felurile de m]ncare trebuie s[ existe
pauze, `n a;a fel `nc]t stomacul s[ poat[
digera felul anterior. Sarmalele grase,
caltabo;ul, crusta curcanului, ciorb[
plin[ de gr[simi, friptur[, trebuie consumate `n cantit[\i c]t mai mici ;i `ntotdeauna cu legume din abunden\[, salat[
de crudit[\i sau salat[ de varz[. Deserturile tradi\ionale (cozonacul, checul,
pr[jiturile) trebuie f[cute `n cas[ cu un
aport c]t mai mic de gr[sime de tip margarin[, dar ;i cantitatea de zah[r raﬁnat
trebuie s[ ﬁe moderat[.
Hidratarea corect[ ajut[ digestia ;i
limiteaz[ apetitul crescut, a;a c[ aportul
de ap[ este important.
Ananasul este un fruct suculent, delicios, bogat `n c]teva vitamine ;i minerale. Mul\i `l servesc la sf]r;itul mesei
ca pe un desert minunat, care ajut[ la digestia altor alimente. Al\ii prefer[ s[ `l
consume `nainte de mas[, deoarece este
un bun aperitiv, preg[tind stomacul pentru primirea hranei.
Pentru ca digestia s[ ﬁe c]t mai
u;oar[, pute\i proﬁta de luminile spectaculoase ;i de t]rgurile de Cr[ciun ;i s[
face\i o plimbare de cel pu\in o or[ al[turi
de familie.
Re\ine\i c[ cele mai periculoase alimente pentru stomacul, pancreasul sau
colecistul nostru sunt< salat[ de boeuf,
sarmalele, friptur[ de porc, c]rna\ii din
carne de porc sau ou[le umplute. Putem
alege ingrediente mai dietetice (o

maionez[ mai u;oar[, o carne mai slab[),
metode de preparare mai potrivite (g[titul la cuptor sau gr[tar `n loc de pr[jit) ;i
s[ le consum[m c]t mai simplu, cu salat[
din bel;ug ;i f[r[ p]ine, cartoﬁ sau orez.
Eventual, putem ad[uga o garnitur[ de
morcovi.
S[ nu uit[m s[ consum[m tradi\ionalul cozonac la micul dejun `mpreun[ cu
o can[ de lapte sau ceai, f[r[ alte alimente.

Recomand[ri pentru copii
Carnea de pui, curcan sau pe;te, sunt
recunoscute pentru gustul lor delicios,
ﬁind `n acela;i timp s[n[toase pentru
pitici. Con\inutul mare de proteine, vitamine, acizi gra;i omega 3, fosfor, magneziu ;i nu numai, precum ;i faptul c[
sunt u;or de digerat transform[ aceste
alimente `n solu\ia ideal[ pentru o mas[
s[n[toas[. Pentru c[ tradi\ionala salat[
de boeuf nu este cea mai bun[ alegere
pentru cei mici, o salat[ r[coritoare de
legume `n care combin[m morcovi,
\elin[, castrave\i, salat[ verde, ardei,
varz[, peste care turn[m pu\in[
maionez[ dietetic[, este alternativ[
potrivit[.
Dac[ vom ad[uga `n meniul de
Cr[ciun diverse sortimente de br]nzeturi, le vom asigura micu\ilor cantitatea
ideal[ de calciu, vitamine ;i proteine ;i
se vor delecta cu gustul deosebit al acestora. Diversele sortimente de br]nz[ pot
ﬁ asezonate cu fructe cum sunt strugurii
sau c[p;unii.
Po[ bun[ tuturor!
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

MELISSA - Magazin produse
naturale pentru s[n[tate
Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!
Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12
(vis-a-vis de Poli\ie)

O înţelegere cât mai bună a bolilor şi a factorilor de risc asociaţi
este crucială pentru a conceptualiza rolul sportului în prevenirea
acestora şi în promovarea sănătăţii.
Speciali;tii au întocmit o listă cu
afecţiuni care pot fi evitate dacă practicăm sportul în mod regulat.
Obezitatea
Obezitatea este o afecţiune asociată
în mod direct cu lipsa activităţii fizice şi
cu o alimentaţie nesănătoas[ şi implică
o cantitate excesivă de grăsime corporală.
Obezitatea nu este o problemă doar din
punct de vedere estetic. Aceasta poate
creşte riscul apariţiei altor boli, precum
bolile de inimă, diabetul sau hiperten-

siunea arterială. Pentru a preveni toate
aceste afecţiuni, antrenorii recomandă
minimum 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi, fie că vorbim de mers
alert, alergare sau alte sporturi în aer liber.

include o activitate fizică regulată şi o
alimentaţie sănătoasă. Celor care se confruntă cu probleme de greutate le este
recomandată scăderea în greutate şi programe de antrenament regulate care să îi
menţină la o greutate normală.

Osteoporoza
Anumite tipuri de exerciţii fizice sau dovedit extrem de eficiente în minimizarea pierderii densităţii osoase. Mersul pe jos, jogging-ul, dansul sunt activităţi care pot reduce riscul de a dezvolta
osteoporoză. De cealaltă parte, cyclingul sau înotul ne ajută să îmbunătăţim sistemul cardiovascular, dar nu sunt la fel
de eficiente în prevenirea osteoporozei.

Cancerul
S-a estimat că aproximativ 40% dintre toate cazurile de cancer pot fi prevenite printr-o alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică regulată.

Diabetul
Diabetul poate fi prevenit sau întârziat printr-un stil de viaţă sănătos care

Depresia
Tulburările mintale, neurologice sau
de comportament, precum depresia, anxietatea sau tulburările de dispoziţie pot
fi prevenite cu ajutorul activităţii fizice
regulate. Sportul îmbunătăţeşte starea de
spirit şi percepţia de sine, promovând
sănătatea mintală.

✂

Anumite boli pot fi evitate prin sport
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Dincolo de umorul de situa\ii ;i uneori de limbaj, textul pune o problem[ grav[ `n fa\a privitorilor<
prejudecata ipocrit[. De aceea spectacolul trebuie s[ fie mai ales sincer, iar poantele pe c]t posibil
temperate, ferite de tenta\ia cabotinismului. A;a a fost filmul din 1998, a;a reu;e;te s[ fie montarea
de la Satu Mare din 2016.

TEATRU

“Cin[ cu pro;ti”, o reg[sire
pl[cut[ a comediei `n stil francez
~n urma sondajelor din stagiunile trecute, sec\ia rom]n[ a Teatrului de Nord a aflat ceva ce nu
era de mirare< publicul prefer[ comedia. A;a c[, dup[ spectacolul
dramatic cu accente tragice “Cabinierul”, a doua premier[ a noului
sezon s-a pliat pe cererea spectatorilor, ;i spre bucuria noastr[ a
rezultat un spectacol bun.
Piesa aleas[ a avut un destin fericit.
Scris[ la mijlocul anilor 1990, “Le diner
des cons” (literal s-ar traduce “Cina
pro;tilor”) i-a adus imediat succes dramaturgului francez Francis Veber, iar
filmul regizat tot de el `n 1998 a primit
trei premii César - cel mai bun scenariu
(Veber), cel mai bun rol principal masculin (Jacques Villeret) ;i cel mai bun
rol secundar masculin (Daniel Prévost)
- ;i `nc[ trei nominaliz[ri.
Spectacolul lansat pe scena S[lii
Mari a teatrului s[tm[rean la finalul
s[pt[m]nii trecute a fost pentru regizorul lui, Daniel Vulcu, o re`nt]lnire cu
textul, la trei ani dup[ ce l-a `nscenat la
Teatrul Municipal din Baia Mare. Trecerea timpului pare s[ fi clarificat viziunea lui Vulcu asupra acestei piese,
c[ci versiunea s[tm[rean[ este mai
`nchegat[ ;i mai `ngrijit lucrat[ dec]t
montarea b[im[rean[, pe care publicul
de la noi a putut-o vedea `ntr-o sear[
din luna ianuarie 2013.

Sf]nta naivitate
`n lumea fandosi\ilor
~n Fran\a, ca ;i la noi, unii au prea

Pierre (Ciprian Vultur), Pignon (Romul Moru\an), Cheval (Stelian Ro;ian) ;i Leblanc (Vlad Mure;an)
mul\i bani ;i prea mult timp liber. Prin
urmare, `;i omoar[ plictiseala cum pot.
Caut[ prostovani de care s[ r]d[. Editorul Pierre a g[sit unul epocal, `i ;i spune “campionul mondial al pro;tilor”.
Unul de pe la ANAF-ul lor, unul Pignon,
obsedat de machete construite din chibrituri. Un om bine inten\ionat, dar cam
h[b[uc ;i naiv, ceea ce `l predispune la
gafe `n serie.
Dobor]t de o criz[ de sciatic[, Pierre, cu Pignon pe cap, intr[ din mici

ne`n\elegeri `n `ncurc[turi tot mai mari<
nevasta pleac[, amanta se sup[r[, fiscul
- prin agentul Cheval, amic cu Pignon
- afl[ despre averea lui nedeclarat[... ;i
bietul musafir, vr]nd s[ ajute, mai mult
;i tot mai mult `ncurc[. E r[zbunarea
destinului, conchide Pierre. Iar dup[ ce
`nsu;i misterul cinei i se sparge `n fa\[,
se treze;te tocmai el depl]ns de cel pe
care-l credea de pl]ns. Evident, gafa de
la final pune definitiv capacul pe acest
bor; din ce `n ce mai picant.

Vodevilul bine temperat
:coala comediei bulevardiere a produs multe piese de duzin[, dar “Cina
cu pro;ti” nu este printre ele. Dincolo
de umorul de situa\ii ;i uneori de limbaj,
textul pune o problem[ grav[ `n fa\a
privitorilor< prejudecata ipocrit[. De
aceea spectacolul trebuie s[ fie mai ales
sincer, iar poantele pe c]t posibil temperate, ferite de tenta\ia cabotinismului.
A;a a fost filmul din 1998, a;a reu;e;te

s[ fie montarea de la Satu Mare din
2016. Decorul lui Cristian G[tina ajut[
prin `ncadrarea lui `ntre tablouri de gust
`ndoielnic - cu trimitere la protipendada
de la noi - ;i fereastra deschis[ spre jocul
ascuns al convorbirilor telefonice. Regia
lui Daniel Vulcu este mai discret[, mai
atent[ la fluen\a trecerii `ntre momente
;i fiecare particularitate a personajelor
are noim[. Iar tu;ele mai grosiere care
apar ici ;i colo sunt justificate de Fran\a
zilelor noastre, cu problema ei musulman[ ;i jocul dublu `n privin\a homosexualilor.
Cel mai p]ndit de cabotinism e desigur actorul care-l joac[ pe Pignon. La
TNB, Hora\iu M[l[ele a predat un curs
de m[iestrie cu acest rol. Acum, Romul
Moru\an porne;te `n tromb[, dar rodeaz[ motoarele pe parcurs ;i reu;e;te
s[-l fac[ simpatic pe nefericitul arhitect
cu teoria chibritelor. Umorul graviteaz[
gra\ios `n jurul lui. Ciprian Vultur construie;te mig[los frustrarea ;i disperarea
lui Pierre, `ntr-un nou rol de referin\[
pentru el. Alina Negr[u e minunat[ `n
explozia de isterie a amantei Marlene
(o ajut[ ;i rochia `n stil hippy), iar lui
Vlad Mure;an `i st[ bine postura de
martor dandy amuzat la toat[ t[r[;enia.
O compozi\ie solid[ face Stelian Ro;ian
`n rolul agentului fiscal Cheval, cu bonomia, viclenia ;i bunul sim\ al omului
simplu pe care nu-l po\i duce de nas. :i
el a rezistat tenta\iei s[ exagereze momentul c]nd Cheval afl[ c[ e `ncornorat
- jocul lui e de un firesc binevenit. Sictirit[, `n ton cu tr[irea so\iei lui Pierre,
arat[ Raluca Mara, iar Sergiu T[b[caru
e grijuliu `n apari\iile sale episodice.
Vasile A.

Povestea lui Harap Alb a ajuns pe scena teatrului s[tm[rean
Unul din basmele cele mai
`nc[rcate de simboluri din literatura rom]n[, “Povestea lui Harap
Alb” este destul de greu de adaptat pentru scena de teatru. Spectacolul lansat recent de sec\ia
rom]n[ a Teatrului de Nord
reu;e;te s[ fie fidel textului ;i s[
strecoare, `n acela;i timp, doza
necesar[ de umor f[r[ a duce totul `n b[;c[lie.
De la publicarea pove;tii `n 1877,
mai `nt]i `n “Convorbiri literare” sub
conducerea lui Titu Maiorescu, apoi
`n “Timpul”, unde lucra Mihai Eminescu, basmul lui Creang[ s-a pretat
la multe interpret[ri, pentru c[, dincolo de partea sa accesibil[ copiilor,
personajele lui fantastice ;i locurile
comune acestui gen literar, destui cititori aviza\i au v[zut aici mai mult
dec]t o poveste a unui fiu de `mp[rat.
Se poate imagina o lectur[ `n cheie interiorizat[, teologic[ chiar, a
`nfrunt[rii lui Harap Alb cu `ncerc[rile
la care e supus mai `nt]i de tat[l lui,
apoi de Sp]nul care `i fur[ identitatea,
a;a cum egoismul `;i `nsu;e;te fraudulos noble\ea spiritual[ a chipului divin din om. Personajele hiperbolizante
din suita care-l `nso\e;te pe t]n[rul
fiu de `mp[rat devin simboluri ale tuturor sim\urilor, c[ci f[r[ st[p]nirea

Suita lui Harap Alb sosit[ `n triumf la curtea ~mp[ratului Verde dup[ expedi\ia la `mp[ratul Ro;u
lor omul nu poate visa la `mplinirea
deplin[. De altfel, to\i - Fl[m]nzil[,
Setil[, Geril[, Ochil[, P[s[ri-L[\i-Lungil[ - `l asigur[ pe Harap Alb c[ acolo
unde merge el, la lupta cu vr[jile fiicei
~mp[ratului Ro;u ;i vicleniile tat[lui
ei, nu are cum s[ se descurce f[r[ ei,
a;a cum omul complet nu poate face
fa\[ provoc[rilor ;i ma;ina\iunilor patimilor ;i min\ii f[r[ s[-;i ia `n posesie

sim\urile ;i abilit[\ile `n cel mai `nalt
grad.
L[s]nd la o parte sensurile mai
mult sau mai pu\in v[dite ale pove;tii,
vom spune c[, spre deosebire de alte
spectacole pentru copii adaptate ;i regizate de el, Andrei Mihalache a intervenit mult mai pu\in `n text. :i credem c[ e mai bine a;a, c[ci uneori aluziile ;i ironiile - chiar grosiere pe alo-

curi - `ngr[m[dite `n alte pove;ti erau
mult peste capacitatea copiilor de a le
`n\elege. A;a c[ povestea curge ;nur,
ajutat[ vizual de decor ;i mai ales de
costume, parte a scenografiei imaginate de Alexandru Radu.
Andrei Stan `l joac[ pe Harap Alb
f[r[ s[ caute s[ se impun[, c[ci personajul e un centru de greutate influen\at
de to\i cei din jur. Cornel Miron nu-l

face pe Sp]n prea odios, ci mai cur]nd
creeaz[ un ;mechera; de duzin[, `nc]t
e greu de crezut c[ ~mp[ratul Verde se
las[ chiar a;a u;or p[c[lit. Trioul fetelor acestuia (Crina Andriuc[, Rozana
F]na\[, Anca Dogaru) e savuros `n redarea emo\iilor v]rstei primelor iubiri.
Cristian But face patru roluri, cel mai
izbutit fiind machiavelicul ~mp[rat
Ro;u. Fata lui a `nc[put la premier[ `n
pielea Ioanei Cheregi, care o transform[ `ntr-un soi de personaj de desene animate cu eroi malefici, ajutat[
;i de costuma\ia cu aripi de liliac. Galeria ajutoarelor lui Harap Alb, bine
conturat fiecare (;i `mbr[cat cum se
cuvine), e asumat[ de Rora Demeter,
Cristian Dan, Adriana Vaida, Lucia
Maria Rac;an ;i Carmen Fr[\il[, cea
din urm[ prelu]nd alte dou[ roluri
(baba ;i Sf]nta Duminic[). Tibor Szekely este unul din fiii pap[-lapte al
~mp[ratului Alb ;i m]na dreapt[ a
~mp[ratului Ro;u, iar `n ambele ipostaze are momente comice de \inut
minte. Roxana F]na\[ e zvelta regin[
a albinelor, Cristian Iorga s-a costumat
`n rolul calului, iar Carol Erdos `;i pune `n valoare de ceva timp v]rsta ;i
barba impun[toare `n toate rolurile de
`mp[ra\i sau mo;i din pove;tile de la
Teatrul de Nord.
Un spectacol pl[cut, de folos trupei
;i micilor spectatori deopotriv[.
V.A.
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Cel de al treilea eveniment desfăşurat practic pe 14 decembrie la Biblioteca Judeţeană
Satu Mare, a fost premierea tinerilor care au participat la Concursul de creaţie pe teme
istorice “Ilie Sălceanu”.

LITERATUR~

Lun[ bogat[ în evenimente culturale
organizate de Cenaclul “Afirmarea”
Săptămâna scriitorilor
sătmăreni, o manifestare
în premieră

Pentru membrii Cenaclului literar “Afirmarea”, parte integrantă a Asociaţiei Clubul Creatorilor
- “Afirmarea”, Satu Mare, luna decembrie a acestui an este bogată
în evenimente culturale.
Dacă în prima săptămână a avut loc
tradiţionala şedinţă de cenaclu, la mai
puţin de o săptămână distanţă, la iniţiativa cenaclului, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare, a fost deschisă
"Săptămâna scriitorilor sătmăreni" - expoziţie de carte, ca apoi la alte câteva zile
distanţă să aibă loc Festivitatea de premiere a tinerilor care au participat la
Concursul de creaţie literară pe teme istorice "Ilie Sălceanu", organizat de asociaţie în cadrul proiectului "Promovarea
creaţiilor poeţilor, prozatorilor şi artiştilor sătmăreni, păstrarea memoriei înaintaşilor", susţinut financiar de Primăria
Satu Mare, prin Centrul Cultural G.M.
Zamfirescu.

Andrei Sălăjan a citit proză
în şedinţa de cenaclu
În prima săptămână a lunii decembrie, mai precis pe 7 decembrie, în
şedinţa de cenaclu găzduită de Cafeneaua
culturală "Poesis" din Satu Mare, a citit
proză scurtă Andrei Sălăjan.
Ideea naraţiunii, dar mai ales titlul
"Vise, vise şi iar vise" au fost elementele
care au captat atenţia şi curiozitatea asistenţei.
Protagonistul zilei a aşternut pe coala
de hârtie, o poveste pornită de la un vis,
care aşa cum ştim, are durata de ordinul
fracţiunilor de secundă, iar de cele mai
multe ori, odată cu sosirea dimineţii, porneşte pe drumul fără întoarcere, intervenind uitarea.
Autorul descrie cu anume amănunţime o întâlnire a sa, pe pajiştea din
satul natal, cu ceva de natură fantastică.
La mică distanţă de el, o navă intergalactică, de dimensiunea unui teren de
fotbal, era aterizată, iar din ea au început
să iasă extratereştri (umanoizi, cum îi
numeşte autorul), care în mod ciudat i
s-au adresat pe înţelesul povestitorului.
Ca semn al posibilei amiciţii, umanoizii, printre care, chipurile l-a recunoscut pe un unchi al său plecat cu ceva
timp în urmă în lumea umbrelor s-a dovedit comunicativ.
Acesta, alături de alţi pasageri de pe
navă, l-au servit cu struguri nemaivăzuţi,
cu boabe de mărimea unui măr şi cu aromă aparte.
După această dovadă de omenie şi
ospeţie, este invitat să viziteze nava, provocare căreia nu-i dă curs. Zgomotul decolării navei cosmice îl readuce pe povestitor la realitate, clipă în care visul se
... frânge.
Despre acest fragment care putea fi
dezvoltat pe spaţii ample, dar probabil
din insuficienta documentare a autorului, povestirea s-a terminat brusc, au vorbit< Gheorghe Cormoş, Ioan Coriolan
Aniţaş, Dorel Iurcencu, Mihai Sas, Ioan
Andreica, Liliana Lazăr Dobos.
Dacă unele luări de cuvânt au apreciat ideea şi curajul autorului de a o dezvolta o asemenea idee, altele s-au referit
la stângăcii de exprimare, unele greşeli
în construirea frazelor şi chiar în conducerea naraţiunii.
S-a concluzionat că ideea merită reluată, regândită, rescrisă în alte coordonate, lucru pe care autorul l-a acceptat.
În finalul acestei reuniuni de lucru
s-au citit câteva epigrame, unele scrise
de Andrei Sălăjan, iar altele adresate lui.

:edin\a cenaclului “Afirmarea” g[zduit[ de Cafeneaua Cultural[ “Poesis”

Cel de al doilea eveniment în ordinea
programării şi desfăşurării a fost acela
intitulat "Săptămâna scriitorilor sătmăreni", care a fost deschis pe 12 decembrie,
cu perioadă de desfăşurare până pe 16
decembrie inclusiv, la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Cu mai mult timp în urmă, s-a născut
ideea în cadrul Cenaclului literar "Afirmarea", de organizare în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană, a manifestării "Săptămâna scriitorilor sătmăreni". Demersul
vizează aducerea în atenţia publică a
scriitorilor sătmăreni începând cu anul
1900, până în prezent. Propunerea a fost
îmbrăţişată de Biblioteca Judeţeană şi sa trecut la muncă. Au fost găsite pe diverse lucrări literare numele a 177 de autori sătmăreni. Din motive de spaţiu, au
fost aşezate pe rafturile expoziţiei volumele sătmărenilor, dar numai câte unul.
Asta pentru că sunt deja sătmăreni care
au publicat zeci de volume. Expunerea
lor ar fi pus în dificultate personalul bibliotecii, iar Sala de lectură "Gheorghe
Bulgăr", gazda expozi\iei de carte s-ar fi
dovedit neîncăpătoare. Printre cele 177
de nume se regăsesc scriitori de toate etniile, convingerile religioase, fără nicio
tentă de discriminare.
La deschiderea evenimentului au
vorbit Paula Horotan, directorul adjunct
al instituţiei gazdă şi prozatorul Ioan Coriolan Aniţaş, preşedintele Asociaţiei
Clubul Creatorilor Afirmarea. Alături de
organizatorii evenimentului, de diverşi
scriitori sătmăreni, la deschidere au participat şi două clase de elevi de la Colegiul
Naţional Doamna Stanca din Satu Mare.
Pe parcursul săptămânii, elevi şi alţi
cititori au avut posibilitatea de a se întâlni
cu unii dintre semnatarii cărţilor aflate
în expoziţie. S-au purtat dialoguri, s-au
citit poezii şi s-au împărtăşit impresii.

Premierea tinerilor creatori

S[pt[m]na scriitorilor s[rm[reni a vizat aducerea `n aten\ia public[ a scriitorilor locali, `ncep]nd cu anul 1900

Tinerii scriitori care au participat la Concursul de Crea\ie “Ilie S[lceanu” au fost premia\i

Cel de al treilea eveniment desfăşurat
practic pe 14 decembrie la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, a fost premierea tinerilor care au participat la Concursul
de creaţie pe teme istorice “Ilie Sălceanu”.
Iată lista premianților în ordinea stabilită de juriu< Amelina Meseşan - Liceul
Teoretic Carei, locuI I, Greta Braşoveanu,
Colegiul Naţional Kolcsey Ferenc - Satu
Mare - locul II, Ioana Porumbăcean, Liceul de Arte "Aurel Popp" - Satu Mare,
locul III, menţiuni au fost acordate elevelor< Cristina Moldovan - Liceul de Arte
"Aurel Popp, Vanessa Ştefania Chiorean
- Liceul de arte "Aurel Popp", Anda Porumbăcean - Liceul de arte "Aurel Popp,
iar diplome de participare s-au acordat
următorilor patru concurenţi< Narcisa
Carina Lăpuşte - Liceul de Arte "Aurel
Popp", George Ghilea - Liceul de Arte
"Aurel Popp", Alexandra Tegen - Liceul
Teoretic Carei şi David Kato - Liceul de
Arte "Aurel Popp".
Premiile în bani s-au oferit prin generozitatea sponsorilor< Aurel Bancoş,
Mariana Ţiproc, Gheorghe Ardelean şi
Silviu Zetea. Organizatorii acestui concurs mulţumesc pentru sprijinul oferit.
Printre sponsori menţionăm şi revista Eroii Neamului, prin editorul col.(r)
Voicu Şichet, Informaţia Zilei, Mircea
Blaga ş.a. Sărbătoarea literară s-a încheiat
cu mai multe colinde interpretate de Georgeta Govor şi Diu Oşan.
Pagină coordonată de Ioan A.

Este folosit un dispozitiv pentru ca sângele să fie din nou pompat în organism atunci când este
nevoie, iar pentru prevenirea deteriorării celulelor este administrat un tratament specific. Sângele
şi fluidele corporale sunt înlăturate ulterior şi înlocuite cu o soluţie precum antigelul. Însă, acest
proces este unul controversat, căci nu se poate ca un om să fie readus la viaţă cu succes în acest
mod. Cazul fetei nu a mai avut un precedent, căci este prima oară când se cere ca o persoană
decedată să fie readusă la viaţă prin această metodă.
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Scandal uria; `ntre cercet[tori
din cauza unei fete criogenizate
Tatăl unei fete de 14 ani, care
este primul copil britanic care a
fost criogenizat, se teme că aceasta se poate trezi peste 200 de ani
şi nu va mai cunoaşte pe nimeni,
nu va mai avea familie şi nici
amintiri. Această fată a murit luna trecută şi acum se află într-un
rezervor criostatic, la o temperatură de -196 grade Celsius, în interiorul Institutului de Criogenie,
din Michigan (SUA).
Acest eveniment a stârnit o amplă
dispută între părinţii fetei, mama sa dându-şi acordul pentru această operaţiune,
pe când tatăl său care, de asemenea, suferă de cancer, a refuzat, invocând modalităţile brutale prin care se realizează
acest lucru.
În ceea ce priveşte alegerea fetiţei,
înainte să moară, aceasta a scris o scrisoare în care îşi motivează alegerea< "Am
fost rugată să explic de ce am ales să fiu
supusă acestei metode bizare. Am doar
14 ani şi nu vreau să mor, dar ştiu că
acest lucru se va întâmpla. Cred că
această metodă îmi oferă o şansă de a fi
tratată şi de a mă trezi la un moment
dat, chiar dacă acest lucru se va întâmpla
şi peste mii de ani. Vreau să trăiesc şi
cred că în viitor se va descoperi un tratament împotriva bolii mele. Vreau să
am această şansă. Aceasta este dorinţa
mea."
Corpul său a fost preluat de către
americani şi a început să fie răcit şi introdus în nitrogen lichid, iar acest proces
a avut loc în Institutul de Criogenie din
Detroit, unde a fost criogenizat şi fondatorul său, Robert Ettinger, împreună
cu două dintre soţiile sale. Aproximativ
250 de oameni au fost supuşi acestor
proceduri. Primul a fost Dr. James Bedford, care a fost criogenizat în anul 1967.

La Institutul de Criogenie, din Michigan (SUA), rezervoarele criostatice men\in
corpurile pacien\ilor la o temperatură de -196 grade Celsius
Este folosit un dispozitiv pentru ca
sângele să fie din nou pompat în organism atunci când este nevoie, iar pentru
prevenirea deteriorării celulelor este administrat un tratament specific. Sângele
şi fluidele corporale sunt înlăturate ulterior şi înlocuite cu o soluţie precum
antigelul. Însă, acest proces este unul
controversat, căci nu se poate ca un om
să fie readus la viaţă cu succes în acest
mod. Acest caz al fetei nu a mai avut un
precedent, căci este prima oară când se
cere ca o persoană decedată să fie readusă la viaţă prin această metodă.

Martin Ingvar, neurolog la Institutul
Karolinska din Suedia, este de părere că
acest proces este supus eşecului şi că cei
care îl practică sunt doar nişte şarlatani.

Tat[l feti\ei acuz[ oamenii
de ;tiin\[
Dezbaterea din spatele practicii criogenizării devine una din ce în ce mai
generalizată, căci cercetătorii şi cei care
susţin această practică se tem să nu fie
acuzaţi sau greşit înţeleşi.

Criobiologul Ramon Risco susţine
că oamenii de ştiinţă riscă să îşi distrugă
carierele şi să fie excluşi din societăţile
ştiinţifice dacă iau parte la asemenea
proceduri, procedură care a fost aplicată
şi în cazul fetei de 14 ani, din Marea Britanie, care a fost criogenizată după ce a
murit în urma unui cancer agresiv.
Aceste acuzaţii vin după ce tatăl acelei fete i-a acuzat pe cei care practică
această metodă că doar obţin beneficii
de pe urma oamenilor care se află în situaţii care îi fac vulnerabili. În urma
unei discuţii cu membrii Institutului de
Criogenie din Detroit, acesta a afirmat<
"Sunt de părere că aceştia creează o falsă
speranţă pentru toţi cei cărora le e teamă
de moarte. Atunci când am întrebat dacă
există măcar o şansă de 1 la un milion
ca fiica mea să fie readusă la viaţă, au
spus că nu pot confirma acest lucru."
Cu toate acestea, Risco a afirmat că,
în viitor, este probabil ca acest lucru să
fie posibil, dar înainte de a se oferi un
verdict clar, va trebui testată eficienţa
acestei metode pe şoareci, de exemplu.
Tom Gibson, membru al unei organizaţii non-profit care a preg[tit corpul
fetei pentru transportul în Michigan,
acolo unde a avut loc procedura, este
de părere că se încearcă aducerea unor
prejudicii doar pentru a se mediatiza
cât mai mult acest caz şi pentru a se asigura un profit pentru cei care exploatează acest eveniment.
Astrofizicianul Martin Rees este de
părere că acest lucru a luat o prea mare
amploare, afirmând< "Foarte mulţi oameni de ştiinţă se tem că, dacă embrionii
pot fi conservaţi, acest lucru nu se poate
aplica şi în cazul oamenilor. Dar, chiar
dacă ar fi o dezvoltare dezirabilă, ceea
ce nu cred, mulţi cercetători vor alege
să nu participe la astfel de proceduri
pentru că sunt de părere că aceasta nu
este o procedură uşoară. "

Un rezervor gigant de ap[ s-ar putea afla la mare
ad]ncime sub scoar\a terestr[
Cercetătorii canadieni au descoperit un mineral foarte rar, care
sugerează că la mare adâncime
sub scoarţa terestră se află un rezervor uriaş de apă, care ar putea
fi mai vast decât apa tuturor oceanelor de pe planetă.
Pare un scenariu inspirat de
romanul lui Jules Verne, Călătorie
spre centrul Pământului, unde interiorul planetei noastre ascunde
un uriaş ocean. Ideea ar putea să
nu fie chiar aşa fantezistă, cred
cercetătorii canadieni. Apa s-ar
afla la o adâncime de 400-600 kilometri.
Geologii au analizat compoziţia
unui mineral, ringwoodita, care se află
între straturile superioare şi cele inferioare ale mantalei terestre. Ringwoodita conţine 1,5% molecule de apă.
“Descoperirea atestă că există zone
umede în această regiune, în adâncul
Pământului”, spune Graham Pearson,
de la Universitatea Alberta din Canada,
care a condus cercetarea.
El crede că în zona de tranziţie din-

Geologii au analizat compoziţia unui mineral, ringwoodita, care se află între
straturile superioare și cele inferioare ale mantalei terestre
tre mantaua superioară şi inferioară
există mai multă apă decât în toate
oceanele planetei.
Această descoperire ar putea lă-

muri misterul privind zona de tranziţie
din mantaua terestră, despre care unii
experţi cred că este uscată, iar alţii că
este umedă. Dacă există apă aici, ea in-

fluenţează în mod cert activitatea plăcilor tectonice şi a vulcanilor.
Până acum, ringwoodita fusese găsită doar în meteoriţi, pentru că nimeni
nu reuşise să sape aşa de adânc sub
scoarţa terestră.
Bucăţica de mineral a fost găsită
întâmplător, în 2008, de amatori care
săpau într-un râu din Mato Grosso,
Brazilia., căutând diamante. Ringwoodita se afla într-un „diamant maroniu”,
care are doar 3 mm în diametru.
Nefiind valoroasă din punct de vedere comercial, pietricica a fost oferită
geologilor, care şi-au dat seama că ascunde de fapt o adevărată comoară.
În interiorul pietrei, ei au găsit un
fragment de ringwoodită, prima mostră de acest fel care nu provenea din
meteoriţi.
Fragmentul de mineral ajunsese
probabil la suprafaţă în urma unei
erupţii vulcanice.
Nu to\i geologii sunt însă la fel de
încrezători ca Pearson. Hans Keppler,
de la Universitatea din Bayreuth, spune
că apa din mantaua terestră ar putea
exista doar sub formă moleculară, ca
hidroxil, nu neapărat ca un vast rezervor subteran.

~n China se va
construi o replic[
`n m[rime natural[
a Titanicului ;i va
simula momentul
tragic al scufund[rii
Construirea replicii în mărime naturală a Titanicului a început deja în China. Vasul va oferi turiștilor o experienţă
inedită.
Nava cu o lungime de 269 de metri
și o lăţime de 28 de metri va fi ancorată
permanent pe un lac dintr-o zonă rurală
a provinciei Sichuan. În interiorul ei vor
fi reproduse unele dintre cele mai cunoscute încăperi, înclusiv sala de dans,
teatrul și cabinele de la clasa întâi, cu o
îmbunătăţire. Toate vor dispune de internet Wi-Fi, afirmă managerul Wang
Weiling al Euchang Shipbuilding Industry Group.
O ceremonie completă a avut loc
miercuri, 30 noiembrie, în cadrul căreia
a fost prezent ministrul guvernului britanic și comisarul U.E. pentru comerţ,
Peter Mandelson. Vasul care s-a ciocnit
de un iceberg în 1912 și a provocat moartea a 1.500 de persoane este un subiect
care îi fascinează pe chinezi. Interesul a
fost stârnit în urma filmului apărut în
1997, în care în rolurile principale s-au
aflat Kate Winslet și Leonardo DiCaprio.
Nava va fi dotată cu un simulator
care le va permite turiștilor de la bord să
resimtă ciocnirea cu un iceberg.
Noua navă va fi piesa centrală a unui
parc tematic, construit de compania de
energie chineză Seven Star Energy Investment Group. Compania și-a anunţat
planul în 2014, alocând pentru acesta suma de 1 miliarde de yeni (150 de milioane de dolari).

Record mondial atins
de o rom]nc[ de 13
ani, dup[ ce a urcat
pe V]rful Giluwe
Un nou record mondial a fost stabilit
de alpinista din România, Dor Geta Popescu, (13 ani) după ce a urcat pe V]rful
Giluwe, cel mai înalt vulcan din Pacific
(4.367 de metri). Adolescenta are deja
în palmares numeroase recorduri mondiale de v]rstă și își dorește să fie prima
alpinistă din lume care reușește să încheie circuitele Seven Volcanos și Seven
Summits. Dor Geta Popescu a escaladat
V]rful Giluwe, din Papua Noua Guinee,
care are o înălţime de 4.367 de metri.
Odată cu această escaladare, adolescenta
a devenit cea mai t]nără alpinistă din lume care încheie cu succes ascensiunea
vulcanului Giluwe. ”Un munte unic, cu
totul diferit de tot ce am făcut p]nă
acum.
Cu un traseu de apropiere prin junglă în care îţi croiești drum, prin vegetaţie, cu ajutorul macetei, cu un parcurs
în gol alpin pe un sol îmbibat în apă și
ocolind o mulţime de lacuri, ajungi în
zona craterelor secundare, a crestelor de
lavă dominante. Apoi observi din depărtare siluetele celor dou[ v]rfuri stâncoase. Urmează ultimii 400 metri diferenţă
de nivel, cei mai frumoși, abrupţi,
st]ncoși, solicitanţi și cu bucuria reușitei
abia stăp]nită. Vîrful este fantastic< 360
de grade de munţi și podișuri, v]rfuri
peste 3.500 metri ieșind din jungla care
se întinde până la orizont. Da, înţeleg,
știu< Giluwe este un munte mult dorit!”,
a scris fata pe Facebook, potrivit descoper[.ro.

Pagin[ realizat[
de Mirela Filimon

12 Informa\ia de Duminic[/18 decembrie 2016

Ashley Graham, un fotomodel
cu atitudine
Chiar dac[ nu se `ncadreaz[ `n m[surile 90 - 60 - 90, acest lucru nu o împiedică
să fie un manechin de succes. Dup[ ce
anul acesta a devenit primul model „plussize” care apare pe coperta revistei „Sports
Illustrated”, `n celebra edi\ie a costumelor
de baie, a avut o ascensiune rapid[ `n lumea modei. Din ce `n ce mai multe branduri interna\ionale o au ca imagine ;i apeleaz[ la ea pentru promovare. Ashley Graham este ;i o activist[ care lupt[ pentru
promovarea unei imagini s[n[toase,
sus\in]nd discursuri motiva\ionale `n cadrul conferin\elor, dar ;i `n licee din America.
Schimbarea standardelor de siluet[ a
`nceput s[ fie din ce `n ce mai vizibil[ `n
reviste ;i prezent[ri de mod[. Modelele
„plus-size” sunt ast[zi o parte esen\ial[ a
industriei, care `ncepe s[ realizeze faptul
c[, de;i `;i prezint[ \inutele pe femei cu
m[suri mici, acestea nu sunt singurele tipuri de siluete existente `n lume. Crystal
Renn, Saffi Carina, Jennie Runk, Tess
Munster, Tara Lynn, Ashley Graham, Robyn Lawley, Justine LeGault, Candice
Huffine, toate sunt nume importante `n
lumea modei, manechine cu forme voluptoase care au succes pe podium ;i `n
campanii publicitare.
Bruneta `n v]rst[ de 28 de ani a devenit foarte cunoscut[ `n Statele Unite ale
Americii dup[ ce, `n 2010, o reclam[ TV
`n care a ap[rut a fost interzis[ pe motiv
c[ era exagerat de senzual[. Cu toate acestea, reviste importante din lumea modei
nu au considerat-o pe Ashley prea sexy ;i
au semnat contracte ca s-o aib[ `n editorialele lor. Apari\ia pe coperta „Sports Illustrated” din februarie a fost urmat[ de
un rol `n videoclipul piesei „Toothbrush”
al celor de la DNCE, `n care o interpreteaz[ pe iubita solistului Joe Jonas. Are
2,8 milioane de fani pe Instagram ;i propria p[pu;[ Barbie, iar finalul de an o
g[se;te `n postura de jurat[ a emisiunii
„America’s Next Top Model”. Fiind cofondatoarea ALDA – „un grup de modele
care reprezint[ frumuse\ea dincolo de
m[rime ;i care pune la `ncercare no\iunile
conven\ionale din interiorul industriei de
mod[” - Graham a luat cuv]ntul ;i `n cadrul Summit-ului „Empowering Women”
de la Na\iunile Unite, a participat ca invitat[ la Cina Coresponden\ilor de Pres[
de la Casa Alb[, a g[zduit o conferin\[
TEDx intitulat[ „Plus size? More like my
size”, care are peste 1 milion de vizualiz[ri.
A ap[rut ;i pe coperta revistei „Forbes”,
`n topul din 2016 al celor mai influen\i tineri sub 30 de ani.
Ashley Graham nu ;i-a `nceput cariera `n modelling cu g]ndul s[ schimbe
abordarea societ[\ii fa\[ de formele feminine, iar succesul ei actual o surprinde.
Timp de 16 ani s-a luptat cu impresarii
care, `n mod repetat, o limitau la apari\ii
`n campanii publicitare mai pu\in importante. Crescut[ `ntr-o familie cre;tin[ din
statul Nebraska, al[turi de cele dou[ surori
mai mici, Graham atribuie `ncrederea `n
sine ;i optimismul mamei sale, Linda.
„~ncrederea de sine `ncepe de acas[, iar
mama nu ne-a l[sat s[ ne privim `n
oglind[ ;i s[ spunem c[ suntem grase sau
ur]te. Ea nu ne-a dat voie s[ ne consider[m altfel dec]t normale `n ceea ce prive;te modul `n care ar[tam.” A participat
la primul ei casting la v]rsta de 14 ani,
pentru o reclam[ la sutiene. La 17 ani a
semnat un contract cu Ford Models ;i sa mutat `n New York. De;i avea succes,
Ashley nu a

fost imun[ la problemele cu
care se confrunt[ adolescentele. „M-am sim\it
`ntotdeauna pe locul al doilea. Nu eram niciodat[ cea
mai dr[gu\[, cea mai slab[
sau cea mai rapid[ la orele
de sport. Nici cea mai
de;teapt[, fiindc[ suf[r de
dislexie. Iar apoi, dintrodat[, oamenii `mi spuneau
c[ sunt minunat[, iar mie
nu-mi venea s[ cred.”
Mutarea la New York a
f[cut-o s[ descopere ;i fa\a
mai pu\in str[lucitoare a lumii modei. Dup[ ce un impresar a convins-o c[ ar putea c];tiga mult mai mul\i
bani dac[ ar sl[bi, imaginea
fa\[ de propriul corp a intrat `n declin. Atunci a trecut printr-o perioad[ `n care a `ncercat o mul\ime de
diete, care `ns[ nu au
func\ionat `n cazul ei,
aduc]ndu-i `n schimb multe kilograme `n plus. :i-a
sunat mama pl]ng]nd,
hot[r]t[ s[ renun\e la modelling, `ns[ aceasta a `ncurajat-o ;i a convins-o s[-;i schimbe modul
de via\[. Tat[l ei, care este consultant `n
afaceri, a sf[tuit-o `nc[ de la `nceputul carierei sale s[ abordeze modellingul ca pe
o afacere. A;a c[, a `nceput s[ priveasc[
acceptarea de sine ca adev[rata cheie spre
succes. A `nceput s[ aib[ mai mult[ grij[
la ceea ce m[n]nc[ ;i s[ fac[ mi;care de
trei ori pe s[pt[m]n[, schimb[ri care au
ajutat-o s[-;i recapete `ncrederea de sine.
C]nd agen\ia Ford Models a luat decizia de a `nchide divizia plus-size `n vara
lui 2013, cinci dintre fostele manechine
au hot[r]t s[ implementeze o colaborare
care s[ le permit[ s[ reprezinte
frumuse\ea f[r[ bariere de m[rime. De la
formarea ALDA, ele au semnat contracte
cu agen\ia IMG ;i au participat cu succes
la mai multe castinguri importante. Trei
dintre modele au ap[rut `n 2014 `ntr-un
inedit editorial publicat de revista „Vogue”.
„Ceea ce-;i propune ALDA s[ fac[ este s[
schimbe percep\ia fa\[ de frumuse\e, fie
c[ e vorba de v]rst[, ras[ sau m[rime”,
spune Ashley.
Chiar dac[ timp de zece ani cei din
industria modei i-au spus c[ va fi doar
un model de cataloage, niciodat[ de copert[, schimbarea agen\iei care o reprezint[ i-a adus lui Graham cinci apari\ii
de acest fel `ntr-un singur an. ~ns[ ea nu
dore;te s[ se opreasc[ aici - dup[ fiecare
reu;it[ se `ntreab[ ce poate face mai departe. Printre proiectele sale se num[r[
linia de lenjerie intim[ ;i costume de baie
`n colaborarea cu un brand canadian, lansat[ la S[pt[m]na modei de la New York.
„Sunt foarte mândră de faptul că linia
mea de lenjerie a fost lansată. Acum, orice
femeie care nu s-a sim\it vreodată reprezentată în modă sau mass-media din cauza formelor voluptoase, va avea un motiv
să se simtă importantă. A fost o zi în care
am celebrat femeile.” Pl[nuie;te, de asemenea, s[ scrie o carte `n care s[ vorbeasc[
despre modul `n care abordeaz[ ea fitnessul ;i frumuse\ea.
Pe l]ng[ fanii ei, care o ador[ ;i o `ncurajeaz[, fotomodelul are parte ;i de aprecieri negative `n
mediul
onli-

ne, fiind deseori acuzat[ c[ promoveaz[
obezitatea ;i un stil de via\[ mai pu\in
s[n[tos. „Nu ;tiu cum po\i s[ spui despre
cineva dac[ e s[n[tos sau nu doar
uit]ndu-te la acea persoan[?” ~n noiembrie 2015, Ashley a ap[rut `n emisiunea
„Good Morning America”, ocazie cu care
s-a urcat pe banda de alergare ;i ;i-a f[cut
mai multe teste medicale care au demonstrat c[ este s[n[toas[ ;i `ntr-o form[ fizic[
foarte bun[. „Cred c[ putem fi s[n[toase
indiferent de ce m[rime purt[m, iar scopul meu este s[ le educ pe femei `n acest
sens. Nu conteaz[ c[ por\i m[rimea 2 sau
22 – po\i fi s[n[toas[ at]ta timp c]t ai
grij[ de corpul t[u, faci mi;care ;i `\i apreciezi propria frumuse\ea f[r[ s[ iei `n considerare partea negativ[ a standardelor
de frumuse\e promovate de industria modei.”
Experien\a ei `n lumea modellingului a `nv[\at-o s[-;i \in[ capul sus. „Tot
timpul a trebuit s[ demonstrez c[ sunt
mai bun[ dec]t altcineva, fiindc[ aveam
mai multe kilograme `n plus. ~ntotdeauna
am fost mai plinu\[, am avut un bust mai
mare. Am fost mai g[l[gioas[ sau am avut
un r]s mai colorat. ~ns[ am `nv[\at c[
`ncrederea de sine trebuie s[ intre `naintea
ta `n orice `nc[pere.” Fotomodelul dore;te
s[ `ncerce s[ schimbe modul `n care femeile g]ndesc despre propriul trup. „:i
eu am avut parte de tot felul de experien\e.
Am pierdut joburi pentru c[ eram prea
voluptoas[, dar uneori ;i pentru c[ nu
eram suficient de plinu\[. De `ndat[ ce
am realizat c[ nu m[ voi `ncadra niciodat[
perfect `n tiparul pe care societatea l-a
construit, am sim\it o eliberare. Acesta
este corpul meu ;i sunt fericit[ a;a cum
sunt.”

