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Se împlinesc 80 de ani de
la primul proiect al ora;ului
Satu Mare cu 3 poduri
~n 1937, inginerul Matia Goschi - ;eful Serviciului Tehnic al Prim[riei Satu Mare,
a conceput un plan urbanistic `n care a inclus trei poduri
Via\a ;i cariera lui Dinu Lipatti
vor ﬁ prezentate la Viena
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Regina Elisabeta a II-a era s[ fie împu;cat[
de un paznic

Acum 80 de ani, în Satu Mare era un singur pod, situat în locul actualului Pod Decebal

Arhivele Prefecturii
s[tm[rene surprind
atmosfera antisemit[
a anilor 1940
Evreii sătmăreni au constituit până la Holocaust una din
cele mai mari comunită\i mozaice din spaţiul intracarpatic.
Când ne referim la Satu Mare,
vorbim despre spaţiul fostului
comitat, care se întindea până
la Mátészalka şi Csenger în Ungaria, la vest şi Gutâi la est, cuprinzând aşadar şi Baia Mare,
Şomcuta, Seini.
Pentru prima dată evreii
sunt atestaţi cu certitudine în
Sătmar în anul 1712, fiind sosiţi
din Galiţia şi Moravia. Unii istorici consideră că au existat
evrei în Satu Mare încă din secolul al XIV-lea. Contele Károlyi Sándor, în 1724, a stabilit
mai multe familii de evrei în
Carei şi Ardud.
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Cronica anonim[ de la curtea Voevodului
Transilvaniei Bartolomeu Dragfi
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Un militar din
Garda regală a luat-o
pe regina Elisabeta a
II-a, care obișnuiește să
se plimbe noaptea în
jurul Palatului Buckingham, drept un intrus
și a fost cât pe ce să tragă asupra ei, scrie joi
huffingtonpost.fr, care
citează o informație apărută în
The Times. Pentru că nu s-a întâmplat nimic grav, povestea este
acum una care provoacă zâmbete, scrie portalul.
Cotidianul britanic a relatat
miercuri că incidentul s-a produs
în jurul orei 03.00 dimineața între
regină, căreia îi place să facă

plimbări nocturne în
jurul Palatului Buckingham, și acest militar.
Văzând o siluetă care
se apropia în întuneric,
despre care credea că
este un instrus, bărbatul ar fi strigat< "Cine-i
acolo?" Apoi, dându-și
seama că era chiar regina Elisabeta a II-a în persoană,
el ar fi adăugat< "Doamne, Maiestatea Voastră, era cât pe ce să
trag asupra dumneavoastră".
Regina, care și-a păstrat simțul umorului, i-ar fi răspuns< "Nui nimic. Data viitoare, vă voi suna
în prealabil, ca să nu fiți obligat
să mă doborâți".

Manifesta\ii pentru legalizarea
canabisului, în ziua învestirii lui Trump
Activiştii din organizaţia DC Cannabis Coalition, care militează
pentru legalizarea marijuanei, intenţioneză să
distribuie gratis jointuri
la ceremonia de învestire
a lui Donald Trump. Militanţii cer legalizarea canabisului la nivel federal
în SUA.
Grupul DC Cannabis Coalition intenţionează să înceapă distribuirea jointurilor la ora 8 dimineaţa, pe 20 ianuarie, data ceremoniei de învestire a lui Donald
Trump, în partea de vest a Dupont Circle în Washington D.C.,
unde marijuana în scop recreaţional şi de agrement este legală.
Apoi, manifestanţii vor merge
la National Mall, unde va începe
protestul real. "Mesajul principal
este că e timpul să fie legalizat
consumul de canabis la nivel federal", a declarat Adam Eidinger,
fondatorul DCMJ, un grup de re-

zidenţi din Washington, care a introdus şi
a contribuit la obţinerea Iniţiativei 71, un
document istoric în istoria tribulaţiilor oraganizaţiilor care doresc
legalizarea drogului.
Iniţiativa 71 a atestat
drept legală posesia a
cel mult 2 uncii de marijuana. Mai
mult, Iniţiativa 71 a acordat dreptul cetăţenilor districtului să
crească şi să ofere marijuana, dar
nu s-o vândă.
Eidinger este îngrijorat, totuşi, că toate aceste progrese vor
fi în van pentru viitoarea administraţie prezidenţială, deoarece
preşedintele ales Donald Trump
l-a desemnat procuror general al
SUA pe Jeff Sessions. "E un tip care recent, în aprilie, a spus că are
în vedere impunerea vehementă
a legii federale privind marijuana.
Sessions a spus c[ marijuana este
periculoasă", a declarat Eidinger.
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EVENIMENT
Principatul Monaco
împline;te 720 de ani
de existen\[
Istoria principatului Monaco este
povestea unui cuib de pira\i, care s-a
transformat `ntr-o oaz[ a miliardarilor
din `ntreaga lume. Totul a `nceput cu
un truc al pira\ilor pe o st]nc[ de importan\[ strategic[ din Marea Mediteran[. Francesco Grimaldi, descendent
al unui guelf din Genova, ambasador
la curtea lui Frederic I Barbarossa şi la
cea a emirului Marocului, partizan al
Papei, a debarcat la 8 ianuarie 1927 pe
ţărmul stâncos al actualului Principat.
Menţionat documentar în secolul al Xlea ca o seniorie, Monaco a devenit, în
timpul domniei familiei Grimaldi
(1297-1715), un principat independent.
"R[zboinicii lui Grimaldi erau
`mbr[ca\i `n c[lug[ri. I-au p[c[lit pe
cei din interior cu \inuta lor ;i li s-a
permis accesul `n[untru. Atunci c]nd
au intrat `n cetate `ns[ au scos s[biile
din teac[, ucig]ndu-i pe oamenii care
vie\uiau acolo", poveste;te Michel Buquie, pre;edintele Biroului Turistic din
Monaco. Chiar ;i ast[zi, drapelul statului `nf[\i;eaz[ doi monahi flutur]nd
s[bii.
P]n[ la sf]r;itul secolului 19, principatul ;i-a pierdut ;i rec[p[tat independen\a de c]teva ori. Monaco pierde
p]n[ la urm[ 80 la sut[ din teritoriu,
dar `;i c];tig[ independen\a deplin[,
fiind un stat minuscul pe un teritoriu
de doar doi kilometri p[tra\i, situat
`ntre ora;ul francez Nisa ;i grani\a actual[ italo-francez[.
Prin\ul Charles al III-lea a avut la
un moment dat o idee, contact]ndu-l
pe prietenul s[u, un antreprenor sofisticat, François Bleau. Numit ;i "vr[jitorul din Monaco", acesta `;i deschide
un cazino care cunoa;te, `n scurt timp,
un succes fulminant, datorit[
elimin[rii taxelor pentru juc[tori. Nobili din `ntreaga lume vin la Monaco ;i
se stabilesc aici.
Ast[zi, Monaco este a doua cea mai
mic[ \ar[ din lume, dup[ Vatican. ~n
ceea ce prive;te venitul mediu pe cap
de locuitor, minusculul Monaco poate
fi `ncadrat `ntr-un club select. 21.000
de oameni din cei 33.000 de locuitori
ai principatului sunt milionari. Printre
ei, cu siguran\[, exist[ ;i c]\iva pira\i
cu figuri dubioase.
Prinții de Monaco au avut o autoritate absolută până la adoptarea în
1911, de către prințul Albert I, a primei
Constituții, urmate 50 de ani mai târziu, în 1962 de către o nouă Constituție
adoptată de Prințul Rainier al III-lea și
care a redus considerabil autoritatea
suveranilor de Monaco. Tradi\ionalelor
domenii de lux li s-a adăugat dimensiunea industrială pe care a cunoscuto Principatul, în perioada modernă.

Cronica anonim[ de la curtea Voevodului
Transilvaniei Bartolomeu Dragfi 1447 - 1501
El s-a remarcat ;i `n lupta de autonomie a Bisericii Ortodoxe Maramure;ene
R[sfoind documente `ng[lbenite de vremuri, aflăm că Bartolomeu Dragfi provine dintr-o familie nobiliară a Transilvaniei.
Tat[l s[u s-a numit Nicolae Dragfi
iar mama sa a fost Katalin Bathori
de Eced.
A fost ales ca Voevod al Transilvaniei `n perioada anilor 1493 - 1495. A
domnit `mpreun[ cu Ladislau de Losoncz al II-lea. Originea lui Bartolomeu Dragfi provine dintr-o ramur[ a
familiei voevodale a Drago;eștilor, care
se tr[gea din familia Drag, Conte de
Maramure;, fiul lui Sas ;i nepot a lui
Drago; din Bedeu. Toat[ familia drago;e;tilor a vrut un rol important `n
istoria Maramure;ului ;i a S[tmarului.
Bartolomeu Dragfi s-a remarcat ;i
`n lupta de autonomie a Bisericii Ortodoxe Maramure;ene ;i a sprijinit traducerea de texte biserice;ti `n limba
rom]n[. Familia drago;e;tilor mai este
recunoscut[ ;i prin fondarea mai multor m[n[stiri, printre care este ;i cea
din Peri, realizat[ de familia Drag.
Ca voevod al Transilvaniei l-a sprijinit `n mai multe r]nduri pe :tefan cel
Mare, Domnul Moldovei, `mpotriva
lui Ioan Albert - Regele Poloniei.
Despre via\a ;i activitatea lui Bartolomeu Dragfi au r[mas pu\ine date
;i informa\ii. Motivul? El avea origine
rom]neasc[ ;i pentru acest lucru se
pare c[ inten\ionat unele personalit[\i
oculte au aruncat asupra personalit[\ii
sale praful ;i uitarea.
Pentru a fi adus `n actualitate, un
merit l[udabil `i revine domnului Ovidiu Duma, primarul ora;ului Ardud,
cronicarului :tefan Berci ;i a sculptorului Radu Ciobanu, care pe l]ng[ punerea `n valoare a r[m[;i\elor Cet[\ii
ctitorit[ de Bartolomeu Dragfi `n 1481,
au amplasat ;i bustul voevodului ardelean. Prin acest gest s-a pus cap[t
unei erori vehiculate c[ Cetatea din
Ardud ar fi fost ctitorit[ de familia Rakoczi, despre care ;i `n zilele noastre
au mai r[mas pe cale oral[ diferite legende cu privire la localitatea Ardud
;i istoria sa multisecular[.

Cronica Anonimă
Cronica anonim[ se refer[ ;i la Matei Corvin, vorbe;te despre :tefan cel
Mare ;i despre lupta cu Turcii de pe
C]mpul P]inii.
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Despre via\a ;i activitatea lui Bartolomeu Dragfi au r[mas pu\ine date ;i informa\ii. Motivul? El avea origine
rom]neasc[ ;i pentru acest lucru se pare c[ inten\ionat unele personalit[\i oculte au aruncat asupra personalit[\ii
sale praful ;i uitarea. Pentru a fi adus `n actualitate, un merit l[udabil `i revine domnului Ovidiu Duma, primarul
ora;ului Ardud, cronicarului :tefan Berci ;i a sculptorului Radu Ciobanu, care pe l]ng[ punerea `n valoare a r[m[;i\elor
Cet[\ii ctitorit[ de Bartolomeu Dragfi `n 1481, au amplasat ;i bustul voevodului ardelean.

"În timpul regelui Matei Corvin,
dup[ `nt]mpl[ri felurite ;i nefericite, a
venit asupra Ungariei ;i urm[toarea
nenorocire vrednic[ de pl]ns. C]t[ vreme adic[ regele Matei Corvin pustia
regatul Poloniei, fa\[ de care se purta
cu at]ta du;m[nie, `nc]t nu-i mai
r[m]nea timp, s[ cugete la binele ;i folosul \[rii sale, Ungaria `ns[;i, parc[ ar
fi fost v[duvit[ de Principele s[u, `;i
tr[ia zilele tihnite `n pace ;i `n t[cere.
Dintr-o dat[ `ns[ Turcii, ace;ti prea
`nfrico;a\i du;mani ai cre;tinit[\ii, cercet]nd o parte a \[rii ;i trec]nd pe neobservate Dun[rea ;i Mure;ul a doua
zi dup[ s[rb[toarea Sfintei Dorothea
`n ziua de 7 februarie 1474, `nainte de
rev[rsatul zorilor n[v[lind foarte rapid
;i pe furi; `n Cetatea foarte bogat[ a
Or[zii, care era plin[ de cet[\eni ;i de

20 iulie 2013< dezvelirea bustului lui Bartolomeu Dragfi din fața Cetății Ardud
comori, `nc]t abia i se putea g[si pereche `ntre celelalte Cet[\i ale \[rii, o
pr[dar[ cu totul ;i prinz]nd din ea, c]t
;i din \inuturile `nvecinate foarte mul\i
nobili, frunta;i, cet[\eni ;i locuitori ai
acestui p[m]nt ;i prea cinstite ;i prea
vestite fecioare ;i femei, f[r[ s[ \in[
seama de sex, pe cei prin;i i-au dus
f[r[ mil[ `n captivitate perpetu[.
O nefericit[ Ungarie sau mai bine
te-ai putea numi nu Ungaria, ca mai
`nainte ci "Augaria" a c[zut scutul t[u,
inima cui mai poate fi acum sigur[ `n
tine? Ai putea vedea doar, `n ce primejdie mare e;ti `nv[luit[. De bun[
seam[, dup[ alungarea t[tarilor din
aceast[ \ar[, nici o putere, nici o
st[p]nire nu ;i-a mai b[tut joc de tine
`n felul acesta, nici nu \i-a mai pricinuit
pagube a;a de mari, ca cele primite
acum `n clipe at]t de mizerabile."

un bun protector al patriei ;i al na\iunii
sale, fiind gata s[ moar[ pentru ai s[i
;i av]nd timp de trei zile ;i trei nop\i
cea mai grea ciocnire cu ei, ajut]ndul ;i mila Dumnezeiasc[ a biruit ;i a dat
pe Turci aproape cu totul pieririi.
Atunci au fost prin;i f[r[ `nt]rziere ;i
de\inu\i< Pa;a, vice`mp[ratul ;i al\i opt
voevozi mai vesti\i, care se aflau `n
fruntea o;tilor turce;ti.
Pentru toate acestea binecuv]ntat
s[ fie numele Domnului, care pe cei
mai de c[petenie du;mani ai no;tri ia dat `n m]inile noastre pentru ca s[
r[spl[teasc[ nedrept[\ile ce ni s-au
f[cut. C]\i captivi, c]te comori ;i lucruri scumpe au ajuns `n m]inile moldovenilor."

Năvălirea turcilor
`n Moldova

"Am socotit s[ fac amintire ;i de
aceea c[ la 13 octombrie 1479 a patra
zi `nainte de s[rb[toarea fericitului
m[rturisitor Galbus, intr]nd Turcii,
acei prea cumpli\i du;mani ai no;tri,
pe drumul C]lnicului `n p[r\ile ardelene, cu foarte mare o;tire, cum se spune 34.000 de c[l[re\i, dup[ ce au luat
`ndr[zneala din p[r\ile muntene
`mpreun[ cu voevodul Basarab cel
Mic, care s-a supus de bun[ voie c[peteniei Turcilor ;i prinz]nd o foarte mare mul\ime de oameni `n grabnic[
prad[, c]nd voiau s[ se `ntoarc[ veseli
`napoi, atunci acel mare ;i curajos :tefan de Bathori, Voevodul p[r\ilor ardelene, ca un bun protector al neamului `ncredin\at lui, pun]ndu-;i n[dejdea `n Dumnezeu s-a `mpotrivit

"A;adar `n zilele acelea, turcii,
ace;ti prea `nfrico;a\i du;mani ai
no;tri, profitori de prad[ necontenit[,
au intrat ca ni;te vr[jma;i, dup[ cum
am aflat din scrisori, cu una sut[
dou[zeci de mii de p[g]ni `n p[m]ntul
Moldovei, supus sacrei Coroane precum se zice, cu g]ndul c[, dac[ vor fi
aici biruitori s[ ia m[suri pentru a
n[v[li asupra `ntregului regat al Ungariei.
Dar :tefan cel Mare, Voevodul
Moldovei, cu secuii no;tri ;i cu valahii
;i Rutenii aduna\i c]t mai `n grab[,
pun]ndu-se `n fruntea lor, s-a `mpotrivit turcilor `n mijlocul \[rii sale, ca

Lupta cu turcii
pe C]mpul Pâinii

b[rb[te;te cetelor turce;ti, pe C]mpul
Pâinii aproape de ora;ul Or[;tie
`mpreun[ cu magnificul, puternicul ;i
prea luminatul principe Bartolomeu
Dragfy de Beltewk, tot astfel ;i cu magnificul Paul de Kynysi, contele
Timi;oarei ;i cu al\i o;teni ai Cur\ii
Regale, adic[ oarecari neamuri ale
unor preo\i ;i baroni ai \[rii trimise ;i
afl[toare din porunca Regelui
`mpreun[ cu Bartolomeu Dragfy ;i cu
Paul Kynysi, dup[ ce au a;ezat cetele
lor `n r]nd ;i au dat o ciocnire memorabil[, cu ajutorul lui Dumnezeu au
secerat la sf]r;itul luptei o biruin\[
foarte mare ;i vrednic[ de boal[ `mpotriva numi\ilor Turci.
Aproape to\i turcii au pierit aici,
abia pu\ini put]nd sc[pa cu fuga prin
v[i ;i prin p[duri> voevozii Skenderbeg
li Ezerbeg au pierit aici.
~n aceast[ lupt[ aprig[ :tefan Voevod Bathory a fost r[nit la pulp[, dar
cu ajutorul medicilor ;i-a redob]ndit
s[n[tatea de mai `nainte, c]\iva magna\i, nobili, frunta;i, precum ;i locuitori ;i sa;i din aceste p[r\i ardelene au
c[zut uci;i. Pentru aceast[ biruin\[
c];tigat[ binecuv]ntat s[ fie `nsu;i
Dumnezeu, care a dat robilor s[i biruin\a str[lucit[ asupra vr[jma;ilor.
Amin (Reproducerea din Ion Lupa;,
cronicar Dubnincense, despre :tefan
cel Mare, `n Actele Academiei
Rom]ne, Manuscris, seria III, Bucure;ti, 1929, p. 357 - 362)
Ioan Corneanu,
Lacrima Teocan Istr[uan
din cartea manuscris intitulat[
“Cronicari Rom]ni din Ardeal”
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În judeţul Satu Mare interbelic (1930) la o populaţie de 295 mii locuitori (din care municipiul
reşedinţă de judeţ avea 51,5 mii), erau înregistrate circa 700 automobile.
În anul 2016, la o populație de 329.000 locuitori (din care municipiul Satu Mare 95.000) sunt
înmatriculate circa 122.000 autovehicule (de 175 ori mai multe) iar în municipiu - 50.000.

URBANISM

Se împlinesc 80 de ani de la primul
proiect al ora;ului Satu Mare cu 3 poduri
Al treilea pod peste Some; este
un vis al ora;ului Satu Mare de
aproximativ 80 de ani. Această investiție, alături de șoseaua de centură, intră în discuție la fiecare
rundă de alegeri parlamentare și
locale. Anul 2016 nu a dus lipsă
de confruntări politice. Însă fiecare partid și candidat, indiferent
de culoarea politică, a avut în program cele două mari investiții<
podul și centura.
În acest material, realizat cu sprijinul
fostului arhitect șef al județului Satu Mare, Aurelian Gheorghiu, dorim să subliniem faptul că municipalitatea a dorit
dezvoltarea orașului și a proiectat acest
lucru încă de acum 80 de ani.
~n 1937, inginerul Matia Goschi ;eful Serviciului Tehnic al Prim[riei Satu
Mare, a conceput un plan urbanistic `n
care a inclus trei poduri, `n zona străzii
Petofi (Podul Golescu s-a realizat puțin
mai la est), în zona centrului (unde acum
este Podul Decebal) ;i în zona ;trandului
(unde ar trebui să fie al treilea pod).

Al treilea pod ar costa
27 milioane euro + TVA
La ședința Consiliului local Satu Mare din 31 ianuarie 2011, consilierii au votat `mpotriva proiectului propus de firma
Iptana deoarece bugetul ini\ial a fost
dep[;it de aproape dou[ ori. Astfel, dac[
Iptana a c];tigat licita\ia propun]nd un
pod `n valoare de 14 milioane euro plus
TVA, `n urma studiului de fezabilitate a
rezultat o construc\ie de aproximativ 27
milioane euro plus TVA. Primarul Iuliu
Ilyes a subliniat atunci c[ pentru acest
proiect nu se pot ob\ine fonduri europene. Comisia tehnico-economic[ a
prim[riei a analizat situa\ia podului. Din
punct de vedere tehnic, podul a fost aprobat, documenta\ia este bun[, dar
investi\ia nu a fost oportună.
În Raportul de specialitate realizat acum
6 ani, în 4 ianuarie 2011, la proiectul de
hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi oportunitatea continuării
obiectivului de investiţie "Pod peste Râul
Some; - amplasament strada :trandului",
se specifică următoarele<
"Solu\ia tehnic[ pentru podul principal s-a ales de tip hobanat cu deschiderea central[ de 195.0 m ;i dou[ deschideri adiacente de 100.0 m. Structura
este sus\inut[ de doi piloni, prin intermediul unor hobane din o\el special, dispuse simetric `n sistem semiharp[. Suprastructura este o grind[ continu[ de
tip mixt, tablier metalic ;i platelaj din
beton armat cu care conlucreaza, cu o
`n[ltime de construc\ie de 2.40m. Tablierul metalic este alc[tuit din 2 grinzi longitudinale cu inima plin[ cu `n[l\imea
de 1800 mm, rigidizate transversal cu
antretoaze cu `n[l\imea 1200 mm.
~n sec\iune transversal[ se realizeaz[
o l[\ime a p[r\ii carosabile de 14,80 m (4
fire de circula\ie, cu c]te 2 benzi pe sens),
cu dou[ trotuare de 4,00 m fiecare
(prev[zute cu parapet pietonal), din care
3,00 m trotuar pietonal şi 1,00 m spa\iu
pista pentru cicli;ti. ~ntre trotuar ;i partea
carosabil[ se prevede un spa\iu de siguran\[ cu l[\imea de 1,00 m necesar ancor[rii hobanelor `n tablier. (….)
Comparativ s-a analizat Pasaj superior peste calea ferată str. Fabricii a cărui
proiect a fost elaborat de aceeşi firmă în
anul 2009, proiectul având o valoare de
5.990.703,03 euro (cu TVA) raportat la
lungimea pasajului de 1138 ml, rezultă o

valoare de 5.264,24 euro/ml (cu TVA).
Pasajul s-a realizat cu două benzi de circulaţie.
Valoarea rezultată din indicatori raportat la lungimea podului şi a construcţiilor adiacente (viaducte, rampe,
bretele) este de 33.965.160 euro cu TVA
/ 2630 ml = 12.914,51 euro/ml cu TVA
cu mult mai mare decât valoarea unitară
a lucrării luată comparativ. Podul se va
realiza cu patru benzi de circulaţie şi pe
o structură mai spectaculoasă (hobane).
În HG nr. 363/14.04.2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice nu este definit un preţ unitar
pentru acest gen de lucrare. În evaluarea
prezentată proiectantul a utilizat în general preţuri rezonabile raportat la
preţurile practicate momentan pe piaţă,
doar la unele materiale a folosit preţuri
mai mari.
Deasemenea modificarea valorii finale a investiţiei, de la valoarea
14.077.284,52 euro (fără TVA) în faza de
ofertare a proiectului la 27.391.250 euro
(fără TVA) în faza studiu de fazabilitate,
are implicaţii asupra procedurii de licitaţie a proiectării (concurs de soluţii, faza
III – negociere) în sensul că în faza de
atribuire a contractului prin negociere
s-a punctat şi valoarea finală a investiţiei,
iar cu valorile actuale atribuirea contractului s-ar fi făcut celuilalt concurent.
Din punct de vedere tehnic serviciul
de investiţii nu are obiecţii faţă de soluţia
prezentată şi avem convingerea că evaluarea s-a făcut corect cu o anumită marjă de rezervă, dar din punct de vedere
procedural avem rezerve privind corectitudinea aceptării valorii indicatorilor."
Raportul este semnat de șef serviciu
delegat, ing. Szucs Zsigmond.
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De la 700 de ma;ini `n jude\,
la 50.000 `n municipiul
Satu Mare
De la Aurelian Gheorghiu am aflat
mai multe date privind situa\ia municipiului Satu Mare `n perioada interbelic[.
În judeţul Satu Mare interbelic (1930) la
o populaţie de 295 mii locuitori (din care
municipiul reşedinţă de judeţ avea 51,5
mii), erau înregistrate circa 700 automobile, revenind astfel 2,4 automobile la
1000 de locuitori.
În anul 2016, la o populație de
329.000 locuitori (din care municipiul
Satu Mare 95.000) sunt înmatriculate circa 122.000 autovehicule (de 175 ori mai
multe!). Numai în municipiu sunt înregistrate acum aproximativ 50.000 autovehicule. Cu toate acestea trama stradală,
cel puţin în zona centrală a municipiului,
a rămas, ca în mai toate oraşele vechi,
practic aceeaşi, ea fiind rezultatul deplasărilor cu calul şi cu căruţa.
Oraşul din 1937 avea aproximativ 80
km de străzi din care peste 50 km pietruite, unele dalate cu o frumoasă şi rezistentă cărămidă klincher galbenă, specifică de altfel imperiului. Au mai rămas
astăzi cu acest dalaj, ca o dulce amintire,
doar strada Ştefan cel Mare pe o lungime
de cca. 150 metri. În orașul interbelic un
singur pod lega malurile râului Someș,
rutier și feroviar în același timp. Prin
chiar centrul municipiului trecea un tren
/ tramvai, prelungire a rețelei de linii înguste care lega orașele industriale cu zonele economice.
Au trecut 80 de ani. Avem acum în
municipiu, în zona centrală, aceeași tramă stradală de căruță dar avem peste 170
km de străzi, deci dublu faţă de 1937> din
acestea 20 km sunt încă de pământ (cu
doar 10 km. mai puţin ca atunci!), avem

Planul urbanistic al municipiului Satu Mare - 1937.
Propunere de dezvoltare avansată de ing. Matia Goshi, ;eful Serviciului Tehnic al Primăriei

Hartă primită de la fostul arhitect ;ef al județului, Aurelian Gheorghiu. Zonele încercuite reprezintă amplasarea celor 3
poduri peste Some; din municipiul Satu Mare
două poduri rutiere (e drept, fiecare cu
câte două benzi pe sens) și avem și un
nou pod feroviar, construit în anii interbelici și supraînălat după inundațiile din
mai 1970. Acestea sunt deci echipările
care ar trebui să satisfacă nevoile de trafic
ale anului 2017> adică nevoilor celor 95
mii de oameni care circulă în cele 50 mii
de automobile! Satu Mare suferă de boala
tuturor oraşelor româneşti rămase în urma vremurilor, copleşite de boom-ul imobiliar și de cel automobilistic.

Propuneri ;i realiz[ri
`n 70 de ani
Dar să ne întoarcem puţin la oraşul
Satu Mare din anii ’30 - ’40. Administrația acelor ani era cel puțin vizionară! În
modul de a gândi creșterea și organizarea
orașului în întâmpinarea generațiilor viitoare întâlnim o neașteptată dar elocventă demonstrație de "dezvoltare durabilă", cu cincizeci de ani înainte de apa-

riția conceptului!
Iată ce propuneau prin comparație
cu ce am reușit să facem până azi<
* Trei poduri rutiere peste Someș
când în oraș circulau cam 500 de mașini.
Astăzi avem doar două poduri.
* Propuneau șase pasaje denivelate
cu calea ferată din care s-au realizat trei.
* Prezervaseră un traseu pentru
deschiderea unei artere noi pe direcția
nord-sud, traseu care, după ’90, a fost
ocupat cu construcții (autorizate dealtfel)
iar străpungerea este acum nerealizabilă.
Str[pungerea pornea de la baza Podului
Golescu ;i ajungea `n ;oseaua spre Petea,
fiind paralel[ cu strada :tefan cel Mare.
Era o ocazie foarte bun[ pentru descongestionarea traficului din Centru.
* ~și doriseră, precum în marile capitale, o arteră / promenadă care să bordeze malul drept al râului Someș. A fost
realizată pe circa 20% din traseul propus,
în zona „Centrul nou” - Bulevardul Transilvania, dar vederea spre elementul na-

tural i-a fost obturată de cei cinci metri
înălțime ai digurilor.
* Propuneau un inel ocolitor al zonei subcentrale> acesta este și azi încă neînchis> cine va mai avea curajul să promoveze exproprierile pentru străpungeri? Se discută că ideea trebuie abandonată (după 80 de ani!)
* Gândeau chiar și o centură exterioară a orașului, pe zona de nord a acestuia> o propunere ani de-a rândul reformulată dar care a rămas ca o speranță de
a scăpa traficul de tranzit care astăzi se
apropie de 10 mii vehicule pe zi.
* Au vrut o legătură directă a centrului orașului cu aeroportul. Legătura a
rămas nerealizată iar proiectata centură
de sud a fost amânată sine die.
A;adar, după 80 de ani, autoritățile
încă nu au reușit să închegăm structura
urbană propusă la acea vreme de arhitectul șef al orașului, care a fost de fapt
un inginer.
Mihai Sălceanu
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ISTORIE

Pentru prima dată evreii sunt atestaţi cu certitudine în Sătmar în anul 1712, fiind sosiţi din
Galiţia şi Moravia. Unii istorici consideră că au existat evrei în Satu Mare încă din secolul al XIVlea. Contele Károlyi Sándor, în 1724, a stabilit mai multe familii de evrei în Carei şi Ardud.
În 1842 se permite stabilirea primilor evrei în oraşul Satu Mare.

Arhivele Prefecturii s[tm[rene surprind
atmosfera antisemit[ a anilor 1940
Un articol foarte interesant redactat de Paul Dancu ;i publicat
`n volumul “Studii ;i comunic[ri
- sec\ia istorie-etnografie-art[,
XXVII/II”, editat de Muzeul Jude\ean Satu Mare `n 2010, bazat
pe cercet[ri `n fondul Arhivelor
Na\ionale, reu;e;te s[ redea atmosfera tensionat[ antisemit[ a
anilor 1940 `n zona Satu Mare,
at]t sub guvernarea rom]neasc[,
c]t ;i sub conducerea maghiar[
de dup[ Dictatul de la Viena.

mat< Tiszavasvári, Nyírderzs, Túristvándi, Gebe, Szamostatárfalva, Szamosszeg, Tiszabecs, Hermánszeg, Túrricse, Nagyszekeres, Kölcse, Fülesd,
Sonkád, Rápolt, Tunyog, Szamossályi.
Toate plasele au întocmit situaţii
despre întreprinderile evreieşti şi despre noii administratori ai acestora.
Multe documente vorbesc despre folosirea imobilelor de către organizaţia
premilitară „Levente” ca centre de instruire. S-au păstrat documente despre
funcţionarii sancţionaţi pentru că nu
au executat regulamentar prevederile
de deportare, ori pentru că au comis
sustrageri de bunuri.

Articolul se intituleaz[ “Documente legate de deportarea evreilor păstrate în arhivele din Satu Mare” ;i `ncepe cu o scurt[ istorie a comunit[\ii
evreie;ti.

Episcopul Scheffler Janos
a protestat `mpotriva
m[surilor antisemite

Evreii s-au stabilit `n ora;ul
Satu Mare acum 175 de ani
Evreii sătmăreni au constituit până
la Holocaust una din cele mai mari
comunităti mozaice din spaţiul intracarpatic. Când ne referim la Satu Mare,
vorbim despre spaţiul fostului comitat,
care se întindea până la Mátészalka şi
Csenger în Ungaria, la vest şi Gutâi la
est, cuprinzând aşadar şi Baia Mare,
Şomcuta, Seini.
Pentru prima dată evreii sunt atestaţi cu certitudine în Sătmar în anul
1712, fiind sosiţi din Galiţia şi Moravia. Unii istorici consideră că au existat
evrei în Satu Mare încă din secolul al
XIV-lea. Contele Károlyi Sándor, în
1724, a stabilit mai multe familii de
evrei în Carei şi Ardud.
În 1842 se permite stabilirea primilor evrei în oraşul Satu Mare. Până
la acea dată locuiau în satul vecin Botiz, unde aveau şi comunitate slujită
de rabinul Zeev Mandelbaum. În acelaşi an se constituie şi prima comunitate în oraş, prima sinagogă fiind ridicată între 1852 şi 1858 pe strada Decebal.
După moartea din anul 1898 a rabinului Mandelbaum comunitatea
evreilor din Satu Mare s-a divizat în
două comunităţi< comunitatea de
orientare ortodox–fundamentalistă,
respectiv comunitatea status-quo ante,
care accepta adaptarea la dezvoltarea
societăţii, dar cu păstrarea prescripţiilor şi ideologiei credinţei.

Din 1939 `ncep ;icanele
La Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale, în fondul Prefecturii, se
poate urmări în profunzime întreaga
perioadă începând cu ascensiunea nazismului până la anii de după Holocaust. Pot fi găsite publicaţiile muncitoreşti confiscate, scrise în limbile idiş,
germană, maghiară şi română. După
instaurarea dictaturii regale a lui Carol
al II-lea, între 1939-1940, prefectul sătmărean a întocmit mai multe rapoarte
despre situaţia locală. S-a ocupat întrun capitol separat de observarea evreilor locali, respectiv de aplicarea în
practică a legislaţiei antievreieşti adoptată în timpul guvernului Goga.
Multe documente relatează interzicerea organizaţiilor sioniste din Ungaria în anul 1940. De exemplu, corespondenţa pe această temă între primăriile, respectiv comunităţile evreieşti din Mátészalka, Csenger, Fehér-

În perioada interbelică, centrul orașului Satu Mare (inclusiv strada :tefan cel Mare) era împânzit de magazine evreie;ti
gyarmat, Baia Mare, Carei, Satu Mare.
S-a păstrat evidenţa organizaţiei Keren
Hajeshod.
Înainte de Dictatul de la Viena sau întocmit rapoarte despre activitatea
şi acţiunile din judeţ ale Gărzii de Fier,
interzisă la acea dată, dar cu puternică
organizare, respectiv despre activiştii
acesteia aflaţi sub supraveghere şi în
evidenţă.
La 8 august 1940, pe baza unei noi
legi antievreieşti emisă de guvernul
Gigurtu, evreii din România sunt deposedaţi din punct de vedere economic, iar din punct de vedere politic
practic sunt lipsiţi de multe drepturi
cetăţeneşti. În raportul său din 15 august 1940, prefectul scrie despre evreii
sătmăreni că sunt mai răi ca ungurii
locali, reproşându-le ataşamentul faţă
de maghiarime.

Regimul ocupa\iei maghiare
După intrarea în Nordul Transilvaniei, autorităţile ungare au adoptat
în ritm alert măsuri antievreieşti. La
apelul lui Endre László, subprefectul
comitatului Pest-Pilis-Solt, judeţele interzic unul după altul accesul evreilor
la târgurile săteşti. La 27 septembrie
1940, Uzdóczy Zadravecz István,
preşedintele TESZ (Társadalmi Szervezetek Szövetsége), face apel la tunderea evreilor şi la interzicerea portului perciunilor. Comunităţile evreieşti
conservatoare şi cea status-quo ante
din Satu Mare protestează împotriva
obligativităţii deschiderii prăvăliilor
în zilele de sabat.
În 1941 autorităţile au cerut acte
de atestare a originii. Pe cei fără cetăţenie maghiară sau cu situaţie neclară, jandarmeria i-a dus la Kameneţ-Podolsk, unde au fost omorâţi de
nazişti. Aproximativ 800 de evrei sătmăreni au fost victimele acestei
acţiuni.
În 1942 au fost sechestrate proprietăţile evreieşti de peste 5 iugăre. Localităţile au întocmit situaţii detaliate
despre aceasta. În multe cazuri s-a protestat împotriva distrugerii acestor
gospodării înfloritoare. De exemplu,

în februarie 1942, Weisz Endre din Livada cere fără succes, scutirea gospodăriei sale de la sechestrul Ministerului Agriculturii. Ordinul Cavalerilor
(Vitézi Rend) a sprijinit exceptarea lui
Herskó Bernát din Seini, erou în Primul Război Mondial.

Dosarele solda\ilor SS
S-a întocmit un dosar separat despre atrocităţile săvârşite de soldaţi
şvabi SS aflaţi în permisie între 19431944, respectiv cu plângerile populaţiei împotriva lor. Împotriva şvabilor
sătmăreni înrolaţi în SS a făcut demersuri la guvernul maghiar chiar prefectul de atunci. Pe maghiarii din Acâş,
Ghirişa, Ardud, iar în multe locuri şi
pe şvabi i-au revoltat nelegiuirile comise de soldaţii SS.
Conform procesului verbal, Löchli
István din Ardud i-a numit pe SS-işti
trădători de ţară. S-a opus atrocităţilor
comise de SS Gombor László, feroviar
din Acâş. Când i-a luat la rost pe SSişti că „ce fac cu evreul”, aceştia l-au
bătut cu sălbăticie şi conform procesului verbal întocmit au spus< ”Dacă
sunteţi maghiar nu aveţi nimic comun
cu evreii!”. În procesele verbale, de
multe ori sunt trecute şi numele victimelor evrei, de exemplu Rosenberg
Jenő, Lichtmann Gyuláné, sau, al medicilor de circumscripţie din Beltiug,
Goldglancz Jenő, respectiv din Acâş,
Jeremiás Gyula.
Ministerul de Interne, prin decretul din 12 aprilie 1944, ordonă controlul purtării stelei lui David, despre
care localităţile trimit rapoarte. S-au
întocmit liste despre farmaciile şi cabinetele medicale evreieşti, despre
maşinile de treierat şi inventarul agricol confiscat. A avut loc „recensământul animalelor evreieşti”, cum apare într-o situaţie a plasei Fehérgyarmat. Au
întocmit situaţii detaliate şi plasele
Mátészalka, Carei, Satu Mare, Ardud.

Ordinul deport[rii
Secretarul de stat Endre László i-a

convocat la Satu Mare pe prefecţii judeţelor din apropiere la 26 aprilie 1944.
Aici au fost date instrucţiunile deportării evreilor din Nordul Transilvaniei.
Despre stabilirea ghetourilor şi delimitarea acestora au trimis indicaţii Jaross Andor şi Endre László. Despre
funcţionarea ghetourilor, Endre László
a dat dispoziţii, la 13 mai 1944. Subprefectul dă dispoziţii primarilor despre punerea sub sechestru a bunurilor
evreieşti.
S-au păstrat multe cereri de intrare
în posesie a bunurilor evreieşti. De
multe ori acestea, ca şi magazinele,
erau solicitate înainte chiar de transportarea în ghetou a evreilor.
Cereri au fost depuse mai ales în
localităţile locuite de şvabi, acestea fiind avizate de conducătorul local din
Carei al Volksbund, de gauführerul
Barth. De exemplu, din Mérk, Vállaj,
Ciumeşti, Dindeşti, Socond, S]i, Homorodul de Jos. De multe ori solicitanţii îşi susţin cererea prin faptul că
membrii familiei luptă în SS.
Endre László înştiinţează despre
instituirea Comitetului Evreiesc pe
Ţară la 8 mai 1944. Comandantul districtului de jandarmerie înştiinţează
despre evacuarea evreilor din ghetouri. Autorităţile judeţene din Satu
Mare cer trimiterea evidenţei evreilor
deportaţi.
S-a păstrat nota de expediere a listelor de către şeful plasei Csenger cu
datarea din 4 iulie. Despre transportul
cartotecilor la Košice relatează adresa
jandarmeriei din judeţul Satu Mare.
Poliţia din Satu Mare cere convocarea
celor exceptaţi de la deportare în data
de 3 iunie. Ministerul de Interne ordonă, în circulara din 16 iunie, deportarea ulterioară a evreilor din orfelinate, spitale, penitenciare, aziluri de
bătrâni.
Endre László dă dispoziţii, în scrisoarea din 3 iunie, pentru utilizarea
în scop comunitar a sinagogilor, respectiv despre dărâmarea lor. S-au păstrat mai multe relatări despre împărţirea hainelor rămase la cei săraci.
De exemplu, în următoarele localităţi
din plasele Mátészalka şi Fehérgyar-

În arhivele Episcopiei RomanoCatolice de Satu Mare, s-au păstrat mai
multe documente referitoare la deportare< situaţii cu evreii botezaţi în perioada 1941-44, încercările mai multor
parohi de a scăpa din batalioane evrei
ce doreau să se boteze, cererea membrilor creştini din familii mixte, adresată episcopului, ca acesta să intervină
la autorităţi pentru exceptarea soţilor
lor de la trimiterea în ghetou.
Se găsesc documente despre ascunderea de către preotul Korlát Ferenc în palatul episcopal a studentului
Wohl András, despre care a aflat rău
famatul locotenent colonel Ferenczy,
dispunând transportarea lui Wohl în
ghetou.
Mai mulţi parohi au protestat împotriva deportărilor, sau au încercat
să intervină pentru unii evrei. De
exemplu, cei din Dobóruszka, Ujgorod, Necopoi, Csap, Huszt.
Prelatul papal Antal Mikós din Ujgorod, din cauza încercării sale de salvare, a fost deferit la sancţionare de
guvernatorul pentru Ucraina Subcarpatică, colonelul Vincze.
Episcopul Scheffler János a protestat pe lângă Endre László, prim-ministrul Sztójay, ministrul cultelor, Antal István, împotriva deportării evreilor, solicitând oprirea acestora. A încercat să intervină şi la Primatul Cardinal, Serédi Jusztinián. Explicaţiile
lui Serédi adresate consiliului episcopal sunt, de asemenea, în arhivă.
Episcopul Scheffler s-a opus solicitării de bunuri evreieşti spunând că
”să nu ne întindem mâinile după acestea, nu doar pentru că bunurile dobândite nedrept, tot aşa vor pieri, ci
mai ales din cauza moralei eterne divine”. Se găseşte în arhivă corespondenţa episcopului Scheffler cu membri
ai Comitetului Evreiesc pe Ţară, Auer
György şi Török Sándor.
***
Lucrarea lui Paul Dancu a fost prezentată în limba maghiară la întâlnirea
de la Debrecen, din 26-28 mai 2006, a
conducătorilor comunităţilor evreieşti
din Ungaria şi ţările din jur. Întâlnirea
s-a bucurat de participarea istoricilor
ce studiază istoria evreilor din aceste
ţări. Lucrarea a fost apreciată de participanţii la seminar, inclusiv de cei ai
Facultăţii Rabinice din Budapesta şi
a conducerii F.C.E.R., fiind dată ca
exemplu de studiu valoros ce aduce
elemente de noutate la istoria comunităţilor locale.
A consemnat Vasile A.
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Prin detoxifiere se previne< intoxicarea ficatului, apari\ia hepatitelor, steatozei hepatice
(ficat gras), dislipidemiilor (colesterol crescut), lipoamelor, obezit[\ii. Produsele naturale din
plante medicinale `mbun[t[\esc func\ia antitoxic[ a ficatului, protejeaz[ celula hepatic[ ;i
ajut[ la regenerarea celulei hepatice.

Hypericum v[ propune
mai multe remedii pentru
detoxifierea ficatului
Ficatul este organul principal
unde se face metabolizarea ;i neutralizarea toxinelor care ajung `n
corpul nostru. Ficatul este un filtru
al substan\elor toxice. ~l putem
asem[na cu o uzin[ a corpului care
face< detoxifierea, sinteza de proteine, secre\ia bilei necesar[ `n digestie, controlul sistemului imunitar.
C]nd `n corpul nostru se adun[
prea multe toxine, func\ia ficatului
este dep[;it[ ;i obose;te.
Consecin\a acumul[rii de prea multe
toxine se poate manifesta prin< oboseal[,
apatie general[, dureri de cap, balonare,
gaze de fermenta\ie `n exces, culoarea
palid[ a pielii, apari\ia de pete maronii,
`nro;irea scleroticii ochiului (albul ochiului) etc. Analizele de laborator ies totu;i
bine. Se impune cura de detoxifiere a ficatului.
Prin detoxifiere se previne< intoxicarea ficatului, apari\ia hepatitelor, steatozei
hepatice (ficat gras), dislipidemiilor (colesterol crescut), lipoamelor, obezit[\ii.
Produsele naturale din plante medicinale
`mbun[t[\esc func\ia antitoxic[ a ficatului, protejeaz[ celula hepatic[ ;i ajut[
la regenerarea celulei hepatice.
Principalele func\ii ale ficatului<
Secre\ia ;i excre\ia de bil[>
Func\ia antitoxic[, de purificarea
s]ngelui prin inactivarea sau transformarea substan\elor toxice provenite din
exterior sau din metabolismul intern>
Depozitarea unor vitamine, precum<
A, B, D, K ;i transformarea provitaminelor `n vitamine>
Sinteza unor enzime cu rol important
`n metabolism>
Func\ia glicogenic[. Glucoza dup[
digestie este adus[ prin vena port[ `n
ficat unde este re\inut[ sub form[ de glicogen. Procesul este controlat de insulin[. ~n caz de deficit, glucoza se elimin[
prin urin[ iar ficatul elibereaz[ glucoza
pentru a restabili echilibrul energetic `n
celule. Tot ficatul poate transforma glucoza `n lipide ;i invers>
Func\ia adipogen[. Ficatul poate mobiliza gr[simile depozitate la acest nivel.
Ficatul poate transforma acizii gra;i `n
fosfolipide. ~n ficat se sintetizeaz[ proteinele din aminoacizii absorbi\i, de
exemplu fibrinogenul ;i protrombina care intervin `n coagularea s]ngelui. Aminoacizii nefolosi\i sunt degrada\i de ficat
;i transforma\i `n amoniac care este apoi
transformat `n uree ;i care va fi eliminat[
prin rinichi ;i piele. Procesul de formare
a ureei se realizeaz[ de ficat cu ajutorul
enzimei numit[ arginaz[ produs[ tot de
ficat.
~n ficat se depoziteaz[ fierul ;i cuprul
cu rol `n formarea hemoglobinei>
Func\ia hematopoetic[, de formare
de globule ro;ii ;i de distrugere a hematiilor b[tr]ne cu depozitarea fierului `n
ficat>
Ficatul controleaz[ echilibrul acidoalcalin.

CEAI INSTANT
LIVER FORTE
Compozi\ie< extract din fructe de Armurariu (Silybum marianum), extract
din fructe de Anghinare (Cynara scolymus), extract din fructe de M[ce; (Rosa
canina), extract din r[d[cin[ de P[p[die
(Taraxacum officinale), extract din Sfecl[
de zah[r (Betain[-Beta vulgaris).
Propriet[\i< detoxifiant[, colereticcolagog[, stimuleaz[ func\ia pancreatic[,
hepatoprotectoare, hepatoregeneratoare,
regeneratoare a \esutului hepatic. Nor-

S~N~TATE
Uleiul de oregano este cel mai
puternic antibiotic natural
V-aţi gândit că unele dintre cele
mai eficiente remedii împotriva răcelilor, virozelor sau infecţiilor pot
fi găsite cu uşurinţă în propria cămară?
Majoritatea alimentelor pe care le includem în dieta zilnică îndeplinesc un dublu rol< nu sunt doar un deliciu pentru papilele gustative, ci adevărate tratamente
care pot oferi remedii pentru afecţiuni importante. Iată 4 antibiotice naturale care
te scapă de răceală.

Usturoiul, o sursă bogată
de antioxidanţi

malizeaz[ nivelul enzimelor hepatice ;i
stimuleaz[ secre\ia de fermen\i biliari,
duc]nd la o mai bun[ absorb\ie a lipidelor ;i a colesterolului, av]nd efect hipolipemiant, hipocolesterolemiant ;i reglator al glicemiei.
Recomand[ri< `n detoxifierea ficatului, regenerarea celulei hepatice, hepatite, ciroz[ hepatic[, steatoz[ hepatic[,
hipercolesterolemie, hiperglicemie, obezitate, alcoolism, calculoz[ biliar[, anorexie.
Mod de folosire< intern infuzie din 1
linguri\[ Ceai instant Liver Forte la 200
ml ap[, se las[ 15 minute agit]nd periodic. Se bea frac\ionat pe parcursul unei
zile.

PROTECTOR FICAT
Compozi\ie< extract integral, 100%
natural din urm[toarele plante< r[d[cin[
de Brusture (Arctium lappa), Rostopasc[
(Chelidonium majus), extract standardizat Armurariu (Silybum marianum)
exprimat `n Silimarin[, extract standardizat din Spirulin[ (Spirulina platensis),
extract standardizat din Aloe vera.
Propriet[\i< hepatoprotector, hepatoregenerator, hepatotrofic, antihepatotoxic, hipocolesterolemiant ;i normalizarea valorilor colesterolului seric, vitaminizant, mineralizant, imunostimulator
;i antiseptic.
Recomand[ri< `n hr[nirea, protejarea, regenerarea ;i detoxifierea ficatului,
pe cale natural[, protejarea integrit[\ii
membranelor hepatocitelor neuzate ;i
stimularea refacerii \esuturilor lezate datorit[ con\inutului `n silimarin[, hipercolesterolemie.
Mod de folosire< Pentru adul\i, doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi,
c]te 1-2 capsule, de 3 ori pe zi, dup[ mesele principale. Cura recomandat[ este
de 2 s[pt[m]ni cu o pauz[ de 1
s[pt[m]n[, dup[ care aceasta se poate
relua.

Enzimax
Compozi\ie< Pancreatin[, Bromelain[, extract de bil[ bovin[, Zer probiotic.
Propriet[\i< digestiv, detoxifiant, carminativ, stomahic, reglarea pH-ului digestiv, refacerea florei intestinale.
Recomand[ri< `n insuficien\[ secretorie pancreatic[ ;i biliar[, tulbur[ri digestive datorit[ excesului alimentar sau
motilit[\ii intestinale reduse, dispepsii
biliare, colite ;i enterocolite, meteorism,
constipa\ie.
Mod de folosire< pentru adul\i doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi,
c]te 1-2 capsule `n timpul meselor sau la
nevoie.

CEAI DE ARMURARIU
(Silybum marianum)
Compozi\ie< fructe de Armurariu
(Fructus Cardui).
Propriet[\i< detoxifiant hepatic, hepato-regenerator, hepato-protector, antihepatotoxic, coleretic-colagog, geriatric, protector al tenului.
Recomand[ri< `n afec\iuni hepatice,
hepatita A, ciroz[ alcoolic[ ;i medicamentoas[, intoxica\ii cu ciuperci, tulbur[ri dispeptice, ca tratament de
`ntre\inere `n bolile cronice ;i inflamatorii ale ficatului, `n ciroza hepatic[ compensat[ ;i `n insuficien\a hepatic[. Pe
cale extern[ `n eczeme, `ntre\inerea tenului sensibil, uscat, prevenirea ;i reducerea efectelor foto`mb[tr]nirii, fotoprotec\ie, `ntre\inerea p[rului.
Mod de folosire< intern infuzie din 1
linguri\[ fructe de Armurariu, proasp[t
m[cinat la 200 ml ap[, se beau 2 c[ni
ceai pe zi, prima `nainte de micul dejun
dup[ care se st[ 20 minute culcat pe partea dreapt[. A doua can[ se `mparte `n
dou[< dup[ masa de pr]nz ;i dup[ cin[.
Cura dureaz[ 2 s[pt[m]ni ;i se reia dup[
alte 2 s[pt[m]ni. Extern< infuzie pentru
sp[l[turi locale, comprese.

Modul de folosire<
Pentru adulţi< 1 capsulă Bor Organic
pe zi după masa principală a zilei timp
de 2 luni, pauză 30 de zile şi cura se
reia. Se repetă cura la nevoie. Se recomandă efectuarea de controale şi investigaţii medicale legate de sănătatea oaselor mai ales la persoanele în vârstă.
Produsul se g[se;te la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
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

Usturoiul este fără îndoială unul dintre
cei mai populari agenţi curativi, care datorită proprietăţilor antivirale deosebite
este considerat un adevărat antibiotic natural. Acesta este o sursă bogată de antioxidanţi care protejează împotriva acţiunii
bacteriilor şi radicalilor liberi din sânge,
asigurând protecţia sistemului imunitar.
Usturoiul este recomandat în special în cazul infecţiilor produse de stafilococi, precum bronşita, amigdalita, abcesele bucofaringiene, dar şi în cazul paraziţilor intestinali, astmului, hipertensiunii şi infecţiilor pielii.

Ghimbirul ameliorează
simptomele sinuzitei
Ghimbirul este un remediu cu tradiţie
în medicină alternativă, fiind folosit de
peste 2000 de ani datorită nutrienţilor cu
proprietăţi antiinflamatoare şi antibacteriene< shogaol, zingeron şi gingerol. Ghimbirul, fie sub formă de ceai sau consumat
natural, este un bun remediu în cazul răcelilor deoarece calmează inflamaţille la
nivelul gâtului, ameliorează simptomele
sinuzitei, febrei şi infecţiilor gâtului. Mai
mult decât atât, acesta ajuta şi în cazul pro-

blemelor respiratorii, stimulând la eliminarea mucozităţilor şi fluidizarea congestiilor respiratorii.
Studiile au demonstrat că acesta este
cel mai puternic antibiotic natural ce aduce
organismului numeroase proprietăţi curative< antibacterian, antispasmodic, anestezic, antivenin, antiparazitic, antimicrobial, antifungic. Un adevărat aliat al organismului în special în perioadele în care
virozele sezoniere sunt predominante, uleiul de oregano poate acţiona pe două căi<
ca modalitate de prevenţie, dar şi ca tratament pentru a grăbi vindecarea.

Ceaiul verde
Un alt antibiotic natural şi un antioxidant puternic, ceaiul verde conţine o gamă
variată de polifenoli, care dizolvaţi în apă,
acţionează asemenea unor antibiotice nontoxice. Este şi un rezervor natural de vitamine (din grupa B, A, E, C) şi minerale
(fier, calciu, fosfor şi potasiu), aminoacizi,
glucide, tanin, uleiuri volatile, teina, flavonoide, alcaloizi ce asigură stimularea
sistemului imunitar şi creşte rezistenta organismului în lupta cu infecţiile.
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Cartofii conțin amidon, vitamina C, fibre, proteine, mult potasiu și magneziu. Din punct de
vedere terapeutic, cea mai important[ zon[ a cartofului este coaja.
Sucul de cartofi este cea mai sănătoasă metodă de preparare a cartofilor, întrucât nu distruge
niciuna din substanțele terapeutice conținute în coajă și tuberculi.

RE}ETE
Decoctul de cartofi
are propriet[\i
antireumatice,
antitumorale
;i remineralizante

Ciorb[ fals[ de burt[
cu pleurotus

Piftie de porc
(r[cituri)

Cartoful se numără printre alimentele de bază în unele familii. El se poate
găti în cele mai diverse moduri și este
utilizat în diverse mâncăruri. Puțini sunt
cei care au aflat de valențele tămăduitoare ale acestei legume, dar mai ales de
utilizarea cojilor care, pentru multe persoane reprezintă un deșeu. Decoctul de
cartofi are proprietăți antireumatice, antitumorale, antiinflamatoare și remineralizante. Cartofii au fost aduși din America de Sud în Europa de către spanioli,
în Evul Mediu. În limba română, "cartof "
derivă din germanul "kartoffel".

Proprietățile cartofilor
Cartofii conțin amidon, vitamina C,
fibre, proteine, mult potasiu și magneziu.
Din punct de vedere terapeutic, cea mai
important[ zon[ a cartofului este coaja.
Coaja cartofilor conține pigmenți
(flavonoide) cu acțiune antioxidantă și
antitumorală, vitamine din complexul
B, fibre alimentare, compuși fenolici cu
efect car- diotonic. Cea mai bună form[
de fierbere a cartofilor, care le păstrează
o bună parte din nutrienți, este fierberea
în coajă. Cartofii noi se spală, se fierb și
se consumă cu tot cu coajă.

Suc de cartofi
Sucul de cartofi este cea mai sănătoasă metodă de preparare a cartofilor,
întrucât nu distruge niciuna din substanțele terapeutice conținute în coajă
și tuberculi. Cartofii cu tot cu coajă se
spală foarte bine cu o perie, li se
`ndep[rtează părțile stricate sau înverzite (culoarea verde a cojii/înmugurirea
indică acumularea unor alcaloizi care
pot prezenta un anumit grad de toxicitate) și se pun în storcătorul electric. Se
obține un suc gălbui, care va fi consumat
imediat după preparare, pentru a nu se
oxida. Sucul de cartofi este foarte hrănitor și nutritiv și se poate consuma în
combinație cu sucul de mere sau de morcov.

Ingrediente<
O ceapă mai mare, un morcov, 500 g ciuperci pleurotus, un
gogoșar murat, roșu și cărnos, o
jum[tate căpățână de usturoi,
300 g smântână, un gălbenuș de
ouă, sare, piper, puțin oțet, ulei,
dacă doriți să preparați mâncare
de post se va folosi smântână vegetală, iar gălbenușul se va substitui cu o lingură de făină.
Mod de preparare<
Morcovul și ceapa se răzuiesc mărunt. Se călesc în 3-4 linguri de ulei, apoi
se sting cu circa 2 l de apă. Când începe
să fiarbă se adaugă ciupercile feliate în
lungime, asemenea bucăților de burtă.
La fel se va tăia și gogoșarul și se adaugă
la supă. Usturoiul se pisează, jumătatea
se adaugă la supă odată cu ciupercile, iar
restul chiar la urmă, sau la servire, sub

Ingrediente<

forma unui mujdei simplu (usturoi pisat,
sare, apă, oțet). Smântâna se amestecă
cu gălbenușul, respectiv dacă se face de
post, cu făina. Dacă se prepară cu făină
se mai adaugă puțină apă, până c]nd devine ușor lichidă, iar după circa 15 minute amestecul se adaugă la supă și se
mai fierbe circa 5-7 minute. Dacă se folosește gălbenuș de ou la preparare, după
20 minute de fierbere supa se ia de pe
foc, iar la amestecul se smântână și gălbenuș se adaugă treptat câteva linguri de
supă fierbinte și se amestecă, apoi compoziția se toarnă în supă. La servire se
oferă ardei iute.

Tort cu portocale

1 kg amestec pentru răcituri,
1 căpățână potrivită de usturoi,
circaca 10 - 15 g piper boabe, sare, bază pentru mâncăruri (delicat de casă) și eventual 500 g zarzavaturi (morcov, pătrunjel, gulie, țelină), însă în Ardeal nu se
prea face piftia cu zarzavaturi.
Mod de preparare<
Carnea curățată, se pune la fiert cu
condimentele și cu usturoiul, în circa
5 litri de apă și se fierbe la foc mic. Vasul se acopră, dar nu de tot, pentru a
putea ieși aburii. Se fierbe circa trei ore,
poate chiar și patru, până când carnea
se desprinde de pe os. Dacă preparați
cu zarzavaturi, acestea se adaugă după

două ore și jumătate de fierbere. Înainte
de a lua de pe foc se face o probă. Într-o farfurie mică, rece, se pun câteva
linguri de zeamă și se lasă circa 10 minute la frigider. Dacă în acest timp nu
se prinde, se mai lasă puțin la fiert, apoi
se face o nouă probă. După ce se ia de
pe foc, carnea se dezosează, se așează
în farfurii, dacă ați folosit zarzavaturi,
cu acestea se poate orna foarte bine,
zeama se strecoară peste carne și se
lasă la rece. După ce se solidifică, se
servește presărat cu piper, boia de ardei
și zeamă de lămâie.

Lichior de ou[

Decoct din coji de cartof
Cojile obținute de la curățarea a 2-3
cartofi se pun la fiert cu o cană de apă,
5- 10 minute, după care se lasă la răcit,
se strecoară și se consumă pe stomacul
gol. Decoctul de cartofi are proprietăți
an- tireumatice, antitumorale, antiinflamatoa- re și remineralizante. Cojile care
rămân, se pot aplica, sub formă de cataplasme calde, pe articulațiile dureroase,
pe eczeme, și pe rănile care se cicatrizează greu.

Vopseaua pe bază de cartofi
Nu ai cum să oprești creșterea părului alb, așa că singurul lucru pe care îl
poți face este să îl vopsești, dacă nu-ți
place culoarea grizonată. Dacă nu vrei
să folosești produsele din comerț, prezentăm o variantă naturală de vopsea,
din coji de cartofi. Soluția naturală pe
bază de cartofi nu îți vopsește părul peste
noapte, însă în câteva săptămâni, vei scăpa de el. Amidonul din această legumă
acționează ca un colo- rant și ajută la
acoperirea firelor albe.
Pentru a prepara vopsea din coji de
cartofi, ai nevoie de aproximativ cinci
sau șase cartofi medii sau mari. Curățăi și pune cojile într-o oală mare de gătit.
Adaugă un litru - un litru și jumătate de
apă, apoi pune totul la fiert. Lasă compoziția pe foc timp de 20-30 de minute,
apoi strecoară apa obținută și las-o să se
răcească. Soluția finală se pune într-o
sticlă goală de șampon și poate fi folosită.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ingrediente<
Pentru blat< 500 g de făin[, 8
linguri de zahăr, 8 linguri de ulei,
8 linguri de lapte, 2 ouă, puțină sare, o linguriță de amoniac dizolvat
în zeamă de lăm]ie sau oțet.
Pentru cremă< 200 g zahăr, o
portocală mare, 4 linguri de amidon sau 6 linguri cu gris, 350 ml
de lapte, o ciocolată albă fină, 250
g unt, o esență de portocale
Deasupra< o ciocolată menaj,
sau o glazură de ciocolată, ori zahăr pudră vanilat.
Mod de preparare<
Se amestecă zahărul cu ouăle până
devine o pastă omogenă, apoi adăugăm
pe rând celelalte ingrediente. Se va obține
o cocă moale, care se împarte fie în 2, în
4 , sau în 5 părți egale, în funcție de câte
blaturi dorim să facem, respectiv cât de
gros dorim să punem crema. Foile se întind și se coc pe fundul tăvii, uns în prealabil cu ulei. Dacă se fac doar 2 foi, atunci
acestea se coc în tava căptușită cu hârtie
de copt.
Pentru cremă se pun la fiert 250 ml

lapte cu zah[rul și cu coaja răzuită de
portocală. Amidonul se dizolvă în laptele
rămas. Laptele aromat cu coaja de portocală se strecoară, se pune din nou pe
foc, se adaugă amidonul și se fierbe mai
departe la foc mic, amestecând cu un tel,
până când capătă o consistență cremoasă.
Se adaugă ciocolata albă sfărâmată și se
amestecă în continuu, până când se topește integral. Se adaugă și zeama de portocală stoarsă în prealabil, se mai lasă
puțin la fiert, apoi se ia de pe foc și se
lasă să se răcească, amestecând. Untul ținut la temperatura camerei, cu ajutorul
unui mixer se amestecă cu coaja de portocale și cu esența, apoi se adaugă la crema fiartă și se omogenizează. Se împarte
în funcție de numărul de blaturi și se întinde pe acestea. Se ornează cu ciocolată
rasă, sau glazură de ciocolată, ori se presară cu zahăr pudră.

Ingrediente<
6 gălbenușuri de ouă, 500 g zahăr pudră cu aromă de vanilie, 2
sticluțe de esență de vanilie, 500
ml vodka (40%) sau dacă doriți să
iasă mai tare se va folosi alcool rafinat mai concentrat, 500 ml frișcă
lichidă, cât mai proaspătă, sau dacă
luați de la magazin, să fie cu termen lung de valabilitate.
Mod de preparare<
Într-un bol mai mărișor se amestecă
cele 6 gălbenușuri cu 5-6 linguri de zahăr
pudră și se dă cu mixerul până devine ca
o spumă albicioasă. Într-un alt vas se
amestecă frișca cu restul de zahăr pudră
și se pune la fiert, până dă într-un clocot.
Se ia vasul de pe foc, lăsăm puțin să se

răcească, dar nu mult, apoi se adaugă
treptat la gălbenușurile frecate spumă,
puțin câte puțin, amestecând în continuu,
întocmai ca la laptele de pasăre. Adăugăm și esențele de vanilie, sau se pot folosi
și batoane de vanilie. Mai lăsăm puțin
compoziția să se răcească, apoi se adaugă
și vodca sau alcoolul rafinat, tot așa,
amestecând în continuu. Lichiorul astfel
obținut se toarnă în sticle și se închide
cu dop. Se vor obține circa 1,5 litri de lichior, care se păstrează în loc răcoros,
cel puțin două săptămâni, ca gusturile să
se îmbine cât mai perfect.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Un accesoriu pentru a-ți proteja gâtul nu poate să lipsească din garderoba ta în timpul iernii,
iar dacă vrei ceva deosebit, hip și practic, îți recomandăm să alegi un șal de mari dimensiuni, care
îți va ține foarte bine de cald și va arăta excelent cu un palton. Cele în carouri sunt foarte populare
anul acesta, așa că ai putea să optezi pentru un astfel de imprimeu.

MOD~

Care este cel mai important accesoriu
vestimentar în timpul iernii?
Iarna ne determină adesea să
alegem confortul în detrimentul
eleganței, însă, dacă ai aceste piese
în dulap, vei avea o apariție perfectă chiar și când afară e foarte
frig.
Ghetele îmblănite, puloverele foarte
groase și căciulile nu sunt niște accesorii
care să scoată în evidență eleganța și grația unei femei, dar, dacă faci alegerile potrivite, poți să ai cel mai stilat look și la
temperaturi extreme. Am făcut o scurtă
trecere în revistă a celor mai practice,
dar și stilate piese vestimentare pentru
ca iarna asta să întorci toate privirile. Iată
ce trebuie să ai neapărat în dulap.

Piesa de bază în timpul iernii
Care este cel mai important accesoriu
vestimentar în timpul iernii? Este vorba
despre haina de exterior. Indiferent cât
de multă atenție ai acordat bluzei pe care
o porți, pantalonilor sau bijuteriilor alese,
tot haina este cea pe care o văd cei din
jur în timpul iernii.
În funcție de stilul tău vestimentar,
poți alege o parka lungă, sau un pardesiu
cu o croială dreaptă și guler supradimensionat. Indiferent, însă, de ce obișnuiești
să porți de obicei, este de ajuns să te uiți
printre aceste paltoane de damă pentru
a găsi cea mai călduroasă și cool haină
de iarnă. Desigur, odată ce le vezi, e greu
să rămâi doar la unul singur.

Cel mai practic accesoriu
pe care îl poți avea în dulap
Este al treilea an la rând în care se
menține printre cele mai populare alegeri
vestimentare pentru iarnă și nici nu este
de mirare. Este vorba despre cardiganul
supradimensionat, pufos, călduros și care
te scoate pur și simplu din încurcătură.
De ce este piesa de iarnă perfectă? Pentru
că poți să porți în continuare bluzițele
subțiri și cămășile vaporoase de vară și
pe deasupra să porți cardiganul. Cu treipatru cardiganuri în dulap, ești pregătită
pentru orice – mers la serviciu, un film
cu fetele, chiar și o drumeție pe munte.

Nu renunța la rochii
Când afară este foarte frig, parcă nu
prea te ademenesc rochițele de pe umerașe, nu-i așa? Pare mult mai ușor să iei
repede din dulap o pereche de jeanși
negri, un pulover gros și să ieși pe ușă.
Dar alura pe care i-o conferă o rochie
unei femei nici nu se poate compara cu
jeanșii. Mergi pe rochii bodycon, care
țin foarte bine de cald, pentru că se lipesc
de corp. Alege fie un model cu guler helancă, fie unul tricotat. Ambele variante
sunt foarte practice, comode și îți vor
conferi un look elegant. În plus, cu o pereche de dresuri groase și cizme, nici nu
vei simți frigul.

Un șal mare și pufos
Un accesoriu pentru a-ți proteja gâtul
nu poate să lipsească din garderoba ta în
timpul iernii, iar dacă vrei ceva deosebit,
hip și practic, îți recomandăm să alegi
un șal de mari dimensiuni, care îți va
ține foarte bine de cald și va arăta excelent
cu un palton. Cele în carouri sunt foarte
populare anul acesta, așa că ai putea să
optezi pentru un astfel de imprimeu. Un
motiv în plus să-ți iei un șal? Dacă îți
este frig la birou, îl poți folosi pe post de
păturică. Este foarte practic și potrivit în
orice împrejurare.
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Deşi pare paradoxal, consumul de cartofi dulci protejează împotriva obezităţii. Sunt într-adevăr
bogaţi în amidon şi furnizează multe calorii (mai multe decât cartofii obişnuiţi), dar au o proprietate
benefică în cazul obezităţii< dau senzaţia de saţietate.

DIET~

Cartofii dulci ;i sfecla mangold
sunt alimente ideale
pentru sl[bit

Cum ne detoxifiem
organismul dup[ s[rb[tori?

Mesele bogate de sărbători îşi
pun amprenta asupra greutăţii
noastre, astfel că ne trezim cu câteva kilograme acumulate într-o
scurtă perioad[ de timp.
Pentru a slăbi, unicul "miracol" constă
într-un consum redus de alimente, reprimarea apetitului şi orientarea către o viaţă
mai activă.

Obezitatea ca problemă
de sănătate

Cartofii dulci
Cartoful dulce este o rădăcinoasă tuberoasă, un aliment deosebit de popular
oriunde în lume. Cartofii dulci, nativi din
America Centrală, sunt consideraţi un aliment principal în multe ţări, fiind accesibili
şi nouă românilor.
Carbohidratiii predomină în compoziţia cartofilor dulci, constituind aproximativ 21,3% din greutatea lor. Aceşti carbohidraţi sunt prezenţi sub forma amidonului şi a zaharurilor(în principal zaharo-

ză) în diferite proporţii, în funcţiede soi.
Conţinutul de grăsimi şi proteine este minim, mai mic decât cel al cartofului
obişnuit. Însă este foarte bogat în betacaroten (provitamină A), în special soiurile
mai galbene.
Cartoful dulce conţine o cantitate apreciabilă de fibre de celuloză. Din acest motiv
este uşor de digerat şi are un efect de calmare asupra pereţilor intestinali.
Deşi pare paradoxal, consumul de cartofi dulci protejează împotriva obezităţii.
Sunt într-adevăr bogaţi în amidon şi furmizează multe calorii (mai multe decât
cartofii obişnuiţi), dar au o proprietate benefică în cazul obezităţii< dau senzaţia de
saţietate. Desigur, cartofii dulci nu ar trebui
să constituie baza alimentaţiei, din cauza
lipsei lor de grăsimi şi proteine. Totuşi,
atunci când sunt combinaţi cu lapte, cu
leguminoase şi cu nuci şi seminţe oleaginoase, sunt nutritivi şi consistenţi.
Cartofii dulci sunt benefici în arteroscleroză şi tulburări circulatorii, datorită
prezenţei betacarotenului. Nu conţin grăsimi saturate şi sodiu aproape deloc, aceştia
fiind cei mai periculoşi duşmani ai sistemului circulator. Consumul regulat de cartofi dulci este recomandat în următoarele
cazuri: arteroscleroză, lipsa unei circulaţii
adecvate a sângelui şi hipertensiune.
Trebuie menţionat de asemenea, că folosirea din abundenţă a cartofilor dulci
este foarte benefică pentru persoanele care
depun efort fizic intens, pentru atleţi şi
pentru persoanele aflate în convalescenţă
după boli debilitante. Cea mai obişnuită
metodă de preparare a cartofilor dulci este
coacerea la cuptor. De asemenea pot fi
copţi pe jăratic. Se pun la copt cu coajă cu
tot. După ce au fost fierţi sau copţi, se
amestecă bine cu lapte pentru a se forma
un piure consistent. Întrucât sunt suficient
de dulci, mai ales dacă au culoarea galbenă
nu este nevoie să adăugăm zahăr. Valoarea
lor nutritivă poate fi ridicată prin adăugarea unui gălbenuş de ou.

Sfeclă mangold
Deşi sfecla mangold (chardul) este una
dintre cele mai vechi legume verzi frunzoase cunoscute şi deşi a fost lăudată de
greci în urmă cu peste 2500 de ani, unii o
consideră o plantă obişnuită, de mică va-

loare. Este o plantă legumicolă bienală din
familia chenopodiaceelor, rudă cu sfecla.
Spre deosebire de sfeclă, frunzele mangoldului sunt mari şi zemoase şi au o valoare
nutritivă mai importantă decât rădăcina.
Deşi frunzele pot avea şi o nuanţă roşie
şi seamănă mult cu cele ale sfeclei, au un
gust de spanac şi pot fi folosite asemănător
în bucătărie. Este o plantă originară din
zonele litorale ale Europei şi Asiei şi a fost
folosită în alimentaţia oamenilor din cele
mai vechi timpuri, iar ulterior şi pentru
alimentaţia animalelor.
Sunt deja destule ferme în România
care cultivă şi comercializează sfeclă mangold. Este valoroasă datorită conţinutului
ei de provitamia A şi fier. Sfecla mangold
poate să satisfacă foamea cu foarte puţine
calorii, indiferent de modul de preparare.
Frunzele fierte în aburi, gătite cu ulei şi lămâie, ele constituie o mâncare sănătoasă
şi uşoară. De preferat ca frunzele să fie gătite întregi pentru a păstra mai bine vitamina C şi tăiate ulterior la servire. Tălpile
mai groase pot fi adăugate la început, astfel
încât acestea să fie bine gătite, pentru că
pot cauza disconfort abdominal. Frunzele
se adaugă la sfârşit pentru că se înmoaie
repede. Este foarte important ca legumele
să fie scoase din frigider şi spălate chiar
înainte de preparare pentru a nu pierde
din vitaminele fotosensibile şi hidrosolubile. Nu lăsaţi frunzele în apă. Clătiţi-le rapid. Supa de sfeclă de mangold are un efect
alcalinizant asupra sângelui şi asupra ţesuturilor organismului, datorită abundenţei
de săruri minerale care au reacţie alcalină.
Din acest motiv, acestea favorizează eliminarea reziduurilor metabolice toxice,
care sunt de natură acidă, ca de exemplu,
acidul uric. Frunzele proaspete pot fi consumate crude în salate. Sfecla de mangold
constituie o mâncare ideală, în special la
masa de seară, pentru cei ce vor să slăbească.
Este o legumă recomandată şi în cazul
tulburărilor digestive şi ca laxativ, fiind
utilă în gastrită, constipaţie şi hemoroizi.
Sfecla mangold conţine o cantitate considerabilă de acid oxalic, dar nu atât cât spanacul. De aceea, ea trebuie folosită cu moderaţie de persoane care au calculi renali.

Din acest motiv, tot mai mul\i specialiști își dau cu părerea despre ce și cum
trebuie făcut pentru ca organismul să
scape de anumite toxine acumulate fără
voie din mâncărurile specifice sărbătorilor. În cele ce urmează vă prezentăm
câteva dintre aceste păreri ce pot fi puse
în aplicare cu multe șanse de reușită pentru îmbunătățirea funcțiilor vitale ale organismului dumneavoastră.
Beți pe stomacul gol un pahar cu apă
caldă, suc de lămâie, sirop de arțar și piper și consumați țelină sau varză. Mesele
bogate din timpul sărbătorilor pot supraîncărca organismul cu toxine.
Alimentele sărate pot cauza reținerea
de lichid, iar cele cu zahăr rafinat afectează nivelul de zahăr din sânge și produce sete. În plus, alcoolul și cafeaua vă
deshidratează. Pentru ca organismul săși revină după sărb[tori, trebuie să eliminați toxinele, iar opt pahare de apă pe
zi nu vă vor fi de ajutor.

Beți suc de castraveți
Ca să vă purificați organismul, aveți
nevoie de o cură cu sucuri de fructe dimineața și de una cu sucuri de legume
seara. În primele două zile, înainte de a
consuma altceva, beți un pahar cu apă
caldă amestecată cu sucul unei lămâi,
două lingurițe de sirop de arțar și puțin
piper.
La micul dejun, pe lângă alte alimente, amestecați o portocală cu o jumătate
de grapefruit, două-trei felii de ananas și
două țeline. După-amiaza, consumați suc
de morcovi, bogați în antioxidanți.
Amestecați sucul din patru morcovi, o
legătură de pătrunjel, jumătate de castravete și jumătate de sfeclă și îndulciți

conținutul cu un măr mic. Mâncați alimente cu un conținut mare de apă. Alegeți alimentele care conțin multă apă,
precum castravetele, țelina sau varza.
Grapefruit-ul stimulează metabolismul
și, pentru că este bogat în potasiu, menține funcțiile rinichilor, iar bananele și
avocado mențin nivelul de zahăr din sânge. Evitați alcoolul, nu consumați cafeină
în exces și carne roșie.

Faceți baie cu ulei de jojoba
Organismul poate elimina toxinele
și prin piele. Adăugați în apa de baie unadouă lingurițe de ulei esențial, precum
cel de lămâie, jojoba, măsline sau rozmarin. Mai întâi însă asigurați-vă că nu
sunteți alergic la unul dintre acestea și
testați-l pe o porțiune mică de piele.
Cur[țați-vă tenul cu iaurt și miere. Pentru a reveni la culoarea naturală a pielii,
preparați o pastă din jumătate de cană
de iaurt, două lingurițe de suc de lămâie
și miere și aplicați-o pe pielea curată. Ca
să scăpați de cearcăne, puneți felii de castravete sub ochi și lăsați-le timp de 15
minute, după care clătiți fața.

Regim de două săptămâni
pentru un ficat sănătos
Pentru detoxifierea ficatului, specialiștii vă sfătuiesc să consumați vitamina
C, anghinare și broccoli. Vitamina C solubilă în apă. Aceasta este un antioxidant
care ajută detoxifierea și elimină posibilele efecte secundare, precum durerile de
cap sau greața.
Ceapa și usturoiul au componente
bogate în sulf și elimină anumiți aditivi
alimentari și metale acumulate în corp.
Anghinarele au componente care cresc
fluxul bilei și ajută la digerarea grăsimilor.
Broccoli, varza și conopida ajută la detoxifierea enzimelor ficatului. Și proteinele
sunt necesare ficatului. Consumați alune,
nuci, semințe sau pește. Ceaiul de rădăcin[ de păpădie crește fluxul bilei și este
recomandat în aproape toate dietele.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

MELISSA - Magazin produse
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Obezitatea este una din problemele de
sănătate aproape generalizată în societatea
modernă şi una dintre cele care preocupă
cel mai mult, fiind considerată o ţară care
reduce frumuseţea.
Au trecut vremurile în care rotunjimile
erau un semn de sănătate înfloritoare, ca
pe timpul lui Ludovic al 14-lea. În perioadele marcate de o penurie de alimente, o
siluetă plinuţă era un semn de opulenţă,
dovedea că stăpânului ei nu-i lipseau alimentele. În zilele noastre, problema se pune cu totul altfel< chiar şi persoanele cu
puţine surse economice se pot îngr[şa, iar
obezitatea este un stigmat şi un semn al
lipsei de preocupare pentru corp. La umbra acestei mentalităţi cresc multe firme
care speculează această tendinţă nevrotică
a societăţii, văzând în ea un adevărat filon
de aur. De fapt, există două tipuri principale de obezitate. Primul tip se datorează
unei alimentaţii exagerate în copilărie, care
provoacă o creştere a numărului de adipocite, deşi acestea nu sunt în mod obligatoriu umflate cu grăsime. Aceasta este
aşa-numita "obezitate hiperplazică", greu
de soluţionat, pentru că excesul de celule
grase provoacă o tendinţă constituţională
spre îngrăşare. Al doilea tip nu se datorează
creşterii numărului de celule adipoase, ci
faptului că acestea sunt excesiv de pline
cu grăsime. Acest tip de obezitate, denumită "hipertrofică" este mai uşor de soluţionat.
Deşi nu este o boală în sine, obezitatea
reprezintă un factor de risc, care agravează
numeroase boli, cum sunt cele ale inimii,
în general, artroză, diabetul, proastă circulaţie etc, astfel încât persoanele obeze,
trăiesc mai puţini ani decât cele cu o greutate normală. Această afirmaţie are o importanţă relativă atunci când ne referim
la obezitatea moderată, dar când excesul
de greutate este foarte mare, obezitatea devine o boală, fiind o invaliditate în sine,
pentru că împiedică mişcarea, respiraţia
adecvată, sexualitatea sau cele mai vitale
funcţii. Este adevărat că există anumite
boli care provoacă o obezitate exagerată
care nu se poate atribui unui exces de alimentaţie. De pildă unele deficienţe ale
glandei tiroide (hipotiroidismul). Cu siguranţă, cauzele interne ale obezităţii sunt
de departe o minoritate. În majoritatea cazurilor, cauza este supraalimentaţia şi tratamentul trebuie să fie nutriţionist.
Deşi nu mă consider un nutriţionist,
în continuare va voi prezenţa avantajele
pe care le prezintă două alimente pentru
scăderea în greutate.

Se știe foarte bine că după o
perioadă de post, sărbătorile de
iarnă aduc pentru fiecare dintre
noi o perioadă în care organismul
este invadat de diferite toxine și
grăsimi specifice pentru o astfel
de perioadă.
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La nivelul judeţului Satu Mare au fost numiţi în funcţie, pentru o perioadă de 4 ani, 120
de directori şi adjuncţi (88 directori şi 32 directori adjuncţi).

EDUCA}IE

Lista directorilor de ;coli din jude\
promova\i, admi;i ;i respin;i
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Satu Mare a afișat recent rezultatele finale ale concursului pentru
funcţia de director, după rezolvarea contestaţiilor. La nivel de judeţ, au fost depuse patru contestaţii, iar la nivel de ţară - 281.

Candidaţi respinşi
(sau neprezentaţi)

În zilele următoare, Ministerul va
veni cu o analiză statistică, în care se va
încerca prezentarea unei imagini completă, la nivel naţional, a concursului. În
cele ce urmează, redăm nominal lista
candidaților pe trei categorii< promovați,
admiși și respinși (sau neprezentați). La
nivelul judeţului Satu Mare au fost numiţi
în funcţie, pentru o perioadă de 4 ani,
120 de directori și adjuncţi (88 directori
și 32 directori adjuncţi). Menționăm că
noii directori î;i vor prelua atribuțiile începând de luni, 9 ianuarie.

Candidaţi promovaţi
Cristea Sînziana, director, Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională> Costin Dina Ramona,
director, Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă> Măgureanu Maria, director,
Colegiul Economic Gheorghe Dragoş>
Vasile Bogdana, director adjunct,
Colegiul Economic Gheorghe Dragoş>
Pataki Eniko, director, Colegiul Naţional
Kolcsey Ferenc> Păcurar Simona Maria,
director, Colegiul Naţional Ioan Slavici>
Dragos Alina- Georgeta, director
adjunct, Colegiul Naţional Ioan Slavici>
Maruşca Anna-Maria, director, Colegiul
Naţional Doamna Stanca> Gherman
Dănuţa Cristina Mariana, director
adjunct, Colegiul Naţional Doamna
Stanca> Rotaru Liviu Dănuţ, director,
Colegiul Naţional Mihai Eminescu>
Cherecheş Nicoleta Anişoara, director
adjunct, Colegiul Naţional Mihai
Eminescu> Pop Alexandrina Ligia,
director, Colegiul Tehnic Elisa
Zamfirescu> Buzilă Delia Rodica,
director adjunct, Colegiul Tehnic Elisa
Zamfirescu> Micovschi Adrian, director,
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei>
Oprea Dorina Floriţa, director adjunct,
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei>
Popescu Vlaicu, director, Colegiul
Tehnic Unio-Traian Vuia> Ursu Daniela
Simona, director, Colegiul Tehnic de
Transporturi şi Telecomunicaţii Ion I.C.
Brătianu> Slătian Faustina Daniela,
director adjunct, Colegiul Tehnic de
Transporturi şi Telecomunicaţii Ion I.C.
Brătianu> Gale Nicoleta, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit
Dumbrava Minunată> Nemeş Cristina,
director, Grădiniţa cu Program Prelungit
Guliver> Toth Maria Cornelia, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit
Voinicelul> Heb Ildiko Tunde, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit 1 Carei>
Farcău Adriana, director, Grădiniţa cu
Program Prelungit 1 Tăşnad> Pomian
Gabriela, director, Grădiniţa cu Program
Prelungit 11 Satu Mare> Dobos Carmen,
director, Grădiniţa cu Program Prelungit
2 Carei> Buzura Berar Nela, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit 3 Carei>
Roman Florica, director, Grădiniţa cu
Program Prelungit 33 Satu Mare>
Bocancios-Zorescu Delia-Florica,
director, Grădiniţa cu Program Prelungit
5 Satu Mare> Nuszer Eleonora, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit 6 Satu
Mare> Şuta Doina, director, Grădiniţa
cu Program Prelungit 7 Satu Mare>
Avăşan Monica Sofia, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit Floare
de Lotus Odoreu> Banciu Ligia Monica,
director adjunct, Liceul cu Program
Sportiv> Pop Cristian Radu, director,

Noii directori î;i vor prelua funcțiile începând cu 9 ianuarie
Liceul de Arte Aurel Popp> Kocsis Aliz
Kinga, director, Liceul Romano-Catolic
Josephus Calasantius Carei> Gherman
Dănuţ, director, Liceul Tehnologic
Anghel Saligny Turţ> Tiution Mariana,
director adjunct, Liceul Tehnologic
Anghel Saligny Turţ> Şimon Daniela
Liana, director, Liceul Tehnologic
Constantin Brâncuşi> Popescu Monica,
director, Liceul Tehnologic George
Bariţiu Livada> Pribilean Mariana,
director adjunct, Liceul Tehnologic
George Bariţiu Livada> Sabo MarcelGelu, director, Liceul Tehnologic Petofi
Sandor Lazuri> Markis Daniela, director,
Liceul Tehnologic Petru Cupcea Supuru
de Jos> Gindele Emeric, director, Liceul
Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei>
Terheş Mircea-Gheorghe, director
adjunct, Liceul Tehnologic Simion
Bărnuţiu Carei> Lukacs Gyongyi,
director adjunct, Liceul Tehnologic
Ardud> Buda Ecaterina Ildiko, director,
Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentară George Emil Palade> Soos
Viorel Ioan, director adjunct, Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentară
George Emil Palade> Ruff Sofia, director,
Liceul Tehnologic Tăşnad> Groza
Gabriel Ioan, director, Liceul Teologic
Ortodox Nicolae Steinhardt> Vonethe
Vasilica Carmen, director adjunct,
Liceul Teologic Ortodox Nicolae
Steinhardt> Adamko Istvan Csaba,
director, Liceul Teologic RomanoCatolic Ham Janos> Csapo, Ilyes Attila,
director adjunct, Liceul Teologic
Romano-Catolic Ham Janos> Zsido
Sandor, director, Liceul Teoretic Carei>
Pop Rodica, director adjunct, Liceul
Teoretic Carei> Reiz Maria, director,
Liceul Teoretic German Johann Ettinger>
Elek Robert Istvan, director adjunct,
Liceul Teoretic German Johann Ettinger>
Bud Viorel-Vasile, director, Liceul
Teoretic Negreşti-Oaş> Urs Gabriela
Florica, director, Palatul Copiilor>
Satmari Cătălina Maria, director, Şcoala
Gimnazială Avram Iancu> Laczka
Zoltan, director adjunct, Şcoala
Gimnazială Avram Iancu> Kallos Zoltan,
director, Şcoala Gimnazială Bem Jozsef
Cărăşeu> Fechete Carmen Monica,
director, Şcoala Gimnazială Bălcescu
Petofi> Seucea Ramona Anca, director,
Şcoala Gimnazială Constantin
Brâncoveanu> Oneţ Constantin, director
adjunct, Şcoala Gimnazială Constantin

Brâncoveanu> Varga Sidonia Iulia,
director, Şcoala Gimnazială Dr. Ştefan
Vonhaz Petreşti> Micle George-Alin,
director, Şcoala Gimnazială Dr. Vasile
Lucaciu> Hudak Ildiko Etel, director
adjunct, Şcoala Gimnazială Dr. Vasile
Lucaciu> Vincze Andrei, director, Şcoala
Gimnazială Feny Istvan Căpleni> Şteţcu
Maria, director adjunct, Şcoala
Gimnazială Gellert Sandor Micula>
Ştirbu Ion-Eremia, director, Şcoala
Gimnazială George Coşbuc Medieşu
Aurit> Kanya Iulia, director adjunct,
Şcoala Gimnazială George Coşbuc
Medieşu Aurit> Saitos Maria Rodica,
director, Şcoala Gimnazială Gheorghe
Bulgăr Sanislău> Engsli Helga, director
adjunct, Şcoala Gimnazială Gheorghe
Bulgăr Sanislău> Mondici Claudiu Iosif,
director, Şcoala Gimnazială Grigore
Moisil> Laczka Ecaterina, director
adjunct, Şcoala Gimnazială Ion Creangă>
Gozar Ioan, director, Şcoala Gimnazială
Lucian Blaga> Şepeţan Ioan, director
adjunct, Şcoala Gimnazială Lucian
Blaga> Bontea Mihaela Simona,
director, Şcoala Gimnazială Mihai
Viteazul Moftinu Mic> Olariu Kinga,
director adjunct, Şcoala Gimnazială
Mihai Viteazul Moftinu Mic> Sălăgean
Mariana, director, Şcoala Gimnazială
Mircea Eliade> Chindriș Corina
Adriana, director, Şcoala Gimnazială
Octavian Goga> Rațiu Ioana Daniela,
director adjunct, Şcoala Gimnazială
Octavian Goga> Bojan Eva, Şcoala
Gimnazială Petri Mor Bogdand> Olari
Delia-Angela, director, Şcoala
Gimnazială Vasile Lucaciu Apa> Toth
Eniko, director adjunct, Şcoala
Gimnazială Vasile Lucaciu Carei>
Mărneanu Maria, director, Şcoala
Gimnazială Vasile Lucaciu Lucăceni>
Badea Voichița Aurora, director, Şcoala
Gimnazială Viorel Sălăgean Beltiug>
Bara Valeria, director, Şcoala
Gimnazială Acâș> Speth Maria, director
adjunct, Şcoala Gimnazială Acâș>
Duțescu Diana, Şcoala Gimnazială
Andrid> Seucan Sofia Monica, director,
Şcoala Gimnazială Botiz> Sanislai
Daniel Nicușor, director, Şcoala
Gimnazială Bârsău de Sus> Pop Delia
Maria, director, Şcoala Gimnazială
Certeze> Erdei Zoltan, director, Şcoala
Gimnazială Ciumești> Recășan Adela,
director, Şcoala Gimnazială Craidorolț>
Torok Tamas, director, Şcoala

Gimnazială Cămin> Potra Anca
Luminița, Şcoala Gimnazială Doba>
Erdei Eniko, director, Şcoala
Gimnazială Dorolț> Godje Florina
Mariana, director, Şcoala Gimnazială
Drăgușeni> Roman Nicoleta Georgeta,
director, Şcoala Gimnazială Gherța
Mică> Naghi Daniela Ana Ligia,
director, Şcoala Gimnazială Halmeu>
Goje Dorin-Adrian, director, Şcoala
Gimnazială 1 Negrești-Oaș> Szenas
Barnabas, director, Şcoala Gimnazială
Oar> Sarca Livia Lucia, director, Şcoala
Gimnazială Odoreu> Mekker Erika,
director adjunct, Şcoala Gimnazială
Odoreu> Iederan Simona Margareta,
director, Şcoala Gimnazială Păulești>
Szasz Endre Carol, director, Şcoala
Gimnazială Pir> Erdei Liana, director,
Şcoala Gimnazială Pișcolt> Sanislai
Daniel Nicușor, director, Şcoala
Gimnazială Poiana Codrului> Simina
:tef Sălăjan, director numit de ISJ,
Şcoala Gimnazială Pomi> Kornis Agnes,
director, Şcoala Gimnazială Porumbești>
Balog Ciprian Dorin, director, Şcoala
Gimnazială Santău> Țârle Mariana,
director, Şcoala Gimnazială Socond>
Sarosi Tiberiu, director, Şcoala
Gimnazială Turulung> Zbona Maria
Ana, director, Şcoala Gimnazială
Târșolț> Maier Florin Ioan, director,
Şcoala Gimnazială Tășnad> Gall Justina,
director adjunct, Şcoala Gimnazială
Tășnad> Fernea Florica Georgeta,
director, Şcoala Gimnazială Valea
Vinului> Hudacsko Gyongyi, director,
Şcoala Gimnazială Vetiș> Goia Simona
Otilia, director, Şcoala Gimnazială Viile
Satu Mare> Suho Zoltan, director, Şcoala
Gimnazială Gyorfi Endre Dobra>
Moldovan Lucica, director, Școala
Postliceală Sanitară.

Candidaţi admişi
Sălăjan Mariana, director, Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă>
Olteanu Lidia Genoveva, director,
Colegiul Tehnic Unio-Traian Vuia> Pop
Monica, director, Grădiniţa cu Program
Prelungit Guliver> Nastai Rodica,
director, Liceul Tehnologic George
Bariţiu Livada> Sabo Marcel-Gelu,
director, Palatul Copiilor> Hudak Ildiko
Etel, director, Şcoala Gimnazială Dr.
Vasile Lucaciu> Duțescu Diana, director,
Şcoala Gimnazială Pișcolt.

Cioltean Sorin Ioan, director,
Clubul Copiilor Carei> Piţig Nicoleta,
director, Colegiul Naţional Ioan Slavici>
Piţig Nicoleta, director adjunct, Colegiul
Naţional Ioan Slavici> Cupşa Anuca,
director, Grădiniţa cu Program Prelungit
14 Mai> Raţiu Monica Simona, director,
Grădiniţa cu Program Prelungit Draga
Mea> Lecz Aurica, director, Grădiniţa cu
Program Prelungit Ardud> Gavra Delia,
director, Grădiniţa cu Program Prelungit
1 Negreşti-Oaş> Horvath Andreea
Anamaria, director, Grădiniţa cu
Program Prelungit 1 Satu Mare> Cavaşi
Delia Maria, director, Grădiniţa cu
Program Prelungit 13 Satu Mare> Ziman
Dorel George, director, Liceul cu
Program Sportiv> Pop Olivia, director
adjunct, Liceul Tehnologic Constantin
Brâncuşi> Boitor Anişoara, director
adjunct, Liceul Tehnologic Petru Cupcea
Supuru de Jos> Ghiman Silvia-Petruța,
director adjunct, Liceul Tehnologic Petru
Cupcea Supuru de Jos> Vasil Cristian,
director, Liceul Tehnologic Ardud>
Păcurar Maria Claudia, director, Liceul
Tehnologic Tarna Mare> Popa Bota
Maria, director adjunct, Liceul
Tehnologic Tarna Mare (neprezentată)>
Barnişca Cătălin Vasile, director, Şcoala
Gimnazială Aurel Haiduc Trip> Stan
Sergiu Ionuţ, director, Şcoala
Gimnazială Aurel Haiduc Trip> Roatiş
Marieta Adriana, director adjunct,
Şcoala Constantin Brâncoveanu> Ştirbu
Ion-Eremia, director adjunct, Şcoala
Gimnazială George Coşbuc Medieşu
Aurit (neprezentat)> Hornyak Gabriela,
director, Şcoala Petofi Sandor Livada>
Mocanu Alina-Loredana, director,
Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu Carei>
Cornea Mare Nicolae, director, Şcoala
Viorel Sălăgean Beltiug> Cherecheș
Timea, director adjunct, Şcoala
Gimnazială Acâș> Ciorba-Pop Romeo,
director, Şcoala Gimnazială Batarci>
Molnar Eva, director, Şcoala Gimnazială
Berveni> Csintalan Csaba Ferenc,
director, Şcoala Gimnazială Botiz> Fulop
Orsolya Maria, director, Şcoala
Gimnazială Culciu Mare> Heinrich
Tamas, director, Şcoala Gimnazială
Foieni> Tătar Veronica Daniela,
director, Şcoala Gimnazială Homorodu
de Mijloc> Sălăjan Lenuța, director,
Şcoala Gimnazială 1 Carei> Sfîra Elena,
director, Şcoala Gimnazială 1 Carei>
Ghiriti Dorel-Gheorghe> director
adjunct, Şcoala Gimnazială 1 NegreștiOaș> Cioltean Sorin Ioan, director,
Şcoala Gimnazială 3 Carei> Oancea
Tiberius-Constantin, director adjunct,
Şcoala Gimnazială Orașu Nou
(neprezentat)> Mereșca Gabriela
Angelica, director, Şcoala Poiana
Codrului> Anițaș Rodica, director,
Şcoala Pomi> Ghiriti Petru, director,
Şcoala Racșa> Bâtea Gheorghe, director,
Şcoala Rătești> Crișan Mihai, director,
Şcoala Socond> Cornea Mare Nicolae,
director adjunct, Şcoala Socond> Țârle
Mariana, director adjunct, Şcoala
Socond (neprezentată)> Pușcaș Marta,
director, Şcoala Săcășeni> Balaj Mirela
Gabriela, director, Şcoala Gimnazială
Săuca> Borhidan Maria, director, Şcoala
Tiream> Hrenyu Peter Antal, director
adjunct, Şcoala Vetiș> Goia Simona
Otilia, director, Şcoala Viile Satu Mare
(neprezentată).
A consemnat V. Nechita
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Andrea Bocelli va susţine anul viitor două concerte în România. Pe 22 iunie 2017 va concerta în
Piaţa Constituţiei din Bucureşti, iar pe 25 iunie 2017 va susţine primul spectacol la Cluj-Napoca.

MUZIC~
Via\a ;i cariera
lui Dinu Lipatti,
prezentate la Viena
Seria de evenimente organizate de
Institutul Cultural Român din Viena
anul acesta în contextul celebrării unui
secol de la naşterea pianistului şi compozitorului Dinu Lipatti se va deschide
pe 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii
Române.
La sediul ICR Viena va avea loc,
de la ora 18.00, conferinţa în limba
engleză „Dinu Lipatti< The Purest
Gold“ / „Dinu Lipatti< Cel mai pur
aur“ susţinută de canadianul Mark
Ainley, unul dintre cei mai pasionaţi
cercetători ai activităţii lui Dinu Lipatti.
În cadrul evenimentului, Mark
Ainley va prezenta documente inedite
din colecţii private şi din arhivele casei
de discuri EMI, fiind singurul cercetător al activităţii lui Dinu Lipatti căruia i s-a permis să folosească arhivele
sonore şi înregistrările nepublicate ale
EMI.
Totodată, publicul va avea ocazia
să asculte fragmente din înregistrări
ale lui Lipatti, inclusiv din cele mai recent descoperite, cu lucrări de Scarlatti
şi Brahms şi singura înregistrare cu
Lipatti interpretând Beethoven, alături
de violoncelistul Antonio Janigro.
Titlul conferinţei – „The Purest
Gold“ / „Cel mai pur aur“ – vine de la
producătorul imprimărilor lui Lipatti,
Walter Legge, care vorbea despre cele
doar câteva ore de înregistrări ale lui
Lipatti ca fiind „puţine ca număr, dar
din cel mai pur aur”.
Compozițiile sale, printre care Șătrarii, suită pentru orchestră Op. 2
(1934), Concertino în stil clasic pentru
pian Op. 3 (1936) sau Sonatină pentru
mâna stângă (1941) au rămas în cea
mai mare parte inedite.

Alma Deutscher,
copilul-minune al
operei, pe urmele
lui Mozart
O compozitoare britanică în vârstă
de doar 11 ani a fost ovaționată în picioare circa zece minute, joi seara, de
câteva sute de spectatori prezenți la Casino Baumgarten din Viena, după premiera operei sale "Cinderella" (Cenușăreasa), informează AFP și BBC.
Deutscher a reimaginat povestea
Cenușăresei amplasând acțiunea întrun teatru condus de mama vitregă a
acesteia. "Premiera s-a jucat cu casa închisă, în fața a 540 de persoane care au
ovaționat în picioare", a declarat pentru
AFP Judy Grahame, responsabilă cu
relațiile publice pentru tânăra Alma.
Micuța compozitoare a luat parte
la spectacol interpretând la pian interludii și a acompaniat-o pe Cenușăreasa
la vioară, totul sub bagheta celebrului
dirijor Zubin Mehta. "Reacția publicului a fost foarte caldă și spontană. Ovațiile au durat circa zece minute", a spus
Grahame pentru BBC.
Media germană a numit-o pe Alma
Deutscher "copilul-minune", iar unele
voci compară talentul său muzical cu
cel al prodigiosului compozitor vienez
Wolfgang Amadeus Mozart, care a uimit de timpuriu Europa cu operele și
lucrările sale instrumentale, la sfârșitul
secolului al XVIII-lea. Alma a mărturisit că ideile îi vin atunci când sare
coarda. "Îmi iau coarda la repetiții și
sar în pauze", a spus ea.

Nume mari ale muzicii vor
concerta în România în 2017
Depeche Mode, Pink Martini,
Evanescence, Deep Purple, Apocalyptica, Jethro Tull, Diego el Cigala, Andrea Bocelli şi Gianna
Nannini, dar şi muzicienii de jazz
Kenny Garrett, Gregory Porter şi
Al Di Meola, se numără printre
artiştii care vor susţine concerte
în România, în 2017.
Trupa Depeche Mode va concerta
pe 23 iulie 2017 în România, oraşul
Cluj fiind pe lista oraşelor din turneul
„The Global Spirit Tour” de promovare
a noului album, „Spirit” – au anunţat
membrii trupei în cadrul unei conferinţe de presă (din Italia) transmisă
live online pe propria pagina de Facebook. Concertul care va fi susţinut pe
stadionul Cluj Arena în 23 iulie este al
treilea pe care trupa britanică îl va
susţine în România, după cele două
din Bucureşti din 2006 şi 2013.
Richard Clayderman va susţine
un nou concert în România. Richard
Clayderman îşi dă întâlnire cu publicul
într-o producţie fără precedent, pe 8
martie, la Sala Palatului. Pianistul va fi
acompaniat pe scenă de Orchestra
Simfonică Bucureşti.
Kenny Garrett va susţine un concert la Sala Radio, pe 23 februarie. Probabil unul dintre cei mai versatili interpreţi contemporani de jazz, Kenny
Garrett va susţine un recital care va
trece prin funk, ritmuri orientale, salsa
sau soul, toate interpretate cu nota personală a celebrului muzician. De la piese de pe cel mai recent album „Pushing
the World Away” până la celebra „Happy People”, concertul de la Bucureşti
va conţine a trecere în revista a carierei
lui Kenny, un artist cu o istorie personală şi muzicală impresionantă.
Gianna Nannini revine la Bucureşti pe 27 aprilie 2017, la Sala Palatului. La opt ani distanţă de la primul său
concert în România, Gianna readuce
fanilor români un spectacol „Best-of ”.
„Hitstory Tour” include cele mai populare piese ale sale. Gianna Nannini
a devenit un nume cunoscut în întreaga lume după showul din ceremonia
de deschidere a Cupei Mondiale de
Fotbal din 1990. „Un’estate Italiana” este în continuare unul dintre cele mai
populare imnuri ale microbiştilor din
întreaga lume.
Micuţa orchestră Pink Martini revine pe 20 aprilie 2017 la Sala Palatului
la Bucureşti. Jazz, pop, muzică clasică,
o seară cosmopolită. Cu un sound ce
îmbină influenţe variate, de la cubanjazz şi muzică de cameră până la
marşuri braziliene şi soundtrack de
film noir. Cu un sound ce îmbină influenţe variate, de la cuban-jazz şi muzică de cameră până la marşuri braziliene şi soundtrack de film noir, membrii orchestrei şi-au etalat până acum
repertoriul multilingvistic pe scene din
întreaga lume. Storm Large este vocea
care îi va însoţi în noul turneu european.
Jethro Tull va cânta la Sala Palatului, pe 21 februarie. Jethro Tull, trupa
formată în anul 1967, în oraşul Blackpool, Anglia, a fost un fenomen unic
în istoria muzicii. Concepută ca o trupă
de blues psihedelic, muzica Jethro Tull
a fost întotdeauna un complex care cuprinde mai multe stiluri, inclusiv blues,
jazz, folk, medieval, clasic, hard rock,
alături de influenţe ale muzicii elec-

Trupa Deep Purple anunţă turneul „The Long Goodbye” pentru promovarea noului album „inFinite”
tronice. Muzica trupei îşi are rădăcinile
în blues-ul britanic al anilor ’60 şi este
marcată de o tonalitate vocală ieşită
din comun, căreia i-a fost adăugat
sound-ul flautului. Iniţial formaţia cânta un blues rock experimentat, însă ulterior a inclus şi elemente de rock clasic, folk, jazz şi art rock.
Trupa Deep Purple anunţă turneul
„The Long Goodbye” pentru promovarea noului album „inFinite”. Pe 13
mai 2017, în parcarea A de la Romexpo, Deep Purple readuce rockul în
prim-plan la Bucureşti. Deep Purple
este una dintre cele mai reprezentative
trupe rock. Recent introdusă în Rock
& Roll Hall of Fame, trupa îşi promovează cu acest turneu apariţia noului
album „inFinite”, produs de earMusic.
Primul single de pe disc va fi lansat pe
20 ianuarie. Ian Gillan, Roger Glover,
Ian Paice, Steve Morse şi Don Airey
continuă să cânte hard-rock. Nuanţele
şi texturile noilor creaţii sunt inovatoare. La o privire de ansamblu, este
una dintre cele mai valoroase producţii
ale muzicii rock.
Andrea Bocelli va susţine anul viitor două concerte în România. Pe 22
iunie 2017 va concerta în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, iar pe 25 iunie
2017 va susţine primul spectacol la
Cluj-Napoca. Andrea Bocelli este un
tenor italian de pop opera şi cântăreţ
de operă. A înregistrat treisprezece albume de studio, atât cu muzică clasică
cât şi pop, alte două compilaţii cu cele
mai bune cântece şi opt albume de operă înregistrate (La bohème, Il trovatore,
Werther, Pagliacci, Cavalleria rusticana, Carmen, Tosca, Andrea Chénier,
Roméo et Juliette, Manon Lescaut şi
Turandot), toate acestea fiind vândute
în peste 75 de milioane de exemplare
la nivel mondial. Născut o formă gravă
de glaucom, Andrea Bocelli a orbit total la vârsta de 12 ani după un accident
în timpul unui joc de fotbal.
Apocalyptica revine în România
pentru a sărbători în concert 20 de ani
de la apariţia albumului de debut –
„Metallica by four cellos”. Evenimentul
va avea loc pe 6 aprilie 2017, la Sala
Palatului din Bucureşti. Încă de la preluările epice ale „Enter Sandman”, „The
Unforgiven” şi „Nothing Else Matters”,
melodii ale formaţiei Metallica, şi „Refuse/ Resist”, piesă a celor de la Sepultura, ei şi-au demonstrat talentul de

reorchestrare lăsând profunzimea pieselor intactă şi au creat un nou sound
de negăsit în istoria muzicală metal.
Finlandezii continuă să demonstreze
că muzica rock nu are de-a face cu instrumentele folosite, ci cu atitudinea.
Al optulea album va fi lansat în primăvara acestui an şi va fi parte din concertul de la Sibiu. „Shadowmaker” este
o combinaţie armonică de violoncel şi
tobe, cu ritm alert şi modificări de tempo. Riff-urile distorsionate de violoncel
sunt mai grave ca oricând, iar muzica
clasică este alternată cu fragmente de
heavy-metal.
Trupa Evanescence va cânta la Bucureşti la Arenele Romane pe 29 iunie,
în cadrul festivalului Metalhead Meeting. Evanescence, una dintre cele mai
iubite şi apreciate trupe rock americane, se află din nou într-o formulă magică în care vocea celebrei cântăreţe
Amy Lee înnobilează piesele care au
consacrat trupa şi care au rămas nemuritoare pe buzele fanilor din întreaga lume. Cu albume vândute în zeci de
milioane de exemplare în întreaga lume, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări şi premii internaţionale, printre care două
Grammy-uri primite în anul 2004 pentru piesa „Bring Me To Life”, la categoriile „Best New Artist” şi „Best Hard
Rock Performance”.
Tarja Tuurunen, ”regina muzicii
symphonic rock & metal”, revine în
România în 2017 cu două concerte.
Soprana care a făcut muzica trupei Nightwish cunoscută în întreaga lume va
concerta în Bucureşti, la Sala Palatului,
pe 3 februarie, şi în Timişoara, la Filarmonica Banatul, pe 2 februarie. Tarja Tuurunen este recunoscută drept
una dintre vocile reprezentative ale
Finlandei. Artista a fost solistă a formaţiei Nightwish, de la înfiinţarea trupei şi până în 2005, interpretând piese
devenite clasice ca „Wishmaster”, „Wish
I Had an Angel” şi „Sleeping Sun”. După despărţirea de Nightwish, Tarja a
început o carieră solo, iar, cu ajutorul
unor instrumentişti, printre care şi toboşarul Mike Terrana, a lansat patru
albume de studio.
Gregory Porter concertează în premieră în România, pe 24 aprilie la Sala
Palatului, la Jazz Night Out. Vocea generaţiei sale de muzicieni şi primul nume din jazz-ul mondial. Americanul

are o personalitate muzicală cameleonică, nu doar pentru că stăpâneşte şi
transformă întreg spectrul gospel, blues, R&B şi soul, ci şi pentru că o face
în faţa unui public eterogen, cu preferinţe muzicale dintre cele mai diverse.
Câştigătorul premiului Latin
Grammy pentru cel mai bun album de
tango Diego el Cigala propune publicului din România o incursiune în armoniile cubaneze, jazz, folk latinoamerican şi tango. Cântăreţul de flamenco Diego el Cigala va fi în concert
pe 9 mai 2017, la Sala Palatului.
Cirque du Soleil vine la Bucureşti
în mai 2017, cu spectacolul „Varekai”.
Cirque du Soleil a anunţat prezentarea
spectacolului „Varekai” la Bucureşti,
cu şase reprezentaţii la Romexpo, Pavilionul Central, între 3 şi 7 mai 2017,
biletele fiind puse în vânzare începând
de miercuri, potrivit Events, organizatorul evenimentului. „Varekai” înseamnă „oriunde” în limba rromă, limba
hoinarilor universali. Regizată de Dominic Champagne, această producţie
aduce un omagiu sufletului nomad,
spiritului şi artei tradiţionale a circului,
precum şi celor care-şi caută mereu,
cu o pasiune infinită, calea către Varekai – potrivit descrierii organizatorilor.
Muzica uşoară italiană şi românească se reîntâlnesc pe aceeaşi scenă.
Artistul italian Amedeo Minghi şi Gabriel Cotabiţă vor susţine un concert
la Sala Palatului, pe 4 aprilie 2017.
Amedeo Minghi, cantautorul italian
de mare succes, a cărui personalitate
puternică, modelată simultan de acea
sensibilitate aparte, întâlnită în compoziţiile romantice şi în maniera interpretativă caldă, va da glas ideilor
muzicale adunate de-a lungul celor 50
de ani de activitate artistică.
Compozitorul şi chitaristul de jazzfusion Al Di Meola va concerta pe data
de 20 mai, la Sala Palatului din Bucureşti, unde va interpreta compoziţii noi
şi, mai cu seamă, piese celebre marca
„Piazzolla & Lennon-McCartney”. Al
Di Meola, pionierul unui nou stil de
muzică instrumentală, o combinaţie
inedită de sonorităţi jazz şi tonuri fusion cu elemente latino, transformă sunetele chitarei în bijuterii de nepreţuit.
:i toate astea fără a pune la socoteală ediția 2017 a Festivalului “George
Enescu”.
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Un studiu de paleogenetică, realizat între anii 2003-2006, a arătat că, genetic, suntem daci, iar teoria latinizării făcute de Imperiul Roman este falsă. Studiul, realizat de dr. Georgeta Cardoş, specialist în genetică,
cu sprijinul Universităţii din Hamburg, Germania, a pornit de la ţesuturi osoase recoltate din peste 20 de
situri arheologice din România, de la un număr de 50 de indivizi aparţinând populaţiilor care au trăit aici
cu 5.000 de ani în urmă. Datele genetice obţinute au fost comparate cu cele ale românilor de astăzi.
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Confientul Papei Ioan Paul al II-lea
face declara\ii ;ocante referitoare
la originea limbii latine
Miceal Ledwith, confident al
Papei Ioan Paul al II-lea şi omul
care a avut acces la toate documentele din biblioteca Vaticanului, a
făcut recent o afirmaţie care a şocat
lumea academică şi nu numai. El a
declarat că latina cultă se trage din
limba română străveche, nu invers,
cum se credea până acum!
Într-un interviu acordat postului de
televiziune TVR Cluj, Miceal Ledwith, fost
consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, unul
din oamenii care au avut acces la cei 230
de kilometri de rafturi cu cărţi din arhiva
bibliotecii Vaticanului şi fost membru al
Comisiei Teologice Internaţionale, a făcut
o declaraţie şocantă< “Chiar dacă se ştie că
latina e limba oficială a Bisericii Catolice,
precum şi limba Imperiului Roman, iar
limba română este o limbă latină, mai
puţină lume cunoaşte că limba română,
sau precursoarea sa, vine din locul din care
se trage limba latină, şi nu invers. Cu alte
cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o
limbă românească. Aşadar, vreau să-i salut
pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov,
din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit
un vehicul minunat lumii occidentale
(limba latină – n.r.)”.
Cu alte cuvinte, teoria conform căreia
romanii au cucerit o parte din Dacia, iar
dacii, inclusiv cei din teritoriile necucerite
de Roma, şi-au abandonat limba strămoşilor lor şi au început să vorbească latina
e falsă. Conform declaraţiei lui Ledwith,

Fotografiile au fost realizate de un astronaut american aflat la bordul Staţiei
Spaţiale Internaţionale.
Astronautul american Scot Kelly a pos-

drept unul şi acelaşi popor cu dacii, continuatorii direcţi şi legitimi ai acestora. Mai
mult, ar rezulta că şi romanii ar fi fost neam
tracic. Trebuie men\ionat că Miceal Ledwith este o personalitate irlandeză care nu
are interese personale în România.
Papa Ioan Paul al II-lea a spus, cu ocazia vizitei în ţara noastră, din anul 1999,
că România este “Grădina Maicii Domnului”. În această ordine de idei, se pune
întrebarea< ce ştiu cei de la Vatican despre
noi, iar noi habar nu avem?

Un studiu de paleogenetic[
arat[ c[ suntem daci

Miceal Ledwith a declarat că latina cultă se trage din limba română străveche,
nu invers, cum se credea până acum
la întâlnirea lor cu romanii, dacii nu au
avut nevoie de translatori< vorbeau deja

limba din care se născuse chiar latina.
Din această perspectivă, românii apar

Un studiu de paleogenetică, realizat
între anii 2003-2006, a arătat că, genetic,
suntem daci, iar teoria latinizării făcute de
Imperiul Roman este falsă.
Studiul, realizat de dr. Georgeta Cardoş, specialist în genetică, cu sprijinul Universităţii din Hamburg, Germania, a pornit
de la ţesuturi osoase recoltate din peste 20
de situri arheologice din România, de la
un număr de 50 de indivizi aparţinând
populaţiilor care au trăit aici cu 5.000 de
ani în urmă. Datele genetice obţinute au
fost comparate cu cele ale românilor de
astăzi.
Concluzia a fost că între actuala populaţie a României şi cele care au trăit pe
teritoriul acestei ţări cu 5.000 de ani în urmă există o clară înrudire genetică, iar fondul de bază dovedeşte continuitatea şi legătura strânsă cu populaţia străveche, adică cu dacii, ramura nord-dunăreană a marelui neam tracic.

Oamenii tr[iesc azi pe P[mânt datorit[ bure\ilor,
spun oamenii de ;tiin\[
Prin simpla lor existenţă,
spongierii sau „bureţii”, aceste
animale primitive, au deschis calea spre apariţia altor specii, inclusiv specia umană, susţin autorii unui articol ştiinţific publicat
recent. Spongierii au adăugat, se
pare, oxigen apelor adânci ale
oceanului, creând un mediu în care au putut apărea şi evolua animale mai mobile, care aveau nevoie de cantităţi mai mari de oxigen, arată studiul publicat în Nature Geoscience, potrivit descopera.ro.
Cercetări anterioare arătaseră că
spongierii cei mai primitivi puteau probabil să supravieţuiască în ape cu
conţinut foarte scăzut de oxigen.
Dacă în apele de suprafaţă ale oceanului concentraţia oxigenului era destul de mare, în schimb, la adâncimi
mari, apele erau practic lipsite de oxigen dizolvat în ele, explică autorul principal, Tim Lenton, de la Universitatea
din Exeter.
După părerea oamenilor de ştiinţă,
evoluţia primelor animale - forme primitive, precum spongierii - ar fi avut
un rol-cheie în oxigenarea apelor de
adâncime, iar acest lucru a permis evoluţia unor animale mai mobile şi mai
complexe.
Ipoteza este susţinută de rezultatele
obţinute în mai multe domenii de cer-

NASA a publicat
imagini cu prima
floare crescut[
în cosmos

cetare.
De pildă, analizele ADN arată că
primii spongieri au apărut acum cel
puţin 700 de milioane de ani, când
oceanele conţineau puţin oxigen, dar,
într-o perioadă cuprinsă între acum
700 şi acum 600 milioane de ani, au
devenit treptat mai bogate în oxigen.
Alte rezultate se referă la hrana
spongierilor, aceste animale pluricelulare au pori şi canalicule prin care care
circulă apa încărcată cu nutrienţi, iar
ei filtrează particulele fine de materie
organică din apă. În urmă cu sute de
milioane de ani, această materie ar fi
fost reprezentată în mare parte de mi-

croorganisme moarte, care, descompunându-se, consumau oxigenul din
apă. Spongierii ar fi ajutat, aşadar, la
curăţarea apei de această materie în
descompunere, ceea ce ar fi dus la
creşterea nivelului de oxigen.

Animalele terestre au evoluat
din animalele marine
Creşterea concentraţiei de oxigen
ar fi permis apariţia unor forme de
viaţă mai complexe, precum primii
prădători înzestraţi cu un tub digestiv
şi care ar fi început să vâneze alte forme

de viaţă, marcând astfel începutul dezvoltării ecosistemelor marine de tip
modern, cu reţele trofice de tipul celor
care există şi la ora actuală.
În ceea ce priveşte primele animale
terestre, este unanim acceptat faptul că
ele au evoluat din animale marine. La
rândul lor, din animale terestre primitive au evoluat alte forme mai avansate,
inclusiv omul.
De la spongieri la om este, evident,
cale lungă, dar mulţi cercetători sunt
de părere că, dacă ar fi vorba să fie ales
un animal strămoş al tuturor celorlalte,
o „Evă” a lumii animale, adică un singur grup de organisme care, trecând
prin multe stadii evolutive, să fi dat
naştere tuturor animalelor de azi, spongierii ar fi candidaţii cei mai potriviţi.
Aceste cercetări dau răspunsul la o întrebare de tipul „ce a fost mai întâi oul sau găina?” În cazul de faţă, s-au
întrebat oamenii de ştiinţă, ce a apărut
mai întâi< o mulţime de specii de spongieri sau apele oceanice adânci bogate
în oxigen? În lumina acestor rezultate
recente, oamenii de ştiinţă afirmă că
răspunsul este< spongierii.
Aceste animale, spun autorii studiului, departe de a fi reprezentat un
răspuns pasiv al evoluţiei la creşterea
concentraţiei oxigenului, au fost, dimpotrivă, agenţi activi care au oxigenat
apele oceanului în urmă cu cca. 600 de
milioane de ani şi au creat, astfel, o lume în care au putut evolua alte animale,
inclusiv strămoşii noştri foarte îndepărtaţi.

tat pe pagina sa de Twitter imagini cu prima floare crescută în spaţiul cosmic. Este
vorba de un exemplar din genul Zinnia,
care și-a deschis petalele de curând.
"Prima floare cresută în spaţiul cosmic
își face debutul! Da, există și alte forme de
viaţă aici!", declara Kelly pe Twitter. După
ce au studiat comportamentul salatei roșii,
zinnia a fost aleasă în mod special de către
astronauţii vegetarieni ai NASA, pentru ai ajuta să înţeleagă mai bine comportamentul florilor în spaţiul extraterestru.
"Zinnia este foarte diferită de salata
roșie. Este mult mai sensibilă la influenţa
factorilor de mediu. Planta are o durată de
viaţă cuprinsă între 60 și 80 de zile. Cu
toate acestea, zinnia este dificil de crescut,
dar, ne poate ajuta să înţelegem cum putem
adapta tomatele la mediul din exteriorul
planetei noastre", susţin cercetărorii NASA. Oamenii de știinţă vor continua să
monitorizeze evoluţia plantei crescute de
Scot Kelly la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. Specialiștii americani susţin că
practicarea agriculturii îi ajută pe astronauţi să se adapteze mai bine la condiţiile
de mediu în care își desfășoară activitatea.

Planta care cost[
14.000 de euro
pe kilogram
Călugării budiști îl asociază cu înţelepciunea, Michelangelo l-a folosit când a pictat Capela Sixtină, iar azi această plantă
este mai scumpă ca aurul. Justificat, deoarece pentru un kilogram se recoltează peste
200.000 de flori, iar pentru un gram de
pudră este nevoie de câteva sute de stamine. Și asta în condiţiile în care fiecare floare
înflorește o singură dată pe an, timp de o
săptămână, iar staminele trebuie culese
manual. Planta cu pricina este șofranul.
Un spaniol a investit zeci de mii de euro
pentru procurarea pământurilor în România, pentru a pune pe picioare o afacere
profitabilă cu șofran. Spaniolul Guzman
Aparitio a cumpărat 15 hectare de teren
în comuna Bustunchin. Nu a început să le
cultive pe toate, pentru că l-ar fi costat
45.000 de euro. Bani pe care i-ar putea recupera totuși rapid, potrivit digi24.ro. „În
piaţa de desfacere, aici în Spania, de exemplu, se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
și în Europa este în jur de 14.000 pe kilogram”, spune Guzman Aparitio. Spaniolii
îl folosesc la paella, căreia îi dă culoarea
galben-roșiatică specifică. Italienii îl adaugă în celebrele lor risotto-uri, iar indienii
îl pun și la dulciuri.
Șofranul conţine o concentraţie aparte
de antioxidanţi, în special carotenoizi –
provitamina A, vitamine din grupul B, peste 150 de compuși volatili și aromatici etc
și în trecut a fost folosit pentru a trata diferite maladii. Azi este folosit și ca antidepresiv, dar și pentru a lupta cu insomniile
deoarece are un ușor efect sedativ.
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Cindy Crawford< „E important
s[ ar[\i bine indiferent de v]rst[”

A f[cut parte din grupul de supermodele ale anilor ’90, al[turi
de Naomi Campbell, Claudia
Schiffer, Christy Turlington ;i
Linda Evangelista, `ns[ Cindy
Crawford se poate m]ndri c[ a redefinit ;i no\iunea de model,
ad[ug]ndu-i calitatea de femeie
de afaceri, dovad[ fiind imperiul
comercial al c[rei imagine este.
:i chiar dac[ anul trecut, la `mplinirea v]rstei de 50 de ani, a anun\at c[ se
retrage din lumea modei, a recunoscut
ulterior c[ retragerea sa este o „glum[”
de mult[ vreme `n familia ei. „De;i e
adev[rat c[ abia a;tept s[-mi mut aten\ia
pu\in ;i s[ m[ concentrez asupra afacerilor mele, asupra prietenilor ;i a familiei,
nu fac nicio declara\ie final[.”
Considerat[ una dintre cele mai influente manechine din toate timpurile,
Crawford este, de peste 30 de ani, un
simbol al frumuse\ii. Av]nd acces la exper\i din industria de frumuse\e ;i bucur]ndu-se de tr[s[turi superbe, a r[mas
aproape neschimbat[ `n tot acest timp.
Cu toate acestea, ea s-a `mp[cat cu realitatea c[ a trecut de 50 de ani ;i cu tot
ceea ce \ine de aceast[ etap[ a vie\ii sale.

„Orice a; face, nu voi mai arăta ca la 20
sau la 30 de ani. Vreau doar să arăt foarte
bine la 50 de ani. Fac mi;care, mă alimentez sănătos ;i am mare grijă de tenul
meu. Femeile sunt supuse presiunii ;i li
se cere imposibilul, ;i anume s[ nu
`mb[tr]neasc[. ~ns[ cred c[ e important
să ară\i bine pentru v]rsta ta, oricare ar
fi ea.”
C]nd vine vorba de schimb[rile prin
care a trecut fa\a ei, a observat o modificare ;i la nivelul structural al texturii
tenului. „Toat[ lumea se g]nde;te la fa\[
;i la ten a;a cum `l percepem noi. Dar
doctorul dermatolog Sebagh, cel care se
ocup[ de mine, vorbe;te `ntotdeauna de
`mb[tr]nirea tenului din trei perspective.
Iar prima pe care am observat-o eu este
schimbarea legat[ de volum. Eu am o
fa\[ rotund[, iar de-a lungul anilor mam trezit cu ni;te pome\i pronun\a\i care-mi pot da un look sever dac[ nu am
grij[ de ei. Fa\a mea nu are at]t de multe
riduri fiindc[ am mult[ grij[ de tenul
meu. Din mai multe puncte de vedere
pot spune c[ am mai mult[ `ncredere `n
tenul meu acum la 50 de ani, dec]t am
avut la 20.”
Via\a tr[it[ `n lumina reflectoarelor
aduce cu sine ;i analiza critic[ a publicului fa\[ de schimb[rile cauzate de

`naintarea `n
v]rst[. ~n timp ce pentru unii s-ar putea dovedi dificil de acceptat, Cindy ;tie exact cum
st[ ;i `n aceast[ privin\[. „Nu e nevoie ca
toată lumea de pe Instagram să-mi atrag[
aten\ia `n mod repetat că nu arăt la fel ca
la 20 de ani. :tiu foarte bine acest lucru.
Uneori, c]nd e;ti persoană publică, poate
fi destul de greu s[ faci fa\[. E nevoie s[
faci tot ce-\i st[ `n putin\[ pentru a te
`mp[ca ;i cu aceast[ realitate.”
Chiar dac[ ne-am putea face o idee
despre cum ar ar[ta o versiune a noastr[
mai `n v]rst[, indiferent de `mbun[t[\iri,
pentru Cindy Crawford a existat o
schimbare la care nu s-a a;teptat. „La
unele lucruri te a;tep\i, ca de exemplu
`nc[run\irea p[rului. Dar nu credeam c[
textura p[rului meu se va schimba at]t
de semnificativ. A devenit mai aspru dea lungul anilor. Uit]ndu-m[ la fiica ea,
`mi dau seama c[ ea are acum p[rul meu
din tinere\e ;i glumesc, spun]ndu-i c[
mi-l doresc `napoi. P[rul ei arat[ grozav
chiar dac[ se culc[ cu el umed. Se treze;te
diminea\a cu el perfect, ceea ce mi-a;
dori ;i eu.” ~n ciuda tuturor schimb[rilor
pe care le-a observat, nu a permis ca acestea s[ o afecteze. „Cred c[ cel mai s[n[tos
mod de a `mb[tr]ni este s[ `\i accep\i
v]rsta.”

Dup[ o lung[ perioad[ de adaptare
la schimb[rile produse de `naintarea `n
v]rst[ ;i lec\iile pe care le-a `nv[\at de-a
lungul drumului, cel mai important mesaj al fostului topmodel pentru femei este
s[ nu fie at]t de severe cu propria persoan[, mai ales c]nd vine vorba de
`mb[tr]nire. Cindy este de p[rere c[ femeile pun o prea mare presiune asupra
lor pentru a ar[ta perfect ;i f[r[ v]rst[
tot timpul, ceea ce nu ar trebui s[ se
`nt]mple. „Cindy cea de 50 de ani i-ar
spune celei de 30 de ani s[ nu fie at]t de
dur[ cu ea `ns[;i. :i chiar sper ca Cindy
ajuns[ la 75 de ani s[-mi spun[ acela;i
lucru. A;a c[ probabil va ajunge ;i la
mine mesajul c]t de cur]nd!”
Printre secretele ei de frumuse\e se
num[r[ periajul uscat al corpului cu o
perie pentru detoxifiere `nainte de du;,
un pont pe care l-a primit de la o alt[
manechin[ pe c]nd avea 20 de ani. La
fiecare cinci s[pt[m]ni `;i face o programare pentru tratamente faciale ;i microdermabraziune, un obicei pe care `l urmeaz[ cu sfin\enie de 15 ani. Cindy este
o amatoare a antrenamentelor cu gantere,
consider]nd c[ rezultatele sunt vizibile
destul de repede. „Sim\i ;i vezi cu ochii
t[i c[ devii mai puternic[. C]nd te sim\i
puternic[ din punct de vedere fizic, acest

sentiment se transfer[ ;i la nivelul psihic.”
C]t despre produsele cosmetice, ador[
serurile, a c[ror concentra\ie ofer[ o eficacitate sporit[ datorit[ ingredientelor,
motiv pentru care le utilizeaz[ `nainte
de crema hidratant[ pentru fa\[ ;i nu
uit[ s[-;i aplice c]t mai pu\in[ pudr[ cu
putin\[.
Modul `n care abordeaz[ `naintarea
`n v]rst[ ;i frumuse\ea poate fi de ajutor
;i celor c[rora le este mai dificil s[ se
adapteze la toate schimb[rile prin care
sunt nevoite s[ treac[. „Principalul meu
scop este s[ accept partea inevitabil[ a
`mb[tr]nirii, dar s[ m[ ;i simt bine `n
acela;i timp, recunosc[toare c[ sunt
s[n[toas[ ;i s[ m[ bucur c[ am trecut de
50 de ani. Ador cartea Norei Ephron
«Nu-mi place cum arat[ g]tul meu. :i
alte g]nduri despre ce `nseamn[ s[ fii femeie». ~mi place c]nd spune «Dac[ ai
sub 35 de ani, poart[ bikini tot timpul.»
Indiferent de cum `\i priveai trupul la 30
de ani, la 50 vei regreta, cu siguran\[, c[
ai fost at]t de critic[ cu tine. A;a c[, pe
la 70 sau 80 de ani probabil voi privi `napoi ;i m[ voi `ntreba de ce am fost at]t
de dur[ cu mine `ns[mi. Cred c[ abordarea mea va `nsemna c[ voi fi mai pu\in
critic[ cu mine ;i sper ca ;i al\ii s[ fac[
la fel.”

