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Barack Obama `;i
petrece vacan\a în
Polinezia Francez[

Baronul Vécsey
din Livada
a realizat în 1868
prima cercetare
arheologic[
din jude\
Artefactele descoperite atunci la Prilog, topoare din Epoca
Bronzului, vor fi expuse în 21 martie la Muzeu Pagina 3

Barack Obama a sosit
miercuri după-amiază (joi
dimineață, ora României) în
Polinezia Franceză, arhipelag
în Oceanul Paciﬁc, unde ar
putea sta o lună, potrivit NTV.
Fostul președinte al SUA a
mers fără familie ;i a ajuns la
Tahiti cu puțin după ora locală
15.00, după care a plecat
imediat spre atolul Tetiaroa.
Barack Obama va ﬁ găzduit
la Brando, hotel ecologic de lux
situat pe acest atol polinezian
care l-a sedus și pe actorul
Marlon Brando. e Brando
propune vile pentru prețuri
situate între 2.000 și 12.300 de
euro pe noapte, pentru sejururi
de minimum trei nopți.
Obama urmează să viziteze
și alte insule din Polinezia
Franceză, arhipelag care
numără 118 insule printre care
legendara Bora Bora.

Fiii lui Donald Trump
vin la v]n[toare
`n Rom]nia

Baronul Vécsey József a fost comite suprem al Comitatului Szabolcs

~mpletitul miresei `n Oa; dureaz[ 4-5 ore,
iar despletitul cade `n sarcina bietului mire

Dup[ ce a f[cut ocolul lumii,
Czira arpad a ajuns viceprimar
`n S[tmar `n anii 1930
După căsătorie se mută la Satu
Mare unde intră în avocatură, dar şi
în politică, activând în rândul Partidului Naţional Liberal, fiind secretarul general al filialei sătmărene ;i
ajungând în anul 1932 şi viceprimar
al oraşului Satu Mare.
A fost decorat în această perioad[ cu “Coroana României” în
grad de cavaler, distinc\ie primit[ de
la regele Carol al II-lea. Remarcăm de asemenea că în
alegerile din anul 1932 candidează pentru Parlamentul
României, maghiar fiind, din partea unui partid rom]nesc
important.
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Szatmari agnes, scenograf[ ;i
pictori\[, `mpline;te 85 de ani

Mireasa-Împărăteasă simbolizează toate bogăţiile feminităţii
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~n expozi\ia dedicat[ doamnelor
creatoare de art[ plastic[, deschis[
de cur]nd la Muzeul de Art[, am remarcat dou[ lucr[ri semnate Szatmari Agnes< un peisaj montan foarte
stilizat ;i un cadru suprarealist
`nf[\i;]nd Cimitirul Vesel din
S[p]n\a. Doamna Szatmari tr[ie;te
la Gyula, `n Ungaria, ;i chiar
s]mb[t[ `mpline;te 85 de ani de via\[. Remarcabil este
faptul c[ d]nsa a fost `ntre 1957 ;i 1987, scenograf la Teatrul de Nord, Trupa Harag Gyorgy.
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Fiii cei mari ai lui Donald
Trump - Eric Trump și Donald
Jr. Trump - vin în România.
În urmă cu o săptămână,
au fost în Arabia Saudită la
vânătoare, iar în scurt timp vor
veni în țara noastră. Eric
Trump și Donald Jr. Trump
vor merge la un domeniu de
vânătoare din sudul României,
cel mai probabil în Giurgiu.
Autoritățile române au fost
informate de această vizită
privată. Locația nu poate ﬁ
dezvăluită.
Donald Trump spunea,
într-un interviu acordat în
urmă cu câteva luni, despre cei
doi băieți ai săi< "Fiii mei adoră
vânătoarea. Au devenit buni
vânători".

Hyperloop,
sistemul
de transport
al viitorului
Conceptul denumit “al
cincilea mod de transport” este
proiectat să transporte persoane şi marfă la o viteză de 1.220
de km/h prin tuburi sigilate cu
presiune scăzută, notează
Science Alert.
Deşi sună a film ScienceFiction, transportul rapid va
deveni realitate anul acesta.
Zona de testare denumită
DevLoop se întinde pe 500 de
metri şi cântăreşte peste 1 milion de kilograme. Când va fi
construită complet, în următoarele luni, structura se va întinde pe trei kilometri, însă sistemul de testare nu va transporta pasageri.

Pagina 11

2 Informa\ia de Duminic[/19 martie 2017

CRONICARI
~n 19 martie 1965
murea gheorghe
gheorghiu Dej
~n 19 martie 1965, la ora 17<53,
Gheorghe Gheorghiu Dej, din 1948
dictatorul Rom]niei, moare în
reşedinţa sa din bd. Aviatorilor. Pentru
apropiaţii lui era un deznodăm]nt
a;teptat. Boala fatală s-a declanşat cu
puţine luni în urmă. Au fost chemaţi
cei mai buni medici din ţară să-şi spună
cuv]ntul. S-a făcut o încercare cu medici aduşi de la Paris. Acelaşi verdict prea t]rziu. Era vorba de un cancer galopant.
Vestea a dat naştere la nenumărate
speculaţii. Mulţi au văzut în această
moarte subită m]na Moscovei. Kremlinul căuta un înlocuitor pentru Dej ca
să scape de un vasal indisciplinat. Intrigile înlocuirii lui Hruşciov cu Brejnev (octombrie 1964) îi ţinuser[ pe sovietici ocupaţi. În ianuarie, Dej participase la Varşovia la o întrunire cu şefii
statelor comuniste din Europa. S-a spus
că fusese iradiat, iar cancerul lui galopant îşi avea aici cauza. De observat
că alţii, deşi îl vizitau zilnic, nu au avut
de suferit. O altă versiune susţine că
boala fatală s-a declanşat mai devreme
cu un an, dar cei rămaşi fideli Moscovei
din anturajul lui nu au luat măsurile
necesare pentru a-l îngriji. Mai mult,
au fost chemaţi doctori sovietici, care
i-au administrat un tratament inadecvat.
În vreme ce populaţia se hrănea cu
zvonuri şi temeri, în culise se disputa
succesiunea lui Dej. Cine erau actorii
dramei? Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Dr[ghici,
Chivu Stoica, Emil Botnăraş, Nicolae
Ceausescu. Intrigile s-au declanşat dinainte să moară Dej. Familia a fost repede scoasă din joc chiar de aceia care
pînă atunci probaseră a fi slugile cele
mai umile ale clanului Dej. Mai ales cu
preferata lui, Lica, mai cunoscută pentru traiul ei costisitor, plăcereile luxului,
amanţi, apariţiile în filme. Deşi nu avea
pic de talent, presa o ridica în slăvi.
Membrii Biroului Politic s-au lansat
într-un joc periculos, cel al desemnării
noului şef suprem. Candidatura lui
Botnăraş nu a intrat în discuţie. Era
prea legat de serviciile secrete sovietice.
Mai mult, Hruşciov făcuse presiuni săl impună în locul lui Dej. Pentru a rezolva problema succesiunii, Dej îl chemase la el pe Ion Gheorghe Maurer,
omul lui de încredere, ca să îi ceară să
prea şefia. Maurer a refuzat oferta. Un
lider t]năr ar fi fost mai potrivit.
Ceauşescu dorea el şefia. Era secretar
al Partidului de 10 ani şi cunoştea toate
cadrele partidului. El îi selectase la toate
nivelurile şefii, îi numise în posturile
pe care le ocupau. El răspundea de sectoarele cheie ale puterii, armata, securitatea, justi\ia, miliţia.
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Într-un articol publicat în Adevărul literar, cu titlul Drumuri prin Ardeal, Nicolae Iorga spunea<
„Foarte veche așezare, acest Sătmar, poporul așa-i zice> nouă ne place însă forma de Satu Mare,
din care e posibil să se fi derivat singura formă care e `n adevărata întrebuințare azi.”

Moise Sora noac a avut un rol
determinant în schimbarea denumirii
ora;ului din Szatmár în Satu Mare
În vara anului 2006 s-au împlinit 200 de ani de la nașterea preotului-cărturar Moise Sora Noac. A
fost un spirit enciclopedic, aidoma
atâtor alți cărturari români transilvăneni ai epocii, activând pe meleagurile „litoralului etnic românesc” într-o perioadă când abia se
revărsaseră zorii afirmării neamului românesc.
Continuăm în acest număr cu
date biografice importante.
Trăind în mediul sătesc, desigur a
fost atras de folclor, el publicând mai
multe cântece populare în Foaie pentru
minte, inimă și literatură. (Eugen Potoran, Poeții Bihorului, 1934, p.11> Dicționarul literaturii române, 1979, p.88>
V. Faur, Moise Sora Nouac, un cărturar
transilvănean mai puțin cunoscut, 1973,
p.239). Un cercetător bănuia că ar fi deținut chiar o colecție de poezii poporane,
(Eugen Potoran, Poeții Bihorului, 1934,
p.11), același autor afirmând că versurile
lui Noac trec în gura poporului, de aceea
identificarea lor nu e lesnicioasă. Pe plaiurile Sătmarului se poate spune că Noac
a fost un inițiator al culegerii folclorului
românesc (Viorel Cîmpean, Moise Sora
Nouac – deschizător de drum în culegerea folclorului românesc din Satu Mare în Confluențe, Satu Mare, an 1, nr.2,
septembrie 2006, p.5-6).
O problemă o constituie și în cazul
lui Moise Sora Noac, pseudonimele folosite în diferitele materiale risipite în
foile românești ale vremii. Lecturând colecția publicației Foaie pentru minte, inimă și literatură pe anul 1844 (nr. 15, p.
120), ne-a atras atenția fabula Țapul și
oile a lui Moise Sora Noac. Am dedus
acest lucru din scrisoarea adresată de
Noac lui George Barițiu în 20 februarie
1850 din Nanda (astăzi Hurezu Mare,
jud. Satu Mare), unde preotul-cărturar
a fost paroh între anii 1846-1853, după
cum am precizat, epistolă în care îi descrie starea de spirit ce domnea în Sătmar
după evenimentele din 1848-1849 <
“Mult amar au cășunat și culegerea bancnotelor kosutienene de la biata românime, care de frică trebuiesc a le lua pe
grâu, fân și vin și privegiați rogu-vă se
nu mai cădem în ispită și de veți publica
oarece din cărticica aceasta, să-mi puneți
marca veche /-o-o-/ numai singur Dumnezeu ne apără să nu se mai răscoale ungurii, că atunci toți cei de pe aici suntem
pieriți.” ( B.A.R. Manuscris rom. 1000/1,
fila 22. Lupta românilor din Județul Satu
Mare pentru făurirea statului național
unitar român. Documente 1848-1918,
București, 1989, p. 100-102)
Am depistat criptonimul datorită
meticulozității cu care a fost întocmită
monografia Foii pentru minte, inimă și
literatură de către G. Em. Marica. Dar,
să ne gândim că alte valoroase publicații,
în primul rând Gazeta Transilvaniei, nu
au încă întocmite bibliografii.
Am dat exemplul foii barițiene, pentru că am descoperit în Gazeta Transilvaniei o corespondență datată către sfârșitul anului 1856, intitulată De lângă Nistru, semnată de Moise Sora Noac cu același criptonim. (Gazeta Transilvaniei,
1856, nr. 97, 10 decembrie. Articolul este
semnat în „marca veche” a lui Moise Sora Nouac “O-O “).
O altă procupare de căpătâi a lui
Noac a fost răspândirea publicațiilor românești, adică a fost prenumerant și colectant, cu termenii uzitați în acele vremuri, la < Gazeta de Transilvania, Foaie
pentru minte, inimă și literatură, Organul luminării, Curier de ambe sexe, Magazin istoric pentru Dacia, Învățătoriul

Moise Sora Noac a corespondat intens
cu George Barițiu
satului, Concordia. Așadar, publicații
din Transilvania, din Țara Românească,
dar și din Buda, cu alte cuvinte din întreg
spațiul românesc al acelor vremuri. (...)
Pentru a încheia sumara prezentare
a legăturii cu foile lui George Barițiu,
vom arăta reacția lui Noac când i-a fost
luată calitatea și onoarea de colectant. El
îi scrie la 1 februarie lui George Barițiu,
întemeietorul, redactorul, că la un moment dat și inspiratorul Gazetei Transilvaniei că „…știind că eu atât pentru cunoașterea Gazetei, cât și pentru îndemnarea la prenumerare pentru dânsa și la
cărțile într-însa anunțate și publicate, nam cruțat osteneala, da nici spese”. (Ibidem, fila 11). “Străbătut-am – scria corespondentul – părțile Sătmarului da încă și Maramureșul până la Sighet> acolo
nu se auzise de faima Gazetei până nu
le-am scos-o din buzunar și le-am arătat-o. Și dacă o picat sămânța între mărăcini sau pe piatră cine e de vină”. În încheiere Noac arăta că se consideră jignit
“… în onoarea de colectant dar că va suporta și această amară plagă ca multe altele care vin pe lume”. Se pare că a reușit
să-l impresioneze pe George Barițiu căci
acesta, înduioșat, a revenit asupra deciziei. (Vasile Netea, George Barițiu, viața
și activitatea sa, 1966, p. 107)
Din păcate, cele 16 scrisori care s-au
păstrat dintre cele trimise de Noac lui
Barițiu nu și-au găsit locul în „corpus-ul
Bariț” (corespondența lui George Barițiu), deși în vol. VI, apărut în 1983, se
anunța că „interesanta corespondență a
lui Moise Sora Noac cu Bariț va fi publicată în volumul următor al colecției”.
(George Barițiu și contemporanii săi, vol.
VI, 1983, P. 159). Spre regretul nostru,
nici unul din volumele următoare (în
anul 2003 a apărut vol. X), nu a cuprins
„…interesanta corespondență” a lui
Noac. Dar, nădejdea moare ultima…
Cărturarul sătmărean a întreținut corespondență și cu alți fruntași ai luptei naționale, scriindu-i de exemplu lui Augustin Treboniu Laurian la Viena.

Iluzia libertății
Considerat ca unul dintre cei mai reprezentativi pașoptiști români din nordul
transilvan, Moise Sora Noac a avut mult
de pătimit în sângeroasele zile ale primăverii anului 1848. Prefațând volumul
de documente referitoare la mișcările revoluționare din 1848 în zona Sătmarului,
Ștefan Pascu scrie că „Locul central al
vieții politice românești în acele zile îl
ocupă Medieșul Aurit, iar cel mai influ-

ent luptător era Moise Sora Noac”. (Lupta
românilor din județul Satu Mare pentru
făurirea statului național unitar român,
Documente 1848-1918, 1989, p. 4)
Picătura care a umplut paharul „păcatelor” lui Moise Sora Noac față de stăpânire, și a dus la arestarea lui, a fost organizarea unei procesiuni în satul vecin,
Racova, eminamente românesc, spre deosebire de Nanda (Hurezu Mare azi), cu
o minoritate șvăbească.
Dar, să dăm cuvântul lui Noac, o relatare făcută din temnița careiană de către
Barițiu< „În 7 mai, voind și eu și poporenii
mei a serba ziua libertății comune, am
sfințit flamura maghiară în biserică, apoi
cu aceea și cu patru prapori bisericești
cu toată comunitatea merserăm a ține
lithie până la biserica satului vecin Racova, cântând psalmul < înțelegeți neamuri și vă plecați, că cu noi este Dumnezeu și cântarea lui Moise < Calul și pe
călărețul. Ajungând acolo, intrarăm în
biserică și după ce cântarăm Tedeum sau
Mărire întru cei de sus, le spusei o predică
potrivită sărbătorii acesteia alese> după
aceasta ieșirăm din biserică, să ne întoarcem acasă, când iacă racovenii ne ieșiră
înainte, să rămânem la puțin ospăț. „Șvabii din sat care văzură că aninarăm flamura în turnul nostru, că, cântarăm niște
cântări nemaiauzite lor, și socotite de batjocură, neștiind ei că-s cântări sacre, fug
la Carei, la noul foispan (comite suprem),
groful Karolyi George, care mult își roade
unghiile pentru robotele pierdute dimpreună cu oficialii lui, îndată ținând o
adunare extraordinară, face ca să mă
prindă ca pe răzvrătit (tulburător)”.
(B.A.R. Manuscris Rom. 1000/1, fila 1819> Lupta românilor din județul Satu Mare pentru făurirea statului național unitar
român. Documente 1848 – 1918, p. 69>
Documente privind Revoluția de la 1848
în Țările Române, vol. IV, 1988, P. 309)
Având la îndemână Cronica școlară
și parohială din Hurez aflăm că „… sub
prezidenția subprefectului de la judecătoria din Domănești, au ajuns la concluzia că toate erau calomnii false aduse din
setea răzbunării, ceea ce i-au adus 9 zile
de suferință grea”, încarcerarea se făcuse
în subsolul castelului din Carei, unde își
avea sediul închisoarea comitatensă.
Lecturând în continuare documentul
aflat în parohia hurezeană, găsim alte
precizări< „După evocările verbale ale
adormitului în Domnul, Ștefan Pop, fost
paroh de Babța, Moise Sora Noac și acest
amintit paroh erau aievea destinați la
spânzurătoare, însă Noac, ca asesor comitatens (megyei tablabiro) printr-un
amic al său de mare influență la vicecomitele și la șefii statoriali (căci erau statariu în răscoala din 1848-1849), au izbutit să se poată dezvinovăți, ceea ce succedând, au fost eliberați, ambii din temniță și scăpați de la moarte”. (Cronica
școlară și parohială Hurezu Mare, p. 3738). Acea primăvară, deși începuse sub
auspiciile libertății comune, după cum
afirmase și Moise Sora Noac, s-a dovedit
ulterior a fi sângeroasă și cu multe pătimiri pentru românii transilvăneni.
Și după evenimentele din 1848 –
1849 viața preotului cărturar Moise Sora
Noac a continuat să fie zbuciumată, deși
românii sătmăreni câștigaseră numeroase drepturi după 1849, dăm aici doar
exemplul libertății parohiilor de a-și folosi limba în consemnările din registrele
parohiale.

Nicolae Iorga a sus\inut
propunerea lui Moise
Sora Noac
Împlinirea a 80 de ani de când Nico-

lae Iorga propunea denumirea Sătmar în
loc de Szatmár în scrisorile sale către A.
Davidescu (directorul ziarului Satu Mare
apărut între anii 1918 și 1938), scriindu-i < “Scumpe Domule, mențin că numele cel mai bun e acela care-l dă poporul < Sătmar”. (27 septembrie 1922), ne
prilejuiește amintirea faptului că Moise
Sora Noac a fost cel care a încetățenit
toponimul Satu Mare în locul maghiarizatului Szatmár, într-o scrisoare adresată în 9 februarie 1850 (Preotul Moise
Sora Nouac, scrisoare lui Treboniu Laurian la Viena, în Convorbiri literare, București, 15 martie, 1899) lui Augustin
Treboniu Laurian la Viena.
Într-un articol publicat în Adevărul
literar, cu titlul Drumuri prin Ardeal,
Nicolae Iorga spunea < „Foarte veche așezare, acest Sătmar, poporul așa-i zice>
nouă ne place însă forma de Satu Mare,
din care e posibil să se fi derivat singura
formă care e ăn adevărata întrebuințare
azi.” Într-un alt articol marele istoric mai
adaugă < “Satu Mare a trebuit să fie în legătură cu viața unui neam, care a cunoscut ambele maluri ale Tisei. Trecutul
acestor locuri se păstrează în arhive și
tradiții. Căutați-le deopotrivă. E rușine
că s-a zăbovit și până acum.” (Calendar
cultural sătmărean 2002, Tipografia Informația zilei Satu Mare, p. 10, Arhiva
Asociației Județene Satu Mare a Romănilor Refugiați, Expulzați și Deportați
în urma Diktatului de la Viena din 30
august 1940 )

Posteritatea lui Moise
Sora Noac
Mare admirator al lui Gheorghe Șincai, destinul a vrut ca și dincolo de moarte să-i semene ilustrului predecesor < nici
mormântul lui Moise Sora Noac nu se
cunoaște. Repausat în 13 decembrie la
Bozânta Mare, mormântul său, situat în
vechiul țintirim al localității a fost făcut
una cu pământul de teroarea istoriei.
Cu toată stăruința autorilor privind
cercetarea vieții și activității lui Moise
Sora Noac, nu am găsit nici o reprezentare a chipului său luminos. Dar, a rămas
martoră la trecerea pe plaiurile sătmărene a lui Moise Sora Noac Sfânta Biserică din Hurezu Mare (județul Satu Mare), în care a slujit între anii 1846-1853.
Această Biserică a devenit și o adevărată
cetate de cultură și simțire românească.
Pentru frumusețea izvorâtă din adevărul trist pe care îl afirma acum mai
bine de 100 de ani, vom încheia materialul nostru cu spusele preotului Antoniu Popp, cel care are meritul de a-l fi
readus în actualitate pe Moise Sora Noac
la finele sec. XIX. Afirmă Antoniu Popp<
„Moise Sora Noac a muncit mult, din
greu și între grele împrejurări, dar a lucrat arzând de dorul, ca prin munca lui
să ajute și el câtuși de puțin măcar la întărirea zidului națiunii noastre, pe care
dorea să o vadă în toată privința și nebiruită de contrarii noștri mulți și prea
de tot rău voitori. Nesocotită însă i-a fost
munca până a trăit, și nebăgată în seamă,
dacă nu chiar uitată după moartea lui.
Putând trage foloase reale din opurile
lui, ca să nu se piardă de tot, mai mult
să nu lăsăm ca ele să fie talanți îngropați”.
(Antoniu Popp, Două prefețe ale opurilor lui Moise Sora Nouac în Gazeta Transilvaniei, 3/15 decembrie 1899> mai vezi<
Ioan Corneanu, Viorel Câmpean, Revista Dacoromania, Fundația Alba Iulia
pentru integritatea
României,
nr.38/2008)
Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
Din cartea în manuscris intitulată
“Cronicari Români din Ardeal”
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Chiar dacă artefactele de la Prilog nu au ajuns în colecţia muzeului sătmărean, contribuţia lor
la istoria civilizaţiei europene a rămas definitiv legată de zona în care au fost descoperite. După
cum se va vedea, artefactele de la Prilog şi observaţiile lui Vécsey József vor fi folosite de marii istorici ai civilizaţiei şi ai religiilor.

ISTORIE

Baronul Vécsey József din Livada a realizat în
1868 prima cercetare arheologic[ din jude\
Artefactele descoperite atunci la Prilog, topoare din Epoca Bronzului, vor fi expuse în 21 martie la Muzeul Județean
din întreg spaţiul carpatic.

Expoziţia „Ţara Oaşului. O istorie milenară”, al cărei vernisaj va
avea loc pe 21.03, ora 13, la sediul
Muzeului de Istorie, oferă ocazia
unei reevaluări a descoperirilor arheologice din Oaş, iar prin aceasta,
asigură oportunitatea unor completări şi aduceri la zi referitoare
la istoria străveche a regiunii. Una
dintre descoperirile de seamă prezente în expoziţie este aşa numitul
„depozit de bronzuri de la Prilog”.
El este reprezentat de un grup de
treisprezece topoare de bronz şi opt
bucăţi de bronz brut, care prin împrejurări interesante a ajuns să facă
parte din colecţia muzeului de la
Nyíregyháza. Importanţa acestei
descoperiri constă în faptul că oferă informaţii esenţiale asupra modului de organizare socială şi asupra credinţelor religioase ale vechilor locuitori ai Ţării Oaşului.
Descoperirea de la Prilog poate fi
considerată ca fiind una dintre vedetele
expoziţiei din mai multe puncte de vedere< reprezintă cea mai veche cercetare
arheologică realizată la noi în judeţ
(1868), este cea mai veche publicare a
unei descoperiri arheologice realizată
de un sătmărean (1870), iar în al treilea
rând, expoziţia s-a constituit ca ocazie
pentru (re) aducerea pentru prima dată
în România a artefactelor, pentru a fi expuse în regiunea în care au fost descoperite. Nu în ultimul rând, prin detaliile
constatate cu ocazia investigării şi prin
unele detalii de aspect a pieselor, artefactele de la Prilog asigură indicii puternice pentru interpretarea a sute de
descoperiri preistorice, reprezentate de
ofrandele de arme, îngropate în mileniul
II şi I î. de Hr.

Baronul i-a scris profesorului
Rómer Flóris din Budapesta
despre descoperire
Datele despre descoperire le aflăm
de la baronul Vécsey József din Livada.
Acesta, cum se obişnuia pe acele vremuri, într-o scrisoare îl anunţă pe renumitul profesor de la Budapesta, Rómer
Flóris, despre obiectele ce au ieşit la suprafaţă în satul Prilog din comitatul Sătmarului. În scrisoare este prezentat cu
lux de amănunte contextul în care au
ieşit artefactele la suprafaţă. Apoi, este
evocată investigarea arheologică de la
faţa locului, realizată de baron, iar la urmă, se oferă date asupra locului în care
au ajuns să fie depozitate artefactele. Cel
căruia îi era adresată scrisoarea, savant
de talie europeană, apreciind descoperirea ca fiind de interes major, publică
cercetarea realizată de nobilul sătmărean
în numărul din anul 1870 al revistei de
arheologie pe care o redacta (Árcheologiai Értesitö).
Prin scrisoare Vécsey József „dă de
ştire cu bucurie” că în hotarul satului
Prilog, în urma unei ploi torenţiale, au
ieşit la suprafaţă treisprezece „târn[coape” preistorice din bronz, împreună cu
opt bucăţi brute de metal. Sunt oferite
doar câteva date generale asupra descoperitorului („pădurarul fratelui meu”)
şi, din păcate, este omisă localizarea
exactă a descoperirii în hotarul satului.
Această omisiune este cu atât mai frustrantă cu cât baronul s-a deplasat la locul
descoperirii imediat ce a aflat de apariţia
pieselor.

După 149 de ani artefactele
pot fi văzute la Satu Mare

Baronul Vécsey a considerat că obiectele g[site au reprezentat o îngropare a averii unui meşter bronzier

Investigare arheologică
foarte amănunţită
Aici realizează o investigare arheologică foarte amănunţită, oferind detalii
precise, demne de o cercetare modernă.
Aceste informaţii sunt apreciate azi ca
fiind extrem de preţioase pentru interpretarea situaţiei arheologice de la Prilog. Certitudinea reidentificării locului
de descoperire a fost asigurată de surprinderea la locul indicat a încă două
bucăţi de bronz brut (turte de turnare).
Deosebit de interesant este faptul că în
zona în care au fost îngropate în pământ
piesele de bronz erau prezente un număr
mare de bucăţi de zgură metalică, bucăţi
de var (calcar) şi o mare cantitate de cărbune şi lemn carbonizat (pietrificat),
despre care Vécsey József apreciază că
provine de la fag şi tei. Pornind de la observaţiile de la locul de descoperire, considerate că ar constitui urmele unui atelier metalurgic, baronul Vécsey consideră că obiectele au reprezentat o îngropare a averii unui meşter bronzier. Spre
această interpretare trimitea şi prezenţa
printre obiectele descoperite a fragmentelor brute de bronz şi, nu în ultimul
rând, starea de semifabricate a majorităţii topoarelor de luptă. Starea de semifabricate a topoarelor reiese din faptul
că nu au fost îndepărtate bavurile de turnare rămase pe feţele înguste ale topoarelor, în zonele de îmbinare a tiparelor.
Unul dintre topoarele de luptă păstrează
o astfel de bavură în formă de pâlnie,
evidenţiind modul în care a fost turnată.
Prezenţa scurgerilor de metal în tubul
de înmănuşare a unui topor demonstrează, fără drept de tăgadă, că acel topor
nu a avut niciodată coadă, evidenţiindu-se cu o claritate absolută că unele
dintre topoare au fost îngropate fără a fi
utilizate niciodată.
Elemente ce permiteau reconstitui-

rea ambientului unui atelier de metalurg
sunt acelea care îl fac pe baronul Vécsey
să aprecieze în mod deosebit descoperirea de la Prilog, chiar dacă obiecte de
felul acesta au fost descoperite în regiune. Mai mult, informaţiile contextuale
erau considerate că ar putea ajuta la explicarea acestor spectaculoase obiecte,
cum sunt topoarele de luptă cu disc. Faptul că piesele au fost descoperite în zona
unui atelier au stârnit imediat interesul
reputatului arheolog Rómer Flóris, care
afirmă că „ar fi deosebit de recunoscător
dacă ar primi desene sau mulaje după
piese din această importantă descoperire”.

Baronul Vécsey József a fost
comite suprem al comitatului
Szabolcs
Din scrisoarea baronului Vécsey József transpar câteva aspecte ce trec dincolo de o dragoste şi un interes pentru
trecut, care ar putea fi comune oamenilor educaţi din acea vreme. Faptul că baronul Vécsey avea cunoştinţe despre descoperiri anterioare similare ar putea fi
un element ce nu ar vădi neap[rat o trecere peste un anumit amatorism, în sensul pozitiv al cuvântului. Dar priceperea
cu care a investigat descoperirea întâmplătoare de la Prilog, ne arată clare preocupări legate de arheologie. O scurtă investigare a biografiei sale este de natură
a-l aprecia pe baronul Vécsey József din
Livada ca fiind primul sătmărean ce a
practicat cercetarea arheologică a trecutului.
Cu siguranţă că interesul pentru vestigiile trecutului a fost stârnit şi amplificat în urma vizitării unor vestite oraşe
antice, pe care destinul i le-a scos în cale
în urma alegerii carierei de ofiţer în marină. În această calitate a avut ocazia să

străbată întregul bazin mediteranean,
ale cărui coaste erau presărate cu numeroase vestigii încă bine păstrate, multe
dintre ele aflate în cursul unor prime investigaţii arheologice. Ca urmare a unei
forme grave de hepatită contactată pe
mare, Vécsey József este nevoit ca în anul
1859 să renunţe la cariera militară. Reîntors acasă, baronul se căsătoreşte şi urmează, în scurt timp, un cursus honorum remarcabil. În anul 1860 ajunge vice-comite al judeţului Satu Mare, reprezentat în Dietă a districtului Medieşu
Aurit (1865), iar apoi, accede la înalta
funcţie de comite suprem al comitatului
Szabolcs. În această calitate devine primul preşedinte al „Fundaţiei arheologice
din comitatul Szabolcs”, pe care o înfiinţează împreună cu medicul Jósa András, în 1 decembrie 1868. Nu era doar
o funcţie onorifică. Până la acea dată baronul a iniţiat deja săpături din regiune,
alături de un alt arheolog reputat, medicul Jósa din Nyíregyháza. Aşadar, aşa
se explică profesionalismul anchetei arheologice făcută la Prilog, dar şi motivaţia donării artefactelor în colecţia muzeală a comitatului învecinat, exceptând
„perechea” de obiecte rămase în păstrarea proprietarului (fratele baronului).
Referitor la acest ultim subiect merită
citat răspunsul dat de Rómer Flóris la
scrisoarea baronului „ar trebui să invidiem acest tezaur ajuns la muzeul din
Szabolcs, dar e bine să rămână artefacte
de văzut şi în provincie! Urez ca acest
muzeu cochet să prospere în continuare
sub inimoasa şi generoasa Dumneavoastră preşedenţie!”. Iată deci că muzeul din
comitatul Szabolcs a pornit cu un start
promiţător, la doi ani după constituirea
fundaţiei fiind deja apreciat ca un „muzeu cochet”. Urarea lui Rómer Flóris a
fost de bun augur, căci colecţia arheologică din comitatul Szabolcs a ajuns astăzi
una dintre cele mai bogate şi atractive

Ca sătmăreni am putea şi noi să invidiem, în ton cu Rómer Flóris, că descoperirea de la Prilog nu a ajuns în colecţia muzeului nostru, fiind donată în
comitatul învecinat de un descoperitor
sătmărean. Însă este îmbucurător faptul
că după 149 de ani artefactele pot fi văzute la Satu Mare, iar din această perspectivă trebuie apreciat ca fiind de o
importanţă primordială faptul că se păstrează într-o instituţie muzeală, în care
s-au prezervat nu doar ca artefacte ci şi
ca obiecte purtătoare de informaţie istorică. Cazul perechii de topoare rămase
în colecţia Vécsey arată că destinul descoperirii de la Prilog putea fi tragic.
Chiar dacă nu ar fi fost topite, o tranzitare prin mai multe colecţii particulare
ar fi dus la pierderea informaţiilor legate
de provenienţă, iar prin aceasta a relevanţei lor istorice deosebite.
Cu siguranţă că mai mult decât „deturnarea” dinspre Sătmar spre colecţia
muzeală din comitatul învecinat a artefactelor de la Prilog trebuie să regretăm
mutarea carierei politice a baronului
Vécsey József în comitatul Szabolcs. Cel
puţin din perspectivă arheologică. Dacă
în Sătmar primele săpături arheologice
sistematice vor avea loc abia în ultimul
deceniu al secolului 19, în comitatul Szabolcs, sătmăreanul Vécsey József le
iniţiază împreună cu Jósa András, cu un
sfert de secol mai devreme, prin poziţia
influentă, de comite suprem. Constituirea încă din anul 1868 a Fundaţiei arheologice din comitatul Szabolcs şi a colecţiei muzeale va da o amploare instituţională strângerii de artefacte, care va
permite o mai bună colectare a descoperirilor întâmplătoare, sporirea lor prin
cercetări arheologice şi, nu în ultimul
rând, va stopa „migrarea” lor în instituţii
muzeale sau colecţii particulare aflate la
distanţă.
Ca o comparaţie cu situaţia de la Satu
Mare, aici avem fondată prima colecţie
de antichităţi în anul 1889, la Liceul Piarist de la Carei, înfiinţat sub tutela
conţilor Károly. În paralel, la 1890 o colecţie de antichităţi este iniţiată la Satu
Mare, de către Cercul Kölcsey, constituit
pe lângă Liceul Reformat. O iniţiativă
muzeală a autorităţii comitatense are loc
abia în anul 1901, când este înfiinţat Muzeul Comitatului Satu Mare, în oraşulreşedinţă de atunci (Carei). La turnura
dintre secole vor fi iniţiate şi primele săpături arheologice. La Boineşti sub
iniţiativă privată, de către József Mihalik,
şi sub tutelă oficială, la Potău-Ciuncas
şi Carei-Bobald. Ultimele două săpături
au fost conduse de Aladár Vende, arheolog invitat (angajat) pentru a scrie capitolul de preistorie din monografia comitatului.
Chiar dacă artefactele de la Prilog
nu au ajuns în colecţia muzeului sătmărean, contribuţia lor la istoria civilizaţiei
europene a rămas definitiv legată de zona în care au fost descoperite. După cum
se va vedea, artefactele de la Prilog şi
observaţiile lui Vécsey József vor fi folosite de marii istorici ai civilizaţiei şi ai
religiilor pentru a argumenta mecanismele economice, sociale, psihologice şi
religioase care au impulsionat dezvoltarea civilizaţiei europene în raport cu alte
spaţii de pe glob.
Dr. Liviu Marta şi Kádas Zoltán,
arheologi la Muzeul Judeţean
Satu Mare
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După căsătorie se mută la Satu Mare unde intră în avocatură, dar şi în politică, activând în
rândul Partidului Naţional Liberal, fiind secretarul general al filialei sătmărene ;i ajungând în
anul 1932 şi viceprimar al oraşului Satu Mare. A fost decorat în această perioad[ cu “Coroana României” în grad de cavaler, distinc\ie primit[ de la regele Carol al II-lea.

Dup[ ce a f[cut ocolul lumii, Czira arpad
a ajuns viceprimar `n S[tmar `n anii 1930
A fost decorat de regele Carol al II-lea cu “Coroana României” iar la alegerile din 1932 a candidat pentru Parlament din partea PNL
:i-a scris amintirile
la v]rsta de 70 de ani

O figur[ foarte interesant[ a
istoriei S[tmarului este avocatul
Czira Arpad. Acum 10 ani Editura Muzeului Jude\ean Satu Mare
publica amintirile acestuia,
“C[l[torie `n jurul lumii”, care
evoc[ o aventur[ incredibil[, `nceput[ cu evadarea dintr-o tab[r[
de prizonieri, `n 1914, `n Rusia.
Dr. Árpád Czira se năştea la Szentgál, nu departe de oraşul Veszprém.
Străbunicul, Czira István, născut în
anul 1792, era originar din localitatea
Unguraş (jud. Cluj), aparţinând unei
familii de mici nobili. Prima menţiune
documentară a familiei datează din
anul 1590, când între puşcaşii cetăţii
Gherla era amintit şi un Cziria István.
Tatăl lui, Czira Miksa (1851 - 1892),
farmacist de profesie, s-a căsătorit cu
Helena Zum Tobel (1859-1907), originară din Wurtemberg (Germania),
Árpád fiind cel mai mic fiu.
Clasa I a urmat-o la gimnaziul din
Orăştie (unde probabil a învăţat româneşte de la românii aflaţi în număr mare la această şcoală), clasele II şi III la
Liceul regal de stat din Cegléd, clasele
IV şi V la Gimnaziul reformat din Karcag, iar urm[toarele la Liceul reformat
din Debrecen, de unde şi primeşte diplomă de absolvire cu data de 26 iunie
1909. Încă în acel an a intrat la Academia de drept din Debrecen, dar nu rămâne aici mult timp, înscriindu-se în
12 septembrie 1910 la Universitatea
din Cluj, urmând cursurile de drept şi
ştiinţe politice. Aici în următorii patru
ani urmează cursuri de specialitate, la
majoritatea obţinând calificative foarte
bune.

Centrul istoric al ora;ului Satu Mare `n anii 1930, perioad[ `n care Czira Arpad era un om politic local important

Patriot luminat, Czira
a intuit destinul Chinei

Mobilizarea ;i evadarea
Primul război mondial a însemnat
şi pentru el, ca pentru milioane de tineri din imperiul dualist, mobilizarea
în cadrul Regimentului 61 Infanterie
din Timişoara, iar după câteva luni de
instrucţie plecarea pe frontul rusesc
unde, în luna octombrie 1914, cade
prizonier. Impresiile din prizonierat,
precum şi evadarea din îndepărtata Siberie şi apoi plecarea spre casă, trecând
prin China, Japonia, S.U.A, Anglia,
Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania, Austria, Ungaria, constituie subiectul cărţii sale.
Ajuns din nou la Timişoara în luna
iulie 1916 primeşte între timp numirea
ca locotenent în rezervă, precum şi o
decoraţie. Faptele lui au intrat în atenţia
presei locale din Timişoara, dar şi a celei din Viena sau Budapesta. Dăm doar
exemplul revistei “Das Interessante
Blatt” care apărea la Viena şi care în
numărul 38 din 21 septembrie 1916
publică portretul lui Árpád Czira însoţit de explicaţii privitoare la apartenenţa lui la Regimentul 61 de infanterie
din Timişoara, la prizonieratul din Rusia şi la evadarea lui prin China, America şi Anglia şi reîntoarcerea sa la regiment.

Dup[ r[zboi devine un avocat
de succes
Reuşeşte în luna septembrie 1916
să-şi susţină restanţele la Universitatea
din Budapesta care, în 10 octombrie
1916, îi recunoaşte încheierea studiilor

“Călătorie în jurul lumii” datează
din anii 1959-1960, când autorul avea
70 de ani şi ieşise la pensie din avocatură. Se pune întrebarea firească dacă
îşi mai putea aduce aminte cu acurateţe
întâmplările tinereţii.
Dar `ncă în anul 1916, `ntors la
Timi;oara dup[ ocolul lumii, redactase
un memoriu adresat conducerii regimentului cu privire la prizonieratul şi
evadarea sa (Meldung über meine russische Kriegsgefangenschaft und mein
rutflichen - Memoriu despre prizonieratul rusesc şi evadarea mea), cuprinzând 38 de pagini în limba germană şi
care a constituit structura de baz[ pentru cartea pe care a scris-o.
În al doilea rând el a avut la dispoziţie cartea colegului s[u de suferinţă
dr. Ervin Bokor care, în anul 1919, publică la Budapesta un volum de 518
pagini cuprinzând aventurile lui din
timpul prizonieratului şi evadării<
“Meneklés a Szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztul. Két magyar
tiszt viszontagságai” (Evadarea din prizonieratul siberian trecând prin Japonia şi Anglia împreună cu doi ofiţeri
maghiari). La pagina 349 povesteşte
întâlnirea lui cu Árpád Czira la misiunea austro-ungară de la Beijing. De la
această pagină cele două naraţiuni nu
diferă decât foarte puţin în relatarea
faptelor. Amândoi povestesc despre întâlnirea în Hawaii cu o renumită cântăreaţ[ americană pe care Bokor o numeşte ,,Missis Whitehall”, iar Czira
,,Missis Buterfly”.

Coperta traducerii `n limba rom]n[ publicate de Editura Muzeului S[tm[rean ;i o fotografie a autorului
universitare. Este apoi trimis din nou
pe front, de această dată în Italia, unde
a servit ca ofiţer de observaţii pe un
avion, până la sfârşitul războiului.
După război obţine titlul de doctor
în drept la Universitatea “Regele Ferdinand” din Cluj. A funcţionat o vreme
ca judecător la Şomcuta Mare, iar în
anul 1926, la 22 august, în localitatea
Berchez, unde stăpânea o destul de însemnată moşie, se căsătoreşte cu Stima
Erzsébet, cetăţeancă maghiară din Nyiregyháza (Ungaria), care urma cursurile Şcolii de pictură din Baia Mare ;i
avusese realiz[ri semnificative ca artist
plastic.
De remarcat că aceasta era după
tată cu origini greceşti, iar după mam[
cu origini româneşti. Naşi la nuntă iau fost Augustin Tibil, cunoscut lider
liberal, din judeţul Satu Mare, şi Andrei
Faragó, preotul reformat din Berchez.

Viceprimar de Satu Mare
După căsătorie se mută la Satu Mare unde intră în avocatură, dar şi în
politică, activând în rândul Partidului
Naţional Liberal, fiind secretarul general al filialei sătmărene ;i ajungând
în anul 1932 şi viceprimar al oraşului
Satu Mare.
A fost decorat în această perioad[
cu “,Coroana României” în grad de cavaler, distinc\ie primit[ de la regele Carol al II-lea. Remarcăm de asemenea
că în alegerile din anul 1932 candidează pentru Parlamentul României, maghiar fiind, din partea unui partid
rom]nesc important.

Horthy;tii l-au pedepsit
Destinul tragic al României din
anul 1940 a constituit şi pentru avoca-

tul Czira Árpád o nouă încercare întro viaţă presărată cu nenumărate obstacole. După Dictatul de la Viena autorităţile maghiare îl pedepsesc pentru
atitudinea şi spiritul sau de toleranţă
şi colaborare, suspend]ndu-l din avocatură (1940- 1941) şi chemându-l din
nou sub arme.
Sfârşitul războiului îl găseşte în Carei, unde era comandantul militar al
gării, datorită cunoaşterii impecabile
a limbii germane, zona fiind înţesată
de trupe germane.
În vara anului 1944 eroul povestirii
noastre d[ iarăşi o prob[ a spiritului
s[u liber dezertând pur şi simplu din
armata maghiară, intrată sub influenţa
regimului Szállasi, şi refugiindu-se în
Chioar, unde era acasă, în localitatea
Curtuiu;, unde avea s[ r[m]n[ cu toată
familia până la sosirea trupelor sovietice şi româneşti.

“Călătorie în jurul lumii” are numeroase pagini care descriu locuitorii
ţinuturilor prin care autorul a trecut.
Aceste pagini demonstrează pe de o
parte puterea de observaţie a tânărului
Czira, iar pe de altă parte ele reprezintă
adevărate surse de informare. Pagini
memorabile sunt cele despre China şi
despre capitala Beijing, despre Hawaii,
New York etc. Cu o mare putere de pătrundere şi previziune, Czira a remarcat încă de pe atunci că luând calea reformelor China va putea concura cu
orice ţară din lume.
Árpád Czira a fost un adevărat patriot maghiar, dovadă în acest sens fiind nostalgia şi iubirea de patrie care
răzbat din multe pagini ale cărţii. Pentru el patriotismul avea o semnificaţie
aparte care nu excludea pe ceilalţi. “În
mine nu exista spiritul de aventură, ci
mă atrăgea iubirea de ţară, de locul natal, unde este un câmp înflorit, o casă
cu flori în geam, pădure cu mii de păsări cântătoare, mii de fluturi coloraţi.
Cred că acesta este patriotismul”.
Pentru spiritul lui european, deschis la culturile tuturor neamurilor, ne
stă mărturie şi faptul că vorbea la perfecţie, în afară de limba maternă, limbile germană, engleză, rusă şi român[,
iar ;ovinismul era departe de spiritul
s[u. Faptul c[ acest fost ofi\er austroungar a fost decorat de Regele
Rom]niei ;i a candidat la Parlament
din partea unui partid rom]nesc poate
fi un model pentru unele spirite aprinse din zilele noastre.
A consemnat V.A.
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Siropul de c[tin[-alb[ ajut[ la `nt[rirea imunit[\ii naturale a organismului `ntruc]t fructele
acestei specii sunt adev[rate polivitamine naturale. Acest proces se manifest[ prin ac\iunea de distrugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimularea form[rii de anticorpi.

Siropul de c[tin[ alb[
de la Hypericum, surs[
de s[n[tate ;i vitalitate
Produsele sau suplimentele
nutritive elaborate de c[tre Laboratoarele Hypericum sunt ob\inute din surse naturale (organice)
- plante medicinale din flora
spontan[ `n marea lor majoritate,
plante medicinale din culturi ecologice, c]t ;i din fructe de p[dure.
Noutatea acestor produse este c[ toate sunt extracte naturale concentrate, deci
`n interiorul capsulelor nu este plant[
m[run\it[, ci un extract integral concentrat din aceasta, ceea ce asigur[ o mai
bun[ biodisponibilitate ;i o mai bun[
asimila\ie `n organism a substan\elor active benefice pentru diferite afec\iuni.
Prin aceast[ tehnologie se re\in din
plantele medicinale enzimele, vitaminele
;i mineralele necesare pentru s[n[tate.
Extractul natural are forma unei mase
de particule sferice, care au
o curgere mai bun[, forma sferic[ a particulelor
reduc]nd posibilitatea
`nglob[rii de aer printre
ele, astfel `nc]t dozarea
`n capsule este mult mai
exact[ ;i mai u;oar[.
Plantele medicinale ;i
fructele de p[dure folosite ca materie prim[
sunt recoltate din zone
nepoluate, ecologic
curate, astfel `nc]t
putem garanta

eficien\a maxim[ ;i puritatea produsului,
prin lipsa de contaminan\i toxici carcinogeni, ierbicide, insecticide,
`ngr[;[minte chimice.

Sirop cu c[tin[ alb[
Siropul de c[tin[ alb[ (f[r[ zah[r)
este un supliment alimentar cu rol imunostimulator, vitaminizant ;i mineralizant. Are `n componen\[ extract natural
din fructe proaspete de c[tin[-alb[ (Hippophae rhamnoides), ap[ demineralizat[, `ndulcitor hipocaloric (ciclamat de
sodiu, zaharinat de sodiu, acesulfam K),
gum[ xanthan, conservant (benzoat de
sodiu). Un litru de sirop de c[tin[-alb[
f[r[ zah[r (hipocaloric) este ob\inut din
2 kg fructe proaspete de c[tin[-alb[.
Siropul are rol de stimulare a sistemului imunitar. Contribuie la normalizarea nivelului colesterolului seric. Reprezint[ o surs[ de vitamine ;i minerale cu o
biodisponibilitate sporit[. De asemenea, contribuie la limitarea efectelor stresului oxidativ,
la buna func\ionare a
sistemelor hepatic ;i
cardiovascular. Limiteaz[ procesele inflamatorii din organism. Are
ac\iune hipocolesterolemiant[, energizant[, antiinflamatoare, anti-

oxidant[, vasodilatatoare, hepatoprotectoare, imunostimulatoare, depurativ[,
diuretic[, vitaminizant[ ;i mineralizant[.
Produsul de fa\[ este recomandat, `n
special, persoanelor ce au glicemia crescut[ (sau cu tendin\[ de cre;tere) datorit[
folosirii `ndulcitorilor specifici `n locul
zah[rului. Siropul este util ;i `n curele de
sl[bire, fiind un produs hipocaloric.
Siropul de c[tin[-alb[ ajut[ la `nt[rirea imunit[\ii naturale a organismului
`ntruc]t fructele acestei specii sunt
adev[rate polivitamine naturale. Acest
proces se manifest[ prin ac\iunea de distrugere a agen\ilor patogeni ;i prin stimularea form[rii de anticorpi. De asemenea, compu;ii cu propriet[\i antioxidante din aceste fructe ajut[ la combaterea form[rii radicalilor liberi, cauza stresului oxidativ.
Produsul este un bun adjuvant `n eliminarea substan\elor toxice din organism, contribuind la protejarea rinichilor
;i a prostatei. Acesta este eficient ;i `n
normalizarea colesterolului sanguin ;i a
trigliceridelor serice, regl]nd tensiunea
arterial[ ;i amelior]nd circula\ia s]ngelui, `n special cea periferic[. Astfel, datorit[ compu;ilor biologic-activi precum
acizii gra;i nesatura\i ;i fitosterolii, produsul de fa\[ are o ac\iune cardio-protectoare.
Prin cre;terea magneziului plasmatic
;i prin aportul de vitamine din complexul
B, siropul contribuie la tonifierea sistemului nervos ;i la stimularea activit[\ii
intelectuale, particip]nd ;i la procesele
de reglare ale sistemului endocrin. Nu
`n ultimul r]nd, extractul de c[tin[-alb[
este ;i un excelent protector gastro-intestinal ;i hepatic, favoriz]nd procesul
natural de regenerare al celulelor hepatice.
Toate aceste propriet[\i se explic[
prin con\inutul mare `n vitamine, minerale ;i a celorlal\i compu;i bio-activi ce
se p[streaz[ nealtera\i, cu o biodisponibilitate sporit[, datorit[ proces[rii minimale a ingredientelor, f[r[ tratamente
termice.

Mod de folosire
~n privin\a modului de folosire, doza
recomandat[ este de 3-4 linguri de sirop,
maxim 6 pe zi, dizolvate `n ap[ mineral[,
dup[ mesele principale. Sunt recomandate cure de 6 s[pt[m]ni cu pauze de 7
zile `ntre acestea. Nu con\ine coloran\i
sau arome de sintez[. Con\ine pulp[ de
fruct.
Produsul este disponibil ;i `n varianta cu `ndulcitor natural, respectiv cu Hyper Stevia rebaudiana (`ndulcitor natural
din planta Stevia rebaudiana).
Produsele se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261 716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

S~N~TATE
Vitaminele din complexul B
ar putea fi un scut `mpotriva
polu[rii organismului

Un studiu realizat recent `n Statele
Unite arat[ c[ vitaminele din complexul
B ar putea reprezenta o m[sur[ eficient[
de protec\ie contra impactului negativ
pe care `l are poluarea din aer asupra organismului. Studiul a fost publicat `n jurnalul ''Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)''.
Cercet[torii au descoperit c[ doze
mari de suplimente cu vitamine din
complexul B pot ''compensa `n mod
complet'' daunele cauzate de particulele
foarte fine din atmosfer[.
Cu toate c[ impactul polu[rii din aer
asupra s[n[t[\ii a devenit o cauz[ a
cre;terii `ngrijor[rii oamenilor din toat[
lumea, modul `n care aerul poluat ac\ioneaz[ `n mod negativ asupra oamenilor
nu este `nc[ pe deplin `n\eles.
Conform Organiza\iei Mondiale a
S[n[t[\ii (OMS), peste 90% din
popula\ia lumii tr[ie;te `n zone `n care
poluarea aerului dep[;e;te limitele de
siguran\[.
Unul dintre poluan\ii considera\i cei
mai periculo;i pentru s[n[tate este reprezentat de materiile foarte fine respirabile — PM 2.5 — av]nd particule cu
un diametru de sub 2.5 micrometri.
Aceste particule complexe provin de la

motoarele diesel, sobele cu lemne ;i ca
produs secundar al reac\iilor chimice
dintre alte gaze poluante. Av]nd circa
1/30 din grosimea unui fir de p[r uman,
fragmentele PM 2.5 se pot depune ad]nc
`n pl[m]ni ;i pot contribui la apari\ia
unor probleme respiratorii ;i ale inimii,
at]t la persoanele tinere c]t ;i la cele `n
v]rst[, precizeaz[ sursa citat[. De asemenea, potrivit oamenilor de ;tiin\[,
acestea pot cauza modific[ri asupra genelor r[spunz[toare de sistemul imunitar la nivel epigenetic, oprindu-le sau
pornindu-le ;i afect]nd ''scutul'' natural
de protec\ie al corpului.
Oamenii de ;tiin\[ au descoperit c[
o suplimentare a dietei cu vitamine din
complexul B timp de patru s[pt[m]ni a
limitat efectul PM2.5 cu 28-76% `n zece
zone genetice. ~n plus, ei au observat o
reducere similar[ a impactului la nivelul
ADN-ului mitocondrial, regiuni celulare
generatoare de energie.
Totu;i, cercet[torii au recunoscut c[
acest studiu are numeroase limit[ri, prin
num[rul mic de subiec\i ;i cantitatea redus[ de informa\ii cu privire la dozele
de vitamine B declan;atoare ale r[spunsului sesizat.
:tefania Cri;an
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Datorită proprietăţilor antianemice, remineralizante, hemostatice, depurative, diuretice, antidiareice, antibacteriene și hipoglicemiante, urzica este venerată pe tot globul, ca o "regină a verdeţurilor". Urzica se folosește în tratamentul a peste 80 de boli.

RE}ETE
Urzica se folose;te
în tratamentul
a peste 80 de boli
Potrivit unor specialiști, urzica este considerată "cea mai mare binefăcătoare din regnul vegetal”. Revigorantă și tonică, pișcătoarea urzica vie
este un remineralizant de excepţie.
Datorită proprietăţilor antianemice,
remineralizante, hemostatice, depurative, diuretice, antidiareice, antibacteriene și hipoglicemiante, urzica este
venerată pe tot globul, ca o "regin[ a
verdeţurilor". Urzica se folosește în
tratamentul a peste 80 de boli.
În scop terapeutic, de la urzică se
poate folosi absolut tot< rădăcina,
frunze, flori și seminţe. Frunzele se
adun[ în lunile aprilie-octombrie, cu
m]nuși de protecţie, iar florile, seminţele și rădăcina se adună toamna
(septembrie-noiembrie). Înflorește
din iunie până toamna târziu. În lunile
mai și iunie substanţele active sunt cel
mai mult prezente în plantă.
Urzica vie conţine un număr mare
de aminoacizi, carotenoide (provitamina A), vitamine (A, B, C, K), săruri
minerale (fier, calciu, magneziu, siliciu, potasiu, mangan), substanţe proteice, acid pantoteic, acid folic, amine,
cetone, flavonoizi, taninuri, uleiuri volatile și clorofilă, care au efect tonic,
cicatrizant și antiinflamator. Acest
conţinut bogat, face ca urzicile să fie
folosite atât ca aliment, cât și ca plante
medicinale, în cure pentru regenerarea și detoxifierea organismului.
Urzica și eventualele extracte din
ea vitaminizează și remineralizează
organismul, elimină starea de anemie>
echilibrează sistemul de apărare al organismului> curăţă și fluidifică sângele
având efect detoxifiant> acţionează
bactericid, limitând sau înlăturând
multiplicarea bacteriilor> are efect benefic în bronșite și astm, fluidifică secreţiile bronșice si favorizează eliminarea lor prin expectoraţie, combate
tusea> stimulează metabolismul, secreţia bilei, secreţia pancreatică, gastrică și intestinală, stimulează digestia
și peristaltismul intestinal> combate
diareea, dizenteria, constipaţia și stările inflamatorii ale mucoasei tubului
digestiv> acţionează împotriva viermilor intestinali> activează procesele
fiziologice de formare a eritrocitelor,
leucocitelor și trombocitelor> scade
glucoza în sânge> are acţiune hemostatică, oprind sângerarea> mărește
cantitatea de urină eliminată, contribuind la eliminarea substanţelor toxice din sânge și în general din organism> favorizează eliminarea masivă
a acidului uric pe cale renală> stimulează secreţia glandelor mamare la femeile lăuze> activează regenerarea
ţesuturilor și epitelizarea, cicatrizând
rănile> influenţează favorabil reumatismul și guta> provoacă scăderea temperaturii corpului în diferite stări febrile> este tonic capilar și combate mătreaţa.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Vino `n familia
Promedica24!
~ncepe noua ta carier[
`n `ngrijirea v]rstnicilor

Ciorb[ de maz[re
uscat[

Ave\i nevoie<

Ave\i nevoie<

200 g de mazăre galbenă, uscată,
500 g de zarzavaturi (morcovi,
pătrunjei, gulii, țelină și altele),
o ceapă, 2-3 linguri de ulei, sare,
piper, boia de ardei (dulce sau
iute, după gust) pătrunjel verde
sau smântână la servire.

1 kg de cartofi, 400 g ciuperci
champignon (eventual pleurotus),
o ceapă, sare, piper, bază pentru
mâncăruri (delicat de casă), ceapă
verde, o legătură de frunze pe pătrunjel, câteva fire de cimbru
proaspăt la servire.

Mod de preparare<
Mazărea se spală bine și se pune la
fiert în apă ușor sărată. Într-o altă oală,
ceapa mărunțită se călește în ulei și se
adaugă puțină boia de ardei, apoi zarzavaturile mărunțite. Puteți folosi orice

Venituri mari ;i bonusuri>
Lini;te ;i siguran\a unui job stabil>
ai asigurare medical[>
Beneficiezi de transport gratuit

Telefon< 0364 63 01 97
www.promedica24.ro

zarzavaturi și legume ce aveți în cămară
și ce vă place. Se călește ușor și acest
amestec, apoi se stinge cu apă. Mazărea
pe jumătate fiartă se strecoară de prima
zeamă în care s-a fiert și se toarnă în
oala cu zarzavaturile. Se condimentează și se mai fierbe așa circa 20 de minute, până când toate ingredientele se
înmoaie. La servire se poate presăra cu
pătrunjel verde mărunțit, sau se poate
adăuga smântână. Cei care postesc rot
folosi și smântână vegetală.

Mod de preparare<
Cartofii se curăță, se spală și se taie
bucăți mai mărișoare (sau rondele mai
groase) se fierb pe jumătate în apă condimentată, apoi se strecoară. Ciupercile

se taie bucăți, în așa fel, încât să fie cât
mai apetisante. Ceapa (mai puțin cea
verde) se mărunțește sau se răzuiește,
se călește în ulei, apoi se adaugă ciupercile și se călesc și acestea. Se adaugă
la cartofii fierți, se condimentează după
gust, se amestecă, se pune într-un vas
antiaderent, apoi toată compziția se dă
pentru circa 20 de minute la cuptorul
preînc[lzit. Când se scoate de la cuptor,
se amestecă cu ceapa verde mărunțită,
iar la servire se ornează cu frunze de
pătrunjel și cu câte un fir de cimbru
proaspăt.

Cl[tite de post cu gem Lichior de portocale
de piersici
preparat acas[

Ave\i nevoie<
400 - 450 făină, 3-4 linguri de
frișcă vegetală (se poate prepara
și fără frișcă), 2-4 linguri de zahăr,
un plic de zahăr vanilat, 2 linguri
de rom, sau câteva picături de
esență de rom, sare, apă minerală
carbogazoasă sau sifon (când nu
folosim ouă, apa minerală nu se
poate înlocui cu apă plată, sau apă
de la robinet), un borcan de gem
de piersici.

BOnUS P}n{ La 500 EURO
☛
☛
☛
☛

Cartofi cu ciuperci
la cuptor

Mod de preparare<
Se amestecă făina, zahărul, zahărul
vanilat, sarea, romul și frișca (dacă folosiți), apoi amestecând fie cu o lingură
de lemn, fie cu mixerul la turație mică,
se adaugă apă minerală, până când

Ave\i nevoie<

aluatul va avea consistența ca de smântână. Tigaia antiaderentă, sau unsă cu
un pic de ulei se încălzește, aluatul se
toarnă în tigaie cu un polonic și se prăjește la foc potrivit, până devine aurie,
pe ambele părți. Clătitele se ung cu
gem, apoi se pot rula sau se pot îndoi
în formă triunghiulară și se poate stropi
cu sirop sau topping de fructe. Gustul
nu diferă prea mult de clătitele obișnuite, doar că se usucă puțin mai repede. Tocmai de aceea, e bine să preparați doar cantitatea ce se consumă
proaspătă.

2 bucăți de portocale, 2 bucăți de
mandarine (sau 4 bucăți de portocale), 350 g de zahăr, o cuișoară,
1-2 plicuri de zahăr vanilat, 180
ml apă, 500 ml vodcă 40%, sau
alcool rafinat dizolvat la aceeași
concentrație.

Mod de preparare<
Fructele se spală bine și se cur[ță de
coajă cu ajutorul unui dispozitiv de curățit cartofi, fără să se ia și partea albicioasă. Bucățile de coajă se mărunțesc și
împreună cu cuișoara se pun în alcool,
într-un vas închis și se lasă așa circa 2
săptămâni. După cel puțin 2 săptămâni

se strecoară. Zahărul se caramelizează
ușor, doar până la topire și se stinge repede cu apă. Se adaugă coaja de portocale și se fierbe, până când zahărul caramelizat se topește integral. Se ia de pe
foc, se adaugă zahărul vanilat și se amestecă până când și acesta se topește. Siropul astfel obținut se lasă să se răcească,
apoi se amestecă cu alcoolul strecurat
de pe coaja de portocale. Se pot adăuga
și câteva linguri de zeamă de portocale,
după gust, apoi se pun din nou în sticle
închise și se mai lasă așa vreo două săptămâni. Se consumă răcit, sau cu cuburi
de gheață.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pentru a identifica tipul de rame care te avantajează probează
cât mai multe stiluri. Nu te lasă influenţat de părerea vânzătorului,
nici de ceea ce se poartă, ci concentrează-te asupra formelor de
ochelari care îţi avantajează trăsăturile.

MOD~

Ramele de ochelari groase ;i în culori
puternice sunt în topul tendin\elor
Ochelarii de vedere trebuie aleşi
în funcţie de fizionomia feţei, dar
te poţi ghida şi după tendinţele de
moment atunci când îţi alegi ramele pentru ochelarii de vedere.
Dacă ochelarii de vedere erau, pe
vremuri, o necesitate, în anul 2017
aceştia au devenit un accesoriu stylish.
Iat[ ce tipuri de rame de ochelari vor
fi `n tendinţe anul acesta.

Ramele de ochelari
transparente
Ramele de ochelari transparente sunt
moderne, dar au un iz retro. Întrucât nu
au nicio culoare, acestea pot fi uşor de
asortat la orice ţinută, cu orice combinaţii
de culori. În ceea ce priveşte forma ramelor
de ochelari transparente, acestea trebuie
alese în funcţie de forma feţei tale. Spre
exemplu, persoanele cu faţă rotundă ar
trebui să aleagă rame de ochelari cu formă
dreptunghiulară, în timp ce persoanele cu
chipul alungit sunt avantajate de ochelarii
cu formă pătrată ori în stilul aviator. Pentru
a identifica tipul de rame care te avantajează probează cât mai multe stiluri. Nu te
lasă influenţat de părerea vânzătorului,
nici de ceea ce se poartă, ci concentreazăte asupra formelor de ochelari care îţi avantajează trăsăturile.

Ramele de ochelari
cu lentilă rotundă
Odată cu interesul crescut al celebrului
actor Johnny Depp pentru acest tip de
ochelari, ramele cu lentile rotunde au devenit la modă. Fie că este vorba despre ramele negre, fie că este vorba despre cele
colorate ori cu animal print, ideea este că
tot ce înseamnă lentilă rotundă este la modă anul acesta. Poţi alege, în funcţie de fizionomia fetei, rame mai late sau rame
mai subţiri. Dacă nu eşti sigur că te reprezintă acest tip de rame, mergi cu o persoană apropiată atunci când îi probezi şi
cere o părere sinceră. Dacă nici aşa nu eşti
100% convins, înseamnă că nu sunt pentru
tine. Nu îţi cumpăra o pereche de ochelari
cu care nu te identifici în totalitate pentru
că fie nu îi vei purta, fie îţi vor naşte complexe.

Rame de ochelari
de inspiraţie cat-eye
Ramele de ochelari uşor alungite în
partea de sus, inspirate din forma celebr[
cat-eye, sunt şi ele în tendinţe în anul 2017.
Elegante, dar cu o notă de dramatism care
le face să iasă în evidenţă, acest tip de rame
sunt potrivite pentru femeile cu forma
feţei pătrată ori foarte lată, întrucât creează
echilibru.

Rame de ochelari tip aviator
În 2017 revine moda anilor ’90 pe mai
multe planuri şi, datorită acestei reveniri,
sunt din nou în tendinţe ochelarii de vedere de tip aviator. Cu un iz retro, acest tip
de ochelari avantajează orice chip. Esenţial
este să ştii că ochelarii de vedere de tip
aviator cer o doză de îndrăzneal[ întrucât
atrag privirile ca un magnet.
Ramele de ochelari tip aviator sunt
ideale pentru persoanele adepte ale unui
stil vestimentar smart-casual întrucât
completează de minune look-ul acestora.
Întrucât ochelarii de vedere au devenit
deja de multă vreme un accesoriu considerat stylish, ramele de ochelari foarte
groase nu fac altceva decât să evidenţieze
faptul că porţi ochelari. Ramele de ochelari
groase, în culori puternice, sunt în topul
ramelor de ochelari în tendinţe în 2017.
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Cercet[ri efectuate la Universitatea din Neapole au descoperit c[ extractul de Mo;mon japonez
reduce nivelul zah[rului din urin[ la ;oarecii diabetici. Efectul antidiabetic al acestui fruct asupra
omului a fost demonstrat `n c]teva studii realizate la Universitatea Independen\a din Mexic. Prin
urmare, `n caz de diabet se recomand[ consumul din abunden\[ al Mo;monului japonez.

DIET~

Fructele exotice sunt delicioase
;i benefice pentru s[n[tate
Cercet[rile au descoperit c[ extractul de Mo;mon japonez reduce nivelul zah[rului din urin[
Mai mult dec]t at]t, acum
fructele exotice sunt disponibile
;i la noi. Consumarea lor ofer[ o
pl[cere special[, care `mbog[\e;te
experien\a hr[nirii. Au o arom[
deosebit[, un gust pl[cut ;i sunt
parfumate.

Mo;mon japonez

Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Ceaiurile,
ideale pentru detoxifiere

Fructele exotice sunt interesante ;i
prin istoria lor, adic[ modul cum au ajuns
s[ fie cultivate ;i locurile de unde provin.
Abordarea pe care o propun este prezentarea unor fructe reprezentative pentru
tratarea sau prevenirea unor afec\iuni.

Cherimoya `nt[re;te inima

Carambola ;i Sapota
ajut[ intestinele
Carambola sau fructul-stea, numit
a;a pentru sec\iunea transversal[ `n cinci
col\uri, este originar din Sri Lanka (insula
Ceylon), dar `n ultimele sute de ani a fost
cultivat `n Malaesia.

Detoxifierea este recomandată
în special primăvara și toamna, însă
poate fi realizată, pe durate de 3-4
zile, o dată la 2-3 luni.

Fructul conglomerat are coaj[ sub\ire
;i culoare galben-aurie, m[sur]nd 6-12
centimetri lungime. Aroma ame\itoare
;i gustul dulce-am[rui delecteaz[ papilele
gustative ale consumatorului. Se poate
p[stra p]n[ la patru s[pt[m]ni, dar s[
fie crud atunci c]nd `l cump[ra\i. Temperatura maxim[ la care trebuie p[strat
este de 10 grade. Se folose;te `n restaurante pentru a decora o mul\ime de
m]nc[ruri speciale. Totu;i, Carambola
are ;i alte propriet[\i pe l]ng[ simplul
fapt c[ “arat[ bine”. Carambola con\ine
carbohidra\i, zaharuri, betacaroten, alte
vitamine ;i minerale, mai ales potasiu.
Pulpa delicat[ a fructului de Carambola este bogat[ `n fibr[ vegetal[ solubil[(2,7%), ceea ce explic[ ac\iunea sa
laxativ[ ;i calmant[. Constipa\ia este cea
mai comun[ tulburare a tranzitului intestinal `n \[rile dezvoltate. Uneori, via\[
modern[ ne impune at]tea restric\ii,
`nc]t este dificil s[ mergem la toalet[ `n
mod regulat, lucru care contribuie la
apari\ia constipa\iei. Dou[ sau trei fructe
de Carambola la micul dejun, faciliteaz[
evacuarea. E bine s[ alegem fructele mai
mari, care sunt dulci ;i aromate. Soiurile
mai mici pot fi acre. Pulpa de Carambola
se preteaz[ pentru jeleuri ;i gemuri. Se
folose;te de asemenea, la prepararea
b[uturilor cu arome “tropicale”.
Sapota provine din sudul Mexicului,
dar acum se cultiv[ ;i `n Costa Rica sau
Cuba. Fructele sferice sau ovoide pot
atinge 20 de centimetri `n diametru ;i
con\in o singur[ s[m]n\[ destul de mare.
Sub `nveli;ul aspru, sapotele ascund o
pulp[ portocalie, dulce ;i delicioas[, f[r[
pic de acreal[. Sapota este un bun astringent intestinal datorit[ con\inutului sau
bogat `n polifenol(taninuri) ;i se recomand[ `n diaree ;i gastroenterite. Este
de asemenea benefic[ `n caz de anemie
;i malnutri\ie. Lucmo apar\ine de asemenea familiei botanice Sapotaceae, ca
;i sapota. Este cultivat `n Chile, Peru ;i
Ecuador. Pulpa sa con\ine amidon ;i este
un bun astringent `n caz de diaree, la fel
ca Sapota.

Mo;monul japonez
este un bun antidiabetic

Loquatul, cum i se mai spune, provine din `ndep[rtata China, dar s-a
r[sp]ndit ajung]nd p]n[ `n regiunile de
nord ale Italiei, unde este foarte r[sp]ndit
ca arbore decorativ, ve;nic verde. Fructele
galben-portocalii au form[ u;or alungit[
;i sunt de m[rimea unei caise. Se recolteaz[ din aprilie p]n[ `n iunie, fiind primele fructe prim[v[ratice. Unii sunt
foarte dezam[gi\i c]nd desfac acest fruct,
`ntruc]t mai mult de jum[tate din volumul lui este ocupat de semin\e. Totu;i, ei
`;i schimb[ p[rerea imediat ce gust[ din
miezul lui suculent. Mo;monul japonez
furnizeaz[ pu\ine calorii, dar mult[ ap[
;i s[ruri minerale, fapt care sus\ine ac\iunea sa diuretic[. Aceste fructe sunt deosebit de bogate `n taninuri(2,5%), precum ;i `n numeroase substan\e aromatice
triterpenice, care le confer[ propriet[\i
antidiabetice. Cercet[ri efectuate la Universitatea din Neapole au descoperit c[
extractul de Mo;mon japonez reduce nivelul zah[rului din urin[ la ;oarecii diabetici. Efectul antidiabetic al acestui fruct
asupra omului a fost demonstrat `n c]teva studii realizate la Universitatea Independen\a din Mexic.Prin urmare, `n caz
de diabet se recomand[ consumul din
abunden\[ al Mo;monului japonez. Ca
;i `n cazul altor fructe, faptul c[ el con\ine
zah[r nu `l face mai pu\in adecvat pentru
diabetici.
Cel mai bine este ca Mo;monul japonez s[ fie consumat `n stare proasp[t[.
Fructele trebuie s[ fie coapte. Dac[ nu
sunt coapte, sunt foarte acide.
Cura cu acest fruct se face prim[vara
;i const[ `n consumul a 1-2 kilograme
de fructe pe zi, ca aliment principal, timp
de 2-3 zile. Se poate consuma `mpreun[
cu p]ine pr[jit[ sau biscui\i.
Cura cu Mo;mon japonez are rezultate bune `n cazul bolilor cronice ale ficatului< hepatit[, degenerescen\[
gr[soas[ a ficatului ;i ciroz[. Cura poate
fi repetat[ la 2-3 s[pt[m]ni. Acest fruct
este recomandat ca prim aliment solid
dup[ perioadele de post sau dup[ curele
cu lichide care sunt necesare `n cazul diareei infec\ioase.
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Detoxifierea este un procedeu de curățare a organismului și de eliminare a
toxinelor stocate în țesuturi sub diferite
forme. Este un fel de restart pentru organele noastre, care timp de câteva zile
fac pauză de la alimentele dăunătoare și
de la un stil de viață nepotrivit.
Detoxifierea se poate face cu ajutorul
ceaiurilor, a sucurilor sau a unui regim
bine pus la punct, cu accent pe anumite
fructe și legume. În general, se bazează
în mare parte pe un aport foarte mare de
lichide, sub diferite forme, care să restabilească nivelul de hidratare a organismului și să favorizeze lupta cu toxinele.
Detoxifierea cu ajutorul ceaiurilor nu
este recomandată ca dietă de sine stătătoare, pentru că ceaiurile nu sunt foarte
bogate în nutrienți necesari desfășurării
funcțiilor normale ale organismului. Însă
ele pot fi utilizate ca și completare întro dietă de detoxifiere sau pot fi băute regulat, de câteva ori pe săptămână.
Cura de detoxifiere cu ceaiuri trebuie
susținută și de mult sport, care favorizează transpirația și implicit eliminarea
toxinelor. Deși poate avea și efecte care
să vă surprindă plăcut, cum este pierderea unor kilograme, detoxifierea nu tre-

buie realizată pe perioade mai lungi de
10 zile, de cel mult 2-3 ori pe an.
Ceaiul verde este infuzia minune, cu
o listă nesf]rșită de beneficii. Unul dintre
ele este și detoxifierea, datorată conținutului foarte mare de antioxidanți.
Ceaiul de ghimbir are o aromă puternică, însă este unul dintre cele mai bune remedii pentru un organism bombardat cu toxine, din alimentație sau stilul
de viață. Este bogat în antioxidanți, are
efecte benefice asupra tractului digestiv,
distruge bacteriile și virusurile și susține
sistemul imunitar.
Ceaiul de aghinare este recomandat
persoanelor care au o sensibilitate hepatică și în cazul cărora detoxifierea trebuie
să se concentreze în special pe ficat.
Ceaiul de mușețel cu mentă este util
nu atât pentru detoxifiere, ci cât pentru
simptomele neplăcute cu care vă puteți
confrunta pe parcursul ei. Mușețelul și
menta calmează arsurile și disconfortul
gastric, reduc senzația de foame și de
greață.
Rooibos este un ceai delicios, a cărui
compoziție îl face perfect pentru o cură
de detoxifiere< antioxidanți polifenolici
și flavonoide, fier, potasiu, calciu, flor,
cupru, magneziu, mangan, zinc și acizi
alfa. Infuzia din Rooibos încetinește procesul de îmbătrânire, susține lupta organismului cu radicalii liberi și favorizează
digestia.

✂

Cherimoya este fructul unui arbore
`nalt de 8 metri, care de;i este un fruct
tropical, tr[ie;te la `n[l\imi mari, `n Anzi
(Ecuador ;i Bolivia). B[;tina;ii de la poalele Anzilor au un proverb cu t]lc care
spune c[ “de;i Cherimoya nu poate suporta z[pad[, `i place s-o vad[ pe mun\i”.
Fructul este `n form[ de inim[ ;i poate
c]nt[ri p]n[ la un kilogram. Este acoperit
cu o coaj[ verde `n form[ de solzi, design
asem[n[tor cu al unei reptile. Pulpa de
sub coaj[ este foarte aromat[, suculent[
;i de o consisten\[ cremoas[, con\in]nd
semin\e negre, u;or de `ndep[rtat. Nu
este u;or s[ descrii aroma fructului, pare
o combina\ie de c[p;uni, ananas, par[,
banane, papaya. Mark Twain spunea `n
1866 c[ “Cherimoya este fructul cel mai
delicios cunoscut de oameni”. C]nd fructul este copt, are o culoare verde-g[lbuie
;i consisten\a unei pere sau a unui fruct
de papaya. Temperatura optim[ de
p[strare este de 8-12 grade.
Cherimoya ofer[ o cantitate `nsemnat[ de energie sub forma zaharurilor,
precum ;i vitamine din grupul B, de care
corpul are nevoie pentru a putea folosi
aceast[ energie. Vitaminele din grupul
B prezente `n Cherimoya ac\ioneaz[ ca
ni;te catalizatori care faciliteaz[ combustia carbohidra\ilor ;i acizilor gra;i, care
constituie cele dou[ surse de energie de
importan\[ major[ pentru s[n[tatea celulelor inimii. Cherimoya este foarte util[
`n insuficien\[ cardiac[, afec\iune care
are drept cauze leziuni la nivelul valvelor
inimii, hipertensiunea arterial[ ;i `ngustarea arterelor coronariene. ~n plus, acest
fruct exotic mai are are ;i urm[toarele
beneficii< con\ine fibre vegetale, este diuretic, bogat `n potasiu ;i foarte s[rac `n
sodiu ;i gr[simi, `ndeplinind astfel
condi\iile unui aliment s[n[tos pentru
inim[. Cirea;a de pe tort o reprezint[
con\inutul de calciu, mineral necesar
pentru reglarea b[t[ilor inimii.
Pulpa cremoas[ ;i moale a fructului
de Cherimoya are un efect antiacid, fiind
extrem de recomandat `n gastrite ;i ulcer
gastroduodenal. Pe l]ng[ satisfacerea
apetitului, Cherimoya este un revigorant
natural datorit[ con\inutului s[u ridicat
de nutrien\i.
Cherimoya se poate consuma
proasp[t, astfel v[ pute\i bucura de aroma
sa rar[ ;i pute\i beneficia la maximum
de propriet[\ile sale terapeutice. Se poate
consuma ;i sub form[ de shake, caz `n
care se combin[ foarte bine cu sucul de
portocale. Pulpa trebuie pisat[ foarte bine ;i astfel se creeaz[ un piure.
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“Relevând acest ritual ca o componentă distinctă care alcătuieşte matricea spirituală a Ţării
Oaşului, Mihaela Grigorean întreprinde un demers substanţial despre „rânduiala împletitului –
o cosmologie a Frumuseţii în Ţara Oaşului”. Rezultatul este această carte fascinantă, pe care o parcurgi cu reală încântare şi uimire, cu nerăbdare dar şi cu teama ca această vrajă care te cuprinde
să nu se risipească prea repede”.

EVENIMENT

Un periplu al Frumuse\ii în |ara Oa;ului
- o carte document de Mihaela grigorean
tinctiv< părul împletit, în care şuviţele sunt
îngemănate într-o reţea subtilă şi diafană,
ce îi simbolizează proprietăţile, concentrându-i spiritual virtuţile sufletului.
Cu greu am putea găsi o explicaţie a
acestui obicei, eventual prin opoziţie< dacă
în semn de doliu, femeile poartă părul
larg despletit, împletirea ar putea sugera
bucuria deplină, renunţarea la convenţiile
destinului individual şi împlinirea destinului alături de cel ales. Dispunerea
şuviţelor în jurul capului conferă o imagine a razelor soarelui, implicând forţa
vitală dobândită în momentul acesta de
supremă împlinire, ca imagine a legăturii
indestructibile între cele două fiinţe care
se iubesc şi îşi unesc destinele într-unul
singur şi de nespărţit, ca pecete a legământului pe viaţă. În plus, la oşeni, părul
este un element de podoabă, de demnitate
şi libertate; până nu de mult, bărbaţii purtau părul în plete, căzute pe umeri, şi „rătunzate”, element ce completează simbolistica împletirii părului la mirese.

Am asistat la un adevărat eveniment editorial, lansarea unei
cărţi de o frumuseţe tulburătoare,
rod al unei cercetări temeinice asupra unui ritual din spectacolul
nunţii în Ţara Oaşului< Împletitul
miresei. Este un ritual din nunta
tradiţională oşenească, care vine
din vechimi nebănuite şi-şi păstrează şi azi, în vremurile moderne, aura de fascinaţie şi frumuseţe.
Doar că modernitatea încarcă faptele
şi fenomenele existenţiale şi le îmbogăţesc
cu semnificaţii noi şi adâncimi nebănuite
relevând nu numai devenirea istorică a
obiceiului până în actualitate, ci lămurindu-i şi luminându-i reflexele şi profunzimile simbolice, reflectarea acestora în
conştiinţa colectivităţii.
De-a lungul existenţei pământene, fiinţa umană îşi caută echilibrul şi încearcă
să se armonizeze cu ritmul Universului.
Toate gândurile şi aspiraţiile sale îl determină să-şi caute împlinirea, ca fiinţă spirituală.

Componentă distinctă care
alcătuieşte matricea spirituală
a Ţării Oaşului

Nunta a devenit un eveniment Mireasa poartă cunună pe cap, precum împărătesele, ilustrând împlinirea supremă a unui destin, recompensa unei încercări existenţiale
major al existenţei umane,
şi-a păstrat nealterate valenţele
temeiază o nouă împărăţie< familia.
blândeţe, persuasiune
spirituale
Omul nu poate trăi singur, el se împlineşte numai alături de sufletul pereche,
prin taina nunţii. Încă de când se naşte,
prin toate acumulările sale, spre aceasta
năzuieşte, ca să împlinească legea firii şi
armonia universală. De aceea, nunta a devenit un eveniment major al existenţei
umane, şi-a păstrat nealterate valenţele
spirituale, iar mirii devin, cel puţin pentru
o noapte, centrul lumii, împăraţii care în-

Astfel, nunta este cel mai grandios
spectacol din existenţa umană, şi trebuie
marcat ca atare. Mireasa poartă cunună
pe cap, precum împărătesele, ilustrând
împlinirea supremă a unui destin, recompensa unei încercări existenţiale.

Mireasa-Împărăteasă
simbolizează toate
bogăţiile feminităţii, ideal,

“Forma ei circulară indică perfecţiunea şi participarea la natura cerească, al
cărei simbol este cercul.” (Dicţionar de
simboluri). Mireasa-Împărăteasă „simbolizează toate bogăţiile feminităţii, ideal,
blândeţe, persuasiune, dar şi întreaga ei
labilitate. Mijloacele ei de acţiune nu se
adresează direct spiritului, ci afectivităţii<
ţin de farmec mai mult decât de raţiune.”
Dar miresele din Oaş mai au un semn dis-

Relevând acest ritual ca o componentă
distinctă care alcătuieşte matricea spirituală a Ţării Oaşului, Mihaela Grigorean
întreprinde un demers substanţial despre
„rânduiala împletitului – o cosmologie a
Frumuseţii în Ţara Oaşului”. Rezultatul
este această carte fascinantă, pe care o parcurgi cu reală încântare şi uimire, cu nerăbdare dar şi cu teama ca această vrajă
care te cuprinde să nu se risipească prea
repede. Este bucurie curată şi nemărginită
ceea ce ne dăruie, şi nu ştii ce să admiri
mai mult< frumuseţea de neegalat a fotografiilor, sau farmecul neasemuit al textului.
Ştefan Haiduc

~mpletitul miresei `n Oa; dureaz[ 4-5 ore,
iar despletitul cade `n sarcina bietului mire
Mihaela Grigorean descrie obiceiurile din Oa; `n cartea “Un periplu al Frumuse\ii `n |ara Oa;ului - ~mpletitul miresei”
Mihaela Grigorean, profesoar[
de limba ;i literatura rom]n[ la Negre;ti Oa;, este o;anc[ din Tur\. A
absolvit Facultatea de Litere a Universit[\ii Babe;-Bolyai din Cluj, are
un masterat de Studii Integraliste
;i un doctorat `n Filosofie. A ob\inut burse pentru diferite cercet[ri,
a participat la numeroase colocvii
;i conferin\e din \ar[ ;i din
str[in[tate.
A susținut prelegeri și comunicări în
cadrul unor manifestări științifice academice de `nalt[ \inut[, `ns[ activitatea sa nu
se opre;te aici. A publicat zeci de articole
de cercetare ;i a lansat o carte de autor `n
2014, pentru care a ;i primit o Diplom[
de onoare.
~n ce prive;te volumul lansat `n 14
martie la Muzeul Jude\ean Satu Mare,
num[rul impresionant de invita\i spune
tot ce trebuie despre importan\a evenimentului. Oameni de cultur[, reprezentan\i ai autorit[\ilor locale ;i jude\ene,
o;eni veni\i din toate localit[\ile Oa;ului
`mbr[ca\i `n straiele populare, fotografi
care au surprins fragmente din frumosul
obicei al `mpletitului mireselor, dar ;i
s[tm[reni iubitori de tradi\ii au fost martorii unui eveniment de mare `nsemn[tate
nu doar pentru |ara Oa;ului, dar pentru
`ntreg jude\ul.
Volumul "Un periplu al Frumuse\ii în
Ţara Oaşului - împletitul miresei" vorbe;te

despre frumuse\ea obiceiurilor zonei, `n
special despre preg[tirea p[rului pentru
ceremonialul nun\ii. Red[m un fragment
care descrie ritualul `n toate am[nuntele
sale.
"Portul oșenesc s-a altoit pe un fond
traco-get, substratul etnic autohton integrând ulterior în evoluția lui, alte elemente
din tradiția unor populații indo-europene
care au influențat configurarea treptată a
unor identități recognoscibile printr-un
stil propriu și individualizări specifice fiecărei zone folclorice.
Găteala capului este o încununare sublimată a Frumuseții portului femeiesc,
implicând o viziune originală a unor conexiuni subiacente între culori și vârstă, între pieptănătură și statutul social și comunitar, între podoabe și pragurile existenței,
între materialele costumului tradițional și
legăturile invizibile dintre om-natură-cosmos, între semnificațiile ornamentelor și
sensurile încifrate ale etapelor destinului
individual.

Nu numai miresele aveau p[rul
`mpletit `n plas[, ci ;i fetele care
doreau s[ se m[rite
Înainte de a purcede în periplul Frumuseţii în Ţara Oaşului este necesară o
precizare esenţială< în trecut nu numai miresele aveau părul împletit în plasă, cunună
şi coadă, ci şi fetele care aveau zestrea gata
şi doreau să-şi exprime în faţa comunităţii,
dorinţa de a se căsători într-un timp apro-

piat, sau altfel spus – în limbaj popular,
erau bune de măritat. Unele tinere purtau
cunună duminica la biserică şi apoi, la
danţul de la ciupercă, de 5, 6, 10, chiar de
20 de ori (aproape tot a doua duminică),
înainte de a se mărita şi abia apoi îşi găseau
ursitul, adăugând la nuntă, peste cunună,
un şlaier sau zăvon (un voal alb), ca semn
distinctiv al noului statut dobândit – nevastă şi noră.
Acest obicei se mai practică doar în
Turţ, Gherţa Mică şi Batarci. În localitatea
Racşa, Măria lui Conspetre povesteşte că
la ei în sat fetele se impleteau mai demult
şi fiindcă nu aveau chischineu (batic) care
era o raritate acum un secol şi astfel, tinerele oşence nemăritate se găteau la cap cu
diverse moduri de a-şi aranja părul – în
cosiţe diverse, ca un substitut simbolic al
acoperământului obligatoriu pentru a participa la Liturghia de la biserică.

Pleteanul, `nsemnul fetiei,
a r[mas o duioas[ amintire
a unui trecut `ndep[rtat
Părul lor aranjat era deseori înstruţat
cu flori naturale – scăiuţ roşu, dispuse într-o cununiţă sau chiar singulare, iar cele
care purtau totuşi o năframă pe cap, făcută
din pânză ţesută în hiară şi decorată manual, îşi coseau de coadele împletite, un
pletean. Azi, acest element al portului
tradiţional oşenesc s-a pierdut total, pleteanul – o fâşie de material cusut cu ornamente, având la capăt un ciucalău (ca cei

de la baticul steagului de nuntă) din fibră
roşie, rămânând doar o amintire duioasă
a unui trecut îndepărtat, când pe spatele
oşencelor se ivea de sub chischineu, discret, dar grăitor, acest însemn al fetiei, interval pur, hieratic al plenarei Frumuseţi
feminine.
Găteala miresei cuprinde două etape
distincte, dar complementare< împletitul
părului în plasă – care durează 4-5 ore şi
se făcea în joia nunţii şi înstruţatul miresei,
vinerea dimineaţa, când se coseau
barşonele cu mărgele, se puneau cununa
şi coada, bănuţii cei vechi, mărgelele la
gât."
Aceste informa\ii au fost preluate din
volumul "Un periplu al Frumuse\ii în Ţara
Oaşului - împletitul miresei", semnat de
Mihaela Grigorean, originar[ din |ara
Oa;ului. Dup[ ce cuplul nou format a trecut prin toate ritualurile specifice unei
nun\i o;ene;ti tradi\ionale, ;i nu sunt
pu\ine la num[r, `n diminea\a de dup[
nunt[, obiceiul ca mireasa s[ fie despletit[
este sf]nt. I se descos bar;oanele cu m[rgele, b[nu\ii cei vechi ;i celelalte elemente
de decor, de ordinul zecilor. Aceast[ misiune grea `i revine nu oricui, ci mirelui.
:i nu se face la `nt]mplare, ci `n acompaniamentul cetera;ilor ;i \]puritoarelor.
Ace;tia din urm[ `i vor l[sa singuri pe
mirii proasp[t c[s[tori\i abia `n momentul
`n care procesul de despletire ajunge la final. :i dac[ `mpletitul dureaz[ 4 sau 5 ore,
nici despletitul nu dureaz[ mai pu\in.
A consemnat
Maria Filimon

Liturghia Darurilor
mai înainte sfin\ite
sau a Sfântului
grigorie Dialogul
Pe lângă Liturghia Sfântului Ioan
Gură de Aur şi Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, în Biserică se mai săvârşeşte o
a treia Liturghie, cu o rânduială deosebită, numită Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, care se oficiază doar în perioada Postului Mare. Originea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, afirmă Pr. prof. dr. Ene Branişte, în lucrarea
sa „Liturgica”, trebuie căutată în sec. al
IV-lea, cu toate că reglementarea, întrebuinţarea şi generalizarea ei au fost consfinţite abia în sec. al VII-lea, prin canonul 52 al Sinodului Trulan din anul
692. În ceea ce priveşte Postul Mare
(Postul Paştilor), trebuie să menţionăm
faptul că în primele cinci duminici se
săvârşeşte Liturghia Sf. Vasile cel Mare
(precum şi în Joia Mare şi în Sâmbăta
Mare), iar sâmbăta (exceptând Sâmbăta
Mare) şi în duminica Floriilor se săvârşeşte Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.
În sec. al IV-lea, Biserica a hotărât
ca Liturghiile Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf.
Vasile cel Mare (considerate a fi slujbe
de bucurie duhovnicească) să nu se mai
săvârşească în toate zilele Postului Mare,
care sunt zile de întristare, post şi pocăinţă, ci doar sâmbăta şi duminica (în
restul zilelor săvârşindu-se diferite slujbe
bisericeşti). Însă, credincioşii care ajunau şi posteau, doreau să se mărturisească şi să se împărtăşească şi miercurea sau vinerea, nu doar sâmbăta şi duminica. De aceea, s-a obişnuit să se păstreze în biserică o parte din Darurile
sfinţite la Liturghia de duminică (Trupul
şi Sângele Domnului Iisus Hristos), în
vederea împărtăşirii cu acestea a credincioşilor în zilele în care nu se putea
oficia Liturghia. Întrucât ajunau, credincioşii se împărtăşeau seara, după slujba Vecerniei, printr-un ritual simplu, la
început. Astfel, s-a născut ceea ce noi
numim astăzi Liturghia Darurilor mai
înainte sfinţite, pe care tradiţia a pus-o
pe seama Sf. Grigorie cel Mare sau Dialogul, episcopul Romei (+ 604), deşi alcătuirea rânduielii ei constituie o operă
colectivă a întregii Biserici. Rânduiala
ei e deosebită de cea a celorlalte două
Liturghii prin faptul că e lipsită de Rugăciunea Sfintei Jertfe (Darurile fiind
sfinţite mai înainte) şi prin faptul că e
combinată cu slujba Vecerniei, care constituie prima ei parte.
La Liturghia de duminică, preotul
va avea grijă să scoată şi să pregătească
Sfântul Agneţ (unul sau mai multe) pentru Liturghia Darurilor mai înainte
sfinţite ce urmează să se săvârşească în
cursul săptămânii care începe. Agneţul
este o bucată din prescură, în formă pătrată, pe care se află înscrise iniţialele
IS, HS, NI, KA, însemnând „Iisus Hristos biruieşte”. Preotul scoate agneţul înainte de Sfânta Liturghie, la Proscomidie, devenind, prin sfinţire, Trupul lui
Hristos, din care se vor împărtăşi preoţii
şi credincioşii la timpul potrivit şi în cadrul Liturghiei Darurilor. Agneţul Îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. (...)
La fel procedăm şi noi la Catedrala
ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare. În trecut,
această Liturghie se săvârşea la vremea
Vecerniei, adică spre seară, când credincioşii puteau întrerupe ajunarea spre a
se împărtăşi şi a mânca. Săvârşită în continuarea Vecerniei, Liturghia Darurilor
era una vesperală (de seară), după cum
arată până astăzi unele din rugăciunile
ei< „Să se îndrepteze rugăciunea mea ca
tămâia înaintea Ta> ridicarea mâinilor
mele, jertfă de seară” sau< „Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului”. În prezent, în bisericile parohiale
(şi chiar în mănăstiri), Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se săvârşe;te
dimineaţa, adică la vremea reglementată
pentru Liturghia propriu-zisă.
Preot dr. Cristian Boloş
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Scenografa ;i-a legat numele de perioada foarte bun[ a Trupei Harag din anii ‘60-’80, c]nd majoritatea spectacolelor au fost create de la zero inclusiv pe partea vizual[, iar bunul gust al crea\iilor
a impus un standard `nalt al trupei maghiare. ~n total, numele ei apare implicat `n 140 de spectacole
din cele 261 produse de Trupa Harag Gyorgy `n perioada 1957-1987.

ART~
Opt lucr[ri ale lui
Br]ncu;i, expuse
un an la new York
Un număr de opt sculpturi aparţinând lui Constantin Brâncuşi vor fi expuse, timp de aproximativ un an, în
cadrul Muzeului Guggenheim din New
York, proiectul fiind susţinut de reprezentanţa locală a Institutului Cultural
Român, se arată într-un comunicat de
presă transmis AGERPRES.
Potrivit comunicatului ICR New
York, pe parcursul a aproape un an, în
perioada 17 martie 2017 - 3 ianuarie
2018, prestigiosul muzeu american, a
cărui clădire finală a fost proiectată de
celebrul arhitect Frank Lloyd Wright
(şi inaugurată în 1959), va face o importantă prezentare a operelor lui
Brâncuşi pe care le deţine - aflate actualmente în depozite şi inaccesibile
publicului -, printr-o nouă aranjare a
colecţiei permanente.
În această nouă expoziţie, vor figura opt dintre sculpturile revoluţionare ale lui Brâncuşi, executate în lemn
şi marmură< The Sorceress / Vrăjitoarea, 1916-24> King of Kings /Regele Regilor, cca. 1938> Muse / Muza, 1912>
Adam and Eve / Adam şi Eva, 1921>
The Miracle/ Miracolul (Foca), 193032> Flying Turtle / Ţestoasa zburătoare,
1940-45> Watchdog/ Câine de pază,
1916> Oak base / Soclu de stejar, 1920.
De asemenea, prezentarea va include o serie de fotografii ale atelierului
lui Brâncuşi din Paris şi ale operelor
sale in situ, realizate de Man Ray, Edward Steichen, Wayne F. Miller şi de
Brâncuşi însuşi.
Website-ul Guggenheim Museum
înregistrează anual circa 6.000.000 de
vizitatori virtuali, iar pragul muzeului
este trecut, în fiecare an, de peste un
milion de vizitatori (o medie de peste
80.000 vizitatori pe lună).

Un artist chinez
expune la Muzeul
Prado lucr[ri din
praf de pu;c[
Artistul chinez Cai Guo-Qiang,
cunoscut pentru operele sale spectaculoase, realizate din praf de pușcă,
va beneficia în luna septembrie de o
rezidență la muzeul Prado din Madrid, informează AFP.
În cadrul perioadei pe care o va
petrece în Spania, artistul, specializat
în folosirea prafului de pușcă ca material unic pentru lucrările sale, va
realiza, în direct în fața publicului, o
lucrare "de dimensiuni monumentale", intitulată "Spiritul picturii", a indicat faimosul muzeu într-un comunicat.
Lucrările pe care artistul le va realiza, din același material, în timpul șederii sale la Salón de Reinos, fosta reședință regală spaniolă, în prezent
anexată muzeului Prado, vor fi inspirate de "relația sa specială cu maeștrii
muzeului", precum El Greco sau Velazquez, și vor putea fi admirate în perioada octombrie 2017 - martie 2018.
Artistul de 59 de ani, stabilit la
New York și cunoscut și pentru spectacolele sale pirotehnice, s-a ocupat
de focul de artificii de la ceremonia
de deschidere a Jocurilor Olimpice de
la Beijing din 2008.
În același an, Cai Guo-Qiang a expus lucrări care înfățișau mașini explodând sau un "nor" de lupi zburători
la muzeul Guggenheim din New York.

Szatmari agnes, scenograf[ ;i
pictori\[, `mpline;te 85 de ani
~n expozi\ia dedicat[ doamnelor creatoare de art[ plastic[, deschis[ de cur]nd la Muzeul de
Art[, am remarcat dou[ lucr[ri
semnate Szatmari Agnes< un peisaj montan foarte stilizat ;i un cadru suprarealist `nf[\i;]nd Cimitirul Vesel din S[p]n\a. Ne-am interesat ;i am aflat c[ doamna Szatmari tr[ie;te la Gyula, `n Ungaria,
;i chiar s]mb[t[ `mpline;te 85 de
ani de via\[.
Remarcabil este faptul c[ d]nsa a
fost timp de exact trei decenii, `ntre
1957 ;i 1987, scenograf la Teatrul de
Nord, Trupa Harag Gyorgy, lucr]nd la
sute de spectacole pentru care a realizat
decorul ;i/sau costumele. De asemenea, s-a remarcat prin picturile sale.
Din 2003 tr[ie;te `n Ungaria, unde a
continuat s[ creeze ;i a organizat expozi\ii, cea mai recent[, dup[
informa\iile noastre, av]nd loc `n 2015.

S-a format la ;coala clujean[
Szatmari Agnes s-a n[scut la Satu
Mare `n 18 martie 1932 ;i a fost botezat[ la Biserica cu Lan\uri, afl[m dintrun amplu articol monografic dedicat
ei de Csirak Csaba. Tat[l ei era fierar,
dar s-a ocupat ;i de lucr[ri pentru teatru, deci talentul scenografic venea
cumva din familie. A studiat la Liceul
Reformat de fete, form]ndu-;i cultura
`n biblioteca ;colii, una cu bun renume
pe atunci. ~n zilele de 16-19 septembrie
1944 a tr[it experien\a bombardamentelor sovietice care au afectat c]teva
cl[diri importante ale ora;ului, printre
care ;i corpuri ale Liceului Reformat
;i acoperi;ul Bisericii cu Lan\uri.
Primele `ndrum[ri artistice le-a
primit de la m[tu;a ei, Szatmari Jolan,
pictori\[ de talent ;i, printre altele,
campioan[ na\ional[ de ;ah `n 1948.
~n 1950 Agnes `ncheie liceul ;i trece
cu bine admiterea la Facultatea de Pictur[ a Institutului de Art[ din ClujNapoca, reorganizat un an mai t]rziu,
c]nd a primit numele lui Ion Andreescu. Unele cursuri se f[ceau la comun
cu viitorii muzicieni sau actori, iar
printre profesorii eminen\i s-a remarcat Miklossy Gabor. La absolvirea facult[\ii, `n 1956, Szatmari Agnes a primit o burs[ artistic[ lunar[ de 500 de
lei pe timp de un an, iar apoi a fost solicitat[ la Teatrul de Nord, `n calitate
de scenograf.

Trei decenii consacrate scenei
~n condi\iile `n care Trupa Harag
Gyorgy tocmai se mutase de la Baia
Mare, scenografii b[im[reni nu au
`nso\it echipa teatral[, astfel c[ noua
sec\ie a Teatrului de Nord era descoperit[ pe partea vizual[ de realizare a
unui spectacol. S-a apelat astfel la Szatmari Agnes, proasp[t[ absolvent[ de
Pictur[, pentru a trasa primele schi\e
ale costumelor pentru un spectacol care se dorea de epoc[< “Romeo ;i Julieta”.
Pentru acestea Agnes s-a inspirat din
crea\ia pictorului renascentist Piero
della Francesca, ;i m[rturise;te c[ lucrul pentru aceste costume i-a revelat
faptul c[ designul de costum pentru
teatru nu este totuna cu designul vestimentar, costumul unui actor fiind un
accesoriu de importan\[ capital[ pentru caracterizarea sa `n rol. Premiera a

Cimitirul vesel din S[p]n\a i-a inspirat artistei un tablou care poate fi v[zut la Muzeul de Art[
avut loc pe 25 aprilie 1957 ;i a fost un
mare succes. T[n[ra artist[ `;i g[sise
drumul destinului. ~n 1958 a venit ;i
un premiu na\ional, ob\inut pentru
spectacolul “Mielul turbat”, dup[ piesa
lui Aurel Baranga, `n care decorul imaginat de Szatmari Agnes avea tendin\e
avangardiste, cuprinz]nd inclusiv h[lci
de carne de oaie!
Scenografa ;i-a legat numele de perioada foarte bun[ a Trupei Harag din
anii ‘60-’80, c]nd majoritatea spectacolelor au fost create de la zero inclusiv
pe partea vizual[, iar bunul gust al
crea\iilor au impus un standard `nalt
al trupei maghiare. Excesele moderniste nu o `nc]nt[ pe Szatmari Agnes.
~n total, numele ei apare implicat `n
140 de spectacole din cele 261 produse
de Trupa Harag Gyorgy `n perioada
1957-1987.
Iat[ c]teva titluri< “Romeo ;i Julieta”, “Jocul de-a vacan\a” (1957), “Hamlet” (1959), “Pygmalion” (1960),
“R[zboi ;i pace” (1962), “G]lcevile din
Chioggia”, “Opera de trei parale”
(1964), “Nora” (1972), “Electra” (1974),
“Tartuffe” (1976), “Citadela sf[r]mat[“
(1984) ;i multe altele.

O pictur[ rafinat[
Ca pictor Szatmari Agnes a debutat
`ntr-o expozi\ie regional[ la Baia Mare
`n 1956 ;i a continuat s[ `;i cultive
aceast[ pasiune `n paralel cu activitatea
sa scenic[. Printre expozi\iile sale personale amintim< Baia Mare (1966), Carei, Cluj-Napoca (1979, 1981), Budakeszi (1992), Gyula (1992), Nyíregyháza (1995), Miercurea Ciuc (1995),
Százhalombatta (1998, 2001, 2005), Sopron (1998), Miskolc ( 1999), Ujgorod
(1999), Budapesta (1999, 2001), Vac
(2001), Százhalombatta (decembrie
2004), Sopron (iunie 2006). Expoziţii
colective< București, Satu Mare, Baia
Mare, Cluj, Galați. O retrospectiv[ a
crea\iei sale a fost prezentat[ la Satu

Szatmari Agnes `n 2013 la vernisajul unei expozi\ii personale `n Ungaria
Mare `n 1994. Picturile ei se afl[ `n colecții private și publice din Ungaria,
Germania, Suedia, Israel, Ucraina,
Australia, și `n colec\ia Muzeului din
Satu Mare, de unde au fost scoase la
lumin[ tablourile recent expuse la Muzeul de Art[.
Un articol din ziarul maghiar
“Gyulai Hirlap” a recenzat o expozi\ie
a lui Szatmari Agnes deschis[ `n 2015
sub un titlu foarte nimerit< “Constructivismul bl]nd”. :i din cele dou[ lucr[ri
de la muzeul s[tm[rean se poate observa rigoarea compozi\iilor, atenuat[

de paleta `n culori bl]nde ;i delicate\ea
liniilor. “Reflexul de motive de culoare
observate în ocru, albastru deschis, roz,
tonuri de verde și albastru dizolv[ parfumul dulce al florilor”, remarca un critic local prezent la vernisaj. Acest contrast `ntre fermitatea cadrelor ;i tandre\ea detaliilor a fost remarcat de criticii rom]ni `nc[ din anii ‘80.
Pentru Szatmari Agnes, de;i
m[rturise;te c[ se simte bine la Gyula,
Satu Mare a r[mas “acas[“. ~i dorim
mult[ s[n[tate, inspira\ie ;i mul\i ani
ferici\i!
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Un sistem similar a fost inventat de marele savant român Henri Coandă în 1970. Sistem de
transport prin conducte, proiectat de Coandă, atingea viteze uriaşe. În zona Măneciu a fost
construită o unitate de testare, la scală mare, Nicolae Ceauşescu dorind să realizeze o variantă mai
ieftină a metroului. Însă proiectul a fost abandonat după căderea comunismului.

MAGAZIN

Primele imagini cu sistemul de
transport al viitorului, Hyperloop
Sistemul e proiectat să transporte persoane şi marfă la o viteză de 1.220 de km/h prin tuburi sigilate

P[ianjenii consum[
o cantitate aproape
dubl[ de hran[
fa\[ de balene
Deși par mici ca dimensiuni, păianjenii consumă o cantitate impresionantă
de insecte. Ultimele calcule ale experţilor

Hyperloop One a făcut publice primele imagini cu sistemul
Hyperloop care se află în construcţie în deşertul Nevada.
Conceptul denumit “al cincilea mod de transport” este proiectat să transporte persoane şi
marfă la o viteză de 1.220 de km/h
prin tuburi sigilate cu presiune
scăzută, notează Science Alert.
Deşi sună a film Science-Fiction,
transportul rapid va deveni realitate anul
acesta. Zona de testare denumită DevLoop se întinde pe 500 de metri şi cântăreşte peste 1 milion de
kilograme. Când va fi construită complet, în următoarele luni, structura se va
întinde pe trei kilometri, însă sistemul
de testare nu va transporta pasageri.
Elon Musk, directorul executiv Tesla
şi Space X a propus crearea conceptului
Hyperloop în 2012, mai târziu a lansat
o lucrare în care explica modul de
funcţionare al acestui sistem.
Planul original al lui Musk viza construirea unui tub de tranzit ultrarapid
între San Francisco şi Los Angeles, însă
în prezent nu se ştie dacă un Hyperloop
californian va deveni realitate în viitor.
Mai multe companii au considerat
interesantă ideea lui Musk, sute de echipe
de cercetare fiind implicate în proiectul
care este deţinut momentan de Hyperloop One. În octombrie 2016, compania
şi-a prezentat planul de contruire a unui
sistem Hyperloop în Emiratele Arabe,
între Dubai şi Abu Dhabi. O călătorie
între cele două oraşe durează două ore
cu maşina, dar cu ajutorul Hyperloop,
cercetătorii susţin că ar putea fi parcurs
în 12 minute.

Dac[ Ceau;escu nu era
executat, Rom]nia era prima
\ar[ care folosea acest sistem
rapid de transport
Compania a declarat că structura va
fi completă în 2020, dar înainte de construcţie, prototipul DevLoop din Nevada
trebuie să demonstreze că poate ajunge
la o viteză incredibilă în siguranţă.
Un sistem similar a fost inventat de
marele savant român Henri Coandă în

Mai multe companii au considerat interesantă ideea lui Musk, sute de echipe de cercetare fiind implicate în proiectul care
este deţinut momentan de Hyperloop One
1970. Sistem de transport prin conducte,
proiectat de Coandă, atingea viteze
uriaşe. În zona Măneciu a fost construită
o unitate de testare, la scală mare, Nicolae Ceauşescu dorind să realizeze o variantă mai ieftină a metroului. Însă proiectul a fost abandonat după căderea comunismului.

Ruşii urmează să construiască
o variantă proprie a
Hyperloop, mult mai ieftină
Inginerii ruşi spun că vor construi
un sistem de transport similar cu cel
propus de Elon Musk, însă mult mai ieftin.
Experţii ruşi din domeniul transportului feroviar au făcut public faptul că
ţara lor pregăteşte o versiune proprie a
vehiculului Hyperloop, lansat de cunoscutul antreprenor american Elon Musk.
Conform site-ului de ştiri RBC, reţeaua
va lega Rusia de Vest de Orientul Îndepărtat.
Directorul Centrului de Dezvoltare
şi Inovare în Domeniul Feroviar din Rusia, Anatolyi Zaitsev, a declarat că, în

timp ce occidentalii investesc în proiectul lor aproximativ 21 miliarde de dolari,
ruşii pot construi acelaşi sistem la numai
jumătate din acest preţ.
“Costul acestui proiect la standardele
occidentale este de circa 21 miliarde de
dolari, însă în conformitate cu standardele noastre, putem face acelaşi lucru cu
numai jumatate din preţ, adică 12-13
miliarde de dolari", a spus Zaitsev pentru
RBC.
Oficialul rus a confirmat faptul că
prima secţiune a reţelei va lega oraşele
St. Petersburg şi Moscova şi a fost realizată cu scopul de a transporta mărfuri
până la terminalele ruseşti de la Marea
Baltică, pe o distanţă de aproximativ 640
de kilometri. În acest sens, în anul 2014,
reprezentanţii Căilor Ferate Ruse au
semnat un acord pentru proiectarea
unui sistem de transport feroviar bazat
pe tehnologia levitaţiei magnetice.
Sistemul rusesc va fi o alternativă la
Hyperloop, o metodă de călătorie care
va putea permite transportul de persoane la viteze de până la 1200 km/h. Ideea
aparţine miliardarului american Elon
Musk, care, în anul 2013, declara că le
va permite oamenilor să călătorească de

la Los Angeles la San Francisco, pe o distanţă de circa 610 de kilometri, în numai
30 de minute (jumătate din timpul necesar pe care îl parcurge un avion pe
aceeaşi rută).
Conform proiectului, sistemul urmează să fie construit sub forma unui
tub vidat suspendat deasupra solului,
pentru a fi protejat împotriva intemperiilor şi a cutremurelor. În interiorul cilindrului vehiculele propriu-zise vor circula cu ajutorul levitaţiei magnetice.
La începutul acestui an, reprezentanţii Hyperloop Transport Technologies (HTT) s-au întâlnit cu oficiali ai guvernului slovac pentru a finaliza şi semna un acord care prevedea introducerea
noului tip de sistem de transport în Europa. Varianta europeană a conceptului
lui Elon Musk urmează să fie transpusă
în realitate cu scopul de a scurta timpul
de călătorie dintre Bratislava, Viena şi
Budapesta.
Conducerea Hyperloop Transport
Technologies şi-a propus să
finalizeze prima etapă a sistemului european până în anul 2020. Compania a
estimat costul total al construcţiei la circa 200-300 de milioane de dolari.

Via\a continu[ în creier dup[ ce oamenii mor
Viaţa ar putea continua după
moarte, susţin cercetătorii. Medicii au descoperit dovezi conform cărora creierul oamenilor
continuă să funcţioneze după
ce aceştia sunt declaraţi decedaţi din punct de vedere clinic.
Medicii canadieni din cadrul unei
unităţi de terapie intensivă au descris
un caz extraordinar şi neobişnuit, notează Mail Online.
Cercetătorii de la Universitatea de
Vest din Ontario, Canada, au analizat
impulsurile electrice din creierul unor
pacienţi în raport cu bătăile inimii după
ce persoanele au fost deconectate de la
aparatele care îi ţineau în viaţă. Încetarea
activităţii creierului a precedat inactivitatea inimii în trei din patru cazuri.
Însă la un pacient, creierul a continuat

să funcţioneze după ce inima lui s-a
oprit. Creierul pacientului a continuat
să funcţioneze 10 minute după ce persoana a intrat în moarte clinică.
“La un pacient, undele delta din creier au persistat să funcţioneze deşi ritmul cardiac şi presiunea arteriară au încetat să mai funcţioneze,'' spun cercetătorii.
Activitatea cerebrală din creierul fiecărui pacient a fost diferită, ceea ce înseamnă că fiecare persoană experimentează moartea într-un mod unic. Experimentul ridică mari întrebări cu privire
la momentul în care o persoană poate
fi declarată moartă şi îi pot fi prelevate
organele pentru transplant.
În 2013, un fenomen similar s-a produs atunci când experţii au realizat experimente pe şoareci ale căror inimi nu
mai funcţionau. Creierul a continuat să
fie activ un minut după ce şoarecii au
fost decapitaţi.

sugerează că păianjenii consumă între
400 și 800 de tone de insecte anual.
Pe Pământ există aproximativ 45.000
de specii de păianjeni, iar impactul lor
asupra ecosistemului este impresionant,
notează IFL Science.
În cadrul unui nou studiu, experţii
au utilizat două metode pentru a calcula
cantitatea totală de insecte pe care păianjenii o consumă la nivel global. Prima
metodă se bazează pe calcularea cantităţii
necesare pentru un păianjen în funcţie
de greutatea lor corporală, iar a doua metodă prin analizarea prăzii anuale din
anumite medii.
Ambele metode au furnizat rezultate
asemănătoare, dezvăluind că 25 de milioane de tone de arahnide răspândite în
jurul planetei reușesc să mănânce anual
între 400 și 800 de tone de insecte. Rezultatele pot fi comparate cu prada pe
care balenele o consumă anual, între 280
și 500 de tone.
“Calculele noastre ne-au dovedit că
păianjenii sunt un inamic nemilos al insectelor,'' a declarat autorul studiului
Martin Nyffeler. “Păianjenii reușesc să
menţină un ehilibru ecologic,'' adaugă el.

Marea Barier[ de
Corali, distrus[ de un
nou val de c[ldur[
Regiunea a fost lovită de un alt val de
căldură anul trecut, când coralii au fost
loviţi timp de luni de zile de căldură continuă, ale căror efecte severe sunt ireversibile. Deja afectat de valul de căldură de
anul trecut, care este cel mai sever înregistrat, Marea Barieră de Corali este din
nou lovită, conform observaţiilor din aer
ale Great Barrier Reef Marine Park Authority. Savanţii au monitorizat o întindere de aproximativ 320 de kilometri în
partea nordică a Marea Barieră de Corali.
Amploarea totală a distrugerii va putea
fi estimată abia peste câteva săptămâni,
întrucât Marea Barieră de Corali este de
dimensiunea Germaniei, informează
Seeker. După cum reiese din gif-ul de
mai jos, temperaturile au crescut într-un
ritm extrem de alarmant< Neal Cantin,
savant la Australian Institute of Marine
Science, precizează că se observă “o descreștere a toleranţei la stres a acestor corali”. Mai adaugă și că “este prima dată
când Marea Barieră de Corali nu a avut
la dispoziţie câţiva ani să se refacă în urma acestor evenimente”. Conform experţilor, aceste evenimente duc la cel mai
sumbru scenariu< dispariţia acestui ecosistem unic în lume.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.
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Lily Collins rescrie
regulile celebrit[\ii

Cu prima ei carte de eseuri recent lansat[, o nominalizare la
Globurile de Aur ;i un film `n care interpreteaz[ un rol ce oglinde;te o perioad[ dificil[ din via\a
ei, actri\a `n v]rst[ de 28 de ani
se simte suficient de sigur[ pe sine pentru a `mp[rt[;i publicului
povestea ei.
Cuvintele „celebritate”;i „necenzurat” indic[ de obicei o serie de poze explicite, implicarea unei publica\ii tabloide ;i o expunere care se apropie de indecen\[. ~ns[ nu ;i `n cazul lui Lily Collins. Prima carte a vedetei britanicoamericane, “Unfiltered< No Shame, No
Regrets, Just Me”, lansat[ pe 7 martie,
este o privire onest[ `n spatele persoanei
publice ;i a str[lucirii oferite de marile
ecrane. Totu;i, cei care sper[ s[ afle detalii picante vor fi dezam[gi\i, fiindc[
aceasta nu este o dezv[luire a tuturor secretelor vedetei. ~n colec\ia de eseuri cu
care debuteaz[, Lily Collins expune cu
onestitate punctul ei de vedere fa\[ de
problemele cu care se lupt[ tinerele, inclusiv despre modul `n care `;i privesc
acestea corpul, `ncrederea de sine ;i
rela\ii.
P]n[ nu demult, cu ocazia nominaliz[rii la Globurile de Aur pentru interpretarea sa `n pelicula “Rules Don’t Apply”, ea declara convins[< “|ine pentru
tine tot ceea ce \i-e drag”, o mantr[ legitim[ `ntr-o lume obsedat[ de celebritate
;i `n care este destul de greu s[ ai o via\[
privat[. Acum, odat[ cu lansarea c[r\ii
sale, ea dezv[luie, de bun[ voie, c]teva
dintre cele mai ascunse p[r\i ale vie\ii
ei, care au leg[tur[ cu lupta de ani de

zile pe care a dus-o cu tulbur[rile de alimenta\ie sau cu implicarea `ntr-o rela\ie
abuziv[ din punct de vedere emo\ional.
„~nc[ mai cred `n acea mantr[. Dar acestea sunt lucrurile pe care am sim\it c[
trebuie s[ le aduc la lumin[. Nu neap[rat
ca oamenii s[ ;tie c[ le-am experimentat,
ci `n speran\a de a putea crea un spa\iu
pentru o discu\ie deschis[ despre aceste
teme.”
Via\a lui Lily Collins a p[rut una fermecat[ `nc[ de la `nceput. Fiica muzicianului englez Phil Collins ;i a americancei Jill Tavelman s-a n[scut `n Anglia
;i s-a mutat `n Los Angeles la v]rsta de
6 ani. A fost `ntotdeauna plin[ de ini\iativ[. Pe c]nd era adolescent[, a sunat ea
singur[ diferi\i redactori, fapt ce a dus
la publicarea articolelor sale `n revista
“Elle Girl UK”. Ini\ial, Lily a urmat cursurile facult[\ii de jurnalism, dorind s[
lucreze `n televiziune, dar aceasta s-a
`nt]mplat `nainte ca rolul ei din “The
Blind Side/ Povestea unui campion” s[
o duc[ pe un drum complet diferit. Au
urmat roluri principale `n “Mirror Mirror/ Oglind[, oglinjoar[”, “Love, Rosie”
sau “The Mortal Instruments< City of
Bones / Instrumente mortale< Ora;ul oaselor”, `ns[ cariera ei a `nceput s[ ia av]nt
abia anul trecut, cu pelicula „Rules Don’t
Apply”, serialul „The Last Tycoon” (bazat
pe ultima carte a lui F. Scott Fitzgerald
despre Hollywood-ul din anii ’30), filmul realizat de Netflix „Okja”, `n care
joac[ al[turi de Jake Gyllenhaal ;i Tilda
Swinton, precum ;i „To the Bone”, pelicul[ ce a avut premiera `n luna ianuarie,
`n cadrul Festivalului Sundance, extrem
de bine primit[ ;i l[udat[, ;i care a fost
cump[rat[ de re\eaua Netflix cu suma
de 8 milioane de dolari. :i colegii ei sunt
extrem de `nc]nta\i de ea. „Are controlul

asupra vie\ii sale private, dar ;i a celei
profesionale `ntr-un mod admirabil,
dup[ p[rerea mea”, spune Annette Bening, al[turi de care a ap[rut `n „Rules
Don’t Apply”.
Cu toate acestea, t]n[ra actri\[ a dorit s[ dezv[luie publicului c[ ;i ea este
predispus[ la acelea;i sentimente de neadaptare sau nesiguran\[ ca alte tinere
care o admir[ ;i pentru care este un model, chiar dac[ are o carier[ de succes ;i
un look á la Audrey Hepburn. „Ceea ce
m-a inspirat cu adev[rat s[ scriu aceast[
carte au fost fetele cu care interac\ionam
pe Instagram ;i care `mi povesteau prin
ceea ce au trecut ele, dar ad[ugau tot
timpul c[ se `ndoiau de posibilitatea mea
de a le `n\elege fiindc[ eram actri\[. Iar
eu `mi spuneam c[ nici nu-;i pot `nchipui c]t de bine le `n\elegeam.”
Lupta ei cu imaginea corporal[ negativ[ a `nceput la v]rsta de 16 ani ;i a
continuat cu `ntreruperi timp de 10 ani.
:i chiar `n timp ce revenea asupra problemelor sale chinuitoare cu tulbur[rile
de alimenta\ie, cu scopul de a le `mp[rt[;i
fanilor, i-a fost propus rolul din „To the
Bone”, despre o fat[ anorexic[ nevoit[
s[-;i `nfrunte dependen\a. Chiar dac[ la
`nceput a ezitat s[ accepte rolul, `n\elegerea complex[ a naturii personajului a
c];tigat, iar abilitatea de a reveni asupra
problemelor sale din adolescen\[ combinate cu ajutorul oferit de un nutri\ionist
a fost o experien\[ pe care Lily o nume;te
„cea mai bun[ form[ de terapie”. „Cred
c[ mult[ lume va presupune c[ experien\a film[rilor a fost ca un iad, dar nu
a fost deloc a;a. A fost o experien\[ care
mi-a adus un sentiment de eliberare. Interpretarea lui Ellen mi-a adus `mp[care
de sine. A fost un moment de m]ndrie
pentru mine.”

Se pare c[ cel mai dificil capitol de
pus pe h]rtie a fost cel `n care face lumin[
asupra unei rela\ii de lung[ durat[ `n
timpul c[reia a fost supus[ unui abuz
emo\ional repetat. „Mult timp am vrut
s[ ascund acest aspect ;i am refuzat s[
vorbesc despre acea experien\[. Dar face
parte din povestea vie\ii mele ;i a modului `n care interac\ionez cu prietenii, cu
familia mea ;i `n iubire. Iar faptul c[ am
a;ternut pe h]rtie ;i apoi am citit cu voce
tare a f[cut s[ par[ totul mai real. Dar
m-a transformat `ntr-o persoan[ mai puternic[ deoarece am trecut deja prin acea
situa\ie ;i am dep[;it-o. Am `nv[\at mult
mai mult despre mine ;i despre ceea ce
merit sau cum merit s[ fiu tratat[.”
Actri\a nu ofer[ niciun detaliu despre
identitatea acestui b[rbat, dar d[ de
`n\eles c[ orice `ncercare de a identifica
persoana `ntre fo;tii ei parteneri nu are
sens. „E interesant c[ lumea va presupune c[ anumite persoane despre care vobesc `n carte sunt faimoase, dar nu este
a;a.”
Exist[ totu;i un b[rbat din via\a ei
pe care nu-l poate \ine sub anonimat.
„Evident c[ nu puteam s[ nu vorbesc
despre p[rin\ii mei.” ~n cartea ei, Collins
dezv[luie cititorilor faptul c[ absen\a
tat[lui a afectat rela\ia dintre ei. „Este
greu c]nd persoana respectiv[ nu prea
se afl[ al[turi de tine. Am amintiri deosebite despre c[l[toriile mele ;i avantajul de a avea rudenii `n toat[ lumea. Ar
fi existat situa\ii care ar fi fost mai frumos
s[ le parcurg al[turi de ambii p[rin\i?
Bine`n\eles. Dar nu s-a `nt]mplat a;a. :i
sunt a;a cum sunt dintr-un anumit motiv. Tot ceea ce mi s-a `nt]mplat m-a ajutat s[ devin ceea ce sunt acum.”
Lily abordeaz[ aceste tr[iri `ntr-o
scrisoare emo\ionant[ adresat[ tat[lui

ei. „Acela a fost un capitol dificil de scris
fiindc[ el este persoan[ public[. Este o
situa\ie ciudat[, `n care scrii despre cineva cunoscut de public, dar cititorii nu
cunosc experien\a mea cu el. Sunt doar
o fiic[ care vorbe;te cu tat[l ei ;i am
sim\it c[ o scrisoare este forma cea mai
potrivit[ deoarece poate reprezenta orice
rela\ie dintre un tat[ ;i o fiic[. C]nd e;ti
copil, `\i dore;ti s[ te priveasc[ `ntotdeauna ca pe feti\a lui ;i vei avea `ntotdeauna nevoie de el. :i chiar dac[ spui
c[ nu ai nevoie de el, de fapt nu este
adev[rat.” Dup[ ce a vorbit deschis despre experien\ele sale, vedeta spune c[ se
simte cu adev[rat eliberat[. „Cred c[ mia oferit posibilitatea s[ trec peste
frustr[ri, s[ m[ eliberez de anumite sentimente negative. Am realizat c[ \ineam
`n mine prea multe din trecutul meu.
Imediat ce le-am f[cut publice, am sim\it
o u;urare.”
Acum viseaz[ s[-;i `ntemeieze o familie, dar nu e nicio grab[, mai ales c[
`n prezent nu are un partener. „Sunt `ntro rela\ie cu mine `ns[mi. Cred c[ multe
tinere ar trebui s[ fac[ asta. E important
s[ te deslu;e;ti pe tine ca persoan[, s[ te
distrezi, s[ mergi la `nt]lniri pentru a
descoperi ce-\i place ;i ce nu-\i place.
Aceasta este de fapt maturizarea.” ~n prezent, Lily se concentreaz[ pe munc[ ;i
dore;te s[-;i tr[iasc[ via\a la maxim.
„Vreau s[ continui s[ fac ceea ce iubesc.
Anul trecut n-a; fi spus niciodat[ c[ dea lungul acelei perioade voi filma un serial pentru televiziune, trei filme ;i voi
termina o carte. Niciodat[ n-a; fi crezut
c[ este posibil a;a ceva. A;a c[, `mi doresc s[ fi `n continuare `ngrozit[ s[ `ncerc
lucruri noi. Asta te `mpinge dincolo de
limitele tale, te ajut[ s[ devii mai puternic ;i s[ te maturizezi.”

