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Ivanka Trump, consilier
voluntar la Casa Alb[
Ivanka Trump schimbă regulile la Casa
Albă. Fiica cea mare a preşedintelui SUA va
deveni oﬁcial consilier al lui Donald Trump,
fără a primi un salariu pentru asta, dar
beneﬁciind de toate prerogativele pe care le
prevede statutul de angajat guvernamental.
Ea va ﬁ consilier voluntar, având obligaţia
de a respecta acelaşi reguli de securitate şi
etichetă ca şi ceilalţi agenţi federali angajaţi.
"Am aﬂat că există anumite preocupări în
legătură cu recomandările pe care i le fac
preşedintelui în calitatea mea de consilier
personal, ce respectă în mod voluntar regulile
de etică, aşa că voi face acelaşi lucru ca angajat
neplătit în Casa Albă, care intră sub incidenţa
aceloraşi reguli ca angajaţii federali", a declarat
Ivanka Trump.
De altfel şi Jared Kushner, soţul Ivankei,
este consilier al lui Donald Trump, ﬁind angajat
guvernamental neplătit.

N[scut la Botiz,
episcopul Vitus de
Monteferro a fost
un important diplomat
în secolul XIV

Prin\ul George al Marii Britanii
începe ;coala de la 4 ani
Prințul George, cel de-al treilea în ordinea
succesiunii la tronul Marii Britanii după
bunicul său, prințul Charles, și tatăl său, prințul
William, va începe din luna septembrie școala
în sud-vestul Londrei, deși va avea în acel
moment doar 4 ani, conform unui anunț făcut
vineri de Palatul Kensington, reședința
părinților săi, ducele și ducesa de Cambridge,.
George va urma cursurile școlii particulare
omas's Battersea. Această alegere nu
respectă tradiția mai nouă a familiei regale
britanice care își trimite copiii la Wetherby
School din Notting Hill, școală ce a fost urmată
atât de tatăl lui George, cât și de unchiul său,
prințul Harry.
Această schimbare a tradiției este legată
de decizia luată în luna ianuarie de prințul
William și de soția sa, Kate, de a-și stabili
familia la Londra, după ce ducele de
Cambridge a hotărât să renunțe la serviciul
său de pilot de salvare pe elicopter pentru a
prelua din sarcinile oﬁciale pe care nu le mai
poate duce la îndeplinire bunica sa, regina
Elisabeta a II-a, ajunsă la vârsta de 90 de ani.

Fi;[ de scriitor< Radu Ulmeanu
"Există glorii de o clipă şi glorii pentru eternitate.
Unde ne situăm fiecare e greu de ştiut şi rămâne în
grija altora, peste generaţii, să o stabilească" PAGINA 9

Un spectacol al dorin\ei de via\[<
“Ai promis, te rog s[ mori!”
La c]teva zile dup[ premiera
s[tm[rean[, piesa “Ai promis, te
rog s[ mori!” a fost punctul de
atrac\ie al festivit[\ilor aniversare
de la Casa de Cultur[ a
Studen\ilor din Cluj-Napoca,
ocazie cu care Cornel Udrea a primit ;i titlul de Cet[\ean de Onoare. V[z]nd acest spectacol la reluarea sa la Satu Mare, mar\i, 28
martie, am dori s[-i acord[m lui
Vasile Blaga, m[car `n aceast[ pagin[, titlul de Actor de Onoare,

O statuie a lui Lenin a fost
vândut[ la licita\ie cu
peste 9.000 de dolari
O statuie a lui Lenin a fost vândută marți
la licitație cu 254.000 de grivne (aproximativ
9.300 de dolari) în orașul ucrainean Ciop, aﬂat
la granița cu Ungaria și Slovacia. O persoană
căreia nu i s-a dezvăluit numele a participat la
licitație și a cumpărat statuia la prețul de
pornire, a informat primăria orașului.
Statuia, care are 4 metri înălțime și
cântărește 3.700 de kilograme, era instalată în
centrul orașului înainte de a ﬁ mutată la Casa
Veteranilor. Ulterior, statuia a fost demontată,
conform legii care interzice simbolurile
comuniste aprobată de autoritățile ucrainene.
Banii obținuți din licitație vor intra în
visteria administrației locale a orașului Ciop,
cel mai occidental oraș al țării.
Este pentru prima dată când o statuie a lui
Lenin este scoasă la licitație în Ucraina, unde,
după înlăturarea în 2014 a președintelui prorus
Viktor Ianukovici, au fost demontate și distruse
numeroase monumente și busturi ale liderului
sovietic.
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dac[ nu vreo distinc\ie cu iz cavaleresc, pentru revenirea sa pe
scen[ `ntr-o presta\ie printre cele
mai bune din cariera sa, d]nd cu
tifla, suveran, grijilor ;i bolii cu
care lupt[ de aproape doi ani.
~nainte de orice considera\ii
(s[ zicem) critice, v[ `ndemn[m
s[ merge\i s[ vede\i spectacolul `n
2 aprilie, la ora 19. Este vorba, ;i
`n text, ;i `n sufletul `ndr[gitului
actor s[tm[rean, de o dorin\[
n[valnic[ de via\[.
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Batalionul 52 Geniu Tisa, o istorie
de 95 de ani
Papa Ioan al XXII-lea l-a numit pe Vasvári Vid, episcop
de Milcov `n anul 1332 ;i episcop de Mitra `n 1334
Cu toate că peste hotare Vitus de Monteferro este cinstit ca un personaj remarcabil al istoriei Bisericii Catolice, pe meleagurile sale natale, unde și-a făcut primii
pași spre carieră și renume, foarte puțini
știu cine este acest înaintaș cu care s-ar
putea mândri. Chiar și în monografia Botizului este amintit într-o singură propoziție< "În secolul al XlV-lea a aparținut familiei Vasvári, Vasvári Vitus fiind capelanul curții regelui Károly", cu toate că, după
cum arată documentul< "Prima atestare
documentară se referă la satul Osvareu ;i
datează din anul 1215. În anul 1226 satul

apare sub denumirea de Vasvari". Deci
provenea dintr-o familie de nobili, moșia
cărora, în afară de satul Botiz cuprindea
localitățile< Lazuri, Noroieni, Nisipeni și
Bábony. Moșia familiei a fost moștenită
în secolele următoare de către familia
Csarnavoday. Vasvári Vid inițial a fost călugăr minorit, ajungând astfel la curtea
regelui Ungariei, Károly Róbert, ca preot
spoveditor al acestuia.
Papa Ioan al XXII-lea l-a numit pe
Vasvári Vid, episcop de Milcov `n anul
1332 iar `n 1334, episcop de Mitra.
PAGINA 3
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CRONICARI
Se împlinesc 35 de
ani de la începerea
R[zboiului Malvinelor
Războiul din Insulele Falkland, cu
denumirea populară de Războiul Malvinelor sau Războiul din Atlanticul de
Sud, a fost un conflict militar cu durata
de zece săptămâni, între Argentina și
Regatul Unit al Marii Britanii, motivul
disputei fiind două teritorii britanice
de peste mări (British Overseas Territories), respectiv Insulele Falkland și
Insulele Georgia de Sud și Sandwich
de Sud.
Conflictul militar a început vineri,
2 aprilie 1982, prin invadarea și ocuparea Insulelor Falkland, urmată în ziua următoare de invadarea și ocuparea
Insulelor Georgia de Sud și Sandwich
de Sud, pentru a restabili suveranitatea
argentiniană asupra acestora. Trei zile
mai târziu, guvernul britanic a trimis
o forță navală de intervenție pentru a
alunga cu forța armelor trupele argentiniene care ocupaseră insulele.
Conflictul militar s-a încheiat după
74 de zile, prin capitularea forțelor argentiniene în 14 iunie 1982 și restabilirea controlului britanic asupra insulelor. În urma conflictului, 649 militari
argentinieni, 255 militari britanici și
trei localnice din insule și-au pierdut
viața.
Conflictul a constituit punctul culminant al conflictului prelungit timp
de aproape 150 de ani dintre Argentina
și Marea Britanie pe tema suveranității
asupra acestor insule din sudul Atlanticului. Argentina a susținut că încă
din sec.19 aceste insule au fost teritoriu
argentinian, în consecință guvernul argentinian a dispus ocuparea insulelor
ca o restabilire a suveranității asupra
unui teritoriu ce aparținea de drept Argentinei. Guvernul britanic a considerat acțiunea argentiniană ca o invazie
a unui teritoriu care aparținea Marii
Britanii încă din sec. 19.
Niciunul din statele beligerante nu
a făcut în mod oficial vreo declarație
de război, iar ostilitățile s-au limitat
numai la teritoriul insulelor, apele teritoriale și spațiul aerian corespunzător.
Conflictul militar a avut un puternic impact asupra ambelor țări, constituind subiectul unui număr de cărți,
articole, filme și cântece. Sentimentul
național a crescut mult în Argentina,
înfrângerea declanșând proteste în toată țara contra juntei militare de guvernământ, precipitând căderea acesteia.
În Marea Britanie, Partidul Conservator, aflat la guvernare, susținut de victoria militară asupra argentinienilor, a
câștigat din nou alegerile. Efectul cultural și politic a fost mai puternic în
Argentina, unde a rămas un etern subiect de discuție și un motiv de frustrare pentru poporul argentinian.
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Pentru un timp foarte îndelungat acest ținut românesc a fost doar o noțiune geografică pentru
regii unguri, abia în anul 1221 regele ungur Andras al II-lea amintește într-un document despre
izvorul Maramure;, la fel Ștefan al II-lea datează în anul 1272 un document despre Maramureș.

Al. Dobo;i< |ara Maramure;ului apare
în documente ungure;ti în anul 1221
Alexandru Doboși s-a născut
la Medieșu Aurit în 9 decembrie
1899, din părinții Alexandru Doboși preot și Maria Darabanth. A
fost botezat de bunicul său părintele Petru Doboși senior, iar nași
i-au fost Ștefan Darabanth, fratele
mamei sale și Vilma Doboși, sora
tatălui său. (Viorel Câmpean, Oameni și locuri din Sătmar, Informația de duminică, an VI, nr. 316,
14 noiembrie 2008, p. 4)
Studiile primare le-a urmat la Medieșu Aurit, iar cele secundare la Baia
Mare. Studiile superioare le-a efectuat
întâi la Cluj < Istorie și Geografie (19211924), Academia Comercială (19231925) și Facultatea de Drept (1927-1929).
A fost bursier al Școlii Române din Roma
(1929-1931). În paralel a urmat Facultatea de litere a Universității din Roma
(1929-1930), obținând doctoratul în istorie în 1933. A activat ca profesor secundar la Școala Normală și Liceul „Gheorghe Barițiu” din Cluj (1924-1929), iar
după Diktatul de la Viena din 30 August
1940, s-a refugiat la Timișoara, continuându-și activitatea în învățământ
(1940-1945). Din 1946 până la moarte
(1951) a funcționat ca asistent și șef de
lucrări la Institutul de Istorie din Cluj.
(Ibidem. Mai vezi și Arhiva Asociației
Județene Satu Mare, a românilor refugiați, expulzați și deportați, în urma Diktatului de la Viena din 30 August 1940)
Alexandru Doboși a lăsat pentru istoria României lucrări de o deosebită importanță < Mișcări revoluționare din anii
1848-1849 în părțile sătmărene, 19281930, p. 448-458> Datul oilor, un capitol
din Istoria economică a românilor din
Transilvania, Studii și cercetări, XXVIII,
BucureȘti, 1937, 96 p.> Din istoria Sătmarului, Satu Mare, 1937, p. 59-63> Scurtă privire istorică asupra românilor din
Sătmar și Sălaj, 1942, p. 131-135> Contribuții privitoare la vechimea românilor
sătmăreni, Cluj, Cartea Românească,
1947, 20 p.> Din istoria economică a orașului Cluj în a doua jumătate a veacului
al XVI-lea, 1950, p. 112-119> Cnezate și
voievodate românești din Maramureș și
Sătmar, 1940, 13 p. > Exploatarea ocnelor
de sare din Transilvania.

Originea numelui
Maramureș
Cândva Țara Maramureșului se întindea pe teritoriul Tisei de la izvor până
la Craia (Kiralyhaza) și cuprindea aproximativ 10334 de kmp, acum când aparține României cuprinde doar o treime și
anume 3381 kmp.
Originea numelui Maramureș (a se
citi Maramoraisech) a rămas până în ziua
de azi neclarificat. Dimitrie Onciul asimilează proveniența numelui Maramureș de la cuvintele Mara-Mareș acesta fiind numele vechi al râului Tisa. Augustin
Bunea, originar din Maramureș, îl asimilează cuvântului Mara-More, din care
primul cuvânt Mara ar fi o scurtătură a
numelui Marin, iar Drăgan susține că
atât primul cuvânt, cât și al doilea provine
de la Maria, care a fost prima proprietară
a pământului și a râului Mara. Tot el subliniază faptul că aproape toate numele
topografice din Maramureș, atât localități
cât și râuri ar avea nume ale unor persoane deosebite cum ar fi Apșa, Apasita,
Borșa, Iza.
Descoperirile arheologice făcute în
localitățile Strâmtura, Sarasău, Șicu sunt
o dovadă certă că acest teritoriu a fost
locuit din cele mai vechi timpuri. La fel,
în această regiune s-au descoperit atât
monede romane, cât și monede regale
bizantine, o dovadă că atât romanii, cât

Se presupune că la începutul secolului al XIII-lea în Maramure; au fost prezenți
cavalerii teutoni, care ar fi întemeiat așezarea Ticeu, de la care deriva și numele
Valea Răului
și bizantinii au colindat aceste plaiuri,
unul dintre motive fiind cu siguranță
cauza zăcămintelor de sare cu care făceau
negoț.
Se presupune că la începutul secolului al XIII-lea în acest ținut au fost prezenți cavalerii teutoni, care ar fi întemeiat
așezarea Ticeu, de la care deriva și numele Valea Răului. Împotriva faptului că
nu avem nici o certitudine istorică în
această privință, însă pentru faptul că se
găsesc foarte multe denumiri asemănătoare se presupune că în anul 1222 acest
teritoriu a fost numit în atestatele regale
ungurești Tera Blachorum, adică Țara
Românilor din Maramureș și a regiunii
Oașului.
Istoricii unguri recunosc faptul că
Maramureșul nu a fost întemeiat, cucerit
sau ocupat de Sfântul Rege Ștefan (István) și nici de dinastia lui Arpad, pentru
că cu cât era mai departe un teritoriu de
câmpia care se afla între Dunăre și Tisa,
cu atât era mai greu de cucerit, încorporat, organizat și documentat. Așa se explică faptul că după 400 de ani de la cucerirea Panoniei nu există nici un atestat
documentar istoric unguresc despre teritoriul românilor din Maramureș.
Pentru un timp foarte îndelungat
acest ținut românesc a fost doar o noțiune geografică pentru regii unguri, abia
în anul 1221 regele ungur Andras al IIlea amintește într-un document despre
izvorul Maramure;, la fel Ștefan al II-lea
datează în anul 1272 un document despre
Maramureș. Acestea sunt primele documente istorice despre Țara Maramureșului în actele cancelariei regilor unguri.
Dominația supremației ungurești din
secolul al XIV-lea se întindea până la valea interioară a Tisei în apropiere de teritoriul Maramureșului, unde regii unguri aducând colonizați au reușit să întemeieze cu aceștia mai multe localități,
cum ar fi Câmpulung, Huft, Ticeu și Bisc,
acordându-le acestor coloniști în anul
1329 mai multe privilegii. Cea mai veche
așezare pare a fi Bisc, care este documentată cu anul 1300, aflându-se într-o depresiune mai largă a Tisei. Tot în anul
1321, regele ungur numește acest ținut
al Maramureșului, ca fiind neproductiv
în privința agriculturii și nepotrivit pentru a popula acest ținut, document semnat și numit Terra Marmorosiensis Ifertilis Laboriosa Et Gravis Ad Residendum
Forla Dinositur.
Într-adevăr așa a și rămas acest teritoriu al Maramureșului pentru unguri
neinteresant și pentru care nu s-au îngrijit niciodată, abia în secolele XIX-XX,
s-au așezat în unele localități din această

regiune câțiva meșteșugari și funcționari
unguri.
În anul 1352, localitatea Sighet primește aceleași privilegii ca și cele patru
așezări numite mai sus, dar care totuși
din păcate nu au reușit să supraviețuiască
decât temporar, deoarece locuitorii așezării nefiind băștinași, nu reușeau să supraviețuiască, așezările se asemănau unor
insule create artificial în marea teritorială
românească a Maramureșului.
Dintre cele patru așezări doar Huft
și Bisc au reușit să supraviețuiască în
timp mai îndelungat, trecând în anul
1300 sub supremația regelui ungar, însă
cu timpul au dispărut și ele.
Românii din Maramureș au văzut dea lungul timpului în cele patru așezări
înființate de către supremația ungurească, o invaziune vrăjmașă în teritoriul lor
pe care erau stăpâni din cele mai vechi
timpuri și din generație în generație, de
aceea ei foloseau fiecare ocazie pentru a
ataca și distruge aceste așezări.
Astfel în anul 1472, românii reușesc
să distrugă aceste localități ce se aflau
sub supremația ungurească, după relatarea documentelor regelui Matei și mai
târziu, a reginei Maria din anul 1504.
Doar cu eforturi deosebite reușea supremația ungurească să întrețină aceste
colonii, aducând iar și iar coloniști noi.
După cum am relatat mai sus orașul
Sighet a primit în anul 1352 privilegii
din partea supremației ungurești, totuși
acest oraș există demult, nefiind întemeiat de către unguri. Cu toate că nu există
nici un document, acest oraș era locuit
cu mult înainte de secolul al XIV-lea de
către români, după cum relatează Gavril
Mihai bazându-se pe relatările istorice
ale istoricului I. Szilaghi, care ne relatează
și despre existența unei biserici în Sighet.

Teritoriul românilor
din Maramureș conform
mărturiilor istoricilor
Istoricii unguri recunosc adevărul
despre românii din Maramureș, care erau
stăpânii acestor plaiuri încă înainte de
venirea ungurilor. Lehoczky Tivadar,
unul din cei mai buni cunoscători ai regiunilor Bereg și Maramureș susține < „
La venirea ungurilor, în comitatele Maramureșului, Ugocea și Bereg, românii
locuiau și stăpâneau acest teritoriu din
cele mai vechi timpuri.” I. Petrovai, născut în Maramureș, recunoaște și susține
statutul românilor ca băștinași și stăpâni
ai acestui ținut. El contrazice ideile istoricilor unguri care susțin că românii ar

fi venit doar în secolul al XIII-lea pe aceste plaiuri, ceea ce este imposibil din cauza
simplului motiv care este< privilegiile deosebite deținute de băștinașii români deja
în acele timpuri, ceea ce un popor de
păstori nomad nu le-ar fi avut. În afară
de acest fapt, românii din Maramureș și
Berg nu au fost niciodată supușii supremației ungurești, dimpotrivă ei se supuneau doar voievozilor români aleși de ei
înșiși.
Dacă studiem cu atenție documentele istorice care atestă existența românilor în Maramureș din anul 1219 când
au fost stabilite frontierele localității Hene este scris < „Prima Meta Egreditur De
Terra Bogdana.”
În legătura cu aceasta, istoricul Turocz ne relatează că numele de Terra Bogdana înseamnă Țara Maramureșului,
pentru că numele de Bogdana , provine
dela numele Bogdan, cu aceasta el recunoaște existența românilor în anul 1219
pe aceste plaiuri.
Istoricul Wenczel în lucrarea Idei critice despre istoria comitatului Maramureș la p. 13, recunoaște că Terra Bogdana
se găsea între frontierele dintre Maramureș și Satu Mare. Csaki relatează în
legătură cu topografia și a altor denumiri
din Maramureș foarte multe nume românești cum ar fi < Iuga, Manuilă, Bud,
Micle, Nan, Crainic, Oftas, Dragoș, Vlad,
Ivancu, Ivașco, Bogdan, Sandrin, Cofta,
Panciu, Tatamer, Tatul, Stoica, Nifor,
Balc, Sorban, Roman ... acestea sunt doar
câteva și nu ar avea rost să le înșirăm pe
toate pentru că sunt mult mai multe decât
localitățile cu nume ungurești.
Vechimea moșiilor și proprietăților
române sunt atestate și recunoscute documentar, mai multe familii de nobili
din localitatea Vișeu au dovedit în anul
1763 cu acte datate din anul 1445 și anul
1301, proveniența lor nobilă încă din
timpurile arpadiene.
Tot din aceste timpuri există mai
multe documente care dovedesc vechimea proprietăților românești în foarte
multe localități și sate. Din anul 1317 este
datat documentul strămoșilor familiei
Rednic, care este semnat de însuși Dragomir, fiul lui Dragoș, care atesta proprietățile acestora în Gylafalva (Giulești)
și Nyreș.
În anul 1326 apare localitatea Rozavlea, alături de care apar o mulțime de alte
localități cum ar fi Cuhea, Șieu, Botiza,
Petrova, Leordina, Poienile de sub Munte. Dintre toate acestea, Cuhea pare a fi
cea mai veche și cea mai importantă, fiind numită în anul 1353 Capitalis Et
Principalis Posessio. După câțiva ani mai
apar și alte localități cum ar fi Bedeu în
anul 1336, Rutenia (Lipsche) în anul
1350, la fel și Hernice tot în anul 1350,
Slatina, Hatpatakfalva și Desești în anul
1360. În secolul al XIV-lea mai apar localități ca< Șugatag, Rona, Ieud, Borșa,
Biserica Albă, Butina, Rozavlea, Villa Iohanis Waywodaz (Săpânța), Iza, Apșa de
Jos, Bârsana, Vad și altele.
Cu ocazia diferitelor comisii de atestare și documentare a nobilimii între anii
1752-1754 și 1763-1786 în afară de familia Rednic mai apar proprietățile familiilor Ban din Giulești datată din anul
1425, din Săpânța familia Saploczai, din
Sarasău familia Birtoc datată cu 1360 și
familia Micu datată cu anul 1345, în Ieud
familia Balea datată cu anul 1419, acestea
sunt doar câteva din cele 300 de documente. În documentele de donație găsim
următoarele nume românești < Aprușa
(Oprișa), Măruș, Stan, Dragoș, Gyla, Farkasstan (Stan Lupu), Bud, Ioan, Dragomir, Bogdan, Dragoș, Stanislău, Sandrin,
Valentin, Iustina, Dunca, Susca, Gostoian.
Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
Din Cartea în Manuscris<
Cronicari români din Ardeal
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Printre diplomații țării, un rol primordial l-a jucat episcopul și comitele Vasvári Vid. Deja în
anul 1334 a fost în delegație la regele sicilian Robert, iar în 1344 figurează ca paznic al arhivei
regale (comes capellae) și cancelar secret al regelui.

ISTORIE

N[scut la Botiz, episcopul Vitus de Monteferro
a fost un important diplomat în secolul XIV
Papa Ioan al XXII-lea l-a numit episcop de Milcov `n anul 1332 iar `n 1334, episcop de Mitra
Cu ocazia hramului bisericii
romano-catolice din Botiz, de ziua Sfântului Iosif a fost dublă sărbătoare `n localitate. Cu acest prilej a fost dezvelită și placheta memorială Vasvári Vid - nume nativ,
Vitus de Monteferro OFM (Ordo
Fratrum Minorum) - nume de
episcop, așezată la intrarea în biserică.
Cu toate că peste hotare este cinstit
ca un personaj remarcabil al istoriei Bisericii Catolice, pe meleagurile sale natale, unde și-a făcut primii pași spre carieră și renume, foarte puțini știu cine
este acest înaintaș cu care s-ar putea
mândri. Chiar și în monografia Botizului
este amintit într-o singură propoziție< "În
secolul al XlV-lea a aparținut familiei
Vasvári, Vasvári Vitus fiind capelanul
curții regelui Károly", cu toate că, după
cum arată documentul< "Prima atestare
documentară se referă la satul Osvareu
;i datează din anul 1215. În anul 1226
satul apare sub denumirea de Vasvari".
Deci provenea dintr-o familie de nobili,
moșia cărora, în afară de satul Botiz cuprindea localitățile< Lazuri, Noroieni, Nisipeni și Bábony. Moșia familiei a fost
moștenită în secolele următoare de către
familia Csarnavoday. Vasvári Vid inițial
a fost călugăr minorit, ajungând astfel la
curtea regelui Ungariei, Károly Róbert,
ca preot spoveditor al acestuia.

Cine a fost Vasvári Vid,
Vitus de Monteferro OFM?
Istoricul local, inginerul Danku Pál
a efectuat cercetări ample privind viața,
activitatea bisericească și diplomatică a
acestui personaj important născut la doi
pași de Satu Mare.
În studiul său despre Vasvári Vid, Vitus de Monteferro OFM, citând "Lexiconul referitor la istoria civilă a Ungariei"
(Magyarország polgári históriájára való
lexikon)", arată că< "Capelanul regelui
Carol I era un preot cu renume bun, atât
din privința vieții, cât și a moralității sale
și tocmai acest lucru l-a determinat pe
Papa Ioan al XXII-lea, ca în anul 1332
să-l numească pe el episcop de Milcov,
dacă acea episcopie s-ar mai fi putut restabili. Însă, fiindcă acest lucru nu era posibil, în anul 1334, a câștigat Episcopia
de Nitra. În anul 1342 a fost prezent la
încoronarea regelui Ludovic I, în anul
următor a însoțit-o pe Elisabeta, mama
lui Ludovic la Napoli, pentru a îndrepta,
pe cât posibil, lucrurile tulburi ale tânărului Andrei, iar de acolo, împreună cu
alți oameni de vază, Elisabeta l-a trimis
la Avénió în delegație la Papă".

Episcop de Milcov
Vasvári Vid OFM, episcopul de Milcov, apoi de Nitra, aflându-se printre diplomații de frunte ai țării, a jucat un rol
important atât ca și episcop, cât și în calitate de comite.
În calitate de episcop de Milcov (una
dintre cele 4 dieceze care au format actuala Episcopie Romano-Catolică de Iași)
a urmat întocmai îndrumările Papei, însă, cu toate acestea, abia a avut ocazia să
se ocupe de problemele diecezei sale. Invazia tătarilor, apoi a turcilor a distrus
această episcopie, iar el ar fi avut sarcina
de a restabili ordinea creștină în zonă,
însă, înainte de a reuși să facă prea multe,
a fost numit în fruntea Episcopiei de Nitra. Trebuie menționat aici, că după el
încă mulți au purtat titlul de episcop de

La intrarea `n biserica romano-catolic[ din Botiz a fost dezvelit[ placheta memorială Vasvári Vid - nume nativ, Vitus de
Monteferro OFM (Ordo Fratrum Minorum) - nume de episcop
Milcov, fără să aibă posibilitatea să conducă efectiv dieceza.
După alungarea tătarilor, Nagy Lajos
(Ludovic cel Mare) a considerat printre
cele mai importante lucruri reconstituirea episcopiei, iar la intervenția sa, în
1347, Kelemen al VI-lea a ordonat arhiepiscopului de Kalocsa, să-l numească
episcop pe capelanul curții, călugărul augustinian Nemtei Tamás (Thoma de
Nympti)<
“În vederea reînfiinţării episcopiei de
Milcovia, Carol Robert trimite la Roma
„relatio fide digna" şi se arată gata să ajute
pe Vitus de Monteferro ca să-şi redobândească bunurile bisericii de aici, din
mâna „puternicilor acelor regiuni, care
le-au usurpat". De aceea se interesa de
starea episcopiei de Milcovia, în timp ce
se pregătea de revanşă. Acest fapt rezultă
din mai multe scrisori ale Papei Ioan
XXII, prin care se acordă regelui ungar
anumite beneficii la 1333 în caz că ar
face un nou războiu şi ar alunga pe
„schismatici şi pe necredincioşi" de la
frontierele Ungariei< i se acordă favoarea
de a putea asculta liturghia înainte de a
se face ziuă, când va merge „împotriva
păgânilor şi a schismaticilor şi a rebelilor
... de la hotarele regatului Ungariei". Deoarece în 1330 viaţa sa fusese în pericol,
Carol Robert nu ştia dacă se va mai întoarce sau nu din această expediţiune
atât de riscantă. De aceea, vroia să-şi ştie
asigurată succesiunea la tron, cerând papei, ca urmaşul său - Ludovic, fiul cel
mai mare - să poată fi încoronat numai
din partea arhiepiscopului de Strigoniu,
cu care era înţeles să nu încoroneze un
alt competitor, iar arhiepiscopul de Calocea, episcopii de Oradea şi de Zagreb
să nu poată încorona pe moştenitorul
tronului decât în caz de absenţă şi cu învoirea arhiepiscopului de Strigoniu. Vitus
de Monteferreo a şi fost numit episcop,
după cum reiese dintr-o însemnare a
cancelariei papale, din 27 octomvrie
1334. Obligationes et Solutiones, vol.13,
f.162. Această însemnare înlătură nedumerirea păr. Gh. Moisescu, “Catolicismul
în Moldova până la sfârșitul veacului XIV,
Bucureşti, 1942, p. 31”, care spune că nu
se ştie temeinic dacă acest capelan regal
a fost sfin\it episcop”. (Ștefan Pascu Contribuțiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII și XIV - 1945), N. Den-

suşianu - E. Hurmuzaki.
“În fine, locul Dominicanilor obosiţi
fu luat de Minoriţi, de frații Sf. Francisc.
La 1324, Papa Ioan al XXII-lea `ntemeia
pentru răspândirea credinței `n Orient
“frăţia celor ce călătoresc între păgâni
pentru Hristos” şi aceşti noi misionari
se semnalau în curînd prin succese. Episcopia Cumanilor, din Milcov, căzuse de
mult timp în uitare. În 1279, pe când Minoritţii unguri încercau în Moldova
creştinarea Tătarilor şi aducerea la catolicism a Românilor şi Ruşilor supuşi acestora. Sfîntul Scaun cerea informaţii în
Ungaria asupra episcopiei distruse şi veniturilor ce ar fi rămas de la dânsa, de
sigur cu scopul de a numi episcop de
Milcov de Curnani nu mai putea să fie
vorba acuma pe vreunul dintre Franciscani, care va fi şi cerut locul.
Încă supt Carol-Robert însă, Ungurii
se gîndiră a restaura această episcopie,
care li era folositoare pentru planurile
lor de dominaţie transcarpatină. În 1332,
din partea lui, Papa fu făcut atent asupra
diocesei milcoviene nimicite odinioară
de Tătari şi care nu se mai ridicase de
atunci, Regele cerea a se face un nou episcop în persoana capelanului său Vitus
de Monteferreo. Ceia ce se i admise. Probabil însă că Vitus nu fu măcar consacrat,
necum se vie în regiunea tătărească de la
Milcov. Căci, în 1347, noul rege Ludovic
şi mama Iui, Elisabeta, cereau, ca şi cum
ar fi fost pentru întâia oară, dând și explicaţiile din 1347, ca lectorul augustin
Toma de Nympti să fie numit la Milcov”.
(Studii și documente cu privire la Istoria
Românilor cu o prefață despre propaganda catolică până la 1500, de Nicolae
Iorga - 1901, Bucureşti, Editura Ministerului de Instrucție)

Episcop de Nitra și diplomat
bisericesc
În primăvara anului 1333, Miesko,
episcopul de Nitra, a fost ales episcop de
Veszprém, iar în locul lui a fost uns Vasvári Vid.
Printre diplomații țării, un rol primordial a jucat episcopul și comitele Vasvári Vid. Deja în anul 1334 a fost în delegație la regele sicilian Robert, iar în
1344 figurează ca paznic al arhivei regale
(comes capellae) și cancelar secret al re-

gelui. Când în primul an al domniei regelui Ludovic cel Mare au început conflictele din Napoli, el l-a ales pe Vasvári
ca delegat al său. Asta nu doar din cauza
diplomației excelente a lui Vid, ci și datorită faptului că fratele acestuia, prim
protopopul Péter a fost capelanul curții
regale din Napoli, iar astfel putea oferi
informații fratelui său. În 1344, episcopul
Vid, alături de alți 6 oameni de frunte ai
țării au plecat în delegație la Avignon, la
Papa Clement al VI-lea, pentru a obține
coroana regală pentru Endre (Andrei).
În vederea încoronării prințului Andrei, curtea regală maghiară a încercat
să intervină imediat după moartea regelui Robert. În scrisoarea sa, făcând referire la serviciile regilor maghiari în slujba
bisericii a cerut regelui Clement al VIlea soluționarea problemei prințului Andrei. Dându-și seama de modificările de
forță în curtea regală din Napoli, a influențat casa regală maghiară, ca regina Elisabeta, în interesul fiului său, încă în acel
an, să se ducă personal la Napoli. Regina
însăși a decis să pornească la drum. Însoțit de ierarhi bisericești și moșieri de
rang înalt, precum și cu multe comori,
pe 25 iulie a sosit la Napoli. Singura sa
dorință a fost ca Andrei să obțină titlul
de rege, împreună cu soția sa să fie încoronați și să domnească. În acest scop avea
de înfruntat numeroase greutăți, căci soția sa, Johanna a fost dispusă să ofere soțului său titlul de rege, dar împărțirea
dreptului de a domni nu i-a prea convenit. Pentru a scăpa cât mai repede de regina Elisabeta, Johanna s-a prefăcut că
acceptă propunerea. În vederea obținerii
acceptului Sfântului Scaun, atât ea, cât și
regina Ungariei au trimis delegație la
Avignon. Regina maghiară, din delegația
care a însoțit-o, l-a ales pe episcopul de
Nitra, Vasvári Vid, provostul de Esztergom, Szügyi Miklós, judecătorul național
Nagymartoni Simonfia Pál, comitele de
Újvár, Aladárfia Tamás și comitele de Lipót, Péterfia Tamás.
În calitate de sol, Vasvári Vid, la Napoli și la Avignon s-a întâlnit cu poetul
italian Francesco Petrarca și cu ultimul
tribun al Romei, Cola di Rienzo. La solicitarea reginei maghiare și la cererea
delegației din Napoli, din inițiativa cardinalului Aymerik, la consistoriul din 19
ianuarie 1344 s-a aprobat încoronarea

regelui Andrei. Prințul și cele trei regine
au fost înștiințați despre această decizie,
prin scrisoarea papei Clement al VI-lea,
emis la 2 februarie 1344. Din acel moment Johanna îl numește pe Andrei rege.
Însă titlul de rege îi va fi acordat în calitate
de soț al Johannei, nu ca și monarh.
Vid însă avea foarte mulți dușmani,
care l-au acuzat că în loc de interesele
regelui a pus în prim plan propriile sale
interese. Pentru apărarea dreptății sale,
episcopul Vid s-a adresat papei. În 1345,
Clement al VI-lea a trimis o scrisoare cu
un ton foarte amabil regelui Ludovic și
reginei Elisabeta, prin care a afirmat că
acuzațiile sunt nejustificate, iar despre
Vid, ca solul regelui, a vorbit cu maximă
considerație.
Există referiri la faptul că Andrei a
devenit din ce în ce mai amenințător, iar
concurenții săi, nevăzând altă soluție, lau asasinat. Șambelanii Johannei l-au
prins și l-au spânzurat. La 18 martie
1344, Papa Clement al VI-lea i-a poruncit
episcopului de Nitra, Vasvári Vitus, să se
străduiască să recupereze cât mai repede
bunurile abatului Sfântul Dimitriu din
Episcopia de Kalocsa, la marginea graniței cu Serbia, înstrăinate de sârbii schismatici. Biserica a vrut să oprească propagarea bogomilismului în Bosnia și
Croația. La ordinul Papei, Ludovic cel
Mare a condus mai multe războaie împotriva lor.

Activitatea în calitate de
episcop de Nitra
Nitra a fost oraș episcopal încă de la
începutul evului mediu. A fost luat de
sub tutela regelui și pus sub competența
directă a episcopului. Toate drepturile
care au fost acordate orașului de către
regele Béla al IV-lea au fost transferate
episcopului, în calitate de moșier. A avut
dreptul de a aduce și a coloniza alte popoare în oraș și la periferia acestea, de a
le acorda drepturi, titluri, dar și de a le
impune obligații și dări. De aici încolo,
toate legile și drepturile privind cetățenii
vechi ai orașului s-a concentrat în mâinile
episcopului de Nitra. Această scrisoare
de donație a fost reconfirmată în 1323
de către regele Róbert Károly, respectiv
în 1344 de către regele Ludovic cel Mare.
În organizarea comitatului, încă de
pe vremea regelui Róbert Károly merite
importante a dobândit episcopul Ioan,
iar apoi și Vasvári Vid. Amândoi au devenit conducători pe veci ai comitatului
și s-au strădiut să vindece cât mai repede
rănile cauzate de Csák Máté.
În 1337, în documentele papale se
regăsesc bisericile parohiale Sf. Mihai,
Sf. Iacob, Sf. Fecioara Maria și Sf. Ștefan
rege din Nitra, colectorii acestea fiind Jacobus Berengarius și Raimundus de Bonofato. Dările anuale pentru abatul de
Zobor au fost stabilite la 100 de talentum.
Epscopul Vitus a stabilit veniturile sale
la 200 de talentum de Buda. Prin capitolul de Nitra, prin protopopul Sebestyén
a plătit 5 talentum de Buda. În 25 aprilie,
pe perioada 1338-1342, starețul adatului
de Nitra a plătit nunțiului papal de Polonia și Ungaria, provostului onorific
Galhardus de Carceribus și canonicului
de Vivieris, Peter Gervasius, 40 de talentum de Buda.
Printre instituțiile bisericești de Nitra
loc de frunte a ocupat abatul benedictan
de Kolos, fondat de regele Sfântul Ladislau, în cinstea Sfintei Fecioare Maria. În
1341, abatul de Kolos a beneficiat de sprijinul familiei Turcsányi.
Traducere și adaptare<
Eva Laczko
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Batalionul 52 Geniu a apărut ca urmare a dezvoltării relaţiilor de cooperare şi dialog în cadrul parteneriatului pentru pace între statele din regiune. Astfel, la data de 18 ianuarie 2002 se semnează Acordul
cu privire la înfiinţarea Batalionului Multinaţional de Geniu “Tisa” între Ministerul Apărării Naţionale
din România, Ministerul Apărării Patriei din Republica Ungară, Ministerul Apărării Naţionale din
Slovacia şi Ministerul Apărării Naţionale din Ucraina, urmând ca la data de 01 februarie să se înfiinţeze
la Satu Mare Modulul Românesc “TISA”, iar mai apoi la 01 iulie 2002 se înfiinţează Batalionul 52 Geniu.

Batalionul 52 Geniu Tisa,
o istorie de 95 de ani
Încheierea primului război
mondial şi recunoaşterea internaţională a Statului Unitar Român, realizat la 1 decembrie 1918
prin revenirea în graniţele străvechi a tuturor provinciilor aflate
sub ocupaţia Austro - Ungariei şi
Rusiei, a generat un amplu program de măsuri politico-militare
menite să asigure întărirea capacităţii de apărare a ţării care, în
principal a vizat fortificarea teritoriului, creşterea efectivelor armatei, restructurarea, reorganizarea şi modernizarea structurilor de toate armele.
În acest context, la 1 aprilie 1922, Batalionul 16 Pioneri Dej, Batalionul 17
Pionieri Carei şi Batalionul 20 Pionieri
Cluj, aparţinând diviziilor cu acelaşi număr din compunerea Corpului 6 Armată
Cluj au fost întrunite în Garnizoana Oradea, în cadrul Regimentului 6 Pionieri,
sub comanda colonelului Adrian Roman.
În cursul lunii decembrie 1923, regimentul a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia.
În perioada interbelică, Regimentul
6 Pionieri a parcurs mai multe etape de
restructurare şi reorganizare în concordanţă cu evoluţia structural-organizatorică a armatei române, îndeplinindu-şi
cu promptitudine şi siguranţă misiunile
de bază. Începând cu 1937, din efectivele
regimentului s-a constituit Detaşamentul
de Fortificaţii “Episcopia Bihorului”
transformat în 1940 în Batalionul 2 Geniu Fortificaţii, structuri care au participat la realizarea pe frontiera de vest a liniei de apărare “Carol”.
Pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial, asemenea tuturor unităţilor
de geniu, Regimentul 6 Pionieri a constituit şi angajat, atât pe frontul antisovietic cât şi pe cel antihitlerist, un număr
însemnat de unităţi, subunităţi şi formaţiuni de geniu (Batalioanele 6 şi 27
Pionieri, Batalioanele 6 şi 8 Lucrători,
Companiile 18 şi 34 Pionieri) îndeplinindu-şi în mod remarcabil şi cu sacrificii considerabile misiunile de luptă primate.
După revenirea trupelor sale de pe
front, regimentul rămâne în continuare
în subordinea Corpului 6 Armată participând cu o parte din efective la refacerea
economiei naţionale şi înlăturarea urmărilor războiului, având garnizoana de
reşedinţă tot la Alba Iulia.
În anul 1948, în contextul desfiinţării
corpurilor de armată şi constituirii regiunilor militare, Regimentul 6 Pionieri
Alba Iulia a intrat în compunerea Regiunii III Militară Cluj.

Regimentul 52 Geniu
s-a constituit în 12 iulie 1959
În cursul anului 1951, ca urmare a
desfiinţării Regiunii Militare Timişoara
şi trecerii regimentului de pionieri al
acesteia (Regimentul 169 Pionieri Lugoj)
la Regiunea Militară Cluj, Regimentul 6
Pionieri Alba Iulia a fost trecut în subordinea nemijlocită a Comandamentului
Trupelor de Geniu.
În contextul reorganizării generale
din armată, Regimentul 6 Pionieri Alba
şi-a schimbat succesiv denumirea după
cum urmează< la 4 decembrie 1952 în
Regimentul 198 Pionieri> la 23 februarie
1959 în Regimentul 52 Pionieri, iar începând cu 12 iulie 1959 în Regimentul

Exerci\iul Multina\ional Blonde Avalanche din 2016 de la Satu Mare, c]nd miltarii au construit un pod peste Some; `n dou[ zile, a fost surprins cu drona
52 Geniu.
În baza ordinului ministrului apărării
naţionale din 10 aprilie 1980, începând
cu 1 mai 1980 Regimentul 52 Geniu Alba
Iulia a fost trecut în subordinea Armatei
a 4-a Cluj-Napoca, iar începând cu 25
Octombrie 1990, i s-a atribuit denumirea
onorifică “Apulum”.
În perioada postbelică, Regimentul
52 Geniu Alba Iulia a participat cu un
număr însemnat de efective şi mijloace
tehnice din dotare la realizarea unor
obiective economice de interes naţional
(Platforma industrială din Copşa Mică,
drumul dintre Novaci şi Obârşia Lotrului
şi sectorul de nord al drumului Transfăgărăşean), înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale (cutremurul din 1977,
în Bucureşti, inundaţiile din anii 1963,
1970, 1975, 1981, 1992), apărarea obiectivelor sociale şi economice din municipiul Alba Iulia şi împrejurimi pe timpul
revoluţiei din 1989.
Începând cu data de 1 iulie 2002, în
baza dispoziţiei Statului Major General
din 10 martie 2002, Regimentul 52 Geniu
“Apulum” şi-a încetat activitatea, iar în
locul acestuia s-a constituit, în garnizoana Satu Mare, Batalionul 52 Geniu în
compunerea Brigăzii 4 Geniu Teritorială
Deva/Corpul 4 Armată Teritorial “Mareşal Constantin Prezan”- Cluj-Napoca,
preluând indicativul numeric de pace
(U.M. 01653) şi drapelul de luptă.

Misiunile Blonde Avalanche
Batalionul 52 Geniu a apărut ca ur-

mare a dezvoltării relaţiilor de cooperare
şi dialog în cadrul parteneriatului pentru
pace între statele din regiune. Astfel, la
data de 18 ianuarie 2002 se semnează
Acordul cu privire la înfiinţarea Batalionului Multinaţional de Geniu “Tisa” între
Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării Patriei din
Republica Ungară, Ministerul Apărării
Naţionale din Slovacia şi Ministerul Apărării Naţionale din Ucraina, urmând ca
la data de 1 februarie să se înfiinţeze la
Satu Mare Modulul Românesc “TISA”,
iar mai apoi la 01 iulie 2002 se înfiinţează
Batalionul 52 Geniu.
Începând cu 1 mai 2005, ca urmare
a ordinului Ministrului Apărării Naţionale, unitatea a fost resubordonată la
Brigada 4 Geniu Teritorială Deva la Corpul 4 Armată Teritorială (ulterior transformat în Divizia 4 Infanterie), iar începând cu 1 octombrie 2009 batalionul se
resubordonează Brigăzii 81 Mecanizate.
În cursul anului 2009 Batalionul 52
Geniu primeşte denumirea onorifică de
“Tisa”, ;i cu începere din 5 octombrie
2011 batalionul trece din subordinea Brigăzii 81 Mecanizată “Grigore Bălan” în
subordinea Brigăzii 10 Geniu “Dunărea
de Jos”.
Batalionul Multinaţional de Geniu
“Tisa” a fost constituit în scopul participării, la cererea naţiunii afectate, la salvarea populaţiei sinistrate, a bunurilor
acesteia, la limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor de proporţii în bazinul
hidrografic al Râului Tisa.
Batalionul participă la limitarea şi
înlăturarea consecinţelor unui dezastru

în cooperare cu alte instituţii şi/sau organizaţii care acţionează în domeniul
asistenţei populaţiei în situaţii de urgenţă,
cu aprobarea autorităţilor competente şi
în conformitate cu legile interne ale ţărilor gazdă în urma unei cereri oficiale.

Misiuni `ndeplinite cu succes
la inunda\iile din Otelec,
jude\ul Timi; 2005
Exerciţiile de antrenament în comun
poartă denumirea de Blonde Avalanche
iar exerciţiile se execută alternativ în garnizoane din cele patru ţări semnatare ale
acordului.
Exerciţiile au fost executate alternativ
în garnizoane din cele patru ţări semnatare ale acordului, după cum urmează<
Ungaria - 2003, 2007, 2011, 2015> România - 2004, 2008, 2012, 2016> Slovacia
- 2005, 2009, 2013> Ucraina - 2006, 2010,
2014.

Blonde Avalanche 2016
Geniştii sătmăreni nu s-au limitat
numai să îndeplinească misiuni în cadrul
Batalionului Multinaţional de Geniu “Tisa”, ci au îndeplinit misiuni în teatrele de
operaţii din Irak, Afganistan, Nepal,
Congo sau în alte comandamente multinaţionale NATO, ocazie de a colabora
cu colegi din alte state. Aceste experienţe
nu au făcut decât să ridice ştacheta pregătirii noastre ca oameni în primul rând,
dându-ne în acelaşi timp şi măsura pregătirii profesionale ca şi militari.

În anul 2005 batalionul a intervenit
cu succes în localitatea Otelec, judeţul
Timiş pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi evacuarea bunurilor populaţiei
sinistrate.
Cea mai consistentă implicare a militarilor Batalionului 52 Geniu la misiunile internaţionale este reprezentată de
participarea cu două plutoane la misiunea ISAF (International Security Assistance Force-Afganistan) în anul 2010 şi
în prima parte a anului 2011, în cadrul
Batalioanelor 811 Infanterie “Dragonii
Transilvani” şi 812 Infanterie “Şoimii
Carpaţilor”. Militarii Batalionului 52 Geniu “Tisa” au dat dovadă de un înalt nivel
de profesionalism şi o foarte bună cunoaştere a specialităţii - lucru reflectat
în teren şi evidenţiat de comandanţii
acestora la întoarcerea în ţară.
Majoritatea misiunilor desfăşurate
pe perioada dislocării în teatrul de operaţii au fost executate în cooperare cu
partenerii din alianţă, în special cu partenerii americani care s-au declarat
mulţumiţi de profesionalismul şi seriozitatea de care au dat dovadă geniştii români.
Ultima provocare cu care s-au confruntat militarii Batalionului 52 Geniu
“TISA” a fost organizarea şi desfăşurarea
Exerciţiului Multinaţional Blonde Avalanche 16 la Satu Mare în perioada 1823 septembrie 2016. Profesionalismul,
seriozitatea şi dedicaţia participanţilor
şi a organizatorilor a făcut ca exerciţiul
să fie o nouă reuşită pentru Batalionul
52 Geniu “TISA”.
Maior Bujor-Iulian RAŢ
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Produsele naturale din plante medicinale `mbun[t[\esc
func\ia antitoxic[ a ficatului, protejeaz[ celula hepatic[ ;i ajut[
la regenerarea celulei hepatice.

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

Procesul de formare a ureei se realizeaz[
de ficat cu ajutorul enzimei numit[ arginaz[ produs[ tot de ficat.
~n ficat se depoziteaz[ fierul ;i cuprul
cu rol `n formarea hemoglobinei>
Func\ia hematopoetic[, de formare de globule ro;ii ;i de distrugere a hematiilor
b[tr]ne cu depozitarea fierului `n ficat> Ficatul controleaz[ echilibrul acido-alcalin.

Ceai instant Liver Forte
Compozi\ie< extract din fructe de Armurariu (Silybum marianum), extract din
fructe de Anghinare (Cynara scolymus),
extract din fructe de M[ce; (Rosa canina),
extract din r[d[cin[ de P[p[die (Taraxacum officinale), extract din Sfecl[ de zah[r
(Betain[-Beta vulgaris).
Propriet[\i< detoxifiant[, coleretic-colagog[, stimuleaz[ func\ia pancreatic[, hepatoprotectoare, hepatoregeneratoare, regeneratoare a \esutului hepatic. Normalizeaz[ nivelul enzimelor hepatice ;i stimuleaz[ secre\ia de fermen\i biliari, duc]nd
la o mai bun[ absorb\ie a lipidelor ;i a colesterolului, av]nd efect hipolipemiant, hipocolesterolemiant ;i reglator al glicemiei.
Recomand[ri< `n detoxifierea ficatului,
regenerarea celulei hepatice, hepatite, ciroz[ hepatic[, steatoz[ hepatic[, hipercolesterolemie, hiperglicemie, obezitate, alcoolism, calculoz[ biliar[, anorexie.
Mod de folosire< intern infuzie din 1
linguri\[ Ceai instant Liver Forte la 200
ml ap[, se las[ 15 minute agit]nd periodic.
Se bea frac\ionat pe parcursul unei zile.

Protector ficat
Compozi\ie< extract integrale, 100%
natural din urm[toarele plante< r[d[cin[
de Brusture (Arctium lappa), Rostopasc[
(Chelidonium majus), extract standardizat
Armurariu (Silybum marianum) exprimat
`n Silimarin[, extract standardizat din Spirulin[ (Spirulina platensis), extract standardizat din Aloe vera.
Propriet[\i< hepatoprotector, hepatoregenerator, hepatotrofic, antihepatotoxic, hipocolesterolemiant ;i normalizarea valorilor colesterolului seric, vitaminizant, mineralizant, imunostimulator ;i antiseptic.
Recomand[ri< `n hr[nirea, protejarea,
regenerarea ;i detoxifierea ficatului, pe cale
natural[, protejarea integrit[\ii membranelor hepatocitelor neuzate ;i stimularea

refacerii \esuturilor lezate datorit[ con\inutului `n silimarin[, hipercolesterolemie.
Mod de folosire< Pentru adul\i, doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi, c]te
1-2 capsule, de 3 ori pe zi, dup[ mesele
principale. Cura recomandat[ este de 2
s[pt[m]ni cu o pauz[ de 1 s[pt[m]n[,
dup[ care aceasta se poate relua.

Ceai hepato-biliar
Compozi\ie< Cimbri;or-de-c]mp
(Thymus serpyllum), Rostopasc[ (Chelidonium majus), G[lbenele (Calendula officinalis), Sun[toare (Hypericum perforatum), Cicoare (Cichorium intybus), Coada-;oricelului (Achillea millefolium),
Ment[ (Mentha piperita), Schinel (Cnicus
benedictus), Lichen-de-piatr[ (Cetraria
islandica).
Propriet[\i< coleretic-colagog, antispastic, decongestiv, antiseptic, antiinflamator.
Recomad[ri< `n detoxifierea ficatului,
`n dischinezie biliar[, hepatite, insuficien\[
biliar[, colecistit[, ciroz[ hepatic[, litiaz[
biliar[.
Mod de folosire< intern infuzie din 12 linguri\e plant[ (1-2 plicuri) la 200 ml
ap[ fierbinte. Se beau 3 c[ni ceai pe zi, primul se consum[ diminea\a pe stomacul
gol. Se recomand[ folosirea ceaiului
`mpreun[ cu Tinctura Hepato-biliar[, `n
fiecare ceai pun]ndu-se 1 linguri\[ tinctur[.

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[ accesa\i
site-ul< www.hypericum-plant.ro

S~N~TATE
Studiu APC< croissan\i
plini de glicerin[, celuloz[
;i arom[ de unt
Un studiu efectuat de Asocia\ia pentru Protec\ia Consumatorilor din
Rom]nia trage un semnal de alarm[ asupra calit[\ii croissan\ilor pe care `i g[sim
pe rafturile din magazine. Una din concluziile studiilor arat[ c[ aceste produse
con\in la greu glicerin[, celuloz[ ;i arom[
de unt ;i din punct de vedere nutri\ional,
nu sunt recomandate copiilor. ~ns[ realitatea este cu totul alta, astfel de produse
situ]ndu-se printre preferin\ele copiilor,
ca o alternativ[ rapid[ pentru "ceva dulce". Compozi\ia produsului, respectiv
ingredientele ;i aditivii care se reg[sesc
`n croissante ar trebui s[ dea de g]ndit
cump[r[torului despre c]t de s[n[toas[
poate fi p]n[ la urm[ o astfel de alegere.
Rezultatele cercet[rii APC Rom]nia
indic[ faptul c[ 92% dintre croissan\ii
analiza\i con\in conservan\i, 82% - arome sintetice, 77% - acid citric. Totodat[,
la 75% dintre produse s-a constatat c[
au `n compozi\ie `ntre 5 ;i 10 aditivi alimentari, iar 61% au c]te 2 conservan\i!
La numai 31% din cele 61 de sortimente analizate se men\ioneaz[ pe etichet[ compozi\ia at]t pentru aluat c]t ;i
pentru umplutura croissantului. Umplutura reprezint[ `ntre 14% ;i 35% din cantitatea total[ a cornului. O alt[ concluzie
a cercet[rii a fost aceea c[ toate produsele
analizate con\in aditivi alimentari, `ntre
3 aditivi ;i 10 aditivi. Per total, `n cele 61
de produse s-au identificat 29 de tipuri
de aditivi.
Din punct de vedere a informa\iilor
nutri\ionale, valoarea energetic[ a acestor
produse per 100 grame produs variaz[
`ntre 307,06 kcal ;i 488 kcal. ~n conformitate cu Ordinul nr. 1563/2008 emis de
Ministerul S[n[t[\ii, copiilor nu le sunt
recomandate produsele cu peste 300 kcal
per unitatea de vânzare.
Cantitatea de lipide per 100 grame
produs variaz[ `ntre 12 grame ;i 30 grame, iar cantitatea de acizi gra;i satura\i
per 100 grame produs variaz[ `ntre 3,4
grame ;i 15 grame. 41% din produsele
analizate con\in o cantitate mai mare de

5 grame acizi gra;i satura\i. ~n conformitate cu Ordinul nr 1563/2008 emis de
Ministerul S[n[t[\ii, astfel de produse
nu sunt recomandate copiilor.
Numeroase studii realizate de institu\ii medicale ;i universit[\i de prestigiu
arat[ c[ gr[simile saturate cresc riscul de
apari\ie a afec\iunilor cardiovasculare
precum infarctul sau accidentul vascular
cerebral ;i sunt un factor de risc pentru
cancerele de colon ;i s]n.
Cantitatea de carbohidra\i per 100
grame produs variaz[ `ntre 43 grame ;i
63 grame, iar cantitatea de zaharuri per
100 grame produs variaz[ `ntre 9 grame
;i 28 grame. 26% din produsele analizate
con\in o cantitate de zaharuri de peste
15 grame per 100 grame produs, adic[
`ntre 16 grame zah[r ;i 28 grame zah[r
per 100 grame produs.
"Inventat de c[tre austrieci cu mai
bine de 400 de ani `n urm[, `n timpul
asediului Vienei de c[tre otomani, croasantul a devenit simbolul micului dejun
fran\uzesc. Numai c[ acest produs fabricat `n sistem industrial nu are nimic `n
comun cu cel tradi\ional realizat `n
unit[\ile de alimenta\ie public[ de notorietate. Re\eta croissantului tradi\ional
con\ine f[in[, unt (70% din cantitatea de
f[in[ folosit[), ap[, lapte (20% din cantitatea de f[ina folosit[), zah[r, drojdie,
sare ;i ou[. Din p[cate, croissan\ii comercializa\i `n supermarket constituie
pache\elul multor copii, dar, pu\ini
p[rin\i cunosc faptul c[ aceste sortimente
de croissan\i au o `nc[rc[tur[ chimic[
foarte mare, constituit[ din conservan\i,
coloran\i, acidifian\i, emulsifian\i ;i arome sintetice. Croissan\ii sunt produse hipercalorice, cu un con\inut ridicat de
gr[simi saturate ;i zah[r sub diverse forme, fapt care nu le recomand[ s[ fac[
parte din alimenta\ia copiilor, a femeilor
`ns[rcinate ;i a celor care sufer[ de boli
cardiovasculare, renale ;i sindrom metabolic”, spune conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.
Irina M.
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Potrivit unor cercetători din Germania, leurda a fost declarată "Planta mileniului trei", efectele
sale asupra inimii și a vaselor de sânge, asupra digestiei, asupra sistemului imunitar și a celui endocrin uimind pur și simplu oamenii de știinţă. În prezent, leurda este considerată mai puternică
din punct de vedere terapeutic decât usturoiul.

RE}ETE
Consumul de leurd[
previne accidentul
vascular cerebral ;i
opre;te îmb[trânirea

Chec cu nuci,
f[r[ lapte ;i ouă

S[rm[lu\e cu soia
;i ciuperci

Leurda se numără printre plantele timpurii de primăvară consumate de numeroase persoane. Potrivit unor tradiţii, apariţia frunzelor de leurdă este și semnul că în curând animalele sălbatice vor ieși din
bârloguri pentru a se bucura de razele soarelui de primăvară. Consumul de leurdă previne accidentul
vascular cerebral și oprește îmbătrânirea.
Este o plantă de talie medie-mică, cu
frunze cărnoase, de un verde puternic, care face niște flori mici și albe. Nu poate fi
cultivată, fiind o specie eminamente sălbatică, prezentă în pădurile de stejar, frasin
sau fag. Potrivit unor cercetători din Germania, leurda a fost declarată "Planta mileniului trei", efectele sale asupra inimii și
a vaselor de sânge, asupra digestiei, asupra
sistemului imunitar și a celui endocrin uimind pur și simplu oamenii de știinţă. În
prezent, leurda este considerată mai puternică din punct de vedere terapeutic decât usturoiul, care la rândul său este unul
dintre cele mai folosite și apreciate medicamente naturale din lume. Cum este posibil acest lucru? Ei bine, în comparaţie
cu celebrul ei văr, leurda a crescut liberă,
neinfluenţată de mâna omului, păstrându-și neatinse însușirile cu care a fost înzestrată.
Pentru alimentație și preparare în stare
proaspătă, se recoltează frunzele fragede,
tinere, în lunile martie-aprilie. Se taie cu
un cuţit, pentru a nu scoate afară planta
cu tot cu rădăcină. După recoltare, frunzele de leurdă se păstrează în frigider, la
2-4 grade Celsius. (Uscarea frunzelor de
leurdă se face foarte greu, deoarece conţin
foarte multă apă și fermentează imediat
ce au fost lăsate mai multe zile să stea la
temperatura camerei.)
Această plantă mai puţin cunoscută
de numeroase persoane are efecte benefice
asupra unor afecţiuni precum< Tromboflebita, trombozele în general, Sechele dupa accidentul vascular, prevenirea accidentului vascular, Ateroscleroza, bolile
cardiace asociate unor valori ridicate ale
colesterolului, Hipertensiunea arterială,
Reumatismul, reumatismul degenerativ,
Oprirea procesului de îmbătrânire, Înlăturarea efectelor nocive ale nicotinei și ale
fumatului, Prevenirea și tratarea guturaiului, gripei și a infecţiilor respiratorii în
general.

Ingrediente<
Ingrediente<
2 căni de făină, 1/2 cană de
zahăr, un plic de zahăr vanilat,
1/2 cană de ulei, 1-2 căni de apă
rece, o cană de nuci mărunțite
(nu tocate), o linguriță de oțet, 3
linguri de cacao, un plic de praf
de copt. Deasupra se poate pune
zahăr praf, sau glazură de cacao,
dar nu în mod obligatoriu.
Mod de preparare<
Se amestecă făina, zahărul, zahărul
vanilat, cacaoa și praful de copt. La
acest amestec se mai adaugă oțetul, uleiul și apa, în ordinea enumerată, amestecând în continuu, până când se obține un aluat de o consistență păstoasă,

asemenea aluatului de pișcot. Compoziția, dacă doriți, se poate îmbogăți și
cu câteva boabe de stafide. Se toarnă
într-o tavă căptușită cu hârtie de copt,
sau unsă cu margarină și presărată cu
făină și se pune în cuptorul preîncălzit.
La o temperatură medie, spre mare se
coace timp de 30-35 de minute, verificând cu scobitoarea. După ce se răcește
se poate orna cu zahăr pudră, sau cu
glazură de cacao, însă, dacă doriți să
preparați desert de post nu înveliți prăjitura cu ciocolată, sau cu glazură preparată cu lapte sau unt.

Lichior de ou[

50 g granule de soia, o ceapă
mare, 250 g ciuperci cărnoase,
150 g de orez, un morcov, 2-3 roșii tăiate cuburi (sau o lingură
mare de pastă de roșii), o ligură
de pastă de ardei, sare, piper, delicat, 5-6 linguri de ulei, mărar,
cimbru uscat, o varză murată,
200 ml bulion.
Mod de preparare<
Granulele de soia se fierb în apă cu
delicat circa 15 min. Varza se lasă la
înmuiat în apă rece, apoi se aleg frunzele și se taie cotoarele, ceapa și morcovul se răzuiesc, iar ciupercile se taie
mărunt. Ceapa se călește în ulei, se
adaugă morcovul ras și se lasă până ce
se înmoaie. Se adaugă ciupercile și se
lasă până ce scade apa pe care o lasă.

Se amestecă cu orezul sp[lat, cu roșiile
și cu pasta de ardei, precum și cu soia
bine scursă de apă. Se condimentează
cu sare, piper, mărar și cimbru, se
amestecă bine și se umplu sarmalele.
Se așează într-un vas de lut, at]t sub
ele, cât și deasupra se pun câteva frunze
de varză și mărar, se toarnă bulionul și
se mai adaugă apă, cât să acopere bine
sarmalele. Se acoperă totul cu o farfurie
sau cu o folie de aluminiu și se pune la
cuptor, la circa 180 grade C, timp de o
oră. Sarmalele se servesc calde și se pot
oferi cu mămăligă.

Sup[ de fasole cu bulion

Salată de leurdă
Porţia pentru o persoană se prepară
dintr-o mână de frunze proaspete, care se
spală bine cu apă călduţă, se taie mărunt
și se pun într-un castron. Se amestecă cu
o linguriţă de oţet de mere, un vârf de
cuţit de sare și o jumătate de linguriţă de
ulei, după care se consumă la maximum
30 de minute de la preparare. Într-o cură
cu leurdă, se consumă o asemenea salată
pe zi, dimineaţa, la prima masă, înainte
de a începe să consumăm alte alimente.
O cură durează minimum 10 zile.

Suc de leurdă
Se poate prepara prin două modalităţi,
în funcţie de mijloacele pe care le avem la
îndemână. Metoda I< Într-un mixer electric se pune o mână de frunze de leurdă,
după care se adaugă trei sferturi de pahar
de apă. Se mixează vreme de 2-3 minute,
apoi se lasă să mai stea vreme de un sfert
de oră, după care se filtrează prin
strecur[toarea pentru ceai sau prin tifon.
Pentru curele mai puternice de curăţare a
sângelui se beau 2 pahare de suc de leurdă
pe zi< dimineaţa și seara. Metoda II< O
mână de frunze de leurdă se pun într-un
vas de sticlă sau ceramică și se toarnă un
pahar de apă călduţă. Se lasă la macerat la
temperatura camerei vreme de patru ore,
după care se filtrează prin tifon.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

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

Ingrediente<

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

300 g de fasole uscată (dacă
se poate, cu boabe mari), 3 linguri de făină, 4-5 linguri de ulei,
sare, boia de ardei dulce (se poate
și un pic de boia iute), delicat (de
casă) sau 1-2 linguri de piure de
zarzavaturi, 700 ml de bulion sau
4-5 linguri de pastă de roșii.
Mod de preparare<
Fasolea curățată și spălată se lasă
câteva ore la înmuiat, în apă ușor călduță. Se strecoară și se pune la fiert în
apă caldă, foarte puțin sărată. Dacă vă
place, se poate adăuga un morcov tăiat
rondele, sau o ceapă mărunțită, even-

tual 2-3 foi de dafin. Când boabele sunt
aproape fierte, din făină și ulei se prepară un rântaș slab, foarte puțin prăjit,
iar când se ia de pe foc se adaugă boiaua
(dulce, iute, după gust). Rântașul se
adaugă la supa aflată în clocot, apoi se
condimentează. Se adaugă și sucul de
roșii și se mai lasă puțin la fiert. Dacă
se folosește pastă de roșii, aceasta, înainte de a fi pusă în supă se dizolvă cu
puțină zeamă fierbinte. Se condimentează. Se poate servi cu ardei iute, sau
ornat cu frunze de pătrunjei.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Sezonul primăvară-var[ 2017 promite a fi unul foarte practic< majoritatea tendinţelor din
capitalele de modă pot fi adoptate şi în viaţa de zi cu zi. De exemplu, talia înalt[ alungeşte
vizual picioarele, ascunde burtica şi arată foarte seducător.

MOD~

Pantalonii clasici r[mân la baza
garderobei unei business woman
Porţi doar rochii şi fuste? Pantalonii la modă în sezonul primăvară-var[ 2017 deschid noi orizonturi, nici nu ţi-ai imaginat că
purtând pantaloni poţi arăta atât
de feminin şi sexy.
Moda a încetat să fie conservativă.
Idei tot mai noi îşi fac apariţia pe podiumurile fashion. Însă designerii nu renunţă nici la munca făcută anterior, dăruind o nouă viaţă hainelor retro. Pantalonii la modă în noul sezon ne uimesc
prin multitudinea de modele. Nu-ţi fie
frică să porţi haine ce nu te caracterizează, vara este creată pentru a te schimba
în totalitate.

Pantalonii clasici
În ciuda diversităţii de modele de
fuste office, pantalonii clasici rămân a fi
la baza garderobei unei business woman.
Şi pentru ca clasicul să nu arate plictisitor,
Emporio Armani, Ermanno Scervino,
Hermes, Lanvin, Michael au prezentat
modele moderne de pantaloni pentru
oficiu, care corespund în totalitate tendinţelor sezonului primăvară-vara 2017.
Deşi în modă revin siluetele feminine,
pantalonii clasici au fost în general prezentaţi atât în modele cu croiala clasică,
precum şi pantaloni largi în stil masculin,
atât la dungă, cât şi fără. Unicul lucru ce
le caracterizează sunt croiala feminină
pe care o au. Lungimea poate fi absolut
diferită< standard până la gleznă sau un
pic mai jos, scurtaţi sau foarte lungi, ce
acoperă tocul în totalitate.
Cât despre talie, designerii au permis
existenţa atât a taliei foarte înalte, cât şi
a opţiunilor cu talia mai joasă. Important
este ca croiala pantalonilor să fie în stil
office sobru. Gama de culori este una
caldă< dominante sunt culorile negru,
gri, alb şi bej.

Pantaloni oversize
Croiala liberă oversize, adică pantalonii palazzo, culottes, modelele tip pijama sunt cele mai actuale modele de
pantaloni în sezonul primăvară-var[
2017. Se pare că modelele obişnuite li se
par designerilor din ce în ce mai neinteresante.
Uitându-ne la unele modele ne vine
greu să spunem dacă acestea poartă o
fustă sau nişte pantaloni. Astfel de fuste-pantalon au fost prezentate de case renumite de modă precum Chloé, Delpozo, Carolina Herrera.
Croiala largă, caracteristică pijamalelor este de această dată executată nu
din mătase şi bumbac moale, ci din stofe
dense, care îşi menţin mai bine forma şi
arată un pic mai brutal. Astfel de pantaloni pot fi purtaţi cu pulovere, malete,
helănci strânse pe corp şi încălţăminte
cu toc.

Pantalonii evazaţi
Pantalonii evazaţi, care au reapărut
pe podiumurile fashion câţiva ani în urmă, de această dată au fost prezentaţi
doar în câteva colecţii< Elie Saab, Giamba,
Roberto Cavali, Vivienne Tam. Brandurile au refuzat cloşul optând pentru „jocul” cu croiala, textura şi culoarea. Astfel,
în sezonul primăvară-vara 2017 la modă
sunt pantalonii evazaţi cu diverse imprimeuri şi uzoare< de la buline şi dungi,
până la imprimeuri de mobilier şi carourile Vichy. Însă şi aici există câteva reguli<
cloşul trebuie să pornească de la genunchi, şi nu de la coapse. La modă sunt

în special pantalonii clopot, care stau
strâns pe coapse şi extrem de largi de la
genunchi în jos.

Pantalonii scurtaţi
Dacă e să vorbim despre lungime,
atunci la modă sunt pantalonii cu lungime medie puţin mai sus sau mai jos de
glezna, sau pantalonii foarte lungi, care
atârnă pe podea. În sezonul primăvarăvară, vom vedea foarte multe modele de
pantaloni culottes largi şi fuste-pantalon.

Pantalonii cu talia înaltă
Sezonul primăvară-vara 2017 promite a fi unul foarte practic< majoritatea
tendinţelor din capitalele de modă pot fi
adoptate şi în viaţa de zi cu zi. De exemplu, talia înalt[ alungeşte vizual picioarele, ascunde burtica şi arată foarte seducător.
Pantalonii cu talia înalt[ sunt în general prezentate de modele cu croiala
clasică. Alberta Ferretti, Alexander
Wang, Hermès, Isabel sunt doar câteva

branduri care au inclus în colecţiile sale
pantaloni cu talia înaltă.
Pentru a conferi pantalonilor mai
mult dinamism, designerii au decis să
„înmoaie” liniile stricte cu elemente minime de decor în formă de detalii metalice, volănaşe şi buzunare aplicate.

Efectul de stratificare
Cred că deja ştii că în sezonul primăvară-vara 2017 la modă vor fi fustele
stratificate din stofe uşoare. Această ten-

dinţă a atins şi moda pantalonilor< modele uşoare cu exces de stofă, vor fi mega
populari.
Unii designeri au decis să experimenteze cu croiala, completând silueta cu
croiala parte peste parte, atât de renumită
la crearea fustelor.
Alberta Ferrretti, Rochas, Daks au
decis să combine într-o ţinută mai multe
articole. Aceştia propun să purtăm rochia
peste pantaloni. Astfel de set este ales fie
în aceeaşi nuanţă şi textur[, fie absolut
diferit după stil şi material.

8 Informa\ia de Duminic[/2 aprilie 2017

Sparanghelul verde con\ine mai mult[ cloroﬁl[ dec]t rudele sale, ceapa ;i usturoiul. Exist[ 200
de variet[\i de Sparanghel, care difer[ `n func\ie de gust ;i aspect.
Fiind un aliment alcalin, p[streaz[ echilibrul acido-bazic al s]ngelui ;i al limfei, de multe ori
alterat de o alimenta\ie nes[n[toas[.

DIET~

Sparanghelul stimuleaz[
func\ionarea rinichilor
Sparanghelul este o legum[ cu
gust fantastic ;i efecte nemaipomenite asupra s[n[t[\ii.
Este mai pu\in consumat la noi,
dar este adorat de alte civiliza\ii,
pe bun[ dreptate.

Cofeina îmbun[t[\e;te
performan\a în antrenament
Cofeina nu numai că îmbunătăţește nivelul de energie și sporește
concentrarea, îmbunătăţește, de asemenea, performanţa. Consumul de
cofeină în timpul exerciţiilor fizice
cauzează mai puţină dependenţă de
sursa primară de glicogen (sursă primară de energie a musculaturii) și
crește mobilizarea acizilor grași liberi pentru a fi utilizaţi drept combustibil.

~n Elve\ia, nimeni nu pleac[ de la supermarket f[r[ o leg[tur[ de sparanghel
alb. Poate ;i pentru c[ e ideal `n curele
de sl[bire. Dar, `nainte de a-i prezen\a
propriet[\ile beneﬁce, m[ voi referi la
precizia `n func\ionare a rinichilor, ace;ti
adev[ra\i puriﬁcatori ai corpului.

Structura ;i func\iile
aparatului urinar

Se poate adauga spanac sau urzic[.
Efectele sunt< eliminarea reziduurilor, favorizeaz[ produc\ia de urin[ ;i
furnizeaz[ minerale valoroase.

Indica\iile sparanghelului
Sparanghelul verde con\ine mai
mult[ cloroﬁl[ dec]t rudele sale, ceapa
;i usturoiul. Exist[ 200 de variet[\i de
Sparanghel, care difer[ `n func\ie de gust
;i aspect. Printre cele mai cunoscute
soiuri care se disting prin culoarea
v]rfurilor lor sunt< sparanghelul alb, a
c[rui culoare se datoreaz[ cre;terii `n absen\a luminii, ceea ce `i ofer[ un gust
delicat ;i ﬁn, cel violet cu gustul sau u;or
am[rui ;i sparanghelul verde, cu gust
dulce. Exist[ ;i variet[\i spontane,
sparanghelul de c]mp ;i de p[dure. Propriet[\ile diuretice sunt datorate aportului de minerale ;i asparaginei, un
aminoacid care cur[\[ `n acela;i timp intestinele, ﬁcatul, rinichii, pl[m]nii ;i
pielea. Cine a m]ncat o cantitate c]t de
mic[ de Sparanghel a observat c[, dup[
c]teva minute, urina are un miros speciﬁc. Aceasta se datoreaz[ asparaginei,
substan\[ activ[ din Sparanghel, care face
parte din uleiul s[u esen\ial volatil. Se
elimin[ prin urin[, determin]nd
cre;terea volumului acesteia. De asemenea, ajut[ la eliminarea ﬂuidelor din \esuturi. Persoanele care sufer[ de nefrit[
(inﬂamarea rinichilor) ar trebui s[ consume Sparanghel cu modera\ie, din
cauza efectului s[u semniﬁcativ de stimulare a rinichilor.
Fiind un aliment alcalin, p[streaz[
echilibrul acido-bazic al s]ngelui ;i al
limfei, de multe ori alterat de o
alimenta\ie nes[n[toas[.
Vitaminele din grupul B pe care le
con\ine Sparanghelul ajut[ `mpotriva
oboselii, iar acidul folic (vitamina B9)
reduce considerabil ;ansele ca f[tul s[
aib[ malforma\ii congenitale, cum ar ﬁ
spina biﬁd[. Manganul ;i vitamina A au

efect beneﬁc asupra ligamentelor,
rinichilor ;i pielii, iar vitamina K are propriet[\i anticoagulante ;i `nt[re;te oasele.
Sparanghelul con\ine ;i Rutin (vitamina P) care prin legarea de ﬁer previne
formarea de radicali liberi, limiteaz[ procesul de `mb[tr]nire a celulelor organismului, `nt[re;te pere\ii vaselor de s]nge
;i previne hemoragiile.
Este numit "m[tur[ vegetal["a intestinului, datorit[ con\inutului bogat `n
ﬁbre, care sunt eﬁciente `n stimularea
tranzitului.
Pe l]ng[ ﬁbre, Sparanghelul ofer[
pu\ine calorii ;i produce o senza\ie de
sa\ietate `n stomac. Asezonat cu c]teva
pic[turi de zeam[ de l[m]ie, este ideal
`n dietele de sl[bire.
~n medicina naturist[, Sparanghelul
este utilizat pentru a spori eliminarea de
uree, cloruri ;i fosfa\i. Acest lucru poate
ﬁ util `n prevenirea gutei ;i a calculilor
renali. Aceast[ legum[ mai are ;i efecte
antidepresive ;i hipoglicemiante.
Pentru colici intestinale ;i meteorism
abdominal, se poate folosi sub form[ de
tinctur[, preparat[ dintr-o parte plant[
;i dou[ p[r\i alcool de 70 de grade, prin
macerare 10-15 zile. Se iau 5-10 pic[turi
de trei ori pe zi, dup[ mesele principale.
Atunci c]nd se cump[r[,
Sparanghelul trebuie s[ aib[ un miros
pl[cut de spic de gr]u copt. Dac[
v]rfurile sunt pe deplin `nchise ;i ferme,
legumele sunt proaspete. Se poate p[stra
`n frigider 4 zile `n raul legumelor.
Este u;or de digerat, se consum[ c[
atare, proasp[t (a;a f[ceau ;i rom]nii),
sub form[ de salate, suc, decoct sau diverse preparate culinare, supe, g[tit la
gr[tar, ﬁert, copt sau pr[jit, av]nd o
arom[ delicat[. Poate ﬁ conservat prin
congelare, caz `n care pierde o parte din
vitamine ;i ﬁbre, dar `;i p[streaz[ mineralele ;i substan\ele diuretice.
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Cercetările au arătat că, după ingestia
de cofeină de către sportivi de ciclism, procesul glicogenolizei, sau descompunerea
glicogenului, a scăzut în timp ce oxidarea
grăsimilor a crescut.
Studiile au demonstrat, de asemenea,
că cofeina poate duce la modificări ale
funcţiei neuromusculare și / sau a contracţiei musculare scheletică. A fost de asemenea demonstrat că, cofeina ajută la
creșterea capacităţii de muncă, permiţând
sportivilor antrenaţi să alerge de 2 până la
3 km mai mult. Cercetări suplimentare cu
privire la efectele cofeinei în sport sau activităţi sugerează că suplimentarea poate
ajuta sportivi precum hocheiști sau fotbaliști să aibă o mai bună rezistenţă și putere la antrenamentele și meciurile de intensitate mare cu durata prelungită.
Unul dintre beneficiile cofeinei este
capacitatea să de a trece rapid bariera hematoencefalic[ și stimularea sistemului
nervos central rapid. Asta înseamnă că,
dacă aveţi nevoie de un pick-up rapid, fie
ei pentru sala de sport sau pentru a trece
prin intermediul acalmiei de după-amiază,
cofeina poate începe să lucreze în termen
de 15 până la 30 de minute de la consum
și în decurs de 1 or[ după ingestie. Mai
mult, cafeina dispare din corp după 3 până
la 6 ore, ceea ce înseamnă că va poate oferi
ore de energie în plus!
Consumul de cofeină poate promova
un răspuns termogenic semnificativ. De
fapt, un studiu a arătat că, consumul de
cofeină, la o doză de 100 mg a condus la
un efect termogenic semnificativ în ciuda
faptului că subiecţii au avut un aport de
cafeină obișnuită de 100-200 mg pe zi.
Creșterea consumului de energie după ingestia de cofeină nu a revenit la valoarea

iniţială la 3 ore post-consum. Cofeina are,
de asemenea, un efect de sinergie atunci
când sunt combinate cu alte suplimente
de ardere a grăsimilor, cum ar fi ceaiul verde sau sinefrina. Cofeina blochează o enzim[ cheie implicată în degradarea noradrenalină-un hormon de ardere a grăsimii,
care devine stimulat de ceaiul verde și sinefrin[. Acţiunea cofeinei permite nivelurilor de noradrenalină să rămână ridicate
pentru perioade mai lungi.
Deși cofeina are numeroase beneficii,
prea mult nu este niciodată bun! O doză
de cofeină de până la 400 mg pe zi sau
aproximativ 4 cești de cafea este considerată sigură pentru adulţii sănătoși. Dozele
de cafeină mai mare de 400 mg pe zi poate
duce la insomnie, nervozitate, iritabilitate,
tulburări gastrice, creșterea frecvenţei cardiace și tremur muscular.

Trebuie întreruptă
din când în când
Din moment ce un individ poate deveni tolerant și insensibil la efectele cofeinei, dacă o consumă zilnic, duce inclusiv
la o reducere a răspunsului adrenalină și
receptorii adrenergici, care sunt implicaţi
în arderea de grăsime, suprimarea poftei
de mâncare și concentrare, cafeina ar trebui să fie întreruptă din consum din când
în când. Dacă sunteţi un utilizator frecvent
de cofeină sub formă de cafea, ceai verde,
pastile, sau băuturi energizante, renunţaţi
la consumarea lor timp de 1 săptămâna
pentru a ajută la resetarea receptorilor.

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

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

✂

Al[turi de ﬁcat, rinichii au abilitatea
de a elimina produsele reziduale ;i a neutraliza toxinele. Rinichii pot elimina
otr[vuri poten\ial mortale, cum ar ﬁ ureea. C]nd ei nu func\ioneaz[, acumularea
de uree `n s]nge poate provoca moartea
dup[ numai c]teva zile. Rinichii lucreaz[
zi ;i noapte pentru a men\ine un raport
constant de ap[ `n corp ;i a evita acumularea de lichid sau deshidratarea.
~n principiu, putem `n\elege boala ca
pe un dezechilibru dintr-un rezervor de
ap[, `n care o cantitate de lichid intr[ ;i
alta iese. Dac[ intr[ o cantitate mai mare
dec]t cea care iese, rezervorul se revars[,
`n timp ce dac[ se `nt]mpl[ invers, reducem capacitatea de `nmagazinare a
apei, provoc]nd usc[ciune.
Rinichii `ndeplinesc trei func\ii principale< func\ia excretoare, func\ia
reglatoare ;i func\ia hormonal[.
Func\ia excretoare const[ `n ﬁltrarea
s]ngelui pentru a elimina prin urin[
de;eurile metabolice toxice solubile `n
ap[.
Prin ﬁecare rinichi `n greutate de 142
de grame trece `n 24 de ore un volum de
s]nge de 950 de litri. Urina este produsul
ﬁltr[rii renale, ﬁltrare care `ncepe `n
structurile celulare de baz[ ale rinichiului, glomerulii renali.
A doua func\ie a rinichilor este
func\ia reglatoare, prin care se controleaz[ nivelul de potasiu, sodiu ;i alte
minerale din s]nge. Aceast[ reglare
chimic[ trebuie s[ ﬁe extrem de precis[,
deoarece o varia\ie foarte mic[ a concentra\iei anumitor minerale este incompatibil[ cu via\a. De exemplu, o cre;tere
a nivelului de potasiu provoac[ o sl[biciune muscular[ ;i chiar paralizie. Iar o
sc[dere, duce la stop cardiac.
Rinichii `;i `ndeplinesc a treia func\ie
produc]nd o serie de hormoni foarte importan\i pentru echilibrul din corp,
printre care renin[(care regleaz[ echilibrul lichidelor din corp ;i al tensiunii arteriale) ;i eritropoetin[(care stimuleaz[
produc\ia de celule ro;ii `n m[duva
osoas[).
Rinichii au nevoie de ap[ pentru a
elimina produ;ii reziduali. Cu c]t este
mai pu\in[ ap[ `n organism, cu at]t trebuie s[ fac[ mai mult[ munc[ chimic[
pentru a concentra toate toxinele ;i a le
elimina.
Toate fructele ;i legumele suculente
ajut[ rinichii s[ elimine ap[ ;i substan\ele
reziduale, `n special acidul uric ;i ureea.
O cur[ de fructe de 1-3 zile ofer[ o
pauz[ rinichilor supra`nc[rca\i cu sare
;i proteine animale. Cele mai recomandate fructe pentru rinichi datorit[ efectului diuretic(cresc volumul de urin[) ;i
depurativ(favorizeaz[ eliminarea reziduurilor) sunt< pepenii galbeni ;i ro;ii,
perele, strugurii ;i cire;ele. Sup[ depurativ[ se face din legume bogate `n minerale, cum ar ﬁ ceap[ ;i \elin[. Se folosesc
de obicei patru cepe ;i un lujer de \elin[
la 1 litru de ap[ ;i se ﬁerb 10-15 minute.

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

“Mari scriitori români au trăit şi au scris în plin regim carceral, în perioada comunistă.
Nu l-am gustat pe pielea mea, dar dacă aceştia au putut să scrie, sau să creeze în minte şi
să păstreze totul în memorie în condiţiile de exterminare de atunci, bănuiesc că răspunsul
nu poate fi decât DA. Acum, pentru că “se bucură” de acest regim carceral, ce pare o glumă,
atâţia şi atâţia politicieni, cu toţii îmbogăţiţi prin fapte de corupţie, nu de vitejie, se face
tapaj şi se insistă pe condiţiile respective.”
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SCRIITORI

Fi;[ de scriitor< Radu Ulmeanu
“Există glorii de o clipă şi glorii pentru eternitate. Unde ne situăm ﬁecare
e greu de ştiut şi rămâne în grija altora, peste generaţii, să o stabilească”
Radu Ulmeanu s-a n[scut la
Ulmeni, `n jude\ul Maramure;, la
25 ianuarie 1946. A publicat volumele de proz[< “Patinoar”, despre care spune c[ este o selecţie
operată de redactorul de carte Florin Mugur din poeziile scrise între
anii 1964-1978, Editura Cartea
Românească, 1979> “Un domeniu
al meu”, volum care este o nouă
selecţie din aceiaşi ani, plus anii
1979-1980, ap[rut la Editura Cartea Românească, 1982> “Astrele
negre” (ar fi trebuit să fie “Uneltele Apocalipsei” – titlu refuzat de
cenzură), ap[rut la Editura Albatros, 1983> “Sintagmele nopţii”,
Editura Eminescu, 1987> “Sonete
din Nord” (ar fi trebuit să fie “101
sonete”), Editura Eminescu, 1990>
“Ce mai e nou cu Apocalipsa”, Editura Helicon, 1997> „Climatul fulgerului”, Editura Dacia, 2001>
“Laptele negru”, antologie de poezii, în selecţie proprie, Editura
Brumar, 1908> “Prăpastia numelui”, Editura Brumar, 2009> “Ospeţele iubirii”, antologie de poezii,
în selecţie proprie, Editura Tipo
Moldova, 2013> “Ceea ce suntem”,
Editura Pleiade, 2016.
A publicat romanul "Chermeza sinuciga;ilor", `n dou[ edi\ii. primul
ap[rut `n 2009 la Editura Brumar, iar al
doilea `n 2016, la Editura Grinta.
A mai scris volumul de poezii intitulat “Zero extaz” predat la Editura Dacia din Cluj, care, după ce obţinuse deja
în 1971 Bunul de Tipar din partea cenzurii, a fost oprit de la tipărire la întoarcerea lui Ceauşescu din vizita în China
şi Coreea de Nord, în urma căreia s-au
introdus noile idei inspirate de regimurile dictatoriale din aceste ţări comuniste.
~n prezent lucreaz[ la romanele "Benedict" ;i "Siberii" ;i spune c[ autorul
preferat este marele Mihai Eminescu.
~ntrebat care este perioada ;i locul unde
;i-ar fi dorit s[ se nasc[ ;i s[ tr[iasc[,
scriitorul originar din Maramure; a
r[spuns c[ nu ;i-a pus problema. De
aceea, tindem s[ credem c[ este dintre
acei rom]ni care `;i apreciaz[ nespus
\ara natal[, precum ;i locurile `n care sa n[scut ;i a ales s[ tr[iasc[, `n pofida
faptului c[ limba sa preferat[ este franceza.
Dup[ cum ne-a m[rturisit `n interviul care urmeaz[, a început ca discipol
al lui Eminescu, Coşbuc şi Bacovia, în
ultimii ani de liceu. După aceea, Blaga
şi Ion Barbu şi abia mai târziu Arghezi
au fost farurile sale călăuzitoare, între
poeţii români.
- Care este diferența dintre prietenii
din copilărie și prietenii literari?
- Prietenii sunt prieteni, din copilărie sau nu, literari sau neliterari, nu am
făcut niciodată diferenţa. Marele meu
prieten, întâmplător literar, a fost Gheorghe Pituţ, cu care am fost coleg de facultate, nu şi de an, el fiind cu 6 ani mai
în vârstă ca mine, înscris la Filologia
din Cluj cu un an mai devreme. Dată fiind diferenţa de vârstă, s-a purtat cu mine ca un frate mai mare, fiind mult timp,
cu toate că s-a stabilit la Bucureşti, îndrumătorul şi oarecum ocrotitorul meu.
- Ce rol joacă femeile (sau femeia)

condiţiile respective. Nu sunt bune, dar
guvernanţii n-au decât să le îmbunătăţească şi, în primul rând, să se abţină
de a continua furtişagurile cu care neau obişnuit, indiferent de apartenenţa
politică, pentru a nu îngroşa şi mai mult
rândurile locatarilor.
- Ați mai scrie dacă ați fi multimilionar?
- Ce banc bun! Daţi-mi milioanele,
şi vă voi răspunde după o vreme!...

Ioan Baias (primul din st]nga), Radu Ulmeanu (al treilea din st]nga), Gheorghe Pitu\, Ion Bledea ;i Dorin S[l[jan< Poz[
făcut[ în 1979, lângă Carei, pe meleagurile pe care invitatul Gheorghe Pituţ a fost pădurar înainte de a se înscrie la
facultate, când a venit de la București pentru lansarea volumului de debut al lui Radu Ulmeanu, “Patinoar”
în viața unui scriitor? Dar a dumneavoastră?
- Într-un sonet scris în 1987 şi dedicat femeii în general, spuneam< “De
n-ai fi tu, oceanele de artă/ ce-nvăluie
planeta ar seca,/ ne-ar copleşi pe veci o
lume moartă”. Femeia a fost nu numai
inspiratorul artiştilor, ci şi aceea care a
făcut să se nască în ei nevoia de a crea
şi, de multe ori, le-a oferit condiţiile necesare pentru a-şi putea înfăptui opera.
Femeia este însăşi viaţa, nu numai a
artiştilor, ci a tuturor celor care se bucură de ea.
- Există diferențe între literatura
națională și literatura scriitorilor ardeleni? Există un specific local foarte
pregnant în opera dv?
- A fost o vreme în care a fost vizibilă
această diferenţiere, până nu demult,
începând cu vechii cronicari şi până la
Liviu Rebreanu şi Lucian Blaga, dar dispărând aproape cu totul în ultimul timp,
cel puţin la nivelul expresiei. La vremea
debutului meu editorial, în plin comunism, era chiar obligatorie o fixare a
scriitorului în locurile lui de baştină,
precum o gâză în insectar. Tocmai de
aceea am avut de la bun început o reacţie
de respingere faţă de acest aşa-zis specific local căutat cu lumânarea de editori
şi de mulţi critici literari care cântau în
struna orientării impuse de regim.
- Care sunt scriitorii care v-au influențat cel mai mult?
- Am început ca discipol al lui Eminescu, Coşbuc şi Bacovia, în ultimii ani
de liceu. După aceea, Blaga şi Ion Barbu
şi abia mai târziu Arghezi au fost farurile
mele călăuzitoare, între poeţii români.
Străini< Baudelaire, Poe, Rimbaud, Esenin şi, cel mai important pentru mine,
Rilke.
- Care ar fi fost destinul dv. literar
dacă Transilvania rămânea în Imperiul Austro-Ungar?

- Într-un astfel de caz, aşa cum merg
şi acum lucrurile în statul vecin, elementul românesc s-ar fi estompat treptat până la dispariţia totală. Dar eu nu
m-aş mai fi născut pe aceste meleaguri,
părinţii mei fiind obligaţi, pentru a supravieţui, ca mulţi alţi români, să se refugieze din teritoriul cedat prin cunoscutul diktat din 1940, în România, tatăl
meu primind ordin de încorporare în
lagărele “de muncă” pe frontul din Răsărit, în anul 1943.
- Care a fost perioada cea mai glorioasă a literaturii române?
- A fost, pe de o parte, perioada clasicilor< Eminescu, Slavici, Caragiale şi
Creangă. Dar şi cea interbelică, în care
au strălucit marii noştri poeţi de atunci,
pe care i-am pomenit deja mai sus, şi
romancierii, în special Liviu Rebreanu.
- Și în comunism s-a făcut artă și
literatură?
- Comunismul nu a adus nimic bun
în literatură, sugrumând din faşă adevărata creaţie. Scriitorii care au apărut
s-au format cu toţii în contradicţie cu
dogmele comuniste. Labiş a plătit cu
viaţa nerespectarea lor, în 1956, când
abia împlinise 21 de ani. Nichita Stănescu a venit într-un climat de liberalizare, început în primăvara anului 1964,
care nu a mai putut fi sufocat mai târziu,
în ciuda insistenţelor lui Ceauşescu,
acesta dorind ca literatura să îi elogieze
pe activiştii comunişti în postură de feţi
frumoşi iar poeţii să cânte “realizărili”
grandioase ale epocii sale, care erau, de
fapt, un rahat absolut.
- Cum se scria în comunism, cum
se scrie în democrație? Descrieți asemănările și deosebirile fundamentale.
- Problema nu este cum se scria în
comunism, căci scriitorii adevăraţi scriu
totdeauna la fel, ci cum şi ce se publica.
Cenzura a funcţionat tot timpul cu o
anume ferocitate, iar după 1971, redac-

torii de la edituri şi reviste erau primii
cenzori ai scriitorilor, riscându-şi
funcţiile dacă publicau ce nu era voie,
potrivit dogmelor.
- Simțiți că sunteți cetățean al UE?
Există un patriotism de tip UE?
- Desigur, libertatea de circulaţie
prin toate ţările UE nu este de dispreţuit.
Dar cam atât. La referendumul pentru
demiterea lui Băsescu, în 2012, când
Ponta, prim-ministru pe atunci, s-a întors umilit cu cele 11 măsuri pe care era
obligat să le pună în practică şi care au
dus la reînscăunarea personajului în
cauză, s-a văzut care era statutul nostru
adevărat. Se văzuse deja mai dinainte,
chiar de la înscrierea în cursa de integrare, când a trebuit să acceptăm nişte
condiţii nefaste pentru economia ţării.
Pe atunci nu ştiam încă nimic despre
toate astea şi eram teribil de mândri şi
fericiţi. Vorba de patriotism UE mi se
pare de tot râsul.
- Cum vă influențează scrisul faptul
că trăiți într-un spațiu multicultural?
- Doamne fereşte să trăiesc într-un
“spaţiu multicultural”. Asta îmi aminteşte de climatul din Franţa şi Germania,
unde numărul uriaş al imigranţilor
ameninţă însăşi fiinţa naţională a popoarelor gazdă. Toate astea sunt nişte
legende penibile şi nocive.
- Ați putea scrie dacă ați fi închis
într-un penitenciar din România?
- Mari scriitori români au trăit şi au
scris în plin regim carceral, în perioada
comunistă. Nu l-am gustat pe pielea
mea, dar dacă aceştia au putut să scrie,
sau să creeze în minte şi să păstreze totul
în memorie în condiţiile de exterminare
de atunci, bănuiesc că răspunsul nu poate fi decât DA. Acum, pentru că “se bucură” de acest regim carceral, ce pare o
glumă, atâţia şi atâţia politicieni, cu toţii
îmbogăţiţi prin fapte de corupţie, nu de
vitejie, se face tapaj şi se insistă pe

- Ca scriitor, vă puteți considera un
“nemuritor”. Numele dvs va dăinui, în
istoria literaturii, a culturii, cel puțin
în orașul în care ați trăit, în vreme ce
numele celor care nu creează sunt date
uitării după ce le dispare familia. Ca
individ, sunteți, totuși, muritor. Vă temeți de moarte? Cum tratați “moartea”, în creația dvs?
- Parafrazând o celebră zicere a lui
Marin Sorescu, aş zice s-o luăm mai
uşor cu nemurirea pe scări! Desigur,
majoritatea scriitorilor aspiră la nemurire, dar puţini reuşesc. Căci “multe flori
sunt, dar puţine/ rod în lume au să poarte”, şi chiar aşa, până la nemurire e cale
lungă. Există glorii de o clipă şi glorii
pentru eternitate. Unde ne situăm fiecare e greu de ştiut şi rămâne în grija altora, peste generaţii şi generaţii, să o stabilească.
Într-adevăr, marea problemă a tot
ce trăieşte este faptul că urmează să
moară. În mod paradoxal, în cazul meu,
pe măsură ce anii trăiţi se înmulţesc şi,
deci, se apropie inexorabil punctul terminus, creşte seninătatea cu care privesc
acest parcurs. Seninătate care nu are
cum să nu transpară şi în creaţia mea.
Cel mai recent volum al meu de poezii
(„Ceea ce suntem”, Pleiade, 2016) e o
mărturie în această privinţă. Cei ce doresc pot afla de acolo cel mai adecvat
răspuns, în ce mă priveşte.
- Și după ce răspundeți la această
întrebare o să vă rugăm să răspundeți,
în compensație, și la una mai ușoară<
ce rol joacă sexul în literatură în general, și în viața scriitorului care sunteți
dvs., în particular? Este “sexul” o sursă
de inspirație? Cel puțin în literatura tinerilor “sexul” pare să fi luat locul “muzei”.
- Sexul, fiind legat foarte strâns de
viaţă şi moarte, căci tocmai datorită lui
se asigură perpetuarea celei dintâi, prin
urmaşi, nu are cum să lipsească din
creaţia artistică şi, mai ales, din literatură. Cu siguranţă că nu este o invenţie
a tinerilor de astăzi, doar că înainte se
numea dragoste, eros etc. şi se purta
acoperit cu voaluri când mai groase,
când mai subţiri. Excesul care se practică astăzi, şi nu numai de către tineri –
citiţi poezia Norei Iuga sau a lui Emil
Brumaru dacă vreţi o dovadă - ca orice
exces, nu aduce mari servicii literaturii.
Totul depinde de cum se poartă de către
fiecare şi l-aş putea compara cu o cravată
la gât pentru bărbaţi şi cu o poşetă la
şoldul unei femei. Pot, ambele, să fie
frumoase, elegante, asortate cu celelalte
componente vestimentare, sau dimpotrivă, stridente, dizgraţioase. Personal
nu sunt un pudibond şi actul sexual propriu-zis apare destul de explicit, de
exemplu, în romanul meu. “Chermeza
sinucigaşilor”, dar ceva mai discret în
poeziile pe care le-am scris. Din nou,
nu pot decât să recomand celor interesaţi paginile de carte.
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De ceva timp (nu \inem s[ ne amintim de c]t timp) Vasile Blaga `;i trateaz[ un cancer rebel.
Lupta cu boala l-a f[cut s[ empatizeze pe deplin cu personajul ;i s-a n[scut astfel un recital
actoricesc impresionant, fiecare gest ;i replic[ primind `nc[rc[tur[. Vasile e aici cu totul asumat
;i sincer, de parc[ textul ar fi fost scris anume pentru el.

Un spectacol al dorin\ei de via\[<
“Ai promis, te rog s[ mori!”
Se cunoa;te de foarte mult timp
rela\ia privilegiat[ a Teatrului de
Nord cu reputatul dramaturg clujean Cornel Udrea, at]t prin
mont[ri ale pieselor acestuia, c]t
;i prin alte colabor[ri (de pild[ foile zilnice ale Festivalului “F[r[ Bariere”). Aceast[ prietenie de curs[
lung[ a fost celebrat[ la aniversarea de 70 de ani a domnului Udrea
cu un spectacol de zile mari.
La c]teva zile dup[ premiera
s[tm[rean[, piesa “Ai promis, te rog s[
mori!” a fost punctul de atrac\ie al festivit[\ilor aniversare de la Casa de Cultur[ a Studen\ilor din Cluj-Napoca, ocazie cu care Cornel Udrea a primit ;i titlul
de Cet[\ean de Onoare.
V[z]nd acest spectacol la reluarea
sa la Satu Mare, mar\i, 28 martie, am
dori s[-i acord[m lui Vasile Blaga,
m[car `n aceast[ pagin[, titlul de Actor
de Onoare, dac[ nu vreo distinc\ie cu iz
cavaleresc, pentru revenirea sa pe scen[
`ntr-o presta\ie printre cele mai bune
din cariera sa, d]nd cu tifla, suveran,
grijilor ;i bolii cu care lupt[ de aproape
doi ani. ~nainte de orice considera\ii (s]
zicem) critice, v[ `ndemn[m s[ merge\i
s[ vede\i spectacolul `n 2 aprilie, la ora
19. Este vorba, ;i `n text, ;i `n sufletul
`ndr[gitului actor s[tm[rean, de o dorin\[ n[valnic[ de via\[.

Muritorul ;i s[lbaticii
La drept vorbind, acest domn cu
nume caraghios, Camil Sm]nt]n[-Beclean, nu are nimic eroic. A, mai scrie
uneori poezii, ca s[ evadeze din atmos-

Camil Sm]nt]n[-Beclean (Vasile Blaga) ;i consoarta Aurica (Carmen Fr[\il[) `n primul act al piesei lui Cornel Udrea
fera st[tut[ creat[ de o nevast[ limitat[
intelectual. Mai mult, afl[ c[ are cancer,
;i nu oriunde, ci tocmai `n centrul
b[rb[\iei. ~ns[ pune de-un ghe;eft “literar” cu un fost coleg pus pe sp[lat
bani, a;a c[ ora;ul afl[ c[ anonimul poet
a fost premiat cu sume grase de asocia\ii
cu nume pompoase de prin America
de Nord ;i de Sud, devenind brusc un
cet[\ean de vaz[ ;i un sponsor c[utat.
Doctorul i-a dat ;ase luni, dar Camil
nu mai moare. :i to\i cei din jur au interes s[-l vad[ dus `n locuri cu verdea\[<

medicul pentru c[ nu mai e credibil (cine ;tie ce mi;ma;uri va fi av]nd ;i el cu
industria farma), po;ta;ul pentru c[ sa s[turat s[ fac[ sluj pentru bani, nevasta
pentru c[ e rea de fel, prim[ria pentru
c[ a b[gat bani grei `ntr-un monument
;i iat[ c[ modelul tr[ie;te, ba chiar pe
picior mare... Poate singura care \ine
sincer la omul nostru e domni;oara Julieta, dup[ o noapte, literalmente, de
poveste. Desigur, destinul e implacabil
;i via\a nu-i dec]t o boal[ mortal[.
Avem aici, printre poante ;i vorbe

de duh, un tablou sufocant al tic[lo;iei
;i fariseismului omenesc, o tragedie
`nvelit[ `n hainele unei aparente comedii
u;oare. Iar spectacolul regizat de Andrei
Mihalache surprinde tocmai aceast[
exasperare omniprezent[.

Cu boala pe boal[ c[lc]nd
De ceva timp (nu \inem s[ ne amintim de c]t timp) Vasile Blaga `;i trateaz[
un cancer rebel. Lupta cu boala l-a f[cut

s[ empatizeze pe deplin cu personajul
;i s-a n[scut astfel un recital actoricesc
impresionant, fiecare gest ;i replic[ primind `nc[rc[tur[. Dac[ `n alte spectacole cabotinismul nu l-a ocolit, Vasile e
aici cu totul asumat ;i sincer, de parc[
textul ar fi fost scris anume pentru el.
Schimb[rile de ton, verva bine temperat[, patetismul controlat la milimetru,
machiavelismul din partea a doua, duio;ia scenei cu Julieta, sarcasmul trist al
omului care se ;tie nedorit - totul trece
scena ;i ajunge la spectator. Iar dic\ia e
de un firesc cople;itor, mai ales pentru
un actor care `n trecut se l[sa dus de
manierisme. Apoteoza personajului, la
final, este ;i o apoteoz[ a actorului.
Foarte `ngrijit[ este compozi\ia lui
Romul Moru\an `n rolul doctorului, iar
Tibor Szekely revine, `n spirit burlesc,
la comedie cu rolul unui po;ta; mic la
minte ;i la suflet. Carmen Fr[\il[ este
fan declarat Cornel Udrea ;i i-a venit
natural rolul de cutr[ al Auric[i, amintindu-ne pu\in ;i de presta\ia ei, cu ani
`n urm[, `n “Cotele apelor Dun[rii”. Stelian Ro;ian apare scurt, dar marcant, `n
cameleonicul rol al prietenului Andrei,
c]nd sobru, c]nd pi;icher, c]nd aproape
de fanfaronad[. Cristian But \ine o linie
fireasc[ `n rolul operatorului TV,
`ngro;at pu\in spre final, iar Rora Demeter e o apari\ie de efect, poate cu
apropo, juc]nd o viceprim[ri\[ “de imagine”. O prezen\[ spectaculoas[ e Cristian Dan, juc]nd un sculptor cu plete
de rocker ;i barb[ br]ncu;ian[. Iar Crina Andriuc[ impresioneaz[ din nou
prin firescul dezarmant cu care etaleaz[
chipurile unei seduc[toare care a r[mas,
`n fond, feti\[.
Vasile A.

Simbioza teatrului ;i muzicii - impresii de spectator la Oper[
~n interval de c]teva zile am
avut ocazia s[ asist[m la dou[
spectacole de oper[ `n dou[ ora;e
diferite, ambele lucr[ri prezentate
apar\in]nd celebrei triade realizate
de compozitorul W.A. Mozart ;i
libretistul Lorenzo Da Ponte. ~n
18 martie am v[zut ;i ascultat
“Cosi fan tutte” la Opera Na\ional[
din Bucure;ti, iar `n 23 martie
“Don Giovanni” la Opera Maghiar[ din Cluj-Napoca.
Atunci c]nd membrii Cameratei
Florentine g]ndeau, `n jurul anului
1600, crearea unei arte ideale care s[
`ngem]neze cuv]ntul scris ;i sunetul
muzicii, nu b[nuiau probabil amploarea
pe care fenomenul operei o va lua patru
secole mai t]rziu. Mult[ vreme a fost o
art[ rezervat[ nobililor ;i boga\ilor, dar
`n zilele noastre marii c]nt[re\i sunt vedete populare, mai ales dup[ succesul
unor formule concertistice de mas[,
cum a fost trio-ul de tenori Carreras Domingo - Pavarotti. Industria operei
`nv]rte milioane de dolari `n spectacole
;i `nregistr[ri, chiar dac[ repertoriul este
oarecum canonic ;i operele noi sunt
destul de rare, ultimul “clasic”, Giacomo
Puccini, murind `n 1924.
Ion Luca Caragiale, bun cunosc[tor
de oper[, spunea c[ trei lucruri sunt necesare pentru un spectacol bun< bani,

Scen[ din finalul primului act al spectacolului “Cosi fan tutte” de Mozart la Opera Na\ional[ din Bucure;ti
bani ;i bani. C]nt[re\ii buni cost[, decorurile orchestra, regia... Opera este
cea mai costisitoare form[ de art[. De
aceea `n Rom]nia pu\ine ora;e `;i permit s[ `ntre\in[ companii permanente
de oper[< Bucure;ti, Cluj, Ia;i, Timi;oara, Craiova, Bra;ov, Constan\a.
Opera Na\ional[ din Bucure;ti a
avut sal[ plin[ la “Cosi fan tutte”, un

spectacol a c[rui parte teatral[, de regie
;i decor, a fost `mprumutat[ de la compania englez[ Garsington Opera. O regie modern[, pu\in cam agitat[ ;i prolix[ mai ales `n primul act, c]nd corul
st[ `n scen[ aproape tot timpul, actul 2
fiind tratat mai clasic. Am descoperit
dou[ voci excelente< mezzosoprana Maria Jinga (Dorabella) ;i baritonul Daniel

Filipescu (Guglielmo). Contestat de
unii, basul Vicen\iu |[ranu a fost liantul
spectacolului `n rolul decisiv al lui Don
Alfonso, aduc]ndu-i cinismul necesar
dublat de o voce boem[. Actul 2 a str[lucit `n p[r\ile lirice, cel mai aplaudat moment fiind aria sopranei, “Per pieta, ben
mio, perdona”, c]ntat[ minunat de Simona Neagu. A dirijat un specialist, Ti-

beriu Soare, ale c[rui conferin\e volubile
despre oper[ str]nse `ntr-o carte le g[si\i
la Sala de Lectur[ a Bibliotecii Jude\ene.
“Don Giovanni” de la Cluj a suferit
mult din pricina unei regii rudimentare,
care nu s-a potrivit defel cu decorul
grandilocvent ;i etajat. De multe ori am
avut senza\ia unei opere `n concert, iar
tenorul Barta Lorant a prins o zi lamentabil[. De asemenea, s-au f[cut c]teva
t[ieturi neinspirate `n libret. Dar ;i aici
am v[zut o c]nt[rea\[ foarte bun[, o
voce mare, care ar merita aten\ia unor
scene celebre< Egyed Apollonia. Spectacolul `nflorea cu ea `n scen[, o Donna
Elvira focoas[ ;i dinamic[, aproape violent[ uneori. ~n rolul titular, baritonul
Sandor Csaba a evoluat `n crescendo,
reu;ind s[ dea for\a expresiv[ necesar[
celebrei scene finale, a pr[bu;irii `n infern. A fost pl[cut[ ;i prezen\a Liviei
Chiuariu `n Zerlina, portret de feminitate inocent[ ;i voce condus[ cu lejeritate. Problemele din registrul acut au
ajutat-o, paradoxal, pe soprana Fulop
Timea s[ dea mai mult[ credibilitate
Donnei Anna `n a doua sa arie. Urmeaz[, `n 13 aprilie, “Nunta lui Figaro”.
Dac[ ave\i ocazia, merge\i la oper[.
Experien\a pe viu a simbiozei teatrului
cu muzica nu trebuie ratat[, iar spectacolele sunt titrate. La Timi;oara, de
pild[, se va lansa “Carmen” `n regia lui
Silviu Purc[rete, care se anun\[ un spectacol grandios, m[car `n partea teatral[.
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Horaţiu Şerbescu, membru al echipei de cercetători, a declarat pentru mediafax.ro că invenţia
este brevetată, următorul pas fiind găsirea unor state dornice să colaboreze pentru construirea tunului, cum ar fi SUA, China, Japonia, Germania, Franţa, în condiţiile în care costurile se ridică la
miliarde de euro.

MAGAZIN

Tun spa\ial cu lumin[ ce tope;te
asteroizii la coliziunea cu P[mântul,
la Salonul de Inventic[ din Cluj-Napoca

O moned[ extrem
de valoroas[ a fost
furat[ dintr-un
muzeu din Berlin.
Cânt[re;te 100
de kilograme

O echipă de cercetători din cadrul unui institut din Bucureşti a
inventat tunul spaţial cu lumină
concentrată care are rolul de a
topi sau devia asteroizii sau meteoriţii care ar intra în coliziune
cu Pământul, proiectul fiind prezentat la Salonul de Inventică
ProInvent care a început la ClujNapoca.
Horaţiu Şerbescu, membru al echipei de cercetători, a declarat pentru
mediafax.ro că invenţia este brevetată,
următorul pas fiind găsirea unor state
dornice să colaboreze pentru construirea tunului, cum ar fi SUA, China, Japonia, Germania, Franţa, în condiţiile
în care costurile se ridică la miliarde
de euro.
“Am prezentat un tun cu lumină
concentrată care captează razele de lumină de la soare şi prin procesul de reflexie se creează unde paralele care ies
printr-un ghid de undă spre un corp
ceresc pentru a-l topi sau a-l devia de
la traiectoria de ciocnire cu Pământul.
Este o invenţie românească, brevetată,
avem prototipul, avem două variante,
şi partea de calcule efectuată, mai avem
de definitivat unele detalii. Următorul
pas este să găsim state dornice să colaboreze pentru construirea tunurilor,
cum ar fi SUA, China, Japonia, Germania, Franţa. Un astfel de tun este
scump, mai scump decâ un satelit, de
ordinul miliardelor de euro, deoarece
conţine materiale preţioase în construcţia lor, precum foiţă de aur, panouri fotovoltaice, motoare ionice. Dar
este un element care previne coliziunea
unui asteroid sau meteorit cu Pământul
şi are rolul de a proteja Pământul”, a
spus Şerbescu.

Tunul ar urma s[ fie plasat
`n spa\iu
Potrivit acestuia, tunul ar urma să
fie plasat în spaţiu, pe orbita circum-

Tunul spa\ial rom]nesc este o inven\ie brevetat[ ;i este dorit[ de mai multe state ale lumii
solară care colectează lumina solară pe
care o concentrează şi o dirijează spre
asteroizii care pot intra pe traiectorii
de coliziune cu Pământul.
“În funcţie de aplicaţie, lumina
concentrată de acest tun poate fi de câteva ori până la câteva mii de ori mai
intensă decât radianţa solară de la nivelul orbitei Pământului.

Proiectul tunului cu lumină
a fost prezentat şi la Târgul
de Invenţii de la Geneva
Lumina provenită de la acest tun
spaţial poate fi folosită şi pentru a alimenta cu energie electrică panourile
solare ale sateliţilor sau telescoapelor,
prelungindu-le, astfel, durata de
funcţionare”, a mai spus Horaţiu Şerbescu.

Proiectul tunului cu lumină realizat
de specialiştii Institutului Naţional de
Cercetare şi Dezvoltare Turbomotoare
COMOTI Bucureşti a fost prezentat şi
la Târgul de Invenţii de la Geneva.

Sterilizator de bani conceput
de un rom]n, premiat
cu aur la Geneva
O altă invenţie prezentată la ProInvent este un sistem sterilizator de bancnote şi monede conceput de un
timişorean şi care are rolul de a elimina
virusurile, bacteriile şi microorganismele de pe suprafaţa acestora care sunt
dăunătoare sănătăţii.
„Sistemul este alcătuit dintr-o casă
de bani din inox, un ansamblu de lămpi
cu Ultra Violete (UV) germicidale cu
emisie de ozon şi un bloc automat care

comandă aprinderea şi stingerea lămpilor. Un astfel de sistem previne transmiterea unor boli cauzate de microorganismele prezente pe bani. Durata de
eliminare a bacteriilor durează câteva
secunde, iar la finalul procesului banii
rămân curaţi”, a declarat inventatorul
Remi Rădulescu.
Potrivit acestuia, sistemul este conceput pentru bănci, dar şi pentru casieriile firmelor şi ar costa câteva mii
de euro.
Invenţia a fost premiată deja la târguri de inventică de la Bruxelles şi Geneva unde a luat medalii de aur.
Salonul de Inventică ProInvent, organizat de Universitatea Tehnică ClujNapoca (UTCN) în perioada 22 – 24
martie, prezintă peste 370 de invenţii
din ţară sau străinătate, din ţări precum
Iran sau Malaysia.

Cercet[torii au ajuns la o adev[rat[ comoar[
preistoric[< cea mai mare urm[ a unui dinozaur
De-a lungul a 25 de kilometri pe
coasta vestică a Australiei se află o adevărată comoară preistorică. Sute de
amprente de acum 130 de milioane de
ani au rămas impregnate în sol, cercetătorii reuşind să le studieze doar în
timpul refluxului.
Printre nenumăratele urme de dinozauri a fost descoperită şi una dintre
cele mai mari. Măsurând aproximativ
1,74 de metri lungime, urma ar putea
aparţine unui sauropod gigant, conform Business Insider.
,,Nu există nimic asemănător cu o
astfel de mărime'', afirmă Steve Salisbury, paleontolog din cadrul Universităţii din Queensland
În zonă au fost descoperite şi urme
de theropozii carnivori care umblau în
două membre, urmele fiind similare
cu cele din filmul ,,Jurassic Park.'' Urmele membrelor cu trei degete au o

semnificaţie specială pentru zona în
care au fost descoperite, legendele locale sugerează că urmele aparţin lui
Marala sau ,,Omul Emu'' care străbătea
acele locuri dictând regulile după care
ar trebui lumea să se comporte.
,,Am descoperit cinci tipuri diferite
de urme de dinozauri, aproximativ şase
tipuri de urme aparţinând sauropodelor ierbivore cu gâtul lung, patru tipuri
de urme aparţinând ornitopodelor şi
alte şase tipuri de urme ale ankylosaurilor,'' afirmă expertul.
Având în vedere faptul că echipamentul nu poate fi lăsat la faţa locului
atunci când are loc fluxul, cercetătorii
au utilizat drone pentru a cartografia
cu ajutorul fotografiilor digitale şi al
scanărilor cu laser zona.
,,Este un loc magic, propriul Jurassic Parc al Autraliei,'' a declarat cercetătorul.

O monedă de aur în valoare de 4 milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Germania. Moneda a fost înscrisă
în Guinness Book datorită purităţii materialului din care este fabricată.
Moneda care cântărește 100 de kilograme a fost furată luni dimineaţa din Muzeul Bode din Berlin, informează CNN.
Media din Germania a raportat că valoarea monedei din aur este estimată între
3,7 milioane de euro și puţin peste 4 milioane. Denumită “Big Maple Leaf ”, moneda a fost înmânată de către Royal Canadian Mint în 2007 Germaniei în timpul
vizitei reginei Elisabeta a-II-a. Puritatea
materialului din care este confecţionată
este de 999,99/1000 aur.
Moneda se află în colecţia Muzeului
Bode din 2010. În urma cercetărilor,
poli\iștii au descoperit o scară în staţia de
tren din apropierea muzeului. Moneda are
pe o faţă portretul reginei Elisabeta a-II-a
și pe cealaltă faţă o frunză de arţar.

S-a descoperit prima
muta\ie din procesul
de dezvoltare
a vie\ii umane
Experţii au reușit, în premieră, să surprindă prima mutaţie genetică din dezvoltarea umană. Prin secvenţierea întregului genom, experţii au dezvăluit ce s-a
întâmplat în momentul în care genomul
adulţilor era doar un embrion microscopic.
Rezultatele lor sugerează că primele două
celule au contribuit la dezvoltarea oamenilor într-un mod cu totul diferit, informează Science Alert.
Mutaţiile apar sub două forme, cele
ereditare și cele somatice, cele care pot apărea în orice etapă a vieţii individului, inclusiv în primele zile ale dezvoltării embrionale. În general, mutaţiile somatice nu
generează probleme, însă uneori pot provoca apariţia cancerului și a altor boli. În
prezent, cercetătorii au reușit să descopere
perioada în care apar aceste mutaţii. ,,Este
pentru prima dată când am reușit să observăm cum apar mutaţiile în dezvoltarea
timpurie a omului,'' a declarat geneticianul
Young Seok Ju din cadrul Institute Wellcome Trust Sanger din Marea Britanie.
Pentru descoperirea mutaţiilor, cercetătorii
au analizat mostre de ţesut și sânge de la
279 de persoane cu cancer la sân. Utilizând
aceste mostre de la pacienţii cu cancer au
reușit să testeze dacă mutaţiile au fost prezente atât în ţesutul și sângele normal, cât
și în cele extrase din probele de ţesut canceros. Rezultatele au dovedit apariţia a
163 de mutaţii care au apărut în timpul
primelor diviziuni celulare ale embrionului. Cercetătorii speră ca descoperirea să
fie predecesoarea următoarelor studii privind înţelegerea vieţii umane din primele
etape.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.
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Ella Woodward Mills< „Schimbarea
alimenta\iei mi-a transformat via\a”

Numele scriitoarei culinare britanice, cunoscut[ de public ca Deliciously Ella, a devenit sinonim cu
alimenta\ia s[n[toas[ bazat[ pe vegetale. De la debutul blogului s[u
cu acela;i nume, `n 2012, t]n[ra `n
v]rst[ de 25 de ani a f[cut senza\ie
pe re\elele sociale. Prima sa carte
de re\ete, tradus[ `n 16 limbi, a fost
cea mai v]ndut[ carte a anului 2015
pe Amazon, iar Ella a mai publicat
de atunci `nc[ dou[ c[r\i. Dar
aceasta nu e tot. A deschis ;i dou[
restaurante `n Londra, lans]nd recent ;i o linie de gust[ri energizante
din ingrediente naturale.
Inspira\ia pentru crearea unui blog
i-a venit `n perioada studen\iei petrecute
la Universitatea St. Andrew’s din Sco\ia,
c]nd, `n 2011, a `nceput s[ se simt[ foarte
r[u. “M-am trezit `ntr-o diminea\[ cu
stomacul at]t de umflat `nc]t p[rea c[
sunt `n ultimul trimestru de sarcin[.”
Dup[ mai multe investiga\ii medicale a
fost diagnosticat[ cu o boal[ rar[ numit[
sindromul de tahicardie postural[, care
afecteaz[ sistemul nervos vegetativ. Avea
constant o stare de somnolen\[ ;i dureri,
iar b[t[ile inimii i se accelerau sau se diminuau c]nd se a;tepta mai pu\in. Ajunsese s[ doarm[ p]n[ la 16 ore pe zi ;i petrecea s[pt[m]ni `ntregi f[r[ s[ ias[ din
camera ei. „Nu-mi puteam controla
b[t[ile inimii, circula\ia, digestia ;i sis-

temul imunitar. Am stat luni `ntregi prin
spitale `ncerc]nd tot felul de medicamente. Sufeream at]t din punct de vedere fizic, c]t ;i psihic. Eram o student[ de 20
de ani care nu era capabil[ s[ fac[ mai
nimic, fiind mai tot timpul `n pat.”
Dup[ aceast[ izolare s-a instalat ;i
depresia, moment `n care a realizat c[
trebuia s[ fac[ ceva pentru a ie;i din starea deplorabil[ `n care era, mai ales c[
trebuia s[ ia steroizi ;i alte 28 de pastile
zilnic. Atunci a devenit interesat[ de alimenta\ie ;i stilul de via\[, respectiv de
modul `n care acestea ar putea s[ o ajute
s[-;i revin[. Inspirat[ de cartea lui Kris
Carr, Ella a decis peste noapte s[ treac[
la o diet[ vegetarian[, f[r[ gluten, lactate
sau zah[r. Dup[ o via\[ `ntreag[ `n care
m]ncase numai alimente procesate, pline
de zah[r, aceasta a fost o mare provocare
pentru ea. „Uram fructele, uram legumele, habar nu aveam ce e quinoa. Cartea
mi-a dat speran\[ pentru prima dat[ `ntrun an de zile. Am fost at]t de inspirat[
de povestea ei ;i am sim\it c[ puteam s[
m[ fac bine – a fost un sentiment uimitor.”
Trecerea de la alimenta\ia
nes[n[toas[ la cea vegetarian[ nu a fost
u;oar[. Dup[ trei luni de m]ncat acelea;i
alimente fade, a decis s[ `;i extind[ orizonturile ;i s[ experimenteze, `ncerc]nd
diverse re\ete. „Nu ;tiam prea bine ce s[
m[n]nc pentru a-mi men\ine s[n[tatea
;i nici nu eram `n stare s[ g[tesc.” ~n 2012,
la sugestia unei prietene, ;i-a creat un
blog numit “Deliciously Ella”, pentru a

`mp[rt[;i aceast[ aventur[ ;i altora care
se confruntau cu astfel de probleme ;i
pentru a avea o motiva\ie. „Am `nceput
prin a g[ti eu singur[, preocupat[ s[
m[n]nc mai mult[ m]ncare g[tit[ `n cas[
care s[ con\in[ necesarul zilnic de legume ;i fructe.” Procesul de `ns[n[to;ire a
fost unul lent, fiindu-i necesari aproape
doi ani pentru a sim\i c[ starea ei s-a stabilizat, moment `n care a renun\at ;i la
medica\ie. Dup[ `nc[ un an ;i jum[tate
a sim\it c[ `n cazul ei aceast[ schimbare
de alimenta\ie a func\ionat. „Trebuie s[
am grij[ `n continuare av]nd `n vedere
afec\iunea de care suf[r, `mi \in sub control simptomele ;i sunt `n stare s[ fac
acele lucruri de care nu eram sigur[
`nainte.”
C]nd a `nceput s[ se g]ndeasc[ la
ideea de a se alimenta s[n[tos, Ella a presupus c[ trebuie s[ m[n]nce doar salate
de legume ;i morcovi r[zui\i. „A fost deprimant ;i nu era ceva ce-mi doream.”
De aceea a decis s[ schimbe aceast[ percep\ie legat[ de alimenta\ia s[n[toas[,
care trebuia s[ fie una care s[-\i fac[
pl[cere ;i s[ te fac[ s[-\i dore;ti s[ `ncerci
noi re\ete pe care apoi s[ le `mp[rt[;e;ti
;i altor oameni dornici s[ le prepare. Blogul ei a devenit unul foarte popular de la
lansarea lui, atr[g]nd milioane de vizitatori din toate col\urile lumii `n fiecare
lun[.
Un an mai t]rziu a `nceput s[ \in[
cursuri de g[tit ;i ;i-a lansat propria aplica\ie culinar[, care a ajuns pe primul loc
`n topul celor mai desc[rcate astfel de

aplica\ii din Anglia ;i Statele Unite. „Nu
mi-a; fi `nchipuit niciodat[ c[ blogul
meu se va transforma at]t de mult ;i va
deveni chiar o afacere profitabil[. E chiar
ironic ;i pu\in ciudat, dar e ceva incredibil. M-a ajutat s[ transform ceva foarte
negativ din via\a mea `n ceva incredibil
de pozitiv. M-a adus `ntr-o alt[ lume pe
care o ador ;i de care sunt pasionat[. Nu
a; fi crezut niciodat[ c[ voi ajunge s[ fiu
at]t de pasionat[ de broccoli!” Printre
alimentele sale preferate se num[r[
ov[zul, pe care-l folose;te `n multe forme,
avocado, hummus-ul ;i cartofii dulci.
Desigur c[ un loc de cinste `l au condimentele ca chili, semin\e de mu;tar, turmeric, chimen, paprika, scor\i;oara ;i
ghimbirul, care transform[ complet gustul m]nc[rii.
~n procesul de schimbare a
alimenta\iei, Ella a avut ;i sprijinul unui
nutri\ionist, care a ajutat-o s[-;i \in[ sub
control simptomele ;i i-a recomandat
unele suplimente naturiste. „Am luat antibiotice timp de doi ani ;i jum[tate, a;a
c[ am avut grij[ s[-mi tratez sistemul digestiv, care a avut de suferit, cu probiotice, pe care le iau ;i acum. Am tratat, de
asemenea, ;i problema legat[ de producerea sc[zut[ de cortizol. Toate acestea
m-au ajutat s[-mi revin.”
Pe l]ng[ alimenta\ie ;i suplimente,
mi;carea a ajutat-o s[ lupte cu stresul,
oferindu-i posibilitatea de a se relaxa. „~n
cazul meu, simt c[ exerci\iile fizice m[
ajut[ s[ intru `ntr-o stare mental[ pozitiv[. Ador cursurile de spinning, precum

;i ;edin\ele de yoga.” Recunoa;te c[ ceea
ce a func\ionat la ea s-ar putea s[ nu fie
potrivit ;i pentru al\ii. „Nu sugerez c[
toat[ lumea trebuie s[ m[ imite. Multe
persoane g[sesc o abordare mai tolerant[
fa\[ de ce alimente li se potrivesc, iar
acestea includ carnea ;i pe;tele.”
Una dintre cele mai mari provoc[ri
pe care a trebuit s[ le `nfrunte `n calitate
de antreprenoare a fost frica de expunere,
sentimentul de vulnerabilitate dat de
p[rerile preconcepute ale oamenilor.
„Dar trebuie s[ mergi `nainte, s[ fii curajos ;i s[-\i p[strezi z]mbetul pe buze.
So\ul meu Matt este ;i partenerul meu
de afaceri – el se ocup[ de partea de dezvoltare, iar eu m[ ocup de partea creativ[,
de m]ncare. Colaborarea noastr[ ne-a
ajutat s[ facem fa\[ tuturor provoc[rilor.”
Chiar dac[ nu a adus `n discu\ie niciodat[ dietele de sl[bit sau alimenta\ia dus[
la extrem, Ella recomand[ o alimenta\ie
bogat[ `n fructe ;i legume, dar nu crede
c[ ar trebui s[ ne sim\im vinova\i dac[
ne bucur[m de pu\in tort cu ciocolat[
din c]nd `n c]nd. „Cei care doresc s[-;i
`mbun[t[\easc[ stilul de via\[ nu trebuie
s[ schimbe totul peste noapte. ~ncepe\i
prin a ad[uga ceva – c]te un element la
fiecare mas[ timp de o s[pt[m]n[, iar
asta nu sun[ at]t de `nfrico;[tor ;i
`nseamn[ 21 de fructe sau legume diferite. Consider c[ e esen\ial s[ g[sim un
echilibru viabil care ne va face s[ ne
sim\im bine `n pielea noastr[ zi de zi,
pentru totdeauna, ;i nu doar o solu\ie de
moment.”

