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din |[rile Române

Meletie R[u\iu,
primul paroh
;i protopop
ortodox rom]n
de Satu Mare
Preotul Meletie Răuțiu s-a născut în județul Boto;ani, a trăit o perioadă la Râmnicu Vâlcea ;i s-a stabilit la Satu Mare în 1920. În 25
noiembrie 1920 prime;te sigiliul primei parohii ortodoxe din Satu
Mare cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. A luptat din răsputeri
pentru ridicarea bisericii cu acela;i hram, pe care din păcate nu a
mai apucat să o vadă finalizată.

Furtunile cu tunete
;i fulgere din luna
mai ne prevestesc
un an roditor
În această lună muncile
câmpului și ale grădinilor devin
priorități, astfel țăranii părăsesc
casele și gospodăriile pentru a fi
în toiul lucrărilor agrare.
Alte superstiții ale lunii mai
fac referire la anul agricol ce urmează, cât și la timpul din decursul acestuia, astfel< dacă în
serile lunii mai apare rouă și e
timp răcoros, atunci vom avea
belșug la vin și fân> ploaia caldă
a lunii mai e binecuvântare pentru culturile de grâu și porumb>
dacă în luna mai năpădesc gândacii, atunci vom avea un an mănos> furtunile cu tunete și fulgere
din luna mai ne prevestesc un
an roditor> dacă luna mai e ploioasă, atunci vom avea un iunie
secetos etc.
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Meletie Răuțiu (12 februarie 1858 - 26 decembrie 1938)

“Fior di Szatmar” a atras la Ardud
entuzia;ti ai artelor mar\iale istorice
europene din 6 \[ri
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Două teze diametral opuse au fost
formulate în privinţa revoluţiei paşoptiste< simplă imitaţie a revoluţiei franceze
din februarie 1848 sau produs firesc al
dezvoltării societăţii româneşti, care reclama cu necesitate schimbările preconizate de revoluţionari.
De fapt, fiecare teză are o parte de
adevăr şi nici una nu este corectă până
la capăt. Tineretul intelectual moldomuntean ce avea să furnizeze grosul cadrelor de conducere ale revoluţiei se afla
în permanenţă pe lungimea de undă a
Parisului. Mulţi dintre ei se aflau în capitala Franţei când Ludovic-Filip a fost
răsturnat şi au participat la manifestaţiile
şi luptele de stradă. Impulsul venit de la
Paris este aşadar de netăgăduit. Integrarea spaţiului românesc în marele curent
revoluţionar de la 1848, numit „Primăvara popoarelor”, a însemnat, cum a remarcat Catherine Durandin, şi cea dintâi
sincronizare, în sensul riguros al termenului, al fenomenului românesc şi al celui european, chiar dacă promotorul revoluţiei române a fost un grup minoritar.
La rândul lor, paşoptiştii, pentru a
înlătura imaginea unor simpli imitatori,
au stăruit asupra rădăcinilor interne
foarte adânci ale revoluţiei.
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Râurile Some;, Tur ;i Crasna
au avut debite istorice
în mai - iunie 1970

Inunda\iile reprezintă hazardul cel mai răspândit de pe Terra
cu numeroase pierderi de vie\i
omene;ti ;i cu pagube materiale
de mari propor\ii, dereglând buna
desfă;urare a activită\ilor socialeconomice. ~n acest an, în 14 - 15
mai se împlinesc 48 de ani de la
adevărata tragedie produsă de
Râul Some; în anul 1970, când,
întreaga comunitate a Sătmarului

a trecut prin clipe de co;mar, unii
pierzându-;i via\a, îneca\i în apele
învolburate ;i repezi ale râului.
Some;ul la acea dată a atins un
nivel record de 10.850 mm, iar
debitul maxim de 3342 m³/s.
O lucrare ampl[ despre riscul
inunda\iilor a fost realizat[ de Daniel Sanislai, directorul ;colii din
Poiana Codrului.
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ISTORIE
Se împlinesc 50 de
ani de la fabricarea
primei Dacii
Primul autoturism național produs vreodată în România a fost Dacia
1100. Primul exemplar a început să
fie asamblat în 11 mai 1968. Prețul era
de circa 55.000 lei, fiind considerat
prohibitiv pentru majoritatea românilor.
În 1965 Nicolae Ceau;escu decide
că trebuie redus efortul valutar făcut
cu importul de autoturisme. A;a a apărut necesitatea fabricării unui autoturism românesc sub licență străină. A
fost lansată cererea de licență pentru
un autoturism de clasă medie, cu o capacitate de 1000-1300 cmc.
La licitație s-au prezentat cu oferte
firme de renume ca Renault, Peugeot,
Fiat, Alfa Romeo, Austin, care au prezentat modelele Renault 10, Peugeot
204, Fiat 1100D, Alfa Romeo 1300,
Austin Mini Morris. Din considerente
tehnice ;i economice a fost reținută
doar oferta firmei Renault pentru autoturismul Renault 12. Motivat de
efortul valutar necesar, s-a revenit asupra opțiunii, montajul ;i integrarea
parțială începând însă cu Renault 8.
Prin Hotărârea Consiliului de
Mini;tri nr. 2004 din 16 septembrie
1966 s-a stabilit amplasarea uzinei de
autoturisme la Coliba;i, vecină cu Uzina “Vasile Tudose”, care era demult
furnizorul principal de piese si subansamble pentru autocamioane si tractoare. La 1 iulie 1968 s-a trecut la începerea probelor de funcționare în gol.
Primul autoturism de control, după
parcurgerea celor 217 posturi de lucru
ale liniilor de montaj, a fost gata în
ziua de 3 august 1968. Dacia 1100 a
început să fie produsă în serie la 20
august 1968.
La ordinul direct al fostului dictator, între farurile modelului 1100 a
fost plasată o tijă cromată ce conținea
noua emblemă a Uzinei de Autoturisme Pite;ti< un vultur. Ulterior, acesta
a fost înlocuit de o riglă din plastic ce
avea inscripția Dacia 1100. Autoturismele Dacia 1100 s-au produs până la
sfâr;itul anului 1971, pornind pe drumurile patriei un număr de 37.546 de
autoturisme.
Primul model de Dacie 1100 a fost
facut cadou lui Nicolae Ceau;escu în
august 1968. Ma;ina este în stare de
funcționare ;i acum. Pe placheta omagială stă scris< “Primul autoturism de
serie fabricat în Republica Socialistă
România. Muncitorii, Inginerii ;i Tehnicienii Constructori de Ma;ini vă
aduc Dumneavoastră Tovară;e Nicolae Ceau;escu prinosul de Recuno;tință pentru Inițierea Producției de Autoturisme în România ;i pentru grija
Permanenăa ce o Purtăm Dezvoltării
industriei noastre Socialiste".
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La Marea Adunare de la Blaj (3/15 – 5/17 mai), poziţia şi revendicările românilor ardeleni au fost
expuse într-un magistral discurs de către Simion Bărnuţiu. El a condamnat vehement „unirea”
Transilvaniei cu Ungaria.

170 de ani de la Revolu\ia
pa;optist[ din |[rile Române
În Anul Centenarului se împlinesc 170 de ani de la Revoluția română de la 1848 din Țările Române,
care a favorizat următoarele evenimente până la Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, Unirea Principatelor de la 1859 și cucerirea Independenței de stat a României de la 1877
– 1878.
Revoluţia de la 1848, fenomen general european, a deschis un capitol nou în
istoria omenirii. O parte însemnată a
continentului european a fost cuprinsă
în procesele revoluţionare. Deşi acestea
au îmbrăcat fiecare, forme specifice, ele
au înfăţişat şi numeroase trăsături. Oricum, urmarea lor principală avea să fie
instaurarea unei noi ordini în existenţa
naţiunilor şi statelor europene şi, după o
perioadă de reacţiune contrarevoluţionară, apusul absolutismului. (...)

Imita\ie sau produs firesc?
Două teze diametral opuse au fost
formulate în privinţa revoluţiei paşoptiste< simplă imitaţie a revoluţiei franceze
din februarie 1848 sau produs firesc al
dezvoltării societăţii româneşti, care reclama cu necesitate schimbările preconizate de revoluţionari.
De fapt, fiecare teză are o parte de
adevăr şi nici una nu este corectă până
la capăt. Tineretul intelectual moldomuntean ce avea să furnizeze grosul cadrelor de conducere ale revoluţiei se afla
în permanenţă pe lungimea de undă a
Parisului. Mulţi dintre ei se aflau în capitala Franţei când Ludovic-Filip a fost
răsturnat şi au participat la manifestaţiile
şi luptele de stradă. Impulsul venit de la
Paris este aşadar de netăgăduit. Integrarea spaţiului românesc în marele curent
revoluţionar de la 1848, numit „Primăvara popoarelor”, a însemnat, cum a remarcat Catherine Durandin, şi cea dintâi
sincronizare, în sensul riguros al termenului, al fenomenului românesc şi a celui
european, chiar dacă promotorul revoluţiei române a fost un grup minoritar.
La rândul lor, paşoptiştii, pentru a
înlătura imaginea unor simpli imitatori,
au stăruit asupra rădăcinilor interne foarte adânci ale revoluţiei. Nicolae Bălcescu
a exprimat răspicat acest punct de vedere<
„Revoluţia română de la 1848 n-a fost
un fenomen neregulat, efemer, fără trecut
şi viitor, fără altă cauză decât voinţa întâmplătoare a unei minorităţi sau mişcarea generală europeană. Revoluţia generală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor”. Istoriografia română postbelică a
preluat şi fundamentat teza lui Bălcescu<
Gh. Platon vede în revoluţia paşoptistă
punctul de convergenţă a patru revoluţii<
demografică, agrară, industrială şi ideologică.
În ultimele decenii s-a scris mult în
istoriografia noastră despre caracterul
unitar al revoluţiei române din 1848. Teza este numai parţial justificată. Este adevărat că evenimentele revoluţionare s-au
petrecut aproape concomitent în Moldova, Transilvania şi Ţara Românească
şi că programele au cuprins multe revendicări comune, ceea ce relevă dezvoltarea
unitară a celor trei Ţări române. Deosebirile sunt însă notabile< în Moldova,
practic, totul s-a desfăşurat în trei zile,
între 27 şi 29 martie 1848> în Ţara Românească, revoluţionarii au izbutit să se
menţină la putere trei luni (11 iunie – 13
septembrie), iar problema capitală cu care s-a confruntat guvernul provizoriu a
fost rezolvarea chestiunii agrare> în Transilvania, revoluţia s-a prelungit până în

Studenți revoluționari din Moldova și Țara Românească, prezentând la Paris
tricolorul românesc cu mențiunile "Dreptate, Frăție" în 1848.
Acuarelă de C. Petrescu
1849, iar socialul a cedat în întâietate
naţionalului.

Revendicările revoluționarilor
Petiţia – proclamaţie prezentată de
paşoptişti la Iaşi începea cu punctul
„Sfânta păzire a Regulamentului în tot
cuprinsul său şi fără nici o răstălmăcire”
celelalte revendicări păstrau un caracter
moderat< combaterea corupţiei, siguranţa
persoanei, îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor, măsuri pentru încurajarea agriculturii şi comerţului, crearea unei bănci
naţionale. Cu tot conţinutul moderat al
petiţiei, Mihail Sturdza a reacţionat rapid
şi dur, arestându-i şi exilându-i pe principalii promotori ai acţiunii. Unii ca Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri şi
Mihail Kogălniceanu, s-au refugiat în
Bucovina. Aici, Mihail Kogălniceanu a
redactat un nou program intitulat Dorinţele partidei naţionale în Moldova,
mai radical decât cel prezentat la Iaşi> de
astă dată, Regulamentul organic este condamnat, întrucât constrânge societatea
la imobilitate şi „ne-au tăiat toată relaţia
cu trecutul fără a ne întemeia presentul”>
principala cerinţă este „neatârnarea administrativă şi legislativă în toate cele
dinlăuntru fără amestec a orice puteri
străine”, egalitatea în drepturi civile şi
politice, garantarea individului şi a domiciliului, libertatea tiparului, învăţământ egal şi gratuit, secularizarea
averilor mănăstirilor închinate, desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor, împroprietărirea ţăranilor prin despăgubire,
eliberarea robilor ţigani şi altele. Ca încununare a acestor revendicări, Partida
Naţională cerea unirea Moldovei cu Ţara
Românească, considerată „cheia boltei
fără care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional”.

În Transilvania, revoluţia a început
ca o continuare a revoluţiilor de la Viena
şi Buda, dar şi ca o reacţie faţă de aceasta
din urmă, mai exact, faţă de decizia dietei
ungare de a vota unirea Transilvaniei cu
Ungaria, altfel spus, încorporarea administrativă a Transilvaniei la Ungaria,
aşadar, lichidarea individualităţii ei politico-administrative.
Această decizie a provocat o adevărată furtună între românii din Transilvania. La Marea Adunare de la Blaj (3/15
– 5/17 mai), poziţia şi revendicările românilor ardeleni au fost expuse într-un
magistral discurs de către Simion Bărnuţiu. El a condamnat vehement „unirea”
Transilvaniei cu Ungaria< „uniunea nu e
nimic mai puţin decât contopirea pe care
o doresc ungurii demult> adecă ungurii,
vor, prin uniune, să şteargă deocamdată
privilegiile Ardealului şi împreună cu
privilegiile să strângă pe toate popoarele,
ca să facă din toate numai o naţiune, care
să se numească naţiunea cea mare şi tare
ungurească”. (...)

Confruntarea între revoluţionarii români şi maghiari
Refuzul guvernului revoluţionar maghiar de a ţine seama de voinţa românilor
transilvăneni făcea inevitabilă alăturarea
lor la cauza Curţii din Viena, aflată în
conflict cu guvernul ungar. Naţionalismul lui Kossuth şi teama naţionalităţilor
nemaghiare de a fi deznaţionalizate a fost
valorificată de Curtea imperială, care lea atras de partea sa împotriva maghiarilor. S-a ajuns astfel la strania situaţie ca
revoluţia română din Transilvania să fie
solidară cu autoritatea imperială împotriva revoluţiei ungare.
Confruntarea între revoluţionarii români şi maghiari devenea inevitabilă şi

ea a fost precipitată de măsurile dure luate de autorităţile maghiare. Printre cei
executaţi s-a aflat şi pastorul Sas Ştefan
Ludwig Roth, care, în 1842, relevase că
limba de comunicaţie în Transilvania este
cea română< „A declara o limbă drept
limba oficială a ţării nu e nevoie. Căci
noi avem deja o limbă a ţării. Nu este
limba germană, dar nici cea maghiară,
ci este limba valahă. Oricât ne-am suci
şi ne-am învârti noi, naţiunile reprezentate în dietă, nu putem schimba nimic.
Asta este realitatea. Pst, pst! Mi se spune
şi cineva mă trage de mânecă. Nerodule!
Aşa ceva nu se spune!”.
Trupele maghiare şi-au impus controlul asupra Transilvaniei, cu excepţia
Munţilor Apuseni, ocupaţi de forţele lui
Avram Iancu şi deveniţi cetatea de rezistenţă a românimii transilvănene. Încercarea unui corp maghiar, condus de maiorul Hatvani, de a pătrunde în această
zonă s-a soldat cu înfrângerea sa deplină
în mai 1849, la lupte participând, în oaste,
şi preoţi şi femei. (...)
Înfrângerea armatei ungare la Şiria
(1/13 august 1849) a pecetluit soarta revoluţiei ungare şi a asigurat victoria
Curţii de la Viena.
În Ţara Românească, după un atentat
neizbutit împotriva domnitorului Gheorghe Bibescu, revoluţia a fost declanşată
la Islaz (9/21 iunie 1848) de un grup condus de Ion Heliade Rădulescu, autorul
Proclamaţiei, ce cuprindea şi revendicările paşoptiştilor, sub deviza „Respect către proprietate. Respect către persoane”,
destinată să-i calmeze pe moşieri< autonomie administrativă, Adunare obştească reprezentativă, domn ales pe cinci ani,
adoptarea unei constituţii, responsabilitatea miniştrilor, egalitate în drepturi,
impunere fiscală după venit, gardă naţională, secularizarea averilor mănăstireşti,
emanciparea şi împroprietărirea clăcaşilor prin despăgubire.
Două zile mai târziu, revoluţia izbucnea şi la Bucureşti. Bibescu a semnat
„constituţia”, dar speriat de plecarea din
Capitală a consulului rus, a abdicat şi a
părăsit ţara. Puterea a fost preluată de
un guvern provizoriu, în care erau reprezentate atât aripa moderată, cât şi cea
radicală a revoluţionarilor. Guvernul,
sprijinit de populaţia Capitalei, a reuşit
să înfrângă tentativele forţelor conservatoare de a-l răsturna şi a început aplicarea programului d ela Islaz.
Cucerirea puterii s-a dovedit mai
uşoară decât soluţionarea problemei
agrare. După confruntări aprige între reprezentanţii moşierilor şi a clăcaşilor, sa admis principiul împroprietăririi prin
despăgubire. Măsura era determinată de
ameninţarea invaziei ruse, care se contura tot mai mult. Radicalii, favorabili
măsurilor drastice, trebuiau să cedeze teren. (...)
Revoluţia română, deşi înfrântă prin
intervenţie străină, a lăsat posterităţii, o
bogată moştenire. De asemenea, a înscris
naţiunea română în „calendarul lumii”,
după expresia lui Jules Michelet, situândo statornic în conştiinţa europeană şi pe
agenda diplomaţiei. Datorită Revoluţiei
de la 1848, a fost accelerat procesul de
constituire a României moderne.
Ing. Mircea Pîrlea
Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Bibliografie<
• Academia Română – „Istoria Românilor. Vol.VII, Tom I< Constituirea
României moderne (1821-1878)”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003
• Constantiniu, Florin – „ O istorie
sinceră a poporului român”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997
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Mărindu-se numărul credincioşilor ortodocşi din oraşul Satu Mare, părintele Meletie Răuțiu
a făcut o cerere de înfiinţare a unei parohii ortodoxe.
A primit aprobarea în 25 noiembrie 1920, tot atunci înmânându-i-se şi sigiliul parohiei cu
hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

RELIGIE

Meletie R[u\iu, primul paroh ;i protopop
ortodox rom]n de Satu Mare
Recent, în Revista Eroii Neamului, anul X, nr. 1, martie 2018,
a apărut un material dedicat unui
discipol al ortodoxismului din Satu Mare. Reproducem, în cele ce
urmează, o parte din materialul
scris de istoricii dr. Viorel Ciubotă
;i Viorel Câmpean, “Meletie Răuțiu (1858-1938), preotul care a
reînviat ortodoxia în nord-vestul
Transilvaniei”.
Anul acesta s-au împlinit 160 de ani
de la naștere, iar în decembrie se vor comemora 80 de ani de la trecerea la veșnicie a părintelui Meletie Răuțiu. Faptele
lui pot și trebuie să fie exemplu pentru
toți preoții și protopopii din ziua de astăzi
care nu trebuie să uite că acum aproape
100 de ani ortodoxia renăștea la Satu Mare datorită unui singur om, care și-a închinat viața și eforturile în slujba renașterii bisericii sale pe aceste meleaguri.
Viața lui exemplară, tragediile lui, activitatea lui pastorală pusă zi de zi în slujba
credincioșilor pot servi de model și pentru slujitorii bisericii de azi preocupați
mai mult de bunurile pământești decât
de cele cerești. (....)

Născut la Boto;ani,
stabilit în Vâlcea
Meletie Răuţiu s-a născut în 12 februarie 1858 într-o familie preoţească
(tatăl lui, Vasile, fusese preot în sat înainte
de anul 1887) în satul Zlătunoaia aparţinând comunei Lunca din judeţul Botoşani.
Satul Zlătunoaia avea în anii 1980 circa
3.000 locuitori, iar astăzi numără mai
puţin de jumătate. Biserica satului a fost
zidită în anul 1896.
Şcoala primară a urmat-o în Mihălăşeni, Ştefăneşti şi în Botoşani, la școala
numită Marchian. Studiile superioare
teologice le-a absolvit în 1884 la celebra
instituție de la Socola (Seminarul „Veniamin”) din Iaşi. S-a angajat cântăreţ la
biserica din Banu iar cu leafa primită a
urmat cursul de medicină şi cel de declamaţie la Conservatorul din Iaşi până
la 1 mai 1885 când depune examenul de
muzică orientală şi occidentală, ajungând
maestru de muzică la Şcoala „Costăcheasca” din judeţul Dorohoi, unde a
funcţionat până la 1 iulie 1888.
Din 1 iulie 1888 devine prim cântăreţ
al Catedrei Episcopiei Râmnicului NouSeverin, iar de la 1 septembrie a aceluiași
an ocupă postul de suplinitor şi apoi este
numit profesor definitiv la catedrele de
muzică orientală și occidentală de la seminarul inferior din Râmnicu Vâlcea,
până în anul 1901 când acesta se desfiinţează. În anul 1902 a trecut ca maestru
de muzică liniară la Liceul „Alexandru
Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, cu titlul
definitiv, până în anul 1915.
Pe plaiuri vâlcene a avut deosebite
realizări, dintre care amintim aici că a
iniţiat prima şcoală de cântăreţi bisericeşti, prima şcoală de menaj şi grădiniţă
de copii, de asemenea, a pus bazele secţiei
locale a Ligii Culturale.
S-a căsătorit în 9 februarie 1892, iar
din 12 februarie 1893 rămâne văduv, soția lui decedând> rodul scurtei lor căsnicii
a fost o fată care abia împlinise o lună la
decesul mamei. Fata avea să decedeze de
tânără, când abia împlinise vârsta de 32
de ani. Părintele Meletie Răuțiu a fost hirotonit diacon la 18 august 1892 (ceremonie care s-a desfăşurat la mănăstirea
Govora), iar în 19 august 1892 a fost hirotonit preot de către episcopul Argeşului, Gherasim Timuş, fiind delegat
de către episcopul Ghenadie al Râmni-

Planul viitoarei biserici ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, întocmit în
1928 „după indicațiunile protopopului Răuțiu”
cului care era suferind. Ceremonia s-a
desfăşurat în paraclisul episcopal.
Vom menţiona de asemenea că 17
ani a fost protoiereul judeţului Vâlcea,
începând din 31 august 1892, funcţie din
care s-a retras prin demisie. A rămas în
continuare la catedră şi preot la biserica
„Toţi Sfinţii” din Râmnicu Vâlcea.
Odată cu intrarea României în război, în 14 spre 15 august 1916, mânat de
idealul realizării unității naționale, a cerut cu insistență să fie mobilizat ca preot
militar. (....)

25 noiembrie 1920<
se înființează prima parohie
ortodoxă la Satu Mare
El a trecut prin Satu Mare în aprilie
1919, revenind apoi cu Brigada a III-a în
martie 1920 la Satu Mare unde a staţionat
până în octombrie 1920 (când Răuţiu este preot îngropător la soldatul Simeon
Cosma din Bizuşa, jud. Sălaj, greco-catolic de 25 de ani în data de 9 noiembrie
1920).
Concluzia pe care o tragem din aceste
date este faptul că la Satu Mare nu exista
parohie ortodoxă, deoarece Răuţiu este
nevoit să noteze morţii ortodocşi în registrul greco-catolicilor. Mărindu-se numărul credincioşilor ortodocşi din orașul
Satu Mare, părintele Meletie Răuțiu a făcut o cerere de înfiinţare a unei parohii
ortodoxe. A primit aprobarea în 25 noiembrie 1920, tot atunci înmânându-ise şi sigiliul parohiei cu hramul bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”.
Deja în anul 1925 în orașul Satu Mare
trăiau 1740 ortodocși, 12.130 greco-catolici, 14.949 romano-catolici, 18.969
evrei, 17.470 mozaici, alții 24. Deci, un

total de 65.282 locuitori.
Între timp comunitatea ortodoxă primise deja vestea bună că prim-ministrul
Ion I.C. Brătianu ordonase ca să fie înscrisă în bugetul Ministerului de Culte
suma de un milion lei pentru biserica
ortodoxă din Satu Mare, iar lemnăria necesară construcției să fie dată gratuit din
pădurile statului. Locuitorii ortodocși
erau îndemnați să înceapă acțiunea de
strângere de fonduri pentru că o astfel
de construcție costa între 5 și 10 milioane
lei.
Întrebarea care se pune este de ce nau început lucrările de construcție a catedralei ortodoxe? Noi credem că din
cauza neacordării terenului necesar construcției. Majoritatea terenurilor din centrul orașului aparțineau Episcopiei romano-catolice, care s-a opus din toate
puterile unei astfel de construcții și această problemă nu a putut fi rezolvată decât
pe cale judecătorească, prin exproprierea
terenului de către primăria orașului. Vom
remarca că deja în anul 1928, planul viitoarei biserici ortodoxe era întocmit „după indicațiunile protopopului Răuțiu, care deși cu părul de mult încărunțit s-a
pus cu tot sufletul în serviciul strângerii
fondurilor pentru zidirea acestui sfânt
lăcaș”. (...)

Ora;ul Satu Mare avea 2.000
de ortodoc;i în 1929
În 1929 comunitatea ortodoxă din
orașul Satu Mare număra deja 2000 de
suflete, astfel că se simţea nevoia găsirii
unei încăperi mai mari, paraclisul fiind
mutat în una din sălile Inspectoratului
C.F.R., fiind o sală destul de
spaţioasă.Credincioşii dovedind mult zel
şi deosebită dragoste, s-a dorit să se dea

paraclisului un caracter cât mai bisericesc, înzestrat fiind cu o pictură în stil
ortodox, executată de către pictorul Petre
Troteanu. Primul cor bisericesc la Satu
Mare a fost înfiinţat tot prin osârdia părintelui Meletie, el introducând în spaţiul
sătmărean imnurile liturgice ale renumitului compozitor Gavriil Muzicescu.
Până în anul 1930 parohia ortodoxă
Satu Mare era parte componentă din protopopiatul Baia Mare, condus de către
protopopul Alexie Latiş. În acel an Satu
Mare devine sediu de protopopiat, sub
conducerea părintelui Meletie Răuțiu.
Din păcate marea criză economică
din anii 1929-1933 a încetinit extrem de
mult demersurile pentru ridicarea catedralei ortodoxe. A crescut în același timp
și numărul ortodocșilor din orașul Satu
Mare care avea în anul 1930 51.495 locuitori, din care 1767 ortodocși, 15.912
greco-catolici, 7.919 romano-catolici,
13.983 reformați, 229 luterani și 11.553
mozaici. (...)
Un rol decisiv în propaganda ortodoxă în județul Satu Mare l-a jucat fără
îndoială protopopul Meletie Răuțiu, care
la cei peste 70 de ani pe care îi avea a
bătut drumurile județului, fiind mereu
în slujba micilor comunități ortodoxe care abia se înființau, sfințind capele ortodoxe, intervenind în favoarea credincioșilor. (...)
Abia în anul 1932 Primăria orașului
a început procesul pentru exproprierea
terenului aparținând Episcopiei romano-catolice și pe care se află la ora actuală
catedrala. În cuvântul pe care l-a rostit
preotul Ioan Rujdea în fața Tribunalului
el se întreba retoric< „… Până când să fie
românii siliți să se închine la margine de
oraș chiar și astăzi când Dumnezeu a
adus dreptatea pe aceste locuri. Episcopia
romano-catolică poate să deie de bună
voie, creștinește, o fărâmă din miliardele
pe care le are strânse din trecut, din sudoarea noastră a Românilor”.
Dar în anul 1936 procesul ajuns la
final, iar terenul a putut fi expropriat. Sa putut trece la etapa de proiectare. Vom
nota că poziția Episcopiei romano-catolice a fost stimulată și de biserica grecocatolică mai ales prin Episcopia Maramureșului care își vedea amenințată poziția preponderentă în nord-vestul Transilvaniei.
Acest fapt se va vedea și mai bine în
anul următor, 1937, când Episcopia greco-catolică s-a opus din răsputeri înființării Episcopiei ortodoxe a Maramureșului în 14 iulie 1937. (...)

Parohii ortodoxe în județ
Răspunsul protopopului Aurel Dragoș datează din 4 august 1937 și reprezintă o oglindă excelentă a ortodoxismului sătmărean. Protopopiatul Satu
Mare avea 6.036 suflete ortodoxe și următoarele parohii cu preoții<
• Careii Mari – 702 suflete, preot Ignație Borza, este biserică
• Colonia Păulean – 158 suflete, S.
Scudel, este biserică
• Gelu – 639 suflete, preot Ioan Ursu,
este biserică
• Halmeu – 207, preot Constantin
Vârlan, este capelă
• Lazuri filie – 100 suflete, preot I.
Rujdea, este biserică
• Marna – 307 suflete, preot Gh. Laurențiu, este biserică
• Principele Mihai- Boghiș – 206 suflete, preot Valer Bărbos, este biserică
• Racșa , – vacant –
• Sălacea – vacant
• Satu Mare – Sângeni, 1843 suflete,
preot I. Rușdea, este biserică
• Satu Mare - 352 suflete, preot M.

Răuțiu, este capelă
• Scărișoara (Resighea, Pișcolt) - 812
suflete, vacant
• Simian - vacant • Tur - vacant
• Urmașii lui Horea- Sanislău - 487
suflete, preot G. Mărcuș,
• Ianculești - 526 suflete, preot G.
Muntean,
• Valea lui Mihai - 292 suflete, preot
Terente Ciorogariu
• Vama - vacant
• Vetiș • Cămărzana - 420 suflete, preot T.
Corodan, este capelă
• Livada - 100 suflete, vacant, este biserică
• Văgaș - este un călugăr
Înființarea Episcopiei ortodoxe a Maramureșului nu a putut să fie oprită nici
de memoriul episcopatului greco-catolic
adresat regelui Carol al II-lea și nici de
opozițiile locale. Noul episcop, Vasile
Stan, subordonat Mitropoliei Bucovinei,
și-a propus un plan ambițios de construcții de biserici în parohiile ortodoxe
având și sprijinul necondiționat al mitropolitului Visarion Puiu de la Cernăuți.

Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” a fost ridicată
în 3 ani
La Satu Mare însă sfințirea locului și
punerea pietrei de temelie a fost făcută
de episcopul Oradei, Nicolae Popovici,
într-o ceremonie desfășurată în 26 octombrie 1937. (...)
Lucrările de construcție s-au desfășurat într-un ritm alert astfel că cei 2.400
de ortodocși sătmăreni au reușit să-și ridice biserica în mai puțin de TREI ANI.
De remarcat că astăzi cele 14 mii de familii din cartierul Micro 16 al Municipiului Satu Mare, organizate în parohia
Sfinții Împărați Constantin și Elena, nu
au reușit să-și termine biserica de 25 de
ani!
În 29 iulie 1940, duminica, biserica
era terminată și a fost sfințită de consilierul eparhial Ioan Rujdea (avansase în
ierarhia bisericească). A participat și prefectul județului colonelul Nicolae Hașieganu și a unui număr impresionant de
credincioși. Episcopul Stan n-a venit din
cauza situației internaționale încordate
în acea perioadă. Planurile catedralei au
fost întocmite de arhitectul Liteanu, pictura bisericii a fost executată de cunoscutul pictor Profeta. Printre binefăcători
se număra și Emil Tișcă, care a donat suma de 500.000 lei pentru construcția bisericii precum și un candelabru „demn
de splendidul edificiu”. (...)
Părintele Meletie Răuțiu nu a mai
ajuns să vadă terminată construcția catedralei deoarece și-a dat sufletul în 26
decembrie 1938. Sfârșea astfel, la 81 de
ani și 54 de ani de preoție, unul dintre
eroii Primului Război Mondial și al Marii
Uniri din anul 1918, un model de preot
devotat întru-totul credincioșilor lui pe
care i-a slujit cu abnegație și cu cinste
exemplară, dar și patriei pentru care nu
și-a precupețit toate forțele și chiar sănătatea.
A fost înmormântat la cimitirul românesc de la gara din Satu Mare. În 1954,
deşi în plin „obsedant deceniu” (vezi
scrierea cuvântului „romîn”), credincioşii din municipiul Satu Mare i-au cinstit memoria, ridicându-i un frumos monument funerar (deși, probabil că trecerea timpului a făcut să fie inscripționat
eronat anul decesului, 1939). Merita cu
prisosință „primul paroh și protopop ortodox romîn de Satu Mare”.
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EVENIMENT
Catastrofa din mai
1970, în cifre< 160
mii hectare, inundate
În urmă cu 47 de ani, în 14 mai
1970, apele Someșului au năvălit peste
casele și pământurile sătmărenilor, valurile înghițind tot ce găseau în cale.
Oficial s-au înregistrat 56 de victime,
au fost distruse 4.093 de case, afectate
28.076 de clădiri şi au fost inundate
peste 120.000 hectare de teren. Neoficial, conform celor relatate de prof.
Ioan Corneanu, numărul victimelor a
fost mai mare de 100. În acele vremuri,
"nu a dat bine" să fie atâtea pierderi de
vieți omene;ti. Potrivit autorilor lucrării „Epopee pe Someş”, pierderile
suferite de populaţie au fost estimate
de autorităţile de atunci la 259 de milioane de lei. Apele Someşului au atins
cote periculoase încă din 13 mai 1970.
Viitura a rupt digul, iar a doua zi, pe
14 mai, puhoiul a năvălit peste o treime
din judeţ. Digul s-a rupt în zona localităţilor Valea Vinului, Culciu Mare,
Apa şi Odoreu. În actualul cartier 14
Mai, apele au atins cota de 2 metri.
Odoreul a fost comuna cea mai lovită
de inundaţii< şase oameni şi-au pierdut
viaţa, au fost distruse total 663 de case,
alte 153 de locuinţe au fost distruse
parţial, şi au fost dărâmate de ape 1.098
de anexe gospodăreşti. Având în vedere
prăpădul care s-a abătut asupra județului nostru (și nu numai), mai mulți
lideri PCR, în frunte cu Nicolae Ceaușescu au venit la Satu Mare. Acesta a
vizitat municipiul Târgu Mureş, de unde s-a îndreptat spre Dej, iar apoi a venit la Satu Mare, în 16 mai 1970.
În cele ce urmează vă reținem atenția cu spicuiri din cele consemnate la
momentul catastrofei, în volumul document "Epopee pe Someș".

Pagubele diluviului
Din aceeași lucrare menționată mai
sus rezultă că inundațiile catastrofale
din anul 1970 au cauzat la Satu Mare
pabuge precum< "...în industrie, ca urmare a dis- trugerii unor materii prime
și a utilajelor s-au înregistrat pierderi
în valoare de 124 milioane de lei, au
fost afectate investiții în domeniul construcțiilor în valoare de 6,4 milioane
de lei, în transporturi - 6,2 milioane de
lei, circulația mărfurilor 18,4milioane
de lei. În agricultură pierderile au fost
evaluate la 100 milioane de lei, fiind
inundate aproximativ 160 mii de hectare, din care agricol 125.000 de hectare, culturile fiind compromise pe
57.109 ha, din care 42.800 cu grâu,
8.700 cu secară, moartea a 1.002 taurine, a 1.535 de oi, a 869 de porci, a
peste 18.000 de păsări, distrugerea a
33 de grajduri, a sfeclei de zahăr de pe
1.000 de hectare, distrugerea unor utilaje, afectarea sistemului de irigații de
pe 7.375 de hectare, necesitatea reînsămânțării culturilor pe aproape 80.000
de hectare. Însumate, daunele provocate de inundații în sectoarele menționate au reprezentat 505,1 milioane de
lei, iar pagubele suferite de populație
la 258,8 milioane. Au rămas fără adăpost 5.693 de familii, numărând 20.000
de persoane. Au murit și 56 de persoane". Viitura de 702 cm de pe Someș
din 11-13 iunie a aceluiași an găsește
digurile refăcute și înălțate prin implicarea mun- citorilor, militarilor și a elevilor. Refacerea a însemnat cheltuială
enormă. Pentru mii de oameni sălile
de clasă, corturile, vagoanele din Gara
Satu Mare au devenit locuințe. Se cuvine subliniat faptul că anul școlar
1969/1970 s-a terminat odată cu inundațiile. Sprijinul acordat de stat tuturor
familiilor afectate de calamități s-a ridicat la 113 milioane de lei, din care
70,2 milioane de lei în municipiul Satu
Mare.

In acest an, în 14 - 15 mai se împlinesc 48 de ani de la adevărata tragedie produsă de Râul Some;
în anul 1970, când, întreaga comunitate a Sătmarului a trecut prin clipe de co;mar, unii pierzându-;i via\a, îneca\i în apele învolburate ;i repezi ale râului. Some;ul la acea dată a atins un nivel
record de 10.850 mm, iar debitul maxim de 3342 m³/s.

Râurile Some;, Tur ;i Crasna au avut
debite istorice în mai - iunie 1970
În județ au rămas fără adăpost 5.693 de familii, numărând 20.000 de persoane
~n dorin\a de a elabora o lucrare ampl[ care să analizeze fenomenele de risc induse de excedentul de apă pe întreg teritoriul
Câmpiei Someșului, Nicu;or Daniel Sanislai, lector universitar
doctor la Universitatea de Vest
Vasile Goldi;, profesor de geografie ;i director al :colii Gimnaziale
Poiana Codrului, ;i-a ales o tem[
de cercetare cu titlul „Riscuri induse de excedentul de apă în
Câmpia Someșului”.
Nicu;or Daniel Sanislai consider[ subiectul de mare actualitate, nemaifiind
abordat în integralitatea sa de cercetători,
din acest punct de vedere, doar par\ial,
la nivel teritorial. Red[m `n continuare
aspecte din tema de cercetare legate de
frecven\a viiturilor, debite ;i riscurile care
trebuie con;tientizate.

~n 14-15 mai se `mplinesc
48 de ani de la tragedia
de pe r]ul Some;
Riscurile induse de excedentul de
apă în Câmpia Some;ului, care se resimt
fie în mod direct, fie indirect, sunt legate
de evenimente cu un poten\ial catastrofic ridicat având impact direct asupra
societă\ii. Perioadele cu scurgere ridicată constituie o fază importantă în regimul de scurgere a râurilor. Fenomenele din perioadele scurgerii ridicate se
petrec de obicei sub forma unor impulsuri cu intensită\i, dimensiuni ;i durate
variate, care se manifestă sub forma apelor mari ;i viiturilor.
Inunda\iile reprezintă hazardul cel
mai răspândit de pe Terra cu numeroase
pierderi de vie\i omene;ti ;i cu pagube
materiale de mari propor\ii, dereglând
buna desfă;urare a activită\ilor socialeconomice.
~n acest an, în 14 - 15 mai se împlinesc 48 de ani de la adevărata tragedie
produsă de Râul Some; în anul 1970,
când, întreaga comunitate a Sătmarului
a trecut prin clipe de co;mar, unii pierzându-;i via\a, îneca\i în apele învolburate ;i repezi ale râului. Some;ul la acea
dată a atins un nivel record de 10.850
mm, iar debitul maxim de 3342 m³/s.

Cunoa;terea frecven\ei viiturilor e importantă în manage
mentul resurselor de apă
Analiza perioadelor în care au fost
înregistrate fenomene de tipul viiturilor
pe cursurile de apă monitorizate din
Câmpia Some;ului s-a realizat \inânduse cont de valoarea debitului de vârf,
admi\ându-se două tipuri caracteristice.
Un tip e reprezentat de viiturile importante, cu debitul de vârf mai mare sau
egal cu debitul mediu maxim multianual, exemplu concret fiind viitura din
luna mai din anul 1970 pe râul Some;
la Satu Mare.
În ceea ce prive;te frecven\a viiturilor pe anotimpuri, se eviden\iază mai
multe cazuri, cu un maxim de producere
a viiturilor primăvara în bazinul
Some;ului ;i Crasnei înregistrat la sta\iile Satu Mare, Domăne;ti ;i Supuru de
Jos, respectiv un maxim al frecven\ei
înregistrat iarna în bazinul Turului la
sta\iile Pă;unea Mare, Gher\a Mare ;i
Turulung.
Frecven\a lunară de producere a viiturilor prezintă un maxim în luna iunie

În 15 mai 1970, apele Someșului măsurau 770 de centimetri, în creștere la 900 de centimetri. Cota de inundații era
depășită cu 2 metri

Cele mai importante viituri
la nivelul sta\iilor

au avut loc la nivelul fiecărei sta\ii, subliniind debitul ;i nivelul maxim, respectiv data atingerii acestor valori extreme< Pă;unea Mare (Râul Talna) – debitul maxim atins (100 m3/s) s-a înregistrat în data de 19 octombrie 1996>
Gher\a Mare (Râul Tur\) – debitul maxim (62.3 m3/s) în data de 19 iulie 1978>
Turulung (Râul Tur) – debitul maxim
(519 m3/s) în data de 14 mai 1970> Valea
Vinului (Râul Valea Vinului) – debitul
maxim (126 m3/s) în data de 31 iulie
1980> Satu Mare (Some;) – debitul maxim (3.342 m3/s) în data de 15 mai 1970>
Supuru de Jos (Râul Crasna) – debitul
maxim (275 m3/s) în data de 11 iunie
1970> Domăne;ti (Râul Crasna) – debitul maxim (342 m3/s) în data de 12 iunie
1970> Andrid (Râul Ier) – debitul maxim
(24.4 m3/s) în data de 8 aprilie 2000>
Săcuieni (Râul Ier) – debitul maxim
(53.9 m3/s) în data de 28 iulie 1980 iar
la Valea Morii (Râul Santău/Cehal) –
debitul maxim înregistrat (37.9 m3/s)
a fost în data de 1 iunie 1989.
Un aspect particular al evaluării riscurilor care le induc aceste fenomene
hidrice se referă la raportarea valorilor
de nivel atinse la cotele de apărare instituite pe cursurile de apă la sta\iile hidrometrice. Din analiza statistică a ;irului de valori s-au determinat valorile
medii, respectiv extremele (maxime ;i
minime) asociate duratei în ore, în care
au fost depă;ite cotele de apărare. Cele
mai lungi durate de timp, când nivelul
apei a depă;it cotele de apărare s-au înregistrat în anul 2000 (677 ore), în 1979
(484 ore), 1981 (312 ore) ;i 1980 (298
ore).

Pentru o sinteză mai completă a impactului acestor fenomene de risc în
Câmpia Some;ului, s-au luat în considerare cele mai importante viituri care

Cercet[torii din `ntreaga lume
monitorizeaz[ fenomenele
extreme

pe Crasna la Domăne;ti, în luna aprilie
pe Some; la Satu Mare urmând ca la celelalte ;apte sta\ii, frecven\a viiturilor
maxime să se producă în lunile ianuarie
;i februarie.
În intervalul de timp 1979 – 2004 se
pot observa diferen\ieri în ceea ce prive;te frecven\a lunară a viiturilor la nivelul sta\iilor hidrometrice fapt ce a dus
la împăr\irea în patru grupe ale acesteia.
O primă grupă include sta\iile Pă;unea
Mare, Gher\a Mare ;i Supuru de Jos, cu
frecven\e aproximativ egale în toate lunile de iarnă ;i martie, la care se adaugă
lunile iunie, iulie ;i octombrie la Gher\a
Mare, cu aceea;i frecven\ă iar per total,
un maxim înregistrat în februarie> o a
doua grupă cu sta\iile Turulung, Valea
Vinului, Domăne;ti ;i Valea Morii, cu
frecven\e relativ egale în lunile februarie,
martie, aprilie ;i iunie, cu un maxim în
ianuarie> o a treia grupă care încadrează
sta\ia de la Săcuieni, cu frecven\e maxime ale viiturilor egale în lunile ianuarie
;i februarie ;i aproape egale ca ;i valoare
fiind ;i cele din luna martie, iar ultima
grupă include sta\ia hidrometrică Satu
Mare cu valori maxime ale frecven\ei
producerii viiturilor în lunile martie ;i
aprilie urmate de luna ianuarie. Frecven\a minimă de producere a viiturilor
sau chiar lipsa acestora, se produce în
luna august (5 cazuri la Turulung, Valea
Vinului, Domăne;ti, Valea Morii ;i Săcuieni) ;i septembrie (un caz la Satu Mare).

Omenirea de-a lungul istoriei, s-a
confruntat ;i se confruntă ;i azi cu intemperiile naturii, cunoscut fiind faptul
că, la scară planetară fenomenele geografice de risc au o frecven\ă din ce în
ce mai mare. De aceea, în ultimii ani,
studiul hazardelor a căpătat o mare amploare. Cercetătorii din întreaga lume
au studiat ;i monitorizat aceste fenomene extreme, cu poten\ial distructiv mare,
făcând posibilă o mai bună cunoa;tere
a lor, deoarece peste tot în lume, manifestarea acestora s-a soldat cu mari pierderi materiale, importante modificări
structurale ale geosistemelor, ale mediului ;i cel mai grav, cu pierderea de
vie\i omene;ti.
Cunoa;terea elementelor caracteristice undelor de viitură are o importan\ă
deosebită în proiectarea acumulărilor
cu func\ii multiple, în proiectarea construc\iilor dar mai ales în prevenirea popula\iei în caz de inunda\ii, având în vedere faptul că zona este supusă revărsării
râurilor, de unde ;i cele mai mari dezastre ;i totodată pagube provocate de
acest fenomen.
Ca urmare, toate organismele interna\ionale (ONU, OMM) cât ;i cele
na\ionale ale diferitelor ministere ;i administra\ii reprezentative pentru arealul
studiat (Ministerul Mediului ;i Dezvoltării Durabile, Administra\ia Na\ională
Apele Române (Direc\iile Some;-Tisa Cluj Napoca cu S.G.A. Satu Mare ;i
Cri;uri - Oradea), Administra\ia Na\ională de Meteorologie, A.N.I.F. Some;Cri;, Oficiul de Studii Pedologice Satu
Mare, Consiliul Jude\ean Satu Mare,
Consiliul Jude\ean Bihor, Consiliile locale etc) au elaborat o serie de programe
prin care au sprijinit activitatea de cercetare a fenomenelor geografice extreme, îndeosebi a fenomenelor hidrice de
risc (tema studiului de fa\ă).

13 mai 2018/Informa\ia de Duminic[ 5

Vitamina C (acidul ascorbic) este un micro-nutrient esențial vieții. Aceasta este necesară pentru
sinteza colagenului din piele, oase, dinți, gingii sau cartilagii. De asemenea, ea stimulează absorbția
fierului şi, împreună cu vitaminele A şi E, are o acțiune puternic antioxidantă luptând împotriva
radicalilor liberi şi a stresului oxidativ. În ceea ce priveşte vitamina E, acidul ascorbic ajută la
refacerea formelor reduse ale acesteia.

O cea;c[ de cafea
simpl[ pe zi reduce
riscul hemoragiilor
cerebrale
Pentru cei mai mulţi oameni cafeaua
este o necesitate, nelipsită din ritualul de
dimineaţă, plăcerea vinovată fără de care
nu se poate lua startul zilei. Substanțele
din boabele de cafea au efecte pozitive
asupra sistemului cardiac și a sistemului
cerebral. Cercetătorii japonezi au descoperit că persoanele care beau cel puțin o
ceașcă de cafea simplă pe zi își reduc riscul dezvoltării hemoragiilor cerebrale sau
a atacurilor vasculare cerebrale cu până
la 20%. Tot cercetările arată că și cafeaua
decofeinizată rămâne o băutură sănătoasă. V-ați întrebat vreodată ce schimbări
au loc în corp imediat după ce beți o
ceaşcă de cafea? Iată la ce rezultate au
dus cercetările făcute asupra efectului cafelei.
În primele 10 minute, cafeaua intră
în fluxul sanguin. Presiunea din sânge
începe să crească, iar acelaşi lucru se întâmplă şi cu ritmul cardiac, notează
One.ro.
După 20 de minute, te simţi mai concentrat şi mai alert. Îţi este mult mai uşor
să prinzi informaţii, dar şi să iei decizii
şi să rezolvi anumite probleme. De asemenea, cafeina te ajută să te simţi mai
puţin obosit, conectând creierul la receptorii adenozinei.
La 30 de minute, organismul începe
să producă mai multă adrenalină. Poţi
avea chiar o vedere mai clară, deoarece
pupilele se vor dilata treptat.
După 40 de minute, nivelul de serotonină începe să crească. Acest lucru îmbunătăţeşte funcţionarea neuronilor, ceea
ce duce la creşterea forţei musculare.
După patru ore, cafeaua acţionează
asupra celulelor şi ajută la eliminarea
energiei. Corpul începe să ardă grăsimi,
chiar şi atunci când nu te mişti. De asemenea, cafeina stimulează şi măreşte producţia de acid din stomac.
După şase ore, cafeina are un efect
diuretic. Pe lângă apă, corpul pierde şi
câteva vitamine şi minerale esenţiale.
Acest lucru poate duce la tulburări treptate ale calciului din metabolism.

:ocul anafilactic
este o urgen\[ă
medical[
Șocul anafilactic este o reacție alergică exagerată, care poate apărea ocazional la persoane cunoscute sau nu ca fiind
alergice, explică dr. Stephen Amiel în cartea ”Leacuri la îndemână. Factorii declanșatori obișnuiți sunt înțepăturile de
viespe și de albină, nucile, arahidele sau
crustaceele, dar și alte alergene pot provoca un șoc anafilactic persoanelor sensibilizate. Dr. Amiel subliniază câteva
dintre simptomele șocului anafilactic și
anume. Umflarea bruscă a limbii, feței,
mâinilor sau gâtului> Apariția rapidă a
unor pete sau bubițe albe ori roșii (urticarie sau blânde)> Dificultăți de respirație
(cu sau fără respirație șuierătoare).
”Șocul anafilactic constituie o urgență medicală și dacă apreciați că cineva
trece printr-o astfel de situație sunați la
salvare și cereți imediat ajutor medical”.
Persoanele care prezintă riscul unei crize
ulterioare sau cele cunoscute ca fiind
alergice la alimente sau înțepături pot
obține injecții cu adrenalină la recomandarea medicului< acestea se autoadministrează pentru a opri o criză chiar în
faza timpurie. Tehnica autoadministrării
poate fi învățată în secțiile de alergologie
din spitale și prin cursuri pentru administrarea injecțiilor pentru desensibilizare. De asemenea, ar fi recomandabil să
aveți alături de documentul de identitate
și o carte de vizită prin care să-i avertizați
pe cei din jur că sunteți alergic.

S~N~TATE

Vitamina C protejeaz[
elasticitatea capilarelor
sangvine
(prin inhibarea acțiunii histaminelor),
detoxifică ficatul, curăță organismul de
metale grele și pot avea o funcție de reducere a acidului uric seric. Din nefericire, această vitamină este eliminată
foarte ușor din organismul uman, iar
acesta nu este capabil să își sintetizeze
cantitățile necesare de vitamina C. Expunerea la diverși factori de stres cum
ar fi fumatul sau stilul de viață dezechilibrat precum și tratamentul cu diferite medicamente (ex.< aspirină, anticoncepționale) măresc viteza de eliminare a acestui nutrient. În plus, vitamina C se distruge ușor prin oxidare și
tratare termică fapt ce duce la scăderea
aportului său din alimentele ce nu sunt
consumate proaspete, în stare crudă.
Astfel, cel mai adesea în dieta modernă bazată pe alimente super-procesate, organismul nostru poate să nu beneficieze de un aport corespunzător de
acid ascorbic. Formula specială a produsului Sirop coac[z negru cu vitamina
C oferă organismului o sursă ușor asimilabilă de vitamina C, calitate ce este
garantată de prezența acestui compus
într-o formă naturală unde acidul ascorbic este însoțit de flavonoide din
fructele de coacaz negru. Extractul din
fructe de coacaz negru, plantă cu un
nivel foarte ridicat de vitamina C, garantează bio-disponibilitatea mare a
acestei vitamine, acidul ascorbic regăsindu-se în acest supliment în matricea
sa alimentară naturală.

Ce poate să facă Vitamina C organismului dumneavoastră vedeți în rândurile de mai jos<
Vitamina C (acidul ascorbic) este
un micro-nutrient esențial vieții.
Aceasta este necesară pentru sinteza
colagenului din piele, oase, dinți, gingii
sau cartilagii. De asemenea, ea stimulează absorbția fierului și, împreună cu
vitaminele A și E, are o acțiune puternic
antioxidantă luptând împotriva radicalilor liberi și a stresului oxidativ. În
ceea ce privește vitamina E, acidul ascorbic ajută la refacerea formelor reduse ale acesteia. Mai mult, acidul ascorbic protejează elasticitatea capilarelor sangvine şi ajută la menținerea presiunii arteriale la valori normale, îmbunătățind totodată și circulația periferică.
Un alt rol important al acestei vitamine este acela de fortifiere a sistemului
imunitar și de biosinteză a hormonilor
de adaptare la stres. Un aport corespunzător de vitamina C în organism
ajută la diminuarea perioadelor de convalescență echilibrând sistemul imunitar. Similar altor vitamine, aceasta este
implicată în metabolismul energetic celular, conferind organismului un plus
de energie în stările de surmenaj. Pe
lângă beneficiile deja menționate, suplimentele naturale ce conțin acest micro-nutrient mai pot contribui și la
menținerea sănătății ochilor, pot spori
rezistența la diverși factori alergeni

Pacien\ii cu diabet
cer mai multe ace
pentru tratamentul
cu insulin[
Mai multe asociații ale pacienților cu diabet din România semnalează necesitatea punerii la
punct a unei strategii de control
al diabetului, dar și a altor afecțiuni cornice.
Organizațiile pacienților au semnalat faptul că în prezent, în România,
pentru tratamentele injectabile necesare diabeticilor, farmaciile eliberează
un ac pentru fiecare cartuș sau pen,
spre deosebire de ghidurile internaționale care recomandă folosirea unui ac
la fiecare injecție. Însă situația din România nu este una singulară, cu aceeași
problemă confruntându-se și pacienții
din alte țări.
Pacienții primesc majoritatea terapiilor disponibile, însă nu același lucru
se întâmplă și în privința numărului
de ace, acestea fiind de 15-20 de bucăți
pentru trei luni de tratament, au semnalat bolnavi de la mai multe centre
antidiabet din țară.

Pentru copii este nevoie
de mai multe ace

Hypericum Plant Gel cu ardei iute
pentru uz extern
Hypericum Plant Gel cu ardei
iute pentru uz extern este un tratament ce poate fi folosit cu succes
contra celulitei, grăsimii, şi a lipsei de fermitate a pielii. Mirosul
și culoarea caracteristice sunt date
exclusiv de ingredientele naturale,
produsul neavând adăugate în
componența sa coloranți sau parfumuri de sinteză.
Acesta este deosebit de util și în
calmarea durerilor musculare sau ar-

ticulare cauzate de accidentări, înaintarea în vârstă sau din alte cauze. Astfel,
produsul de față conține extracte din
40 de plante medicinale, având la bază
compuși naturali activi, cu o bio-disponibilitate foarte mare, ce acționează
sinergic completându-se și potențându-se reciproc, rezultatul fiind o calmare a durerilor musculare sau articulare. Mai mult ardeiul iute are şi efecte de excepţie în întreţinerea frumuseţii, pentru că stimulează circulaţia
sângelui, este antiinflamator, antiseptic,
ajută la eliminarea toxinelor, regenerează şi netezeşte pielea. În tratamentul contra celulitei, grăsimii şi a lipsei de fermitate a
pielii produsul se folosește
pentru masajul zonelor problemă. Se masează cu gel zonele corpului afectate de celulită, grăsimea care nu dispare, în ciuda dietelor ţinute
(abdomen, fese) sau pielea
flască. Masajul cu gel de ardei
iute se face timp de câteva minute, cu mişcări circulare
energice.
Datorită texturii sale ușoare,
gelul nu lasă urme uleioase,
nu blochează porii și este recomandat tuturor tipurilor de
piele, fiind absorbit ușor și în
profunzime. Astfel, Gelul Hypericum Plant poate fi folosit
cu succes și pentru efectuarea

masajelor, cu efecte relaxante și revigorante asupra musculaturii obosite.
Proprietățile ardeiului iute sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri în
special pentru ameliorarea durerilor
articulare și musculare. Ardeiul iute
are un compus activ –capsaicina – care
are rolul de a bloca substanța neurotransmițătoare P și astfel nervii de la
nivelul pielii și măduva spinării nu mai
primesc niciun fel de semnale de durere. Aceeași substanță îi confer[ gustul
iute.

Produsele
se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261.716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte,
v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

Cristian Andriciuc, director executiv al Federației Asociațiilor Diabeticilor din România (FADR) a semnalat
faptul că actualele programe naționale
nu au o viziune strategică asupra modului în care Guvernul își propune să
controleze diabetul sau alte afecțiuni
cornice, iar în ceea ce privește Programul Național de Diabet nu prevede posibilitatea oferirii gratuite de ace și penuri. ”Discutăm de doi ani cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate despre
această problemă și abia în prezent au
loc discuții între reprezentanții Casei
și producători, pentru a se reglementa
și acest aspect. Chiar dacă, într-o situație ideală, ar trebui folosit un ac pentru fiecare înțepătură, este mai degrabă
o problemă de echilibru și confort personal”, a declarat directorul FADR pentru Centrul Antidiabetic, potrivit școalapacienților.ro.
În opinia directorului executiv al
FADR pentru copii este nevoie de mai
multe ace, iar adulții pot utiliza mai
puține ace din cauza timpului,
igienei/pericolului de contaminare și
pierderii de insulină (sau alt produs injectabil) care apare la fiecare schimbare
a acului. ”Însă, oricare ar fi soluția găsită, aceasta depinde de impactul financiar și de posibilitatea de a se găsi
o modalitate echilibrată de a oferi persoanelor cu diabet acces la ace și penuri în funcție de nevoile specifice”, este
de părere Cristian Andriciuc.
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Leurda este recomandată în cazuri precum< tromboflebită, trombozele în general> prevenirea accidentului vascular> ateroscleroză, bolile cardiace> hipertensiunea arteriala> reumatismul, reumatismul degenerativ> oprirea procesului de îmbătrânire> înlăturarea efectelor nocive ale nicotinei>
prevenirea şi tratarea guturaiului, gripei şi a infecţiilor respiratorii> tratamentul hemoroizilor> remediu pentru răni deschise sau pielea înăsprită a picioarelor> remediu împotriva negilor.

RE}ETE
Leurda este remediu în
cazul mai multor boli
Leurda se numără printre plantele
care ies la lumină primăvara destul de
devreme. Se pare că sunt foarte puţine
persoanele care cunosc faptul că leurda
pe lângă faptul că este folosită cu succes
în bucătărie, ea are și o serie de valenţe
curative.
Potrivit unor aprecieri, este consumată și de unele animale. Se spune că și
urșii o caută când ies din hibernare, pentru a-și curăţa stomacul, intestinele și
sângele. Mai este denumită popular "usturoiul ursului", "usturoiul ţiganului" și
"ceapa vr[jitoarei".

Ciorb[ r[d[u\ean[
cu piept de g[in[

Salat[ de fasole cu
piept de pui afumat

Boli care pot fi ameliorate/tratate
cu leurdă
Leurda poate deveni remediu în cazul
unor afecţiuni. Sunt transmise din generaţie în generaţie o serie de leacuri pe bază de leurdă.
Leurda este recomandată în cazuri
precum< tromboflebită, trombozele în
general> prevenirea accidentului vascular>
ateroscleroză, bolile cardiace> hipertensiunea arteriala> reumatismul, reumatismul degenerativ> oprirea procesului de
îmbătrânire> înlăturarea efectelor nocive
ale nicotinei și ale fumatului> prevenirea
și tratarea guturaiului, gripei și a infecţiilor respiratorii> tratamentul hemoroizilor> remediu pentru răni deschise sau
pielea înăsprită a picioarelor> remediu
împotriva negilor.
Iată cum te poţi trata cu ajutorul leurdei<
Tromboflebita, trombozele în general reacţionează pozitiv la< cure de minimum 20 de zile cu suc de leurdă, câte 12 pahare / zi, pe stomacul gol. În perioadele când nu se poate folosi suc proaspăt,
se administrează tinctură de leurdă< 1
linguriţă diluată în 1/2 pahar apă, de 4
ori / zi, în cure de câte 1 lună, cu 1 săptămâna de pauză.
Leurda are printre cele mai puternice
efecte fluidifiante sanguine și antiagregante plachetare dintre plantele medicinale din flora europeană.
Prevenirea accidentului vascular, a
sechelelor după accidentul vascular< se
face o cură de 2 săptămâni cu salată de
leurdă. Se consumă câte o porţie de salată, obţinută dintr-o mână de frunze, în
fiecare dimineaţă. Când nu se găsesc
frunze proaspete de leurdă, se continuă
tratamentul cu tinctură, minimum 2 luni<
1 linguriţă în 1/2 pahar cu apă. Se administrează de 4 ori / zi, pe stomacul gol.
În caz de ateroscleroză, bolile cardiace asociate unor valori ridicate ale colesterolului, leurda este pe termen lung
adjuvantul ideal în tratarea bolilor cardiace (ischemie, aritmie, tahicardie),
având un rol puternic de reducere a colesterolului, `mpiedecarea formării trombilor și în scăderea tensiunii arteriale dacă este administrată în cure de câte 2-3
luni, cu 2 săptămâni de pauză, sub formă
de tinctură. Se ia 1 linguriţă de tinctură
diluată în puţină apă, de 4 ori / zi, înaintea
meselor principale. În timpul primăverii,
este foarte utilă o cură cu salată de leurdă,
cu o durată de minimum 2 săptămâni.
În hipertensiunea arterială< se administrează tinctură, câte 4 linguriţe pe
zi, diluate în foarte puţină apă (mai ales
în cazul în care este contraindicat aportul
suplimentar de lichide), timp de 2 luni,
cu 2 săptămâni de pauză.
Reumatismul, reumatismul degenerativ reacţionează favorabil la o cură
de 3 săptămâni cu suc de leurdă, timp în
care se consumă câte 2 pahare de suc/zi,
dimineaţa, pe stomacul gol. În paralel,
se ţine o cură vegetariană cu multe crudităţi. Sucul de leurdă are puternice efecte
depurative, fiind eficient și în tratarea
sclerodermiei, psoriazisului, acneei și în
general a bolilor de piele care apar pe
fondul intoxicării organismului.
Oprirea procesului de îmbătrânire
se poate realiza consumând zilnic salată
de leurdă, înaintea meselor principale,
pe o perioadă cât mai îndelungată, în
timpul sezonului de recoltare a frunzelor.
Text selectat de Ioan A.

Ingrediente<
Ingrediente<
Un piept mare de găină, o
ceapă, 2 morcovi, un păstârnac,
1-2 foi de dafin, câteva boabe de
piper, 4-500 ml smântână, 3 ouă,
o jumătate de căpățână de usturoi, sare. patrunjel verde, ardei
iute, oțet
Mod de preparare<
Se pune pieptul de găină la fiert în
apă rece cu puțină sare (nu se dezosează). După ce se ia spuma, se adaugă
zarzavaturile întregi, sp[late și curățate,
boabele de piper și foile de dafin. Când
pieptul este fiert, se ia de pe foc și se
strecoară supa. Legumele se îndepărtează iar pieptul se dezosează și se rupe

fâșii. Se pune din nou la fiert supa strecurată și când clocotește se adaugă carnea, usturoiul pisat și oțet după gust.
Între timp, cele 3 ouă se bat bine cu
sare și piper, într-un castron încăpător.
Se adaugă smântâna și se bate bine.
După ce ciorba a dat câteva clocote, se
oprește și se lasă puțin să se răcorească.
Ouăle bătute se amestecă, treptat, cu
câteva linguri de supă, apoi se toarnă
cu grijă în oala cu ciorbă. Se servește
cu ardei iute, ;i cine mai dore;te sau
eventual încă o lingură de smântână și
mujdei de usturoi.

Mâncare de urzici

400 g piept de pui afumat,
250 g fasole boabe fiartă, 250 g
fasole păstăi fiartă, 10 fire de ceapă verde, 400 g roșii cireașă, 4
linguri ulei, 2 linguri zeamă de
lămâie, 2 linguri zeamă de grepfrut, 1/2 linguriță de zahăr, frunze verzi de țelină, 50 g alune, sare, piper.
Mod de preparare<
Pieptul de pui afumat (fără pieliță)
se taie felii mici și subțiri, acestea se
pun într-un castron. Se adaugă boabele
și păstăile de fasole fierte. Ceapa verde
se cur[\ă, se spală și se taie inele de 3-

4 cm, care se pun în castron împreună
cu roșiile cireașă, spălate și tăiate în patru. Uleiul, zeama de lămâie și de grepfrut, zahărul, sarea și piperul (mai
mult) se bat într-un castronel, cu un
tel, până se obține un sos vinegret omogen. Acesta se toarnă peste componentele din castron și totul se omogenizează. Salata se lasă minimum 15 minute, ca să se pătrundă gusturile, după
care se poate servi, ornată cu frunze
verzi de țelină sau alte frunze verzi, după plac (sau chiar fără) și presărată cu
alune pisate mare.

Spum[ de c[p;uni

Ingrediente<
Un kg de urzici proaspete (se
culeg firele de urzici care încă nu
sunt întărite și se folosesc doar
frunzele fragede), 2 ouă, 4 căței
de usturoi, circa 400 ml lapte, 3
linguri de făină, ulei pentru
r]ntaș, sare, piper.
Mod de preparare<
Urzicile se curăță de codițe și se
spală bine, din mai multe ape. Cât timp
lucrați cu urzicile proaspete, este indicat să folosiți mănuși de cauciuc. Frunzele curățate se fierb și se strecoară,
apoi se toacă bine cu robotul sau cu
blenderul. Dacă eventual ați pus urzici
la congelator și acestea, după dezghe-

Ingrediente<

țare e bine să se mai mixeze puțin. Din
făină și ulei se face un răntaș mai ușor
(foarte puțin prăjit), însă, de data aceasta fără boia de ardei. Se adaugă usturoiul pisat, apoi pasta de urzici, sare,
piper și treptat și laptele, amestecând
în continuu, iar compoziția se mai fierbe circa 5 minute. Se ia de pe foc și după ce se răcește puțin, se adaugă și cele
două ouă bătute în prealabil. Se servește cu ouă ochiuri, chiftele, bacon
sau cârnați prăjiți. Gustul seamănă cu
spanacul, dar se simte mai puțin gustul
de fier din mâncare.

250 g căpșuni, cât mai bine
coapte și proaspăt culese (în altă
periadă a anului se pot folosi și
fructe congelate), 4 albușuri de
ouă (la temperatura camerei), 46 linguri de zahăr pudră, un pliculeț zahăr vanilat.
Mod de preparare<
Căpșunele se sfărâmă bine și se
amestecă cu jumătatea zahărului și cu
vanilia, până la obținerea unei paste
omogene. Albușurile de ouă, cu restul
zahărului, într-un bol mai mare, cu mixerul la turație mare se bat spumă tare,

apoi se amestecă cu pasta de fructe.
Paharele, sau bolurile în care se va servi
spuma se pun în prealabil la frigider,
sau și mai bine, la congelator, timp de
o oră-două. Spuma se așează în pahare
și se ornează cu bucăți de fructe, eventual cu un topping de ciocolată, sau
unul obținut din gălbenușurile de ouă
frecare cu alte 4 linguri de zahăr pudră.
Se consumă proaspăt, sau răcit la frigider.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Alături de miri, naşa va fi în centrul atenției pe toată durata evenimentului. Aşa că se
cuvine să ai o apariție memorabilă, într-o rochie de ocazie elegantă, plină de stil şi rafinament.
Descoperă în continuare o selecție cu cele mai elegante rochii pentru naşe, cu mult bun gust,
împreună cu sfaturile noastre de stil şi accesorizare, care să transforme o ocazie specială în una
cu adevărat memorabilă!

MOD~

Cum s[ te îmbraci atunci când
e;ti na;[ la nunt[?
Ziua cea mare se apropie și nu
știi ce rochie de ocazie vei purta?
Dacă ai fost aleasă ca nașă, cu siguranță vei dori să te bucuri de rolul
tău la nuntă și să porți o ținută impecabilă, care să te avantajeze și să
fie la fel de frumoasă și peste ani,
când vă veți uita din nou la pozele
de la petrecere.

trei sferturi conferă o eleganță de primă
clasă acestei rochii lungi de ocazie. Accesorizeaz-o cu bijuterii simple, prețioase, și un plic strălucitor.

Rochii cu broderii prețioase
Se știe că micuța rochie neagră nu
te lasă niciodată la greu. Iar dacă aceasta are și câteva detalii elevate, care să
te scoată din anonimat, atunci este perfectă pentru noul tău rol de nașă. O
broderie somptuasă cu fir auriu nu va
trece niciodată neobservată.
Iar dacă preferi ceva de efect, încearcă o rochie cu umerii decupați și
detalii suprapuse, care să o scoată din
cotidian. Cu o pereche de sandale elegante și un plic de petrecere, poți purta
aceste rochii chiar și după căderea serii,
fără să fie nevoie să îți mai schimbi ținuta.

Alături de miri, nașa va fi în centrul
atenției pe toată durata evenimentului.
Așa că se cuvine să ai o apariție memorabilă, într-o rochie de ocazie elegantă, plină de stil și rafinament.
Descoperă în continuare o selecție
cu cele mai elegante rochii pentru nașe,
cu mult bun gust, împreună cu sfaturile
noastre de stil și accesorizare, care să
transforme o ocazie specială în una cu
adevărat memorabilă!

Nu toate rochiile de ocazie sunt
la fel

Rochii cu imprimeu floral
sau polka dots

Dacă de cele mai multe ori abia aștepți un motiv să scoți cele mai somptuoase și deosebite rochii la purtare,
atunci când joci un rol important la
un eveniment cum e nunta, e musai să
alegi rochia de nașă cu grijă.
Există câteva secrete de stil pe care
e bine să le știi atunci când alcătuiești
o ținută corectă de nașă, care te pot
ajuta să construiești o imagine asumată, pe care să o revezi cu plăcere după
ani și ani. Iată câteva dintre ele mai jos.

Imprimeurile florale aduc un plus
de vitalitate la orice eveniment formal.
Croiala clasică menține linia corpului
și subliniază talia, în timp ce gulerul
tip Bardot scoate în evidență umerii
pentru mai multă feminitate.

Rochia plisată, pentru o nuntă
de poveste, la castel
Printr-o rochie dantelată dai dovadă de bun gust și rafinament – însă
aceasta nu trebuie să fie mai opulentă
sau prea similară cu cea a miresei, chiar
și atunci când e într-o culoare închisă.
Alege această rochie de nașă într-o
nuanță deosebită de bordeaux atunci
când participi la un eveniment excepțional, unde stilul, ținuta și manierele
personale trebuie să fie la cel mai înalt
nivel.

Nu purta niciodată o rochie
albă
Chiar dacă rochiile albe sunt superbe, atunci când ești nașă trebuie să
ții cont de stilul rochiei miresei și să
eviți cu orice preț culoarea albă, ivory,
cât și un stil foarte asemănător cu rochia miresei. Vei petrece mult timp în
preajma ei și veți face fotografii împreună, iar mireasa este cea care trebuie să fie în centrul atenției.
Chiar dacă te sfătuim să te detașezi
cromatic de rochia miresei, nu purta
culori stridente sau imprimeuri foarte
puternice, capabile să fure atenția de
la apariția miresei. În plus, nu uita să
întrebi mireasa ce culoare vor avea rochiile domnișoarelor de onoare, ca să
fii sigură că nu vă îmbrăcați la fel.
După ce ți-ai luat toate aceste măsuri de siguranță, ești gata să pornești
în căutarea unei rochii superbe de nașă,
care să te avantajeze din toate punctele
de vedere.

Alege materialul potrivit
pentru o nuntă de vară
sau de iarnă
În primul rând, alege materialul ținutei în acord cu anotimpul în care are
loc evenimentul. Nu vei purta niciodată o rochie de voal în miez de iarnă,
dar nici o rochie de catifea vara, la un
garden party.Alege o rochie elegantă
de nașă pe care o vei putea repurta și
la alte ocazii.
Nimic nu e mai trist în garderoba
unei femei decât o ținută splendidă uitată într-un colț al dulapului. Așadar,
alege rochia astfel încât să o poți scoate
în lume și în alte contexte, ca să te bucuri de ea iar și iar.

O astfel de rochie pentru nașă este
‘the little black dress’ (micuța rochie
neagră), sau chiar o rochie din dantelă.
Acestea pot fi oricând purtate și la un
alt eveniment, fiind foarte versatile și
o investiție sigură în garderoba ta.

Nu purta o rochie cu trenă sau
model tip sirenă
Ca nașă, vei fi principalul ajutor al
miresei, așa că o rochie prea complicată
(de exemplu, o rochie cu trenă sau o
rochie tip sirenă foarte mulată, care te
va restricționa la mers) va fi impractică
și te-ar putea face să întârzii atunci
când mireasa contează pe tine.
Pentru nașe, rochia are mereu o
lungime decentă și în general ajunge
până la genunchi. Ea poate fi purtată
și la recepția de nuntă dacă stilul permite. Însă, dacă mireasa a decis că petrecerea va fi una foarte formală, atunci
o rochie de nașă elegantă, lungă este
necesară.
Chiar și atunci când vârsta nu ne
mai permite să purtăm unele modele
de rochii, nu trebuie să ne ascundem,
ci doar să punem în valoare punctele
forte. Rochia de nașă nu trebuie să fie
prea sexy prin lungime, sau prea opulentă, ci elegantă și plină de bun gust.
Evită un faux pas ferindu-te de rochiile
cu o crăpătură adâncă pe picior, decolteu foarte adânc sau imprimeuri puternice care ar putea muta atenția de

la mireasă, la nașă. Dacă știi deja culoarea rochiei aleasă pentru domnișoarele de onoare, nu ezita să optezi
pentru o rochie de zi în culori tari, cum
ar fi turcoaz sau coral. Acestea sunt
potrivite mai ales pentru sezonul de
primăvară-vară și te vor face imediat
remarcată.

Rochia mulată, cu talie
accentuată este o opțiune
inspirată pentru o apariție
cu stil
Elegantă și decentă, aceasta este potrivită pentru cununia civilă din timpul
zilei sau chiar pentru biserică. Accesorizeaz-o cu un plic nude și o pereche
de sandale elegante.
Pentru o apariție cu adevărat memorabilă, păstrează rochia lungă de
nuntă ca pe un secret până la începutul
petrecerii. În general, este preferabil să
optezi pentru croieli simple, elegante
în locul unei rochii complicate de bal.
Rochia lungă tip creion
De cele mai multe ori, o nașă va
prefera să aibă cel puțin două rochii.
Dacă, totuși, timpul nu îți permite să
afișezi mai mult de o ținută, optează
pentru o rochie lungă într-o nuanță
deschisă, pe care să o poți purta la petrecere, dar și la cununie.

Când vrei să îți subliniezi

feminitatea, alege
o rochie de nuntă de zi cu
o croială tip creion
Această rochie este perfect croită
pe corp și are bretele late care îți subliniază umerii. Materialul satinat reflectă
lumina – dar captează toată atenția!
Rochia de seară elegantă, pentru
nașa minimalistă sau conservatoare<
O rochie cu mânecă lungă ce subțiază corpul și scoate în evidență umerii
va garanta o apariție desăvârșită, ultra
elegantă. Dacă principiul ‘less is more’
este important pentru tine când construiești o ținută, atunci o rochie simplă, croită impecabil, este exact ceea ce
ai nevoie. Asorteaz-o cu sandale elegante și un plic de efect.

Rochii de nașă din dantelă
Dantela este perfectă pentru ocazii
speciale și atât de versatilă încât te vei
întoarce la ea iar și iar. Dantela dezvăluie acoperind și este extrem de senzuală – deși vei fi complet îmbrăcată
din cap până în picioare, vei fi în continuare sexy, cu un look atemporal,
care arată bine oricând.
Mânecile din dantelă lucrată manual fac din acest design rochia ideală
pentru nașa mare – selectă, detaliată
și cu o alură aristocratică. Poart-o cu
sandale sclipitoare în seara petrecerii.
Dantela lucrată manual și mânecile

Ținuta de nuntă în două piese
Dacă te-ai hotărât să îți compui ținuta din două piese, asigură-te că ea
este coerentă și nu pare construită în
ultimul moment. În acest caz, de mare
ajutor îți vor fi accesoriile – bijuteriile,
plicul, pantofii – dar și jacheta pe care
o vei purta pe deasupra.Primăvara și
vara poți opta pentru un deux-piece
satinat ca acesta, care îți va pune în valoare stilul personal. La cununie, completează ținuta cu un cardigan de ocazie și alege o pereche de tocuri cu înălțime medie, pentru un look elegant.
Deși nu există o regulă care să spună
că nu ai voie să porți o ținută cu pantaloni pentru nuntă, există puține nașe
care ar opta pentru un astfel de outfit
de nuntă.

Ținuta de nuntă cu pantaloni
O salopetă poate fi extrem de elegantă ca ținută de cununie, însă ai grijă
atunci când alegi piesele și optează doar
pentru croieli formale și accesorii de
ocazie.În rolul de nașă e important să
lași o impresie pozitivă oaspeților, cu
o ținută prin care să demonstrezi eleganță și bun-gust. Cele mai frumoase
rochii sunt cele care îți scot în evidență
silueta feminină și te fac să ai încredere
în tine, așa că alege o ținută care să te
reprezinte și vei fi cu siguranță admirată.
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Eliminarea alimentelor suspectate că ar crea probleme în organism este una temporară, de
câteva săptămâni, maximum trei. În acest timp, se monitorizează starea de sănătate precum şi
procesul digestiv, astfel încât să se observe, dacă este cazul, modificări.

DIET~

Dieta prin eliminare
;i beneficiile ei
Dieta prin eliminare nu este,
așa cum ai crede, o cură de slăbire.
Este, mai degrabă, o metodă folosită pentru a descoperi anumite
sensibilități sau chiar alergii alimentare.
Eliminarea alimentelor suspectate
că ar crea probleme în organism este
una temporară, de câteva săptămâni,
maximum trei. În acest timp, se monitorizează starea de sănătate precum și
procesul digestiv, astfel încât să se observe, dacă este cazul, modificări.
În general, există sensibilități, alergii sau intoleran\e alimentare la alimente precum laptele și produsele lactate, ouăle, nucile, fructele de mare,
făînă sau alcoolul.
Pentru a afla dacă unul dintre aceste alimente îți provoacă probleme, este
recomandat să îl elimini din dietă pentru o perioada limitată. E bine să ții un
jurnal zilnic, în care să notezi toate alimentele consumate într-o zi, precum
și categoria de alimente evitate. Totodată, ar trebui să scrii și simptomele
observate în perioada de eliminare a
unui anumit aliment – de pildă, balonarea, constipația, diareea, flatulență,
crampele abdominale ori greață sau
erupțiile cutanate.
După ce elimini, pe rând, din dieta
ta alimentele din aceste categorii, vei
putea trage o concluzie. Dacă simptomele care te sâcâie în mod normal dispar atunci când nu mai consumi lapte
sau produse lactate (mai exact, lactoză
din lapte), atunci e posibil să ai de-a
face cu o intoleranță la lactoză. După
ce identifici alimentul sau categoria de
alimente care îți face probleme digestive, îți poți adapta dietă în funcție de
această descoperire.
Dacă experimentezi simptome specifice unei reacții alergice în urmă consumului unui aliment (îngustarea cailor respiratorii, iritații cutanate sau
chiar șoc anafilactic), nu mai e cazul
să încerci această dietă întrucât medicul îți va spune care sunt alergiile alimentare de care suferi.
Dacă însă ai uneori de-a face cu
simptome precum balonarea, durerile
de cap, constipația sau eczemele și nu

reușești să depistezi cauza problemelor
tale, poți încerca dietă prin eliminare
pentru a te lămuri.
Încercând dieta prin eliminare poți
descoperi o intoleranță sau sensibilitate
alimentară. Astfel, vei descoperi cauza
unor simptome neplăcute pe care le
resimți și vei putea să le combați.
Calitatea vieții pacientului poate fi
sporită considerabil în urmă descoperirii unei tolerante alimentare.

Cum poți urma
o asemenea dietă?
Renun\[ la alimentele care provin
dintr-o categorie alimentară – de pildă,
lactatele sau grâul. Timp de 3 săptămâni, vei evita complet consumul ali-

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

mentului eliminat. Pentru ca acest lucru să fie posibil, e necesar ca individul
să citească cu atenție etichetele alimentelor pe care le consumă.
În aceasta perioad[, încearcă să
consumi alimente cât mai sănătoase
precum legumele, fructele, grăsimile
și proteinele de calitate.
După cele 3 săptămâni, reintrodu
alimentele eliminate în dietă în mod
treptat. Observă reacția organismului
și îți vei da seama dacă alimentele cu
pricina sunt responsabile pentru unele
simptome resimțite.
Dacă nu ai niciun dubiu că ai o sensibilitate sau intoleranță alimentară,
mergi la medic și discuta cu el pe această tema. Acesta va fi în măsură să confirme intoleranța alimentară și să îți
ofere soluții.

Dacă vreți să obțineți rezultate
semnificative într-un timp scurt,
trecerea la un antrenament pe intervale de intensitate ridicată ar putea
să fie exact ceea ce aveți nevoie. Ar
trebui să fie ideal pentru programul
aglomerat al celor mai mulți dintre
noi.
Antrenamentele pe intervale tradiționale implică o serie de exerciții
de intensitate ridicată, urmate de o
perioada de odihnă sau de o serie de
exerciții de intensitate mică. Există
mai multe modalități de combinare a
intensității, duratei și numărului de
intervale. Orice formă de antrenament
pe intervale contribuie la creșterea rezistenței și arderea grăsimilor, spre deosebire de cele care se desfășoară în
același ritm pentru aceeași perioad[.
În prezent, cercetătorii din Canada

și Australia au dezvoltat o versiune
mai scurtă, cunoscută ca antrenament
pe intervale volum mic/intensitate ridicată, despre care susțin că oferă aceleași beneficii ca sesiunile de antrenament mai lungi.

Ajut[ pacien\ii cu diabet
de tip 2
Fiecare sesiune constă în 10 serii
de exerciții de 60 de secunde realizate
la aproximativ 90% din ritmul cardiac
maxim, intercalate cu 60 de secunde
de odihnă. Se ajunge la un total de 10
minute de exerciții pentru fiecare sesiune de antrenament de 20 de minute.
Pentru a v[ calcula ritmul cardiac maxim, scadeti vârstă pe care o aveți din
220. Apoi înmulțiți numărul respectiv
cu 0,9. Spre exemplu, dacă aveți 35
de ani, 220 minus 35, înseamnă 185.

Dacă înmulțiți 185 cu 0,9, obțineți un
ritm cardiac maxim de 166,5 sau 166
de bătăi pe minut.
Potrivit cercetătorilor, antrenamentul pe intervale volum mic/intensitate ridicată ar putea îmbunătăți sănătatea inimii și i-ar putea ajuta pe
pacienții cu diabet de tip 2 să-și controleze mai bine nivelul zahărului din
sânge, deși perioada de exerciții este
mult mai mică decât recomandările
standard de 150 de minute de exerciții
de intensitate medie pe săptămâna.
Asigurați-v[ că sunteți în intervalul
țintit pentru fiecare serie de 60 de secunde de exerciții de intensitate ridicată. De asemenea, dacă aveți probleme cardiace, consultați un medic înainte să începeți antrenamentele.
În plus, din cauza pericolelor asociate cu un stil de viață sedentar, este
important să aveți și zile de activități
fizice sau antrenamente normale.

✂

10 minute de mi;care sunt suficiente pentru a sl[bi

13 mai 2018/Informa\ia de Duminic[ 9

~nc[ de la minunata melodie cu care `ncepe partitura am remarcat sunetul limpede, amplu, al
viorii lui Vlad ;i frazarea impecabil[. Impresia a continuat pe parcursul celor peste 30 de minute
`n care solistul abia dac[ are timp s[ `;i trag[ sufletul. Pasajele lirice erau clare, ferite de patetism,
pasajele tehnice nu zg]riau urechea, ritmul era urm[rit cu str[;nicie, vioara se integra irepro;abil
`n ansamblu.

MUZIC~

Vlad R[ceu a revenit cu brio
ca solist pe scena Filarmonicii
Unul din concertele importante care l-au lansat pe Vlad R[ceu
ca solist a avut `n program Concertul pentru vioar[ de Ceaikovski, o alegere foarte curajoas[
`n acel moment al carierei sale,
c]nd p[r[sea Liceul de Art[
s[tm[rean ;i se `ndrepta spre ;lefuire ;i maturizare c[tre Academia de Muzic[ “Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca. ~n aceast[
s[pt[m]n[, folosind muzica unui
alt mare compozitor rus, Vlad nea ar[tat c[ procesul s[u de `mplinire ca muzician a dat roade dintre cele mai frumoase.
Lector universitar la Academia clujean[, membru al orchestrei Filarmonicii “Transilvania” din Cluj-Napoca,
`n v]rst[ de 31 de ani acum, Vlad R[ceu
a oferit al[turi de Filarmonica “Dinu
Lipatti” Concertul nr. 2 `n sol minor
op. 63 de Serghei Prokofiev. Programul
serii a fost completat de Simfonia a 7a `n re minor de Antonin Dvorak. A
dirijat Andrei Gocan, un t]n[r maestru
format tot la ;coala clujean[ ;i cizelat
`n special la Londra, la faimoasa Academie Regal[ de Muzic[.

Lirism ;i tirade
la `ntoarcerea acas[
Dup[ ani `ntregi de succese `n Occident, Serghei Prokofiev a decis - uimitor pentru mul\i - s[ se `ntoarc[ `n
URSS `n 1935, ademenit de promisiunea unui statut privilegiat oferit de regimul comunist. Concertul nr. 2 pentru

Vlad R[ceu preg[tindu-se s[ atace un nou pasaj de bravur[ al[turi de orchestra condus[ de Andrei Gocan
vioar[, scris `n acel an, se deschide cu
o melodie `ncredin\at[ instrumentului
solist `n care compozitorul pare s[ fi
pus toat[ nostalgia dorului de patrie.
Folclorul rus st[ `n substratul temelor
primei p[r\i, care combin[ pasaje de
un lirism rafinat cu lungi tirade pline
de provoc[ri tehnice pentru solist ;i o
scriitur[ mai cur]nd simfonic[, vioara
solo fiind parte a unui dialog str]ns
`ntre diferitele sec\iuni instrumentale.
Este o muzic[ plin[ de complexit[\i,
dar deloc artificial[. Evocarea prover-

bialului suflet slav continu[ `ntr-un
Andante assai elocvent ;i nobil, parc[
`n spiritul unui Beethoven din marile
sale concerte, iar turul de for\[ se
`ncheie cu un rondo av]ntat, punctat
de ritmuri de castagnete, “ben marcato”, parc[ dorind s[ redea ner[bdarea
;i bucuria artistului aflat `n fa\a reg[sirii locurilor natale.
Desigur, `n primii ani de dup[
`ntoarcere i-a mers bine lui Prokofiev,
dar cu timpul stricte\ea ideologic[ a
epocii lui Stalin a ajuns s[-l afecteze ;i

pe el. Avea s[ moar[ `n aceea;i zi cu
temutul dictator, poate cu regretul de
a nu fi cump[nit mai bine o decizie
at]t de important[. Dar muzica acestui
al doilea Concert ne arat[ c[ patriotismul rus (nu sovietic) era foarte important pentru el.

O demonstra\ie de for\[
~nc[ de la minunata melodie cu
care `ncepe partitura am remarcat sunetul limpede, amplu, al viorii lui Vlad

;i frazarea impecabil[. Impresia a continuat pe parcursul celor peste 30 de
minute `n care solistul abia dac[ are
timp s[ `;i trag[ sufletul. Pasajele lirice
erau clare, ferite de patetism, pasajele
tehnice nu zg]riau urechea, ritmul era
urm[rit cu str[;nicie, vioara se integra
irepro;abil `n ansamblu. Reg[seam artistul cerebral care ne-a impresionat `n
lucr[ri de Richard Strauss ;i Mendelssohn `n anii trecu\i, acum extrem de
sigur pe sine, imperial uneori, cu atitudinea omului matur ;i bine a;ezat `n
via\[ ;i carier[. Aplauzele au fost entuziaste, pe m[sura demonstra\iei de
for\[ ;i inteligen\[ pe care domnul
R[ceu ne-a oferit-o. Din scaunul concertmaestrului, ce a sim\it tat[l s[u numai el poate ;ti. Cu siguran\] a fost
m]ndru. :i nu ne-am sup[rat c[ Vlad
n-a oferit ;i un bis. Chiar nu mai avea
nimic de demonstrat.
Dirijorul Andrei Gocan s-a dovedit
la fel de bine preg[tit. Cu gesturi ample
;i ferme a condus at]t complicatul
Concert, c]t ;i entuziasta Simfonie de
Dvorak, pasajele `n tutti ale coardelor
fiind impresionante aici, ca ;i echilibrul
dinamic `ntre instrumente, semn al
unor repeti\ii cu folos. S-a v[zut c[ dirijorul are o viziune personal[ ;i s-a
str[duit s[ o impun[, conving]nd mai
`nt]i orchestra s[-l urmeze, apoi, prin
ea, publicul, care p[rea c[ vrea s[ prelungeasc[ la infinit momentul aplauzelor de la finalul serii ;i nu s-ar fi
sup[rat s[ mai asculte o dat[ una din
cele patru mi;c[ri.
P[cat c[ nu s-au bucurat mai mul\i
s[tm[reni de o sear[ muzical[ memorabil[. Eh. Vine vara, ba a ;i venit.
Vasile A.

400 de tineri interpre\i s-au `nscris la Concursul Enescu 2018
Cea de-a 16-a ediţie a Concursului Internaţional George Enescu, ce are loc în Bucureşti, în perioada 1-23 septembrie, înregistrează un număr record de
înscrişi în competiţie - 400 de tineri muzicieni, din 46 de ţări, de
pe cinci continente, potrivit organizatorilor.
În total, pentru cele patru secţiuni
ale Concursului Enescu 2018 s-au înscris< 126 de concurenţi la Secţiunea
Pian, 121, la Secţiunea Vioară, 126 la
Secţiunea Violoncel, şi 27 la Secţiunea
Compoziţie. 212 concurenţi provin din
Europa şi Orientul Apropiat, 148 din
Asia, 29 din America de Nord, 9 din
Australia şi Noua Zeelandă, iar doi
concurenţi sunt din America de Sud.
Statistic, cele mai numeroase prezenţe
le au Coreea de Sud – 70 de concurenţi,
România – 36, China – 33, Japonia –
26, Rusia – 22, Italia – 21 şi Statele Unite ale Americii – 20 de concurenţi.
„Pornind de la vorbele lui George
Enescu, aş adăuga că muzica reprezintă
30% excelenţă şi profesionalism şi 70%
mesaj. În lumea de astăzi, când contextul geopolitic este atât de complex,
muzica clasică are puterea să ne unească, prin forţa exemplului. Diferite
naţionalităţi se reunesc pentru a cânta
într-o orchestră sau într-un cor – şi,

Josu de Solaun (`n foto la Satu Mare) va c]nta `n concertul de deschidere
prin aceasta, trebuie să suspende toate
conflictele şi problemele, pentru că,
dacă nu o fac, este imposibil să cânte
împreună. Muzica nu te va abandona
niciodată, nu te va trăda, fiindcă muzica înseamnă armonie, şi pace. Cred
că artiştii, muzicienii pot purta acest
mesaj al păcii, al coeziunii şi acesta este
ceea ce trebuie să transmitem către tinerii muzicieni. Există întotdeauna

speranţă, trebuie doar să investim în
ea!”, a declarat directorul artistic al
Concursului Enescu şi al Festivalului
Enescu, dirijorul Vladimir Jurowski.
Concursul Enescu 2018 şi-a propus
să lanseze un dialog cu publicul tânăr
şi cu publicul larg deopotrivă. Astfel,
Concursul Enescu 2018 va aduce publicului şi câteva evenimente şi ateliere
de muzică – atât offline, cât şi online –

menite să inspire şi să desluşească „Ce
auzim când ascultăm muzică?”. Proiectele se vor derula începând cu
sfârşitul lunii mai.
Concursul Enescu 2018 se va deschide pe 1 septembrie, la Ateneul Român, cu un concert de gală susţinut de
câştigătorii ediţiei din 2014< Ştefan Tarara (vioară), Eun-Sun Hong (violoncel) şi Josu de Solaun (pian), alături de
Orchestra Filarmonicii George Enescu,
dirijată de Gabriel Bebeşelea.
Reputaţi muzicieni internaţionali,
membri ai juriului Concursului Enescu
2018, vor susţine, de asemenea, o serie
de recitaluri extraordinare< violoncelistul britanic Raphael Wallfish şi pianistul John York (5 septembrie), violonistul italian Salvatore Accardo şi
pianista Laura Manzini (14 septembrie) şi pianistul suedez Peter Jablonski
(22 septembrie). Acestora li se vor alătura laureaţi ai Concursului Enescu
2016< violoncelistul american Zlatomir
Fung (8 septembrie), violonistul kazah
Erzhan Kulibaev (16 septembrie) şi
pianista de origine bulgară Victoria
Vassilenko (20 septembrie).
La toate etapele Concursului Enescu 2018 – etapa I, etapa a II-a şi etapa
a III-a, semifinală, pentru cele trei
secţiuni de concurs (Secţiunea Violoncel, Secţiunea Vioară şi Secţiunea Pian)
-, participarea pentru public este deschisă, precum şi la finalele cu orchestră,

cu participarea Filarmonicii „George
Enescu” – Finala de Violoncel, 11 septembrie, dirijată de Paul Watkins, Finala de Vioară, 17 septembrie, dirijată
de Christoph Poppen, şi Finala de Pian,
programată pentru 23 septembrie, dirijată de Vassily Sinaisky. Cu excepţia
Etapei I din Concurs – eliminatorie -,
restul etapelor, precum şi finalele se
desfăşoară la Ateneul Român.
Printre reprezentanţii juriului se
numără nume importante ale muzicii
clasice internaţionale, precum Philippe
Entremont, Pierre Amoyal, Salvatore
Accardo, Jean-Jacques Kantorow, Viktor Tretiakov, Peter Jablonski, David
Geringas, ZygmuntKrauze, Arto Noras, Myung-Whun Chung, Raphael
Wallfisch, Jian Wang, Marin Cazacu,
Remus Azoiţei, Dan Dediu, Silvia Marcovici şi alţii.
Începând cu ediţia din 2014, Concursul Internaţional George Enescu este organizat ca eveniment de sine-stătător, cu participarea publicului. Având
o remarcabilă reputaţie internaţională,
Concursul Enescu este membru al
World Federation of International Music Competition şi al Alink – Argerich
Foundation – Piano Competition Worldwide. Valoarea totală a premiilor
ediţiei din 2018 este de 115.000 de euro,
iar acestora li se adaugă ateliere oferite
de membri ai juriului, precum şi distincţii speciale.
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ARTE MAR}IALE

Av]nd ;i latura academic[ prin arheologia experimental[ sau studierea
manuscriselor, practican\ii de HEMA transpun teoria descoperit[ în izvoarele
istorice, redescoperind tehnici practice ;i foarte important, eficiente, `ntr-un
duel sau alte forme de confruntare marțială.

“Fior di Szatmar” a atras entuzia;ti ai artelor
mar\iale istorice europene din 6 \[ri
H.E.M.A – deopotrivă sport şi cercetare academică
Artele Mar\iale Istorice Europene, sau lupta cu săbii medievale, cum se mai spune prin popor
sunt cunoscute la nivel interna\ional sub acronimul H.E.M.A. (Historical European Martial Arts).

Szatmar” au avut loc diverse cursuri, ateliere de lucru, competiția de spadă lungă,
și un regal de dueluri caritabile.
În prima zi, Tobias Zimmerman a
susținut un curs de inițiere în sabia germană, o tradiție a sec. XVII – XIX numită „Gedecktes Hiebfechten“ (scrimă
prin tăieturi, cu acoperire). Cursul a fost
urmat de dueluri din cadrul regalului caritabil, care s-au extins până `nspre seară.
Ziua de 4 mai i-a găsit pe entuziaștii
prezenți, adunați în jurul… am putea
spune legendarului avocat Matt Galas,
omul care a f[cut primii pași spre redescoperirea tradițiilor medievale de luptă
cu spade, în cea de-a doua jumătate a
anilor 80. Acesta a \inut o prelegere informală despre istoria HEMA, despre felul în care manuscrisele istorice care stau
la baza acestui sport au ieșit la lumină, și
despre modul în care comunitatea internațională HEMA a început s[ prindă
contur la sfârșitul secolului XX, odat[ cu
apariția internetului. Așa cum era de așteptat, după-amiaza a fost din nou acompaniată de clinchetul de spade caracteristic duelului. Regal caritabil până la lăsarea serii.
Sâmbătă, discursul de arme din cadrul competiției de spadă lungă, a fost
atât de fioros, `ncât până și cerul a început
să tune și să fulgere, probabil simținduse intimidat de măiestria spadasinilor
din mica cetate. Ploaia, grindina și fulgerele `ns[, nu i-au speriat pe sportivi,
care au luptat cu și mai multă înverșunare. În top 5, s-au clasat în ordine ascendentă< Andrei Chirleșean (București
- RO), David Czege (Budapesta - HU),
Istvan Havasi (Budapesta - HU), Oliver
Garas (Pecs - HU) și Ionuț Zainea (București - RO), care și-a apărat cu onoare
titlul câștigat anul trecut. Iar dacă `n cronici sportive replica ”și-a apărat cu onoare titlul” a devenit un clișeu de cele mai
multe ori lipsit de conținut, la ”Fior di
Szatmar” onoarea a fost la ea acasă. Spiritul corectitudinii a domnit peste concurenți care de fiecare dată, au semnalat
arbitrilor loviturile pe care le-au încasat
dar unghiul nu i-a permis arbitrului să
le observe, și au păstrat mereu o atmosferă de respect reciproc asezonată cu îmbrățișări, felicitări, sfaturi și alte gesturi
cordiale.
Ultima zi a evenimentului a fost marcată de un curs practic de arbitraj susținut
de celebra Kristine Konsmo. A urmat
apoi un scurt atelier de lucru sub îndrumarea maestrului Axel Pettersson, cu privire la prizele pe spadă, precum și alte
subtilități ale discursului de arme. Festivitatea de premiere a avut loc în prezența
primarului Orașului Ardud, dl. Ovidiu
Marius Duma și s-a desfășurat în capela
din interiorul Turnului de Vest al Cetății
Ardud.

O disciplin[ care ne fascineaz[ ;i
ast[zi, dar care trebuie mai `nt]i resuscitat[. ~n aceea;i m[sur[ ajutate c]t ;i
`ncurcate de popularitatea divertismentului cu tent[ medieval[, Artele Mar\iale
Istorice Europene sunt mai mult dec]t
sport. Prin interpretarea manuscriselor
medievale, entuzia;tii acestui sport, mul\i
dintre ei istorici de profesie, au reu;it s[
r[stoarne multe dintre miturile medievale create de cinematografia modern[,
de industria jocurilor pe calculator sau
pur ;i simplu de faptul c[ istoricii, printro abordare pur teoretic[, nu au reu;it s[
`n\eleag[ foarte bine elementele combative din Evul Mediu, perioada Renașterii
sau chiar sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Av]nd ;i latura academic[ prin arheologia experimental[
sau studierea manuscriselor, practican\ii
de HEMA transpun teoria descoperit[
în izvoarele istorice, redescoperind tehnici practice ;i foarte important, eficiente, `ntr-un duel sau alte forme de confruntare marțială. Latura sportiv[ vine
`n ajutorul componentei academice, deoarece tehnicile studiate `nt]lnesc astfel
oponen\i reali care vor contesta discursul
de arme și vor aten\iona de fiecare dat[
c]nd interpretarea unui izvor este eronat[, prin simplul fapt că tehnica rezultat[ din interpretare se va dovedii ineficient[.
De;i în Europa, sportul exista din
anii 90, Primul Club de H.E.M.A. din
Rom]nia s-a `nfiin\at abia acum 4 ani la
Bucure;ti. R[zvan Marinescu, fost scrimeur a decoperit HEMA de pe internet
;i a `nfiin\at clubul Societas Milites Gatae.
În ultimii 2 ani însă, au început să apară
tot mai multe cluburi, precum Gebeleizis
care își desfășoară activitatea în Satu Mare și Cluj-Napoca, Iron Will HEMA Academy, la București sau KFD Klaussenburg la Cluj.
M[d[lin Drago;, un t]n[r s[tm[rean
pasionat de acest sport a fondat în Satu
Mare clubul Gebeleizis. “Mi-am dorit
foarte mult s[ fac HEMA. Am căutat pe
net ;i am v[zut ca singurul club din \ar[
era atunci la Bucure;ti. M-am hot[r]t
s[-mi fac clubul meu. M-au ajutat foarte
mult p[rin\ii, c]\iva prieteni mai apropia\i, cei din Bucure;ti ;i comunitatea
interna\ional[. Pe internet exist[ foarte
multe informa\ii iar oamenii din HEMA
sunt foarte receptivi ;i sar mereu `n ajutor. Sfaturi, informa\ii, surse de studiu,
furnizori de echipamente, cam tot ce-am
avut nevoie. A;a am început, acum ne
extindem. Avem deja o filial[ ;i la Cluj.
Acolo merge mai repede pentru c[ sunt
mai mul\i oameni interesa\i de acest
sport. La Satu Mare suntem `nc[ pu\ini
practican\i, dar sper[m ca num[rul lor
s[ creasc[ dup[ ”Fior di Szatmar”.

Regalul Caritabil

4 zile de cursuri, ateliere de
lucru, competiție de spadă
lungă, regal de dueluri
Anul acesta, ”Fior di Szatmar” a avut
loc în perioada 3-6 mai la Cetatea Ardud.
Organizat de Asocia\ia Sportiv[ Gebeleizis, acesta a adus pe l]ng[ sportivi din
șase țări, respectiv SUA, Suedia, Germania, Croația, Ungaria ;i evident, România, c]teva nume sonore din comunitatea
intrenațională HEMA precum Tobias Zimerman, specialist `n sabie, care a \inut

un curs despre c]teva tehnici de baz[ ale
acestei arme, Axel Pettersson, multiplu
campion mondial de spad[ lung[, spad[
de o m]n[, sabie ;i rapier[, care împreu-

nă cu Kristine Konsmo unul dintre cei
mai respectați arbitri internaționali au
jurizat competiția și Matt Galas unul dintre pionierii acestui sport, care la peste

50 de ani, a venit la Fior di Szatmar să
concureze cot la cot cu ceilal\i participanți.
De-a lungul celor 4 zile, la ”Fior di

Deoarece datoria unui cavaler este
să lupte pentru a-i ajuta pe cei mai puțin
norocoși, pe `ntreaga desfășurare a ”Fior
di Szatmar”, a avut loc un regal caritabil.
Acesta consta în faptul c[ oricare dintre
participanți, poate provoca la duel alt
participant, cu oricare dintre armele disponibile, `n schimbul unei donații. Toți
bănuții adunați astfel, o sumă de două
ori mai mare decât se așteptau ini\ial organizatorii, au fost donați familiei unei
fetițe din Ardud care se antrenează să
devină o dansatoare de top. La rugămintea organizatorilor, am ales să nu publicăm numele tinerei beneficiare a regalului caritabil, pentru a nu o supune la neplăceri ori stigmatizare.
Darian Ienă;oiu
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Alte superstiții ale lunii mai fac referire la anul agricol ce urmează, cât şi la timpul din decursul
acestuia, astfel< Dacă în serile lunii mai apare rouă şi e timp răcoros, atunci vom avea belşug la
vin şi fân> Ploaia caldă a lunii mai e binecuvântare pentru culturile de grâu şi porumb> Dacă în
luna mai năpădesc gândacii, atunci vom avea un an mănos> Furtunile cu tunete şi fulgere din luna
mai ne prevestesc un an roditor> Dacă luna mai e ploioasă, atunci vom avea un iunie secetos etc.

MAGAZIN

Furtunile cu tunete ;i fulgere din
luna mai ne prevestesc un an roditor
Dacă în serile lunii mai apare rouă şi e timp răcoros, atunci vom avea belşug la vin şi fân
Luna mai, denumită popular
și “Florar” este o lună a ierburilor,
o lună plină de prospețime și culoare. Se manifestă printr-o explozie de vegetație, copacii prind
culoare și viață datorită frunzelor
și florilor, iar muncile agriole se
intensifică.
În această lună muncile câmpului
și ale grădinilor devin priorități, astfel
țăranii părăsesc casele și gospodăriile
pentru a fi în toiul lucrărilor agrare.
În luna mai se strâng turmele de oi
și vaci, pentru a fi duse la ciobani. În
unele regiuni ale țării, mai ales în zona
montană se face și “măsura oilor”.
Alte superstiții ale lunii mai fac referire la anul agricol ce urmează, cât și
la timpul din decursul acestuia, astfel<
Dacă în serile lunii mai apare rouă și e
timp răcoros, atunci vom avea belșug
la vin și fân> Ploaia caldă a lunii mai e
binecuvântare pentru culturile de grâu
și porumb> Dacă în luna mai năpădesc
gândacii, atunci vom avea un an mănos> Furtunile cu tunete și fulgere din
luna mai ne prevestesc un an roditor>
Dacă luna mai e ploioasă, atunci vom
avea un iunie secetos etc.

S[rb[torile importante ale
lunii mai
Printre sărbătorile importante ale
lunii mai se numără< Sfântul Gherman,
pe data de 12 mai> Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe data de 21 mai> Înălțarea Domnului sau Ziua Eroilor, pe
data de 24 mai> Ioan Fierbe Piatră, pe
data de 25 mai.

Ispasul, Înălţarea Domnului
Este o sărbătoare cu data mobilă,
care se sărbătoreşte în a şasea săptămână de la Paşti. Se spune că Ispas ar
fi fost un personaj mitic, care ar fi asis-

După ziua de Constantin și Elena nu se mai pune nimic în pământ, fiindcă se crede că degeaba căznești, întrucât totul
se va îngălbeni ca aurul
tat la Înălţarea Domnului> deoarece el
a fost un om vesel, credincioşii caută
să fie şi ei veseli în această zi.
Superstiţiile de Ispas spun c[, în
aceast[ zi, oamenii se bat cu leuştean,
ca să se îngraşe> femeile şi fetele se încing cu leuştean, pentru sănătate şi
pentru a avea copii frumoşi şi sănătoşi.
În această zi de Înălţare, femeile împart
merinde pentru sufletele morţilor, căci
atunci se înal\[ sufletele lor la Cer şi să
aibă merinde de drum. În drumul lor
spre Cer, unele spirite ale morţilor se
pot rătăci, rămânând pe pământ unde
vor deveni moroi, strigoi> de aceea,
există superstiţia că dacă culegi şi
sfinţeşti flori, frunze şi ramuri de nuc,
de alun, leuştean sau paltin şi loveşti
vitele şi oamenii cu ele, aceştia vor fi

feriţi de moroi sau strigoi.
Împotriva trăsnetului se pune
leuştean la ferestre şi casele se împodobesc cu frunze verzi de paltin. Superstiţia spune să nu dai din casa foc
sau sare în ziua de Ispas> foc – pentru
că tot anul vei avea inimă rea ca focul
şi sare – dacă ai vaci, acestea nu vor
mai da smântână. Se spune că, tot ce
se seamănă după Ispas nu rodeşte şi
că, numai până la Ispas e bine a semăna
porumbul, că altfel nu se mai coace.

Superstiţii de Costandinul
Puilor
Sărbătoarea cu data fixă în calendarul ortodox, 23 Mai, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maică sa Elena,

este şi data limită calendaristică pentru
semănatul porumbului, ovăzului şi meiului. Această zi se mai cheamă în popor, ca fiind Costandinul Puilor, căci
se spune că în această zi păsările de pădure îşi învaţă puii să zboare.
Cu ziua de Constantin şi Elena se
spune în popor că începe vara> cine lucrează în această zi, va avea bucăţele
arse pe câmp. Nu se lucrează şi pentru
a se feri de distrugerea holdelor şi a
strugurilor de către păsările cerului.
Gospodinele au superstiţia că dacă vor
lucra în această zi, ulii le vor mânca
puii din bătătură. După ziua de Constantin şi Elena nu se mai pune nimic
în pământ, fiindcă se crede că degeaba
căzneşti, întrucât totul se va îngălbeni
ca aurul.

0 nou[ fosil[ de reptil[ zbur[toare dezv[luie înc[ o specie
de pterozauri mari care tr[iau în Ardeal
O mandibulă reprezintă cel mai
mare os de pterozaur de acest tip
descoperit vreodată, indicând că o
specie gigantică cu 8-9 metri în anvergura aripilor trăia în regiunea
de astăzi a Transilvaniei, acum 66
de milioane de ani.

Ardealul are cea mai mare
concentraţie de reptile
zburătoare gigantice

Chiar în ultima parte a Cretacicului,
când nivelurile mării erau mai ridicate,
prădătorul trăia pe un arhipeleag. În
această perioadă, a avut loc și extincţia
în masă care a dus la dispariţia dinozaurilor, relatează National Geographic.
Cel mai probabil, animalul avea gâtul
scurt și un craniu mare, având o înfăţișare robustă. De asemenea, era un
omnivor care se hrănea cu ouă de dinozaur, crocodili mici, ţestoase de apă dulce
și pești. “Nu este cel mai mare pterozaur descoperit vreodată, dar este cea
mai mare mandibulă descoperită, cu o
lungime totală estimată la 110-130 de
centimetri”, a precizat paleontologul Má-

Creatura este al treilea tip de pterozaur descoperit în regiune, ceea ce înseamnă că, acum, Ardealul are cea mai
mare concentraţie de reptile zburătoare
gigantice. Lista include altă specie poreclită Dracula, descoperită în 2009.
Astfel de descoperiri ajută cercetătorii să înţeleagă mai bine cum aceste
animale zburătoare ciudate făceau parte
din ecosistemele Cretacicului târziu.
“Cu excepţia câtorva fragmente, după mai mult de un secol de colectare de
fosile din Ardeal, nu se știa nimic despre
pterozauri până acum 16 ani”, a precizat
Vremir. “În ultimii 10 ani, imaginea s-a
schimbat substanţial, iar peste 50 de spe-

tyás Vremir (Societatea Muzeului Ardelean), conducătorul studiului publicat
recent în jurnalul Lethaia.

cimene fosile au fost colectate din varii
situri”. Mandibula masivă - singura
parte descoperită din noua specie - a
fost găsită și dezgropată în regiunea
Haţegului în anul 1978, dar atunci nu a
fost recunoscută ca pterozaur. Vremir și
co-autorul studiului Gareth Dyke, paleontolog la Universitatea Debreţin din
Ungaria, vizitau în 2011 colecţia de fosile
din București, făcând conexiunea cu un
posibil pterozaur.

Pare să fie o concentraţie
de giganţi în Cretacicul târziu
Pterozaurii gigantici din România
“par să fie mai diverși și mai ciudaţi decât
alţii pe care-i cunoaștem”.
De asemenea, unul dintre cei mai
mari pterozauri, Hatzegopteryx, provine
tot din Haţeg, așa cum indică și numele.
Vremir și colegii săi speculează că specia
recent descoperită este mai robustă decât
Hatzegopteryx, deși este mai mică în dimensiuni.“Pare să fie o concentraţie de

giganţi în Cretacicul târziu. Există probabil câteva specii de pterozaur care se
suprapun în timp, toate devenind foarte
mari”, a afirmat Michael Habib, un expert de la University of Southern California. „Motivul poate fi reprezentat de
condiţiile care erau foarte bune pentru
ele”. Altfel spus, speciile erau în siguranţă,
având destulă pradă și locuri bune pentru cuib. De asemenea, este foarte probabil ca pterozaurii să-și fi pierdut abilitatea de a zbura, pe măsură ce au crescut în dimensiune. „Sunt destul de sigur
că gigantul de la Sebeș (Dracula) nu era
zburător”, a menţionat Vremir. Pterozaurii gigantici din România „par să fie
mai diverși și mai ciudaţi decât alţii pe
care-i cunoaștem”, a precizat Dave Hone,
paleontolog la Queen Mary University
din Londra. „Insulele sunt cunoscute
pentru ciudăţenii. Sunt câţiva dinozauri
bizari în Haţeg și o lipsă de carnivori
foarte mari, astfel că pterozaurii au devenit înlocuitorii tiranozaurilor în regiune”.

Renumite în lume, dar
necunoscute în \ar[
1. Elisa Leonida Zamfirescu< prima
femeie inginer din lume.
S-a născut pe 10 noiembrie 1887 în
Galați. După terminarea liceului, a încercat
să se înscrie la Școala Poduri și Șosele din
București, însă, din pricina prejudecăților
a fost respinsă. Așa că a plecat la Berlin și,
în 1909, s-a înscris la la Academia Regală
Tehnică. În momentul înscrierii, decanul
a încercat s-o convingă să renunțe, invocând “cei trei K” (kirche, kinder, küche –
biserica, copiii, bucătăria) definitorii pentru profilul de atunci al femeii. Elisa nu sa răzgândit și, în 1912 a absolvit cu brio
Academia, devenind prima femeie inginer
din lume. A fost șefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României și, în paralel, a activat ca profesoară de fizică și
chimie.
2. Sarmiza Bilcescu< prima femeie
avocat din Europa şi prima femeie care
şi-a luat doctoratul în Drept.
S-a născut pe 27 aprilie 1867, în București. În 1884 s-a înscris la Facultatea de
drept a Universității din Paris. Decanul de
atunci, Edmond De Santerre, avea să declare< “Ne-am temut să îi acordăm domnișoarei Bilcescu avizul pentru cererea sa,
temându-ne că vom fi nevoiți să facem
poliție prin amfiteatre”. Mai mult< după ce
a fost admisă, portarului facultății nu i se
dădea dreptul să îi permită accesul în instituție. Așa că românca a fost nevoită să
se plângă conducerii facultății, aducând
ca argument faptul că pe frontispiciul clădirii stă înscris “libertate, egalitate, fraternitate”. Și astfel se face că, la încheierea primului an de studii, Edmond De Santerre
s-a adresat tuturor studenților, menționând
“înverșunarea pentru care merită toate laudele și conduita exemplară” a Sarmizei. În
1887 și-a luat licența în Drept, iar în anul
1890 doctoratul în Drept (cu doi ani mai
devreme decât Jeanne Chauvin, prima femeie din Franța care a reușit acest lucru).
3. Anna de Noailles< prima femeie comandor a Legiunii de Onoare franceze şi
prima femeie primită în Academia Regală Belgiană.
Anna de Noailles, fiica prințului Grigore Brâncoveanu, s-a născut la Paris, pe
15 noiembrie 1876. Și-a făcut debutul poetic în 1899, iar doi ani mai târziu, primul
său volum de poezii – Le Cœur innombrable – este atât de apreciat încât devine
prima femeie admisă în prestigioasa Academie Regală Belgiană a Limbilor și Literaturii Franceze. Devine apoi membră a
exclusivistei Academii Franceze, care, în
1921, i-a și acordat Marele Premiu pentru
literatură. Este, de asemenea, prima femeie
care a primit distincția de comandor al Legiunii de Onoare, iar Nicolae Iorga o considera “cel mai mare poet francez”, neuitând să adauge că “dinspre partea tatălui
este româncă”. Anna de Noailles era admirată de mai toți marii artiști parizieni
(Proust, Cocteau, Colette, Valery, Gide,
sunt doar câteva nume) iar August Rodin
i-a sculptat chipul în marmură.
4. Vera Atkins< cea mai importantă
femeie-spion din cel de-al Doilea Război
Mondial.
S-a născut în Galați, pe 16 iunie 1908
și a emigrat în Marea Britanie în 1933. Studiază la Paris, la Sorbona, iar în 1941, la
întoarcerea în Anglia, se alătură Serviciului
de Operațiuni Speciale(SOE). Aici îi sunt
încredințate cele mai sensibile misiuni<
acelea de recruta și plasa femeile spion.
“De o inteligență feroce, comportament
dintr-o bucată și abilități de informator
excepționale, Vera a condus nenumărate
misiuni în anii ’30. După ce a înaintat în
pozițiile executive ale SEO, o agenție înființată de către Winston Churchill, a devenit șefa unei armate clandestine. Echipa ei
se înfiltra adânc în liniile inamice, lua legătura cu luptătorii Rezistenței, distrugea
ținte vitale, ajuta prizonierii Aliați să evadeze, asasina soldați germani și transmitea
informații Londrei”, se arată în cartea numită, cum altfel, “Spymistress< The Life of
Vera Atkins, the Greatest Female Secret
Agent of World War II”. S-a retras din serviciul activ în 1947, într-un sat din Anglia,
unde în anul 2000, a și murit. Se spune că
este una dintre femeile care au inspirat celebrul personaj Moneypenny, frumoasa
secretară a șefei agentului James Bond.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.
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|inute elegante ;i curajoase
pe covorul ro;u la Met Gala

La Met Gala, evenimentul caritabil
prin care se strâng fonduri pentru Metropolitan Museum of Art’s Costume
Institute din New York, vedetele au ales
vestimentaţii elegante, dar şi extrem
de curajoase pentru covorul roşu. Anul
acesta, tema evenimentului a fost "Hainele de duminică", o aluzie la expoziţia
"Heavenly Bodies< Fashion and the
Catholic Imagination" (Trupuri paradisiace< Moda şi Imaginaţia catolică)
de la Institutul Costumului, în beneficiul căruia este organizată gala.
Met Gala marcheaz[, de asemenea,
marea deschidere a expozi\iei anuale
a Costume Institute. În fiecare an, dress
code-ul este decis în functie de tematica expozitiei. Evenimentul este unul
din cele mai exclusiviste din New York,
la care participă personalităţi din domeniul modei, dar şi al showbiz-ului

Biletele costă între 30.000
de dolari şi 275.000 de dolari
pentru o masă
La ediţia din acest an, vedete de top
de la Hollywood au ales vestimentaţii
elegante, aparţinând unor mari case de
modă, dar şi outfituri curajoase. Pentru
a finanţa această expoziţie a Costume
Institute, Anna Wintour organizează
în fiecare an Gala Met, care rivalizează

cu ceremonia premiilor Oscar ca eveniment monden al anului în SUA. Redactorul şef a revistei Vogue reuşeşte
să atragă celebrităţile în vogă ale momentului pentru această gala. Biletele
pentru acest eveniment costă între
30.000 de dolari şi 275.000 de dolari
pentru o masă, dar este nevoie de invitaţie pentru a participa la gală.

Rihanna a făcut senzaţie
cu ţinuta sa
Gazdele evenimentului au fost, alături de Anna Wintour, Amal Clooney,
soţia actorului George Clooney, Donatella Versace şi Rihanna. Ca şi la precedentele ediţii din 2015 şi 2017, cântăreaţa din Barbados a atras din toate
privirile cu rochia sa bustieră “papală”,
asortată cu o mantie şi o mitră pe cap.
Ţinuta a fost semnată de Maison
Margiela, un mod de a-i întinde mâna
designerului John Galliano, a cărui trecere pe la casa Dior nu a fost uitată şi
care va inaugura joi noua sa expoziţie
de inspiraţie catolică. Rihanna a reuşit
să o eclipseze pe senzaţia momentului,
cântăreaţa de rap Cardi B, a cărei rochie
foarte decoltată era în ton cu cea a artistei din Barbados ca inspiraţie şi incrustaţii. La braţ cu designerul Jeremy
Scott, care i-a conceput rochia cu trenă

lungă pentru casa Moschino, Cardi B,
însărcinată, a cobort scările Met întrun turbion de flashuri.
Blake Lively, Solange sau Madonna
au optat si ele pentru inspiraţia religioasă. Cea din urmă, o catolică din
Michigan şi "regina muzicii pop", al
cărei hit din 1989 "Like a Prayer" este
un clasic al ringului de dans, a apărut
la eveniment îmbrăcată într-o ţinută
marca Jean Paul Gaultier. Cântăreaţa
în vârstă de 59 de ani, îmbrăcată întro rochie amplă, neagră, a purtat pe cap
o coroană aurie decorată cu crucifixuri,
de care era ataşată o voaletă neagră.
Alte vestimentaţii care au tăiat respiraţia au fost cea însoţită de aripi purtată de Katy Perry, sau cea decorată cu
multe cruci a cântăreţei Lana Del Rey,
spectaculoasa rochie aurie a lui Kim
Kardashian, sau cea mult mai sobră
purtată de Anna Wintour.

Cupluri celebre la Met Gala
Pentru o noapte, cuplurile de celebrități au lăsat departe luminiile strălucitoare ale Hollywoodului pentru o
seară memorabilă în New York. Cupluri și-au coordonat ținutele, iar pentru câteva dintre ele Met Gala 2018 a
însemnat debutul pe covorul roșu.
Bradley Cooper și Irina Shayk și-au fă-

cut apariția împreună la Gala Met și,
deși sunt împreună din 2015, iar anul
trecut au devenit părinți, acesta a fost
primul eveniment în care au pășit împreună pe covorul roșu. La fel au stat
lucrurile și pentru Kylie Jenner și Travis
Scott. Părinții lui Stormi au venit împreună la Gala Met 2018 și nu au fost
deloc timizi în a-și arăta dragostea în
fața fotografilor. Se pare că Elon Musk
a trecut peste despărțirea de Amber
Heard pentru că seara trecută a venit
însoțit de cântăreața de origine canadiană Claire Boucher, aka Grimes. Bineînțeles, de pe covorul roșu nu au lipsit nici cupluri cu vechime, cum ar fi
Gisele Bündchen și Tom Brady sau
Amal și George Clooney.
Organizată anual în prima zi de
luni a lunii mai, extravaganta gală a
avut încasări de 12 milioane de dolari
în 2017. Respectarea intimităţii oaspeţilor este garantată, iar mesajele pe
reţelele de social media, după ce vedetele au trecut dincolo de covorul roşu,
sunt interzise încă din 2016.

Met Gala în 2017
Gala a avut în 2017 o tematică intitulata ”Rei Kawakubo/Comme des
Garçons< Art of the In-Between” - un
omagiu adus ţinutelor avangardiste ale

creatoarei de modă japoneze Rei Kawakubo.
Cântăreaţa pop Katy Perry, copreşedintă a ediţiei de anul trecut a balului, s-a ridicat la înălţimea provocărilor lansate de tema acestui eveniment,
purtând un ansamblu vestimentar denumit “Artisanal” - al casei Margiela,
creat de John Galliano, alcătuit dintro rochie din tul roşu ;i un voal pe care
a fost brodat cuvântul “Witness”. Eric
Wilson, directorul departamentului de
ştiri despre moda al unei publicaţii
străine, a spus că tema abordată de Met
Gala în 2017 a fost “extrem de provocatoare” în comparatie cu cele ale galelor precedente şi a considerat că ţinuta purtată de Katy Perry a fost “foarte
curajoasă”.
Rihanna a impresionat şi la ediţia
trecută, respectând preferinţa creatoarei nipone Rei Kawakubo spre siluetele
dramatice, graţie unei rochii florale
Comme des Garçons, realizată manual,
cu tăieturi şi volane supradimensionate. Rihanna a generat cele mai multe
menţionări pe reţelele de socializare
graţie acelei rochii, a spus Kellan Terry,
un analist care lucreaza pentru o companie de monitorizare a mesajelor online.
Vera Pop

