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Iunie, mai uscat
decât umed, umple
bu\ile cu vin
Tradițiile populare alocă lunii
iunie mai multe prevestiri de
timp. Se spune că atunci când tună și fulgeră mult în luna iunie
vom avea parte de o vară noroasă,
iar dacă vor fi ploi multe, ne vom
bucura de un Crăciun îmbelșugat.
“Când fulgeră şi tună mult în
luna iunie, atunci vara are să fie
nouroasă. Iunie mai uscat decât
umed umple buţile cu vin. Iunie
umed şi rece strică întreg anul.
Călătoria furnicilor vesteşte an
bun. Omidele multe sunt semn
de vin şi grâu mult. Săritul peştilor vesteşte furtună. De sunt mulţi
bureţi iuţi, iarna viitoare are să
fie uşoară. Prea multă ploaie în
iunie este stricăcioasă viţeilor şi
stupilor. Vânt de roadă, vânt de
poame. Dacă bate în iunie vântul
de miazănoapte, atunci rodeşte
grâu mult. Dacă plouă în iunie,
va fi grâu, dar nu va fi mălai”. (Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001, 2009)
La 2 iunie, calendarul bisericesc consemnează cinstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.
Este unul dintre sfinții cei mai venerați în Moldova, după Sfânta
Cuvioasă Parascheva. S-a născut
la începutul secolului al XIV-lea
în orașul Trapezunt.
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Budac făcea un rachiu din prune apreciat
de americani, iar acest zvon a ajuns până
la urechile lui Al Capone
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Stagiunea Filarmonicii
“Dinu Lipatti”
intr[ `n ultima lun[
Liberalul Teofil Drago; (1874-1934)

În lume mai sunt doar 1.600 de ur;i panda

PAGINA 10
Ca mod de viaţă urşii panda sunt singuratici
şi îşi petrec aproape întreaga zi mâncând. Se retrag în peşteri sau în arbori înalţi pentru a dormi.
Deşi sunt activi tot anul, mişcările lor sunt foarte
lente, din cauza regimului alimentar vegetarian
scăzut în nutrienţi. Femelele panda devin capabile de reproducere după 3 sau 4 ani de viaţă. În
timpul perioadei de împerechere, între lunile
aprilie ;i mai, ambele sexe lasă urme de miros pe
stânci şi copaci. Uneori, mai mulţi masculi se

luptă pentru o femelă. Urşii scot urlete în perioada de împerechere. O dată la doi sau trei ani,
femela naşte unul sau doi pui de mărimea unor
hamsteri, după o perioadă de gesta\ie între 3 şi
6 luni. Micuţii cântăresc doar 75 - 150 de grame
şi au nevoie constantă de căldură. De obicei doar
unul dintre pui supravieţuieşte, acesta devenind
independent la vârsta de 18 luni. Urşii panda au
un ritm de reproducere foarte scăzut, mulţi urşi
tineri murind din motive necunoscute.

Din experien\a de ani de zile consemn]nd concertele Filarmonicii ;tim
bine c[ nicio sear[ nu seam[n[ cu alta,
multe depind de muzicienii invita\i ;i viziunile lor asupra lucr[rilor abordate, ;i
desigur de repertoriul ales.
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Momente jenante la nunta
prin\ului Harry cu Megan Markle

Ma;ina în care Meghan Markle a fost adusă la Biserica St. George, alături de mama sa, Doria
Ragland, este acela;i Rolls-Royce
Phantom IV care a fost folosit
pentru a o conduce pe Wallis
Simpson la înmormântarea
soţului ei, Ducele de Windsor, în
anul 1972, scrie Daily Mail.
La fel ca Meghan Markle,
Wallis Simpson era americancă
;i divorţată. Aceasta a fost amanta lui Edward al VIII-lea, iar pentru că, în calitate de ;ef al Bisericii Anglicane, Edward nu se putea căsători cu o femeie divorţată,
a preferat să abdice după mai
puţin de un an de domnie, decât
să renunţe la ea. Dacă acest gest
a fost o glumă, nu este prima dată
când fosta actriţă trece printr-un

moment jenant de când s-a logodit cu Prinţul Harry.
La petrecerea de Crăciun organizată de Regina Elisabeta, la
Palatul Buckingham, Prinţesa
Michael de Kent a ales să poarte
o bro;ă cu arap, simbol al populaţiei africane, făcând trimitere
la mama fostei actriţe, care este
de culoare. Mai târziu, Prinţesa
i-a cerut scuze pentru alegerea
făcută, care provenea de la un
servitor negru. De asemenea,
apropiaţi ai prinţesei susţin că
acesteia îi place să iasă în evidenţă ;i să ;ocheze.
Un alt moment jenant de la
nunta regal[< `n timp ce Prin\ul
Harry ;i Meghan Markle rosteau
jur[mintele, invita\ii au `nceput
s[ r]d[.
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SATU MARE #CENTENAR
Pactul partidului
maghiar cu partidul
liberal
Partidul liberal a simțit că în alegerile
comunale întreaga țară e contra sa și de
aceea a căutat bunăvoința minorității maghiare. S-a încheiat un pact prin care se
dădeau mai multe drepturi acestei minorități, pact ce n-a fost iscălit de guvern și
de partidul liberal. Pe toate căile a căutat
să înșele buna credință a maghiarimei și
să atragă voturile ei în favoarea liberalilor.
Că n-a fost decât o tragere pe sfoară a
partidului maghiar, se vede de acolo că
Ministerul de Interne a și telegrafiat la
Cluj, primarului care dăduse o ordonanță
că ungurii au dreptul să petiționeze în limba lor, că această ordonanță nu-i valabilă
și acest drept nu poate fi dat minorității
decât de consiliul de miniștri sau de corpurile legiuitoare. Minoritatea maghiară
în alegerile comunale a fost din nou înșelată de partidul liberal, care nu voiește să
recunoască nici un punct din pact. Dl
Ugron a dus din nou pe un făgaș greșit
partidul minoritar ce îl conduce. Alături
de opoziția unită partidul maghiar lucra
cu mai multă speranță, având cel puțin
încrederea că în cadrele legilor statului
nostru i se va garanta toată liberatea.
Dacă nu se intervenea `n pactul maghiaro-liberal succesul opozițiunii în Ardeal ar fi fost desăvârșit și ar fi adus la cârma țării, cu un ceas mai devreme un guvern legal, care ar fi respectat drepturile
tuturor cetățenilor din această țară.
Conducătorii partidului maghiar au
arătat că și de astă dată au făcut o politică
greșită.
(Satu Mare, Anul VIII Numărul 16,
Miercuri 14 februarie 1926, p. 1)

Rezultatul alegerilor
comunale din jude\ul
Satu Mare
Baia Mare. Lista partidului liberal a
`ntrunit 1479 voturi. A partidului na\ional
a `ntrunit 1690 cu 211 voturi mai mult. A
fost proclamat[ aleas[. Liberalii au f[cut
contesta\ie.
~n comune
Valea Vinului< Partidul Na\ional 172
ales, lista guvern 65. Firiza de Sus< Part.
Na\ional 114 ales, lista guvern 59. Borle;ti<
Part. Na\ional 188 ales, lista guvern 115.
Ghereu;a< Part Na\ional 98 ales, lista guvern 52. M[d[ras au fost ale;i 7 din lista
liberal[, 2 din lista na\ional[.
Chilia - a fost aleas[ lista na\ional[
:omcuta Mare< a fost aleas[ lista na\ional[.
Ardud< lista ;vab maghiar[ cu concursul
guvernului a `ntrunit 407 voturi. Partidul
na\ional 76.
Apa< Au fost 3 liste depuse. Au fost
ale;i din lista rom]n[ - maghiar[ 7 ;i din
lista maghiar[ 2.
Lista oficial[ a c[zut.
Satu Mare, Nr. 15, 21 februarie 1926 p. 3
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Liberalii
;i minorit[\ile
:eful din Baia Mare, capul suprem al celor ;apte liberali din jude\, s-a podgorit din nou `n Satu
Mare, nemul\umindu-se numai cu
piciorul pe care l-a primit `n spate
de la s[tm[reni mai s[pt[m]nile
trecute. :eful liberalilor a venit s[
se `n\eleag[ cu partidul maghiar, `n
urma pactului `ncheiat la Cluj, pentru lista candidaturilor. De dou[ zile retracteaz[ f[r[ niciun rezultat
pentru c[ cet[\enii maghiari ai Satului Mare `;i dau seama c[, concesiunile liberalilor sunt numai pe
h]rtie ;i vor r[m]ne pe h]rtie.
Liberalii caut[ s[ `n;ele minorit[\ile
cu f[g[duieli, care se vor `mplini la calendele grece;ti. Nu pentru prima oar[
liberalii caut[ s[ `n;ele buna credin\[ a
cet[\enilor minoritari. La alegerile generale din 1922, i-a p[c[lit lu]nd tot a;a o
mul\ime de obliga\iuni, pe care nu le-a
\inut `n seam[. Tot a;a a fost ;i cu `n\elegerea c]nd s-a votat legea `nv[\[m]ntului
particular ;i tot p[c[li\i vor fi ;i acum.
Cele dou[zeci ;i unu de concesiuni
f[cute de liberali vor r[m]ne simple deziderate pentru minoritari.

Liberalii nu s-au \inut niciodat[ de
cuv]nt ;i nu se vor desmin\i tocmai
acum. Ne mir[ faptul c[, conduc[torii
maghiarilor de la Cluj, au putut c[dea `n
curs[ a;a de repede.
Peste cel mult o s[pt[m]n[ de zile,
vor regreta aceast[ `n\elegere ;i vor vedea
c]t au gre;it dep[rt]ndu-se de opozi\ia
unit[, ale c[rei principii de guvern[m]nt
sunt larg democratice.
Minorit[\ile din Satu Mare n-au niciun interes, s[ dea concursul lor liberalilor ;i `n special domnului Teofil Drago;
care a f[cut at]ta r[u acestui ora;,
st[ruind s[ mute capitala la Baia Mare,
;i mai ales s[ nu se aprobe dreptul de a
r[m]ne municipiu. Pe de alt[ parte datorit[ acestor liberali, am pierdut ;i plasa
Careilor. Iat[ de ce credem c[ ;i minorit[\ile din Satu Mare vor fi opozi\ia unit[
`ntruc]t au acelea;i interese de ap[rat.
Dl. Teofil Drago; e un liberal ;iret
care vrea s[ pl[c[leasc[ cet[\enii minoritari ai ora;ului nostru. Suntem `ns[
`ncredin\a\i c[ cet[\enii `i vor aplica acela;i picior, pe care i l-au mai aplicat odat[dar cu mai mult efect.
Dr. I. P.
(Satu Mare, Anul VIII, nr. 11,

Duminic[ 7 februarie 1926, pag. 1)

Situa\ia politic[
Prin alegerile comunale
opozi\ia unit[ ;i-a consolidat situa\ia
Guverul a fost respins de masele
cet[\ene;ti din cele mai mari ora;e
ale \[rii. Astfel la Bucure;ti, capitala
\[rii, toate cele patru liste opozi\ioniste au reu;it. ~nfr]ngerea guvernului e cu at]t mai mare cu c]t ;i `n
balotagele ce se \in acum, opozi\ia
lupt]nd unit[ va reu;i, `n majoritatea ora;elor. Consecin\a politic[
ca rezultat al acestor alegeri, ar trebui s[ fie retragerea guvernului.
Acest guvern a fost respins de dou[
ori de sufragiile electorale ale \[rii,
`n august la camerile agricole ;i
acum la alegerile comunale.
Dup[ toate probabilit[\ile liberalii
caut[ s[ se retrag[. Corpurile legiuitoare vor vota numai legea electoral[
;i pe la sf]r;itul lunii martie vor fi disolvate.
M.S Regele chiar a ;i `nceput s[ se
consulte cu conduc[torii autoriza\i, ai
partidelor na\ional ;i \[r[nesc, `n privin\a politicii generale ;i a solu\iunii
ce trebuie s[ dea crizei politice, prin
care trece \ara.
Guvernul liberal, con;tient c[ a
pierdut `ncrederea \[rii, nu mai caut[
s[ se cramponeze. Liberalii caut[ numai s[ g[seasc[ o platform[ onorabil[
de retragere. C]t prive;te compunerea
viitorului guvern, el nu poate fi format
dec]t din frunta;ii partidelor na\ional
;i \[r[nesc.
~n aceast[ privin\[ iat[ ce declar[
dl Maniu, ;eful partidului na\ional<
,,Indiferent de for\a politic[ pe care
partidul na\ional o reprezint[, am lucrat ;i lucrez pentru `nchegarea guvernului de colaborare na\ional
\[r[nist. Sper c[ acest guvern de colaborare se va `nf[ptui. Cred `n el ;i `n

Pe cine
s[ vot[m?
Frate aleg[tor,
Suntem `n plin[ lupt[ pentru alegerile
comunale. Guvernul care conduce \ara
de 4 ani de zile, prin silnicie ;i teroare,
caut[ ca prin aceste alegeri s[ `n;ele voin\a
\[rii ;i pe M.S Regele, cer]nd s[-i dea lui
c]rmuirea statului mai departe. Sub guvernan\a liberalilor am dus via\a cea mai
grea. Au pus pe capul nostru cele mai
mari biruri ;i au scumpit toate lucrurile
de nu mai poate tr[i omul.
Via\a e tot a;a de scump[ ;i pentru
s[tean.
Guvernul acesta al liberalilor n-a avut
nicio mil[ fa\[ de popor. Pentru jude\ul
nostru guvernul actual a fost o pacoste.
Prin legea administrativ[ votat[ ne-a rupt
jude\ul `n dou[ ;i plasa Careiilor, cu cele
mai multe bog[\ii ;i gr]narul jude\ului a
trecut-o la S[laj, iar capitala `n loc s[ o
instaleze la Satu Mare a a;ezat-o la Baia
Mare pentru a-i face pl[cerea celui mai
du;m[nos politician pe care `l are Satu
Mare, domnul Teofil Drago;. Vezi, dar
bine, frate aleg[tor, c[ ;i `n jude\ ;i `n
toat[ \ara nu st[m deloc bine ;i c[ liberalii
au c[utat s[ fac[ mai mult r[u.
~n fa\a acestui guvern toate partidele
s-au unit pentru a-l r[sturna. De aceea
socote;te-te bine, uit[-te c]t r[u \i-a f[cut
acest guvern, c]te d[ri grele \i-a pus `n
spinare, cum ;i-a b[tut joc de frumosul
nostru jude\ ;i dorind s[ scapi de toate
aceste neomenii, fii al[turi de opozi\ia
unit[ ;i d[-\i votul pentru ea.

durabilitatea lui, altfel nu a;i fi fost ;i
nu a; fi un propagator convins al lui".
Acestea sunt ultimele declara\ii f[cute
de dl. Maniu.
Se vede limpede c[ ;eful na\ionalilor e hot[r]t pentru o colaborare de
guvern cu \[r[ni;tii. Cel mult `n primele zile ale lunii aprilie situa\ia politic[ se va limpezi ;i vom avea la conducerea \[rii, guvernul c[ruia cet[\enii
de dou[ ori i-au dat toat[ `ncrederea.

Satu Mare, Anul VIII Num[rul 17,
Duminic[ 28 februarie 1926, p. 1

Trebuie s[ ;tii un lucru c[ pierirea ta
va veni prin tine, dac[ nu vei g]ndi ;i judeca lucrurile nel[s]ndu-te `n;elat de
agen\ii pl[\ii cu argin\ii sudorii tale de liberali.

Nu voi vota cu partidul liberal!
Pune\i la sate lista voastr[ comunal[
cu oamenii cei mai cinsti\i ;i cu oamenii
cei mai gospodari ai statului ;i nu v[ vinde\i prim pretorilor ;i notarilor,
declar]nd-o list[ oficial[. Spune\i sus ;i
tare c[ voi sunte\i ai statului, ;i nu v[ trebuie politic[ liberal[.
Fi\i al[turi de opozi\ia unit[, da\i votul vostru pentru ea ca ;i la alegerile comunale ;i la alegerile jude\ene ce vor veni.
Frate aleg[tor, dac[ aju\i opozi\ia
unit[ te aju\i pe tine, guvernul liberal va
pleca ;i va veni guvernul pe care tu `l vrei
;i care se va interesa de nevoile tale,
f[c]nd posibil un trai mai omenesc.
~ndrepta\i toate voturile ;i da\i-le
opozi\iei unite. ~n\elege\i-v[ cum crede\i
mai bine `n sat dar cerceta\i ;i fi\i aten\i
ca lipsa voastr[ s[ nu fie trecut[ de notari
ca liberal[.
Frate aleg[tor, cu g]ndul curat \i-am
spus aceste lucruri. Dumnezeu s[ te lumineze, `n lupta pe care o duci al[turi de
opozi\ie.
Cu dragoste
Mo; Vasile Russu, aleg[tor.
(Satu Mare, Anul VIII, Nr. 11, Duminic[ 7 februarie 1926, p. 1)

Dup[ alegerile
comunale
Alegerile comunale s-au terminat cu un succes pentru opoziția unită. ~n toată țara s-a văzut
că guvernul liberal este urât.
Aceasta nu pentru faptul că a făcut numai rău. Trebuie s-o recunoaștem liberalii au făcut și lucruri bune, însă după 4 ani orice
guvern și-ar fi mâncat încrederea,
cu atât mai mult ca cel actual.

Iuliu Maniu (1873-1953)

1926

În epoca aceasta de prefaceri radicale
când de la un cap la altul al globului,
ideile se înșiră în linie de bătaie, când
săbiile se ascut, sub însemnul unor aspirațiuni noi, și aproape haotice și țara
noastră trebuie să ia parte cu toată ființa
ei la luptă. Suntem o parte din sufletul
european, deci contribuția noastră, la
prefacerea continentului, va fi proporțională în raport cu progresul realizat în
decursul veacurilor.
Pentru aceste mari timpuri, se impun
la cârma țării oameni integri, bine pregătiți în domeniul artei de a guverna.
Asemeni celulei nervoase, pe cum face
undeva Spence comparație - care pe lână
faptul că se conduce singură, mai are puterea de a conduce și pe toate celelalte,
ce alcătuiesc minunata clădire biologică<
omul, în desăvârșirea armoniei, tot astfel
și bărbatul de stat al epocei noastre - și
în special în țara noastră- trebuie să se
ferească de greșeli.
Pentru aceasta la sfârșitul guvernării
liberale, când problemele de o arzătoare
actualitate, care condiționează consoli-

darea României, ba mai mult, chiar și
existența ei, trebuie rezolvate, este bine
ca un echilibru de forțe să se stabilească
în viața politică, echilibru tare și iscusit.
În cursul aplicării atâtor reforme sociale cu scopul bine precizat de a modifica profund bazele vieții mediului nostru artificial, un moment să facă patimile
și să conducă numai sentimentul național.
La popoarele latine, pe cât se pare,
după marele război cosmopolitismul a
rămas un vis al viitorului învingând peste
tot națiunea - Întâi națiunea, apoi omenirea - a fost scris pe frontispiciul marilor
instituții din Italia și Franța. Cosmopoliții au timp să aștepte, naționaliștii nu!
Deci un guvern care ar aduce pacea
internă, călăuzit de cele mai patriotice
sentimente, un guvern cu autoritate normală, peste hotare, urmând a hotărâ atâtea și atâtea chestiuni, menite să ne asigure locul ce-l merităm între statele Europei. Și acest guvern nu poate ieși decât
la alegeri libere. Poporul este `ndrumat
de instinctul național și alegerea ce o
face nu dă mai niciodată greș.
Acest guvern trebuie să fie expresiunea celor mai populare partide într-o
frățească colaborare. Guvernul unui singur partid aparține trecutului. Numai
dacă se va urma această cale, credem
noi, se vor vindeca multe rele, se va primeni viața noastră de stat. Numai așa
vor răsări energiile creatoare, care vor
schimba fața țării.
(Satu Mare, Anul VIII, Numărul 16,
Miercuri 19 februarie 1926, p. 1)

3 iunie 2018/Informa\ia de Duminic[ 3

1927 SATU MARE #CENTENAR
Presa româneasc[
Limba rom]neasc[ din Ardeal va disp[rea
Cel pu\in `n institu\iile statului nostru pretindem cu
ultima energie s[ se vorbeasc[, numai ;i numai rom]ne;te
Impresia ce ;i-o face un str[in
vizit]nd institu\iile rom]ne;ti
din Satu Mare este detestabil[. ~n
toate p[r\ile e;ti primit ;i interogat `n limba maghiar[. Dac[ nu
;tii aceast[ limb[ e;ti sfidat, de
acei ce `n 9 ani de zile nu ;i-au
dat un pic de osteneal[ s[ `nve\e
c]t de c]t rom]ne;te. Adic[ cum?
Noi st[p]ni ai \[rii noastre s[ ne
ducem cu interpret cu tolmaci,
pentru a fi servi\i de autorit[\ile
pl[tite de Statul rom]n?
Asta e culmea! Asta e ultima expresie a cuv]ntului sfidare ce se arunc[
din partea tolera\ilor, s[ tr[iasc[ pe
spinarea noastr[, ce ni se arunc[ nou[
celor ce am luptat pe front, precum ;i
celor 800.000 de eroi ce s-au jertfit pe
altarul Patriei pentru `nf[ptuirea idealului na\ional, pentru realizarea
Rom]niei Mari.
:i acum rom]ni con;tien\i de numele vostru, conduc[tori de institu\ii
rom]ne;ti l[sa\i pentru o clip[ grija ;i
interesul zilei de azi ;i l[sa\i memoriei
voastre libertatea s[ se g]ndeasc[ la
trecutul ;i al str[mo;ilor no;tri, la mizeriile `ndurate de acest neam nec[jit,
`n lungul ;ir al secolelor trecute ;i ve\i
vedea c[ avem perfect[ dreptate ca s[
cerem ;i noi cum s[ fim respecta\i `n
\ara noastr[ m[rit[ `n l[rgile-i hotare
prin jertfa noastr[ ce am fost crescu\i,
cu g]ndul ;i speran\a zilei de salvare,
zilei de libertate na\ional[ ;i politic[.
Prin impunerea noastr[, `ns[ s[
nu c[ut[m a ne r[zbuna, de altfel nu
ne este nici firea, `ns[ trebuie s[
c[ut[m pe toate c[ile, s[ facem s[
`n\eleag[ to\i acei ce tr[iesc cu noi, c[
suntem rom]ni `n \ar[ rom]neasc[,
avem `naintate ;i ei ne datoreaz[ respect a legilor limbii noastre
str[mo;e;ti.
S[ ne d[m bine seama, c[ permanen\a unei astfel de st[ri, nu mai poate
s[ dureze mult[ vreme, deoarece
aceasta ne aduce mari pierderi a pre-

Ce a decis Consiliul Jude\ean - Dorin\a
locuitorilor a fost satisf[cut[.

(Satu Mare, Anul IX, Num[rul 7, Duminic[, 13 februarie 1927, pag. 1)
judiciului nostru moral ;i na\ional.
C[uta\i ;i v[ pretinde\i drepturile
voastre de rom]ni, lua\i din m]n[
str[inilor averile ;i demnit[\ile statului

Imn iredentist maghiar, introdus
în țară în mod clandestin

Cum au putut descoperi e meritul
lor ;i ace;ti vrednici osta;i ai datoriei
merită toată lauda. Acest imn maghiar
scris de Kovacs, era introdus printre
metodele de pian ;i vioară.
Cu numele de Moravetz Album,
din Budapesta, venit în țară pe numele
unei mari librării Moravetz din
Timi;oara. La mijlocul albumului se

nu are numai abonamentul. În afară
de aceasta a intrat în obiceiul însuflețitului cititor de odinioară, ardelean,
nepăsarea față de presa lui. Și cu drept
cuvânt, am în față un exemplu. Am trimis un ramburs de 33 lei la 565 de abonați din județ, 565 de Almanahuri.
Dintre acestea 325 mi-au venit înapoi
și am plătit 7,50 lei mărci la fiecare
exemplar. Am trimis și în Regat la tot
atâția abonați 62 de bucăți și numai
dou[ mi-au venit înapoi. Iată de ce presa română din Ardeal merge spre dispariție.
Simion Todica
(Satu Mare, Anul IX, Numărul 1,
2 Ianuarie 1927, pag. 3)

Re;edin\a jude\ului
va r[m]ne Satu Mare

Senza\ionala descoperire
a Siguran\ei Satu Mare
Abilii poliți;ti Lăpu;an, Boto;,
;i Dănicel de la Siguranța Satu
Mare au reu;it după cercetări de
aproape 2 luni să dea de urmele
unei afaceri plină de senzațional.
Fiind informați că mai toți ungurii ;i evreii posedă imnuri iredentiste maghiare cum e de exemplu
“Uj imádság”, s-au pus pe lucru.

Reiese din tot ceea ce se face contra
acestei prese. Domnul ministru al comunicațiilor nu voiește să acorde niciun permis ziarelor românești periodice din Ardeal, (avem 5 miniștri ardeleni în actualul guvern), hârtia și tiparul sunt mai scumpe, chiar decât la
București, iar de la 1 ianuarie vom plăti
25 bani taxă poștală la fiecare exemplar
în loc de 10 bani (și dintre aceștia tot
așa de rar vor ajunge la destinație).
Cum merge presa minoritară? Iată<
de Crăciun au apărut ziarele Keleti Ujsag în 48 de pagini> Brassoi Lapok în
32, Erdelyi Hirlap 34, etc. Abonații?
Unii din rea voință, alții din sărăcie nu
plătesc. În Regat presa din provincie

află o filă mai groasă, care nu dă nimic
de bănuit, însă dacă se udă cu puțină
apă caldă se desface ;i pe ambele părți
este scris pe note imnul iredentist "Uj
imádság".
După aflarea acestui secret au raportat cazul Domnului inspector general de siguranță Cezar Cosma, care
a ordonat confiscarea tuturor albumelor aflate în ora; ;i a în;tiințat în toată
țara ca poliția să ia măsuri pentru confiscare ;i cercetarea provenienței acestor feluri de imnuri.
E de remarcat, că de când se află în
fruntea Siguranței dl. Cezar Cosma, se
lucrează intensiv ;i cu mult folos, ceea
ce denotă multă abilitate, pricepere ;i
dor de muncă ;i ogorul datoriei.
(Satu Mare, Anul IX Numărul 6,
Duminic[ 6 Februarie 1927, pag. 1)

prin munc[ ;i cale legal[, m[car de la
acei ce nu vor s[ `n\eleag[ c[ aici `n
\ara noastr[ trebuie s[ ni se respecte
legea ;i limba rom]neasc[!

:edin\a
delega\iei
permanente
a jude\ului
~n ziua de 7 februarie 1927 s-a \inut
la Prefectura jude\ului nostru sub
pre;edin\ia domnului dr. Lud. Pop, subprefect, ;edin\a delega\iei permanente a
jude\ului.
~ntre alte chestiuni s-a discutat ;i asupra incendiului de la localul jude\ului
din Carei-Mari ;i s-a decis s[ se primeasc[ suma de 1,250.000 lei acordat[
de societatea de asigurare Agronomul ;i
cu aceast[ sum[ s[ se fac[ o repara\ie a
localului `n special s[ se fac[ un acoperi;
din \igl[. ~n acest scop serviciul tehnic al
jude\ului a ;i publicat licita\ie cu termen
scurt de 15 zile. Acest fapt, trebuie s[ se
aib[ `n vedere atunci c]nd se asigur[ un
local s[ se asigure `n raport cu `ntreaga
valoare nu ca localul din Carei cu valoare
de peste 5.000.000 lei s[ fie asigurat pentru 2,000.000 lei!
(Satu Mare, Anul IX, Num[rul 7,
Duminic[, 13 februarie 1927, pag. 1)

~n ziua de 13 Martie s-a `ntrunit Consiliul Jude\ean. Toate chestiunile ce urmau a fi aduse spre a se hot[r`, fuseser[
trimise `n studiul comisiilor, a;a c[ `n
fa\a consiliului au fost aduse fapte precise.
Consiliul a fost prezidat de dl deputat
Raco\i.
D-sa `nainte de a intra `n ordinea de
zi vorbe;te despre ratificarea Basarabiei.
Consilierii aplaud[ c[lduros (cu to\ii).
Dl. I. C Barbul propune s[ se trimit[ telegrame de felicitare domnului general
Averescu ;i lui Mussolini.
Principalele chestiuni dezb[tute ;i
hot[r]te au fost< Dezlipirea comunei
M[gheru; de la T[u\ii de Jos, Dl. Dr. Barbul ;i Dariu Pop au vorbit s[ nu se dezlipeasc[, Dr. V. Man a cerut s[ se dezlipeasc[. Hot[r]re< Nu se dezlipe;te.
Livada Nou[ ;i Livada, O;var[u ;i Botiz
r[m]n unite.
Baia-Mare, Baia-Sprie, T[u\ii de Sus,
Ferneziu.
P[r. Breban e de p[rere ca Baia Sprie
s[ se despart[, dar T[u\ii de Jos ;i Ferneziu s[ r[m]n[ la Baia Mare.
Consilierul Sveizer dore;te s[ se deslipeas[ ;i cele dou[ sate. P[e Breban motiveaz[ propunerea de mai `nainte.

Hot[r]re< Baia Sprie se dezlipe;te, cele 2 comune nu.
Re;edin\a de jude\ propune comisiei
s[ se mute. Prefectul dr. Barbul pledeaz[
pentru Satu Mare. Domnul Nic. Barbul
pentru Baia Mare.
Domnul Dariu Pop demonstreaz[ pe
larg avantajele ce ofer[ Satu Mare ca
re;edin\[. Majoritatea consilierilor voteaz[ pentru Satu Mare.
La orele 1 p.m. a avut loc un banchet
`n sala Dacia.
Au toastat domnii Raco\i pentru dl.
general Averescu.
Dr. Eugen Sele; a toastat pentru prefect ;i armonia dintre rom]ni ;i minorit[\i. Dl. Dariu Pop evoc[ memoria marelui Vasile Lucaciu ;i aminte;te celor
prezen\i c[ `n locul unde sunt aduna\i
ast[zi a fost `nchis V. Lucaciu pentru cauza na\ional[.
Aug. Feren\iu primar, R[u\iu preot,
Nic. Pop deputat, M. Barbu, Alex. Denes,
Drago; Aurel ;i Al. Doro; care `nchin[
pentru dl. Octavian Goga. ~ntr-o atmosfer[ pl[cut[ pres[rat[ cu glume s-a petrecut foarte bine.
(Satu Mare, Num[rul 12, 20 martie
1927 pag. 3)

S[rb[torirea unui
om de merite
S]mb[t[ 16 Aprilie `nv[\[torii din
ora; au s[rb[torit cu c[ldur[ pe revizorul
lor dl. Dariu Pop, care a intrat `n al zecelea
an de munc[, f[r[ preget, pentru
`nv[\[m]ntul de la frontier[ ;i al patruzecilea an al vie\ii sale. De diminea\[ o
delega\ie de `nv[\[tori a mers la d]nsul
acas[ ;i l-a invitat la Revizorat. Aici 108
dasc[li l-au primit cu urale.
Trei buchete mari de flori au fost oferite d]nsului ;i doamnei D. Pop de c[tre
feti\ele de la :coala pr. Nr. 1 ;i gr[dini\a
de copii nr 1 `nso\ite de felicit[ri. Dl. director V. Filip a \inut o scurt[ cuv]ntare
ar[t]nd bucuria ce o simt `nv[\[torii
c]nd au ocaziea s[ s[rb[toreasc[ `n mijlocul lor pe revizorul `nsufle\it, care ani
de zile i-a condus ;i le-a ar[tat calea cea
dreapt[. (Satu Mare, num[rul 17, 24 aprilie 1927, pag. 2)
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia

Statuia lui Dariu Pop din fa\a
Inspectoratului :colar Satu Mare
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“Când fulgeră şi tună mult în luna iunie, atunci vara are să fie nouroasă. Iunie mai uscat decât
umed umple buţile cu vin. Iunie umed şi rece strică întreg anul. Călătoria furnicilor vesteşte an bun.
Omidele multe sunt semn de vin şi grâu mult.Săritul peştilor vesteşte furtună. De sunt mulţi bureţi
iuţi, iarna viitoare are să fie uşoară. Prea multă ploaie în iunie este stricăcioasă viţeilor şi stupilor.”

Iunie, mai uscat decât
umed, umple bu\ile cu vin
Când tună și fulgeră mult în luna iunie, vom avea parte de o vară noroasă
Iunie este cea de-a șasea lună a
calendarului Gregorian, durează
30 de zile și este cunoscută în popor
sub denumirea de Cireșar. Este vremea coacerii delicioaselor fructe
roșii, dulci și zemoase pe care
atunci când eram copii ni le puneam în joacă la urechi, celebrând
astfel venirea verii, a anotimpului
cald. Iunie este prima lună din perioada caldă a anului.
Numele își are rădăcinile de la latinescul Iunius care vine de la zeița romană Iuno, soția lui Jupiter, considerată protectoarea femeilor măritate. Este și unul din
motivele pentru care această lună se spune
că este prielnică pentru nunți deoarece se
vor lega cele mai trainice căsătorii. În ziua
de 21 iunie este solstițiul de vară când avem
parte de ziua cea mai lungă din an.
Din punct de vedere religios, iunie este
marcat de numeroase sărbători< Sfântul
Ioan cel Nou de la Suceava – 2 iunie> Sfântul Vartolomeu – 11 iunie> Sfântul Onufrie
– 12 iunie> Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica) pe 24
iunie și Sfinții Apostoli Petru și Pavel sau
Sânpetru de Vară pe data de 29 iunie.
Tradițiile populare alocă lunii iunie
mai multe prevestiri de timp. Se spune că
atunci când tună și fulgeră mult în luna
iunie vom avea parte de o vară noroasă,
iar dacă vor fi ploi multe, ne vom bucura
de un Crăciun îmbelșugat.

Vântul de miazănoapte
în luna iunie anunță holde

cu rod bogat de grâu
“Când fulgeră şi tună mult în luna iunie, atunci vara are să fie nouroasă. Iunie
mai uscat decât umed umple buţile cu vin.
Iunie umed şi rece strică întreg anul. Călătoria furnicilor vesteşte an bun. Omidele
multe sunt semn de vin şi grâu mult.Săritul
peştilor vesteşte furtună. De sunt mulţi
bureţi iuţi, iarna viitoare are să fie uşoară.
Prea multă ploaie în iunie este stricăcioasă
viţeilor şi stupilor. Vânt de roadă, vânt de
poame. Dacă bate în iunie vântul de miazănoapte, atunci rodeşte grâu mult. Dacă
plouă în iunie, va fi grâu, dar nu va fi mălai”.
(Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001,
2009)
1 iunie marchează Ziua Internațională
a Copilului. Această zi dedicată copilului
a fost propusă în 1925 la Conferința mondială pentru bunăstarea copiilor de la Geneva. Apoi la 1949, Federația Democratică
Internațională a Femeilor a decis în cadrul
unei sesiuni special desfășurată la Moscova
să fie instituită o zi pentru protecția copiilor. La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția nr.836
pentru a proclama o Zi mondială a copilului. Cu acest prilej, Adunarea a recomandat ca începând din 1956 în toate țările să
fie instituită o Zi mondială a copilului, care
să fie marcată “ca o zi a fraternităţii şi înţelegerii între copiii de pretutindeni, a activităţilor dedicate promovării idealurilor şi
obiectivelor Cartei şi bunăstării copiilor
din toată lumea, pentru întărirea şi lărgirea
eforturilor pe care Naţiunile Unite le fac
în favoarea copiilor din întreaga lume”, potrivit www.un.org.

Data celebrării Zilei Copilului diferă
de la un stat la altul.
În România Ziua Copilului este sărbătorită pe 1 iunie și este sărbătoare legală
în care nu se lucrează, în urma decretului
privind promulgarea legii prin care este
modificat Codul Muncii, semnat de președintele Klauss Iohannis la 16 noiembrie
2016.
Astfel , din 2017, 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului este pentru prima
data zi nelucrătoare pentru români.

Sfântul Ioan cel Nou
de la Suceava
La 2 iunie, calendarul bisericesc consemnează cinstirea Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava. Este unul dintre sfinții cei
mai venerați în Moldova, după Sfânta Cuvioasă Parascheva. S-a născut la începutul
secolului al XIV-lea în orașul Trapezunt,
din Asia Mica. Sfântul Ioan de la Suceava
a trecut la Domnul la 2 iulie 1330, luând
moarte mucenicească. Moaștele Sfântului
Ioan cel Nou au fost aduse la Suceava în
anul 1402, în timpul lui Alexandru cel Bun,
la un an după ce Patriarhia Ecumenică a
recunoscut primul mitropolit în Moldova,
Iosif I Mușat. Viața Sfântului Ioan cel Nou
apare pictată la Mănăstirea Sucevița.

11 iunie- Sărbătoarea Grâului
Sărbătoarea Grâului este marcată în
calendarul popular în ziua de prăznuire a
Sfântului Vartolomeu, la data de 11 iunie.
Sfântul Vartolomeu a fost unul dintre
cei doisprezece ucenici ai lui Hristos. El a

Duminica tuturor Sfin\ilor
Sfânt, prin excelenţă, este numai
Dumnezeu, Care ne îndeamnă pe
toţi să ne străduim a ne asemăna cu
El< “Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Levitic
XIX; 2) şi “Fiţi, dar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei V> 48).
Potrivit învăţăturii de credinţă, Biserica lui Dumnezeu acordă o cinstire
deosebită unora dintre fiii ei, care sau mutat din Biserica luptătoare, de
pe pământ, în cea triumfătoare, din
cer, pentru că au trăit în gradul cel mai
înalt după voia Domnului sau au primit martiriul pentru dragostea lui
Hristos. Sfinţii sunt oameni care, renunţând la toate şi luându-şi crucea,
încă din viaţa lor pământească au bineplăcut lui Dumnezeu, iar după
moarte au fost învredniciţi de o parte
din fericirea veşnică, pe care în mod
deplin o vor primi numai după Judecata de Apoi. Pentru viaţa lor virtuoasă, pentru suferinţele îndurate în apărarea credinţei creştine, pentru dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni, ei sunt numiţi prieteni sau casnici ai lui Dumnezeu, precum şi judecători ai lumii (Ioan XV> 14, Efeseni
II> 19, Matei XIX> 28).

Rolul pe care Sfinţii trebuie
să îl aibă în viaţa spirituală
a fiecărei persoane
Din nefericire, societatea actuală

pierde din vedere rolul pe care Sfinţii
trebuie să îl aibă în viaţa spirituală a
fiecărei persoane. De aceea, e absolut
necesar să conştientizăm faptul că
Sfântul este un om îndumnezeit, un
om deplin, ajuns la vederea şi cunoaşterea lui Dumnezeu, trăind sub
adierea harului dumnezeiesc, transfigurat prin răsfrângerea luminii Taborului asupra sa> este o persoană care
părăseşte efemerul în dorinţa accederii
spre Dumnezeu, unind Cerul cu Pământul. “Singurii oameni care nu pot
fi suspectaţi că se înfioară în faţa
morţii sunt Sfinţii”, afirmă Petre Ţuţea.
Pentru ei moartea nu reprezintă o teamă, ci o bucurie care le mijloceşte întâlnirea cu Dumnezeu, pe Care L-au
căutat întreaga lor viaţă, prin rugăciune neîncetată.
Şi în zilele noastre trăiesc Sfinţi>
sunt chiar lângă noi şi printre noi, dar,
din nefericire, nu îi vedem sau nu îi
recunoaştem, deoarece ataşamentul
nostru exagerat faţă de pasiunile trupeşti ne obturează vederea, nu ne permite să ne detaşăm de această lume
palpabilă, ca să ne apropiem de Dumnezeu pentru a trăi cu El şi în El. Sfinţii
sunt oameni în care Duhul SfântDumnezeu este prezent şi astăzi.
Sfinţenia este un drum lung şi anevoios, pe care îl parcurgem în fiecare zi
prin faptele noastre bune. Sunt sfinţi
cei care luptă până la sfârşitul vieţii,
cei care nu-şi pierd nici un moment
nădejdea în ajutorul dumnezeiesc, cei
care ştiu să se ridice după fiecare cădere şi insucces, pentru a o lua de la

început, plini de iubire şi speranţă.
Asemenea Sfinţilor pe care îi admirăm, cărora le cinstim icoanele și
moaștele, să ne istovim în săvârşirea
faptelor bune, deprinzând arta rugăciunii, umplând candela vieţii noastre
cu undelemnul credinţei vii, lucrătoare
prin iubire faţă de Dumnezeu şi de semenul nostru, dobândind harul Sfântului Duh.

Dumnezeu doreşte ca noi să
trăim în armonie în familie,
la muncă, în societate
“Apropierea noastră de Cel Sfânt,
scrie Sfântul Vasile cel Mare, se face
prin sfințenie. Dacă voiești să fii totdeauna fiu al Celui Sfânt, atunci sfințenia să te adopte!” Toţi suntem chemaţi la sfinţenie. Prin urmare, să pornim cu râvnă la luptele cele pentru virtute, ca să ne putem bucura şi de bunătăţile cele făgăduite. Sfinţenia e unită
şi cu pacea, fiindcă Dumnezeu doreşte
ca noi să trăim în armonie în familie,
la locul de muncă, în societate, să fim
buni, blânzi şi iertători. Totodată, întrucât viaţa petrecută în curăţie cere
jertfă de sine, să iubim Crucea lui Hristos, silindu-ne, aidoma Sfinţilor, să ducem viaţa Celui Răstignit, chiar dacă
“a sluji lui Hristos înseamnă suferință...
Eu nu zic să fim ca El, căci cine poate
fi ca El, ca Mântuitorul? Dar măcar,
cât de cât, să mergem pe urma pașilor
Lui”, afirmă Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa.
Preot dr. Cristian Boloş

Sărbătoarea Grâului este marcată în calendarul popular în ziua de prăznuire a
Sfântului Vartolomeu, la data de 11 iunie
vestit Evanghelia `n Arabia, Persia, India
și Armenia și a murit prin moarte mucenicească. Din porunca fratelui împăratului
armean, Astiagis, sfântului i s-a t[iat capul.
Cre;tinii au luat trupul sfântului și l-au îngropat cu cinste într-un sicriu de plumb.
Pentru că la sfintele lui moaște se săvârâșeau multe minuni, păgânii au luat sicriul
și l-au aruncat în mare. Apa mării l-a purtat
până în Insula Lipara, unde Episcopul
Agathon, după o descoperire făcută `n vis,
a mers și l-a întâmpinat la marginea mării,
apoi l-a luat și l-a înmormântat cu cinste
în biserică. După un timp, sfintele sale
moaște au ajuns la Benevento, iar de acolo,
la Roma.
Exista credința în rândul oamenilor

de la țară că Sfântul Vartolomeu bagă bobul spicului de grâu, îl împârguiește și îi
grăbește coacerea. Tot despre sfânt se credea că îi pedepsește pe cei care nu îi cinsteau ziua. Se stârneau furtuni și vijelii,
bătea grindina (Banat, Oltenia, Muntenia,
sudul Transilvaniei).
Cinstirea aceste zile închinate sfântului
Vartolomeu este adusă și în prezent în mai
mult zone ale țării.
Țăranii mergeau cu grâul la biserică,
pentru a fi binecuv]ntat. Din acest grâu se
f[cea pâinea, dar ei hrăneau cu el și animalele și păsările, pentru a fi ferite de boli.
Cei mai săraci din sat păstrau grâul pentru
sărbători. (www.crestinortodox.ro)
A consemnat Ștefania Crișan
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Uleiul esențial de Rozmarin se recomandă pentru< întreținerea tenului și a pielii corpului, în
mod deosebit pentru tenurile grase, seboreice și acneice, întărirea firului de păr, îndepărtarea mătreții și a excesului de sebum, întârzie apariția calviției și întârzierea albirii părului.

Cum s[ ave\i
o memorie bun[
cu ajutorul unor
exerci\ii simple
Declinul memoriei poate fi
cauzat de multe probleme de ordin fizic precum depresie, tulburări tiroidiene, alcoolism, deficiențe nutriționale sau după cum
spun unii specialiști chiar de infecții ale tractului urinar.
Așadar se recomandă să manifestăm o atenție sporită dacă au intervenit
schimbări în ultimele 6 luni privind capacitatea de memorare. Să vă puneți întrebarea dacă aceste modificări vă afectează în a duce o viață normală. Tot pe
lista întrebărilor ar trebui să figureze și
cea legată de îngrijorarea manifestată
de ceilalți membri ai familiei sau a prietenilor, dacă își fac sau nu probleme legate de situația în care vă aflați.
Alt element de care trebuie să se
țină seama este utilizarea unui medicament nou. Multe pastile inclusiv antihistaminicele și medicamentele contra
arsurilor stomacale, cele destinate stărilor anxioase și hipertensiunii arteriale
pot să aibă ca efect secundar tulburări
de memorie.
Ce recomandă specialiștii în cazul
în care constatați că memoria nu este
atât de bună pe cât v-ați dori? Un prim
exercițiu este acela de a face un efort
special pentru a vă concentra pe ceea
ce vreți să vă amintiți. Cauza principală
pentru care uităm este că nu am fost
atenți de la început, spune psihiatrul
Cynthia Green în cartea ”Leacuri la îndemână. Medicii vă recomandă”.

Orice activitate ajut[

S~N~TATE

Ulei esen\ial de Rozmarin
(Rosmarinus officinalis)
Tonifică sistemul nervos și îmbunătățește oxigenarea neuronilor
Are o acțiune benefică asupra
pielii corpului și scalpului, fiind
un excelent revitalizant. Este un
dezinfectant al căilor respiratorii,
contribuind la combaterea virusurilor, bacteriilor și ciupercilor
patogene. Are rol de fluidizare și
expectorație a mucozităților respiratorii. Tonifică circulația sanguină în general și circulația periferică în mod special. Tonifică
sistemul nervos și îmbunătățește
oxigenarea neuronilor.
Uleiul esențial de
Rozmarin se recomandă pentru< întreținerea tenului
și a pielii corpului,
în mod deosebit pentru tenurile grase, seboreice și acneice, întărirea firului de păr, îndepărtarea mătreții și a excesului
de sebum, întârzie apariția calviției și întârzierea albirii părului. Printre altele este recomandat și pentru întărirea rezistenței organismului față de infecțiile respiratorii precum viroza, gripa, răgușeala, bronșita,
sinuzita.
Poate fi folosit cu succes pentru
ameliorarea durerilor musculare și reu-

matice sau pentru stimularea circulației periferice cu rol benefic în prevenirea pierderii memoriei, reducerea
zgomotelor în urechi, în afecțiuni legate de normalizarea glicemiei. Nu în
ultimul rând, poate fi folosit în stres și
oboseală fizică, intelectuală, nevroze
și insomnii.

Mod de folosire
Extern< 3-5 picături ulei esențial de
Rozmarin în amestec cu 30 ml apă,
pentru aromaterapie, odorizarea ambientului. Are un efect liniștitor și plăcut. Pentru masaj 3-5 picături dizolvate
în ulei vegetal. Pentru inhalații în boli
respiratorii se folosesc 2-3 picături dizolvate în apă fierbinte. Ca ingredient
se folosește în creme de față, loțiuni
pentru păr și corp.
Intern< se utilizează
numai sub supravegherea atentă a
fitoterapeutului
sau farmacistului.

Pacien\ii cu hepatit[
C solicit[ asigurarea
tratamentului f[r[
interferon
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni
Hepatice din România (APAH-RO) trage
un nou semnal de alarmă cu privire la
posibila discontinuitate a asigurării tratamentului cu interferon free pentru pacienţii cu hepatită C.
Reprezentanții asociației sesizează
faptul că pe data de 10 mai, pe site-ul
CNAS a fost publicat în transparenţă decizională documentul numit “Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi
derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat”, însă nici până
în prezent nu a fost publicată forma finală
a ordinului, deși s-a specificat o perioadă
de 10 zile pentru observații.
”Având în vedere că actualele contracte expiră într-o lună, iar termenul
prevăzut negocierilor este de 60 de zile,
întreruperile în tratamentul cu interferon
free vor fi inevitabile” a declarat Marinela
Debu, președinte APAH-RO.
De asemenea, este sesizat faptul că
Ministerul Sănătăţii şi CNAS nu au
anunţat când ar putea începe noul contract astfel încât pacienţii şi medicii sunt
în aşteptare. Deși au făcut apeluri repetate
către Ministerul Sănătății, asociația nu a
primit niciun răspuns oficial.
”La presiunile venite din partea pacienţilor am făcut mai multe apeluri către
Ministerul Sănătăţii şi CNAS pentru a ni
se comunica stadiul în care se află discuţiile şi negocierile privind începerea
noului contract. Nu am primit niciun
răspuns oficial. Temerile noastre sunt că
pacienţii cu hepatită C vor aştepta şi anul
acest până la punerea în aplicare a noului
contract. Să nu uităm că bolnavii au tre-

Ulei esen\ial de Bergamot
(citrus bergamia)
“O cale prin care creierul sortează
informația este direcționând-o spre memoria pe termen scurt sau pe termen
lung. Memoria pe termen lung tinde să
rămână cu noi, pe când cea pe termen
scurt tinde să dispară. Dacă nu vă concentrați atenția pe reținerea lucrurilor
noi, ele nu vor face niciodată tranziția
spre memoria pe termen lung” a adăugat medicul.
Prin urmare este indicat să vă țineți
mintea ocupată, să rezolvați cuvinte încrucișate> să citiți cărți cu subiecte incitante, să jucați scrabble sau să mergeți
la cinematograf. Specialiștii spun că
orice activitate care ține mintea activă
ar putea să ajute la reducerea riscului
pierderii de memorie datorată vârstei.
Se recomandă efectuarea de conexiuni mintale, să luați notițe și să creați
locuri tip ”nu-mă-uita”. O altă măsură
constă în alocarea de timp suficient
somnului deoarece creierul are nevoie
de odihnă pentru a lucra în mod adecvat. Adoptați principiul, 8 ore de muncă, opt ore de activități recreative și opt
ore de somn pe noapte.
La capitolul analize, verificați cum
stați cu Vitamina B12, deoarece vitaminele B, în special B12 joacă un rol
cheie în funcționarea memoriei.
Includeți în programul zilnic și câteva exerciții fizice, mențineți stresul la
un nivel controlabil, beți mai multă apă,
dar mai puțin alcool și luptați contra
depresiei.

Uleiul esențial de Bergamot (citrus bergamia) este un antidepresiv
și relaxant, alungă stresul prin stimularea secreției hormonilor care
aduc starea de bine (serotonină, dopamină). Este un reglator al zahărului din sânge și normalizează fluxul biliar și tranzitul intestinal.
Este antiparazitar general, dezinfectant al căilor respiratorii, echilibrant nervos prin înlăturarea tensiunilor nervoase
și a insomniilor. Redă frumusețea tenurilor grase cu acnee și sebum în exces,
revigorează spiritual prin alungarea gândurilor negative. Cicatrizează rănile.
Uleiul esențial de Bergamot se recomandă pentru< tonifierea și relaxarea sistemului nervos în stări de depresie, anxietate, stres excesiv, insomnii, infecții
respiratorii (gripă, viroze, bronșite), diabet, bilă leneșă, stimularea peristaltismului și tranzitului intestinal, vindecarea inflamațiilor pielii în psoriazis, herpes, eczeme, redarea vitalită-

ții și fermității tenului matur, parazitoze
intestinale, scabie, cicatrizant al rănilor.

Mod de folosire
Extern< 3-5 picături ulei esențial de
Bergamotă în amestec cu 30 ml apă, pentru aromaterapie, odorizarea ambientului. Are un efect liniștitor și plăcut. Pentru
masaj 3-5 picături dizolvate în ulei vegetal. Pentru inhalații în boli respiratorii se
folosesc 2-3 picături dizolvate în apă fierbinte. Ca ingredient se folosește în creme
de față, loțiuni pentru păr și corp.
Intern< se utilizează numai sub supravegherea atentă a fitoterapeutului sau
farmacistului.

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

buit să suporte şi întreruperi de jumătate
de an în trecut. De aceea facem apel către
autorităţile competente pentru a nu mai
ajunge în astfel de situaţii disperate pentru pacienţi şi pentru a asigura o perioadă
cât mai scurtă între contracte,” a mai
spus Marinela Debu.
Președinta APAH-RO consideră că
lipsa predictibilităţii duce la numeroase
probleme pentru medici şi pacienţi, una
dintre acestea fiind legată de faptul că nu
se cunoaște ce se va întâmpla cu dosarele
aflate în pregătire pentru bolnavii eligibili
să fie trataţi cu interferon free. Marinela
Debu prevede o situație asemănătoare cu
cea de anul trecut și anume să existe riscul
ca unii pacienți din cauza întreruperilor
dintre cele două contracte, să fie nevoiți
să-şi refacă o parte din analize și să nu
intre automat pe tratament, deși au fost
diagnosticați cu virusul hepatitic C.
În perioada 18-25 mai, APAH-RO a
desfăşurat în România ”Săptămâna Europeană a Testării Hepatite-HIV” în cadrul căreia persoane aflate în situaţii defavorizate au fost testate la nivelul întregii
ţări. Asociația consideră că obiectivul
României de eliminare a hepatitelor până
în anul 2030, conform OMS, va fi imposibil de atins dacă nu se asigură o bună
funcționare a circuitului ”screen&treat”.
APAH-RO speră ca Ministerul Sănătăţii şi CNAS să urgenteze finalizarea
procedurilor pentru noul contract astfel
încât pacienţii cu hepatită C să fie trataţi
în cel mai scurt timp posibil pentru a
evita agravarea bolii.
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Planta are o valoare terapeutic[ deosebită în tratamentul ulcerului, iar, în cazul tumorilor
maligne de gradul I și II, dacă bolnavii o folosesc încă din faza incipientă, le poate vindeca. În
general, mărul-lupului stabilizează evoluţia cancerului, oprind înmulţirea necontrolată a celulelor
și îmbunătăţind imunitatea organismului.

RE}ETE
M[rul-lupului
stabilizeaz[ evolu\ia
cancerului
Mărul lupului este o plantă mai
puţin cunoscută de către mulţi români. De departe, este cea mai puternică plantă medicinală din România. Ea este supranumită “buruiana atomică”, fiind una dintre cele
mai controversate plante ce cresc pe
meleagurile românești.
În funcţie de zonă este numită și cucurbeţea, cucurbeţică, dalac, fasoleacioarei, lepădătoare, lingura-frumoaselor, lingura-popii, omag, păsulică, fasolică, remf și limba lupului.
Este o plantă erbacee, perenă, cu flori
de culoare galbenă și cu miros neplăcut,
care crește în locuri cultivate și în tufișuri.
Mult timp, a fost considerată a fi o plantă
nefolositoare, o buruiană, însă cercetările
fitoterapeutice recente au propulsat-o în
topul plantelor medicinale, având puterea de a trata atât boli interne, cât și externe. Mărul-lupului era folosit în antichitate de către egipteni, pentru tratarea
mușcăturilor de șarpe.
Planta are o valoare terapeutic[ deosebită în tratamentul ulcerului, iar, în
cazul tumorilor maligne de gradul I și II,
dacă bolnavii o folosesc încă din faza incipientă, le poate vindeca. În general, mărul-lupului stabilizează evoluţia cancerului, oprind înmulţirea necontrolată a
celulelor și îmbunătăţind imunitatea organismului.

Recomandări terapeutice
Printre afecţiunile care pot fi tratate
prin utilizarea acestei buruieni se numără
ulcerul gastro-duodenal, ulcerul varicos,
pancreatita, hemoroizii, căderea părului,
pelada, slăbirea organismului, viermii intestinali, giardia, colita, dispepsia, constipaţiile, durerile de gât, stările depresive,
neliniștea, insomniile, acnea, candidozele
și herpesul bucal, anexitele violente, cirozele, bolile sistemului nervos, nodulii
hormonali și ganglionari, infecţiile externe grave, arsurile, mușcăturile de orice
fel și, nu în ultimul rând, rănile deschise.
În cazul aparatului genital la femei are
efecte în< reglarea ciclului, sterilitate, vaginite, trichomoniaze, prurit vaginal, vulvită, gonoree, fibrom uterin, chisturi ovariene, mamare, infecţii mamare (galactoforite, fisuri mamelonare, limfangite,
abcese).
În cazul aparatului genital masculin<
cancer de prostat[.
Mărul-lupului se poate utiliza sub
formă de ceai, tinctură sau alifie. Infuzia
se prepară prin turnarea a 200 ml de apă
clocotită la linguriţă de plantă. Vasul acoperit se lasă până va deveni călduţ, după
care licoarea se strecoară și se consumă
pe parcursul aceleiași zile.
Pentru uz extern, se prepară o infuzie
asemănătoare celei pentru uzul intern,
singura diferenţă fiind că, la o linguriţă
de mărul-lupului se toarnă 250 ml de apă
clocotită. După ce aceasta se răcește locul
afectat se va tampona cât mai des, iar
peste noapte se vor pune compresii. În
acest mod se pot trata eficient eczemele,
dermatozele, infecţiile cu ulceraţii, rănile,
tăieturile și arsurile de orice fel.
Pentru aparatul genital la femei se va
utiliza același tip de infuzie, însă se vor
face spălături seara, înainte de culcare
In cazul tumorilor maligne (gradul
I-III), important este ca bolnavii să o foloseasca în faza incipientă.
Tinctura<
Alcoolic[ (38% alcool secară) se va
adăuga câte o linguriţă în ceai de gălbenele pentru tumori canceroase. Pentru
colon iritat câte o linguriţă de tinctură
în fiecare ceai din combinaţia pentru colon. Pentru< spălături vaginale câte o linguriţă de tinctură în ceaiul de mărul lupului sau de galbenele.
A nu se depăși doza, planta conţine
o substanţă otrăvitoare asem[n[toare colicinei alcaloide.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ciorb[ de zarzavaturi Pui pr[jit cu mâncare
proaspete cu orez
de dovlecei

Ingrediente<
500 g zarzavaturi proaspete
(pătrunjel, morcovi, gulie, țelină,
eventual păstârnac), câte circa
100 grame de fasole verde, mazăre verde boabe, conopidă,
broccoli, varză, varză de Bruxeles, o ceapă, 150 g orez, circa 3040 ml ulei, sare, piper, bază pentru mâncăruri (delicat de casă).
Mod de preparare<
Zarzavaturile se curăță, se feliază
și se spală din mai multe ape. Ceapa
mărunțită sau răzuită se călește în ulei,
se adaugă orezul și se călește puțin și
acesta, apoi la fel se procedează și cu
zarzavaturile feliate. Când toate s-au

Ingrediente<
călit se stinge cu circa 1,5 - 2 l de apă.
În loc de apă se poate folosi și supă de
carne, dacă aveți acasă. După 5-10 minute de fierbere se adaugă legumele,
se condimentează după gust și se mai
fierbe circa 15 minute. Orezul se poate
fierbe fie în supă și în acest caz se pune
la fiert deodată cu legumele, fie separat
și se limpezește și după fierbere și în
acest caz supa iese mult mai limpede.
Se servește caldă, presărată cu pătrunjel
verde, eventual cu adaos de smântână,
sau dacă vreți să fie de post, cu smântână vegetală.

Pi;cot cu c[p;uni

4 bucăți de pulpe sau piept
de pui, un dovleac de circa 1 kg,
mai copt, o legătură de mărar
verde, 200 g de smântână, 2 linguri de făină, ulei, sale, bază pentru mâncăruri (delicat de casă).
Mod de preparare<
Dovleacul se curăță, se spală și se
dă pe răzătoarea mare, sau se taie fâșii
subțiri. Se sărează ușor și se lasă așa
puțin, apoi se stoarce bine. Se pune la
fiert împreună cu mărarul tocat mă-

runt, sau în legătură, așa cum este, în
apă cât să acopere și se fierbe circa 5
minute de la primul clocot. Din făină
și ulei se prepară un rântaș de culoare
ușor aurie, fără boia, care se adaugă la
dovleceii în fierbere. Se adaugă și
smântâna, se mai condimentează după
gust și se mai lasă puțin la fiert. Se servește cu carnea prăjită fie în ulei, fie la
grătar, condimentată în prealabil cu sare și piper.

Salat[ cu ton

Ingrediente<
8 ouă proaspete, 8 linguri de
făină, 8 linguri de zahăr, 3-4 pliculețe de zahăr vanilat, un vârf
de cuțit de sare, un pliculeț de
praf de copt, 3-400 de g de căpșuni proaspeți, cât mai dulci și
mai aroma\i, zahăr pudră cu gust
de vanilie sau topping de căpșuni
pentru ornat.
Mod de preparare<
Ouăle se scot de la frigider cu circa
2-3 ore înainte de a începe prepararea
prăjiturii, deoarece ele trebuie să fie la
temperatura camerei. Se separă albușul
de gălbenuș, se adaugă zahărul și zahărul vanilat și se freacă bine, până
când cristalele se topesc complet și totul devine o crem[ spumoasă albicioasă. Albușurile se bat spumă tare, astfel
încât spuma să rămână bine lipită de

Ingrediente<

vas. Se amestecă cele două, încet, cu
grijă, se adaugă praful de copt, sarea și
treptat, lingură cu lingură făina. Se
toarnă compoziția într-o tavă căptușită
în prealabil cu hârtie de copt unsă cu
puțin unt sau ulei. Căpșunele spălate
și scurse de apă se taie în două fiecare
și se așează pe aluat. Se dă la cuptorul
preîncălzit, circa 20 - 25 de minute la
180 grade C. În primele 15 minute ușa
cuptorului nu se deschide, iar după 20
minute se verifică cu o scobitoare. Dacă
e nevoie, se mai lasă puțin. După ce se
răcește se servește presărat cu zahăr
pudră cu gust de vanilie sau ornat cu
topping de căpșuni.

O conservă de ton bucăţi, un
morcov proaspăt, un ardei capia
roşu şi unul galben, o ceapă mică
roşie, un fir de ceapă verde, un
sfert de căpăţână de varză proaspătă, câteva boabe de mazăre
verde opărită, ulei de măsline,
sare, piper, zeamă de lămâie, seminţe de susan.
Mod de preparare<
Tăiem legumele pe lungime, în fâşii
cât mai subţiri, sau eventual, le putem
răzui, tot așa, fâșii înguste, după care
le amestecăm uşor cu conserva de ton
scursă în prealabil de zeamă. Aşezăm

amestecul într-un bol încăpător de sticlă. Pentru prepararea dressing-ului
stoarcem lămâia şi o amestecăm cu 56 linguri de ulei de măsline, adăugăm
sare, piper şi seminţele de susan puţin
prăjite. Turnăm acest dressing peste legumele deja amestecate şi asezonăm
cu frunze de pătrunjel tăiate. Având în
vedere că am folosit și ingrediente cu
textură mai tare, mâncarea este destul
de sățioasă. Cantitatea de salată este
suficientă pentru 2 persoane.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Albul sau variaţiile lui simbolizează virginitatea fetei şi inocenţa sa în faţa iminentei schimbări
de statut social. Dar nu a fost întotdeauna o alegere preferată. Albastrul deschis, purtat de mirese
până în 1870 şi asociat cu Sfânta Fecioară, a fost, de asemenea, un simbol al purităţii, care, în mod
tradiţional a simbolizat şi fidelitatea şi iubirea eternă.

MOD~

Regina Victoria a Angliei a impus
albul la rochiile de mireas[
De la Regina Victoria a Angliei
şi până astăzi, candidatele la măritiş au visat la rochia albă de mireasă cu mult înainte ca evenimentul să aibă loc. Nici nu gândea
conservatoarea suverană britanică că va impune o modă pe care
nici Coco Chanel n-a îndrăznit să
o schimbe.

o din sărite pe mama ginerelui care a trebuit să achite nota de plată. „Este o risipă
de bani, dar înţeleg că a fost un mod prin
care mirele şi-a exprimat iubirea faţă de
proaspăta lui soţie”, a explicat mama ginerelui uluitoarea extravaganţă. Tinerii
însurăţei au declarat după nuntă că ideea
nu le aparţine, ci le-a fost inspirată de
povestea rochiei de mireasă din România
a cărei trenă măsura 1, 5 kilometri.

Albul a fost acceptat ca fiind culoarea
tradiţională a miresei, dar rochia de nuntă nu a fost întotdeauna albă, scrie englezul Kelsey McIntyre în Istoria rochiei
albe. Potrivit aceleiaşi surse, căsătoria
Reginei Victoria cu vărul său, Albert de
Saxa-Coburg, celebrată în 1840, a impus
moda rochiei albe. În revista Godey’s Lady’s Book, din 1849, se preciza că albul
este emblema purităţii fetei şi ideea rochiei albe încolţeşte în mintea ei încă din
copilărie.
Există chiar şi un vechi poem potrivit
căruia alegerea culorii rochiei de nuntă
influenţează viitorul. Astfel, „mărită-te
în alb şi vei face cele mai bune alegeri,
mărită-te în gri şi vei pleca departe, mărită-te în negru şi-ţi vei dori să nu fi făcut
acest pas, mărită-te în roşu şi-ţi vei dori
să mori, mărită-te în albastru şi vei fi întotdeauna sinceră, mărită-te în haine de
nuanţa perlei şi vei trăi furtunos, mărită-te în verde şi-ţi va fi ruşine să fii văzută, mărită-te în galben şi-ţi va fi ruşine
de prieteni, mărită-te în maro şi vei fi
alungată din oraş, mărită-te în roz, iar
spiritul tău se va scufunda în abisuri”.

Coco Chanel scurtează rochia
Moda victoriană se păstrează până
în secolul XX, când creatoarea Coco
Chanel distruge aproape toate tabu-urile
şi în privinţa rochiilor de mireasă. În
1920, ea introduce rochia scurtă însă cu
trenă lungă, conservând culoarea alb dedicată acestui eveniment. Stilul devine
mai simplu şi reflectă schimbarea rolului
femeii în societate.
În timpul Marii Crize din anii ’30,
fetele ajung să se mărite în cea mai bună
rochie pe care o au. După Al Doilea Război Mondial, prosperitatea readuce în
atenţia candidatelor la măritiş rochia albă
victoriană. Actriţa Grace Kelly, căsătorită
în aprilie 1956 cu Prinţul Rainier III de
Monaco, generează multă publicitate întreţinută mai ales de studiourile cu care
actriţa avea contract. Cei doi şi-au legat
destinele prin două ceremonii. Prima,
civilă, a avut loc în sala de tron a castelului, Grace Kelly fiind îmbrăcată cu o
rochie din tafta roz-palid cu dantelă de
mătase (Alençon lace) de culoare crem
şi mănuşi albe.
Căsătoria religioasă a avut loc la Catedrala Sf. Nicolae. Au participat 600 de
invitaţi şi se estimează că slujba a fost
urmărită de 30 de milioane de oameni.
Studiourile MGM au finanţat rochia de
mireasă, realizată de creatoarea de modă
Helen Rose. Era o rochie cu guler înalt,
cu mâneci lungi şi fustă cloşată, croită
din 8 metri de tafta, 30 de metri de tul
din mătase şi dantelă veche de 125 de
ani. Voalul avea 30 de metri de tul. Pentru
a se potrivi cu rochia şi cu solemnitatea
momentului, părul ei a fost arajat de stilistul şef de la MGM, Sydney Guilaroff.

Mireasă cărată pe braţe
Nunta este un eveniment unic în
viaţa personală. Pentru mireasă, este
chiar ziua ei cea mare, când poate exploata la maximum rolul său central, dar
nu oricum, ci într-o rochie care să o
transforme dintr-o simplă fată frumoasă
într-un personaj divin.
În fruntea ierarhiei sunt prinţesele
cu sânge albastru. În timpurile medievale, când nunţile regale erau de fapt
alianţe politice între două ţări, era important ca mireasa să arate magnific pentru a întări prestigiul ţării, iar nunta avea
întreaga splendoare pe care respectiva
ţară şi-o putea permite. Bijuteriile miresei
erau prilej de mare târguială şi făceau
parte din dota regală. Rochia încorpora
cele mai scumpe materiale< mătase, catifea, damasc şi satin, iar ţesăturile erau
brăzdate cu fire de aur şi de argint.
Mireasa strălucea ca un soare din
cauza nenumăratelor safire, rubine, diamante, smaralde şi perle presărate pe întreaga suprafaţă a rochiei de nuntă. Trena
număra obligatoriu mai mulţi metri, iar
culorile erau şi ele pentru cei bogaţi. Numai persoanele avute îşi puteau permite
roşul, purpuriul, culori de altfel rezervate
claselor aristocratice, sau albastrul. Istoria consemnează, astfel, că în secolul XV,
în timpul căsătoriei Margaretei de Flandra, rochia pe care o purta era atât de
grea din pricina bijuteriilor încorporate,
încât a fost nevoie de doi gentlemeni care
să care mireasa astfel imobilizată în biserică.

Lady Di, prinţesa inimilor
Chiar şi mai târziu, în timpul monarhiei constituţionale, nunţile regale şiau păstrat importanţa naţională şi nu numai. Una dintre cele mai spectaculoase
rochii princiare a fost aceea purtată de
lady Diana. În iulie 1981, atunci când a
devenit Prinţesă de Wales prin căsătoria
cu Charles, prinţul moştenitor al Marii

Gri pentru fetele sărace

Britanii, tânăra de 20 de ani a avut parte
de o nuntă de basm.
Rochia princiară a fost creată de un
atelier de artişti independenţi (David şi
Elizabeth Emanuel), şi nu de croitorii regali. În jurul bustului avea o dantelă clasică, combinată cu tafta din mătase de
culoarea fildeşului. În jurul taliei avea o
panglică subţire, albastră, reuşind astfel
să îmbine, tradiţionalul cu modernul, să
aibă „ceva vechi, ceva nou, ceva albastru
şi ceva împrumutat”, specific englezesc.
Valoarea rochiei Dianei a fost estimată
la acea vreme la 9.000 de lire sterline, iar
nunta ei a fost urmărită la televizor de
750 de milioane de oameni din 58 de
ţări. Somptuoasa trenă a rochiei avea 7,

25 metri lungime.

Cea mai lungă trenă
Conform site-ului historia.ro, recordul în materie de trenă aparţine unei românce, pe nume Oana Comănescu. Ea a
creat o rochie cu trenă de peste un kilometru şi jumătate. Rochia, care a ajuns
să cântărească în final 60 de kilograme,
a încorporat 1.600 de metri de tul, 50 de
metri de dantelă brodată şi a fost decorată
cu 7.000 de cristale Swarovsky, cusute
manual. La ea au muncit 25 de persoane
timp de două luni de zile. Piesa vestimentară trofeu a fost expusă într-un

stand expoziţional al E-marriage Fest
2009, pe un manechin cu umbrelă de
soare, alături de o maşină de epocă. Trena
aşezată circular era marcată din loc în
loc cu indicatoare de lungime. Piesa vestimentară a intrat în Cartea Recordurilor
şi a fost ridicată din standul expoziţional
cu elicopterul.
O mireasă nonconformistă din China ar putea intra, la rândul ei, în Cartea
Recordurilor, după ce a apărut la nunta
ei cu o rochie cu trenă lungă de doi kilometri, informa recent agenţia Reuters.
Pentru a întinde trena şi a monta pe ea
cei 9.999 de trandafiri roşii invitaţii au
avut nevoie de trei ore. O astfel de rochie
a costat 5.800 de dolari, fapt care a scos-

Albul sau variaţiile lui simbolizează
virginitatea fetei şi inocenţa sa în faţa
iminentei schimbări de statut social. Dar
nu a fost întotdeauna o alegere preferată.
Albastrul deschis, purtat de mirese până
în 1870 şi asociat cu Sfânta Fecioară, a
fost, de asemenea, un simbol al purităţii,
care, în mod tradiţional a simbolizat şi
fidelitatea şi iubirea eternă. Mireasa care
se îmbracă în albastru deschis crede că
viitorul soţ va fi întotdeauna sincer cu
ea şi, chiar dacă întreaga costumaţie nu
este în această culoare, mireasa are grijă
ca măcar un desuu să fie astfel. Aceasta
e o altă tradiţie care a supravieţuit până
în zilele noastre. Pentru miresele din clasa de jos culoarea cea mai răspândită la
rochie a fost multă vreme griul. Aceasta,
pentru că o astfel de rochie putea fi refolosită în zilele de duminică, fiind considerată ca având o culoare eminamente
respectabilă. Istoria consemnează că o
anume Mary Brownfield, de 32 de ani, a
ales pentru căsătoria sa din 1842 o rochie
din mătase gri.
În epoca victoriană, griul era şi culoarea servitoarelor care primeau în fiecare an o rochie gri nouă. Rozul a fost,
de-a lungul timpului, o culoare populară în cultura vestică, mai ales dacă nunta se ţinea în mai. Culoarea e asociată
mai degrabă cu copilăria fetei, dar anumite superstiţii susţin că rozul ar purta
ghinion.
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Alimente bogate în grăsimi trans au tendinţa de a fi bogate în zahăr şi calorii, astfel încât
sunt un motiv serios pentru creşterea în greutate şi pentru apariţia diabetului de tip 2. De
asemenea, inima îţi este cea mai afectată de el. Într-o meta analiză realizată de British
Medical Journal, pe un număr mare de studii care au analizat impactul asupra sănătăţii a
grăsimilor trans, în mai multe ţări.

DIET~

Cum î\i influen\eaz[
gr[simile trans s[n[tatea?
Conform speciali;tilor inima este cea mai afectată
În ciuda a ceea ce ai auzit, nu
toate grăsimile au valoare egală.
Corpul tău se bazează pe grăsimi
sănătoase, cum ar fi grăsimile poli
sau mononesaturate (care se găsesc în lucruri precum peşte, avocado şi nuci), pentru a crea hormoni, pentru a produce energie
şi pentru a absorbi anumite substanţe nutritive.
Pe de altă parte, consumul de grăsimi artificiale trans (întâlnite în alimentele prelucrate) poate creşte riscul
de boli grave, care îţi pot pune viaţa în
pericol. De aceea, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) intenţionează
să elimine grăsimile trans din toate alimentele, la nivel mondial, până în
2023.
Danemarca a devenit prima ţară
care a interzis grăsimile trans, în 2003,
iar Statele Unite au urmat exemplul la
scurt timp după aceea. În 2015, Administraţia pentru Alimentaţie şi Medicamente (FDA) a analizat dovezile
ştiinţifice şi a stabilit că uleiurile parţial
hidrogenate (PHO) - cea mai comună
formă de grăsimi trans artificiale - nu
mai erau "recunoscute în general ca fiind sigure" pentru consum. Producătorii de alimente au primit trei ani pentru a-şi modifica reţetele, astfel încât
nici un produs alimentar să nu conţină
mai mult de 0,5 grame de grăsimi trans
pe porţie până în 2018.
Dar multe ţări cu venituri mici şi
medii încă mai pompează grăsimile
trans în produsele alimentare. Acest
lucru are ca rezultat mai mult de
500.000 de decese cardiovasculare pe
an, conform OMS.

Ce sunt?
Există două tipuri de grăsimi trans<
grăsimi trans naturale şi grăsimi trans
artificiale. Animalele care produc carne
şi produse lactate (cum ar fi vacile)
creează în mod natural cantităţi mici
de grăsime trans în intestinele lor. La
rândul lor, aceste grăsimi trec în alimentele pe care le creează. Cu toate
acestea, nu exist[ suficiente cercetări
pentru a determina impactul acestor
tipuri de grăsimi trans asupra sănătăţii,
potrivit American Heart Association
(AHA).

Grăsimile trans artificiale sunt însă
o poveste diferită. Acestea sunt făcute
de om printr-un proces numit hidrogenare, în care molecule de hidrogen
sunt adăugate la grăsimi lichide (cum
ar fi ulei vegetal) pentru a le transforma
în grăsimi solide, conform FDA, rezultând uleiurile parţial hidrogenate
despre care aţi auzit foarte multe lucruri, mai ales negative.

De ce este adăugată
în produsele alimentare?
PHO sunt cele mai comune tipuri
de grăsimi trans utilizate în alimentele
prelucrate, cum ar fi biscuiţi, îngheţată,
conserve, chipsuri de cartofi, alimente
prăjite cum ar fi cartofi prăjiţi şi gogoşi.
Foarte puţin se ştia despre efectele asupra sănătăţii ale grăsimilor trans, înainte de 1990, astfel încât companiile
le-au folosit pentru c[ erau ieftine, uşor

Pia\a Eroii Revolu\iei,
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de folosit, au o perioad[ lung[ de depozitare şi au făcut mâncarea mai gustoasă, conform AHA.
Alimentele bogate în grăsimi trans
au tendinţa de a fi bogate în zahăr şi
calorii, astfel încât sunt un motiv serios
pentru creşterea în greutate şi pentru
apariţia diabetului de tip 2. De asemenea, inima îţi este cea mai afectată de
el. Într-o meta analiză realizată de British Medical Journal, pe un număr mare de studii care au analizat impactul
asupra sănătăţii a grăsimilor trans, în
mai multe ţări, s-a constatat că un consum regulat de grăsimi artificiale trans
a fost asociat cu o creştere de 34 la sut[
a numărului de decese generale, 28%
dintre acestea fiind cauzate de boli de
inimă, dar a crescut şi cu 21% riscul
de dezvoltare a unei afecţiuni cardiace.
Cel mai mare pericol îl reprezintă colesterolul LDL, conţinut de grăsimile
trans, care înfundă arterele şi care poate provoca inclusiv moartea.

Nu ești decis cu privire la sportul pe care să îl practici? Ce ai spune de înot? Știai că înotul are o
serie de beneficii substanţiale asupra sănătăţii tale?

do pe 4000 de înotători, 74% sunt de
acord c[ înotul eliberează stresul și tensiunea, 68% spun că statul în apă îi ajută
să se simtă bine legat de ei înșisi și 70%
se simt mult mai liniștiţi și lipsiţi de griji
după înot.

De exemplu, înotul crește starea de
bine și ajută la reducerea problemelor de
somn. Află în continuare ce alte beneficii
mai are înotul.
Așteptă-te să arzi în jur de 367 de calorii după doar 30 de minute de înot –
ceea ce bate mersul pe jos, ciclismul și
chiar alergatul. Nu te poţi decide ce sport
să faci vara asta? Am împușcat doi iepuri
dintr-un foc - înotul (te poţi răcori și totodată avea corpul ideal de vară).
Potrivit unui sondaj efectuat de Spee-

~nt[re;te musculatura
Un alt studiu arată că înotătorii, indiferent de nivelul lor, sunt mai puţin
predispuși la tensiune, depresie, furie și
confuzie imediat după sesiunile de înot.
Acest lucru înseamnă că începătorii și
înotătorii amatori se pot simţi la fel de
bine ca și profesioniștii, datorită efectelor
eliberării serotoninei hormonale.
Rezistenţa apei poate fi de 44 de ori
mai mare decât aerul, ceea ce înseamnă

că trebuie să lucrezi mai mult pentru a
te deplasa prin ea. Este ca și cum ai lucra
cu greutăţi sau mașini fără a avea nevoie
de echipamente scumpe, ceea ce face ca
înotul să fie o modalitate rapidă și accesibilă de a-ţi întări mușchii.
Persoanele care efectuează un
exerciţiu energic, cum ar fi înotul, sunt
de aproximativ două ori mai susceptibile
de a raporta că au un somn bun, potrivit
unui sondaj realizat de Fundaţia National
Sleep. Este foarte puţin probabil ca aceste
persoane să raporteze probleme de
somn, cum ar fi insomnia sau trezirea la
ore foarte timpurii.
În calitate de înotător, nu vei fi niciodată supraîncălzit și nu te vei simţi
transpirat, deoarece apa din jurul tău te
va răcori în mod constant.

✂

Beneficiile `notului
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Invita\i al[turi de orchestr[ au fost doi muzicieni de etnie maghiar[ forma\i `n ;coala clujean[<
dirijorul Janko Zsolt ;i pianistul Demeny Balazs. Ambii vin de mai mul\i ani `n concertele de la
Satu Mare, pianistul fiind stabilit la Berlin.

CULTUR~

Stagiunea Filarmonicii s[tm[rene
intr[ `n ultima lun[
pe care t]n[rul maestru i-o face veneratului Joseph Haydn, patriarhul Vienei muzicale din acea vreme ;i p[rintele simfoniei clasice ca gen
compozi\ional aparte. O simfonie plină
de armonie și senină, încărcată de sentimente romantice pe lângă care se ascund tensiuni nestăvilite, dezvăluite
prin schimbările de armonie și dinamica vibrantă, umorul ;i vitalitatea din
p[r\ile finale. Din nou `ns[ lectura dirijoral[ a p[rut superficial[, mai interesat[ de accentele ritmice dec]t de resorturile mai profunde ale acestei muzici care, atunci c]nd este bine tradus[
sonor, poate fi `nc]nt[toare.

Ultimul concert al lunii mai la
Filarmonica “Dinu Lipatti” a avut
un program interesant, reunind
trei nume mari ale istoriei muzicii< Verdi, Mozart ;i Beethoven.
Se apropie finalul stagiunii, orchestra a trecut la \inute de var[,
iar unele compartimente au fost
lipsite de c]\iva interpre\i, dar
abona\ii vechi ai institu\iei au
onorat cu prezen\a ;i aceast[
sear] muzical[, care s-a dovedit
cel pu\in agreabil[.
Invita\i al[turi de orchestr[ au fost
doi muzicieni de etnie maghiar[ forma\i `n ;coala clujean[< dirijorul Janko
Zsolt ;i pianistul Demeny Balazs. Ambii vin de mai mul\i ani `n concertele
de la Satu Mare, pianistul fiind stabilit
la Berlin.

Concertele lunii iunie

O sear[ a lejerit[\ii
Din experien\a de ani de zile consemn]nd concertele Filarmonicii ;tim
bine c[ nicio sear[ nu seam[n[ cu alta,
multe depind de muzicienii invita\i ;i
viziunile lor asupra lucr[rilor abordate,
;i desigur de repertoriul ales. Era greu
ca programul din seara de joi, 31 mai,
s[ dea gre;, dar m[rturisim c[ nici nu
a entuziasmat publicul, ca `n alte ocazii,
cea mai recent[ fiind concertul care la avut ca solist pe Vlad R[ceu.
Seara a `nceput cu o pies[ renumit[
poate mai mult dec]t opera c[reia `i
serve;te drept introducere< Uvertura
“For\a Destinului” de Verdi. Este una
din cele mai pasionale opere ale lui

Orchestra dirijat[ de Janko Zsolt `n timpul Concertului KV 488 de Mozart, joi sear[
Verdi, în care deplasarea agitată, febrilă
a motivului final în uvertură se împletește cu o melodie ca o rugăciune. Dar
prea pu\in din impactul emo\ional al
acestei muzici care precede o dram[
intens[ a reu;it s[ ajung[ la auditori,
de;i temele au fost coerent frazate, dar
echilibrul `ntre sec\iunile orchestrei nu
a fost dintre cele mai bune.
Concertul KV 488 `n La major reprezintă, pentru unii critici, esența muzicii lui Mozart. Prima parte plină de
farmec tineresc luminează bucuria vie-

ții `nc[ din prima tem[ care se `nal\[
solar. Partea a doua este într-o tonalitate minoră folosit[ de Mozart doar
aici `n toat[ crea\ia lui ;i are o tensiune
emo\ional[ aparte, `n contrast cu muziica veselă, vioaie, poznașă a finalului,
care mai p[streaz[ doar amintirea stresului din mi;carea mijlocie. Pianistul
a ales s[ se foloseasc[ de partitur[ (;i
ne-a oferit astfel privilegiul s[ ne bucur[m privirea cu frumuse\ea asistentei sale), dar a p[rut gr[bit s[ parcurg[
partitura ;i, din nou, multe momente

de efect au trecut neobservate. O interpretare competent[, dar parc[ nu
tocmai `n spiritul mozartian al transparen\ei emo\ionale ;i clarit[\ii discursului muzical.
Simfonia a IV-a are un destin interesant `n crea\ia lui Beethoven, Pozi\ia
ei `ntre celebrissimele “Eroica” ;i “Simfonia Destinului” o fac s[ treac[ oarecum neobservat[, mai ales c[ patosul
tipic compozitorului este aici mai pu\in
exaltat, mai bl]nd, ;i tonul general al
lucr[rii trimite la ideea unei reveren\e

Pianista italian[ Eloisa Cascio va fi
solista concertului din 7 iunie cu program integral Mendelssohn (Uvertura
“Athalia”, Concertul nr. 1 pentru pian
;i Simfonia Sco\ian[), dirijat de Sandor
Karolyi ;i prezentat `n ajun la Castelul
Karolyi din Carei. Un program foarte
interesant este anun\at pentru 14 iunie,
c]nd solista Orchestrelor Radio, pianista Dana Bor;an, va c]nta Concertul
nr. 1 de Ceaikovski al[turi de orchestra
dirijat[ de Radu Popa, dirijorul permanent al Filarmonicii timi;orene.
Acesta ne aduce `n plus o delicates[<
suita de balet “Anotimpurile” de Aleksandr Glazunov. ~n fine, `n 22 iunie orchestra se va desp[r\i de public cu un
concert `n aer liber conceput ;i dirijat
de Franz Lamprecht.
Iar pentru sezonul viitor bine ar fi
s[ se g[seasc[ un mod inteligent de a
atrage tinerii la sala de concerte. Publicul a `mb[tr]nit vizibil.

2.000 de copii au creat cifra 100 `ntr-un festival de la Slatina
Aproape 2.000 de copii din toată ţara au dansat, miercuri seara,
pe Esplanada din centrul Slatinei,
la deschiderea ediţiei a 20-a a Concursului „Căluşul Românesc”.
Dansatorii s-au prins într-un tablou coregrafic şi au format cifra
100, de Centenarul Marii Uniri.
Dansatorii au parcurs liniile melodice specifice mai multor zone ale ţării,
de la Banat, Maramureş, Moldova,
Transilvania şi până la Oltenia. Treptat,
fiecare formaţie s-a aşezat în aşa fel încât, la final, cei aproape 2.000 de copii
au format cifra 100, pentru a marca
Centenarul Marii Uniri sub sloganul
“Când se joacă româneşte, România întinereşte”.
Ajuns la cea de a XX-a ediţie, Concursul Naţional „Căluşul Românesc” se
desfăşoară în perioada 29 mai - 2 iunie.
Dacă la prima ediţie a Concursului „Căluşul Românesc”, organizată în 1998,
au participat în jur de 250 de căluşari,
cei mai mulţi din judeţul Olt, la 20 de
ani de la prima manifestare, numărul
participanţilor a crescut, astfel că în jur
de 70 de ansambluri din judeţul Olt,
formaţii din Arad, Brăila, Argeş, Gorj,
Tulcea, Timiş, Maramureş, Botoşani,
Covasna, Suceava, dar şi de peste hotare, din Slovacia şi Republica Moldova,
vor lua parte la ediţia din acest an.

Dansatorii au parcurs liniile melodice specifice mai multor zone ale ţării
Artizanul acestui eveniment, directorul Palatului Copiilor „Adrian Băran”,
Iliuţă Brăileanu, a ţinut să le
mulţumească dansatorilor implicaţi în
momentul artistic pentru care s-au pregătit aproape o lună.
“În cei 20 de ani ai Concursului
naţional «Căluşul Românesc», am
reuşit să aducem la Slatina peste 25.000
de copii şi tineri din ţară, care astăzi

sunt adevăraţi mesageri ai folclorului
românesc şi ne oferă garanţia că tradiţia
populară şi spiritul românesc nu vor
pieri niciodată. În cei 20 de ani, o echipă
formidabilă de la Palatul Copiilor Slatina, susţinută permanent de autorităţi,
a făcut să devenim cel mai mare concurs folcloric pentru copii din ţară. Iată-ne astăzi, din nou, aici la Slatina, pe
meleagurile Oltului, în anul Centena-

rului, să sărbătorim prin cântec şi joc
România, cu aproape 2.000 de copii din
toate colţurile ţării. Când se joacă româneşte, România întinereşte”, a afirmat Brăileanu.
Primarul Slatinei, Emil Moţ, s-a declarat şi el surprins de momentul artistic pus în scenă de cei aproape 2.000 de
dansatori copii din toată ţara.
“Jos pălăria! Bine aţi venit la Slatina

şi felicitări. Dragi copii, vă spun din suflet că aţi făcut ceva excepţional. Am
fost şi anul trecut, dar anul acesta v-aţi
întrecut. Vă urez mult succes şi vreau
ca zilele pe care le petreceţi aici să fie
pline de bucurie”, a afirmat edilul.
Coregraful Marin Barbu a mărturisit că a întrerupt filmările pentru o
emisiune TV pentru a putea fi martor
la momentul coregrafic pus în scenă la
Slatina.
“Sunt 50 de ani de când joc şi când
am intrat pe alee, spre scenă, şi am văzut
autocare, microbuze, mi-am adus
aminte de anii copilăriei mele. Atunci,
veneam cu tractorul şi cu Molotovul,
ca să transmitem la Slatina căluşul din
Teleorman. Am venit cu mare drag aici
pentru că 20 de ani înseamnă un lucru
extraordinar. Pentru mine înseamnă
mult pentru că, în urmă cu 20 de ani,
vorbeam că încet-încet jocul va veni
din sat la oraş şi noi trebuie să avem
grijă să-l implementăm generaţiei care
vine. Eu cred că este un lucru extraordinar ceea ce au demonstrat aceşti copii.
Nu e rău un pic de naţionalism, un pic
de patriotism. Mă bucur şi felicitări celor de aici”, a afirmat ’Nea Mărin.
În urmă cu un an, tot la Slatina, sa atins un record, pe Esplanada din centrul municipiului fiind cel mai mare
număr de persoane care au dansat căluşul, simultan.
V.A.
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Delfinoterapia accelerează capacitatea de învăţare de până la 10 ori, efectul maxim observându-se
la 6 luni - 1 an dup[ sesiunea de delfinoterapie. În fiecare dimineaţă, copilul cu nevoi speciale intră în
apă și înoată al[turi de delfini timp de 30 de minute. Copilul stă în strâns contact cu delfinul, îl
îmbr[ţișează, îl mângaie> delfinul cântă și-l ajută pe copil să înnoate, acesta ţinându-se doar de aripioara
dorsală a delfinului. Încet, copilul începe să aibă încredere în delfin, realizând că acesta îl ajută să
înnoate. O senzaţie unică, de liniște și armonie, care nu poate fi regăsită în nici o altă circumstanţă.

ANIMALE
Cerbul de ap[,
singurul din lume
care are col\i
în loc de coarne
Cerbul de apă trăieşcte în China şi Coreea şi este asemănător
mai mult cerbului moscat decat
unui cerb normal. Particularităţile sale au determinat oamenii
de ştiinţă să îl încadreze în propriul său gen< Hydropotes şi să-i
creeze propria subfamilie< Hydropotinae.
Numele latin al acestei specii< Hydropotes inermis se traduce prin băutor
de apă neînarmat, referindu-se la lipsa
coarnelor şi preferinţa indivizilor pentru
locurile mlăştinoase. În locul coarnelor,
masculii au caninii superiori foarte dezvoltaţi, alungiţi, proeminenţi şi înconvoiaţi asemenea unor colţi, pornind din
buza de sus. Lungimea acestora variază
de la 5.5 la 8 cm. Femelele, în schimb,
sunt mai mici ca dimensiuni, iar caninii
lor ajung numai până la 0.5 cm.
Colţii apar, de regulă, în toamna primului an din viaţa cerbilor, la vârsta de
6-7 luni. La începutul primăverii aceştia
ating deja jumătate din lungimea lor finală. Pe măsură ce colţii se dezvoltă, rădăcina rămâne deschisă, până când cerbii împlinesc vârsta de 18 luni, la care
colţii ajung la dimensiunea lor finală –
atunci când sunt pe deplin dezvoltaţi
aceştia sunt vizibili în proporţie de 60%.
Caninii sunt ţinuţi liberi în alveole,
mişcările lor fiind controlate de muşchii
faciali. Cerbii îi pot trage înapoi atunci
când mănâncă şi îi pot împinge înainte,
aducându-i cât mai aproape unul de celălalt, pe deasupra buzei inferioare,
atunci când au loc întâlniri agresive cu
masculii rivali. Datorită acestei particularităţi, cerbii de apă au mai fost denumiţi popular şi cerbii vampiri.
Blana cerbului de apă este destul de
groasă şi aspră, având nuanţe roşcatmaronii pe timpul iernii şi părţile inferioare albicioase. Urechile sunt mici şi
rotunjite, picioarele relativ lungi şi
subţiri şi coada redusă la un ciot. Exemplarele tinere au blana de un maro închis, cu dungi şi pete albe pe partea superioară a spatelui.

Este un înotător expert
După cum sugerează şi numele, cerbul de apă este un înotător expert, putând înota între insule în căutare de hrană şi de adăpost. Este mult mai activ dimineaţa şi seara, în timpul zilei ascunzându-se în vegetaţia deasă. Dacă este
deranjat, va fugi făcând o serie de salturi
asemenea iepurilor şi poate emite avertismente sub forma unor ţipete stridente. Dieta lui include iarbă, stuf, rogoz şi
alte plante umede.
Este un animal solitar, deşi uneori
poate fi văzut în pereche sau în interiorul unor grupuri mici. Masculul este
puternic teritorial, marcându-şi spaţiul
cu grămezi de bălegar şi atacând orice
alt mascul intrus. Sezonul de împerechere are loc între lunile noiembrie şi
ianuarie, iezii născându-se din mai şi
până în iulie, după o perioadă de gestaţie
estimată între 170 şi 210 zile. În mod
neobişnuit pentru o căprioară, femela
poate da naştere unui număr de 6 şi
uneori chiar 8 pui, numărul comun fiind
de 1-3 pui născuţi. Cântărind numai un
kilogram la naştere, micuţa căprioară
este capabilă să stea în picioare după
numai o oră şi îşi petrece primele săptămâni din viaţă stând ascunsă în mijlocul vegetaţiei. În rândul acestei specii
de animale mortalitatea este foarte mare, mai mult de 40% dintre exemplare
dispărând în prima lună de la naştere.
În captivitate speranţa de viaţă este de
13 ani.
Ruxandra Filip

Delfinii sunt de mare ajutor
în tratarea autismului
Delfinii sunt mamifere cetacee
marine înrudite cu balenele și
marsuinii. Există în jur de 40 de
specii de delfini în 17 genuri diferite. Delfinii variază ca dimensiune de la 1,2 m și 40 kg (delfinii
Maui), ajungând până la 9,5 m și
10 tone (orca sau balena ucigaşă).
Sunt răspândiți în întreaga lume, în
special în apele puțin adânci din zonele
de coastă. Sunt animale carnivore, hrănindu-se cu pește și calmari. Familia
Delphinidae este cea mai mare din ordinul Cetacea, fiind și relativ recentă.
Creierul delfinilor este mare și foarte
complex, și este diferit după structură
de cele ale majorității mamiferelor terestre. Delfinii se pot recupera rapid de
la rănile suferite (cum ar fi mușcături
de rechin) și doar în foarte rare cazuri
pot căpăta o infecţie.
În general delfinii dorm doar cu o
emisferă a creierului odată, apoi cu cealaltă, astfel menținându-și conștiința necesară pentru a se respira și a veghea de
posibili prădători sau alte primejdii. În
captivitate, s-a observat că delfinii pot
intră în somn total, stare în care ambii
ochi le sunt închiși și individul nu reacționează la stimuli externi. În acest caz
respirația este automată și un reflex de
bătaie din coadă menține individul cu
orificiul nazal deasupra apei dacă este
necesar. Delfinii anesteziaţi inițial prezintă reflexul de a da din coadă.

Înotul cu delfinii conferă
pacienţilor o stare de bine
şi linişte sufletească
Nu doar familiile copiilor autişi , dar
şi al copiilor cu tetrapareză spastică sau

voi speciale intră în apă şi înoată al[turi
de delfini timp de 30 de minute. Copilul
stă în strâns contact cu delfinul, îl
îmbr[ţişează, îl mâng]ie> delfinul cântă
şi-l ajută pe copil să înoate, acesta ţinându-se doar de aripioara dorsală a delfinului. Încet, copilul începe să aibă încredere în delfin, realizând că acesta îl
ajută să înoate. O senzaţie unică, de
linişte şi armonie, care nu poate fi regăsită în nici o altă circumstanţă.
După o jumatate de oră de înot cu
delfinii , interesul şi curiozitatea copilului pentru tot ce-l înconjoară creşte
semnificativ. Participantul reuşeşte să
interac\ioneze mai bine cu alte persoane.
Ca o consecinţă, se constată accelerarea
capacităţii de învăţare a copiilor care beneficiaz[ de logopedie sau de alte forme
de psihoterapie.
După delfinoterapie, copilul cu nevoi speciale face achiziţii psiho-somatice
într-un timp mult mai scurt, în o lună
sau două, faţă de 6 luni - 1 an, cât ar fi
avut nevoie în absenţa delfinoterapiei.
E nevoie de echipamente speciale de înot (ca cele din neopren, folosite pentru
scufundări) astfel încât copiilor să nu le
fie frig în apă.

După terapia cu delfini, copilul cu probleme speciale va începe să înveţe mai repede, astfel că într-o lună sau două va reuși să facă achiziţii psiho-motorii pentru
care ar fi avut nevoie de un an de zile
cu boli genetice rare au arătat un mare
interes pentru delfinoterapie. Înotul cu
delfinii conferă pacienţilor o stare de
bine şi linişte sufletească, creşte imunitatea organismului, stimulează atenţia
şi autocontrolul, crescând încrederea de
sine. Stimulând interesul şi curiozitatea
pentru mediul înconjurător, delfinoterapia îmbunătăţeste radical relaţiile interpersonale ale pacienţilor.

După terapia cu delfini, copilul cu
probleme speciale va începe să înveţe
mai repede, astfel că într-o lună sau două
va reuşi să facă achiziţii psiho-motorii
pentru care ar fi avut nevoie de un an
de zile. Delfinoterapia accelerează capacitatea de învăţare de până la 10 ori,
efectul maxim observându-se la 6 luni
- 1 an dupa sesiunea de delfinoterapie.
În fiecare dimineaţă, copilul cu ne-

Terapie de familie,
de importan\[ major[
pentru dezvoltarea copilului
Familia are o importanţă uria;ă în
dezvoltarea copilului, în familiile cu probleme, anxioase, pesimiste, dezvoltarea
copilului poate fi influenţată negativ. De
aceea, familiile copiilor cu probleme
sunt sfătuite să facă delfino-tarapie timp
de doua ore în fiecare zi. De asemenea,
aceştia necesită instruire în legatur[ cu
diverse tehnici mentale care să-i ajute
în depăşirea anxietăşii şi a temerilor legate de viitorul copilului.

În lume mai sunt doar 1.600 de ur;i panda
ulterior aplatizându-se, devenind specializați în măcinat pentru a aduce hrana
la o consistență de pastă. Pentru a se sătura cu aceasta hrană slabă în nutrien\i,
au nevoie de 30 kilograme pe zi. Acest
lucru înseamn[ că trebuie să mănânce
şi 16 ore pe zi, consumând uneori şi
bulbi de plante, rădăcini, ouă şi mici
mamifere. Dependenţa extremă de
bambus ca sursă de hrană face din ursul
panda o specie extrem de vulnerabilă.
Ca urmare, mulţi dintre ei mor dacă
plantele din regiunea în care trăiesc dispar după ce înfloresc în mas[ - un fenomen ce are loc la intervale cuprinse între
30-40 de ani. În trecut panda puteau
apela la alte tipuri de bambus, din regiunile mai joase, dar aceste zone au fost
defri;ate.

Ursul panda este un mamifer
de mărime medie. Ei nu întotdeauna au fost considerați urși,
mulți cercetători considerându-i
niște ratoni mari. Însă în urma
unor teste genetice, ei au fost alăturați familiei Ursidae. Este şi cunoscut sub denumirea de ursul de
bambus, datorită regimului sau
alimentar exclusivist, fiind foarte
sensibil la schimb[rile de habitat.
Urşii panda ocupau cândva o mare
parte din China, precum şi nordul Birmaniei şi Vietnamului. Dar schimbările
climatice şi în primul rând creşterea populaţiei umane i-a alungat din aceste regiuni. În prezent, ultimii urşi de bambus
trăiesc în şase zone din sud-vestul Chinei. Unele părţi din aceste regiuni muntoase, izolate una de cealaltă, sunt rezervaţii naturale, dar aproape jumătate
din populaţia de panda traieşte în afara
zonelor protejate. Deşi munţi impermeabili, cu un climat blând, subtropical,
sunt habitatul lor preferat. Panda mai
trăiesc şi în regiuni foarte înalte , ajungând până la 4.000 de metri altitudine.
Panda au faţa rotundă, cu blană albă,
specifică, urechi negre şi semne negre
în jurul ochilor. Membrele şi umerii sunt
de asemenaea de culoare neagr[. Feme-

~n prezent doar câteva
Urşii panda sunt singuratici şi îşi petrec grupuri mai trăiesc
aproape întreaga zi mâncând
în sud-vestul Chinei
lele cânt[resc în jur de 80 de kg, iar masculii ating o greutate de 85-125 kg şi o
înălţime de 180 cm. Panda uria;i
măn]ncă aproape exclusiv frunze şi muguri de bambus. Bambusul este o plantă
dulce cu creștere înaltă, pe care ursul
Panda o mărunțește cu ușurință. Dinții
ursului Panda, ce inițial erau propice
smulgerii și mărunțirii cărnii, au evoluat

Ca mod de viaţă urşii panda sunt
singuratici şi îşi petrec aproape întreaga
zi mâncând. Se retrag în peşteri sau în
arbori înalţi pentru a dormi. Deşi sunt
activi tot anul, mişcările lor sunt foarte
lente, din cauza regimului alimentar vegetarian scăzut în nutrienţi.
Femelele panda devin capabile de
reproducere după 3 sau 4 ani de viaţă.

În timpul perioadei de împerechere, între lunile aprilie ;i mai, ambele sexe lasă
urme de miros pe stânci şi copaci.
Uneori, mai mulţi masculi se luptă pentru o femelă. Urşii scot urlete în perioada de împerechere. O dată la doi sau trei
ani, femela naşte unul sau doi pui de
mărimea unor hamsteri, după o perioadă de gesta\ie cuprinsă între 3 şi 6 luni.
Micuţii cântăresc doar 75 - 150 de grame
şi au nevoie constantă de căldură şi îngrijire. De obicei doar unul dintre pui
supravieţuieşte, acesta devenind independent la vârsta de 18 luni. Urşii panda
au un ritm de reproducere foarte scăzut,
mulţi urşi tineri murind din motive încă
necunoscute.
Ursul panda este simbolul speciilor
aflate pe cale de dispariţie, iar în prezent
doar câteva grupuri mai trăiesc în sudvestul Chinei. În ciuda măsurilor de protecţie urşii sunt pe cale de dispariţie din
cauza distrugerii habitatului natural în
care trăiesc. În iunie 2004 s-a estimat că
mai sunt în libertate doar 1.600 de exemplare, iar viitorul acestei specii se anunță
a fi unul deosebit de sumbru. Populația
actuală de urși panda sălbatici trăiește
doar în 6 masive muntoase situate între
câmpia Sichuan și platoul tibetan.Se
consideră că, peste 70 ani, din cauza fenomenului de încălzire globală, jumătate din arealul actual al urșilor panda
nu va mai putea fi locuit de aceștia.

Ieronim Budac a ajuns să intre în contact cu Al Capone, unul dintre cei mai cunoscuţi gangsteri
americani din toate timpurile, cel care a controlat comerţul ilegal cu băuturi alcoolice pe continentul
american în perioada 1920–1930. Budac făcea un rachiu din prune apreciat de americanii care-l
cunoscuseră, iar acest zvon a ajuns până la urechile lui Al Capone. Reţeta românului a fost pe
placul gangesterului american, motiv pentru care Ieronim Budac a devenit unul dintre oamenii de
încredere ai lui Al Capone.
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Uluitoarea poveste a românului
Ieronim Budac, ;oferul lui Al Capone
Întors în România, a fost ales primar 14 ani
Ieronim Budac este un român
născut la Cârţişoara, în judeţul
Sibiu. A ajuns în anii ’20 în Statele
Unite ale Americii, unde a lucrat
ca şofer pentru Al Capone. Întors
în România, a fost ales primar în
localitatea natală.
Una dintre primele fotografii ale
lui Ieronim Budac dateaz[ după reîntoarcerea în Cîrțișoara, în jurul anului
1940.
În anii ’20, zeci de mii de românii
au emigrat în SUA pentru un trai mai
bun. Printre aceştia, s-a numărat şi un
bărbat pe nume Ieronim Budac, un ardelean născut la data de 6 mai 1897 în
localitatea Cârţişoara, din judeţul Sibiu. La doar 20 de ani, a plecat în America, tărâm pe care a trăit o aventură
cu gangsteri veritabilă.
Ieronim Budac a ajuns peste ocean
cu doi ani înainte ca prohibiţia să fie
instaurată în Statele Unite ale Americii,
timp în care a început să se interzică
vânzarea, producerea, consumarea şi
transportarea de alcool şi de băuturi
alcoolice. În această perioadă, de doi
ani, ardeleanul a reuşit să se infiltreze
în cercuri mai mult sau mai puţin dubioase.
În anii ’20, zeci de mii de românii
au emigrat în SUA pentru un trai mai
bun. Printre aceştia, s-a numărat şi un
bărbat pe nume Ieronim Budac, un ardelean născut la data de 6 mai 1897 în
localitatea Cârţişoara, din judeţul Sibiu. La doar 20 de ani, a plecat în America, tărâm pe care a trăit o aventură
cu gangsteri veritabilă.

A intrat `n contact cu unul
dintre cei mai cunoscuţi
gangsteri americani
din toate timpurile
Ieronim Budac a ajuns peste ocean
cu doi ani înainte ca prohibiţia să fie
instaurată în Statele Unite ale Americii,
timp în care a început să se interzică
vânzarea, producerea, consumarea şi
transportarea de alcool şi de băuturi
alcoolice. În această perioadă, de doi
ani, ardeleanul a reuşit să se infiltreze
în cercuri mai mult sau mai puţin du-

Întors în ţară a povestit rudelor că printre altele, în perioada prohibiţiei antialcoolice, a fost angajat de marele gangster
Al Capone să-i transporte cu camionul masive cantităţi de whisky
bioase.
Ieronim Budac a ajuns să intre în
contact cu Al Capone, unul dintre cei
mai cunoscuţi gangsteri americani din
toate timpurile, cel care a controlat comerţul ilegal cu băuturi alcoolice pe
continentul american în perioada
1920–1930. Budac făcea un rachiu din
prune apreciat de americanii care-l cunoscuseră, iar acest zvon a ajuns până
la urechile lui Al Capone. Reţeta românului a fost pe placul gangesterului
american, motiv pentru care Ieronim
Budac a devenit unul dintre oamenii
de încredere ai lui Al Capone.
Din afacerile făcute cu marele gangster american a apărut şi cel mai interesant episod petrecut de român peste ocean. Budac a intrat cu un camion
plin cu alcool de contrabandă în fluviul
Mississippi, pentru a scăpa de poliţiştii
care se aflau pe urmele sale.
“Întors în ţară a povestit rudelor că
printre altele, în perioada prohibiţiei
antialcoolice, a fost angajat de marele
gangster Al Capone să-i transporte cu

camionul masive cantităţi de whisky.
Într-una din întâlnirile sale cu Poliţia
Federală, în baza instrucţiunilor marelui boss, a intrat cu camionul plin de
băuturi în fluvial Mississippi, salvându-se de două ori, o dată de la o moarte
aproape sigură şi a doua oară din mâinile Poliţiei”, au scris Traian Cânduleţ
şi Ilie Costache în Monografia Comunei Cârţişoara”.
Ardeleanul şi-a întemeiat o familie
în America, însurându-se cu o fată taman din satul său natal Cârţişoara, o
anume Maria. Tatăl acesteia, Ion Tarcea, avea un magazin, la subsolul căruia
Budac şi-a amenajat o distilerie, începând să producă rachiu de prune ce
era vândut pe piaţa neagră din Statele
Unite ale Americii. Mariajul din Ieronim şi Maria nu a durat foarte mult,
cei doi despărţindu-se, iar Budac nu sa mai recăsătorit şi nici nu a avut copii.

Dup[ 12 ani `n Chicago,

Ecuadorul expune public primele schelete
ale unei rase vechi de gigan\i
Gigan\ii erau de ;apte ori mai mari dec]t ﬁin\ele umane obi;nuite
În provincia de sud, la granița
dintre Ecuador și Peru, au fost
descoperite multe relicve ciudate
… oase și schelete complete, foarte asemănătoare cu oamenii, dar
de dimensiuni incredibile!
Aceste rămășițe de schelete au fost
dispersate de mai mulți ani în diferite
părți ale văilor provinciei. Mai multe
fragmente au fost redirecționate către
Institutul Smithsonian din Statele Unite ale Americii, pentru ca oamenii de
știință să studieze densitatea, vârsta,
greutatea etc.

Acest anunț a fost difuzat într-un
program de televiziune din Ecuador,
care a durat două ore, regizat de renumitul regizor Alfonso Espinosa de los
Monteros.
Se știe că alte câteva relicve și fragmente importante sunt colecții private,
de către persoane care nu sunt interesate să le dezvăluie, cel puțin nu cu publicul.
Dintre cele șapte fragmente diferite
menționate, ele au fost studiate de oameni de știință și de anatomiști și au
confirmat că făceau parte dintr-un
schelet uman care era de șapte ori mai
mare decât o ființă umană modernă.

Gigan\ii sunt men\iona\i
`n Biblia cre;tin[
~n Geneza, este men\ionat[ prezența giganților în acele zile.
“În acel timp au existat giganți pe
pământ și după ce fiii lui Dumnezeu
s-au alăturat fiicelor oamenilor și au
născut copii”. Aceștia erau celebrii eroi
din antichitate.
„Produs al unirii dintre fiicele oamenilor și copiii lui Dumnezeu, apare
(Nephilim în ebraică< )םילפנ, astfel
încât se poate presupune că nu erau
ﬁințe umane.

Ieronim a decis s[ se `ntoarc[
`n Rom]nia
După 12 ani petrecuţi în Chicago,
Ieronim Budac a luat decizia de a se
întoarce acasă deoarece traficul cu alcool de contrabandă nu mai era profitabil, iar şeful său Al Capone devenise
ţinta principală a celor de la FBI. În
anul 1930, ardeleanul a revenit în satul
său natal, unde cu banii strânşi peste
ocean şi-a cumpărat o casă şi mai multe
cazane de rachiu, construind una dintre cele mai importante distilerii din
Transilvania. Le-a povestit apropiaţilor
că în Statele Unite a lucrat ca şofer pentru Al Capone. La scurt timp de la întoarcerea în localitatea natală, Ieronim
Budac a fost votat primar din partea
liberarilor. Acesta a condus localitatea
Cârţişoara timp de 14 ani, până când
la putere au ajuns comuniştii. Ieronim
Budac a murit la data de 23 septembrie
1977, el fiind îngropat în cimitirul bisericii din Cârţişoara.

O femeie moart[
a fost scufundat[
în 2000 de litri
de azot lichid
Pentru prima dată în China, un om
a fost criogenat. Zhan Wenlian, o femeie care a murit de cancer la plămâni
la vârsta de 49 de ani, a fost îngheţată
cu ajutorul tehnicii criogenice, după
ce soţul său, Gui Junmin, a fost de
acord să doneze știinţei corpul soţiei
defuncte.
Procedura, care implică scufundarea corpului în 2.000 de litri de azot lichid, a fost realizată la Yinfeng Biological Group din Jinan, scrie Futurism.
Aspectul central al reușitei criogeniei este sincronizarea. Corpul decedatului trebuie îngheţat prin criogenie
imediat după ce inima se oprește. Există o diferenţă esenţială între „îngheţare” și criogenie, întrucât prima
procedură duce la formarea cristalelor
de gheaţă care afectează celulele ţesutului, pe când o îngheţare bruscă nu
permite cristalizarea apei. Criogenia
mai presupune și adăugarea unor conservanţi precum glicerolul și propandiolul pentru a menţine corpul în starea iniţială.
Scopul ultim al conservării prin
criogenie este acela că într-o bună zi
va exista posibilitatea de a reînvia corpurile. De asemenea, experţii pleacă
de la premiza că moartea este mai degrabă un proces și nu un eveniment,
premiză întărită de existenţa morţii clinice, în care pacienţii pot fi readuși la
viaţă după ce inima a încetat să bată,
conform descopera.ro.

Un nou tip de
propulsor de rachet[
poate revolu\iona
industria spa\ial[
Un motor „autoconsumabil” de rachetă care poate plasa micii sateliţi pe orbită,
mai ieftin și mai ușor de construit, este în
faza de dezvoltare.
Într-un articol publicat în Journal of
Spacecraft and Rockets, inginerii de la Universitatea Glasgow și Universitatea Naţională Oles Honchar Dnipro din Ucraina
discută despre modul în care au construit
și au testat un motor „autofag” de rachetă
care poate schimba modul în care sateliţii
mici sunt lansaţi în spaţiu, scrie Phys.
Astăzi, multe rachete folosesc rezervoare pentru a depozita combustibilul pe
măsură ce urcă, iar de obicei masa acestora
este mult mai mare decât cea a încărcăturii
în sine. Acest aspect reduce eficienţa vehicului de lansare și contribuie la problema
deșeului spaţial. Totuși, un vehicul cu propulsor autofag și-ar consuma propria
structură în timpul ascensiunii, astfel că
ar fi disponibilă mai multă capacitate pentru cargo și ar exista mai puţin deșeu pe
orbita Pământului. Motorul/vehiculul este
format dintr-o tijă care este alcătuită din
combustibil solid pe exterior și oxidant pe
interior. Combustibilul solid este un plastic
puternic, precum polietilena, astfel încât
tija este un cilindru umplut cu oxidant în
stare pudră. Prin inserarea tijei în motorul
fierbinte, combustibilul și oxidantul pot fi
vaporizate în gaze care curg în camera de
combustie. Procesul produce propulsie și
caldură necesară pentru a vaporiza următoarea secţiune de combustibil.
„O rachetă cu un motor autofag ar fi
diferit. Combustibilul solid ar fi chiar corpul rachetei, iar pe măsură ce vehiculul
urcă, propulsorul s-ar consuma de la coadă
spre vârf ”, a precizat Patrick Harkness de
la Universitatea din Glasgow, unul dintre
autorii studiului.
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Modelul Chrissy Teigen ;i cânt[re\ul
John Legend sunt p[rin\ii unui b[ie\el
Modelul Chrissy Teigen și cântărețul John Legend au devenit
din nou părinți, potrivit unui
anunț făcut chiar de Chrissy pe
Twitter.
“Cineva este aici!”, a scris Chrissy,
cu o serie de emoticoane cu biberoane.
Băiețelul este așteptat acasă de sora lui
în vârstă de doi ani, pe nume Luna Simone Stephens. Supermodelul Chrissy
Teigen și-a anunțat sarcina în noiembrie 2017, prin intermediul unui video
adorabil în care apărea Luna. Micuța
arăta cu degetul către burtica mamei
ei, țipând „copil!”, chiar dacă aceasta
nu știa încă ce înseamnă să fie o soră
mai mare.
”Nu știu sigur dacă ea este gata să
devină soră mai mare”, a declarat pe
atunci John, referindu-se la Luna.
Chrissy a rămas însărcinată în
2017, după ce a apelat la inseminarea
artificială. Pentru că ambii copii au fost
concepuți prin fertilizarea in vitro, față
de alți viitori părinți, cuplul a știut mult
mai devreme sexul copilului. Chrissy
a declarat mai demult că ultimul embion pe care îl mai aveau era băiat.

Cuplul a întâmpinat greutăţi
pentru a avea un copil

Chrissy Teigen a fost mereu deschisă și a povestit despre greutățile întâmpinate pentru a rămâne însărcinată.
Modelul, care este împreună cu John
Legend de mai bine de un deceniu, a
mărturisit că timp de câțiva ani a încercat să rămână însărcinată, dar mereu a întâmpinat dificultăți. Chrissy a
vorbit deschis şi despre depresia postnatală cu care s-a luptat după ce a
adus-o pe lume pe Luna.
Abia l-a născut pe cel de-al doilea
bebeluș al cuplului, că se și gândește la
conceperea celui de-al treilea copil.
Modelul a dezvăluit că vrea ca bebeblușul numărul trei să vină cât mai repede în viața ei și a partenerului ei de
viață, John Legend.
„Vreau să mai am un copil după
nașterea aceasta și apoi să revin la trupul de model. Vreau doar să mai fac
un copil, dar apoi cred că vreau să-mi
trăiesc frumoasa perioadă de 30 și ceva
de ani fără să fiu însărcinată.”

S-au cunoscut în 2007
Cei doi s-au cunoscut în 2007, când
ea a apărut în clipul lui, Stereo. Dar dacă vă închipuiţi că lucrurile s-au aprins
între ei din clipa când s-au văzut, ei bine, John are o altă versiune< „Sunt prea
prudent ca să mă fi îndrăgostit de ea la

prima vedere. Nu m-am gândit din prima zi că ea va fi femeia cu care mă voi
însura. Abia după vreo doi ani am înţeles că am putea rămâne împreună
pentru totdeauna. Am început să mă
îndrăgostesc de ea la telefon. Ne trimiteam multe mesaje şi aşa am descoperit cât simţ al umorului avea. De asta
am început să mă îndrăgostesc prima
dată. De cât de amuzantă era. Aşa miam dat seama că mi-ar plăcea să petrec
tot mai mult timp cu ea. Ceea ce s-a şi
întâmplat în pauzele mele din turneu.
Şi cu atât mai limpede a fost conexiunea dintre noi – o conexiune care a înflorit într-un mariaj şi doi copii“, povesteşte John Legend despre povestea
lui de dragoste cu Chrissy Teigen.
„Nu voi minţi. Ne-am cuplat. Apoi
el a plecat în turneu“, dă replica Chrissy
în versiunea ei. „Şi l-am lăsat singur o
vreme. Cea mai mare greşeală pe care
o poţi face este să încerci să ţii lângă tine cu forţa pe cineva, fiindcă asta îl va
face să se gândească la câte opţiuni sunt
în libertate. Am jucat cool multă vreme. Niciodată nu l-am întrebat< «Ce
suntem, de fapt, noi? Ce e între noi?».
Căsătoria n-a fost niciodată scopul
meu, fiindcă nu sunt tradiţionalistă.
Eu eram fericită doar să fiu cu el“, spune Chrissy, care avea 22 de ani când la cunoscut pe artist. E un joc pe care a

ştiut să-l joace perfect, asumându-şi
orice risc. Fiindcă John era un mare
iubitor de frumoase ale podiumului.
„Am fost şocată să aflu că a făcut ravagii printre manechine. Eu îl credeam
cel mai dulce ursuleţ“, a declarat ea
despre actualul ei soţ.

S-au căsătorit în 2013
„Pe la începutul relaţiei, când eram
în turneu cu el, era răcit şi ursuz. Nu
mai avea chef de nimic şi era stresat.
Mi-a zis atunci< «Nu pot să fiu într-o
relaţie acum». Dar asta a durat doar o
zi. La propriu. Ştiam că ceea ce-mi spusese nu venea din faptul că relaţia noastră nu funcţiona. Iar acum mereu glumesc cu el şi îi amintesc< «Mai ţii minte
când ai vrut să te desparţi de mine?»
«Da, îmi pare rău, mare greşeală aş fi
făcut!». Legend explică, însă, că în realitate se temea să-şi arate sentimentele
ca să nu aibă de suferit. „Toată lumea
se teme de iubire, ca să nu fie rănită.
În plus, bărbaţii au impresia că nu trebuie să-şi arate deloc emoţiile, aşa că
ne păzim mai bine decât femeile. Însă
atunci când întâlneşti persoana potrivită, îţi dai seama că trebuie să faci din
ea o prioritate!“ Şi ce mod mai frumos
de a-ţi arăta emoţiile decât piesa All of
Me, pe care John a compus-o pentru

soţia lui – cei doi filmând împreună
clipul, pentru a lansa piesa cu puţin
timp înainte de nunta lor la Lacul Como din Italia, în septembrie 2013?!
Pasul acesta n-a garantat, însă, începutul fericirii eterne. Fiindcă în ciuda
eforturilor de a deveni părinţi, Chrissy
nu reuşea să rămână însărcinată, iar
zâmbetul ei de pe covorul roşu ascundea şi durere. Prima mărturisire a făcut-o chiar live, într-o emisiune cu Tyra Banks, recunoscând că începuse să
consulte experţi în fertilitate şi că se
gândea la fertilizare in vitro. A fost un
drum dificil (pastile de fertilitate, nenumărate vizite la doctor, injecţii făcute
în culisele show-urilor de modă), pe
care l-a parcurs cu acelaşi zâmbet pe
buze. Dar, în cele din urmă, fertilizarea
in vitro a dat rezultate, iar în aprilie
2016, micuţa lor, Luna, a venit pe lume.
Nici atunci n-a fost linişte, însă. Când
Chrissy a recunoscut că alesese ca primul copil să fie fetiță și că vrea ca al
doilea urmaș să fie băiat, a izbucnit un
scandal, mulți acuzându-i că programează sexul copiilor. „Nu ne-am creat
o fetiţă“, a dat replica Teigen. „Am avut
mai multe embrioane, băieţi şi fetiţe,
şi am ales unul de sex feminin prima
dată. Iar doctorii ştiu sexul embrionilor. Nu e niciun mare secret!“

