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Supliment cultural-artistic ;i istoric. Apare sub egida Centrului Multicultural Poesis

Comitetul Interministerial
pentru Centenar a aprobat vineri,
6 iulie 2018, un num[r de 350 de
proiecte, cu o valoare totală de
50.055.165 lei, dintre care 86 ale au-
torităților ;i instituțiilor publice
centrale, în sumă totală de
16.896.865 lei, ;i 264 ale unităților
administrativ-teritoriale, cu o va-
loare totală de 33.158.300 lei.

Din jude\ul Satu Mare au fost
aprobate doar 7 proiecte destul de
mici. Direcția Județeană pentru
Cultură va implementa dou[ pro-
iecte<  "~nfăptuitorii Unirii de la
1918 pe granița de Nord-Vest" ;i
"ROmânIA ;i EU".  De la UAT-uri
au fost aprobate doar 5 proiecte<  "În
drum spre Marea Unire", Primăria
Livada> "La mul\i ani România", un
concert aniversar ce va avea loc `n
30 noiembrie la Carei. Consiliul Ju-
dețean Satu Mare a primit aprobare
pentru< "Reabilitarea mormintelor
;i a operelor comemorative de răz-
boi din județul Satu Mare"> iar la
capitolul editare de cărți ;i albume
pentru titlurile< "Dr. Vasile Lucaciu
;i mo;tenirea sa culturală< Reuniu-
nea de cântări ;i muzică "Vasile Lu-
caciu" din Satu Mare" ;i "Judeţul Sa-
tu Mare. 100 de ani în 100 de im-
agini". S-au alocat 50 milioane lei
pentru ONG-uri. Au fost depuse
223 de proiecte care vor fi evaluate
`n perioada urm[toare.

Ministerul Culturii 
a aprobat doar 

7 proiecte din Satu
Mare pentru Centenar

destul de mici

D[sc[limea noastr[, `n afar[
de unele elemente u;oare ;i f[r[
con\inut a rezistat tuturor
tenta\iunilor de ordin politic mi-
litant ;i nefast, tuturor ademeni-

rilor dulcege ;i a r[mas m]ndr[
;i neatins[, putem spune, `ntr-
adev[r, plin[ de con;tiin\a sf]nt[
a patriotismului nepre-
cupe\it.

~n acest num[r al revistei Poesis, arta este
reprezentat[ de fotografiile lui Leonard
Vulturescu. Fiul poetului George Vulturescu
“are o pasiune< fotografiatul celor mai exotice
;i `ndep[rate locuri de pe p[m]nt. A traversat
oceanul pentru a ajunge ̀ n misterioasele locuri
din America Latin[, dar s-a aventurat ;i `n

zonele de r[zboi din Orientul Mijlociu pentru
a c[uta vestigii culturale, unele r[mase ca prin
minune `ntregi, altele distruse de nebunia unei
comunit[\i milenare care ;i-a r[t[cit drumul ;i
`;i caut[ izb[virea cu ajutorul armelor”.

~n anul 1899 Satu Mare avea foarte
multe probleme nerezolvate
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Preoţii budişti din Tibet arătau aces-
tui câine Shih Tzu o consideraţie reli-
gioasă deosebită datorită asemănării cu
un leu – animal sfânt la ei (Numele Shih-
Tzu în limba chineză înseamnă “leu”).

S-ar putea să fi existat în China încă
din vremea Dinastiei Tang în secolul al
III-lea sau să fi ajuns în secolul al X-lea.
Aceasta rasă este bine reprezentată în ar-
ta chineză, în sculpturi şi broderii. 

Câinii de tip Lhasa Apso erau făcuţi
cadou împ[raţilor chinezi de către Dalai
Lama din Tibet şi erau crescu\i doar de
familiile regale. Tocmai datorită acestei
asocieri, mulţi câini au fost omor]ţi în
timpul Revoluţiei Chineze. 

Vacanța de vară, potrivit psihologilor,
e un prilej minunat de a petrece cât mai
mult timp în familie, ̀ ntre părinți, copii,
bunici, de ce nu chiar unchi, mătuși, ve-
rișori. Astfel, o săptămână sau două la
bunici înseamnă timp de calitate atât
pentru cei mari, cât și pentru cei mici.
Asta mai ales dacă bunicii stau la țară. 

Primul lucru e să încercați să limitați
accesul copiilor la tablete, telefoane mo-
bile sau laptopuri în tot acest timp, să îi
antrenați în jocuri în natură. 

l Construirea unui 
nou pod feroviar costa 

85.000 forin\i

l Societatea Széchenyi 
a primit `n anul 1898
de la Comitatul Satu
Mare 7.000 de forin\i
pentru diverse ac\iuni

culturale

Din ziarul Szamos

l Extinderea 
iluminatului electric

lAmenajarea gr[dinei 
Kossuth (Romei)

Leonard Vulturescu, Peru - Písac, ruine incka

Revista Poesis, o grani\[ 
care une;te literatura ;i arta

Shih Tzu, o ras[ 
de câine considerat[

sacr[ de budi;ti

Vacan\a de var[ f[r[
plictiseal[l Noroi pe Bocskay-

köz (Crasna)
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Construirea unui 
nou pod feroviar costa 

85.000 forin\i 
Construcția puternică, despre care

toată lumea a crezut după ce a fost gata
că va dăinui cel puțin o sută de ani, as-
tăzi nu mai corespunde solicitărilor
mari provocate de transportul de mar-
fă. Doi ingineri ;efi ai căilor ferate ma-
ghiare de stat au inspectat recent mai
amănunțit podul care a fost consolidat
în primăvara anului trecut. După cal-
culele făcute, o nouă consolidare a po-
dului ar costa 80 de mii de forinți, iar
construirea unui pod nou 85 de mii.
După ce în urma acestei diferențe mici,
se justifică mai degrabă construirea
unui pod nou, se va construi un nou
pod feroviar peste Some; cu menține-
rea pilonilor care stau solid.

Extinderea 
iluminatului electric

A;a cum este cunoscut, municipa-
litatea extinde parcul de ma;ini al ilu-
minatului electric cu scopul asigurării
mai convenabil a iluminatului public
deja suprasolicitat. Astfel acum sunt
în funcțiune un cazan cu țevi de ultima
generație cu o suprafață de foc de 280
metri pătrați, ;i o ma;ină cu abur con-
densat de 300 de cai putere. 

Antreprenorii sunt gata cu funda-
ția, mai mult, ;i cazanul este montat
deja, urmând acum lucrările de zidire,
în timp ce noua ma;ină cu aburi încă
a;teaptă probabil în fabrică să fie trans-
portată la fața locului. Paralel cu aceste
lucrări se are în vedere ;i prelungirea
conductei de apă de la fântâna care asi-
gură apa necesară, după ce canalul care
asigura în mod natural apa din Some;
a fost  scos din uz în urma reglării cur-
sului Some;ului, pentru că nămolul de
aici ar înfunda conducta către cazan. 

Noi credem, că conducerea respon-

sabilă pentru această chestiune nu va
pierde din vedere nici posibilitățile de
combatere a unor calamități posibile.
Oare ce a împiedicat prelungirea aces-
tei conducte înainte de construirea ca-
nalului paralel de apă, pentru că după
părerea noastră scoaterea din uz al
acestuia va cauza cheltuieli în plus, ne-
maivorbind de inconvenientul cauzat
de o cotă înaltă a apei râului.

Amenajarea gr[dinei 
Kossuth (Romei)

În ciuda vremii moi ;i noroioase,
grădina începe să-;i ia forma conform
planului de amenajare. Deja sunt mar-
cate aleile principale ;i spațiile mai
mari, terenul mare de joacă este deja
planat, terenul lui Papp János a fost
umplut, iar noi a;teptăm cu interes

cum va trasa grădinarul care s-a anga-
jat la amenajarea pistei pentru biciclete,
cât de înaltă va fi ea. 

Pentru că, a;a cum ;tim, pe locul
unde este terenul de joacă a băltit apă
chiar ;i de o adâncime de o jumătate
de stânjen în anii anteriori ploio;i, lu-
cru asupra căruia îndrăznim să-i atra-
gem atenția domnului antreprenor da-
că nu se supără.

Bazin de înot nou
Armata vrea să amenajeze un bazin

de înot nou în fața Cazărmii Arhidu-
cele Joseph (azi Centrul militar) pentru
că a ajuns la convingerea că actualul
bazin nu satisface nevoile publicului,
ale tineretului ;i ale militarilor. Din
această cauză ei solicită Consiliului
oră;enesc desemnarea unei locații în
locul amintit ;i să asigure cantitatea

necesară de material lemnos, a cărui
valoare se va plăti ulterior din venitu-
rile realizate din utilizarea bazinului.

Noroi pe Bocskay-köz
(Crasna)

Bocskay-köz (azi str. Crasna) s-a
îmbogățit de câteva luni cu o casă pe
un nivel, frumos ornamentată. Pe lângă
cheltuielile mari cu construcția, pro-
prietarul a avut grijă ca publicul care
umblă pe acolo să aibă parte ;i de un
trotuar confortabil. Însă Doamne
fere;te, cei care trec pe acolo ;i î;i de-
lectează privirea cu casa oramentată,
pot păți ca scândura trotuarului să se
spargă sub ei sau să se înece în marea
de noroi. Ar fi cazul să se desființeze
această mizerie pe acel colț de stradă
frecventat.
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În curând, Societatea Széchenyi î;i va
ține ;edința generală anuală. Cu această
ocazie subliniem mai jos câteva momente
mai semnificative din raportul directorului
Szuhányi Ödön referitor la activitatea din
anul trecut. S-au ținut în total 9 ;edințe ale
consilului de conducere, precum ;i o
;edință generală extraordinară pentru mo-
dificarea statutului.

Ponderea activității societății a vizat,
ca până acum, ;i în anul trecut instituțiile
de instruire a copiilor mici. Societatea a
făcut posibilă crearea de aziluri pentru co-
pii mici nu numai în comunele din ținu-
turile maghiare ci a continuat organizarea
acestora ;i în ținuturile naționalităților sau
în cele mixte, ;tiind bine cât de importanți
factori sunt aceste instituții în răspândirea
limbii maghiare. :i anume în toate acele
locuri unde există ;i ;coli de stat, ca cu
sprijinul acestora ele să fie o pârghie pentru
răspândirea spiritului maghiar.

Asociația a susținut 66 de aziluri pen-
tru copii mici, în parte permanente, în
parte numai pe vară. Pentru susținerea
acestora s-au cheltuit 6310 forinți.

Pentru controlul funcționării acestor
aziluri, atât directorul, cât ;i codirectorul

Major Károly ;i secretarii au vizitat mai
multe astfel de aziluri, ;i au informat con-
silul de conducere despre cele constatate.

Asociația a premiat la propunerea in-
spectoratului regal ;colar cu câte 25 de fo-
rinți 10 învățători care au avut rezultate
excelente în predarea limbii maghiare în
;colile cu limbă de predare străină.

La fel au fost împărțiți 250 de forinți
între educatoarele cele mai harnice.

S-au organizat cursuri de seară de lim-
ba maghiară pentru adulții vorbitori de
limbă străină la Medie;ul Aurit, Potău,
Apa, Vama, Negre;ti, Târgu Lăpu;, Din-
de;ti, la care cei vizați au participat în nu-
măr mare ;i cu mare abnegație. 

Cu cheltuiala sumei de 7000 de forinți
obținuți de la comitat ;i a altor venituri ;i
din cotizațiile modice s-au realizat în linii
mari țelurile stipulate în statut.

Privind dezvoltarea bibliotecii se va
propune ca în loc de dezvoltarea bibliotecii
centrale să fie înființate biblioteci populare
;i mobile. Cele mai importante resurse
materiale pentru funcționarea asociației
sunt asigurate de către comitat din impo-
zitul pe cultură, la care contribuie cu ni;te
sume modice ;i comunele naționalităților,

a;a că ele a;teaptă pe drept ca activitatea
asociației să aibă în vedere ;i pe ele. 

Chestiunea azilurilor trebuie regle-
mentată. Mai multe comune asistate până
acum vor fi în stare să-;i ̀ ntrețină singure
azilul din impozitul suplimentar pentru
grădinițe de 3%, deci asociația acordă su-
ma astfel ecomomisită cu titlu de contri-
buție la construcție în cazul comunelor în
care se dore;te rezolvarea definitivă a lo-
cației azilului. Relațiile dintre comitat ;i
Asociație s-au reglementat, lucru pentru
care a fost nevoie de armonizarea unor
puncte din statut ;i  de o hotărâre a forului
de conducere a comitatului. Însă hotă-
rârea respectivă încă nu a fost validată de
către ministrul de interne. Până la sosirea
acesteia statutul ține cont cu caracter pro-
vizoriu de o viitoare validare.

Biroul asociației ;i-a găsit o locație în
sediul inspectoratului ;colar în urma bu-
năvoinței domnului Kovács Béla, inspector
general regal.

Asociația va înainta o solicitare pentru
finanțare suplimentară, acest lucru fiind
oportun în acestă perioadă, către excelența
sa domnul ministru pentru culte ;i învă-
țământ ;i probabil nu fără rezultat.

S-au luat măsuri pregătitoare pentru or-
ganizarea unui bal în cursul iernii cu sco-
pul de a spori ;i de a trezi interesul inte-
lectualității comitatului față de asociație.

Sub povara loviturii mari pricinuite
de moartea reginei noastre Elisabeta, aso-
ciația ;i-a exprimat marea durere pentru
această mare pierdere, înregistrând amin-
tirea ei binecuvântată în registrul proce-
selor verbale, ;i a trimis 50 de forinți către
redacția „Pesti Hirlap” cu titlu de contri-
buție pentru ridicarea statuii ei.

Asociația a participat la înmormânta-
rea fostului ei director abil, Kováts Eduárd,
adresând o telegramă de condoleanțe fa-
miliei ;i a;ezând o coroană pa catafalcul
său.

La fel a decedat ;i Fésős András, un
membru activ ;i abil al asociației.

Au fost rezolvate 407 de cauze, iar casa
a fost închisă pe anul trecut cu venituri de
8461 forinți ;i 57 crăițari, cu cheltuieli de
7572 forinți ;i 67,5 crăițari de cheltuieli ;i
cu un report de 888 forinți ;i 90 crăițari.

(Szamos, numerele din 19 ;i 22 ianuarie
1899)

Traducere Veres Istvan

Solicitare din Mintiu
În fiecare ora; mai mare este o regulă

că în ni;te locuri bine stabilite, o birjă stă
permanent la dispoziția publicului la care
se poate apela în caz de urgență medicală,
de incendiu etc. Chiar dacă sunt multe ne-
mulțumiri ;i la noi sunt desemnați zilnic
birjari care staționează la colțul dinspre
„Korona” din piața Deák (azi Libertății),
;i dacă nu uită, atunci ei chiar se află în
acel loc. Însă ce se întâmplă dacă la capătul
celălalt al Mintiului intervine un caz care
necesită folosirea unei birje? Cei vizați vor
fi nevoiți să se deplaseze 1,5-2 km până la
Korona, timp în care se poate întâmpla
orice fel de catastrofă. Din această cauză
semnalăm acum această problemă solici-
tând măsuri din partea poliției să ordone
staționarea permanentă a unei birje ̀ n piața
István (azi Eroii Revoluției).

Înmânarea 
coresponden\ei

Despre înmânarea corespondenței
po;tale la domiciliul destinatarului am
scris că ea va fi introdusă pe teritoriul
ora;ului din 1 ianuarie. Din cauza unor
stări de lucruri cunoscute în țară, acest lu-
cru nu s-a putut realiza. Ispectorul ;ef al
po;tei locale s-a deplasat la Oradea ca să
studieze acest aspect ;i a spus că dacă se
vor rezolva problemele din parlament în
scurt timp, atunci din 1 martie va începe
înmânarea coletelor ;i banilor la domiciliul
destinatarilor.

Validarea cailor
Comisia imperială ;i regală nr. 7 de

validare a cailor va inspecta la gospodăria
ora;ului caii ;i mânjii de 3 ani înregistrați
de asociația noastră. Facem apel la pro-
prietarii mânjilor înregistrați ca să se pre-
zinte cu mânjii la timp pentru că, comisia
va pleca mai departe cu trenul de la prânz.
Facem apel totodată ;i la proprietarii care
nu ;i-au înregistrat mânjii să-;i prezinte ;i
ei în fața comisiei mânjii corespunzători. 

Deliciu rar
Publicul nostru iubitor de muzică va

avea parte în 24 ianuarie de un deliciu rar
la teatru, când violonista Békei Józsa î;i va
prezenta arta printre actele piesei. Békei
Józsa a fost profesoară la ;coala maghiară
de muzică din Budapesta unde ;i-a câ;tigat
;i aprecierea străinătății. 

Credem că este de ajuns să spunem
despre ea doar atât că criticii berlinezi au
distins-o cu marele premiu Joachim. Zia-
rele ora;elor unde tânăra artistă a cântat,
vorbesc cu entuziasm despre arta ei, a;a
că ;i noi vom putea avea ;ansa să avem
parte de o seară deosebită.

1899

Vedere cu podul de fier din anii 1900

~n 1899, conform presei locale maghiare, Satu Mare 
era un ora; cu foarte multe probleme nerezolvate
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La examenul de
bacalaureat din
Satu Mare, a
reu;it num[rul
de elevi mai jos

notat< Dela liceul M. Eminescu, pre-
zen\i< 41, reu;i\i 20> liceul G. :incai
Baia Mare, prezen\i< 13, reu;i\i< 6> liceul
Drago; Vod[ Sighet, prezenta\i< 14,
reu;i\i< 6, liceul Simion B[rnu\iu :im-
leu, prezenta\i 14, reu;i\i< 4, liceul V.
Lucaci Carei, prezenta\i< 14, trecu\i> 5,

liceul de fete Domni\a Elena Sighet,
prezenta\i< 23 eleve, reu;ite< 9, liceul
ref. S. M. prezenta\i< 3, trecu\i< 1, idem
din Zal[u prezenta\i< 9, reu;i\i< 2, liceul
rom. cat. de fete din Satu Mare, pre-
zentate< 4, reu;ite< 2, idem doi particu-
lar< ambii c[zu\i. 

Total< prezenta\i 140 elevi ;i eleve
dintre care 66 au c[zut la lucr[rile scri-
se, 19 la oral iar 55 au reu;it. 

(Satu Mare, 8 iulie 1928, nr. 28, pag. 2)

Examenul de
bacalaureat con-
tinu[ la Liceul
Mihai Emines-
cu. Nu comisiile,

vedem noi, erau de vin[ c[ numero;i
candida\i c[deau la examene, ci totala
nepreg[tire a absolven\ilor liceului. 

:i anul acesta s-au g[sit candida\i

care n-au ;tiut ce bog[\ii sunt pe Valea
Prahovei, iar al\ii n-au fost `n stare s[
arate pe hart[ unele ora;e principale.
Iat[ halul... 

Ast[zi elevii ;tiu doar dr[ciile afar[
de carte, iar c]nd sunt tr]nti\i, alearg[
s[ se sinucid[. Mentalitate bolnav[.

(Satu Mare, 7 iulie 1929, nr. 27, pag.3)

Neamul Rom]n a intrat `n al
X-lea, an al desrobirii ;i ̀ ncheg[rii
noastre na\ionale. Zilnicile ordi-
ne ;i apeluri care se r[sp]ndesc ̀ n
lungul ;i latul \[rii noastre, ve-
nind de la Ministerul Instruc\iu-
nii r[m]n `n cea mai mare parte
f[r[ efect. Suntem zilnic alarma\i
;i chema\i s[ lucr[m `n contra
analfabetismului ;i ca s[ facem
pl[cut[ arta scrisului ;i a cititului,
tineretului nostru de la sate.

Ca o r[splat[ a ostenelilor noastre,
ne afl[m amenin\a\i, huidui\i ;i neres-
pecta\i. Cauza acestui mare r[u care
amenin\[ neamul de a r[m]ne nep[s[tor
fa\[ de sfaturile superiorilor< preot ;i
`nv[\[tor ;i de a r[m]ne ̀ n ignoran\[, la
noi cu durere am constatat c[ suntem
ni;te factori pu;i pentru a sus\ine ordi-

nea public[, adic[ Jandarmeria rural[.
Cam prin lunile mai, iunie ale acestui
an, cu bucurie am fost `n\eles c[ doar
petrecerile vor fi reduse, prin taxele mari
ce se aminteau c[ vor fi percepute. Azi
afl[m c[ toate au fost fleacuri.

Azi copiii satelor noastre de la codru
joac[ `n toate duminicile ;i s[rb[torile,
c[ doar nici c]nd. ~n aceste zile nu li se
poate lua niciun folos, ba chiar nici `n
ziua urm[toare. La biseric[ umbl[ numai
ca s[ vad[ cine a `ndr[znit s[ caute casa
lui Dumnezeu. Stau c]teva minute ;i la
un semn dat al vreunui conduc[tor al
lor, nu r[m]n nici doi copii, dintre cei
mai pr[p[di\i ̀ n biseric[. Ba vara de mai
multe ori se ̀ nt]mpl[ c[, treceau cu mu-
zicantul lor pe l]ng[ biseric[ c]nd preo-
tul era ̀ n plin[ rug[ciune ;i serba sf]nta
liturghie. Aceasta este partea `n ceea ce
prive;te biserica ;i pe preot, iar `n ceea
ce prive;te ;coala sau pe `nv[\[tor este

ceea ce ne vine greu a ;i spune.
Ace;ti tineri r[m]n seci de orice lu-

cru, ce le-ar putea face un c]t de mic
bine pentru cultura ;i `naintarea lor.

Prostiile `nc[ se \in lan\. Acest r[u
`n loc ca s[ se conteneasc[, se l[\e;te ca
pecinginea recrut]ndu-;i noi ;i noi jert-
fe. Aici suntem cu copii de ;coala cur-
sului primar. B[ie\ii de 13 - 14 ani se
joac[ de-a binele, iar fetele, tot la fel, ba
la mul\i p[rin\i nici c[ le p[rea bine dac[
preotul sau ̀ nv[\[torul le interzice acest
drept avut cu secole mai ̀ nainte. Nu rare
ori se aud ;i amenin\[ri din partea unor
p[rin\i care nu v[d, mai departe de v]rful
nasului, vorba Rom]nului zic]nd< ,,S[
nu cuteze cineva s[ se ating[ de b[iatul
sau de fata mea, c[ doar eu `i dau de
m]ncare, c[ o-am slobozit s[ mearg[ la
joc". S[ ne cuget[m c[ f[r[ de ajutor ce
poate face `n atare cazuri preotul sau
`nv[\[torul? Aproape nimic. B[ie\ii

ace;tia vin la ;coal[ pentru c[ legea nu-
i absolv[ de sub obligativitatea ;colar[.
Aici nu le mai st[ mintea la ceea ce li se
spune sau ceea ce ar trebui s[ `nve\e, `n
mintea lor este amintirea jocului, sau a
vreunei prostii auzit[ sau f[cut[ acolo. 

De ̀ nv[\at nu ̀ nva\[ aproape nimic,
ba mul\i nici nu au din ce. Pe
amenin\area ̀ nv[\[torului nu dau aproa-
pe nimic. Amenzile nu-i `nfrico;eaz[,
c[ci autorit[\ile ̀ n drept, notarii percep-
tori, nu le `ncaseaz[,  de;i au fost `n mai
multe r]nduri reclamate. Ne limit[m la
notarul Ger[u;a, poate ;i alte notariate. 

Nu ne mir[m de timpurile trecute
care au fost at]t de vitrege c]nd nu pu-
team face nimic pentru prop[;irea ne-
amului nostru, dar ne mir[m de cele pre-
zente, dar mai mult de procedura, dom-
nilor ;efi de post din regiunea Codrului
care contribuiesc la prostitu\ia fiilor ;i
copiilor no;tri.

Cerem ca p[rin\i de bun[ credin\[
sanc\iuni, `mpotriva acestei proceduri,
care avem credin\[ ferm[ c[ duce, cu
pa;i gr[bi\i la ruinarea noastr[ ;i a ne-
amului rom]nesc. Cerem ca Domnul
C[pitan al Companiei de Jandarmi, pre-
cum toate autorit[\ile `n drept, s[ ia act
despre dolean\ele noastre, s[ opreasc[
petrecile care ne fac copiii neascult[tori,
`nd[r[tnici ;i ̀ ndrepta\i pe c[i josnice ;i
nepl[cute lui Dumnezeu, ba nici nou[
p[rin\ilor. Cerem ca acestor tineri s[ nu
li se aprobe jocul, dec]t `n cazuri alese,
cu ocaziuni de reproduceri de teatre, co-
ruri ;i a altor aduc[toare de mult folos
pentru cultura ;i `naintarea lor.

Cerem mai mult[ lumin[, fost-am
\inu\i destul de `ntuneric. Am scris la
dorin\a mai multor p[rin\i doritori de
ordine ;i `naintare. 

I.P. `nv[\[tor
(Satu Mare, 29 ianuarie 1928, pag. 3) 

Dariu Pop, revizorul ;colar (dat
afar[ din ̀ nv[\[m]ntul liberal) sus\ine
chestiunea construc\iilor ;colare din
jude\, ar[t]nd c[ numai cu crearea unei
astfel de impuneri deci, numai cu con-
tribu\ia tuturor cet[\enilor din jude\
s-ar putea ajunge la liman. 

Ungurii, pe vremuri - spune dom-
nia sa - au `mp[nat arterele principale
ale jude\ului nostru cu ;coli de stat, la
construc\ia c[rora s[teanul nu contri-
buia cu nimic. Pe aceste artere locuie;te
elementul cel mai bogat al jude\ului
nostru, `n spe\[ minoritari. 

Rom]nii cu mult mai s[raci sunt
refugia\i prin v[g[unele mun\ilor ;i pe
p[m]nturile sterile. Acestora nu li s-
au f[cut cl[diri ;colare ;i au fost l[sa\i
prad[ analfabetismului. Ori azi, tocmai
ace;ti s[teni, nenoroci\i neav]nd ;coli
sunt nevoi\i s[-;i fac[ din puterile lor,
cl[diri ;colare.

Se impune o armonizare a st[rii
materiale a tuturor jude\enilor contri-

buind astfel ;i comunele bogate la
cl[diri ;colare ale celor nevoia;i, ;i
aceasta nu se poate face numai printr-
un fel de impunere, care nu ar fi altceva
dec]t o contribu\ie fireasc[.

Gh. Drago;, directorul ;colii co-
merciale, se asociaz[ la propunerea
domnului Dariu Pop. Cu toate argu-
mentele care au ajuns chiar ;i `n nota
sentimental[, Consiliul nu a putut s[
voteze impunerea cerut[, neav]nd nici
o baz[ legal[. 

Se respinge `nfiin\area drumului
Satu Mare - Dara. Iar dup[ interven\ia
energic[ a domnului Dr. Andrei Do-
bo;i care elucideaz[ starea real[ a aces-
tor drumuri, se respinge edificarea dru-
mului Lazuri - Pele;, r[m]n]nd s[ se
respecte hot[r]rea de anul trecut pri-
vind continuarea drumului Dorol\,
Atea ;i Pele; care deserve;te mai multe
comune ;i deoarece piatra necesar[
pentru funda\ia acestui drum este deja
transportat[ la fa\a locului. 

Sutele de `nv[\[tori care se
adun[ azi la Satu Mare s[-;i aduc[
aminte de acum 10 ani, c]nd tot
`n luna iulie s-au adunat ̀ n ̀ nt]ia
adunare general[ constituant[,
ocrotit[ de flamura ce numai
atunci s-a desf[;urat pe aceste me-
leaguri.

S[-;i aduc[ aminte ̀ nv[\[torimea cu
c]t elan, cu c]t[ dragoste ;i ̀ nsufle\ire s-
a adunat atunci ;i s[ se controleze cinstit,
;i s[-;i r[spund[ c]t[ dragoste, elan sf]nt
i-a mai r[mas azi, dup[ zece ani?

S[ nu r[spund[ nim[nui, doar, fie-
care sie;i ;i `n tain[. S[ nu spun[ nimic
nim[nui, c[ ceea ce a fost atunci ;i ce
este ast[zi este tot at]t de dep[rtat ca im-
aginea de realitate, s[ nu spun[ nimeni
nim[nui c[ sf]nta exaltare de atunci a
pierit s-a ̀ necat ̀ n undele tulburi ale urii
de semen, a poftei de fratricid, a geloziei
;i a proastei invidii care s-a n[pustit,
parc[ din senin, asupra d[sc[limii, care
`n vreme de pace a dat cea mai suprem[
dovad[ de iubire de neam.

Noi cei care veghem de la aceast[ tri-
bun[ ;i av]nd o perspectiv[ destul de
ad]ncit[ `n timp, ne d[m bine seama de
toate convulsiunile de rena;tere prin care
a trecut d[sc[limea noastr[ de la re`nvie-
rea rom]nismului pe la noi p]n[ ast[zi.

Ne d[m seama bine ;i suntem ̀ n situa\ia
dea face unele constat[ri, care nu pot s[
serveasc[ la altceva dec]t la `n[l\area
acestei tagme, de la care - recunoa;tem
- totdeauna i se cere, dar `n schimb nu i
se d[ nici pu\ina recuno;tin\[ ce ar me-
rita-o.

Recunoa;tem aceasta, pentru c[ nu
suntem f[\arnici.

Constat[m, c[ d[sc[limea noastr[,
`n afar[ de unele elemente u;oare ;i f[r[
con\inut a rezistat tuturor tenta\iunilor
de ordin politic militant ;i nefast, tuturor
ademenirilor dulcege ;i a r[mas m]ndr[
;i neatins[, putem spune, `ntr-adev[r,
plin[ de con;tiin\a sf]nt[ a patriotismu-
lui neprecupe\it.

Noi, tribunii de la `nt]iul ziar
rom]nesc de prin aceste \inuturi, con-
stat[m cu m]ndrie aceasta pentru c[ nota
noastr[ fundamental[ este tot acela;i pa-
triotism, de care trebuie s[ fie p[truns
oricine care este rom]n con;tient.

Cu toate acestea `ns[, dup[ cum ne
introducem `n acest articol, polenul zi-
lelor dint]i parc[ s-a mai ;ters, parc[ nu
este ceea ce a mai fost c]ndva, atunci `n
zilele neuitate ;i istorice, c]nd s-a rev[rsat
pe aici `nt]iul val de via\[ rom]neasc[,
atunci c]nd noua grani\[ a fost trasat[
de bainoeta m]ndrului soldat rom]n.

R[zboiul purtat a fost r[zboiul mo-
ralei na\ionale ;i al moralului unui popor.

A fost foarte firesc ca dup[ ne`nchipuitul
efort de care a dat dovad[ at]t Vechiul
Regat, contribuind cu hecatombele celor
pierdu\i, c]t ;i Ardealul cu nenum[ratele
sale jertfe de vie\i ;i martiri a fost firesc
ca dup[ aceste m[re\e eforturi morale ;i
de moral, s[ urmeze inevitabila reac\iu-
ne, care pe la noi, dar mai cu seam[ pe
la dasc[lii no;tri ̀ ncercase s[ se infiltreze,
dar f[r[ sor\i de a izb]ndi.

Reac\ionarii cu tendin\ele lor cunos-
cute n-au reu;it pentru c[ crema d[sc[li-
mii noastre era p[truns[ de marele
adev[r, ̀ nc[ din timpul subjug[rii c[ sen-
timentul na\ional nu se propag[ prin
vorb[rii multe ;i f[r[ folos, ci numai prin
munc[ intens[, cinstit[ ;i grea de acolo
de la catedra fiec[rui `nv[\[tor.

C[ fa\a jude\ului nostru s-a schimbat
`n ace;ti zece ani este incontestabil ;i
aceasta nu este rezultatul vorb[riilor
mincinoase ;i a unei politici de b]lci, ci
este adev[rata ;i sf]nta trud[ a fiec[rui
dasc[l `n parte.

Aceasta esta adev[rata politic[ ;co-
lar[!

C]nd constat[m acestea, ne umplem
de m]ndria patriotismului local ;i
strig[m ferici\i acestei d[sc[limi, cu glas
plin< Bine, bine a\i venit!

(Satu Mare, Anul XI, nr. 27, 7 iulie 1929,
pagina 1)

Chestiunea construc\iilor
;colare din jude\

~nv[\[tor din perioada interbelic[ `n mijlocul ;colarilor

7 iulie 1929 - Ziua `nv[\[torului,
s[rb[torit[ la Satu Mare

1928-’29

1928

1929

Din Codru< Constat[ri dureroase. Glasul unui `nv[\[tor

Examenul 
de bacalaureat
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Un tablou trist al istoriei noastre
contemporane ne propune editorialul
lui Radu Ulmeanu, intitulat „Maneliștii
istoriei”< „Mereu și mereu, aceleași
oglinzi strâmbe ale propagandei de
partid și de multe alte feluri ne-au min-
țit cu nerușinare asupra pretinselor bu-
ne intenții și aptitudini de conducere
înțeleaptă. Adevărații înțelepți au fost
făcuți una cu pământul și i-am înțeles,
la nivel de nație, abia când nu mai exis-
tau. Ceea ce nu ne-a împiedicat deloc
să-i adulăm și chiar lingușim, după
străvechiul tipic național, pe alți și alți
impostori...” Tristă soartă!

În cronica literară a lui Gheorghe

Grigurcu intitulată „Lumea lui Blaga”
și dedicată unui volum despre marele
nostru poet semnat de Zenovie Cârlu-
gea, găsim în «Post Scriptum» relatarea
unei convorbiri telefonice a criticului
literar cu Mihai Beniuc, cu o izbucnire
imundă a fostului cunoscător de „șapte
limbi și rusește”< „Mi-am amintit și de
o ultimă convorbire telefonică pe care
am avut-o cu Mihai Beniuc, la mai
mulți ani după moartea lui Blaga. La
auzul acestui nume, autorul «Cîntece-
lor de pierzanie» a sărit ca ars. Tot el se
simțea nedreptățit de ceea ce, după
cum se cunoaște unanim, au fost șica-
nele făcute marelui predecesor, ce i-au

înrăutățit acestuia situația și altminteri
dificilă< «Știi ce i-aș putea spune acum
lui Blaga, pentru că nu mai e viu? Stîr-
vule, nu ți-e rușine să mă acuzi pe mine
cînd eu te-am protejat, cînd eu ți-am
făcut tot binele pe care-l puteam face?»
Colericele fraze ale lui Beniuc se în-
mulțeau, toate începînd cu acest ape-
lativ sinistru, «stîrvule»! Ce-ar mai fi
de zis?” Ca dovadă, am zice noi, că im-
postura, în anumite cazuri, nu are li-
mite. Pagina de poezie a revistei e sem-
nată de poetul clujean Ion Cristofor,
din care putem reproduce multe ver-
suri deosebit de frumoase, precum
acestea< „Tot ce a fost va mai fi/

tot ce va fi este de pe acum/ foc cenuşă
şi fum. („Coroana de aur”). 

Dintre articolele de istorie literară,
remarcabil este cel al lui Ștefan Ion Ghi-
limescu, „Sadoveanu privit prin pro-
priu-i «Caleidoscop» partinic. Trecând
în revistă tribulațiile procomuniste și
prosovietice ale scriitorului, finalul ar-
ticolului ne lasă un gust amar< „Ce fel
de scriitor mai poate fi oare acela – stai
şi te întrebi – care îşi trădează atât de
incalificabil propriul crez artistic? Nu
e deloc de mirare că după «Anii de uce-
nicie» (1944), Sadoveanu nu a mai dat
literaturii române nici măcar o singură
lucrare valabilă. O dramă care, cu si-

guranţă, în timp, va leza, într-un fel
sau altul, până şi partea curată a ope-
rei…”

În cadrul binecunoscutei sale ru-
brici „Itinerarii plastice!, Pavel Șușară
întreprinde o retrospectivă a creației
unuia dintre cei mai importanți artiști
plastici români, sub titlul „Paul Neagu,
între Imagine și Cuvânt”. Alte interes-
nte contribuții își aduc la reușita acestui
număr Barbu Cioculescu, Alex. Ștefă-
nescu, C.D. Zeletin, Tudorel Urian, Ni-
cholas Catanoy, Constantin Trandafir,
Magda Ursache, Lucian Perța, Olimpia
Iacob și alții.

C. Matei

Recent a văzul lumina tiparu-
lui nr. 2 (315) al publicaţiei “Poe-
sis” (Revistă de poezie şi artă),
editată de Centrul Multicultural
Poesis din Satu Mare. Se cuvine
subliniat faptul că revista mem-
bră a Asociaţiei Publicaţiilor Li-
terare şi Editurilor din România
(APLER), apare sub egida Uniunii
Scriitorilor din România.

Într-o perioadă agitată precum cea
existentă acum în lumea politică din
România, până şi oamenii de cultură
fac adesea introspecţie în miezul eve-
nimentelor. Opiniile lor nu pot fi de-
taşate de ceea ce se petrece în jurul lor.

Acesta este cu siguranţă motivul
pentru care, în deschiderea acestui nu-
măr bogat în materiale de factură cul-
turală şi artă, poetul, gazetarul şi ana-
listul politic Dumitru Păcuraru aduce
în prim plan o serie de mutaţii remar-
cate în ultima perioadă, inclusiv în cul-
tură. Potrivit acestuia "(...) Un gen literar
- folcloric aparte îşi face apariţia în câm-
pul literaturii politice< sloganele cu ri-
mă. S-au evidenţiat protestatarii # Rezist
din Piaţa Victoriei şi din centrele ma-
rilor oraşe, parlamentarilor USR  reve-
nindu-le meritul de a le fi introdus în
parlament pe uşa din faţă. Nu s-au lăsat
mai prejos nici participanţii la mitingul
PSD. Printre sloganele cu rimă s-a re-
marcat< "Vrem Prosperitate/Nu Securi-
tate". Riposta # Rezist< "Stima noastră
şi mândria - Liviu Dragnea - Puşcăria".
Autorul editorialului intitulat sugestiv
"O perioadă non-istorică", face o in-
trospecţie inclusiv în disputa iscată la
nivel naţional în ceea ce priveşte unele
demersuri controversate ale preşedin-
telui Klaus Iohannis cu privire la sus-
pendarea Laurei Codruţa Kovesi din
fruntea Direcţiei Naţionale Antico-
rupţie - DNA. Cu detaşare, referitor la
eventuala schimbare a şefilor unor for-
maţiuni politice, Dumitru Păcuraru
conchide< " (...) Nu există din păcate,
personaje din liniile secunde care să se
fi impus ca personalităţi distincte, cu
autoritate morală indiscutabilă atât în
propriul partid cât şi înafară. Elita po-
litică, în înţelesul cel mai nobil al cu-
vântului, se poate spune că este sublimă,
dar caragialiceşte fie spus, lipseşte cu
desăvârşire ... (...) Mitingurile acestei
perioade au un singur scop, acela de a
demonstra că sunt multe persoane ne-
mulţumite de o anume stare de lucruri.
(...) Electrizarea maselor este o îndelet-

nicire grea  (...)". Autorul editorialului
aduce în discuţie falşii profeţi, cavaleri
ai abuzurilor, mediocritatea din mediul
politic, mitingul PSD din 9 iunie ş.a.

Suita materialelor exclusiv de fac-
tură literară şi culturală este deschisă
de Alexandru Zotta, cu titlul< "Un dis-
curs exemplar - Alexandru Vaida Voe-
vod", sub genericul Centenar.

Omul de cultură, profesorul Ghe-
orghe Gheorghiade, deschide Cronica
Literară, face recenzia cărţii< "Dada în
direct - Petre Răileanu". Se cuvine
menţionat faptul că Petre Răileanu este
cercetător independent şi eseist şi tră-
ieşte de mai mulţi ani în Franţa. A fost
coleg de redacţie o perioadă de timp,
printre alţii cu Dinu Flămând şi cu Ma-
tei Vişniec la Radio France Internatio-
nale.

La aceeaşi rubrică, Constatin Cu-
bleşan semnează materialul "I. Monica
Pillat - Poezia sentimentală şi intelec-
tuală". În finalul prezentării, autorul ar-
ticolului conchide< " (..)  Mult prea dis-
cretă în peisajul liricii contemporane,
Monica Pillat e poetă veritabilă, oferind
o creaţie de profundă tandreţe intelec-
tuală, rarisimă în zilele noastre - o lume
mult prea indiferentă la trăirile sufle-

teşti, exprimate fără violenţe de limbaj,
ba dimpotrivă, având cultul verbului
încărcat cu profunde înţelesuri cărtu-
răreşti".

Liliana Danciu, în materialul "De-
miurgie poetică feminină şi confesiune
lirică", face o introspecţie  în creaţia
poetică a Rodicăi Braga, consemnând
"(...) Lirismul poemelor Rodicăi Braga
este expresia unei sensibilităţi lucide şi
interogative aflată într-o continuă ex-
plorare a interiorităţii  (...)"

În paginile acestui număr, în "An-
tologia Orfeu" se regăseşte un grupaj
de poeme semnat Cassian Maria Spiri-
don, un prieten al scriitorilor şi citito-
rilor sătmăreni. El este secondat de Mir-
cea Bârsilă, de Ioan F. Pop, Ioan Mateuţ,
de Marcel Mureşan.

Cronica literară este continuat[ de
Ioan Nistor, cel care semnează mate-
rialul< "Poezia lui Dumitru Păcuraru -
un viespar liric". După enumerarea vo-
lumelor editate de poetul Dumitru Pă-
curaru, unele dintre ele nedifuzate, Ioan
Nistor aşterne pe hârtie şi alte gânduri.
Cu referire la volumul proaspăt apărut
"Punctul de inversare a memoriei", Ioan
Nistor punctează< " (...) Mai mulţi co-
mentatori au vorbit de temperamentalul

Dumitru Păcuraru care inovează me-
reu, cu fiecare poem. El nu acceptă ru-
tina, nu revine la vechiul drum, caută
mereu teme şi realizează noi pros-
pecţiuni ale limbajului. Susţine că nu
are încredere în literatură, dar nu a
abandonat niciodată poezia şi acest lu-
cru e de apreciat  (...)".

Poetul şi eseistul George Vulturescu
semnează materialul< "La foc continuu<
1 Lucian Vasiliu (Cod numeric perso-
nal)". "Cod numeric personal - (...) vo-
lumul său recent (Cartea Românească,
2018) e un bun prilej de a revedea por-
tretul liric al bârlădeanului care a rezu-
grăvit Marile Umbre ale frescelor din
Panteonul literar al Iaşului (...)". Tot Ge-
orge Vulturescu semnează sub titlul "La
foc continuu< 2 Nerostitele" consemnări
privind privind volumul lui Mircea Pe-
tean.

Marius Manta prezintă consideraţii
privind poezii scrise de Flavia Adam,
adunate în tomul "Raiul de urgenţă".

Referitor la poezia scrisă de Aure-
lian Sârbu, Liviu Petru Bercea, cu refe-
rire la volumul "Pana de sprijin",  con-
semnează< "(...) poetul nu se dezminte
nici în volumul de faţă. Doar că recenta
carte, pe care inexpresivele mele rânduri

o însoţesc modest, prin comentariul de
aici, are în plus ceva< o indiscutabilă
unitate ideatică, cu sorgintea într-o re-
semnare calmă şi demnă, poate nu cea
mai fericită printre opţiunile contem-
poranilor, mai degrabă agresivi, dar una
care îl va singulariza şi mai mult (...)".

Merită remarcat şi dialogul dintre
Nicolae Busuioc şi Daniel Corbu, inti-
tulat "Mi-i dat să cred în poezie nu ca
intr-o profesiune, ci ca într-un mira-
col".

Secţiunea Eseu este deschis[ de Du-
san Strojkovic cu materialul< "Lumina
albastră a poeziei - Lacrimă a lui Lucian
Blaga".

Scriitorul, criticul şi universitarul
Gheorge Glodeanu, semnează materia-
lul< "Scrisorile de dragoste ale lui Leonid
Dimov (I)". 

Rubrica "Tineri poeţi" aduce în
atenţie publică două poete< Dana Criste
şi Coralia Lipcei.

Vasile Sălăjan îi aduce în atenţie pu-
blică pe regretaţii Dorin Sălăjan şi fiica
acestuia Raluca, în materialul "Dorin
Sălăjan< Frigul din sertare sau Sertarul
cel rece - scurtă evocare".

Poesis Internaţional - aduce în
spaţiul public poeme semnate de Duska
Vrhovac, Vitor Sousa, Dagmar Maria
Anoca, Bei Tai, Iossif Ventura.

Eseul "Tudor Vianu, un program in-
finit de la Filozofia culturii la criza su-
pravieţuirii", este semnat de Dragoş Ni-
culescu.

Arta în acest număr al revistei este
reprezentată magistral de numeroase
fotografii din lume, imortalizate de Leo-
nard. După cum conchide Dumitru Pă-
curaru< "(...) Căutând sensuri şi mesaje
ascunse în imaginile surprinse de apa-
ratul de fotografiat, dacă Leonard nu ar
fi fiul poetului George Vulturescu nu
ştiu dacă s-ar gândi cineva să privească
această desfăşurare de lumină şi culoare
ce iradiază din fiecare fotografie prin
prisma ochiului orb. În cazul fiului, un
sistem de lentile care surprinde magia,
parcă extrăgând obiectul fotografiat din
lumea reală (...) Leonard Vulturescu
este mai mult decât un fotograf, el este
un artist, care căutând cu răbdare şi cu-
riozitate, găseşte unghiul potrivit din
care trebuie privit un obiect pentru ca
acesta să fie privit ca o atentică operă
de artă".

Pe coperta conceput[ de Oana
P[curaru este reprodus Monumentul
refugia\ilor de la Carei, realizat de  scul-
ptorul b[im[rean Gyori Csaba.

Ioan Aniţaş 

Într-o perioadă agitată precum cea existentă acum în lumea politică din România,
până şi oamenii de cultură fac adesea introspecţie în miezul evenimentelor. Opiniile lor
nu pot fi detaşate de ceea ce se petrece în jurul lor.

Arta în acest număr al revistei este reprezentată magistral de numeroase fotografii din lume, imortalizate de Leonard

Iran, ziggurat - Chogha Zanbil, 
1250 `.e.n

A ap[rut num[rul 5 al revistei „Acolada”

Revista Poesis, o grani\[ care
une;te poezia ;i arta 
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S~N~TATE
Prin con\inutul bogat `n substan\e active, produsul Bitter „Ierburile vie\ii”, at]t sub form[ de

tinctur[, c]t ;i de capsule sau ceai, este un remediu eficace ̀ n armonizarea tuturor func\iilor vitale
ale organismului.

De obicei, persoana căreia i-a
fost implantat un stimulator car-
diac, la scurt timp după inter-
venţie îşi poate exercita profesia
şi activităţile obişnuite fără pro-
bleme. 

Iată în continuare câteva răspunsuri
la cele mai frecvente întrebări legate de
regulile și eventualele restricţii care se
impun după implantarea stimulatorului
cardiac.

Un circuit electronic 
şi o baterie

Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu
Georgescu, șefa Clinicii de Cardiologie
din cadrul Institutului de Boli Cardio-
vasculare „George I.M. Georgescu“ Iași
explică rolul stimulatorului cardiac. „Du-
pă implantarea unui stimulator cardiac,
mușchiul cardiac este stimulat cu ajuto-
rul unui sistem cu stimulator prin im-
pulsuri electrice reglate cu atenţie, astfel
încât ritmul cardiac să redevină asemă-
nător cu cel al unei inimi sănătoase. Sis-
temele moderne de stimulatoare pot fi
adaptate oricărei disfuncţii speciale a ini-
mii. Ele constau din stimulatorul cardiac
și din electrozii cu care este conectat. Sti-
mulatorul cardiac conţine un circuit elec-
tronic de comandă miniaturizat și o ba-
terie. El se activează întotdeauna când la
pacient apare o tulburare de ritm cardiac.
Multe stimulatoare pot adapta automat
frecvenţa cu care emit impulsuri electrice

la modificarea proceselor vitale din or-
ganism. Modificarea necesităţilor fizice,
care apar spre exemplu la alergare, înot
sau lucru în grădină, sunt compensate
de stimulatorul cardiac cu o frecvenţă
crescută a contracţiilor cardiace.

Eventuale simptome

Implantarea durează de cele mai
multe ori sub o oră. De regulă este anes-
teziată local o zonă de sub claviculă și se
realizează o incizie mică. Electrodul sti-
mulatorului cardiac este introdus apoi
cu atenţie printr-o venă în inimă. Deoa-
rece vasele de sânge nu sunt sensibile la
durere, pentru această procedură nu este
necesară nicio anestezie suplimentară.

Medicul supraveghează poziţionarea co-
rectă a electrodului în inimă printr-un
ecran Röntgen. După ce funcţionarea
electrodului a fost testată, el va fi conectat
la stimulator. Într-un mic „buzunar“ se
implantează stimulatorul cardiac sub cla-
viculă. Apoi medicul coase locul inciziei
cu câteva înţepături. La scurt timp după
intervenţie, pacienţii sunt în mod normal
refăcuţi. În anumite condiţii pot fi sesi-
zate dureri minore la nivelul plăgii pe lo-
cul implantului. Aceste tulburări se ate-
nuează de regulă rapid, iar în scurt timp,
pacientul nu va mai sesiza prezenţa sti-
mulatorului cardiac. Atenţie< în primele
zile după intervenţie trebuie să evitaţi
mișcările ample din umăr pe partea sti-
mulatorului. E indicat să luaţi legătura
cu medicul curant dacă locul implantului
se înroșește sau devine fierbinte, se tu-
mefiază sau dacă apar secreţii> sau dacă
faceţi febră, apare senzaţie de ameţeală,
simţiţi dureri în piept sau stări de obo-
seală și slăbiciune permanentă.

Examinări periodice

La scurt timp după implantare, la o
dată stabilită cu medicul, pacientul va
veni la prima examinare ulterioară în ca-
drul căreia medicul va verifica activitatea
cardiacă și funcţiile stimulatorului. În
funcţie de cerinţe, programul stimulato-
rului va fi adaptat la necesităţile pacien-
tului. Pentru aceasta nu este necesară ni-
cio intervenţie chirurgicală suplimentară,
deoarece medicul utilizează un aparat
extern pentru programare. În majoritatea

cazurilor, pacienţii nu vor sesiza că a avut
loc o reprogramare. În perioada urmă-
toare, pacientul va fi chemat la intervale
regulate pentru un consult de verificare
- de regulă la fiecare șase luni. În cadrul
acestor examinări, medicul verifică mo-
dul de funcţionare a stimulatorului, sta-
rea bateriei, precum și pragul de stimu-
lare al inimii.

Pot folosi aparatele electrice?

Stimulatoarele cardiace sunt prote-
jate în mare măsură împotriva influenţei
aparatelor electrice și radiaţiei emise de
acestea. Dacă sesizaţi totuși în apropierea
aparatelor electrice simptome cum sunt
bătăi mai rapide ale inimii, puls neregulat
sau ameţeală, îndepărtaţi-vă imediat de
acest aparat și/sau deconectaţi-l. În caz
de incertitudine, informaţi medicul des-
pre acest eveniment.

Aparate electrice fără niciun risc< Te-
levizoare, aparate radio, căști wireless,
instalaţii audio stereo sau instalaţii au-
diovizuale similare> Telefoane fără fir>
Uscătoare de păr, aparate electrice de ras
sau alte aparate electrice de baie> Mașini
de spălat, aspiratoare, cuptoare cu mi-
crounde, mașini de spălat vase și alte apa-
rate electro-casnice similare> Computere,
faxuri, copiatoare, imprimante etc.> Toate
mașinile de gătit> Pulsmetre.

Aparate cu riscuri

Dacă doriţi să folosiţi un telefon mo-
bil, pentru a preveni posibile tulburări,

trebuie să ţineţi în permanenţă telefonul
mobil pe partea opusă stimulatorului
cardiac implantat. Nici după folosire nu
este permisă păstrarea acestuia în apro-
pierea stimulatorului cardiac.

Acordaţi atenţie indicaţiilor produ-
cătorului, care pot restricţiona folosirea
de către purtătorii de stimulator cardiac
a următoarelor aparate/instalaţii< Mașini
care produc vibraţii intense (mașini de
găurit etc.)> Arme de foc> Aparate elec-
trice care produc câmpuri electrice in-
tense, conductori de înaltă tensiune, in-
stalaţii de emisie pentru radio, televiziu-
ne și radar, sisteme electrice de aprindere
neecranate.

Percepţia funcţionării 
stimulatorului cardiac

Stimulatorul cardiac produce numai
un curent electric slab, care acţionează
exclusiv asupra inimii. Dacă observaţi
totuși semnalmente neobișnuite (de ex.
un sughiţ continuu), discutaţi cu medicul
curant.

Durata de serviciu a bateriei depinde
de tipul stimulatorului, de tabloul clinic
și de frecvenţa stimulării. În general, sti-
mulatoarele cardiace funcţionează mai
mulţi ani.

Medicul verifică suplimentar, pe par-
cursul examinărilor ulterioare regulate,
starea bateriei. Dacă aceasta tinde să se
descarce, stimulatorul dumneavoastră va
fi înlocuit la timp cu unul nou.

A consemnat Stelian Crainic

Bitterul „Ierburile vie\ii” este
ob\inut din 21 de plante medicinale.
Produsul are un efect energizant ;i
tonifiant asupra sistemului nervos,
`nl[tur[  blocajele energetice, ajut[
la calmarea general[ a organismului
;i confer[ o stare de confort psihic
;i echilibru emo\ional. Prin con\in-
utul bogat `n substan\e active, pro-
dusul Bitter „Ierburile vie\ii”, at]t
sub form[ de tinctur[, c]t ;i de cap-
sule sau ceai, este un remediu eficace
`n armonizarea tuturor func\iilor
vitale ale organismului. Ajut[ la
depurarea ;i detoxifierea organis-
mului de reziduuri ;i toxine, purif-
ic[ s]ngele, elimin[ excesul de ap[
;i secre\ii prin diurez[ ;i
expectora\ie. Corecteaz[ caren\ele
de vitamine ;i minerale ;i `nt[re;te
imunitatea natural[ a organismului
datorit[ caracterului vitaminizant
;i mineralizant.

Ingrediente< Ap[ demineralizat[, Al-
cool etilic de cereale, Isop (Hyssopus offic-
inalis), Busuioc (Ocinum basilicum), Roz-
marin (Rosmarinus officinalis), Sun[toare
(Hypericum perforatum), S]nzian[ (Gal-
ium verum), Sulfin[ (Melilotus officinalis),
Trei-fra\i-p[ta\i (Viola tricolor), P[ducel
(Crataegus monogyna), Schinel (Cnicus
benedictus), Urzic[ (Urtica dioica),
Cre\i;oar[ (Alchemilla vulgaris), Turi\[-
mare (Agrimonia eupatoria), Coada-
;oricelului (Achillea millefolium), Coada-
calului (Equisetum arvense), Salvie (Salvia
officinalis), G[lbenele (Calendula offici-
nalis), Troscot (Polygonum aviculare),
Mesteac[n (Betula verrucosa), Ceai-verde

(Camellia sinensis), Ceai-negru (ea
sinensis), Hibiscus (Hybiscus sabdariffa),
Stevia rebaudiana.  

Este recomandat ca adjuvant `n toni-
fierea sistemului nervos ;i `n ameliorarea
unor afec\iuni nervoase (dureri de cap,
migrene, depresii, nevroze, anxietate, in-
somnii), `mbun[t[\irea func\iilor psihice
(memorie, concentrare, aten\ie, coor-
donare), artrite ;i artroze, edeme de natur[
renal[, reumatismal[ sau cardiac[.

Mod de administrare< Intern - Bitter
„Ierburile vie\ii”sub form[ de tinctur[ se
folose;te dizolvat `n ceai sau  ap[, 1 lin-
guri\[ `nainte de mas[ ;i 1 linguri\[ dup[
mas[, de 3 ori pe zi, ̀ n cure de 6 s[pt[m]ni,
pauz[ de o lun[ ;i cura se poate relua. Per-

soanele care nu au  voie s[ consume alcool
vor dizolva bitterul ̀ n ap[ sau ceai fierbinte,
l[s]nd 5-10 minute `n repaus pentru a se
evapora alcoolul sau acest produs se poate
`nlocui cu Bitter „Ierburile vie\ii” capsule
care se folose;te astfel< adul\i, c]te 2 capsule
de 3 ori pe zi, dup[ mesele principale, `n
cure de 6 s[pt[m]ni, cu pauze de 10 zile>
copii de la 6 ani `n sus< 1 capsul[ de 3 ori
pe zi, dup[ mesele principale, ̀ n cure de 3
s[pt[m]ni, cu pauze de 10 zile. Extern< se
poate utiliza Bitterul „Ierburile vie\ii” sub
form[ de tinctur[ pentru masaje sau com-
prese cu Ceaiul „Ierburile vie\ii”< Intern<
infuzie din 1-2 doze la 200 ml ap[ fierbinte,
se pot consuma 3 ceaiuri pe zi de c[tre
`ntreaga familie, `n cure de lung[ durat[.

Extern< se poate ad[uga la baia general[
pentru reconfortarea organismului.

Ceaiul “Ierburile vie\ii”

Ceaiul "Ierburile vie\ii" este un produs
tonic ;i calmant, depurativ, detoxifiant, di-
uretic, vitaminizant ;i mineralizant. Ceaiul
contribuie la `nl[turarea blocajelor ener-
getice ;i de asemenea, ajut[ la calmarea ;i
lini;tirea general[ a organismului. ~n com-
ponen\a lui intr[ urm[toarele plante< Isop-
(Hyssopus officinalis), Busuioc- (Ocinum
basilicum), Rozmarin-(Rosmarinus offic-
inalis), Sun[toare- (Hypericum perfora-
tum), S]nzian[- (Galium verum), Sulfin[-
(Melilotus officinalis), Trei-fra\i-p[ta\i-

(Viola tricolor), P[ducel - (Crataegus
monogyna), Schinel-(Cnicus benedictus),
Urzica-mare- (Urtica dioica), Cre\i;oara-
(Alchemilla vulgaris), Turi\a-mare-(Ag-
rimonia eupatoria), Coada ;oricelului-(
Achillea millefolium), Coada-calului-(Eq-
uisetum arvense), Salvie-(Salvia offici-
nalis), G[lbenele-(Calendula officinalis),
Ceai verde-(Camellia sinensis), Hibiscus-
(Hybiscus sabdariffa).

Intern – infuzie din 1-2 doze la 200
ml ap[ fierbinte, se pot consuma 3 ceaiuri
pe zi, de ̀ ntreaga familie, ̀ n cure de lung[
durat[. Extern< se poate ad[uga la baia
general[ pentru reconfortarea organismu-
lui.

Contraindica\ii< Nu se administreaz[
persoanelor alergice la vreunul din ingre-
dientele produsului.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261.716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271 338 > 0262.372 695 
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Bitterul Ierburile vie\ii de la Hypericum 
are rol tonic asupra sistemului nervos

Inim[ comandat[ de baterie< stimulatorul cardiac
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Vin de zmeur[

Papana; cu dulcea\[
de vi;ine

Mod de preparare<

Zmeura se curăță, se spală și se lasă
într-o strecurătoare sau într-un tifon
curat să se scurgă. Într-un vas mai mă-
rișor fructele se zdrobesc cu mâna și
se amestecă cu zahărul, apoi se lasă la
răcoare până a doua zi, când se toarnă
într-o damigeană de 10 litri. Se adaugă
zeama de lămâie proaspăt stoarsă, droj-

dia se dizolvă în apă, se toarnă și aceas-
ta în damigeană, apoi se adaugă apa,
lăsând un spațiu gol de circa 4 degete
până la gâtul vasului. Se astupă cu un
dop de fermentație, iar capătul furtu-
nului se pune într-un vas cu apă. Se
lasă să se fermenteze, apoi să se așeze,
după care vinul se poate strecura. Pro-
cesul de fermentație poate dura între 3
și 5 săptămâni. Vom obține o băutură
ușor sifonată, foarte răcoritoare, care
se poate servi și cu cuburi de gheață.

Ingrediente<

2 kg de zmeure coapte, 2 kg
de zahăr alb (în acest caz zahărul
brun nu este indicat, deoarece ar
putea tulbura compoziția), 2 lin-
guri de zeamă de lămâie, o bu-
cățică de drojdie proaspătă, de
mărimea unei nuci, circa 6 litri

de apă.

Mod de preparare<

Brânza de vaci se freacă cu zahărul
pudră, se adaugă gălbenușurile, vanilia
(sau zahărul vanilat) și bicarbonatul
stins cu zeama de lăm]ie, apoi se omo-
genizează bine ingredientele. Separat

se bat spumă albu;urile și se adaugă în
compozi\ie, cu grijă, ca aluatul să ră-
mână pufos. Se adaugă făina și se
frăm]ntă p]nă când aluatul nu se mai
lipe;te de m]ini. Se fac 8 biluțe mari
din aluat, și 8 bilu\e mici, se face o gau-
ră pe mijloc la bilele mari, după care,
toate se prăjesc pe ambele păr\i în baie
de ulei. Cât sunt fierbinți se pune peste
gogoașă sm]nt]na, iar deasupra dul-
cea\a.

Ingrediente pentru 8
papanaşi<

400 gr branză de vaci, 2 ouă,
300 g de făin[, 50 g de zahăr pu-
dră, 1/2 linguri\ă bicarbonat,
o linguri\ă zeamă de lăm]ie, 1-2
pliculețe de zahăr vanilat sau
esență de vanilie, ulei pentru pră-
jit, 200 g de sm]nt]nă lichidă,

200 g de dulcea\ă de vișine.

Guia; ardelenesc

Mod de preparare<

Chiminul (dacă folosiți) se prăjește
ușor în untură sau ulei, se adaugă ceapa
mărunțită și se călește, se adaugă car-
nea și oasele, se călesc mai departe până
când începe să se prăjească. Se adaugă
o linguriță de boia și boia iute, după

gust. Se toarnă apă și se fierbe circa o
oră, până când carnea începe să se în-
moaie. Se adaugă zarzavaturile tăiate
cuburi sau rondele, sare și piper după
gust, pătrunjelul verde și ardeiul tăiat
în 4, când carnea și zarzavaturile sunt
aproape fierte se adaugă și cartofii tăiați
cuburi, apoi tăițeii, ori g[luștele sau
zdrențele preparate în mod clasic. Se
fierbe la foc potrivit, până când toate
ingredientele se înmoaie. Consistența
se stabilește după gust. La servire se
pot adăuga frunze proaspete de pă-
trunjel sau ardei iute.

Ingrediente<

1 kg carne mânzat cubulețe,
minim 1/2 kg oase de vită, o ceapă
mare, 600 g zarzavaturi (morcovi,
pătrunjei, gulii, țelină, eventual și
altele), 500 g cartofi, 200 g tăiței
răzuiți, galuște sau zdrențe, o lin-
gură mare de untură de porc sau
ulei, pătrunjel verde, un ardei gras,
boia de ardei, boia iute, sare, piper,
chimin pudră (dacă vă place) ar-

dei iute la servire.

Chiftelu\e de dovleac
cu brânz[

Mod de preparare<

Dovleceii se spală, se răzuiesc cu
tot cu coajă, se sărează, apoi se lasă să
stea într-un bol cât să-şi lase zeama.
După ce şi-au lăsat lichidul, dovleceii
se scurg bine, sau preferabil, se storc.
Cu cât dovleceii sunt mai bine scurşi,

cu atât veţi folosi mai puţină făină.
Se  răzuie;te brânza telemea şi usturo-
iul, apoi se amestecă cu dovlecelul, ouă-
le, pătrunjelul, sare și pier după gust.
Se amestecă bine toate ingredientele şi
se adaugă treptat făina, până când ajun-
geți la consistența dorită. Se formează
chifteluțele și se prăjesc circa 3-4 mi-
nute pe fiecare parte în baie de ulei,
până se rumenesc frumos. Se scot pe
un servetel de hartie să se absoarbă
surplusul de grăsime, și pot fi servite
ca fel principal sau garnitură.

Ingrediente<

200 g de brânză telemea, 200
g de făină, 3 dovlecei, 3-4 căţei
de usturoi, după gust 2 ouă, o le-
gătură pătrunjel verde, eventual
și mărar, sare și piper, tot după

gust, ulei pentru prăjit.

Cu siguranţă, adesea aţi văzut
în grădinile de legume o plantă
cu frunze ovale, cu grosime mai
mare. Planta se prezintă ca fiind
o buruiană destul de expansivă.
Mulţi o stârpesc, fără a-i cunoaşte
valenţele curative. Poate intuiţi
despre ce este vorba - iarba grasă.

Iarba-grasă este bogată în oligoele-
mente, dintre care potasiul, magneziul și
calciul se găsesc în cantităţi însemnate.
De asemenea, această plantă este bogată
în vitaminele C și E, dar și în vitamine
din complexul de B-uri. Iarba-grasă
conţine cei mai importanţi acizi grași
Omega 3. Unul dintre aceștia este acidul
alfa-linoleic, care nu poate fi sintetizat
de corp și trebuie asigurat prin alimen-
taţie. Acest acid joacă un rol important
în prevenirea artrozei. Totodată, acizii
grași Omega 3 previn bolile cardiovas-
culare. Frunzele plantei sunt mai bogate
în compuși fenolici decât tijele. Acest tip
de compuși au proprietăţi antioxidante
și anxiolitice și joacă un rol esenţial în
prevenirea diabetului de tip 2.

Atât tijele, cât și frunzele se pot con-
suma în salate, în supe sau în omlete.
Gustul acestei plante este ușor iute.

Iarba-grasă are proprietăţi laxative,
diuretice, fiind benefică în special în ca-
zul iritaţiilor mucoasei. Graţie acestor
proprietăţi, dă rezultate spectaculoase în
regimurile de slăbire, detoxifică organis-
mul și, desigur, tratează constipaţia. În
aceste scopuri, iarba-grasă se adminis-
trează sub formă de ceai (o jumătate de
lingură de iarbă uscată la o ceașcă).

Din iarbă-grasă uscată și rădăcina de
păpădie uscată se obţine un ceai care te
ajută să scapi de problemele cu acneea.

Aplicat direct pe piele, sucul de iar-
ba-grasă luptă eficient împotriva con-
tracturilor musculare. În plus, este hi-
dratant, calmant, cicatrizant, antiinfla-
mator, dezinfectant și antibacterian. Cal-
mează iritaţiile și favorizează cicatrizarea.
Compresele cu suc calmează conjuncti-
vita și inflamaţia pleoapelor.

Mestecarea frunzelor calmează in-
flamaţia gingiilor și chiar durerile de gât.

Cum prepari cataplasmele 

Aceste cataplasme pot fi aplicate pe
piele pentru calmarea iritaţiilor, cicatri-
zarea rănilor sau în cazul contracturilor
musculare. Amestecă o lingură de frunze
proaspete de iarbă-grasă cu o lingură de
ulei de măsline. În cazul în care consis-
tenţa este mult prea lichidă, se adaugă
puţină pulbere de argilă verde sau albă.

Dacii numeau iarba grasă lax

Dacii foloseau planta pentru proprie-
tățile sale medicinale. Era considerată un
elixir. Hipocrate a observat că dă rezultate
în diabet, avitaminoze, migrene, con-
junctivită, hemoroizi, boli de rinichi,
viermi intestinali. Chinezii o folosesc din
cele mai vechi timpuri în alimentaţie, dar
și în tratarea a diverse afecţiuni.

Planta este utilizată la îmbunătăţirea
memoriei, diabet, oprește sângerările,
impotenţă, mușcături de insecte, diaree,
în afecţiuni ale aparatului urinar, ale fi-
catului, cistite, afecţiuni ale pielii, infecţii
cu streptococ, spasme musculare.

Seminţele de iarbă-grasă (iarba por-
cului) lăsate la infuzat sunt indicate în
balonare și tulburări de somn.

Folosim tulpina, frunzele și florile,
proaspete sau uscate. Frunzele acrișoare
merg de minune în salate și alte prepa-
rate. Se pot face ceaiuri, decocturi, infuzii
din plantă. Este apreciată de animalele
din ogradă. Planta păstrează umiditatea
solului din grădină.

Pentru că se dezvoltă și pe terenuri
sărace, planta reprezintă un aliment im-
portant în ţările slab dezvoltate.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Iarba-gras[ are 
propriet[\i laxative

;i diuretice

Iarba-grasă are proprietăţi laxative, diuretice, fiind benefică în special în cazul iritaţiilor
mucoasei. Graţie acestor proprietăţi, dă rezultate spectaculoase în regimurile de slăbire, detoxifică
organismul şi, desigur, tratează constipaţia. În aceste scopuri, iarba-grasă se administrează
sub formă de ceai (o jumătate de lingură de iarbă uscată la o ceaşcă).

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Deşi ziua nunții e eclipsată de
rochia miresei, probabil şi tu eşti
unul dintre viitorii miri la fel de
preocupați de ținuta lor, şi îți do-
reşti un costum de nuntă care s[ te
diferențieze din mulțimea de in-
vitați, şi care totodată să nu ră-
mână uitat în garderobă, ci să
poată fi purtat şi cu alte ocazii.

Pe cât de frumoasă și distractivă este
ziua petrecerii, pe atât de stresante pot fi
pregătirile de dinaintea evenimentului.
Dacă te afli în postura de viitor mire,
am creat pentru tine un ghid complet cu
toate informațiile care să te ajute să creezi
un outfit impecabil pe care să îl porți în
ziua nunții.

Află în continuare tot ce te poate in-
teresa, de la ce materiale și tendințe poți
să alegi pentru sacou și pantaloni, până
la cum să îți accesorizezi ținuta!

De ce detalii să ții cont?

Tradițional, costumul de mire este
format dintr-o jachetă  (dinner jacket /
smoking jacket),  de culoare neagră sau
bleumarin, pantaloni din același material
și culoare, asortați cu o vestă de ceremo-
nie sau brâu, în funcție de modelul ja-
chetei, o cămașă bărbătească de culoare
albă, un papion, și pantofi de mire de cu-
loare neagră, din piele lăcuită sau lustrui-
tă. Acesta este însă doar începutul unei
adevărate ținute de mire.

Codul vestimentar Black tie oferă un
număr mare de variații de ținute care pot
fi folosite strategic, în avantajul tău. Iată
ce îți va fi util să știi în momentul în care
plănuiești fiecare element al ținutei<

Află croiala costumului 
de mire care ți se potriveşte

Pe lângă stilul tău, primul pas în ale-
gerea croielii unui costum de ceremonie
depinde foarte mult de conformația cor-
pului. De aceea, nu ne putem raporta la
un singur stil. În rândurile ce urmează
vei descoperi dintre ce stiluri să alegi
pentru costumul tău care să-ți pună în
valoare corpul.

Costumul cu o croial[ 
clasică, regular

Costumul de mire cu o croială regu-
lar/clasică este recomandat dacă de obicei
adopți un stil clasic. În plus, modul în
care costumele cu croială normală sunt
confecționate îți oferă mai multă libertate
în mișcare. Un astfel de costum este mai
larg în jurul trupului - atât sacoul, cât și
pantalonii. 

Cu toate acestea, croiala normală nu
înseamnă că hainele vor fi largi pentru
persoana care le poartă. Croit corespun-
zător, un costum clasic se va așeza bine
pe corp. 

Costum de mire 
cu o croială slim fit

Croiala slim fit este din ce în ce mai
populară printre alegerile unui adevărat
gentleman. Sacourile slim sunt croite să
cambreze mai bine corpul și încadrează
mai bine conformația celui care îl poartă.
Nu este neapărat obligatoriu, dar croiala
este mai îngustă în jurul brațelor, al piep-
tului și al taliei. Atât sacoul, cât și panta-
lonii sunt mai strâmți în jurul taliei și al
coapselor. Un astfel de costum te avan-
tajează și ți se potriveste mai ales dacă ai
o statură atletică.

Costumul de mire 
cu o croială made to measure

Un costum de mire made to measure
este o cale de mijloc între costumul clasic
și cel slim, deoarece toate măsurătorile
și probele îți garantează că vei avea un
costum croit special pentru tine și în
funcție de  conformația corpului tău. În
plus, un costum made to measure îți ofe-
ră și alte avantaje< poți să îți alegi tipul
materialului, culoarea, chiar și micile de-
talii precum lookul nasturilor și forma
reverului. Totodată, dacă alegi să îți faci
un costum pe comandă, economisești
timp, pentru că nu mai mergi în maga-
zine să probezi până decizi care este cos-

tumul potrivit pentru tine. Folosește tim-
pul economisit ocupându-te de alte de
alte detalii din ziua cea mare. Și cum ar
fi dacă ți-ai broda pe căptușeala sacoului
nu doar inițialele, ci data în care are loc
fericitul eveniment? Vei avea o amintire
de care să te bucuri ani la rând.

Alege culorile şi 
imprimeurile care se 
potrivesc tematicii nunții

Dacă nunta voastră are o tematică,
cel mai probabil ați ales și culorile spe-
cifice. Depinde de tine cât de îndrăzneț
ești. Poți să porți culorile tematice în ac-
cesorii, sau poți să îți iei un costum co-

lorat. Optează pentru culori clasice dacă
ai o nuntă formală. Pentru un look clasic,
culorile cele mai apreciate sunt negrul și
bleumarinul. Atât pentru sacou și pan-
taloni, dar și pentru accesorii, un stil tra-
dițional nu înseamnă unul plictisitor. El
reflectă eleganță și oferă un aer distins
mirelui. În plus, cu o astfel de alegere ești
sigur că nu dai greș și că nu îți vei eclipsa
soția. Dacă veți avea o nuntă neconven-
țională, atunci și outfiturile ar trebui să
fie pe măsură. Tu, mirele, poți plusa cel
mai simplu prin culoarea sacoului. În ul-
timul timp  se poartă noile versiuni de
jachete smoking, mai puțin formale, în
detrimentul sacoului clasic. Iar pentru
că designul se schimbă, atunci și culorile
trebuie să se adapteze.

Nuanțele din ce în ce mai curajoase
pe care mirii le aleg sunt< albastru navy
- o culoare emblematică și timeless, bur-
gundy sau verde închis - culori care atrag
o energie bună, cât și roșu - cea mai po-
trivită culoare să reflecte iubirea și pa-
siunea. Acestor culori li se adaugă multe
altele la fel de grandioase< violet, gri,
bronz, galben muștar, maro sau albastru
royal.

Poți completa alegerea îndrăzneață
cu diferite imprimeuri și modele pentru
materiale. Pentru o ținută de nuntă ca-
sual, mai relaxată, poți alege un design
formal de sacou, însă croit pe un mate-
rial dintr-o culoare puternică, cum ar fi
turcoaz, sau în carouri.

Alege cele mai bune 
materiale

Croiala, culorile și materialul sunt
tot timpul în concordanță. Dacă acestea
nu se combină armonios, riști să obții
un costum care te incomodează. Pentru
că vei petrece aproape 24 de ore în același
costum, materialul trebuie să fie confor-
tabil. Și în același timp, se cuvine să arăți
foarte bine. Cum obții acest lucru? Alegi
țesături de calitate. Compoziția materia-
lului este cea mai importantă. Aceasta
poate să difere, însă este important ca
materialul să fie confecționat în totalitate
din fibre naturale (lână, mătase, in, bum-
bac).

Unul dintre cele mai importante cri-
terii când alegem țesătura pentru un cos-
tum de ceremonie este gramajul. Pentru
că este important să se așeze bine costu-
mul, evită țesăturile foarte subțiri deoa-
rece în cazul acestora cutele se vor vedea
cu mult mai repede. Tot la capitolul ma-
terial, finețea firului contează foarte mult.
Pentru lână, de exemplu, finețea este
marcată de obicei cu indicatorul Super
100’s, dar ajunge și până la super 250’s.
Toate firele sunt rezistente, însă cu cât
numărul este mai mare, cu atât firul este
mai subțire, prețios și materialul devine
mai fin.

Toți producătorii au țesături și de se-
zon cald și de sezon rece, cât și blenduri
de țesături.

Anotimpul în care are loc nun-
ta influențează ce material alegi

Cu siguranță că vara materialele unui
costum de ceremonie trebuie să fie mai
subțiri, iar în sezoanele răcoroase texti-
lele să fie mai groase. Lâna, catifeaua și
brocartul sunt materialele pe care ți le
recomandăm pentru iarnă. Catifeaua,
pe  lângă faptul că ne oferă un plus pe
partea de stil, este o țesătură nobilă, redă
orice culoare mai intens, și se așează foar-
te bine pentru că este mai densă.

Un amestec de lână cu cașmir este
de asemenea o alegere bună în sezonul
rece, costumul va fi mai fin, mai plăcut
la atingere și la purtare, iar cașmirul va
ajuta și la partea de confort termic.

Chiar dacă sezonul cald înseamnă țe-
sături subțiri sau blenduri cu in, bumbac,
trebuie să ținem cont că eleganța costu-
mului nu trebuie să fie afectată. Lâna
100% este în continuare alegerea cea mai
bună chiar și când temperaturile sunt ri-
dicate. Tot vara poți alege un amestec de
lână cu mohair, pentru a ajunge la un
costum mai subțire. Mohairul va ajuta la
partea cu șifonarea, iar un alt avantaj este
că îți conferă o senzație mai răcoroasă.

Dacă locul în care are loc petrecerea
sau evenimentul permite o ținută mai le-
jeră, atunci poți opta și pentru ameste-
curile cu in sau bumbac  în culori mai
vii. Sursa tudor-tailor.com.

Croiala slim fit este din ce în ce mai populară printre alegerile unui adevărat gentleman.
Sacourile slim sunt croite să cambreze mai bine corpul şi încadrează mai bine conformația celui
care îl poartă. Nu este neapărat obligatoriu, dar croiala este mai îngustă în jurul brațelor, al
pieptului şi al taliei. Atât sacoul, cât şi pantalonii sunt mai strâmți în jurul taliei şi al coapselor.
Un astfel de costum te avantajează şi ți se potriveste mai ales dacă ai o statură atletică.

Ghid complet pentru alegerea 
costumului de mire
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Conceptul de regim/dietă pune
în încurcătură pe multe persoane,
fiind asociat în mod involuntar cu
ideea de a sl[bi. Iată însă că există
câteva diete sănătoase şi, după cum
veți observa, şi destul de asemănă-
toare ca principii, care nu impun
limitări absurde şi nici nu cauzează
carențe alimentare. 

Cu originea în diverse colțuri ale lu-
mii, aceste variante de alimentații sunt
potrivite atât pentru părinți, cât și pentru
cei mici.

Dietă mediteraneană

Poate cea mai cunoscută dintre ele,
acest tip de dietă conferă o mulțime de
beneficii conform unui studiu recent des-
fășurat în Spania< femeile gravide care
au consumat o astfel de alimentație și-
au protejat suplimentar copiii de astm și
alergii (gradul de risc a scăzut semnifi-
cativ, conform concluziilor)> se pare că
are abilitatea de a reduce riscul de boală
cardiacă cu până la 30%. Alimentele in-
cluse preponderent în această dietă sunt<
peștele, nucile, uleiul de măsline, cerea-
lele integrale, fructele și legumele (cele
din urmă sunt incluse în orice masă a zi-
lei), de fapt toate alimentele considerate
sănătoase de specialiști. Trebuie subliniat
faptul că alimentația mediteraneană se
axează în principal pe alimente vegetale,
cum sunt fructe și legume, cereale inte-
grale, leguminoase și nuci (deoarece sunt
bogate în calorii/grăsimi nu trebuie con-
sumate în cantități excesive). Alte prin-
cipii importante ale dietei sunt< înlocui-
rea untului cu grăsimi sănătoase cum
este uleiul de măsline, înlocuirea sării cu
condimente naturale sau plante, limitarea
consumului de carne roșie la câteva porții
pe lun[, consumul de pe;te și pui cel pu-
țin de 2 ori pe săptămân[. În zona me-
diteraneană, pâinea este consumată fie
simplă, fie înmuiată în ulei de măsline.
Pentru adulți, se permite vinul roșu cu
moderație. De asemenea, alături de dietă,
este importantă și menținerea unui stil
de viață activ și servirea meselor în fa-
milie.

Dietă scandinavă

Conform specialiștilor, popoarele
scandinave prezintă o sănătate de fier, în
mare parte datorându-se, desigur, ali-
mentației. Aceasta este una care prespu-
ne, ca și în cazul anterior, mai puțină car-
ne roșie și mai mult pe;te gras (se crește
nivelul grăsimilor sănătoase omega 3,
importante pentru întregul organism,
protejează împotriva bolilor cardiace,
controlează glicemia și ajută la dezvolta-
rea creierului)> când totuși se consumă
carne, trebuie să fie una de calitate și
slabă (nordicii optează pentru ren, că-
prioară și elan, animale locale). Soiurile
de pe;te gras incluse în aceasta sunt so-
mon, macrou și hering. De asemenea,
dieta scandinavă presupune și consumul
de fructe de pădure, în special roșii și
mov (bogate în antioxidanți< afine, me-
rișoare, mure, căpșuni, coacăze), al pâinii
de secară (una din cele mai bune surse
de fibre din cereale). Uleiurile folosite la
gătit sunt reduse în grăsimi saturate, cum
este cel de rapi\ă, dar și cel de măsline
este la fel de potrivit.

Dietă japoneză/Okinawa

Japonezii sunt recunoscuți pentru
durata extinsă de viață, de fapt în regiu-
nea Okinawa există peste 900 persoane

cu vârstă mai mare de 100 ani, cel mai
mare număr de centenari din lume. Lo-
calnicii prepară marea majoritate a ali-
mentelor ușor fierte la aburi și consumă
doar mici cantități de produse animale,
în majoritate crude, cum este peștele
proaspăt. Dieta Okinawa include însă
ouă sau produse lactate. De asemenea,
mănâncă mai mult tofu și produse deri-
vate din soia, mai multe decât orice altă
populație și o mare varietate de legume
și fructe. O altă particularitate a dietei
constă în nivelul redus de grăsime, doar
25% zahăr și 75% cereale, este interesant
și modul în care sunt divizate în patru
categorii în funcție de densitatea calorică<
cele mai "ușoare" sunt reprezentate de
portocale, spanac, castravete (pot fi con-
sumate în orice cantitate), iar cele mai
"grele" (conferă 3-9 calorii pe gram) de
uleiuri și grăsimi, semințe, nuci și carne
roșie care sunt consumate cu moderație.

Dietă cu alimente integrale

Cercetări recente demonstrează că
este benefic consumul alimentelor în sta-
re integrală și anume cât mai aproape de
forma naturală posibil. Astfel este vorba
de consumul cerealelor integrale în locul
celor rafinate cât mai des posibil, al fruc-
telor/legumelor/leguminoaselor în locul
suplimentelor pentru conținutul de fibre
și vitamine, de pui fără piele gătit cu in-
grediente naturale în locul celui de la fast
food (procesat cu grăsimi adăugate, aro-

me și conservanți), cartofi copți cu ceapă
verde și smântână în loc de chipsuri cu
același gust, fructe de pădure proaspete
alături de micul dejun în locul produselor
de patiserie, un smoothie cu afine
reale+iaurt+banană înghețată în locul
unui substitut artificial de culoare albă-
struie. Mulți experți consideră că un con-
sum de alimente integrale constituie cea
mai bună cale de a ne îmbunătăți sănă-
tatea și de a preveni bolile. Alimentele
integrale cum sunt legume, fructe, ce-
reale, nuci și leguminoase își mențin
complet fibrele spre deosebire de cele din
alimentele procesate.

Dietă Dash

Întrega familie poate aprecia această
alimentație. La origini, scopul s[u era de
a ajută persoanele hipertensive (scade
tensiunea). Oferă beneficii cardiace su-
plimentare, scade colesterolul și reduce
inflamația, iar conform cercetărilor re-
cente se pare că este eficientă în reducerea
tensiunii atât la copii, cât și la adulți. Ali-
mentele consumate îndeosebi în această
dietă includ legume, fructe și lactate se-
midegresate și cantități moderate de ce-
reale integrale, pe;te, pui și nuci. Un con-
sum prea mare de alcool poate crește ten-
siunea în cazul adulților, prin urmare
trebuie limitat la 2 sau mai puține băuturi
pe săptămân[. De asemenea, nu este in-
dicat consumul de cofeină.

Diete potrivite pentru
mam[ ;i copil

Mulți experți consideră că un consum de alimente integrale constituie cea mai bună cale de a
ne îmbunătăți sănătatea şi de a preveni bolile. Alimentele integrale cum sunt legume, fructe, cereale,
nuci şi leguminoase îşi mențin complet fibrele spre deosebire de cele din alimentele procesate.

Pia\a Eroii Revolu\iei, 
nr. 5 - Satu Mare

Telefon< 0361 884947

✂
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Pasărea impresionează prin
aspectul ei de o eleganţă fără ase-
mănare, prin culoarea roz, ne-
obişnuită, şi prin faptul că este
destul de prietenoasă cu omul, a
cărui atingere totuşi nu o acceptă. 

Frumoasa pasăre flamingo are o
în[lţime de 1,5 m, iar picioarele ei lungi
se termină în labe palmate. De aseme-
nea, această pasăre are un cioc înco-
voiat, diferit de cel al altor păsări, pre-
văzut cu lamele fine care îi permit să
filtreze apa din care își păstrează hrana.
Păsările flamingo trăiesc pe lacuri calde
și sărate, temperate și tropicale.

Culoarea păsării depinde în mare
măsură de alimentele înghiţite. Minu-
natele nuanţe de roz pe care le vedem
în imagini aparţin de obicei speciilor
din zona Caraibelor, unde se hrănesc
aproape exclusiv cu alge și creveţi, care
conţin carotenoizi, un gen de pigment
capabil să le asigure minunata nuanţă.

Chiar și atunci când mănâncă, pa-
sărea e elegantă. De obicei nu înoată.
Se sprijină pe picioarele sale lungi, co-
boară capul în apă și absoarbe cu ciocul
mâncarea, pe care o filtrează, separând

apa de partea nutritivă.
Sunt păsări sociale, ducându-și

existenţa în stoluri mari, grupate la sol,
rareori deplasându-se în zbor și doar
pe distanţe mici. În timpul sezonului

de împerechere, fiecare pasăre își gă-
sește partenerul, cu care rămâne până
când puiul devine independent.

Pasărea flamingo depune un singur
ou, pe care îl păzesc ambii părinţi. Tot

ambii părinţi își asumă responsabili-
tatea supravegherii, hranei și educaţiei
noului născut, care, la ieșirea din ou,
are culoarea gri și nu devine roz decât
după ce consumă alimentele capabile
să-i furnizeze pigmentul.

Până atunci, în primele 12 zile, pu-
iul este hrănit cu o substanţă grasă ne-
digerată, oferită de fiecare dintre pă-
rinţi, prin expulzarea sa din propriul
tub digestiv. După ce puiul a devenit
destul de mare ca să se poată alimenta
singur, părinţii se despart definitiv. 

În anul următor, fiecare își va forma
un nou cuplu. Faptul este cu atât mai
ciudat cu cât cuplul, inegalabil de cre-
dincios în perioada incubaţiei și a
creșterii puiului, nu mai simte nicio
atracţie reciprocă atunci când acesta a
ajuns să-și ducă viaţa pe cont propriu.
Chiar și în captivitate fiind, s-a obser-
vat că păsările flamingo nu sunt tentate
să-și refacă vechiul cuplu din sezonul
anterior și caută "ceva nou".

Flamingo este singura pasăre din
lume care trăiește în captivitate mai
mult decât în mediul natural, când de-
pășeste cu puţin 20 de ani. În captivi-
tate, ajunge adesea chiar și la 30 de ani.

Shih Tzu este o rasă de câine
de origine chineză care descinde
din rasa Lhasa Apso şi are o istorie
neclară.

Preoţii budişti din Tibet arătau
acestui câine o consideraţie religioasă
deosebită datorită asemănării cu un
leu – animal sfânt la ei (Numele Shih-
Tzu în limba chineză înseamnă “leu”).
S-ar putea să fi existat în China încă
din vremea Dinastiei Tang în secolul
al III-lea sau să fi ajuns în secolul al X-
lea. Aceast[ rasă este bine reprezentată
în arta chineză, în sculpturi şi broderii.
Câinii de tip Lhasa Apso erau făcuţi
cadou împ[raţilor chinezi de către Da-
lai Lama din Tibet şi era crescut doar
de familiile regale. Tocmai datorită
acestei asocieri, mulţi câini au fost
omor]ţi în timpul Revoluţiei Chineze.
A devenit cunoscut sub numele sau
chinezesc din 1935 cand s-a fondat
Clubul Canin Shih Tzu. În Europa a
pătruns în perioada anilor '30.

Puternic, echilibrat, viguros

Este un câine de talie mică, puter-
nic, echilibrat, viguros, mai mult lung
decât lat. Are un cap masiv şi rotund,
craniu lat între ochi, cu un bot pătrat,
scurt, plat şi nas negru. Capul este aco-
perit cu păr bogat formând mustăţile
şi barba. Părul care îi creşte pe nas este
îndreptat în sus dându-i aspectul ase-
mănător florii de crizantemă. Ochii
sunt mari, rotunzi, de culoare închisă.
Urechile mari sunt strâns lipite de cap
şi acoperite cu un păr atât de des încât
pare a se uni cu părul de pe gât. Coada
este de asemenea bogată în păr lung şi
purtată rulat deasupra spatelui. Poate
avea orice culoare sau combinaţii de

culori cu o dungă albă pe frunte şi
puţin alb la vârful cozii.

Este un câine inteligent, vesel,
blând, activ, mândru, demn, alert, oa-
recum încăpăţânat, independent şi se
împrieteneşte cu toată lumea. Este
afectuos şi devotat stăpânului, priete-
nos şi sociabil cu copiii, prevăzător cu
străinii şi se înţelege bine cu alţi câini
şi alte animale din gospod[rie.

~ngrijire 

Blana acestui câine are nevoie de
periaj zilnic pentru a evita încâlcirea
ei, iar părul de pe nas şi frunte poate fi
prins cu o clemă pentru a nu-i cădea
în ochi. La această rasă ochii sunt foarte
sensibili şi trebuie menţinuţi curaţi în
permanenţă folosind eventual picături
speciale, aceeaşi regulă aplicându-se şi

în cazul urechilor. Se recomandă piep-
tănarea părului cu o carare pe mijlocul
spatelui, iar în cazul în care nu aveţi
timp să-l periaţi atât de des, câinele
poate fi tuns o dată la două luni. 

Shih Tzu se simte foarte bine în
apartament lângă un stăpân atent, iu-
bitor şi grijuliu, deoarece are un nivel
scăzut de activitate mulţumindu-se cu
plimbări scurte. 

Pas[rea flamingo cap[t[ culoarea roz de la hrana
format[ din alge ;i creve\i

Blana acestui câine are nevoie de periaj zilnic pentru a evita încâlcirea ei, iar părul de pe nas şi frunte poate fi prins cu o
clemă pentru a nu-i cădea în ochi

Frumoasa pasăre flamingo are o în[lţime de 1,5 m, iar picioarele ei lungi se ter-
mină în labe palmate

ANIMALEPreoţii budişti din Tibet arătau acestui câine shih tzu o consideraţie religioasă deosebită datori-
tă asemănării cu un leu – animal sfânt la ei (Numele Shih-Tzu în limba chineză înseamnă “leu”)

Bufnița polară este o pasăre răpitoare
care trăiește în ținuturile polare nordice
de tundră. Femela este mai mare, albă
cu striuri și pete negricioase. Masculul
este mai mic, aproape complet de culoare
albă. Prada lor constă din lemingii și alte
rozătoare polare, dar și potârnici de ză-
padă sau iepuri şi vânează pe lumină.
Locuieşte în regiunile mlăștinoase, pe
movile de pământ. Iarna, în căutarea hra-
nei, migrează spre sud. Ca adaptare la
clima rece, are penajul foarte dens și pi-
cioarele îmbrăcate în pene. Bufnita po-
lară se întâlneşte în toată zona Nordică
a planetei< Alaska, Rusia, ţările scandi-
nave, nordul Chinei, nordul Arhipela-
gului Britanic etc. Este chiar şi pasarea
care simbolizează Quebec-ul.

Fără a lua în considerare dușmanii
naturali puțini ai bufniței, ca păsările ră-
pitoare, lupii de mare sau vulpile polare,
numărul lor a scăzut drastic în Canada
prin vânarea ei în perioada de iarnă. As-
tăzi, vânătoarea de bufniţe polare este
interzisă. Dar este încă perclitată de cir-
culația mare de autocamioane. În Scan-
dinavia scăderea efectivului de păsări es-
te explicată prin procesul de încălzire
globală a climei pe glob. IUCN a înscris
bufnița polară pe lista roșie a speciilor
periclitate.

Teroarea Albă a Nordului

Este una dintre cele mai mari şi mai
agresive specii de păsări prădătoare din
lume. Clasificată şi denumită în 1758 de
însuşi marele savant Carl Linnaeus, pa-
sărea era cunoscută de mult de popu-
laţiile nordice, care i-au dat propriile de-
numiri. În prezent acestea variaza de la<
Bufniţa de Zapadă la Fantoma Tundrei,
Ookpik, Pasărea de Noapte Scandinavă
şi până la Teroarea Albă a Nordului.

E greu de înteles la prima vedere de
ce o pasăre ar putea căpăta nişte denu-
miri atât de pline de teamă. Deşi are di-
mensiuni destul de mari pentru o zbu-
rătoare< lungimea corpului de pănă la 71
de centimetri şi anvergura aripilor de
peste un metru şi jumătate, nu pare a re-
prezenta o ameninţare, rar depăşind trei
kilograme în greutate. Vizual, este o spe-
cie greu de ignorat, având o înfăţişare
specifică< penaj alb sau pestriţ extrem de
des, acesta fiind combinat cu un înveliş
de grăsime pentru a proteja pasărea îm-
potriva frigului> ochii sunt de un galben
intens şi relativ mari raportat la mărimea
craniului, cu scopul de a vedea prada,
care de obicei este camuflată bine. Aripile
lungi, pe lângă zburat, ajută la reglarea
temperaturii, lucru foarte important
când au loc schimbari mari.

Bufniţele polare se dovedesc a fi un
model aproape ideal de prădator. Prin
adaptarea la mediu, arealul larg pe care
îl ocupă, gama largă de pradă pe care o
preferă, precum şi agresivitatea cu care
îşi protejează urmaşii ar fi şi greu să nu
reuşească. Iar adaptarea continuă la ac-
tivităţile omului şi schimbările mediului
nu fac decât să ne asigure ca această spe-
cie nu pleacă nicăieri atâta timp cât mai
există măcar un rozător de prins, sau un
peşte.

Bufni\a polar[, 
una dintre cele mai
agresive specii de
p[s[ri pr[d[toare

Pagină realizată de Ruxandra Filip 

Shih Tzu, o ras[ de câine 
considerat[ sacr[ de budi;ti
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De trei săptămâni încoace, ele-
vii sunt în vacanța de vară. E prilej
de bucurie nu doar pentru copii
şi tineri, ci şi pentru părinții lor.
Cel puțin aşa ar trebui să fie. Fac-
torul de stres ce exercita asupra
copilului încărcat zi de zi de teme
şi ore de studiu a dispărut. Asta
cu siguranță măcar în luna iulie,
că probabil august e luna plină de
făcut de teme de vacanță, de lec-
tură. 

Unii părinți se stresează ce vor face
cu copiii pe perioada vacanței de vară.
Un lucru e clar< copiii trebuie să aibă ceva
de făcut ca să nu se plictisească. 

Vacanța la țară

Vacanța de vară, potrivit psihologilor,
e un prilej minunat de a petrece cât mai
mult timp în familie, părinți, copii, bu-
nici, de ce nu chiar unchi, mătuși, veri-
șori. Astfel, o săptămână sau două la bu-
nici înseamnă timp de calitate atât pentru
cei mari, cât și pentru cei mici. Asta mai
ales dacă bunicii stau la țară. Primul lucru
e să încercați să limitați accesul copiilor
la tablete, telefoane mobile sau laptopuri
în tot acest timp, să îi antrenați în jocuri
în natură. Când ajung copiii să stea toată
ziua pe calculator? Când se plictisesc,
atunci când prietenii lor sunt plecați în
vacanțe și părinții sunt toată ziua la mun-
că. Evident, și copilul trebuie să aibă ceva
de făcut, ceva ce îi face plăcere, în timpul
în care părinții muncesc. 

Școli de vară cu ateliere 
pe gustul copiilor

Unii părinți aleg pentru copiii lor
școlile de vară, adică micuțul merge mai

departe la școală sau la grădiniță pentru
a lua parte la fel de fel de activități edu-
cative. S-ar putea să nu îi placă nici lui
ideea, mai ales când va constata că mulți
din colegii lui nu sunt prezenți. Se va
gândi că aceștia sunt chiar în vacanță,
alături de cei dragi. În schimb, dacă mi-
cuțul e întrebat ce activități și-ar dori să
practice, dans, teatru, activități sportive,
iar părintele l-ar înscrie la cursuri de
acest gen, copilul va considera că are o
vacanță de vis. Mai mult decât atât, își va
face prieteni noi, va dezvolta abilități și
prin urmare va deveni mai sociabil. Toate
activitățile de vacanță trebuie să fie plă-
cute, relaxante și, mai mult decât orice,
distractive. Învățarea se face prin joacă.

Taberele cresc capacitatea 
copilului de separare de părinți

O altă soluție pentru petrecerea va-
canței de vară este tabăra sau excursiile.
Taberele școlare joacă un rol semnificativ

în dezvoltarea celui mic. Crește capaci-
tatea de separare de părinți, autonomia,
copilul devine mai responsabil, iar par-
ticiparea la o tabără nu se uită niciodată.
Nu doar taberele sunt minunate, ci și ex-
cursiile de o zi-două. 

Cei mici tânjesc după 
timpul petrecut alături 
de mama şi tata

Și, în încheiere, dar nu în ultimul
rând, părinții trebuie să știe că micuții
tânjesc după timpul petrecut cu ei. Pă-
rinții trebuie să facă în așa fel încât timpul
liber să nu pară o corvoadă, ci dimpotri-
vă, să profite la maxim și din tot sufletul
de fiecare minuțel alături de copilul lor.

De asemenea, mama și tata pot par-
ticipa alături de copii la activități precum
ateliere de vacanță, de creativitate, de co-
municare, pot merge în tabere special
concepute pentru părinți și copii, mai
ales în cazul adolescenților.

Iată că a sosit şi mult aşteptatul
concediu de odihnă. Prilej numai
bun de a ne relaxa, de a face ceea
ce ne dorim, de a ne odihni. Un
rol terapeutic, nu-i aşa? Îl are, cu
siguranță, mai ales atunci când
alegem să îl petrecem călătorind,
vizitând, plimbându-ne. 

Călătoriile sunt cu adevărat benefice
deoarece sparg rutina și ne ajută să ne
dezvoltăm enorm de mult pe plan per-
sonal.

Spargerea rutinei

Zi de zi facem aproape aceleași lu-
cruri. Au devenit rutină și de multe ori
ne simțim sclavi ai propriei noastre vieți.
Ei bine, tocmai de aceea măcar în con-
cediul de odihnă să ieșim din acest cerc
și să reflectăm la viața noastră și la tot ce
e mai frumos în jur, fie că vorbim de fa-
milie, de prieteni, de natură sau prieteni
necuvântători. Principala idee este să ne
dorim cu adevărat să ieșim din rutină. 

Dacă ne dorim asta, iată-ne deja cu
un pas mai aproape de un loc nou, de un
obiectiv turistic care ne va ajuta să ne re-
descoperim. Simțim deja libertatea care
ne permite să trăim cu bucurie fiecare
emoție în parte. O aventură ne-ar putea
pune pe jar, ne-ar putea înfricoșa puțin,
o vizită la un obiectiv ne-ar putea stârni
emoții de bucurie, de nostalgie. Ne pu-
tem descoperi pe noi înșine în fel și fel
de ipostaze. Asta pentru că fiecare drum
pe care îl facem ne dă șansa să simțim că
trăim. 

Un concediu de unul singur
nu înseamnă unul plictisitor,
ci unul în care putem reflecta
la cine suntem

Cum facem să uităm de monotonie,
de rutină? Ce facem dacă suntem genul
de persoane cărora le place să munceas-
că? Trebuie doar să ne dorim cu adevărat
altceva și vom putea realiza. Asta susțin
specialiștii, să ieșim din zona de confort

și să ne lăsăm duși de val pentru ca la
final să realizăm că ne întoarcem acasă
mult mai bogați sufletește. Tot specialiștii
ne recomandă să călătorim singuri pen-
tru că așa vom putea să ne reîncărcăm
bateriile trăind intens prezentul. Un con-
cediu de unul singur nu înseamnă un
concediu plictisitor, ci unul în care putem
reflecta la noi înșine, putem afla cine sun-
tem noi cu adevărat. Ne ajută să devenim
mult mai calmi și ne-am putea întoarce
acasă chiar mai înțelegători. 

Timpul liber ne ajută la creșterea sti-
mei de sine, la îmbunătățirea stării de
spirit și la reconectarea cu cei din jur.

Pagin[ realizat[ de Andrei G.

Concediul de odihn[ 
;i efectul s[u terapeutic

În cadrul Forumului Național
al Copiilor, eveniment ajuns anul
acesta la a 18-a ediție, copiii vor
de la autorități ore de educație
pentru sănătate, mai mulți consi-
lieri şcolari şi consiliere gratuită
pentru victimele bullyingului.

Lista cu solicitările a fost înmânată
de copiii participanți la Forumul Na-
țional al Copiilor, Secretarului de Stat
din Ministerul Educației. Tema majoră
a ediției de anul acesta a fost dreptul la
sănătate și învățarea alegerilor corec-
te.

Participanții sunt de părere că e ne-
voie îmbunătățirea sistemului de edu-
cație prin asigurarea accesului egal la
școală și servicii medicale pentru toți
copiii, prin educație de calitate și cur-
suri din care elevii să deprindă exerci-
țiul unor bune decizii pentru sănătate.

Opționalul Educație pentru
Sănătate

Pentru îndeplinirea acestor cerințe,

tot copiii au dat și soluții. Ei cred că ar
trebui să se organizeze în fiecare școală
sesiuni de informare pentru elevi și pă-
rinți pentru a fi prezentat conținutul
opționalului Educație pentru Sănătate,
cred că ar trebui implicate consiliile și
asociațiile de părinți în promovarea
acestui opțional pentru ca acesta să fie
predat la toate clasele, trebuie formați
diriginții în educația pentru sănătate,
cadre didactice care să aibă abilități,
competențe și atitudini din pedagogie
și educație nonformală, medicină, psi-
hologie. O altă soluție e organizarea
de sesiuni de educație pentru sănătatea
sexuală și a reproducerii în timpul ore-

lor de dirigenție, cu participarea unui
medic sau a unui psiholog, în mod
obligatoriu de două ori pe lună. Se do-
rește derularea de campanii de infor-
mare despre sănătatea reproducerii în
zonele rurale și în cele defavorizate cu
rata crescută de sarcini la adolescente. 

Elevii mai cer includerea 
în curricula şcolară, din 
ciclul primar, a noțiunilor
privind dreptul copilului 
şi gestionarea emoțiilor

Alte soluții propuse sunt< creșterea
numărului de consilieri școlari, crearea
la nivel național a unei pagini de sesi-
zare și consiliere online, în parteneriat
cu Ministerul Educației, includerea în
curricula școlară din clasele primare a
noțiunilor privind drepturile copilului,
gestionarea emoțiilor, dezvoltarea abi-
lităților sociale, fenomenele de bullying
și cyberbullying, inițierea de campanii
publice de combatere a acestor feno-
mene și consiliere gratuită pentru co-
piii afectați de ele.

S[n[tatea sexual[ la dirigen\ie, 
obligatoriu de dou[ ori pe lun[

Vacan\a de var[ f[r[
plictiseal[ "Bucuria este clocotul și chiotul fap-

tei" spunea George Călinescu. V-ați în-
trebat vreodată ce este bucuria? Bucuria
este sentimentul care ne apropie de cei
din jurul nostru, bucuria ne menține
zâmbetul pe buze, ne face să radiem.

Sentimentul de bunădispoziție este
fără doar și poate contagios. Un om bu-
curos va reuși să îl facă pe cel de lângă el
să zâmbească. Bucuria se poate așadar

dărui.
O resimțim în fiecare zi pentru că ea

vine din mulțumire. Suntem mulțumiți
pentru ceea ce am făcut azi, suntem mul-
țumiți de ceea ce am realizat ieri, de ideea
ce o avem de pus în practică mâine. Iată
că suntem bucuroși. Și e atât de
simplu!Bucuria nu înseamnă fericire per-
sonală, ea se poate traduce ca o posibili-
tate de a fi util celor din jurul nostru.

Fiecare dintre noi ne dorim să ne
simțim împliniți. Ce este de fapt împli-
nirea? În niciun caz nu este succesul,
pentru că sunt foarte mulți oameni de
succes, de mare succes, care în ciuda rea-
lizărilor nu se simt împliniți. 

Ori împlinirea trebuie să ne dea acea
stare de extaz, de bucurie. Împlinirea are
legătură directă cu sufletul. Altfel nu se
poate vorbi de împlinire. Împlinirea o
trăiesc acei oameni care își deschid inima
și iau totul de la viață așa cum vine, cu
recunoștință pentru faptul că trăiesc. Nu
se plâng, nu bârfesc, sunt imuni la rău-

tatea din jurul lor.
În plus, un om împlinit știe cel mai

bine ce înseamnă să dăruiești. Un om
împlinit știe ce îl face să se simtă așa.
Unii dintre noi ne simțim împliniți prin
faptul că ne-am întemeiat o familie, am
creat ceva anume, am înregistrat un pro-
gres. Ceea ce îl împlinește pe un om s-ar
putea să nu îl împlinească pe altul.

De-a lungul anilor, psihologii, filo-
zofii, cercetătorii, au stabilit că un om
împlinit este cel care se dezvoltă în con-
tinuu, crește, se bucură de toate lucrurile
mărunte din jurul lui.

Specialiștii ne recomandă să călătorim
singuri

Bucuria, sentimentul 
ce ne apropie de cei din jur

Ce `nseamn[ s[ fii `mplinit? 
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Numeroşi istorici au încercat să
ofere explicaţii pentru originea bo-
găţiilor legendare în aur luate de
romani, ca pradă de război, din Da-
cia înfrântă de armatele împăratu-
lui Traian.

Originea marilor tezaure luate de ro-
mani din Dacia în urma războaielor de la
începutul secolului al doilea a stârnit nu-
meroase controverse. Prada de război ar
fi totalizat, potrivit unor autori antici, peste
160 de tone de aur şi 300 de tone de argint,
cantităţi impresionante care i-au făcut pe
mulţi istorici moderni să le considere irea-
le. Numeroşi savanţi au încercat să explice
originea bogăţiei dacilor. Istoricul Jerome
Carcopio, autor al unor lucrări despre bo-
găţia Daciei şi redresarea Imperiului Ro-
man după cucerirea ei, susţinea că minele
de aur exploatate de localnici ar fi explicat
prada impresionantă de război. „Traian a
pus mâna pe tezaurul enorm pe care regii
daci, moştenitori ai minerilor agatârşilor
despre care vorbeşte Herodot, acumula-
seră produsul exploatărilor de aur şi argint,
pe care din preistorie şi până în zilele noas-
tre nu au încetat să le ofere locurile cele
mai grandioase din Munţii Transilvaniei.
Şi bogăţia acestui tezaur s-a revărsat de-
odată ca un râu de aur asupra întregului
Imperiu”, informa istoricul Jerome Car-
copio, citat în volumul „Aurul Daciei”, de
I. Oprişan, (Editura Saeculum). 

Şi academicianul Vasile Pârvan s-a nu-
mărat printre cei care au încercat să ofere
explicaţii pentru originea marilor tezaure
ale dacilor, capturate de romani. „Jerome
Carcopino crede, pe baza cifrelor de mai
sus, că extracţia aurului şi argintului din
minele Daciei în vremea pre-romană a tre-
buit să fie foarte energică, dând un produs
de circa 5.500 de kilograme de aur şi 11.000
de kilograme de argint pe an. Părerea noas-
tră e că recolta anuală – pe cale minieră –
a trebuit să fie mult mai mică, dar că în
schimb dacii strânseseră încă de pe vremea
lui Burebista uriaşe cantităţi de metal
preţios prin războaie de cucerire, în special
împotriva celţilor, mari iubitori de podoa-
be de aur şi de argint, şi că prin oficiul de
mercenari pe care îl făceau în slujba di-
feriţilor regi din Sei de asemenea aduna-

seră mari cantităţi de aur şi argint, atât în
monede, cât şi în podoabe, începând încă
din secolul V î.Hr., dar mai cu seamă în
secolele II şi I a. Chr.”, susţinea academi-
cianul Vasile Pârvan, în volumul Getica. 

Războaiele aurului din
Dacia au fost cele care
au ridicat Imperiul Roman

Marile tezaure descoperite în epoca
modernă conţin cantităţi mari de stateri
Koson şi Lysimach din aur şi argint, pro-
venite din secolul al III-lea şi I î. Hr., adăuga
istoricul, şi aveau originea fie în prăzile de
război fie în plăţile de pradă primite de
geţi. O explicaţie asemănătoare a oferit-o
istoricul Radu Vulpe. „Au căzut astfel în

mâinile romanilor enormele comori adu-
nate în curs de secole de regii dacilor, pro-
venite din dări asupra circulaţiei comer-
ciale, din daruri intertribale, din războaie,
dar mai ales din exploatarea rocilor şi ni-
sipurilor aurifere din munţii şi apele ţării.
La creşterea acestor avuţii contribuise şi
Imperiul Roman însuşi, prin subsidiile pe
care, încă înainte de Domiţian şi chiar până
în primii ani de domnie ai lui Traian, le
plătise dacilor pentru a se abţine de la ata-
curi la sud de Dunăre. Întreprinzând răz-
boaiele pentru cucerirea Daciei din motive
esenţial strategice şi politice, Traian fusese
stimulat, fireşte, şi de perspectiva de a pune
mâna pe considerabilul tezaur dac”, scria
Radu Vulpe, în “Columna lui Traian” (ci-
MEC, 2002), explicând scena CXXXVIII
de pe Columna lui Traian, care înfăţişează

soldaţii romani ducând pe animalele de
povară desagi încărcate cu vase şi metale
scumpe. Alţi istorici au contestat existenţa
unei asemenea cantităţi de aur în Dacia,
susţinând că dacii erau un popor de plu-
gari, crescători de animale şi meşteşugari,
informa I. Oprişan, în volumul „Aurul
Daciei”. „Cine a văzut lingouri de aur de 8
– 10 kilograme, de mărimea cel mult a
unei cărămizi, îşi dă seama că ele ocupă
un simplu colţ al unei încăperi şi nicide-
cum zeci de vagoane. Şi e vorba totuşi de
o ţară cu un puternic potenţial militar şi
economic, cu cele mai bogate zăcăminte
aurifere din Europa, pentru cucerirea că-
reia au trebuit două războaie de ample di-
mensiuni, duse de cel mai mare imperiu,
cvasimondial, al timpului”, concluziona I.
Oprişan, în cartea sa.

Ce a făcut Traian
cu prada de război?

După cucerirea bogăţiilor Daciei, cap-
turarea comorilor şi stăpânirea exploată-
rilor miniere, Traian devenise atât de bogat
încât se arată indulgent faţă de supuşii săi
privind taxele pe care aceştia trebuiau să
le plătească. A fost cuprins la scurt timp
de febra construcţiilor grandioase care au
schimbat înfăţişarea Romei, şi-a mărit nu-
mărul legiunilor şi şi-a răsplătit poporul
cu generozitate. „El dădu spectacole timp
de o sută şi douăzeci şi trei de zile, în cursul
cărora au fost ucise cam unsprezece mii
de animale sălbatice şi domestice. Au lup-
tat zece mii de gladiatori. De asemenea, în
această vreme, Traian construieşte dru-
muri de piatră prin mlaştinile pomptiene,
cu clădiri pe margini şi cu poduri măreţe.
Topeşte toată moneda deteriorată. Înte-
meie biblioteci şi ridică în for o columnă
foarte mare, atît spre a-i sluji ca mormânt,
cât şi ca o dovadă de măreţie a lucrărilor
din for. Căci tot locul acela fusese muntos,
iar el îl săpă atât cât se înălţă columna, şi
în felul acesta făcu o piaţă netedă”, relata
autorul antic Dio Cassius.

Traian a descoperit comoara
ascuns[ de Decebal, potrivit
istoricului Dio Cassius

Istoricul roman menţiona povestea co-
morii ascunse de Decebal, înainte de
sfârşitul războiului cu romanii şi desco-
perită de Traian. „Fură descoperite şi co-
morile lui Decebal, deşi se aflau ascunse
sub râul Sargetia, din apropierea capitalei
sale. Căci Decebal abătuse râul cu ajutorul
unor prizonieri şi săpase acolo o groapă.
Pusese în ea o mulţime de argint şi de aur,
precum şi alte lucruri foarte preţioase -
mai ales dintre cele care suportau umezeala
-, aşezase peste ele pietre şi îngrămădise
pământ, iar după aceea aduse râul din nou
în albia lui. Tot cu oamenii aceia pusese în
siguranţă, în nişte peşteri, veştminte şi alte
lucruri la fel. După ce făcu toate acestea, îi
măcelări, ca să nu dea nimic pe faţă. Dar
Bicilis, un tovarăş al său care cunoştea cele
înt]mplate, fu luat prizonier şi dădu în vi-
leag toate acestea”, relata autorul latin.

După cucerirea bogăţiilor Daciei, capturarea comorilor și stăpânirea minelor, Traian devenise atât de bogat încât se arată
indulgent faţă de supușii săi privind taxele pe care aceștia trebuiau să le plătească. A fost cuprins de febra construcţiilor
grandioase care au schimbat înfăţișarea Romei, și-a mărit numărul legiunilor și și-a răsplătit poporul cu generozitate

Noi şi noi dovezi ale perenității
noastre milenare pe aceste melea-
guri apar din colbul miilor de ani.
Aşa s-a întâmplat şi cu un artefact
mai deosebit descoperit de curând.
Hunedorenii, dar şi turiştii care
trec pragul Muzeului Civilizației
Dacice şi Romane din Deva luna
aceasta vor putea admira această
nouă piesă care face parte din ca-
tegoria “Exponatul lunii”.

Este vorba despre o seceră preistorică
din piatră cioplită, descoperită la Șoimuș
(comuna Șoimuș, județul Hunedoara), în
punctul “Lângă sat”.

Secera este practic reprezentată de pa-
tru suporturi laminare, găsite in situ ali-
niate, pe traseul actualei autostrăzi A1,
tronsonul Deva – Orăștie. Piesa fragmen-
tară poate fi datată în jurul anului 4.300
î.Hr. (acum aprox. 6.400 de ani), din timpul
epocii eneolitice. “Când vorbim despre se-
dentarizarea umană în preistorie, amintim,
printre altele, și cultivarea și recoltarea
plantelor, aducând în discuţie, pe lângă să-
păligi și plantatoare, secerile. Acestea au
fost confecţionate, la început, în epoca ne-

olitică, din piatră cioplită, debitându-se
suporturi așchiale sau laminare, care, mai
apoi, erau inserate într-un suport (din os,
corn sau lemn)”, a precizat Mihaela-Maria
Barbu, arheolog în cadrul MCDR Deva.

Principalul criteriu de reperare a
unei/unor piese litice componente de se-
ceră  îl reprezintă uzura apărută pe una
sau ambele margini ale lamelor sau așchii-
lor, numită, în literatura de specialitate,
SiO2 (siliciu), lustru vegetal sau macro-
lustru. “Această uzură este, de fapt, o de-
punere de sevă de plante, care au fost tăiate
cu o unealtă de tip seceră. Unele studii și
experimente demonstrează, pe de o parte,
faptul că această depunere poate apărea
în 30–60 de minute de recoltat (tăiat) plan-
te sălbatice sau cereale domestice, iar pe
de altă parte, faptul că acest siliciu se de-
pune diferit, în funcţie de tipul de plantă
tăiat< sălbatică – depunere cu aspect
“umed”, “fluidificat”, iar cea domestică –
aspect dur și plat (fără denivelări). Bi-
neînţeles că modul de depunere a siliciului
pe piesele litice depinde de mai mulţi fac-
tori, printre care umiditatea plantei (sau
uscăciunea sa), cantitatea de siliciu din
plantă, tipul de materie primă litică pe care
acesta se scurge, în timpul procesului de

tăiere etc.”, mai precizează Mihaela-Maria
Barbu.

Localitatea Șoimuș, ca și comună din
județul Hunedoara, este formată din sate-
le  Bălata,  Bejan,  Bejan-
Târnăvița, Boholt, Căinelu-de Jos,  Chiș-
cădaga, Fornădia, Păuliș,  Sulighete și  Șoi-
muș  reședința).  Obiective istorice și atrac-
ții turistice din zonă sunt Biserica de lemn
“Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” din satul Căinelu de Jos (con-
strucție secolul al XVIII-lea), Biserica de
lemn “Sfântul Nicolae” din satul Sulighete
(construcție secolul al XVIII-lea, monu-
ment istoric), Biserica de lemn „Sfântul
Nicolae” din satul Șoimul (construc-
ție 1705, monument istoric), Situl arheo-
logic din epoca bronzului de la Boholt și
Rezervația naturală “Boholt”.

Mii de fragmente ceramice
şi statuete cu reprezentări
antropomorfe şi zoomorfe

În urma săpăturilor de salvare, câteva
mii de fragmente ceramice și statuete cu
reprezentări antropomorfice și zoomorfice
din Eneolitic (epoca de tranziţie de la Ne-
olitic la Epoca bronzului – n.r.), aparţinând

culturii Vinca-Turdaș (4.250-3.575 î.Hr.)
au fost recuperate de echipa de arheologi
care a lucrat în sectorul Șoimuș 1. Cele
mai vechi piese ceramice au o vechime de
aproximativ 6.000 de ani, iar cea mai nouă
datează din epoca medievală. „În zonă, au
fost descoperiţi idoli cu formă umane, câ-
teva piese cu reprezentări de animale, po-
doabe, cum ar fi pandantive din os sau ace
de păr din os, dar și ace din os pentru stră-
punsul pieilor. Tot aici, s-au găsit greutăţi
pentru pescuit – zona fiind foarte aproape
de cursul Râului Mureș. Cele mai vechi
piese ceramice au aproximativ 6.000 de
ani, iar cea mai nouă se încadrează în pe-
rioada medievală, fiind vorba de un clo-
poţel din bronz ce datează de acum 1.000
de ani”, a declarat arheologul Andrei He-
roiu, de la Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” din București.

De asemenea, pe un perimetru de
aproximativ 5.000 de metri pătraţi, au mai
fost descoperite urmele a 20 de bordeie și
case de chirpici, vechi de 6.000 de ani, frag-
mente de oale de lut și vase pentru mâncare
sau pentru băut, iar pe unele dintre acestea
au fost identificate reprezentări antropo-
morfe. În plus, arheologii au scos la lumină
un cuptor roman din ceramică, vechi de

aproximativ 1.700 de ani, dar și alte șase
cuptoare, care datează din perioada Evului
Mediu. Până în prezent, în șantierul Șoi-
muș 1, arheologii au cercetat 350 de com-
plexe, dar se estimează că numărul lor ar
putea ajunge la 1.000, dacă se iau în calcul
și siturile învecinate, respectiv Șoimuș 2 și
Uroi. Descărcările arheologice constituie
etapa premergătoare construcţiei viitoarei
autostrăzi Deva-Orăștie, iar arheologii
spun că pentru ei este o oportunitate să
poată studia un sit dezvoltat pe o arie foarte
mare, într-un interval scurt de timp. Altfel,
spun specialiștii, un șantier similar ar fi
fost cercetat în vreo două generaţii. Datele
prelucrate până acum arată faptul că zona
Văii Mureșului este locuită de peste 6.000
de ani, locurile fiind propice pentru dez-
voltarea comunităţilor umane.

Pentru iubitorii de istorie sau turiștii
doritori, Muzeul Civilizaţiei Dacice și Ro-
mane Deva propune vizitatorilor, înce-
pând cu data de 1 iulie 2018, în cadrul
proiectului intitulat „Exponatul lunii”, se-
cera preistorică din piatră cioplită, desco-
perită la Șoimuș, piesă ce poate fi admirată
în spaţiul special amenajat la intrarea în
Palatul Magna Curia.

Secer[ preistoric[ din piatr[ cioplit[, de peste 6000 de ani vechime, descoperit[ la Hunedoara

“Cine a văzut lingouri de aur de 8 – 10 kilograme, de mărimea cel mult a unei
cărămizi, îşi dă seama că ele ocupă un simplu colţ al unei încăperi şi nicidecum
zeci de vagoane. Şi e vorba totuşi de o ţară cu un puternic potenţial militar şi eco-
nomic, cu cele mai bogate zăcăminte aurifere din Europa, pentru cucerirea căreia
au trebuit două războaie de ample dimensiuni, duse de cel mai mare imperiu,
cvasimondial, al timpului”, concluziona I. Oprişan, în cartea sa.

Pagin[ realizat[ de Maria F.

Cum au explicat savan\ii bog[\iile aproape
ireale în aur ale str[mo;ilor no;tri, dacii 

Originea marilor tezaure luate de romani din Dacia la începutul secolului al doilea a stârnit numeroase controverse
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Maluma a făcut spectacol
sâmbătă, 30 iunie, la primul con-
cert pe care l-a susținut în Româ-
nia. După ce a participat la mai
multe meciuri de la Campionatul
Mondial din Rusia, cel mai în vo-
gă artist latino din lume a ajuns
la Bucureşti, la Romexpo, în ca-
drul festivalului El Carrusel.

Show-ul de două ore a început la ora
21.00. Maluma a apărut îmbrăcat la pa-
tru ace, într-un costum verde, iar piesa
de deschidere a showului a fost "23", care
are aproape 50 de milioane de vizualizări
pe Youtube. A fost un spectacol gran-
dios, cu efecte pirothenice și, chiar dacă
a plouat torențial, nimeni n-a plecat aca-
să. Peste 20.000 de fani au dansat pe "Fe-
lices los 4", "Marinero", " Cuatro Babys"
sau "Carnaval".

"Mulțumesc, România. Mulțumesc,
București. Să știți că toți sunteți în inima
mea! Mulțumesc! Să facem gălăgie! Mul-
țumesc din suflet, București", și-a înche-
iat columbianul show-ul într-un spec-
tacol pirotehnic special, cu explozii de
artificii, tunuri foc și fum.

Alături de Maluma a concertat pe
aceeaşi scenă şi Luis Fonsi. Deşi sunt
staruri internaţionale, pretenţiile lor
pentru concertul din România au fost
destul de modeste. Nu au întocmit liste
întregi cu tot felul de extravaganţe, ci
unele normale. Luis Fonsi a cerut să aibă
în meniu friptură, pui, pește, diverse su-
pe din bucătăria asiatică şi italiană, fruc-
te de mare, salate, orez dar și preparate
vegetariane. El a specificat că doreşte să
aibă şi preparate tradiţionale româneşti.

Maluma chiar a insistat că vrea să
guste din mâncarea românească, dar de
pe mesele din backstage nu au lipsit şi
alte preparate, multe dintre ele axate pe
fructe şi legume proaspete, peşte şi sa-
late. 

După concert era să piardă
avionul

După concert cântăreţul Maluma a
petrecut într-un club din Capitala şi era
cât pe ce să piardă avionul. Norocul lui,
a fost că era vorba de un avion privat.
Aşa că nu a mai contat că a amânat ple-
carea din România cu două ore. Înainte
de plecare  Maluma le-a spus organiza-
torilor ca va reveni în România după ce
va termina cu concertele. A reușit să
prindă avionul pe ultima sută de metri,
la insistența oamenilor din staff. 

În cadrul festivalului El Carrusel, au
mai cântat Andra, Fly Project, Mandin-
ga, Richy B, Whats UP, Juan Magan şi
Robin Schulz.

La doar 21 de ani a fost 
nominalizat pentru 
Grammy Latin ca cel mai 
bun artist nou

Pe numele său real Juan Luis Lon-
doño Arias, s-a născut la 28 ianuarie
1994 în Medellin. Este un cântăreț și
compozitor din Columbia, care a obținut
faima în țara lui natală, în 2011, cu "Fa-
randulera", și datorită "Obesión" și "La
Temperatura" (2013), a început să fie re-
cunoscut considerabil în America. Al-
bumul lui de debut, Magia, din 2012, a
avut succes comercial în Columbia, și
un an mai târziu, Maluma a fost nomi-
nalizat pentru Grammy Latin ca cel mai
bun artist nou.

În 2015, el a lansat al doilea album
al lui, Pretty Boy, Dirty Boy, care a intrat
numărul unu de pe lista de albume latino
din Panou, și este format din cântece
"tiki", "Borró cassette" și "El perdedor".
Materialul s-a vândut atât de bine, încât
Maluma a primit discul de diamant pen-
tru vânzări record.  În 2014 și 2015 Ma-
luma a servit ca juriu și antrenor la emi-
siunea Vocea pentru Copii din Colum-

bia. În luna octombrie 2015 a ieșit pe
piață prima sa linie de haine.

Maluma este considerat de criticii
specialiști ca fiind unul dintre artiștii în
"muzica urban de cel mai mare impact"
în America latină.

Ce înseamnă „Maluma” 
şi cum şi-a ales numele?

Produc[torii care l-au remarcat şi i-
au propus să îi facă primul album, i-au
sugerat şi să-şi găsească un nume de ar-
tist. Aşa că, Juan Luis a ales să fie cunos-

cut drept Maluma care e, de fapt, un
acronim format din primele litere ale
prenumelui mamei, tatălui şi surorii sale<
Marlli, Luis şi Manuela. 

A vrut să devină fotbalist

În copilarie, Maluma a fost pasionat
de fotbal şi a început să joace încă de la
o vârstă fragedă. A ocupat posturi în
echipe cum sunt Atletico Nacional şi
Equidad Club Deportivo. După ce şi-a
dat seama că de fapt vrea să faca muzică,
tatăl său nu a fost de acord, spunand că

Maluma şi-a dedicat mult timp fotbalu-
lui, că va fi un jucător extraordinar şi nu
un artist de succes, însă, la scurt timp,
aceasta a început să-şi sprijine fiul în ca-
riera muzicală.

S-a zvonit că are o relaţie 
cu Ricky Martin

Despre Maluma s-a spus în repetate
rânduri că este gay și că se iubește cu
Ricky Martin, se pare că artistul și-a găsit
jumătatea. 

Conform zvonurilor, cea care i-a fu-

rat este nimeni alta decât partenera sa
din videoclipul piesei “Felices los 4”, Na-
talia Barulich. Fotomodelul, pe jumătate
cubaneză și pe jumătate croată, are 25
de ani și în urmă cu doi ani a participat
la concursul de frumusețe “Miss Cali-
fornia USA”. Maluma a prezentat-o fa-
nilor ca fiind partenera sa din videoclip,
însă cei doi au fost surprinși de mai mul-
te ori împreună. În plus, cei doi au con-
tinuat colaborarea și în al doilea video-
clip al lui Maluma pentru varianta salsa
a aceleiași piese, lansată în colaborare
cu Marc Anthony.

Maluma a f[cut un spectacol 
de neuitat la Bucure;ti 


