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Cristea despre copiii
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Mereu pe fug[ cu fel de fel de griji, neglij[m
ce este mai important, copilul
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148 de ani de la
na;terea marelui om
politic Iuliu Maniu
Iuliu Maniu s-a născut la 8 ianuarie
1873 în localitatea Bădăcin, județul
Sălaj. A fost al cincilea copil al lui Ioan
și Clara Maniu. Tatăl său, juristul Ioan
Maniu, a crescut în casa unchiului, Simion Bărnuțiu. Prin
mama sa, Iului Maniu are leg[turi cu p[r\ile s[tm[rene.
Clara Maniu, născută Coroianu a fost fiica lui Demetriu
Coroianu protopop de Craidorol\ ;i vicar greco-catolic al
Silvaniei. Fratele mamei sale este cunoscutul memorandist
Iuliu Coroianu, care `mpreun[ cu dr. Vasile Lucaciu `n
anul 1892 a fost de mai multe ori `n audinen\[ la regele
Carol I . Supranumit Sfinxul de la B[d[cin, Iuliu Maniu
este un exemplu de om politic cu principii ;i valori adev[rate.
“Pe mine nu reu;esc s[ m[ intimideze, eu de la calea mea
nu m[ abat, eu hot[r]rile mele nu mi le schimb, eu ce cred
c[ este bine pentru \ar[ ;i pentru neam asta fac.”
:i `ntr-adev[r nu s-a l[sat intimidat nici de regele Carol
al II-lea pe care l-a criticat dur `n decembrie 1938 ;i nici
de comuni;ti, care l-au `nchis `n 1947 la Sighet, unde a ;i
decedat `n 5 februarie 1953.

Istoricul
de art[
Doina
P[uleanu,
r[pus[
de COVID
Marele istoric ;i critic de art[ Doina
P[uleanu ;i-a petrecut vacan\ele la
S[tm[rel la bunicii din partea tat[lui
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~ndr[gitul
interpret
Nicolae Sab[u
a trecut la
cele ve;nice
G]nduri de r[mas bun de la c]\iva
dintre prietenii artistului popular
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Statuia Regelui Mihai I la 100 de ani de la na;tere,
finan\at[ de Ministerul Culturii
Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a întâlnit `n 6 ianuarie
2021, la Palatul Elisabeta, cu Ion Tucă, Directorul Casei Majestății
Sale Custodelui Coroanei. În cadrul întâlnirii a fost stabilită
procedura de începere a lucrărilor vaste de restaurare care vor avea
loc la Palatul Peleș, anul acesta fiind preconizată finalizarea etapei
de proiectare, se precizeaz[ `ntr-un comunicat de pres[ pe adresa
Ministerului Culturii. Câștigătorul concursului pentru statuia regelui
Mihai la 100 de ani de la na;tere este artistul Bogdan Ioan. Ministerul
Culturii va demara procedura de achiziție a lucrării acestuia, iar în
cazul în care negocierea achiziției nu se soluționează favorabil,
Ministerul Culturii va continua procedura cu câștigătorii locurilor

Tradi\ii str[vechi de
Boboteaz[ ;i Sf]ntul Ion
Sfin\irea apei la Boboteaz[, colec\ia Iosif Berman,
Muzeul |[ranului Rom]n
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II și III. Statuia urmează a fi amplasată în orașul Sinaia. „Împlinirea
a 100 de ani de la nașterea regelui Mihai I trebuie marcată cum se
cuvine la Sinaia, inima și centrul regalității în țara noastră. Statuia
care va fi realizată cu ajutorul și participarea Ministerului Culturii
este un gest de prețuire față de ultimul rege al României. Patrimoniul
regal este impresionant, un motiv de mândrie pentru noi toți și
trebuie valorificat corespunzător.
Cultura reprezintă deja, la Sinaia, motorul pentru dezvoltarea
locală și este de datoria noastră să ne implicăm activ pentru
păstrarea, în bune condiții, a obiectivelor culturale sau pentru
crearea altora noi”, a declarat Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu.

Cei mai boga\i oameni
ai planetei
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Nicolae Sab[u, un simbol
al folclorului autentic
La finele anului 2020, iubitorii
cântecului popular românesc şi-au
pus în piept panglica de doliu. A
plecat la cele veşnice îndrăgitul
interpret al cântecului nostru
românesc, rapsodul naţional
Nicolae Sabău. Cântă acum în
Ceruri îngerilor nestematele
folclorului popular pe care le-a
cules cu atâta grijă o viaţă de om.
Când pronunţi numele marelui
nostru artist, indiferent în ce colţ al
României te găseşti, tresari. Asta pentru
că Nicolae Sabău, prin glasul său, prin
mesajul versurilor cântate, a reuşit să
transmită încă de când avea doar 16 ani
iubirea de patrie, de pământ strămoşesc,
dragostea pentru tot ceea ce înseamnă
obiceiuri şi tradiţii populare.
Nicolae Sabău s-a născut în comuna
Cicârlău din judeţul Maramureş într-o
zi de iarnă, pe 7 decembrie 1929. A
îndrăgit cântecul popular de mic copil,
iar primele sale cântece le culege din
satul său natal. Primii paşi pe scenă îi
face la vârsta de 16 ani, reuşind să
transmită încă de atunci emoţia prin
prezenţa sa şi interpretare, iar în anul
1956 participă la primul concurs de
folclor.
Un an mai târziu, Nicolae Sabău, la
invitaţia Studioului Teritorial de Radio
Cluj, face primele înregistrări cu
Orchestra Filarmonicii de Stat Cluj, iar
apoi, în 1958, primele `nregistr[ri la
Radio Bucureşti cu Orchestra
Radioteleviziunii Române, dirijată de
Victor Predescu. La un an de la aceste
înregistrări, ia naştere Ansamblul de
cântece şi dansuri al Sfatului Popular al
Regiunii Baia Mare, care îl promovează
în cadrul spectacolului “Baia Mare în
cântec şi joc”. Anii ce urmează sunt plini
de turnee, atât în ţară, cât şi în
străinătate, în majoritatea acestor turnee
având-o alături pe îndrăgita Sofia
Vicoveanca. Facem aici o paranteză
pentru că mult iubita cântăreaţă de
muzică populară scria la trecerea în
nefiinţă a maestrului Nicolae Sabău pe
contul său de socializare câteva cuvinte
care au adus lacrimi pe obrajii celor ce
le-au citit< “Dragilor, chiar acum am
primit vestea tristă (care a căzut ca un
trăznet), a plecat dintre noi Nicolae
Sabău. Nicule, ai luat cu tine toate
amintirile drumurilor noastre….
Ducând cântecul de-acasă, bucurând
sufletele celor care ne ascultau… Să-ţi
fie drumul lin spre stele… şi Domnul săţi odihnească sufletul în Sfânta Lui
Lumină… Condoleanţe familiei şi
tuturor celor care i-au ascultat cântecele,
l-au îndrăgit. Veşnică pomenire!”.

Un repertoriu bogat, variat,
care a pătruns cu o
sensibilitate rară în sufletele
ascultătorilor
Revenind la povestea sa de viaţă, atât
de frumoasă în lumea satului pe care l-a
păstrat aşa cum i-a fost dat să îl
cunoască de când a venit pe lume,
Nicolae Sabău îşi dorea din tot sufletul
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ca tinerii să cunoască această lume a
cântecului popular, să nu uite nicioadată
de unde vin. Astfel, înfiinţează pentru a
încuraja şi promova tinerii interpreţi, fie
ei solişti vocali, fie instrumentişti,
Festivalul – concurs de folclor intitulat
“Alină-te dor, alină”, un eveniment unic
prin natura premiilor pe care le acorda
câştigătorilor. Aceştia primeau animale
şi păsări de casă.
Marele premiu, un măgăruş.
Festivalul avea să devină în timp o
tradiţie locală şi cel mai longeviv
eveniment cultural organizat în
Cicârlău. Nicolae Sabău a reuşit de-a
lungul carierei sale să umple nu o ladă
de zestre cu nestemate ale cântecului
popular românesc, ci mult mai multe.
Un repertoriu bogat, variat, care a
pătruns cu o sensibilitate rară în
sufletele ascultătorilor.

“Casa dorurilor mele” –
Complexul muzeal Nicolae
Sabău din Cicârlău
În anul 2015, Nicolae Mureşan, un
alt mare interpret al cântecului popular
românesc care nu mai are nevoie de
nicio prezentare, ne-a mijlocit întâlnirea
cu maestrul Nicolae Sabău. În paginile
cotidianului Informaţia Zilei s-a scris
mult despre activitatea artistului
maramureşean, dar ştim cu toţii că nu
poţi cuprinde într-un articol sau într-o
sută de articole o viaţă de om.
O dată cu deschiderea postului de
televiziune “Informaţia TV”, ne-am
dorit să mergem în casa sa, cu atât mai
mult cu cât ştiam că la Cicârlău, acasă la
Nicolae Sabău, mergeau oameni de
pretutindeni să-i viziteze complexul
muzeal, iar artistul primea pe toată
lumea cu braţele deschise. Un om cu
suflet bun care, aşa cum ne mărturisea,
a fost în toată structura sa sufletească,
prin toată fiinţa sa, ţăran< “Cântecul
popular este însăşi viaţa mea". Titanul
muzicii populare româneşti a deschis în
curtea casei sale Complexul muzeistic
Nicolae Sabău pentru a-i primi pe toţi
cei care iubesc folclorul. Complexul se
numeşte "Casa dorurilor mele" şi este
casa în care Nicolae Sabău, aşa cum ne
spunea, a sădit ce a cules< "Acesta e locul
unde mi-am desfăşurat activitatea, o
parte din viaţa mea".
Nicolae Sabău a fost unul dintre cei
mai îndrăgiţi interpreţi ai cântecului
popular, o emblemă a folclorului
autentic, omul care o viaţă întreagă şi-a
închinat fiecare clipă a existenţei sale
pentru a scoate la lumină cele mai
frumoase cântece maramureşene. Anul
trecut, în 7 decembrie, Nicolae Sabău a
împlinit 91 de ani. Legenda vie a
folclorului românesc a plecat dintre noi
la Ceruri în 30 decembrie 2020 la
Spitalul Suport TBC din Baia Mare,
depistat pozitiv cu noul coronavirus.
Vestea trecerii sale în nefiinţă a îndoliat
Maramureşul, a plâns întreaga ţară.
În rândurile de mai jos, artişti care
l-au cunoscut, oameni care i-au fost
prieteni, îl plâng. Nu îl vor uita
niciodată. Nicolae Sabău va rămâne în
sufletele lor, în sufletele noastre, omul
bun pe care l-a îndrăgit toată lumea.

Leontina Dorca
Nicolae Sab[u ştiut să
prețuiască tot ce a fost
românesc
Nu-mi vine să cred, e greu să
vorbesc la trecut despre Nicu (așa-i
spuneam noi, prietenii). A trecut la
eternitate, a plecat din lumea cu dor în
cea fără dor. A trăit 91 de ani. O viață
frumoasă, a fost lumânarea vie care a ars
până în ultima clipă. Ne-a legat o
prietenie de o viață și o colaborare
continuă. Îmi amintesc de parcă a fost
ieri prima întâlnire cu el în satul meu
natal, Remeți pe Someș, unde venea
foarte des având o mulțime de prieteni.
De la prima întâlnire s-a-nfiripat o
legătură care a durat toată viața. Nicolae
Sabău - un artist de mare excepție, cu un
repertoriu excepțional și o interpretare
cu un mesaj profund - a ştiut să

prețuiască tot ce a fost românesc. A
cântat cu sufletul și cu inima, peste 70
de ani, cântecele lui fiind balsam pentru
suflet. Nicu a lăsat neamului românesc
un patrimoniu cultural folcloric de o
inestimabilă valoare, propria casă a
transformat-o în muzeu al artei și
cântecului popular pentru a promova
arta adevărată autentică. Pot spune fără
teama de a greși că și-a îndeplinit
misiunea pentru neamul românesc pe
acest pământ. Cu fiecare stea căzută,
rămânem tot mai săraci. Ne
dezrădăcinăm. Se sting valorile, ne mor
modelele de viață și ne îndepărtăm din
ce în ce mai mult de noi. Odihnă
veşnică! Veșnică amintire!”.

Nicolae Mure;an
Nicolae Sabău a fost
stindardul nostru
Îmi pare foarte rău că nu am reuşit
să îi răspund la telefon de Sfântul
Nicolae când m-a sunat, eram foarte
bolnav şi eu. Nu am reuşit să vorbesc cu
el… Rămâne în gândurile mele aşa cum
l-am cunoscut eu, un om bun. O carieră
aşa de frumoasă! Puţini oameni au
reuşit atât de mult timp să depene firul
vieţii, al cântecului, pentru că vedeţi, noi
prin repertoriul nostru ne prezentăm
publicului întreaga noastră viaţă, cu
emoţiile noastre, cu gândurile noastre.
În amintirea mea, Nicolae Sabău
rămâne omul bun care mereu m-a
respectat ca artist şi nu voi uita niciodată
că îmi spunea că nimeni, niciodată, nu
va putea să cânte Codrul ca mine…Sunt
fericit că l-am cunoscut, că am întâlnit
în viaţa mea acest om ce a luptat iată, şi
a luptat foarte mult, pentru identitatea
noastră naţională. Nicolae Sabău a ţinut
foarte mult la popor, la neamul nostru
românesc, a avut o viaţă grea, nu i-a fost
uşor, a prins războaie, vremuri grele, dar
a răzbit şi a arătat lumii întregi că există
un Nicolae Sabău în Cicârlău, în
Maramureş. Dumnezeu să îl odihnească
în pace!”.

Maria Carmen Sas
Dispariția lui Nicolae Sab[u
lasă un loc gol imens în rândul
marilor valori
Cuvintele nu pot cuprinde tot ce aș
putea spune despre NICOLAE SABĂU,
artistul ale cărui cântece mi-au legănat
copilăria.
L-am crezut nemuritor, sau cel puțin
așa mi l-aș fi dorit. Cu siguranță va
rămâne nemuritor în sufletul meu,
inegalabil și unic. Dispariția lui lasă un
loc gol imens în rândul marilor valori, al
marilor patrioți, al românilor adevărați.
Prin substanța și timbrul original al
creației sale artistice și interpretative,
prin repertoriul său bogat și variat a
pătruns cu sensibilitate în conștiința
iubitorilor muzicii populare autentice
atât din țară cât și din străinătate.
Am fost o privilegiată a sorții aș
spune eu, putându-l cunoaște în timp
atât ca interpret, cât mai ales ca OM.
Nicolae Sabău şi-a dedicat întreaga
viață, și-a aflat tihna și odihna în
cântecele neamului românesc. Am avut
multe de învățat și pentru asta-i
mulțumesc.
Drum lin printre îngeri, de acum va
cânta împreună cu ei. Veșnică prețuire!
Veșnică
recunoștință!
Veșnică
amintire!”.

Ana Holdi; Pop
Folclorul românesc
va fi mai sărac
Rar mi-a fost dat să întâlneasc un
OM care să-şi iubească atât de mult țara,
glia și cântecul autentic. În momentul în
care intra pe scenă cu tricolorul în
mână, cu o ținută impecabilă și drept ca
un brad parcă ți se oprea respirația.
Iar când își dădea drum glasului
timpul se oprea în loc, nu te săturai să-l
asculți. Era unul dintre cei mai iubiți
artiști ai Maramureșului și nu numai.
Era un simbol al Folclorului autentic.

Nicolae Sabău, prin glasul său, prin mesajul versurilor cântate, a reuşit să
transmită încă de când avea doar 16 ani iubirea de patrie, de pământ strămoşesc,
dragostea pentru tot ceea ce înseamnă obiceiuri şi tradiţii populare
Odată cu plecarea sa în lumea cea fără
de dor. Folclorul românesc va fi mai
sărac. Dar va rămâne nemuritor prin
cântecele cărora le-a dat viață și care vor
fi cântate de multe generații de acum
înainte. Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică!”.

Maria Tripon
Nicolae Sab[u ne va c]nta
din Ceruri
Nicolae Sabău nu ne-a părăsit, doar
a plecat să cânte alături de ceilalți artiști
care cântă în Ceruri. El va rămâne
veșnic cu noi prin zestrea pe care ne-a
lăsat-o< cântecele imprimate în radio,
discurile de vinil, casetele audio și video,
cărțile scrise, mulțimea de emisiuni
televizate. Iar când vom dori să-i vorbim
sau să-i aprindem o lumânare la
mormânt, îl vom găsi la "casa dorurilor"
din Cicârlău, Maramureș, acolo unde șia adunat amintirile din viață artistică și
unde își primea oaspeții care îi treceau
pragul cu mult respect și omenie. Pe
maestrul Nicolae Sabău l-am urmărit
încă din copilărie aplaudându-l la
spectacolele pe care le susținea la noi în
Negrești-Oaș.
Apoi, în anul 1991 am participat la
festivalul-concurs "Alină-te dor, alină"
de la Cicârlău și de atunci am fost
invitată în recital la aproape toate edițiile
festivalului, uneori chiar împreună cu
cele două ansambluri folclorice pe care
le coordonez, Sânzienele al Clubului
Copiilor și Oașul al Casei de Cultură din
Negrești-Oaș. De câte ori ne-am întâlnit
la spectacole, filmări sau când îl vizitam
acasă era foarte fericit și mândru de
realizările mele artistice și mereu
amintea faptul că am fost prezentă la
mai toate edițiile festivalului de la
Cicârlău și că sunt o interpretă valoroasă
a Oașului, că sunt o promotoare a
folclorului oșenesc și că mă dedic
copiilor și tinerilor din Oaș, cunoașterii
valorilor culturale ale zonei Oaș, de
aceea mă respectă și mă apreciază foarte
mult.
Eu i-am mulțumit întotdeauna
pentru aprecierile făcute, sunt fericită că
l-am cunoscut, că a fost un model de
artist pentru mine și nu îl voi uita
niciodată, îi voi rămâne recunoscătoare
pentru aprecierile și simpatia domniei
sale.
Maestrul Nicolae Sabău a fost și va
rămâne o "legendă". Un om și un artist
complex, de la darul de a cânta și a pune
în scenă repertoriul frumos și bogat cu
vocea-i cristalină, cu acel farmec aparte,
până la a conduce destinele comunității
Cicârlău din postura de primar, consilier
local, apoi moștenirea pe care ne-a lăsato de la discurile de vinil, casete
audio-video, CD, DVD, cărți, afișe,
trofee, emisiuni Radio -TV, Festivalul
concurs "Alină-te dor, alină" până la acel
muzeu unic pe care l-a aranjat cu mare
grijă și unde și-a expus toată zestrea
adunată de-a lungul vieții în slujba
cântecului popular românesc. Eu mă rog
Bunului Dumnezeu să-l așeze în corul
îngerilor care ne veghează din ceruri, iar
instituțiile de cultură, comunitatea pe
care a slujit-o cu drag să nu-l uite și în
memoria domniei sale să organizeze în
continuare festivalul pentru tinerii
iubitori de folclor care trebuie să-l
cunoască pe acest mare artist Nicolae
Sabău, iar noi, cei care l-am cunoscut, îl
iubim și care ne-am lansat la Cicârlău,

să ne întâlnim, să-i cântăm maestrului
și să-i arătăm respectul și dragostea
noastră. Cu siguranță de acolo, dintre
stele, ne va auzi și se va bucura că nu-l
uităm”.

Rafila B[rbos
Nicolae Sab[u, un om
și un artist deosebit
Când mă gândesc la Nicolae Sabău
primul lucru care-mi vine-n minte este
că în urmă cu mulți ani, când umbla
prin satele Maramureșului în culegere
de folclor s-a oprit și în satul meu, la
casa noastră. Copil fiind l-am văzut
pentru prima dată, nu pot să vă explic ce
am simţit atunci. La fel și părinții mei,
era un bărbat tare frumos la chip și
foarte prietenos.
Împreună cu tata s-au așezat pe
prispa casei și l-a rugat pe tata să-i
horească câteva hori știute de el, desigur
tata nu l-a refuzat, după care l-a
îndemnat să mă asculte cum horesc și
eu, i-a plăcut și l-a sfătuit pe tata să mă
trimită la şcoala de muzică.
Mult mai târziu am avut deosebita
plăcere de-a cânta pe aceeași scenă cu
ocazia diferitelor evenimente. Printre
multele hori care le avea în colecția sa
avea și hori despre minerit și viața
minerului, realizând un material și un
documentar în care mă regăsesc și eu cu
un fragment. Pentru mine a fost o mare
onoare de-a fi părtașă în acest material.
A fost un om și un artist deosebit.
Apoi împreună cu alți colegi de cântec lam vizitat acasă, cu ocazia Crăciunului
sau a zilei de naștere, s-a bucurat ca un
copil de fiecare dată, era un om primitor
bucuros de oaspeți, am cântat împreună,
am depănat amintiri. Iar de-acum
amintirea lui o să rămână peste veacuri
lăsând în urmă un bogat Tezaur pentru
generațiile viitoare. Dumnezeu să-l
odihnească și să-l așeze în ceata
îngerilor!”.

Emanuel Silaghi, violonist,
premiat al festivalului
“Alină-te dor, alină”
Nicolae Sab[u, un suflet t]n[r
“Prima mea întâlnire cu artistul
Nicolae Sabău a fost în anul 2013, când
am participat pentru prima dată la
concursul Alină-te dor, alină din Cicârlău.
Eram un copil de 12 ani și îl priveam cu
admirație. Acel concurs îmi va rămâne
mereu în minte. A fost unic!
Aveam premii valoroase obținute la
alte concursuri naționale, dar bucuria
mea cea mai mare a fost că pe lângă
premiul I, m-am întors acasă cu un
purceluș. Au urmat apoi alte trei ediții la
care nu am fost doar concurent și laureat
(premiul I), ci i-am şi acompaniat pe
ceilalți concurenți împreună cu Orchestra
Cununița din Satu Mare.
Ultima întâlnire cu maestrul a avut
loc în noiembrie 2017, când am avut din
nou onoarea să îl acompaniez. A urcat pe
scena Casei de Cultură din Satu Mare
pentru a fi alături de Ansamblul folcloric
Cununița la aniversarea celor 35 de ani de
activitate în emisiunea Tezaur folcloric.
Îmi va rămâne mereu în amintire ca
un om care în ciuda vârstei avea energia
unui suflet tânăr”.
A consemnat Ioana Vladimirescu
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Doina P[uleanu a fost director al Muzeului de Art[ din Constan\a.
Este pu\in spus c[ a fost director. A fost un adev[rat ctitor al acelui
muzeu pe care l-a condus timp de 30 de ani. Activitatea ei nu s-a
limitat la a administra o institu\ie de cultur[. ~n primul r]nd Doina
P[ulean a fost critic de art[.

IN MEMORIAM

Doina P[uleanu, un mare istoric de art[
;i-a petrecut vacan\ele `n S[tm[rel
Doina P[ulean a fost una dintre victimele pandemiei. S-a stins din via\[ `n diminea\a zilei de
23 decembrie 2020, la Spitalul de Boli Infec\ioase din Constan\a
Nu sunt foarte mul\i critici literari
sau, `n cazul cu totul special al Doinei
P[ulean, critici de art[, care s[
r[spund[ din toate punctele de vedere
la `ntrebarea “ce rost are critica de
art[, ce nevoie avem de critic[ ;i istorie
literar[ ;i de art[, `n general?” Doina
P[uleanu a fost director al Muzeului
de Art[ din Constan\a. Este pu\in spus
c[ a fost director. A fost un adev[rat
ctitor al acelui muzeu pe care l-a
condus timp de 30 de ani. Activitatea
ei nu s-a limitat la a administra o
institu\ie de cultur[. ~n primul r]nd
Doina P[ulean a fost critic de art[.
De ce, se vor `ntreba cititorii, cineva
dintr-un col\ de \ar[, tocmai de la Satu
Mare, simte nevoia s[ omagieze via\a ;i
opera unui director al unui muzeu de
art[ din cel[lalt cap[t al \[rii, Constan\a.
~n primul r]nd, desigur, pentru c[
Doina P[uleanu a fost unul dintre cei
mai harnici critici de art[ din Rom]nia,
autoarea unor c[r\i fundamentale
pentru istoria artei rom]ne;ti. ~n al
doilea r]nd pentru c[ doamna Doina
P[uleanu, a;a cum `mi scria dup[
apari\ia albumului" Aurel Popp, `ntre
dou[ culturi "avea" o pricin[ subiectiv[
pentru care m-a bucurat demersul
dumneavoatr[< tat[l meu a fost din
S[tmarel, unde mi-am petrecut ;i eu
vacan\ele `n copil[rie, astfel `nc]t am
r[mas definitiv ata;at[ de aceste locuri,
pe care, din p[cate, nu le-am rev[zut de
ceva vreme."

Expert[ `n pictura modern[
rom]neasc[
A;adar, criticul ;i istoricul de art[,
Doina P[uleanu, `;i avea originile `n
Satu Mare. Am stabilit s[ ne `nt]lnim la
Satu Mare, cu ocazia "Zilelor Poesis"
edi\ia din anul 2020. Din cauza
pandemiei am s[rit peste edi\ia de anul
trecut. Am ratat, din p[cate, ;i ocazia de
a o mai invita la Satu Mare. Doina
P[ulean a fost una dintre victimele
pandemiei.
S-a stins din via\[ `n diminea\a zilei
de 23 decembrie 2020, la Spitalul de Boli
Infec\ioase din Constan\a. ~n semn de
pre\uire pentru `ntrega activitate, `n
memoria celei ce a fost director al
muzeului timp de 30 de ani, din 1990
p]n[ `n decembrie 2020, autorit[\ile din
Constan\a au decis ca muzeul de art[
din Constan\a s[-i poate numele.
Simpla enumerare a titlurilor
c[r\ilor pe care le-a semnat ofer[ o
imagine despre activitatea unui istoric ;i
critic de art[ protigios< “Pictori rom]ni
la Balcic” (2010), “Via\a t[cut[ a naturii.
Singularitate şi reconstrucţie imaginară.
Pictori
români
la
Balcic”
(2010), „Catedrala Sf. Apostoli Petru şi
Pavel Constanţa” (2008), „Constanţa
1878 - 1928. Spectacolul modernităţii
târzii” (2005), „Constanţa. Aventura
unui proiect european” (2003),
„Moscheea regală Carol I Constanţa”
(2010), „Cazinoul din Constanţa”,
„Tonitza (2018)”. Expert[ `n pictura
modern[ rom]neasc[, aplec]ndu-se `n
special asupra arti;tilor din Colonia de
la Balcic, pl[nuiam s[ organiz[m o
expozi\ie dedicat[ pictorului Aurel
Popp, precum ;i a unor arti;ti din nu
mai pu\in celebra colonie a pictorilor
din Baia Mare.
Autoarea albumului "Grupul celor
patru< Nicolae Tonitza, :tefan
Dumitrescu, Francisc :irato, Oscar
Han", cuno;tea foarte bine rela\ia de
prietenie dintre Aurel Popp ;i membri
grupului, `n special cu Nicolae Tonitza

Doina P[uleanu ;i-a petrecut vacan\ele `n S[tm[rel, la bunicii din partea tat[lui

;i :tefan Dumitrescu. S-a bucurat afl]nd
c[ Aurel Popp ;i Tonitza inten\ionau s[
organizeze `mpreun[ o expozi\ie la
Constan\a, unde a;a cum scria Tonitza
lui A. Popp "se `nv]rt mari sume de
bani". Nu a reu;it s[-;i duc[ proiectul
p]n[ la cap[t.
A;a cum, din p[cate, odat[ cu
dispari\ia doamnei Doina P[uleanu, am
pierdut, poate pentru totdeauna ;ansa
de a pune fa\[ `n fa\[ operele pictorilor
din Colonia de la Balcic cu lucr[rile
arti;tilor din Colonia de la Baia Mare,
;ansa de a pune fa\[ `n fa\[ opera lui

Aurel Popp cu cea a lui Nicolae Tonitza.
Rela\ia dintre Nicolae Tonitza ;i Aurel
Popp, a trecut dincolo de o simpl[
prietenie. Pun]nd fa\[ `n fa\[ dou[
moduri de a vedea pictura, rela\ia dintre
cei doi mari arti;ti a c[p[tat o valoare de
simbol, de unire a contrariilor.
O fericit[ coinciden\[ a f[cut ca
albumele dedicate lui Tonitza ;i Aurel
Popp, primul semnat de Doina P[ulean,
al doilea semnat de Dumitru P[curaru
au ap[rut `n acela;i an, 2018.

Premii ;i distinc\ii

Premiul pentru patrimoniul cultural
național, Ministerul Culturii şi Cultelor
şi Premiul pentru critică al Uniunii
Artiştilor Plastici din România-2003,
Ordinul Meritul Cultural în grad de
Ofiţer-2004, Premiul Naţional de
Muzeologie Margareta Sterian – 2004,
Premiul George Oprescu pentru Istoria
Artei primit din partea Academiei
Române-2007 sau Chevalier de P’Ordre
des Arts ei des Lettres, Franţa-2003”. În
anul 2019 a devenit cetățean de onoare
al județului Constanța.
D. P[curaru

S[ nu pleca\i
`n America!
Gazetele din America scriu c[ ;i acolo
au trecut acele vremuri bune c]nd se puteau c];tiga sume mari de bani< f[r[
mult[ trud[ ;i munc[ grea. Ast[zi America e plin[ de muncitori ;i lucr[tori
str]n;i din toate p[r\ile lumii. Din pricina
aceasta s-a scumpit acuma traiul `n toat[
America.
Mul\i lucr[tori str[ini, care nu ;tiu
vorbi limba englezeasc[ stau f[r[ lucru
c]te dou[ trei luni de zile. :i c]nd e primit
cineva s[ lucreze la vreo fabric[, atunci
trebuie el s[ pl[teasc[ trei sau cinci dolari
aceluia care i-a mijlocit sau c[utat de lucru. Sute ;i mii de lucr[tori de la noi ;i
din alte \[ri umbl[ f[r[ lucru, pe uli\ele
ora;elor din Canada ;i toat[ America.
Mul\i m[n]nc[ numai o dat[ pe zi,
a;tept]nd ca de Sfintele Pa;ti s[ capete
undeva de lucru, ca s[ nu moar[ de foame
prin pustiile Americii. Acesta o spun to\i
aceia care se `ntorc cu zile `napoi din pribegie, din America.
S[tenii rom]ni, mai ales, petrec `n
America foarte greu, pentru c[ nu ;tiu
s[ vorbeasc[ engleze;te. Englezii ;i americanii fac ce vreau cu bie\ii no;tri s[teni,
care tac ca oamenii cei mu\i c[ci nu cunosc ;i nu ;tiu limba ce se vorbe;te la ei.
Ca s[ vede\i ;i s[ m[ crede\i mai bine,
fra\i s[teni, c]t de greu ;i amar e traiul `n
str[in[tate, `n America cea `ndep[rtat[,
v[ scriu aici 10 sfaturi sau porunci pe
care le-a scris ;i trimis un s[tean rom]n
din America altui s[tean din \ara noastr[,
ca s[ le citeasc[ tutror acelora care doresc
s[ plece numaidec]t `n America.
1. Dac[ d-ta cau\i bani mul\i ;i zile
pu\ine, atunci porne;te spre America.
2. Dac[ vrei s[ umbli cu traista `n
spate prin cele ora;e ;i p[duri `ntocmai
ca ;[trarii sau c[ld[rarii, c[ut]nd de lucru, vino `n America!
3. Dac[ vrei ;i ai gust s[ auzi `njur[turile ;i oc[rile englezilor ;i s[ umbli cu
p[l[ria `n m]n[, cer;ind de lucru pe la
u;ile fabricelor vino `n Canada!
4. Dac[ vrei s[ auzi pocnind oasele
din trupul t[u c]nd mergi pe drum, vino
`n America!
5. Dac[ vrei ;i-\i place ca numaidec]t
s[ lucrezi `n ziua de Sfintele Pa;te ;i
Cr[ciun, apoi ;i `n celelalte sfinte
s[rb[tori ale anului, atunci vino `n Canada.
6. Dac[ vrei s[-\i r]d[ moartea `n toate zilele la lucrul ce-l faci `n p[durile de
pe aici, vino `n America!
7. Dac[ vrei s[ scurgi c[ma;a de sudori `n timpul lucrului ;i s[ se scurg[ de
pe obrazul t[u sudorile ca stropii de ploaie, vino `n America!
8. Dac[ vrei s[ blestemi ;i ceasul `n
care te-ai n[scut, vino `n Canada!
9. Dac[ vrei s[ vezi pe dracul `n chip
de om, vino `n America!
10. Dac[ vrei ca `n America cea bogat[ de dolari ;i aur s[ rabzi de multe ori
foame, vino `n America!
Din cele scrise, cred c[ ve\i `n\elege
bine, fra\i s[teni, cum se c];tig[ `n ziua
de azi p]inea ;i dolarul `n \[rile Americii.
Deci ca s[ nu p[\i\i D-voastr[ ca al\i
s[teni, care de dorul traiului din America
au v]ndut toat[ gospod[ria p[rinteasc[
plec]nd voio;i `n Canada. Dar c]nd colo,
dup[ ce s-au v[zut `n America n-au putut
c];tiga m[car at]tea parale s[ se poat[
`ntoarce `napoi `n \ara lor, dup[ vreo
cinci-;ase luni pierdute `n zadar prin
p[durile c]mpiile ;i ora;ele Americii,
r[m]ne\i mai bine `n patria ;i \ara
noastr[ scump[, fra\i s[teni! Omul harnic, muncitor ;i cru\[tor poate s[ c];tige
;i aici, `n \ara noastr[, at]tea parale ca s[
poat[ \inea casa ;i familia sa.
Lucra\i `n toate zilele de lucru cu
r[bdare ;i dreptate ;i ruga\i-v[ din toat[
inima lui Dumnezeu cel Sf]nt care le
poart[ de grij[ la cei boga\i ;i la cei s[raci.
Urma\i sfaturile acestea, ca s[ v[
mearg[ bine `n patria noastr[ ;i s[ nu
mai ave\i nevoie de a pribegi spre \[ri
str[ine.
Sorin Brazd[

(Satu Mare, nr. 1, 7 ianuarie 1924, p. 8)

4 Informa\ia de Duminic[/10 ianuarie 2021

FINAN}E

“Într-o zi vei înţelege că e mai greu să fii bun decât isteţ. Isteţimea este un dar, bunătatea este o
alegere. Cu darurile e mai simplu, ele ne sunt date. Alegerile însă pot fi dificile.” - Jeff Bezos

Cine sunt cei mai boga\i
oameni ai planetei?
dezvoltatorii externi și adăugarea mai
multor funcții.

Cei mai bogaţi oameni din
lume reprezintă circă 1% din
totalul populaţiei de pe glob.
Aceştia controlează, în prezent,
48% din averea întregii lumi,
potrivit Business Insider. Cei mai
bogaţi 80 de oameni din lume
controlează aproximativ 1,9
trilioane de dolari. O sumă
similară este deţinută de 3,5
miliarde de oameni de la polul
opus, adică popula\ia mai s[rac[.
Aşadar, 80 de oamenii deţin o
sumă de bani asemănătoare cu cea
obţinută de 3,5 miliarde de
oameni.
Dar cine sunt cei mai boga\i
oameni ai planetei? Care sunt afacerile
care i-au consacrat ;i le-au asigurat un
loc `n topul mondial al celor cu
venituri generoase? Acest top se
schimb[ constant. Anul 2020 a fost
marcat de o pandemie care, `ntr-un fel
s-au altul i-au afectat (pozitiv sau
negativ) chiar ;i pe cei mai boga\i
oameni ai lumii.
Celor mai bogaţi 500 de oameni
din lume le-au crescut conturile în
pandemie cu 1,8 trilioane de dolari.
Averea lor adunată a ajuns, astfel, la
7,6 trilioane de dolari.

Jeff Bezos, avere estimat[
la 190 miliarde de dolari
Bezos, în vârstă de 56 de ani,
deține aproximativ 12% din acțiunile
Amazon, care reprezintă cea mai mare
parte a averii sale. Amazon a
înregistrat anul trecut cel mai mare
profit din istoria de 26 de ani a
companiei
Fosta sa soție, MacKenzie Bezos,
în vârstă de 49 de ani, a preluat
aproximativ 4% din retailerul cu
sediul în Seattle după divorțul de
Bezos. Averea ei netă se ridică la 37,1
miliarde de dolari. Jeff Bezos a lansat
Amazon în 1994, care a intrat pe piaţă
ca magazin online de cărţi şi a ajuns în
câţiva ani cel mai mare retailer din
lume.
În urmă cu 22 de ani, Jeff Bezos,
absolvent al Princeton University,
renunţa la un job bine platit din
domeniul financiar, mai exact pe Wall
Street, pentru a lansa un magazin
online de cărţi, căruia voia să-i dea
numele “Cadabra”. O altă opţiune de
nume pentru site ar fi fost “Relentless”,
dar avocatul firmei l-a făcut însă să se
răzgândească
şi
să
aleagă
Amazon.com. Doar că azi, dac[ se
dore;te accesarea paginii web
Relentless.com se ajunge pe pagina
Amazon.
În prezent, Amazon s-a extins și în
zona de producție de televiziune.
Astfel, compania produce un serial
extrem de apreciat – Transparent –
care a câștigat premii Emmy și Golden
Globes.

Elon Musk, locul al doilea,
cu o avere de aproximativ
170 miliarde de dolari
Cea mai rapidă creştere a averii a
înregistrat-o Elon Musk, anul trecut,
potrivit Bloomberg,iar asta s-a datorat
în special creşterii acţiunilor Tesla.
Elon Musk ;i-a propus ca `n anul

Larry Page, co-fondatorul
Google, are o avere
de aproximativ 77,2 miliarde
dolari

Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos ;i Bill Gates ocup[, la momentul actual, topul celor mai boga\i oameni din
lume, cu afaceri `n domenii precum v]nz[rile sau moda
2020 s[ livreze jum[tate de milion de
ma;ini ;i a fost pe aproape. A v]ndut
un num[r impresionant de 499.550 de
ma;ini iar cifra sa de afaceri a
`nregistrat o cre;tere de 36%, potrivit
celor de la Financial Times.
Musk este fondatorul, directorul
general și inginerul șef al SpaceX, cofondator, director executiv și arhitect
de produs al Tesla, Inc., fondatorul
The Boring Company, co-fondator al
Neuralink; și co-fondator și inițial copreședinte
al
consiluilui
de
administrație al OpenAI.
A primit premiul Fellowship of the
Royal Society în 2018. În decembrie
2016, se afla pe locul 21 în lista Forbes
a celor mai puternice persoane ale
lumii, și a obținut primul loc pe lista
Forbes a celor mai inovativi lideri din
2019.
În 2002, Elon Musk a fondat Space
Exploration Technologies sau SpaceX
în Hawthorne, California. Scopul lui
era sa creeze rachete spațiale la prețuri
mai accesibile. În 2002, Dragon a
devenit prima navetă comercială din
lume care a trimis provizii către Staţia
Spaţială Internaţională. Urmatorul pas
este ca această navetă să trimită
oameni în spațiu.
În 2018, cea mai puternică rachetă
din lume, Falcon Heavy, a fost trimisă
în spațiu cu o încarcătură specială< o
mașină Tesla roșie, cu un manechin la
bord, poreclit Starman.

Bernard Arnault, pe locul trei
cu o avere de 150,9
miliarde dolari
Bernard Arnault, `n v]rst[ de 71
de ani, este un om de afaceri francez,
cunoscut pentru că este președintele
consiliului de administrație al
conglomeratului francez LVMH
(Louis Vuitton. Moët Hennessy). El se
clasează pe locul 3 în clasamentul
celor mai bogați oameni din lume.

Arnault deține 51% din LVMH
(Moët Hennessy Louis Vuitton),
împreună cu Christian Dior SA. Este
directorul și președintele consiliului
de administrație al ambelor companii.
Tot Arnault este acţionar indirect
în cadrul Carrefour, unul dintre cei
mai importanţi retaileri din lume.
Pentru a ajunge în topul miliardarilor
lumii lui Arnault i-au trebuit patru
decenii. Născut într-o familie de
industriaşi – tatăl său deţinea o
companie de construcţii civile –
Arnault
a
absolvit
Ecole
Polytechnique, una dintre cele mai
prestigioase universităţi din Franţa în
1971. După ce şi-a finalizat studiile sa angajat ca inginer pentru
Ferret-Savinel, compania tatălui său.
După şapte ani a ajuns să o conducă
din poziţia de preşedinte.

Fondatorul Microsoft are
o avere estimat[
la 120,3 miliarde de dolari
Bill Gates s-a născut în Seattle,
Washington, SUA pe 28 octombrie
1955. A început studiile la Lakeside
School, una dintre cele mai cunoscute
scoli din Seattle, apoi în anul 1973
urmează cursurile universitare la
Harvard dar, renunță în anul III și
înființează compania Microsoft,
împreună cu prietenul sau din
copilărie, Paul Allen, în anul 1977.
În anul 1985 lansează prima
versiune a sistemului de operare
Windows, iar în 1989 lansează
Microsoft Office, cea mai populara
suita de aplicații de birou.
În anul 2005, regina Elisabeta a ÎIa a Marii Britanii îi acorda lui Bill
Gates titlul de “Cavaler al Imperiului
Britanic”. Gates este căsătorit cu
Melinda French din Dallas din
ianuarie 1994 și au împreună trei
copii. În anul 2000, împreună cu soția
să, înființează fundația de caritate “Bill

and Melinda Gates”.

Mark Zuckerberg,
100,3 miliarde de dolari
Mark Zuckerberg (născut la 14
mai 1984) este un fost student la
Harvard la informatică, care,
împreună cu câțiva prieteni lansat
Facebook, rețeaua socială cea mai
popular[ din lume, în februarie 2004.
Zuckerberg a fost numit “Omul
anului” de revista Times `n 2010. Este
`n prezent director executiv, dar ;i
pre;edinte al Facebook.
Zuckerberg și prietenii săi Dustin
Moskovitz, Chris Hughes și Eduardo
Saverin au creat Facebook-ul, un site
care le-a permis utilizatorilor să își
creeze propriile profiluri, să încarce
fotografii și să comunice cu alți
utilizatori. Grupul a condus site-ul
dintr-o cameră de dormitor la
Universitatea Harvard până în iunie
2004.
În acel an, Zuckerberg a renunțat
la facultate și a mutat compania la
Palo Alto, California. Până la sfârșitul
anului 2004, Facebook avea 1 milion
de utilizatori.
În 2005, Zuckerberg a primit o
investi\ie uria;[. Firma de capital de
risc, Accel Partners, a investit 12,7
milioane de dolari `n re\ea, care la
acea vreme era deschisă doar
studenților Ligii Ivy.
Mai apoi, companiei i s-a acordat
acces la alte colegii, licee și școli
internaționale iar num[rul de
utilizatori a crescut foarte repede, iar
`n decembrie 2005, au ajuns la un
num[r de 5,5 milioane. Site-ul a
început să atragă interesul altor
companii care doreau să facă
publicitate cu popularul hub social.
Mark a refuzat fiecare ofert[ care i
s-a f[cut din partea celor de la Yahoo!,
precum ;i re\elele MTV. În schimb, sa concentrat pe extinderea site-ului,
deschiderea proiectului său către

Page este co-fondatorul Google,
iar în prezent conduce companiamam[ Alphabet. S-a născut pe 26
martie 1973 și este al doilea fiu al
cuplului Gloria și Carl Page. La acea
vreme, ambii părinți predau
informatica la Michigan State
University. În consecință, copiii lor au
crescut înconjurați de calculatoare și
reviste de științe și tehnica.
Larry a urmat cursurile unei ;coli
bazate pe programa Montessori, care
ajuta elevii să-și dezvolte creativitatea
și le insufla un grad foarte mare de
independenț[. El considera că acest
lucru i-a modelat gândirea și că l-a
ajutat foarte mult în carier[.
La vârstă de 12 ani, Page a citit o
biografie a inventatorului Nikola
Tesla, care era uitat de toat[ lumea și
înglodat în datorii atunci când a
murit. A fost atât de impresionat de
finalul trist încât a decis să realizeze
tehnologii inovatoare și să facă în așa
fel încât să nu ajungă în situația lui
Tesla.
În afara de pasiunea pentru
electronice, Page a "cochetat" și cu
saxofonul în primii ani de viață. La un
moment dat, el a recunoscut că
muzica a fost parțial “vinovat[“
pentru cultura organizațională de la
Google.
În afar[ de Google și Alphabet, el
a mai investit în Planetary Resources
(al cărui scop este extragerea
mineralelor din asteroizi), în
producătorul de mașini electrice Tesla,
dar și în Twitgale, un startup de cărți
pentru copii fondat de sora să vitreg[.

Eric Yuan, o apari\ie surpriz[
`n topul celor mai boga\i
oameni ai lumii
El este născut în China și de
profesie este inginer. A fost suspectat
de multe ori de complicitate cu statul
chinez, dar până la urmă, așa cum a
declarat și el, Zoom este o companie
americană cu sediul în California. Este
unul dintre câștigătorii pandemiei.
Înainte de pandemie, el era milionar,
nu miliardar.
Mark Zuckerberg a creat Facebook
să fie popular printre studenții de la
Harvard. Motivația lui Eric pentru a
crea platforma a fost dorul pentru
iubita sa. Cei doi studiau la distanțe
foarte mari unul de celălalt. Eric a
rămas și cu banii și cu iubita, pentru
că aceasta i-a devenit soție.
Şi pentru că întâlnirile au fost mai
mult în mediul online, Eric Yuan,
fondatorul Zoom, a urcat şi el la o
avere de 20 de miliarde de dolari,
potrivit Bloomberg, citat de Mediafax.
„Criza pandemică a schimbat
complet aproape tot. O mulţime de
utilizatori noi din întreaga lume. Este
folosit de şcoli pentru cursuri, pentru
orele de dans, folosit la Emmy Award,
la show-uri (Saturday Night Live)”, a
declarat Eric Yuan, fondator Zoom.
Pagin[ realizat[ de Raluca D.
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Pentru a asimila c]t mai bine aceast[ vitamin[ vital[, este necesar s[ provin[ dintr-o surs[ natural[
;i, pe c]t posibil, din alimente. Organismul nu poate asimila vitamine din surse artificiale deoarece
nu poate procesa nimic din ce provine din surse sintetice. Ave\i mai jos c]teva din cele mai bune
surse de vitamina C, la `ndem]na oricui. C[tina, prima `n topul celor mai bune alimente de vitamina
C se poate g[si, la ora actual[, `n pie\ele din municipiul Satu Mare, la produc[tori locali, sub form[
congelat[.

Sup[ crem[ de broccoli
cu smântân[

RE}ETE

Mu;chi de vit[
cu sparanghel

Ingrediente pentru 4
porții<
500 g broccoli
2 cartofi mici sau unul mare
o ceapă albă
3 căței de usturoi
2 linguri de unt
1,2 litri de apă
2 linguri de smântână
5 linguri de parmezan ras
sare, piper
Mod de preparare<
Cartofii spălați și curățați se taie
cubulețe, la fel și tulpina de broccoli,
după ce buchetul legumei s-a desfăcut
frumos.

Ceapa se călește în unt, după ce a
fost tocată grosier, iar apoi se adaugă
cățeii de usturoi zdrobit cu latul cuțitului. După 1 minut se adaugă restul
legumelor și apa. Din momentul în care începe să fiarbă, se mai lasă pe foc 7
minute, cât să se facă legumele, iar apoi
oala se ia de pe foc. Se toarnă totul în
blender, însă se păstrează câteva buchețele întregi. Se mixează cam un minut, la viteză mică, până ce se formează
o pastă. Se poate folosi și un blender
vertical. Se adaugă cremei brânza rasă
și smântâna, iar apoi sarea și piperul,
după gust. Se consumă imediat, deoarece este bună caldă.

Tart[ cu fructe

Ingrediente<
2 buc[ți de mușchi de vită de
câte 270 g fiecare
10 fire de sparanghel
sare
piper
2 linguri ulei de m[sline
Mod de preparare<
Sparanghelul spălat se pune în apa
care a dat în clocot și la care anterior
s-a adăugat sare. Această legumă se gătește doar după ce a fost curățată de
frunzulițele mici de pe margine și i se

îndepărtează cotoarele mai groase, care
oricum sunt ațoase și nu au gust bun.
Se opărește timp de 1 minut, iar apoi
se pune în apă cu gheață.
Carnea de vită se unge cu ulei de
măsline și se prepară într-o tigaie grill,
încinsă. Fiecare parte se prepară între
6-8 minute, în fiuncție de cum vă place.
Când este aproape gata, se pun condimentele, apoi se scot și se așează pe un
platou de lemn. Se lasă la răcit 10 minute. Pe o farfurie încinsă se așează bucățile de carne și sparanghelul. Acest
fel de mâncare se servește, de obicei,
cu vin roșu.

Vin fiert cu condimente

Cele mai bune
surse naturale
de vitamina C
Vitamina C este implicat[ `n
numeroase procese care se pretrec `n
organismul uman. Are un rol esen\ial `n
sus\inerea sistemului de ap[rare al
organismului, `ncetine;te procesele
degenerative, stimuleaz[ produ\ia de
colagen ;i L-carnitin[. De asemenea, mai
ajut[ la reglarea tensiunii arteriale, este
implicat[ `n procesul de cre;tere a p[rului
;i unghiilor. Cu alte cuvinte, este vital[
pentru organismal uman. Pentru a
func\iona la parametri normali, o femeie
are nevoie de 75 mg, iar un b[rbat are
nevoie de 90 mg. Femeile care urmeaz[ s[
devin[ mame, au nevoie de 85 mg, iar cele
care al[pteaz[ trebuie s[ consume do doz[
zilnic[ de p]n[ la 120 mg. Fum[torilor le
este recomandat s[ consume cu 35 mg mai
mult acid ascorbic dec]t nefum[torii.
Pentru a asimila c]t mai bine aceast[
vitamin[ vital[, este necesar s[ provin[
dintr-o surs[ natural[ ;i, pe c]t posibil, din
alimente. Organismul nu poate asimila
vitamine din surse artificiale deoarece
organismul nu poate procesa nimic din ce
provine din surse sintetice. Ave\i mai jos
c]teva din cele mai bune surse de vitamina
C, la `ndem]na oricui. C[tina, prima `n
topul celor mai bune alimente de vitamina
C se poate g[si, la ora actual[, `n pie\ele din
municipiul Satu Mare, la produc[tori locali,
sub form[ congelat[.

C[tina, cel mai bun furnizor de
vitamina C, dar care con\ine
o multitudine de alte vitamine
;i minerale
C[tina ocup[ deta;at locul I `n topul
alimentelor bogate `n vitamina C. Este
vorba despre 2500 mg per 100 de grame de
produs. Tocmai din acest motiv a fost
denumit[ ;i “ginsengul rom]nesc”. Este
recomandat a se consuma `n stare crud[,
pentru a fi asimilat[ c]t mai bine de c[tre
organism. Mai poate fi administrat[ sub
form[ de past[, ulei sau ceai infuzat.
Imediat dup[ c[tin[, pe locul II `n topul
alimentelor bogate `n acid ascorbic sau
vitamina C reg[sim m[ce;ele. Au o
concentra\ie de vitamina C de 2000 mg per
suta de grame de produs. Se g[se;te `n
plafare sub form[ de ceai, ulei, ;i se
consum[ diminea\a, pe stomacul gol, de
preferat. Cunoscute drept cire;e
portoricane sau vi;ine tropicale, fructele
arborelui de Acerola se m[n]nc[ proaspete.
De alfel, pentru asigurarea necesarului
zilnic de vitamina C este suficient[
consumarea unui singur fruct. La noi `n
\ar[ se g[sesc mai u;or sub form[ de
pulbere, av]nd acelea;i propriet[\i curative
precum fructul `ntreg. ~n cazul acesta, este
vorba despre o concentra\ie de acid ascorbic
de 1600 mg, la 100 de grame de fruct.

Coac[zele negre sunt bogate
`n fier ;i potasiu

Ingrediente pentru
5 por\ii<
1 plic crem[ de vanilie
2 plicuri zah[r vanilat
500 ml lapte
fructe la alegere (c[p;uni,
vi;ine, cire;e, caise, kiwi etc)
un plic de gelatin[
Suc de portocale
Mod de preparare<
Este o re\et[ simplu de preparat, deoarece se folosesc ingrediente gata
cump[rate. Blatul se g[se;te cam `n orice
magazine alimentare, la fel ;i celelalte ingrediente.

Ingrediente<
Praful de crem[ de vanilie se amestec[
cu laptele rece de la frigider ;i cu plicurile
de zah[r. Crema rezultat[ se aplic[ pe blatul de tart[. Iar apoi fructele trebuie a;ezate pe tart[. Dat fiind faptul c[ este iarn[,
este mai greu s[ g[sim anumite fructe sau
chiar imposibil, cum sunt c[p;unii.
De aceea, se pot folosi fructe confiate,
uscate sau congelate, de orice fel. Urmeaz[
prepararea gelatinei, unde e necesar[ maxim[ aten\ie. Aceasta nu trebuie s[ fiarb[.
Dup[ ce s-a r[corit pu\in, se toarn[ peste
fructe de la distan\[ mic[, dar c]t `nc[
mai este lichid[. Apoi se d[ la frigider,
timp de 30 de minute, dup[ care se poate
consuma.
Poft[ bun[!

500 ml vin ro;u demisec
3 linguri de zah[r
o jum[tate de m[r
o jum[tate de portocal[
10 boabe de piper negru
1 baton de scor\i;oar[
4 cui;oare
3 boabe de ienibahar
3 boabe de cardamon
un anason stelat
Mod de preparare<
Este bine s[ ave\i la `ndem]n[ orice
fel de vin ro;u. Condimentele trebuie s[

fie preg[tite, la fel ;i fructele, care se taie
`n felii groase. Vinul ;i zah[rul se toarn[
`ntr-o crati\[ ;i se amestec[ p]n[ se dizolv[ complet zah[rul.
Vinul se acoper[ cu un capac, pentru
a nu se evapora complet alcoolul, apoi
trebuie a;teptat pentru a `ncepe fierberea
vinului.
Imediat cum d[ `n clocot, trebuie
ad[ugate feliile de m[r ;i portocal[, precum ;i condimentele, pentru un plus de
arom[. Se amestec[ bine, se acoper[
crati\a ;i se las[ a;a timp de 20-30 de minute. Apoi se poate strecura, sau turna
`n can[ a;a cum este, cu tot cu condimente. Se poate consuma dup[ ce a ajuns
la temperatura optim[.

Coac[zele negre, pe l]ng[ cantitatea
mare de fier ;I potasiu, con\in ;i o cantitate
considerabil[ de vitamina C. Este vorba
despre 200 mg per 100 de grame de produs.
Unul din fructele bogate `n vitamina C
este kiwi ;i are capacitatea de a asigura
125% din necesarul zilnic de vitamina C,
prin ingerarea a 100 de grame de fruct.
Condi\ia este ca acesta s[ fie consumat `n
stare crud[. Un loc `n topul alimentelor cu
o concentra\ie semnificativ[ de vitamina C
este ;i broccoli. Are o concentra\ie de acid
ascorbic egal[ cu cea a fructului kiwi. Din
p[cate, dac[ este preparat termic, `;i pierde
o bun[ parte din nutrien\i, inclusiv din
concentra\ia de vitamina C. Citricele sunt
mai s[race `n acid ascorbic dec]t credem.
De;i nu este pe placul tuturor, din cauza
gustului, ardeiul iute reprezint[ o bun[
surs[ de vitamina C. Pare greu de crezut,
`ns[ este o alegere c]t se poate de bun[, mai
ales c[ se afl[ la acela;i nivel `n top cu varza
de Bruxelles. Urm[torul loc `n ierarhie `l
ocup[ citricele. Cu to\ii ;tim c[ l[m]ia
combate r[ceala ;i gripa ;i c[ ajut[ mult
sistemul imunitar. L[m]ia are doar 40 de
mg per suta de grame de produs, la fel ca
pepenele galben. Trebuie men\ionat c[ o
portocal[ are 50 de miligrame de acid
ascorbic per suta de grame de produs.
Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon
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Sânpetrul Lupilor se ține pentru ca lupul să nu facă pagube în gospodării, iar oamenii să fie
protejați împotriva bolilor și arsurilor. Potrivit credințelor, lupii se strâng în haite în această zi,
în locurile de trecere ale lor (numite urlători), și încep a-și invoca divinitatea, Sânpetrul Lupilor,
prin urlete. Acesta vine pentru a le împărți prada care li se cuvine pentru tot anul care a venit.
Se zice că stăpânul fiarelor ajunge călare pe un cal și împarte fiecărui lup câte un animal, că e
vorba de miel, oaie, căprioară, urmând ca lupii să nu se atingă decât de animalul primit.

Gospodarii încep muncile câmpului
de Sânpetru Lupilor
După 16 ianuarie vremea se înmoaie, deoarece sărbătoarea este considerată a fi miezul iernii
Luna ianuarie mai este cunoscută
și sub numele Gerar. Marchează
practic, începutul Noului An, respectiv o nouă etapă din viață.
Sărbătorile importante din această lună sunt< Tăierea împrejur cea după trup a
Domnului și Sfântul Ierarh Vasile cel Mare
(Anul Nou), marcate la 1 ianuarie> Botezul
Domnului sau Boboteaza, la 6 ianuarie>
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, precum și
Crăciunul pe stil vechi, la 7 ianuarie> Sânpetrul Lupilor la 16 ianuarie> Sfântul Antonie cel Mare, la 17 ianuarie și Sfinții Trei
Ierarhi> Vasile cel Mare, Grigorie Teologul
și Ioan Gură de Aur.

De 1 ianuarie, când Biserica
Ortodoxă îl sărbătorește
pe Sfântul Vasile cel Mare,
este bine să bei mult vin
Creștinii ortodocși au intrat în Noul
An sărbătorindu-l pe Sfântul Vasile, unul
dintre cei mai mari făcători de minuni. Sa născut în anul 330, în Cezareea Capadochiei, din părinți credincioși. Sfântul a
învățat în școli din Cezareea, Atena și Bizanț, deci a fost un om învățat și smerit,
astfel ajungând arhiepiscop al Cezareei, în
anul 370.
A întemeiat, pe lângă nenumărate biserici, azile și spitale pentru săraci, o leprozerie și un așezământ pentru recuperarea prostituatelor. De numele acestui
sfânt, se leagă multe tradiții și obiceiuri.
În popor, există credința că, în noaptea
de Anul Nou, respectiv în seara Sfântului
Vasile, cerurile se deschid de trei ori, pentru câte o clipă. Sfântul s-ar fi rugat de
Dumnezeu să-i dea o zi, iar Domnul i-a
dat ziua cea dintâi, a Noului An. Sfântul a
fost atât de fericit încât a luat un clopoțel,
pe care l-a legat la o crenguță și s-a suit la
Dumnezeu, să-i ureze lucruri bune. De
aici și obiceiul de a ura în prima zi a Anului
Nou. Copiii umblă cu sorcova, din casă în
casă, începând cu părinții și rudele apropiate, precum și cu vecinii, și continuând
apoi cu ceilalți locuitori ai satului. Există
obiceiul ca sorcova să se păstreze ca pe un
obiect sfânt pe toată perioada anului, agățată de peretele de la răsărit al casei, de
obicei la icoană, ori într-un alt loc curat al
gospodăriei.
Se spune că, de Sfântul Vasile, se Dezleagă Anul. Obiceiul cere ca, feciorii organizați în cete să dezlege rodul și anul, colindând pe ulițe. Se zice că forțele malefice
sunt alungate de vacarmul făcut de bice,
bucium sau oalele folosite de feciori tocmai
în acest scop< prevenirea secetei, alungarea
animalelor și insectelor dăunătoare recoltei. Tot în această zi, feciorii mai au misiunea de a dezlega cununiile cu un descânt<
"Slobozim câșlegiile / Să mărităm fetele /
Umblați feciori / Să fie pețitori."
În anumite zone ale României, este
adânc înrădăcinată ideea potrivit căreia
trebuie acordată o mare atenție primului
musafir care intră în casă< de este bogat,
așa va fi și gazda tot anul. La fel și în cazul
în care primul musafir care trce pragul casei este sărac. În alte zone, se spune că
vizita unui bărbat va aduce noroc și prosperitate, iar vizita unei femei va aduce ghinion și nenorocire.
Se mai crede că, în prima zi a Noului
An, este bine a se bea cât mai mult vin, deoarece atâta sânge va avea în obraz, pe parcursul anului. Tot atunci trebuie înnoite
toate lucrurile, și oamenii trebuie să aibă
numai gânduri și fapte bune, pentru ca asa
să fie pe tot parcursul anului. Oamenii trebuie să se ferească de supărări și sfadă, și
să fie toată ziua veseli.
Se mai zice că, pentru a prospera din
punct de vedere profesional, oamenii trebuie să ia unealta cu care lucrează pe tot

Se zice că stăpânul fiarelor ajunge călare pe un cal și împarte fiecărui lup câte
un animal, că e vorba de miel, oaie, căprioară, urmând ca lupii să nu se atingă
decât de animalul primit
parcursul anului și s-o folosească de trei
ori. Astfel, va avea spor și prosperitate la
munci. Credințele populare spun că așa
cum va fi vremea de Sfântul Vasile, așa va
fi și anul care a venit. Dacă în 1 ianuarie
va fi ger mare și pe zăpadă se văd multe
steluțe, e semn de an bun, cu multe cununii. Dacă ninge, atunci avem parte de un
an îmbelșugat, iar dacă este senin și geros,
oamenii vor avea parte de sănătate.

6 ianuarie - Boboteaza
sau Botezul Domnului
Sărbătoare cu dată fixă, Boboteaza este
marcată în fiecare an la 6 ianuarie și încheie
ciclul de 12 zile al sărbătorilor de iarnă.
Creștinii ortodocși comemorează botezul
lui Iisus Hristos, în râul Iordan.
Evenimentul este văzut ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu.
Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Epifanie, Teofanie, Arătarea Domnului sau Descoperirea Cuvântului Întrupat.
Este o sărbătoare de purificare a naturii, și de protejare a apelor de forțele malefice.
Expresia "gerul Bobotezei" vine de la
faptul că, în fiecare an, de 6 ianuarie, este
foarte frig. Potrivit tradiției, preoții sfințesc
toate apele, din care oamenii vor duce acasă, pentru a stropi gospodăriile, animalele
și casele. Restul apelor se păstrează în sticle,
crezându-se că are puteri tămăduitoare.
Obiceiul ca preoții să arunce crucea
în apă, în acele orașe și sate unde există
râuri, este în prezent, intens practicat. Numai tinerii care sunt curajoși se aruncă în
apa uneori înghețată, deoarece ei cred că,
cel care va aduce crucea la mal, va avea
parte de mult bine și noroc, sănătate și
prosperitate. Se crede că, în momentul în
care preotul moaie crucea de lemn în râul
înghețat, din ape ies toți dracii și rătăcesc
pe câmpuri, până când se termină sfințirea
apelor. Aceștia sunt văzuți doar de lupi,
care îi vânează și-i sfâșie, dacă reușesc săi prindă.
Alte superstiții legate de această sărbătoare spun că nu este bine ca, după Bobotează să nu se spele cămeșile timp de
două săptămâni. Se crede că apele sunt
încă sfințite și că dracii s-ar putea ascunde
printre ele și lupii să nu-i găsească.
Din bătrâni se spune că dacă ziua de
6 ianuarie va fi frumoasă, atunci tot anul
va fi bogat în pește și pâine.
Se mai zice că vremea se înmoaie dacă
în ziua de Bobotează afară este frig sau ger
mare. În schimb, dacă de Bobotează este
cald, vor urma înghețuri.
Majoritatea tradițiilor și obiceiurilor,
care fac referire la sărbătoarea din 6 ianuarie, au drept scop alungarea spiritelor
rele, care circulă libere încă de la Crăciun.
De asemenea, urmăresc atragerea
prosperității în anul ce va urma.

La 7 ianuarie se sărbătorește
Soborul Sfântului
Ioan Botezătorul
Sărbătoarea Sfântului Ioan, cunoscută
și sub numele de Sânt-Ion, Înaintemergătorul Domnului, sau Soborul Sfântului
Prooroc Ioan Botezătorul.
Sărbătoarea din 7 ianuarie se ține cu
toate cutumele sale, deoarece în tradiția
populară se știe că Sfântul Ion este protector al pruncilor, chiar și al celor care urmează să se nască, pentru a fi feriți de diformități sau malformații. Și în ziua de 7
ianuarie este obligatoriu ca oamenii să fie
veseli, căci se știe că astfel vor fi tot anul.
Această zi trebuie să fie una de mare bucurie.
O altă categorie de oameni mai țin
ziua Sfântului ca să le ferească animalele
de atacul fiarelor sălbatice și gospodăriile
de incendii. O tradiție care încă se practică
este cea numită Iordănitul Femeilor. Practic, femeile se adună la o casă, unde aduce
fiecare ori alimente, ori băutură, și se "Iordănesc" până dimineață. Acest Iordănit
este, de fapt, un bun prilej pentru ca toate
femeile măritate să se întâlnească și să petreacă, în absența bărbaților.
În alte zone, se organizează o masă
pentru moașa din sat, care este organizată
de femeile care au născut cu ajutorul ei. În
ziua Sfântului Ioan mai este obiceiul ca,
mai mulți tineri care au luat agheasmă de
la preot, în ajunul sărbătorii, să stropească
fiecare om care iese din biserică, în 7 ianuarie, după care îl urează. Cutuma cere
ca cel iordănit să-i răsplătească pe urători
cu bani, pe care îi cheltuie la organizarea
unui chef. Este bine ca, fiecare om care
iese din biserică, în 7 ianuarie, să fie stropit
cu Agheasmă nouă, pentru a fi în stare cât
mai perfectă de sănătate.
În România, numele acestui sfânt, ori
derivatele sale, este purtat de peste 1 milion
și jumătate de români. Este vorba despre
Ion, Ioan, Ioana, Ionela, Ionuț, Oana sau
Nelu. În unele zone ale țării, se obișnuiește
ca sărbătoriții zilei să fie cei udați, pentru
a fi purificați. În Bucovina, este o cutumă
ca Ionii să-și pună ramuri împodobite de
brazi și să organizeze petreceri. În Transilvania se obișnuiește ca aceștia să fie plimbați prin tot satul și abia apoi să fie duse la
râu, pentru a fi sfințiți. Obiceiul Vergelului
încă se mai ține în multe sate din Maramureș, obicei care are menirea de a "sparge" Crăciunul. Coșurile cu băutură și mâncare sunt pregătite de fetele de măritat, iar
feciorii merg și iau de acasă și le duc în
curtea unde se ține vergelul. Feciorii sunt
cei care se ocupă de asigurarea bunei dispoziții, prin plătirea muzicanților. În horă
intră numai fetele care se mărită anul acesta și formează viitoarele cupluri. Petrecerea
se încheie cu un ospăț comun, la care par-

ticipă tot tineretul.
Este, de asemenea, ziua în care nu se
taie nimic cu cuțitul și toate alimentele trebuie rupte cu mâna. De asemenea, gospodinelor le este interzis să coase și să dea cu
mătura, deoarece se spune că, astfel, s-ar
deranja liniștea morților. Nu întâmplător
există credințele potrivit cărora nu se taie
nimic cu cuțitul în această zi. Împăratul
Irod a poruncit condamnarea la moarte a
Sfântului Ioan prin tăierea capului, la cererea Irodiadei. Sfântul Ioan era smerit și
drept, și astfel era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta, el îi reproșa
frecvent lui Irod că avusese o relație nelegitimă cu Irodiada, soția fratelui său și
cumnata sa. Irodiada era deranjată de ocările Sfântului Ioan, astfel că i-a plănuit
moartea. Ea a sfătuit-o pe Salomeea, fiica
sa, cum să ceară lui Irod capul Sfântului.
Salomeea dansase înaintea lui Irod și astfel
i-a sucit mințile. Drept răsplată pentru
dansul său, ea a cerut capul Botezătorului
pe o tipsie. Sfântul a trăit într-o peșteră și
era îmbrăcat simplu, numai într-un acoperământ din păr de cămilă. El se hrănea
numai cu fructele unui arbore care acum
nu mai există și cu miere sălbatică.

Crăciunul pe stil vechi a apărut
ca urmare a decalării
calendarului cu 13 zile
Tot în 7 ianuarie se sărbătorește Crăciunul, Nașterea Domnului, pe stil vechi.
Este o zi cu multe tradiții frumoase, cel
puțin în zona Banatului. Acolo, conform
obiceiului, în Ajun, se aduce la Biserică o
buturugă care se taie din pădure și căreia
i se dă foc. Trunchiul de copac este adus
în curtea lăcașului de cult de cel mai bătrân
om din sat și se taie din pădure înainte de
răsăritul soarelui. Buturuga sfințită de către
preot simbolizează credința în mai mulți
zei vechi, precum este zeul soarelui și al
focului. De asemenea, mai face trimitere
la căldura pentru Pruncul Iisus Hristos.
Trunchiului de copac i se dă foc apoi, fapt
ce simbolizează renunțarea la credințele
vechi, păgâne, iar cei ce se adună în jurul
ei cântă colinde și cinstesc pahare cu vin
și pălincă, în numele Pruncului Iisus.
Mai este obiceiul ca toți membrii familiei să mănânce pe jos, pe paie sau fân.
În ce privește bucatele pregătite pentru
această sărbătoare, pe masa de Crăciun
este obligatoriu a se consuma o piftie specială cu hrean, sarmale, lapsa (tăiței fierți
în supă de găină), pește, cozonacul tradițional, ori colțunași cu brânză. Dacă se
consumă aceste bucate la masă, picioarele
acestei piese de mobilier se leagă cu lanțuri,
în credința că toate relele vor fi alungate
din ogradă și din casă. Colindătorii sosesc
imediat după masă, care sunt poftiți înăuntru, pentru a vesti în fața icoanei.

La 16 ianuarie se marchează
Sânpetrul Lupilor
Această sărbătoare se ține pentru ca
lupul să nu facă pagube în gospodării, iar
oamenii să fie protejați împotriva bolilor
și arsurilor. Potrivit credințelor, lupii se
strâng în haite în această zi, în locurile de
trecere ale lor (numite urlători), și încep
a-și invoca divinitatea, Sânpetrul Lupilor,
prin urlete. Acesta vine pentru a le împărți
prada care li se cuvine pentru tot anul care
a venit. Se zice că stăpânul fiarelor ajunge
călare pe un cal și împarte fiecărui lup câte
un animal, că e vorba de miel, oaie, căprioară, urmând ca lupii să nu se atingă
decât de animalul primit. Sărbătoarea este
considerată miezul iernii, deoarece din
acel moment, vremea se înmoaie, gerul se
domolește și gospodarii încep pregătirile
pentru muncile din primăvară. Se știe că,

în această zi, gospodinele nu trebuie să
toarcă, să coasă ori să se pieptene, să dea
ori să ia obiecte din casă, ori bani. Gospodinele au credința ca, pentru a nu le mânca
lupii oile, trebuie să evite să prelucreze
lâna. Tot în această zi, nu se prepară bucate
cu carne, dar se mănâncă plăcinte. Se zice
că, cine nu are la masă plăcinte, se va rătăci
în călătorii.
Tot de Sânpetrul Lupilor, oamenii au
mare grijă să nu pronunțe numele animalului, pentru a nu-l invoca. Se evită a se
scoate din casă cenușa ori gunoiul, deoarece există credința că lupii se pot înmulți
în caz contrar. Legat de această zi, mai circulă legenda potrivit căreia, la începuturile
lumii, lupii și câinii umblau împreună, însă
diavolul a vrut să-i întoarcă împotriva lui
Dumnezeu. Câinii însă nu ar fi acceptat și
de atunci ar fi rămas ființele lui Dumnezeu,
iar lupii ai Necuratului.

Tradiții de Sfântul Antonie cel
Mare, pentru a fi ferit
de pericole și vrăji
Sfântul Antonie cel Mare, prăznuit la
data de 17 ianuarie de Biserica Ortodoxă
Română, este cel care a întemeiat viața călugărească. Pe bună dreptate, este socotit
a fi cel mai popular ascet, precum și "părintele monahilor", alături de Sfântul Pahomie cel Mare. S-a născut în anul 251, în
Egiptul de Mijloc. A rămas orfan de ambii
părinți la 20 de ani, rămânând în grija lui
atât gospodăria, cât și sora mai mică.
Aceasta a fost dusă la o mănăstire, iar averea dată celor nevoiași. A dus o viață de
purificare interioară, după ce s-a stabilit
într-un mormânt idolesc abandonat. Postea sever, se ruga și ducea lupte cu slăbiciunile sale. La 35 de ani, a voit să se izoleze
total și s-a stabilit pe malul drept al Nilului,
unde a rămas vreme de aproximativ 20 de
ani. Apoi s-a retras într-o zonă în apropiere
de malul Mării Roșii. S-a afundat în deșert,
pe muntele Qalzam, acolo unde se și găsește mănăstirea care-i poartă azi numele.
A trecut la cele veșnice în anul 356, trăind
în pustie 85 de ani. Se știe despre el că a
tămăduit mulți bolnavi și că a scos demoni
din oamenii posedați. Îi ajută degrabă pe
cei care îi cer ajutorul în rugăciune, cu
multă credință.
În tradiția populară, Sfântul Anton
este cunoscut ca ocrotitor împotriva duhurilor necurate, deoarece el însuși a suferit din pricinile acestea și s-a luptat multă
vreme împotriva lor.
Ziua închinată lui este ținută cu sfințenie de către creștinii ortodocși, deoarece
se știe că îi ferește de duhuri rele, vrăji, farmece și alte primejdii. Femeile, în special,
respectă cu sfințenie praznicul Sfântului
Anton, deoarece este cunoscut ca fiind cel
care trimite ploaia, precum și cel care ocrotește casa și grădina.
Se spune chiar că rugăciunile făcute la
Biserica Domnească de la Curtea Veche
din București, vreme de 9 săptămâni, ajută
la împlinirea celor mai arzătoare nevoi ale
oamenilor< vindecarea de boli grave, izbăvirea de farmece, dăruirea de spor și liniște sufletească în fiecare casă și familie.
La acest lăcaș de cult vin să se roage, în
fiecare marți, mii de creștini, majoritatea
tineri. Este cel mai vechi lăcaș de cult construit în capitală, în anul 1559, de către
domnitorul Mircea Ciobanul.
Lăcașul de cult a fost incendiat în anul
1847, iar o bună parte a clădirii a fost afectată. Printre puținele lucruri care au putut
fi recuperate a fost chiar icoana Sfântului
Antonie, fapt petrecut într-o zi de marți.
Icoana făcătoare de minuni a fost așezată
lângă catapeteasmă, iar la ea se roagă astăzi
mii de credincioși, în fiecare zi de marți.
Mirela Filimon

Sînziana Cristea< “Părinții copiilor cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a solicita
ca proprii copii să facă proba învățământului de masă. Experiența unora dintre acești
copii m-a făcut să înțeleg că, dacă ajung pe mâna unor cadre didactice care îi acceptă
și îi iubesc, care fac echipă cu părinții lor și cu specialiștii cu care copiii lucrează,
au șanse reale de a se integra în învățământul de masă. Nu este ușoară integrarea,
este cu suișuri și coborâșuri, dar asta este, de fapt, viața noastră, a tuturor...”
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S`nziana Cristea< Secretul unui cadru didactic
bun este de a se adapta genera\iei de acum
De 14 ani se află în fruntea
Centrului Judeţean de Resurse și
Asistenţă Educaţională Satu Mare,
loc despre care vorbește ca despre
unul dintre cele mai frumoase de
pe pământ. De ce? Pentru că de
acolo, alături de colegii săi, face
bine celor mai importante fiinţe
din viaţa oricărui părinte – copiii.
Este psihologul Sînziana Cristea,
directoarea Centrului Judeţean de
Resurse și Asistenţă Educaţională Satu
Mare, care a acceptat invitaţia noastră de
a ne povesti mai multe despre persoana
sa.
- Pentru mulţi dintre invitaţii
noștri, prima întrebare e cea mai grea.
Așadar, cine este Sînziana Cristea?
- Consider că sunt o persoană care a
știut de mică ce își dorește și care a căutat
întotdeauna să vadă ”partea plină a
paharului”. Valorizez bunul simț,
bunătatea,
simțul
umorului,
creativitatea, inteligența și, în general,
atitudinea pozitivă a oamenilor în raport
cu munca pe care o fac, cu propria
persoană și cu ceilalți.
Îmi plac persoanele care au o cultură
generală solidă, care sunt informate, la
curent cu noutățile în cât mai multe
domenii. Atât în activitatea profesională
cât și în viața personală nu am agreat
niciodată ideea de victimizare, fiind
convinsă că fiecare problemă are cel
puțin o soluție. Iar dacă cineva nu găsește
rezolvarea există oameni în jur (din
anturaj sau persoane specializate) care să
sprijine fiecare individ să vadă ”luminița
de la capătul tunelului”. De când eram
copil, mama m-a format să am o astfel de
atitudine și asta m-a ajutat foarte mult în
a gestiona momentele dificile prin care
am trecut. Îmi place să ajut, să fiu
implicată și conectată la ceea ce se
întâmplă în jurul meu. Acest din urmă
lucru mă face să mă percep și să fiu
percepută ca fiind activă în viața
profesională și socială.
- Ești, în opinia mea și a multora,
omul potrivit la locul potrivit. Care
este parcursul tău educaţional și ce tea făcut să alegi acest drum?
- Până la finalul trimestrului al doilea
al clasei a VIII-a am visat să devin medic
stomatolog. Lucrurile au luat însă o altă
direcție la începutul celui de-al treilea
trimestru. Influențată puternic de mama
– care a fost învățătoare – am decis să
urmez liceul pedagogic, cariera didactică
devenind opțiunea cea mai atractivă la
acel moment. Încă din clasa a IX-a
psihologia a fost materia preferată și
acest lucru m-a determinat să urmez
facultatea de psihologie în Brașov, orașul
meu natal. Am devenit profesor consilier
după ce câțiva ani am experimentat și
predarea la clasele primare, activitate
care mi-a adus multe satisfacții.
Ulterior facultății am urmat un
masterat în consiliere și politici publice
la Universitatea din București și unul în
management
educațional,
la
Universitatea din Oradea. Primul
masterat urmat a fost cel la care am
acumulat foarte multe informații utile,
fiind o etapă extrem de importantă atât
în dezvoltarea mea profesională, cât și în
cea personală. Țin foarte, foarte mult la
copii, sunt ”ca rața în apă” atunci când
am în preajmă copii și adolescenți. Îmi
place meseria pe care o am și, chiar dacă
sunt de ani buni în funcție, ”țin aproape”
de profesia mea, în sensul că realizez
consilieri individuale cât de mult îmi
permite timpul.
- De câți ani conduci Centrul
Județean de Resurse și Asistenţă
Educațională?

S]nziana Cristea se consider[ o persoană care a știut de mică ce își dorește și care a căutat întotdeauna să vadă ”partea plină
a paharului”
- Conduc această instituție de la
înființarea ei, adică din 2006. Înainte de
asta, timp de un an am coordonat
Centrul Județean de Asistență
Psihopedagogică, în care lucrau doar
consilieri școlari. A fost greu la început
până am înțeles și noi, dar și ceilalți, care
ne este rolul și locul în comunitate. Avem
un specific aparte, cei 65 de consilieri
școlari și 10 profesori logopezi sunt
risipiți în tot județul. Aparținem și
acestei instituții dar și unităților școlare
– grădinițe și școli - în care ne
desfășurăm activitatea. Majoritatea
specialiștilor noștri sunt absolvenți de
psihologie sau psihopedagogie specială,
dar avem și colegi absolvenți ai
facultăților de pedagogie sau sociologie.
Pun mare preț pe munca în echipă și pe
activitatea de intervizare profesională.
Inclusiv de acest lucru ține să ”creștem”
frumos profesional. Trebuie să învățăm
mereu și putem face asta și unii de la
alții! Cred, de asemenea, că prin
realizarea unor acțiuni în parteneriat cu
alte instituții și cu ONG-uri care sprijină
sistemul de învățământ, putem ajuta în
mult mai mare măsură copiii decât am
face-o singuri.
- Ce rol joacă Centrul în sistemul
educaţional și nu numai?
- De când am înființat acest centru
am gândit și am transmis colegilor mei
că misiunea noastră este aceea de a oferi
sprijin într-un mod cât mai profesionist
celor care ni se adresează – copii/
adolescenți, părinți, cadre didactice. Prin
intermediul consilierilor școlari realizăm
activitatea
de
consiliere
psihopedagogică.
Diversitatea
problemelor cu care beneficiarii
serviciilor noastre ni se adresează este

foarte mare (în plan socio-emoțional,
dificultăți de comunicare, de învățare,
stimă de sine scăzută, nevoie de
autocunoaștere, orientare școlară și
profesională, stil de viață nesănătos etc.).
Le spun adesea celor care îmi ajung în
consiliere că orice om - copil sau adult se poate confrunta la un moment dat cu
o problemă pe care poate sau nu să o
rezolve singur. Adresându-i-se unui
consilier școlar nu trebuie să aștepte de
la acesta rețete sau sfaturi ci să identifice
împreună modalități de soluționare a
problemei care să vină de la cel care
beneficiază de consiliere. Mulți au
prejudecăți în ceea ce înseamnă rolul
psihologului, se adresează lui cu așteptări
nerealiste. La aceasta se mai adaugă și
confuzia, încă existentă, între psiholog și
psihiatru.
O
altă
componentă
importantă a activității noastre o
constituie terapia logopedică. Logopezii
sprijină preșcolarii și școlarii mici în
corectarea vorbirii, un lucru extrem de
important în primul rând în însușirea
corectă a citit-scrisului.
- Noi, oamenii, suntem într-o
continuă schimbare. E drept că și
sistemul educațional se schimbă.
Copiii de azi învață altfel decât cei de
acum 20 de ani, 30. Generația 70-80
avea Caligrafie, de exemplu, acum nu
se mai face. Aceeași generație memora
mult. Și asta se evita. Cum se vede asta
prin ochii specialistului dacă punem
totul în balanță? Ne schimbăm în bine
sau nu?
- Chiar că este foarte greu de spus
dacă ne schimbăm în bine sau nu! Un
lucru este însă cert, generațiile actuale de
elevi sunt cu totul altfel decât cele din
trecut. Iar secretul unui cadru didactic

bun este acela de a se adapta generației
de acum, de a înțelege care sunt nevoile
elevilor, care sunt particularitățile lor.
Stilul preponderent expozitiv și
memorarea mecanică a unor conținuturi
țin de trecut.
Copiii de azi sunt foarte selectivi, cu
o comunicare mult mai telegrafică, au
nevoie ca informațiile să le fie livrate
într-un mod dinamic. Învățarea în
mediul online a resetat predarea realizată
de către cadrele didactice. Sau ar trebui
să determine acest lucru, dacă nu s-a
întâmplat până acum. Nu poți menține
preșcolarul sau elevul în fața unui
dispozitiv pe parcursul a câtorva ore fără
conținuturi atractiv prezentate, fără a
recurge la aplicații. Din fericire, accesul
cadrelor didactice la toate aplicațiile,
instrumentele online, platformele de
învățare este relativ facil. Sunt cursuri de
formare, numeroase materiale, tutoriale
clare, prin intermediul cărora profesorii
pot învăța. Tot răul este în bine, era
timpul unei modernizări a procesului de
predare- învățare- evaluare, iar contextul
pandemiei a facilitat și urgentat acest
lucru. Cred că un profesor eficient și
ancorat în prezent este cel care reușește
să mențină elevii în sarcinile de lucru în
timpul orelor de curs online, să îi
motiveze pe copii pentru învățare și
gestionarea timpului și, nu în ultimul
rând, de a primi un feedback pozitiv din
partea lor. Nici una dintre toate aceste
aspecte nu este ușoară iar părinții, aflați
uneori în aceeași încăpere cu proprii
copii, înțeleg poate, mai mult ca oricând,
importanța muncii unui cadru didactic
bun.
- Un alt aspect pe care aș dori să îl
abordăm e cel al copiilor cu cerințe

educaționale speciale. Mare parte sunt
integrați in învățământul de masă.
Este un proces dificil, avem cadre care
se pricep să abordeze această
problemă? Dar părinții? Acceptă,
colaborează?
- Copiii cu cerințe educaționale
speciale sunt o categorie aparte de copii
care, cu siguranță, au nevoie de sprijinul
nostru. Într-adevăr, o mare parte dintre
ei sunt integrați în învățământul de
masă. În anul 2012 instituția noastră a
preluat de la DGASPC procesul de
orientare școlară și profesională al
copiilor și tinerilor.
Acum, după ani buni, mă uit în
urmă și constat că mi-a luat ceva timp
să înțeleg ce gândesc și ce simt părinții
acestor copii. La început, nu înțelegeam
sub nici o formă de ce părinți ai acestor
copii insistă să nu accepte școlarizarea
în învățământul special. Lucram într-un
sistem pe care îl vedeam la acel moment
total nepregătit să-i sprijine bine pe
acești copii.
În timp, s-au mai întâmplat și lucuri
bune, s-au înființat posturi de profesori
itineranți (este drept, încă total
insuficiente), o parte dintre cadrele
didactice au participat la formări
centrate pe munca cu copiii cu CES și șiau mai schimbat atitudinea, s-a lucrat și
pe consilierea părinților celorlalți copii,
ale celor care nu prezentau probleme.
Iar eu am conștientizat un lucru
foarte important, acela că părinții au
dreptul de a solicita ca proprii copii să
facă proba învățământului de masă!
Experiența unora dintre acești copii ma făcut să înțeleg că, dacă ajung pe mâna
unor cadre didactice care îi acceptă și îi
iubesc, care fac echipă cu părinții lor și
cu specialiștii cu care copiii lucrează, au
șanse reale de a se integra în
învățământul de masă. Nu este ușoară
integrarea, este cu suișuri și coborâșuri,
dar asta este, de fapt, viața noastră, a
tuturor... Sunt preșcolari și elevi care
fac, clar, obiectul învățământului
special, ale căror probleme depășesc
posibilitățile
de
integrare
în
învățământul de masă. Și totuși părinții
acceptă orientarea lor spre Centrul
Școlar de Educație Incluzivă doar după
multe eșecuri repetate. Cu această
categorie de părinți ne este încă greu.
- Copiii de azi, părinții de azi.
Mereu pe fugă, cu fel de fel de griji,
neglijăm ceea ce e cel mai important,
copilul?
- Personal nu cred că este vorba de
neglijare, în cazul majorității părinților.
Da, cu toții avem un ritm alert la muncă
și acasă, dar, de fapt, în toată această
alergătură, copiii sunt în centrul
atenției, în cea mai mare parte a
familiilor. Dinamica societății îi
determină pe părinți să aloce uneori
prea puțin timp copiilor.
Îngrijorările legate de locul de
muncă, asigurarea veniturilor necesare
familiei, problemele sociale, consumul
de alcool dar și modul în care stresul
este gestionat sunt doar câteva dintre
cauzele
care
stau
la
baza
disfuncționalității unora dintre familii.
Orice părinte normal vrea,
indubitabil, binele copilului. Doar că, în
ciuda acestui lucru, părinții fac și
greșeli. Când ai un copil compliant la
reguli, ambițios, inteligent, este ușor.
Când ai însă un copil ”greu educabil”
poate greșelile părinților sunt mai
numeroase. Însă nu întâmplător
specialiștii în psihologia copilului și a
adolescentului insistă pe comunicarea
deschisă dintre părinte și copil, ca fiind
una dintre modalitățile de relaționare
pozitivă.
A consemnat Ioana Vladimirescu
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George Clooney a fost desemnat
omul anului 2020

Una dintre puţinele veşti bune
de la sf]r;itul anului 2020 este că
superstarul George Clooney a fost
desemnat “Icon of the Year” pentru
tot binele pe care l-a făcut în
pandemie şi nu numai.
Pentru Clooney (59), luna
cadourilor a venit în noiembrie, când a
fost numit Omul anului de revista GQ.
De ce el? De ce nu?! Este un actor
cunoscut, tată de gemeni simpatici,
soţul unei avocate care luptă pentru
Drepturile omului, un om bun în
esenţă, care face donaţii în stânga şi-n
dreapta, se implică în politică, ia
apărarea amărâţilor care-şi pierd
afacerile în pandemie, şi un bărbat
şarmant fără doar şi poate.
Cum spuneau şi cei de la GQ, întrun an în care nu cădem de acord cu
nimic, trebuie să recunoaştem cu toţii
că George Clooney e alegerea perfectă
pentru Icon of the Year.
În ciuda celor 500 de milioane de
dolari pe care le deţine, actorul nu uită
de unde a plecat.

George Clooney este ;i
un om generos
Pe 18 noiembrie, a confirmat
donaţia de câte un milion de dolari pe
care a făcut-o, în 2013, celor mai
apropiaţi 14 prieteni ai lui. A îndesat
milioanele în 14 serviete şi le-a dat celor
care l-au ajutat atunci când el era un
actor fără salariu constant şi consistent.
Doar că el a dat, nu a luat.
La fel cum a procedat şi cu teatrulrestaurant, singurul din UK, care-a
falimentat în pandemie. Le-a făcut o
donaţie care i-a ajutat s[ se afirme `n
lumea afacerilor. Iar exemplele
generozităţii lui nu se opresc aici. El a
cheltuit mai bine de 100.000 de dolari
pe o casă în copac pentru gemenii lui,
Ella şi Alexander (3), dar a oferit apoi
mult mai mulţi copiilor libanezi şi
victimelor coronavirusului.
A luat atitudine când Donald
Trump a aberat în campania electorală,
dar şi când el personal a fost acuzat că
face reclamă la o cafea care e culeasă de
minori. „O rezolvăm!“, ne-a asigurat
ambasadorul brandului care i-a băgat în
cont 31 de milioane de lire sterline, iar
eu îl cred în stare. Doar şi-a modificat
planurile de amenajare a casei doar
pentru a proteja un copac aflat pe
proprietatea lui. Şi-a propus să
investească în echipa spaniolă Malaga,
pentru a o salva de la retrogradare, şi se
„sacrifică“ de dragul copiilor lui fără
urmă de regret.

Face ;i treburi casnice
Fiul lui are astm şi-l protejează de
COVID-19, stând cu el în casă de luni
întregi.
„Mă tund singur şi tund şi părul
copiilor mei, dau cu mopul şi
aspiratorul, spăl rufe şi vase în fiecare
zi“, spune el cu privire la viaţa lui
actuală. Dar nici nefericită. După
decenii întregi în care s-a jurat că n-o să
se însoare şi nici n-o să facă copii, acum
e tătic grijuliu şi soţ iubitor.
„Îmi ziceam că aveam prieteni buni,
carieră, o viaţă împlinită, dar nici nu
ştiam cât de goală era viaţa mea până nam cunoscut-o pe Amal. Totul s-a
schimbat de-atunci.“
Pe Amal a întâlnit-o chiar în
perioada în care le-a mulţumit financiar
celor 14 prieteni. Un an mai târziu,
chiar în ziua în care le-a plătit amicilor
ceea ce considera el că le datorează, pe
27 septembrie, s-a însurat. Şi de-atunci,
vorba lui, totul e diferit.

Roluri care i-au marcat cariera
Primul său rol important a fost în
1984 în sitcomul de scurtă durată E/R
(a nu se confunda cu ER, drama în care
Clooney, de asemenea, a jucat un
deceniu mai târziu). El a jucat un
îngrijitor în seria The Facts of Life. El a
jucat rolul unui detectiv pe nume Bobby
într-un episod din Golden Girls.
După ce a părăsit ER, Clooney a
jucat în importante filme la Hollywood,
cum ar fi The Perfect Storm și O
Brother, Where Art Thou?. În 2001, el
a făcut echipă cu Soderbergh din nou
pentru Ocean's Eleven, un remake al
anilor 1960, Rat Pack filmul cu același
nume. Până în ziua de astăzi, acesta
rămâne cel mai comercial film de
succes a lui Clooney , câștigând mai
mult de 444 milioane dolari în întreaga
lume. Filmul a dat naștere la două
continuări în care a jucat Clooney,
Ocean's Twelve în 2004 și Ocean's
Thirteen în 2007. În 2001, Clooney a
fondat studioul de producție Secțiunea
Opt cu Steven Soderbergh. Clooney
este în general considerat Chief Actor.
El și-a făcut debutul regizoral în
2002 cu Confessions of a Dangerous
Mind, o adaptare a autobiografiei
producătorului de televiziune Chuck
Barris. Deși filmul nu a a ieșit bine la
box-office, directorul Clooney a fost
lăudat printre critici și spectatori
deopotrivă.
În 2005, Clooney a jucat în Syriana,
care s-a bazat vag pe fostul agent CIA,

Robert Baer și memoriile sale de când
era agent în Orientul Mijlociu. În același
an a regizat, produs și jucat în Good
Night, and Good Luck, un film despre
un jurnalist de televiziune Edward R.
Murrow din anii 1950 (război celebru
de cuvinte cu senatorul Joseph
McCarthy). Ambele filme au avut
aclamații critice.
La Premiilor Oscar din 2006,
Clooney a fost nominalizat pentru Cel
mai bun regizor și Cel mai bun scenariu
original pentru Good Night, precum și
Good Luck, precum și ca cel mai bun
actor în rol secundar pentru Syriana. El
a devenit prima persoană din istorie
care urmează să fie nominalizat la
Oscar pentru că a regizat un film și a
jucat în altul în același an. El va
continua să câștige pentru rolul său în
Syriana.
Clooney a apărut în The Good
German, un film regizat de Soderbergh.

Premii c];tigate
Clooney, de asemenea, a primit
Premiul Cinematecii Americane, în
octombrie 2006, un premiu care
onorează un artist din industria de
divertisment care a avut "o contribuție
semnificativă la arta imaginilor în
mișcare". Pe 22 ianuarie 2008, Clooney
a fost nominalizat pentru cel mai bun
actor pentru rolul său în Michael
Clayton, dar a pierdut în favoarea lui
Daniel Day-Lewis pentru There Will Be
Blood.
După succesul pentru Good Night,
and Good Luck, Clooney a spus că
planifică să aloce mai multă energie
pentru regizare. El a spus că industria
de regie este "o industrie mare în care să
îmbătrânești" Clooney a regizat filmul
Leatherheads, în care a și jucat. Clooney
este auto-peiorativ în interviuri,
spunând pentru STV, în aprilie 2008, că
Leatherheads, unul din filmele sale mai
slabe, este un strigăt "pentru pace". În
același interviu, întrebat despre
reconcilierea George Clooney actor și
regizor George Clooney, el a spus
"Există o mulțime de ego-ului acolo ...
așa că am doar să-i scot pe actori."
Clooney a jucat alături de Ewan
McGregor și Kevin Spacey în The Men
Who Stare At Goats, care a fost regizat
de prietenul lui Grant Heslov și lansat
în noiembrie 2009. De asemenea, în
2009, el va juca în Up in the Air, stabilit
pentru decembrie. Acesta a fost regizat
de Helmer Juno Jason Reitman.
Clooney este reprezentat de Bryan
Lourd, Co-președinte al Creative Artists
Agency (CAA).

Anthony Hopkins are motiv
de s[rb[toare
Actorul britanic Anthony Hopkins
a marcat 45 de ani de când nu a mai
consumat alcool. Momentul a fost
marcat de c[tre actor pe data de 29
decembrie 2020, c]nd a postat pe
pagina sa de Twitter un mesaj optimist
adresat celor afectaţi de alcoolism sau
de abuzul de substanţe, iar acest mesaj
a fost asemenea unui `ndemn ;i
pentru fanii s[i mai tineri.
Hopkins a publicat o înregistrare
video de un minut în care a oferit
câteva viziuni şi gânduri. După ce a
remarcat cât de greu a fost 2020
pentru mulţi oameni, starul a spus< „În
urmă cu 45 de ani, astăzi, am avut o
revelaţie. Mă îndreptam spre dezastru

bându-mi minţile. Am primit un mic
mesaj care spunea «Vrei să trăieşti sau
să mori?» şi am vrut să trăiesc”.
Hopkins a spus că a avut zile mai
proaste şi, uneori, îndoieli, dar i-a
îndemnat pe cei care se luptă cu
dependenţa să fie puternici. „Astăzi
este mâine despre care erai atât de
îngrijorat ieri. Voi, tinerii, rezistaţi! Nu
renunţaţi, continuaţi să luptaţi, fiţi
îndrăzneţi şi forţe măreţe vă vor veni
în ajutor”. Actorul a `mplinit pe data
de 31 decembrie 2020 frumoasa v]rst[
de 83 de ani ;i le-a urat fanilor s[i un
c[lduros „An nou fericit!” şi s-a arătat
convins că 2021 va fi cel mai bun.

Domeniul Neverland
a fost v]ndut
Potrivit celor de la The Guardian,
domeniul lui Michael Jackson
Neverland a fost vândut pentru suma de
22 de milioane de dolari, cu mult mai
puţin decât preţul cerut de 100 de
milioane de dolari, miliardarului
investitor Ron Burkle, într-o tranzacţie
descrisă de agentul imobiliar din Los
Angeles drept „un chilipir”.
Proprietatea din Los Olivos,
California, a fost locuinţa starului pop
din 1987, când se afla la apogeul carierei,
până la moartea sa în 2009. Michael
Jackson a murit de supradoză de
medicamente în altă locuinţă, în
cartierul Holmby Hills din Los Angeles.
Dintre cele două proprietăţi ale lui
Jackson, Neverland se întinde pe 1.091
de hectare, era cea mai cunoscută. În
anii 1990, procurorii din Santa Barbara
au făcut percheziţii la fermă, pe care au
descris-o ca fiind o lume de basm
construită de Michael Jackson "pentru
a-i atrage pe băieţi şi a-i molesta".
Starul a fost achitat pentur această
acuzaţie. Ferma avea un parc tematic, un
tren şi o grădină zoologică unde erau
ţinuţi urangutani şi un elefant pe nume
Gypsy, primit de la Elizabeth Taylor în

1991.
Neverland se afla pe piaţă la vânzare
din 2015, primul preţ cerut fiind de 100
de milioane de dolari. Potrivit The Wall
Street Journal, ferma lui Jackson a fost
în sfârşit vândută lui Burkle, asociat
pentru scurt timp al cântăreţului şi cofondatorul fondului de investiţii Yucaipa
Companies, după ce preţul a scăzut la 31
de milioane de dolari anul trecut. La
momentul vânzării, ferma era deţinută
de cei care îi administrau proprietăţile
lui Jackson împreună cu firma Colony
Capital, un fond de investiţii imobiliare.
Iniţial, Jackson a plătit pentru
această proprietate 19,5 milioane de
dolari dar întrucât s-a împrumutat
foarte mult, Colony Capital a devenit
co-proprietar. NeverLand are o vilă de
peste 1.100 de metri pătraţi, înconjurată
de grădini şi un lac imens, o privelişte
superbă către sud şi nord. Există spaţiu
pentru grătar, piscine, teren de tenis.
Există de asemenea trei case pentru
oaspeţi, un cinematograf cu scenă,
adăposturi pentru animale. După
moartea lui Michael Jackson, Neverland
a devenit Sycamore Valley Ranch iar
parcul de distracţie a fost desfiinţat.

