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Cu VEHMED în Spania
Perioada 22 – 28 aprilie 2013 a constituit o adevărată
excursie cu specific jurnalistic. Locul: Madrid, Spania.
O experienţă profesională de zile mari pentru 60 de
studenţi. Proiectul VEHMED le-a oferit această şansă
tinerilor din grupul ţintă care, în urma activităţilor de
televiziune şi presă scrisă întreprinse, au putut vedea
o altă dimensiune a domeniului jurnalistic, au putut
„fura“ din ineditul spaniol cu care se face presă, dar şi
să cunoască o parte din ceea ce reprezintă Spania.
Primii 20 de studenţi, toţi de la Universitatea Hyperion
din Bucureşti, au ajuns pe 22 aprilie în Madrid. După
ce s-au odihnit puţin şi s-au acomodat cu hotelul
Florida Norte, au făcut primul popas la cea mai
importantă publicaţie din Spania, El País, un ziar care
reprezintă o voce importantă pentru toate comunităţile
latine din întreaga lume. Deschizând ochii şi privind în
jur, tinerii jurnalişti au rămas surprinşi de cât de mare
şi impunătoare este redacţia ziarului. Apoi, au avut
şansa să meargă într-una dintre sălile Şcolii de
Jurnalism – El País, unde au primit răspunsuri la
întrebările despre pregătirea studenţilor, interesul
acestora, şanse de viitor, profesionalizare şi au
beneficiat de sfaturile sincere ale unuia dintre studenţi:
Cristina Pop, o româncă stabilită în Spania.
A doua zi de dimineaţă, însoţiţi de experţi, studenţii au
mers la trustul media Atresmedia. Vizita a început cu
postul de televiziune Antena 3, unde românii au fost
observatorii emisiunii live „Espejo publico“, cel mai
important program matinal de televiziune din Spania.
Onda Cero, postul de radio care face parte la rândul
său din trustul Atresmedia, a fost următoarea oprire.
Vizitatorii au descoperit, rând pe rând, şi celelalte
mijloace de comunicare ale trustului: Europa FM şi
Atresmedia Publicidad. În timp ce a doua grupă (cu
precădere formată din studenţi de la Galaţi şi Cluj)
sosea în Spania, cei din prima grupă au plecat într-o
vizită culturală prin Madrid, în care au admirat locurile
de seamă din centrul capitalei spaniole şi au
imortalizat orice moment cu aparatele foto pentru a
îmbogăţi colecţia de amintiri.
Pe 24 aprilie, zi în care li s-au alăturat şi cei din
grupa a treia, studenţii au mers la Tele K, o
televiziune care se preocupă de problemele
comunităţii spaniole dintr-un sector al Madridului.
Acolo, activităţile se desfăşoară pe bază de
voluntariat, care înseamnă mult mai mult decât o
activitate neplătită pe care, până la urmă, nu ai
încotro şi trebuie s-o desfăşori. După-amiaza a fost
rezervată vizitei la Ambasada României de la Madrid.
Toţi cei 60 de studenţi, în frunte cu experţii lor, au
participat la conversaţii intense cu oficialii români. Pe
durata discuţiei au existat întrebări şi puncte de
vedere legate de rolul şi proiectele ambasadei, relaţia
cu presa, imaginea şi problemele comunităţii de

// Foto: HYP NEWS
români din Spania. Pentru a satisface dorinţa celor
pasionaţi de sport, experţii i-au dus apoi pe studenţi
să vadă bine cunoscutul stadion Santiago Bernabeu.
Întorşi la hotel, studenţii au asistat la prezentarea
ziarului Aula Sur, o publicaţie realizată în cadrul
Universităţii Rey Juan Carlos şi apărută acum 5 ani.
Asemenea HYP NEWS, Aula Sur este realizat de
către studenţi pentru studenţi. Seara s-a încheiat cu o
cină festivă şi cu momente surpriză din partea celor
trei tabere de studenţi, care au realizat materiale
video în care au prezentat activitatea desfăşurată în
cadrul proiectului VEHMED, încercând să se surprindă
reciproc, dar şi pe experţii spanioli.
Maratonul jurnalistic a continuat şi în ziua de joi, când
studenţii au vizitat Globomedia, o casă de producţie
care se ocupă cu realizarea de emisiuni TV, filme şi
seriale. A urmat Rotativa UE, o importantă tipografie,
care are misiunea de a imprima ziarele El Mundo,
Marca şi Expansion. Procesul este unul complex:
depozitare, rotativă, împachetare şi închidere. S-a
făcut apoi un popas în frumosul oraş Alcalá de
Henares. În 1998, Universitatea şi vechiul centru
istoric din Alcalá de Henares au fost înscrise pe lista
patrimoniului cultural mondial UNESCO. Pentru primii
studenţi care au venit în Madrid, următorul loc avea
să fie ultimul în care „mirosea“ a presă de calitate
înainte ca aceştia să se întoarcă către casă. Este
vorba despre trustul Unidad Editorial, părinte pentru

numeroase mijloace de comunicare, printre care El
Mundo, Marca, Expansion, Actualidad Económica, La
Aventura de la Historia. Atenţia studenţilor a fost
captată în întregime de peisajul jurnalistic ce li se
înfăţişa. Organizare, linişte, cărţi întregi pentru o
documentare completă, eficienţă sunt câteva dintre
lucrurile care descriu atmosfera de la trustul UE.
Studenţii din prima grupă începuseră să simtă o
uşoară melancolie pentru că vizita lor a ajuns la final.
A doua zi, vineri, cei 20 de studenţi au părăsit hotelul,
pentru a se întoarce în România.
Studenţii celorlalte două grupe s-au mai putut bucura
de vizita la postul de televiziune Real Madrid TV, unde
au asistat la realizarea unei emisiuni live şi au
cunoscut echipa redacţională.
Pe 27 aprilie, a venit şi rândul celei de-a doua grupe
să-şi ia rămas bun de la Madrid, în timp ce studenţii
ultimei grupe au cunoscut CentroCentro, un spaţiu
cultural desăvârşit, şi s-au mai bucurat de magia
Madridului, înainte de a părăsi şi ei tărâmul spaniol.
Toţi cei 60 de studenţi s-au declarat încântaţi de
experienţele jurnalistice de care au avut parte, de
profesioniştii pe care i-au întâlnit, de locurile frumoase
care le-au ieşit în faţă. S-au strâns amintiri frumoase,
gânduri bune, mii de fotografii, dar mai ales
experienţe profesionale şi lecţii de jurnalism.
ALEXANDRA DOGARU

2

30 MAI 2013 // NR. 17 // HYP NEWS

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

LA PAS, PRIN BUCUREŞTI
bănci, 245 de coşuri de gunoi (oare pe
acestea nu trebuia să le pună la dispoziţie
compania de salubritate?) şi se va realiza
modernizarea aleilor. Vor mai fi amenajate
fântâni arteziene de tip nufăr, una cu 60 de
jeturi de apă, foişoare pentru practicarea
jocurilor de societate, terenuri de sport, pistă
de carting, debarcader pentru bărci cu vâsle
şi o pasarelă metalică în arcadă.
Reamenajarea parcului trebuia să înceapă
anul trecut, la sfârşitul lui august sau
începutul lui septembrie. Evident că nu s-a
întâmplat aşa, iar bucureştenii nu se vor
putea bucura din nou de acest parc mai
devreme de 2015. Asta dacă, bineînţeles,
nu se întâmplă ca lucrările să dureze mai
mult decât este prevăzut.
MIHAI STAN

Centrul Vechi,
între mizerie şi opulenţă

// Acvariul din Herăstrău (foto: www.b365.ro)

Herăstrău,
raiul celor mici
Parcul Herăstrău a rămas de-a lungul
timpului o variantă de top în preferinţele
bucureştenilor, dar ne oferă noi surprize în
fiecare an, surprize care îi vizează în primul
rând pe cei mici.
Cea mai nouă atracţie a parcului este
Acvariul Herăstrău, loc în care regăsim
mare parte din diversitatea biologică a
arealelor geografice de pe întreg globul.
Zeci de familii poposesc zilnic în incinta
acvariului pentru a descoperi minunile
naturii. „Băieţelul meu este foarte bucuros
vâzând atâţia peşti coloraţi. Este o
adevărată încântare că poate descoperi
atâtea specii, chiar aici, în Bucureşti“, spune
Simona, o mămică surprinsă de curiozitatea
fiului său.
Ne-am apropiat apoi de David, un băieţel
de doar 4 ani, care încerca să le explice
părinţilor că peştele său preferat este Nemo.
Într-adevăr, peştii clown sunt foarte apreciaţi
de cei mici!
Părăsim acvariul şi ne îndreptăm către
lac, unde ne lăsăm purtaţi de frumuseţea
păsărilor viu colorate. Raţele şi lebedele
încântă privirile trecătorilor şi sunt îndrăgite
mai ales de cei mici. „Venim deseori în parc
şi, de fiecare dată, ne oprim pentru a vedea
păsările şi pentru a împărţi cu ele floricelele
de porumb“, ne spune Elena, o tânără care
pierduse noţiunea timpului în compania
păsărilor exotice.
Chiar şi comercianţii fac un profit destul de
bun, mai ales la sfârşit de săptămână, când
parcul este împânzit de familii cu copii. Vata
de zahăr, floricelele de porumb sau merele
caramelizate fac deliciul unei zile petrecute
în parc.
Odată cu venirea serii, tinerii ies la o
plimbare cu rolele sau cu bicicleta,

lăsându-se purtaţi de adierea vântului.
Să ne lăsăm, deci, purtaţi de simfonia
culorilor primăverii şi de mirosul cireşilor
înfloriţi, căci vremea este de partea noastră!
ANA MARIA LUNGU

Parcul Moghioroş,
închis pentru reabilitare
Veşti proaste pentru bucureştenii care
stau în zona Drumul Taberei, în Sectorul
6: Parcul Moghioroş s-a închis pentru
reamenajare şi modernizare, timp de un an
şi jumătate.
Pe perioada celor 18 luni, vor fi regenerate
7 hectare de spaţii verzi din parc. Pe
lângă acestea, vor fi create 3 spaţii de
joacă pentru copii, construite pe grupe de
vârstă. În plus, vor fi achiziţionate 320 de

Odată cu lăsarea întunericului, Centrul
Vechi al Capitalei este împânzit de tinerii
care vor să se răcorească cu o băutura
rece, împreună cu prietenii lor, la una dintre
terasele special amenajate pentru acest
sezon. Şi străinii care ne vizitează ţara
străbat fiecare colţişor al Centrului Vechi, nu
scapă nicio cafenea şi admiră atât clădirile
cu detalii arhitecturale de o frumuseţe unică,
cât şi domnişoarele bine îmbrăcate ce
păşesc ca pe un podium.
Strada Lipscani este un univers în sine.
Aici ai tot ce îţi trebuie: magazine de
haine, patiserii, bănci, farmacii, magazine
sportive, o librărie, agenţii de turism, câteva
saloane de înfrumuseţare, magazine cu
produse de artizanat, un hotel, magazine cu
încălţăminte şi chiar un teatru. Fie că vrei să
bei o cafea aromată într-o atmosferă boemă
sau să te răcoreşti cu un cocktail special
în grădina interioară a unui restaurant, să
te uiţi la meciuri de fotbal într-un pub sau
să urmăreşti piese de teatru într-un mediu
neconvenţional, aici e locul potrivit pentru
tine.
Un amestec de lux şi de sărăcie, mizerie şi
opulenţă, strada Lipscani îşi caută cu greu
identitatea pierdută în perioada comunistă.

// Aşa va arăta Parcul Moghioroş (foto: metropotam.ro)

Ea fost cel mai important drum al oraşului.
Pe vremuri, zona a fost populată de
pălărieri, bijutieri, cojocari, blănari şi
pantofari. Multe străzi păstrează numele
vechilor negustori: Şelari, Blănari, Zarafi şi
lista poate continua. La tejghelele prăvăliilor
aveai ocazia să întâlneşti negustori greci,
bulgari, sârbi, evrei, albanezi, austrieci. Tot
de pe vremea acestora, au fost descoperite
ruinele unor hanuri sub pavajul străzilor. Pe
vremea comuniştilor, locuinţele au fost date
unor oameni neglijenţi, care le-au adus
într-o stare avansată de degradare.
Galerii de artă europene, consignaţii
insalubre, cerşetori, noua generaţie de
copii de bani gata, cafenele şi baruri de
lux, dughene, clădiri vechi care stau să se
năruie pe tine şi blocurile supraetajate din
sticlă, toate acestea completează tabloul
unei străzi unice. Probabil că nicăieri nu vei
vedea la un loc copii murdari şi domnişoare
fandosite cu genţi cu nume sonore şi
bijuterii ostentative. Lipscani îţi oferă, la
orice oră din zi sau noapte, un spectacol
teribil al străzii.
ANDREEA DOCUZ
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Iubiţi şi câinii vagabonzi!
Aşa cum spune şi cântăreţul Mihai Constantinescu în melodia sa, trebuie să iubim şi câinii vagabonzi. Îmi veţi spune poate
că nu aveţi cum să iubiţi câinii vagabonzi pentru că aţi fost muşcaţi voi, cunoştinţe sau apropiaţi de-ai voştri. Dar trebuie să
recunoaştem că nu toţi câinii sunt violenţi şi cel mai important lucru este că nu au ajuns în situaţia asta pentru că aşa au
vrut ei, ci tot din cauza noastră, a tuturor.

// Foto: prietenulcainelui.wordpress.com
Povestea câinilor vagabonzi din România,
care a făcut înconjurul lumii, are rădăcini
adânci. Cauza majoră a răspândirii unui
val de animale care au rămas fără stăpâni
trebuie căutată în perioada dintre anii ’80’90, atunci când au fost demolări şi alte
acţiuni din şi după perioada comunistă.
Dar mai este o cauză pe care, din păcate,
atât autorităţile, cât şi oamenii o ignoră şi
nu îi dau o importanţă prea mare acum,
dar care, pe viitor, favorizează din ce în
ce mai mult apariţia câinilor fără stăpâni.
Asta se întâmplă cel mai frecvent din
cauza oamenilor care locuiesc în mediul
rural, care au casă şi curte şi care, în loc
să îşi sterilizeze animalele ca să nu se mai
înmulţească, le lasă să îşi urmeze cursul
vieţii, iar puii rezultaţi sunt lăsaţi la marginea
pădurilor, la periferii sau zone aglomerate,
cu gândul că îi va lua cineva să îi crească şi
să îi îngrijească. Dar, din păcate, acest lucru
se întâmplă foarte rar sau aproape deloc
şi, uite aşa, câinii ajung să hoinărească
pe străzi, neavând nimeni grijă de ei,
se înmulţesc şi contribuie la creşterea
numărului de animale fără stăpâni.
Soluţii pentru a împiedica acest fenomen de
înmulţire rapidă a animalelor fără stăpâni
sunt, dar pentru a reuşi şi a se putea vedea
rezultate pozitive şi rapide trebuie să se
mobilizeze atât autorităţile, cât şi iubitorii de
animale, mai ales stăpânii acestora.
Există trei variante de a trata această
problemă: eutanasierea, sterilizarea şi
întemeierea de adăposturi pentru animalele
fără stăpâni.
Prima, dar nu şi cea mai ortodoxă şi umană

metodă, este eutanasierea. Ar putea fi o
variantă care să aibă rezultate imediate, dar
şi pe termen lung. Însă şi aceste acţiuni de
prindere, capturare şi eutanasiere a câinilor
se dovedesc a fi scumpe şi, de cele mai
multe ori, aproape nerealizabile, din cauza
iubitorilor şi a ONG-urilor pentru protecţia
animalelor. Dar cine suntem noi ca să luăm
viaţa bietelor animale nevinovate? Acest
lucru este imoral.
A doua metodă ar putea fi sterilizarea şi,
chiar dacă nu se văd rezultatele imediat,
aceasta ar putea fi soluţia pentru viitor.
Astfel, în câţiva ani, s-ar putea diminua
numărul de câini de pe străzile marilor
oraşe. Pentru ca autorităţile să poată
avea sub control toţi câinii vagabonzi şi
numărul acestora, ar presupune în primul
rând capturarea animalelor, deparazitarea,
vaccinarea, sterilizarea, însemnarea
şi eliberarea acestora în acelaşi loc de
unde au fost ridicate, pentru a le ţine sub
observaţie.
A treia metodă, dar nu şi cea din urmă,
este construirea de adăposturi pentru
câinii vagabonzi. Este şi aceasta destul
de costisitoare - în primul rând construirea
şi amenajarea unor astfel de locuri şi, în
al doilea rând, întreţinerea şi îngrijirea
animalelor în astfel de locuri. După
obţinerea unor adăposturi pentru animale,
urmează, ca şi la metoda de sterilizare şi
controlul înmulţirii lor, o întreagă serie de
activităţi de parcurs, cum ar fi capturarea
animalelor, deparazitarea, vaccinarea,
sterilizarea şi ţinerea lor sub observaţie. În
cel mai rău caz, dacă animalul suferă de

vreo boală care nu mai poate fi tratată sau
orice altă problemă majoră care nu se mai
poate remedia, acesta e eutanasiat pentru
a-i uşura suferinţa. În unele ţări, în astfel de
adăposturi pentru animale, după ce le-au
făcut tot acest set de întreţinere, câinii sunt
dresaţi pentru a putea fi daţi spre adopţie.
La noi în ţară, rar sau aproape deloc auzim
că cineva a adoptat un câine,care nu este
de rasă şi care a trăit pe străzi.
Partea îngrijorătoare a acestei probleme
legate de câinii vagabonzi o reprezintă

numărul din ce în ce mai mare al victimelor
care ajung zilnic la centrul antirabic, cu
muşcături mai mult sau mai puţin grave. Din
păcate, au fost înregistrate şi cazuri mai
grave, iar victimele au decedat din cauza
rănilor provocate de unele haite de câini.
Fără să fie provocaţi, aceştia au atacat şi
au sfâşiat victima fără milă, considerând
că le-a încălcat teritoriul, şi nu au ţinut
cont că persoana pe care au atacat-o este
un simplu copil, bătrân sau oricare altă
persoană neajutorată.
Până ce autorităţile nu reuşesc să rezolve
această problemă, nu avem altă alternativă
decât să încercăm sa evităm pe cât posibil
să ne apropiem de câinii vagabonzi, să
îi ocolim şi, dacă singura soluţie ar fi să
trecem pe lângă ei, de preferat ar fi să nu
fim singuri şi să ne înarmăm cu mult curaj.
Cred că v-am îngrijorat destul. Totuşi, nu
trebuie să uităm că nu toţi câinii vagabonzi
sunt violenţi. Câinele e câine, nu degeaba
se spune că este cel mai bun prieten al
omului. Cum este şi acel proverb „fiecare
pădure are uscăturile ei“ , sunt oameni buni,
cu suflet, care îşi ajută aproapele, dar sunt
şi oameni răi, care fac mult rău. Aşa sunt
şi animalele. Ştim cu toţii că persoanele
fără vedere au nevoie de cineva care
să le ajute permanent şi sunt mulţi câini
dresaţi special pentru a asta. Câinii sunt
foarte buni chiar şi atunci când în casă
este un copil mic, deoarece, în primul rând,
contactul lor precoce cu animalele îi ajută
să îşi întărească sistemul imunitar şi scade
şansele ca mai târziu în viaţă să dezvolte
alergii sau infecţii; în al doilea rând, îi ajută
să fie mai responsabili şi atenţi cu animalele
şi îi transformă în iubitori ai acestora.
Acum rămâne la aprecierea fiecăruia dacă
îşi doreşte un animal de companie.
ELIZA IFTODE

// Adăpost pentru câini comunitari (foto: www.libertatea.ro)

4

30 MAI 2013 // NR. 17 // HYP NEWS

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Studenţii VEHMED
Ca o completare la formarea oferită anterior de experţii ARJÉ Formacion în cadrul activităţilor A7 – Sesiuni de dezbatere pe
tema „Obţinerea primului loc de muncă sau ocuparea pe cont propriu în industria media“ şi A8 – Sesiuni pe tema „Jurnalist
de succes – premize şi provocări“, în cadrul proiectului VEHMED - „Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi“, o parte dintre viitorii jurnalişti implicaţi, de la universităţile Hyperion
(Bucureşti), Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca) şi Danubius (Galaţi), au avut posibilitatea de a cunoaşte realitatea mass-media din
Spania, cu ocazia unei vizite la Madrid, desfăşurată la sfârşitul lunii aprilie.

Cireaşa de pe tortul
jurnalistic
Scriam într-unul din numerele precedente
ale ziarului nostru despre vizitele în
România ale partenerilor străini din cadrul
proiectului european VEHMED, spaniolii
de la ARJÉ Formacion. Vizite de lucru,
se înţelege. În mai multe întâlniri, experţii
spanioli au încercat să ne arate, pas cu pas,
care sunt realităţile meseriei de jurnalist şi
cum trebuie să-ţi construieşti CV-ul pentru
un interviu, asta însemnând nu doar hârtia
pe care aşezi experienţa ta sau studiile
făcute, ci fiecare minuţel din viaţa ta de zi
cu zi. Iar dacă am pomenit banala coală
de hârtie pe care printezi datele personale,
tot de la spanioli am învăţat că aceasta nu
trebuie să fie... albă, simplă. De fapt, aici stă
cheia succesului, dacă citim printre rânduri.
Cu ce ieşi în evidenţă? Ce ai în plus faţă de
concurenţă? Cum traduci datele personale,
ca să le faci ofertante, pentru a prinde un
loc în faţă?
Doar pentru faptul că trăim în România, nu
înseamnă că suntem singurii studenţi sau
absolvenţi de Jurnalism care vor să prindă
o slujbă în postul mult visat, cât mai repede.
Am văzut asta în deplasarea pe care, la
rândul nostru, am făcut-o la Madrid, capitala
Spaniei, la sfârşitul lunii aprilie. Căci da,
am fost una dintre norocoasele persoane
care au gustat din cireaşa de pe tort (că
tot a început sezonul acestor delicioase
şi arătoase fructe), dacă îmi permiteţi să

// Vizita la El País (foto: HYP NEWS)

asemăn vizita pe care unii din cei mai
activi studenţi din grupul ţintă VEHMED
au făcut-o în Spania cu desertul pe care
uneori îl primim ca premiu. Cam ăsta a fost
sentimentul cu care am rămas după toată
deplasarea. Fără să exagerez şi fără să-mi
atrag invidii de la colegii de proiect care nu
au reuşit să intre pe lista „excursioniştilor“ .
În primul rând, experţii spanioli María, Bélen
şi David au făcut tot posibilul să ne aranjeze
intrarea la cât mai multe instituţii media din
Madrid, astfel încât seara ajungeam epuizaţi
la hotel. O epuizare egală cu mulţumirea.
Nu că odată ajunşi la hotel s-ar fi încheiat
agenda zilnică!
Dar... s-o luăm uşurel.
S-a plecat cu trei zboruri diferite, în zile
diferite, fiecare grupă cu câte un expert
supraveghetor, de serviciu - studenţi la
Jurnalism ai Universităţii Hyperion, colegi
de la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj
şi, nu în ultimul rând, de la Universitatea
Danubius din Galaţi. Deşi programul zilnic
de vizite a fost diferit, unele activităţi au
fost astfel gândite încât să ne întâlnim
cu toţii. Aşa s-a întâmplat când am vizitat
Ambasada României la Madrid. Am fost
primiţi de domnul Ilie Bănică, consilier la
Ambasada României, de Ştefania Rularu,
ataşatul de presă, Monica Levecu, ataşatul
cultural al Ambasadei, şi de doamna Ana
Maria Almăşan, consilier al Afacerilor

// Vizita la Ambasada României de la Madrid (foto: HYP NEWS)
Europene. După un discurs introductiv
din partea fiecăruia, am ajuns la a discuta
despre zbaterile celor aproape un milion
de români aflaţi acolo la muncă, pe o
perioadă mai mică sau mai mare de timp.
Ambasada trebuie să facă demersuri pe
lângă autorităţile locale şi regionale, pentru
soluţionarea problemelor românilor aflaţi
pe teritoriul spaniol. Pentru a le uşura
integrarea în ţara străină, oficialii români
au demarat o acţiune numită „Venim să
te informăm“. Astfel, concetăţenii noştri
primesc răspunsuri la orice problemă legată
de acte necesare pentru locul de muncă, de
căsătorie, botez sau chiar înmormântare.
În fiecare zi se monitorizează revista presei
spaniole, pentru a identifica tot ce are
legătură cu diaspora românească şi cu
politica internă şi externă a ţării noastre.
O altă campanie demarată de ambasadă
se numeşte „Limbă, cultură şi civilizaţie
românească“ şi este adresată copiilor
românilor. După cum spune şi numele,
acţiunea este gândită să promoveze limba
şi valorile culturale româneşti, printre cei
mici, care pot primi şi premii, în cadrul
concursului „Cunoaşte România“. În ce
priveşte meseria de jurnalist şi munca într-o
ambasadă, am aflat cum trebuie să ne
facem agenda zilnică, să ţinem legătura cu
instituţiile şi să monitorizăm orice formă de
presă, pentru a fi la curent cu actualitatea.
A fost un dialog productiv, la sfârşitul căruia
ne-am simţit adevăraţi jurnalişti aflaţi la o
conferinţă de presă, având posibilitatea de a
pune întrebări.
Instituţiile media vizitate în zilele care au

urmat sunt printre cele mai importante din
Spania. Pe listă s-au aflat El País, Antena
3, Globomedia, Rotativa UE, Real Madrid
TV, U Editorial şi Centrocentro. El País şi
El Mundo sunt principalele ziare quality din
Spania. Am vizitat redacţiile amândurora şi
am putut să notez, pe lângă punctualitate şi
eficienţă, căldura şi deschiderea cu care am
fost primiţi. Să găseşti un loc de muncă la
unul din cele două cotidiene generaliste nu
e uşor. Mai întâi faci practică, stai pe lângă
redacţii şi într-un final... cine ştie? Asta am
aflat de la o tânăra jurnalistă care ne-a
primit la El Mundo. Ea ne-a mărturisit că, de
câţiva ani, colaborează cu ziarul şi că cei
care au vechime sunt cam greu de înlocuit.
Cam acelaşi lucru care se întâmplă şi în
ţara noastră. El País are o şcoală media,
unde se face practică plătită şi unde am
întâlnit chiar şi o româncă. Echipamentele
necesare practicii sunt destul de vechi, dar
de folos, ca să-ţi faci mâna şi să poţi aspira
mai sus. Diferenţa dintre cele două publicaţii
este că, în cazul în care vrei să colaborezi
cu El País, se cer studii de jurnalism, iar la
El Mundo trebuie doar să fii bun în ceea ce
faci, indiferent că termini Electronică sau
ASE, deosebirile între cele două
regăsindu-se şi la nivel de conducere.
În cazul El País, directorul general este
jurnalist, pe când cel al publicaţiei El Mundo
este un bun manager, cu o viaţă mondenă
agitată şi destul de picantă.
(Va urma...)
MIHAELA COŞERARIU
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în vizită la Madrid
Rotativa Unidad Editorial

// Vizita la Unidad Editorial (foto: HYP NEWS)
În plus faţă de vizita la mijloacele de
comunicare (ziare cu tiraj naţional, posturi
de radio, reţele şi producători de televiziune
etc.), studenţii români care au participat
la vizita din Spania în cadrul proiectului

VEHMED au putut să intre într-o altă
realitate, cea a producţiei efective.
Pe 25 aprilie, viitorii jurnalişti au vizitat
Rotativa Unidad Editorial, unde se tipăresc
ziarele El Mundo, Marca şi Expansion.

Această „rotativă“ este o maşină capabilă
să imprime elemente grafice (texte şi / sau
imagini), utilizând un cilindru de imprimare,
în contact cu un material suport (imprimat),
fie carton, hârtie, plastic, furnizat în unităţi
sau bobine continue.
Studenţii au stat de vorbă cu Jesica Niento
şi Clara Felis, două tinere colaboratoare,
care le-au împărtăşit cu drag istoria acestei
maşinării.
Ruloul de imprimare rotativ al maşinii poate
dispune de ştanţări, care permit relieful
şi supraimprimarea în cazul elementelor
imprimate.
Inventat în 1843 de Richard March Hoe,
ruloul de imprimare rotativ a fost îmbunătăţit
ulterior de William Bullock. În 1846,
August Applegath a construit o maşină
de imprimare pentru The Times, capabilă
să realizeze 12.000 de imprimări pe oră.
Ziarele, în mod fundamental, solicitau de
fiecare dată tiraje mai mari şi o mai mare
rapiditate în elaborarea lor.
Utilizând hârtie pe bobine, s-a obţinut o mare
automatizare în alimentarea rotativelor,
trecându-se la căutarea de soluţii orientate
spre reducerea timpilor de tăiere şi pliere.
Folosirea „tipului mobil“ în procesele de
compunere de texte, care erau lente şi
dificile, a făcut loc apariţiei de noi maşini
capabile să aducă îmbunătăţiri atât în
rapiditatea, cât şi în fiabilitatea şi calitatea
compoziţiilor de texte.
Progresul de la epoca Gutenberg la
rotativă a implicat trecerea de la turnarea
metalului din compoziţie (un aliaj de plumb,
antimoniu şi staniu) şi generarea, una câte
una, a matricelor – sau caracterelor – care
compuneau textele, la alte maşini capabile
să genereze linii de text şi pagini complete:

linotipia, o invenţie realizată în 1886 de
Ottmar Mergenthaler, cu care s-a obţinut,
prin utilizarea unei tastaturi, un avans
semnificativ în imprimarea cărţilor şi ziarelor.
Rotativele utilizează flexografia, litografia
offset, offset sau rotogravură, aceasta din
urmă fiind cea mai utilizată în prezent.
Specialiştii le-au explicat studenţilor, în
continuare, cum decurge un întreg proces
de funcţionare a rotativei. Procesul începe
atunci când se finalizează redactarea şi
machetarea paginilor. Rotativa distribuie
aceste materiale în plicuri puse pe plăci de
aluminiu – printr-un proces de imprimare
laser - în funcţie de patru culori, generând
patru planşe, una pentru fiecare culoare,
cyan, roşu-închis, negru şi galben. Odată
ce plăcile sunt aşezate în ordinea corectă
de imprimare, se trece la procesul de
imprimare: un cilindru se roteşte şi este
impregnat cu nuanţa culorii atribuite. Un
alt cilindru de cauciuc este impregnat cu
grafica anterioară şi, odată ce este în
contact cu hârtia, o imprimă.
Aceeaşi maşină rotativă este capabilă să
taie paginile şi să le distribuie în ordinea
cerută de editura ziarului.
Printr-un sistem de cleşti, exemplarele ajung
în zona în care se realizează împachetarea
lor şi transmiterea către servire conform
fiecărei edituri, care este realizată de o altă
maşină.
Pachetele ce conţin exemplarele au o
greutate de aproximativ 15 kilograme.
Mulţumită proiectului VEHMED, studenţii
cunosc acum întregul proces de realizare a
unui ziar.
CRISTINA GARIP

Atocha: emoţia descoperirii unui loc nou, tristeţea aflării istoricului său
24 aprilie 2013. Madridul încă ne suportă şi
are pentru noi, studenţii de la Universitatea
Hyperion din Bucureşti, pentru colegii noştri
de la Cluj şi pentru cei de la Galaţi, multe
locuri frumoase de arătat. Ziua era trecută
în graficul pe care-l urmam noi ca fiind „ziua
vizitelor culturale“.
Turul cultural a fost deschis de către
principalele pieţe ale Madridului, după care
a urmat vizitarea turnului din sticlă ridicat în
memoria victimelor atentatului de la Atocha.
Mulţi dintre noi s-au întrebat ce era Atocha
asta şi ce voia ea de la vieţile unor bieţi
studenţi mai zglobii decât nişte copilaşi de
grădiniţă?
Puţin bulversaţi de curăţenia, liniştea şi
răbdarea madrilenilor, ne-am îndreptat cu
paşi repezi, aşa cum se obişnuieşte la noi,
la Bucureşti, foarte agitaţi şi gălăgioşi, către
turnul dedicat victimelor atentatului. Am
ajuns în faţa unei uşi, unde o doamnă ne-a
rugat politicos „Silencio, por favor“. Am intrat
şi dintr-o dată cheful de râs şi veselia s-au
spulberat când ne-am dat seama pentru ce

era ridicat acel turn.
În dimineaţa zilei de 11 martie 2004, zece
rucsacuri încărcate cu TNT au explodat în
patru trenuri în Madrid, în timp ce intrau
şi ieşeau pasageri din patru staţii diferite.
Atacul a lăsat în urma sa 199 de morţi şi
peste 1.467 de răniţi. 15 dintre cei care au
decedat în urma atentatelor erau români.
Am citit mesajele de regret ale celor ce au
rămas în urma decedaţilor din 11 martie
2004. Toţi ne-am liniştit parcă printr-o
minune, am făcut poze şi am tradus
mesajele din interiorul turnului. În mintea
mea atunci nu-mi venea decât întrebarea:
„cum să pleci la muncă sau la piaţă şi să nu
te mai întorci niciodată?“. E tragic pentru
familia, prietenii, care rămân în urmă. M-am
întristat şi mai tare în momentul în care am
realizat că printre morţi se aflau şi copilaşi
nevinovaţi sau femei însărcinate.
Atocha - ultima călătorie pentru 199 de vieţi,
printre care şi 15 români.
MĂDĂLINA VELICU

// Memorialul dedicat victimelor atentatelor de la Atocha (foto: www.dcnews.ro)
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Schimbări în Codul Rutier
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică noi propuneri de modificare
a Codului Rutier.
termen, altfel riscă această sancţiune,
conform cotidianului Gândul.
Amenzile se înăspresc în noul Cod Rutier
propus de Ministerul Afacerilor Interne.
Astfel, amenzile pentru încălcarea gravă a
unor norme rutiere, precum neacordarea
de prioritate pietonilor, nerespectarea
limitelor de viteză, conducerea sub influenţa
băuturilor alcoolice (dacă alcoolemia
este sub limita penală) sunt majorate la
clasa a V-a de sancţiuni. Totodată, pentru
aceste abateri este propusă suspendarea
permisului de conducere pe o perioadă de
4 luni (până acum perioada maximă era
de 3 luni). Clasa a V-a de amenzi se aplică
în prezent doar firmelor, nu şi persoanelor
fizice. Este cea mai dură clasă de amenzi,
cu sancţiuni între 21 şi 100 de puncte
contravenţionale. Un punct contravenţional
este egal cu un punct de amendă, care
valorează 75 de lei, adică 10% din salariul
minim brut pe economie (750 de lei). Astfel,
amenzile pentru abaterile descrise mai sus
ar putea varia între 1.575 de lei şi 7.500 de
lei.

// Foto: www.jurnaluldeilfov.ro
Printre noile prevederi propuse pentru
modificarea Codului Rutier se numără
faptul că persoanele care au domiciliul în
România ar urma să aibă dreptul să circule
în ţară cu maşini înmatriculate în străinătate
doar 30 de zile, fiind apoi obligate să le
înmatriculeze în România.

Proiectul de lege pentru schimbarea Codului
Rutier mai propune şi ca şoferii sancţionaţi
care nu îşi plătesc amenzile în 90 de zile
de la data comunicării procesului verbal
de contravenţie să rămână fără permis de
conducere. Şoferii trebuie să transmită
Poliţiei dovada că au plătit amenda la

Ministerul Afacerilor Interne propune, de
asemenea, introducerea unei noi trepte
privind limita de viteză. Astfel, depăşirea cu
60 km/h a limitei de viteză va fi sancţionată
tot cu amendă de clasa a V-a, cuprinsă
între 1.575 şi 7.500 de lei, concomitent
cu suspendarea permisului de conducere
pentru 4 luni. Până acum, treapta cea mai
mare de depăşire a limitei de viteză era de
50 km/h.
CRISTINA NICULCEA

Controale în trenurile şi gările CFR
Recentele controale din trenurile şi gările
CFR au scos la iveală sute de infracţiuni
care ar putea pune în pericol viaţa celor
care merg cu trenul. Aceste controale au
fost făcute ca urmare a sesizărilor din
partea călătorilor CFR, care au declarat că
nu se poate circula în condiţiile în care zeci
de cerşetori acaparează acest mijloc de
transport.
,,Nu este posibil ca în ziua de azi să nu
poţi circula în linişte nici măcar în tren. Am
înţeles că în RATB pot intra cerşetorii mai
uşor, suntem oripilaţi de ei, dar în tren nu
este posibil aşa ceva. Nu putem circula în
astfel de condiţii“, a declarat revoltat unul
dintre călătorii CFR.
Inspectorul General al Poliţiei Române a
precizat că astfel de controale au ca scop
înlăturarea oricărei infracţiuni din sectorul
CFR, pentru ca cetăţenii să circule în
condiţii optime.
Cu ocazia controalelor, la faţa locului au fost
găsiţi 60 de cerşetori, murdari şi cu genţile
pline de mâncare, oferită de călătorii CFR,
41 de minori lipsiţi de supraveghere, 728

de călători frauduloşi, dar şi aproximativ
30 de vânzători ambulanţi, la care s-au
găsit sume de aproximativ 2.000 de lei.
Marfa descoperită asupra lor în gări, dar şi
în trenuri a fost confiscată. ,,Am constatat
peste 400 de infracţiuni în urma controalelor
din trenurile şi gările CFR“, a anunţat
Inspectoratul General al Poliţiei Române.
În urma acestor controale, zeci de cerşetori
s-au năpustit peste organele de poliţie, cu
lacrimi în ochi, au căzut în genunchi, uitând
de copiii pe care îi ţineau în braţe, rugându-i
pe poliţişti să îi lase să plece.
Lucrătorii CFR au sprijinit acţiunea de
control a celor 1.000 de poliţişti, jandarmi
şi poliţişti comunitari. Au fost aplicate 380
de sancţiuni. Valoarea amenzilor se ridică
la 96.455 de lei, a bunurilor confiscate la
3.958 de lei, iar a taxelor şi suprataxelor de
călătorie la 7.630 de lei.
Copiii găsiţi nesupravegheaţi au fost duşi la
secţie, unde au fost curăţaţi şi hrăniţi, iar, în
urma verificărilor, vor putea fi duşi la casele
de copii sau orfelinate.
LAURENŢIU BAN

// Foto: www.evz.ro

O călătorie
cu tramvaiul
spre facultate
Este miercuri, ora 12:20 şi mă urc
în autobuzul 135, care mă va lăsa
în staţia Gheorghe Petraşcu, de
unde voi lua orice tramvai spre staţia
Universitatea Hyperion de pe Calea
Călăraşilor.
Urc în tramvaiul 40, îmi validez cardul
de călătorie, care în mod normal nu
ar trebui validat, dar nu ai de unde să
ştii peste ce controlor pretenţios poţi
da. Totul bun şi frumos, până acum.
La prima staţie, dintre toţi călătorii
care urcă în grabă scările, îmi sare în
ochi un cuplu cărând un sac mare în
care se zăresc multe haine. Imediat
văd că femeia ţinea în braţe un prunc
de câteva luni, cu care se aşază pe
un scaun. Îi sună telefonul, răspunde
şi începe să vorbească atât de tare,
încât toate privirile din autobuz sunt
aţintite către ea. Cu toate acestea,
intensitatea vocii nu scade. La telefon,
explică interlocutorului că a luat nişte
haine şi că se îndreaptă spre casă.
Copilul începe să plângă, iar tânăra
mămică ia măsuri şi-l alăptează, în
ciuda călătorilor prezenţi în acel mijloc
de transport.
La următoarea staţie, cobor împreună
cu cei trei şi alţi pasageri. Până la
intrarea în facultate nu am putut
să-mi scot din minte imaginea
acelei femei hrănindu-şi pruncul
înfometat în prezenţa altor oameni
necunoscuţi.
CRISTINA GARIP
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Dreptul la viaţă
Societatea contemporană se confruntă cu numeroase probleme de bioetică - clonarea, eutanasia, avortul, transplantul de
organe, fecundarea in vitro, alcoolismul, toxicomania, detecţia prenatală fiind doar o parte dintre acestea.
jumătate, în urma testelor genetice, a aflat
că există o probabilitate foarte mare ca
fătul să aibă Sindromul Down. Se pune
întrebarea: este sau nu moral să faci un
avort în situaţia în care fătul suferă de o
boală genetică?

Când începe viaţa?

// Foto: www.huffingtonpost.com
De-a lungul timpului, moralitatea acţiunilor
omului a devenit o temă din ce în ce mai
importantă, abordată atât de filosofi, cât
şi de oameni de ştiinţă din toată lumea.
Interesul mare pentru această ramură a
moralei a dus la introducerea disciplinei
numită „bioetică“, studiată deopotrivă în
facultăţile de filosofie şi în cele de medicină
sau biologie.

Două dintre problemele de bioetică cu care
se confruntă societatea contemporană
sunt detecţia prenatală şi avortul. În urmă
cu câţiva ani, am aflat o veste care m-a
afectat şi m-a făcut să reflectez asupra
acestor subiecte. O cunoştinţă a trecut
printr-o situaţie care poate constitui punctul
de plecare pentru o dezbatere pe această
temă: când era însărcinată în 3 luni şi

Sindromul Down reprezintă o maladie
genetică cromozomială, cauzată de
apariţia în perechea a 21-a de cromozomi
a unui cromozom suplimentar. De aceea,
mai poartă denumirea de Trisomia 21.
Simptomele cele mai comune sunt:
retardul mintal, forma specifică a ochilor
şi a urechilor, dezvoltarea scăzută a
musculaturii, gâtul scurt şi limba lungă şi
groasă.
În această situaţie, în care se pune
problema avortului, intervine o altă
întrebare, dezbătută îndelung de filosofi
şi de oamenii de ştiinţă: când începe
viaţa? Când putem considera fătul un
om cu drepturi depline? Deşi unii oameni
consideră că fătul capătă drepturi depline
abia în momentul naşterii, din ce în ce mai
mulţi sunt de acord cu poziţia Bisericii şi a
lumii medicale, şi anume aceea că viaţa
unui om începe odată cu formarea
celulei-ou.
Biserica respinge inclusiv detecţia prenatală,
considerată o încălcare a drepturilor
embrionului, deci nu se poate pune
problema acceptării avortului în situaţia în
care fătul suferă de o maladie genetică.
Şi totuşi, când eşti pus într-o asemenea
situaţie, ce decizie este moral să iei?
Atunci când auzi vorbindu-se despre bolile
genetice, ai impresia că aşa ceva nu ţi se
poate întâmpla ţie sau celor dragi ţie, că
asemenea probleme nu te pot atinge. Dar
atunci când te confrunţi cu un caz concret,
începi să-ţi pui întrebări. De aceea, am cerut
părerea atât unor oameni obişnuiţi, prieteni
de-ai mei, cât şi unor persoane care au
studiat religia, respectiv filosofia.
În primul rând, argumentul cel mai des
întâlnit este acela că avortul scuteşte atât
viitorii părinţi de drama de a avea un copil
bolnav, cât şi copilul de o viaţă în suferinţă.

Este adevărat că un copil bolnav de
Sindromul Down necesită o atenţie
deosebită din partea părinţilor şi a celor cu
care interacţionează, dar oare putem noi
să-i refuzăm dreptul la viaţă?
În ultimele decenii, desacralizarea omului
şi degradarea societăţii în care trăim au
condus la dezvoltarea convingerii oamenilor
că pot lua cu uşurinţă decizii în locul lui
Dumnezeu. Noi, oamenii, nu avem drept
de viaţă şi de moarte asupra unei fiinţe,
chiar dacă suferă de o boală genetică. Din
moment ce Dumnezeu o trimite pe pământ,
înseamnă că această fiinţă are o misiune de
îndeplinit şi noi trebuie să acceptăm această
hotărâre.
Decizia unui avort în cazul unui făt care
are o maladie genetică este cu atât mai
condamnabilă cu cât singura analiză
care poate confirma prezenţa bolii,
amniocenteza, nu poate fi efectuată decât
după săptămâna a 16-a de sarcină.
În luna a 4-a de sarcină, viitorul copil are
deja toate organele formate, în lunile
următoare urmând doar ca acestea să se
dezvolte.

Probleme de mentalitate
De fapt, principala problemă nu o reprezintă
Sindromul Down în sine, ci mentalitatea
oamenilor vizavi de copiii bolnavi. Integrarea
acestora în societate se face cu foarte mare
dificultate, deoarece oamenii îi privesc cu
mare circumspecţie, îi consideră handicapaţi
şi îi marginalizează. La integrarea acestor
copii în societate ar trebui să contribuie
deopotrivă psihologi, medici, preoţi şi
specialişti în bioetică.
La noi in ţară, părinţii care au copii
bolnavi de Sindromul Down sunt priviţi
cu compasiune, însă există foarte puţine
persoane care se implică şi care încearcă
să-i ajute în mod concret să ducă o viaţă
cât mai aproape de normalitate. În alte ţări
există numeroase asociaţii care se ocupă
de integrarea în societate a acestor copii, iar
boala în sine nu este privită ca un handicap
sau ca o ruşine.
ANCA IONILETE

80% dintre români au probleme dentare
Studiile realizate de-a lungul timpului au
demonstrat faptul că problemele dentare
influenţează buna funcţionare a întregului
organism.
Cercetările arată că 80% dintre români
au probleme dentare, cariile fiind cea
mai frecventă afecţiune (71%). 4 din 10
persoane prezintă probleme cauzate de
placa dentară bacteriană, iar 3 din 10 au
respiraţia urât mirositoare şi dinţi sensibili.
Atunci când sănătatea dinţilor este una
deficitară, oamenii se pot confrunta cu
dureri, căderea dinţilor, respiraţia urât

mirositoare, ulceraţii bucale, gură uscată şi
probleme ale gingiilor. Toate acestea pot fi
evitate dacă se are în vedere o igienă orală
corespunzătoare. Majoritatea românilor au
probleme dentare deoarece nu îşi îngrijesc
corect dantura. Igiena dentară se rezumă,
în cea mai mare parte, la spălatul pe dinţi
şi, de aceea, apariţia cariiilor este cea mai
frecventă afecţiune. Vizitele periodice la
stomatolog vă pot scăpa de multe dintre
problemele dentare.
Deşi românii au probleme dentare, aceştia
au o puternică reticenţă faţă de mersul
la dentist – 49% nu au vizitat un cabinet

stomatologic în ultimul an, în timp ce doar
29% au mers la cabinet pentru un control.
Există încă un procent de 9% dintre români
care nu au mers niciodată la dentist.
69% dintre respondenţi au declarat că merg
la dentist doar atunci când au probleme, iar
64% amână uneori tratamentele medicale
sau vizitele, motivând că acestea sunt prea
scumpe.
De asemenea, studiile de piaţă arată că se
foloseşte în medie, la nivel urban, aceeaşi
periuţă de dinţi timp de 1,5 ani.
LARISA BLEANDĂ

// Foto: www.adevarul.es
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Braşov,
ţinut cu „buzunarele“ pline de istorie
Un oraş frumos în toate anotimpurile, mai ales vara şi iarna, ce merită vizitat ori de câte ori aveţi ocazia.
Nu evitaţi vreun colţişor al ţinutului ardelenesc de la poalele Tâmpei!
Oraş de poveste la poalele Tâmpei, gazdă
a multor sporturi de iarnă şi a numeroase
festivaluri şi concerte pentru cântăreţi ca
Ray Charles, Tom Jones, Vaya con Dios
sau Kenny Rogers, cu un peisaj de un vechi
frumos ce îşi păstrează tradiţiile şi istoria,
Braşov este un ţinut plin de surprize, ce
promite ca fiecare vacanţă pe care o rezervi
acolo să fie una de vis.

Scurtă
descriere
Oraşul este situat în partea central-estică a
României, la poalele Vârfului Tâmpa (967
m). Teritoriul administrativ al oraşului Braşov
se încadrează în partea sudică a depresiunii
Braşovului, la contact cu rama muntoasă,
respectiv cu fluxul intern al mândrilor munţi
Carpaţii Orientali.
Oraşul este împărţit în două componente
distincte: zona de influenţă barocă, care
şerpuieşte la poalele Tâmpei şi a masivului
Postăvaru, şi zona întinsă de blocuri şi
fabrici. Principala atracţie o reprezintă
oraşul vechi - cartierul Şchei, încă plin de
farmec, unde veţi găsi o mulţime de case şi
obiecte vechi, în special pe filon religios.
Atestat documentar în anul 1235 sub
numele Corona, mai apoi Barasu (1252)
şi, în fine, Braşov (1288), cel mai important
oraş al Transilvaniei al Evului Mediu a
dominat viaţa economică a secolelor XIVXVI. Conform celui mai vechi act al Arhivelor
Statului din Braşov - „Privilegiul de bază
al oraşului Braşov“ (1353) -, activitatea
comercială din această zonă era înfloritoare,
Braşovul fiind renumit pentru calitatea
mărfurilor, dar mai ales pentru armele care
se fabricau aici.
Numeroasele bresle puternice, printre
care aurarii, ţesătorii, postăvarii, armurierii,
fierarii, arămarii, cositorarii, au făcut ca
Braşovul să nu rămână doar un punct
al comerţului de tranzit, ci un centru

// Piaţa Sfatului (foto: www.dpreview.com)

meşteşugăresc înfloritor.
Construcţia oraşului a fost făcută conform
celor mai înalte standarde ale vremii,
zidurile cetăţii, bastioanele, turnurile
de pază şi apărare fiind completate de
depozite, pieţe, ateliere, prăvălii, hanuri,
biserici, spitale. Braşovul acelor vremuri era
un exemplu în organizarea şi exploatarea
resurselor existente.
Important centru industrial, cultural şi de
afaceri, Braşov este şi un centru universitar
de tradiţie. Datorită numeroaselor monumente
istorice şi artistice, el este unul dintre cele
mai importante centre turistice ale ţării.

Tot turistul
vrea să meargă la Braşov!
Cu toţii ştim că Braşov nu înseamnă doar
munte şi aer curat, mai ales că poartă cu
el asemenea valori istorice, dar şi câteva
„buzunare“ pline cu surprize ce te împing
să cauţi cele mai frumoase locuri, perfecte
pentru o vacanţă bine meritată.
Braşov a găzduit de-a lungul timpului unul
din cele mai importante festivaluri din ţară,
şi anume Cerbul de Aur, un festival de
prestigiu devenit tradiţie, care avea loc an
de an în centrul oraşului, în Piaţa Sfatului.
Acest festival era un spectacol-concurs
de interpretare şi urmărea promovarea
numeroaselor talente din România şi din
alte ţări. Organizat prima dată în 1968,
festivalul promitea în fiecare an voci cât
mai bune şi, de asemenea, o atmosferă pe
placul tuturor.
Braşovenii ştiu foarte bine să îşi păstreze
tradiţiile, aici fiind vorba de Junii Braşovului
sau, şi mai corect zis, Junii din Şcheii
Braşovului. Este vorba despre un grup de
călăreţi, ce au astăzi o funcţie ceremonială
şi, an de an, defilează în duminica Tomii.
Atât turiştii, cât şi cei din oraş, asistă la un
spectacol de veşminte tradiţionale, mit, ritm
şi magie.

// Biserica Neagră (foto: www.turism-blog.ro)
Pe lângă aceste două evenimente,
amintesc şi Zilele Braşovului, Festivalul
de Jazz şi Blues, Festivalul Muzicii de
Cameră, Festivalul Teatrului Contemporan,
concertele de orgă de la Biserica Neagră,
Oktoberfest, Festivalul Recoltei şi Târgul
Meşteşugarilor din toată ţara.
Multitudinea de clădiri vechi, dar care au
fost restaurate, aşteaptă să fie vizitate. Spre

exemplu, Biserica Neagră, cea de care toţi
am auzit, sunt sigură că vă va oferi o viziune
mai clară asupra stilului gotic din sud-estul
Europei de la 1477.
De asemenea, piaţa centrală, cu Casa
Sfatului, cea mai cunoscută clădire istorică
şi un important monument de arhitectură
a Braşovului, aşteaptă să îi fie cunoscută
povestea. Eu vă dau un indiciu: a fost un
principal turn de supraveghere.
Cred cu tărie că o să găsiţi interesante
poveştile Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii
Braşovului, care este de o importanţă
religioase şi turistică extrem de mare,
Biserica Bartolomeu, care este cea mai
veche clădire în stil romanic, Cetăţuia
Braşovului şi bastioanele-turnuri ce au fost
fortificaţiile oraşului pe laturile de sud-vest
ale cetăţii. Programele monumentelor
istorice şi nu numai pot fi găsite pe site-ul
oficial al Primăriei Braşov.
Aşadar, un oraş frumos în toate
anotimpurile, mai ales vara şi iarna, ce
merită vizitat ori de câte ori aveţi ocazia.
Sfătuiesc mai ales turistul român să profite
de vizită şi să nu evite vreun colţişor al
ţinutului ardelenesc de la poalele Tâmpei.
IOANA TOADER
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Vacanţă la Roma
Hoteluri ieftine, mâncare bună şi mai ales o grămadă de locuri numai bune de vizitat
ne aşteaptă în capitala Italiei.

// Foto: pickapeeker.blogspot.ro
După o oră şi 45 de minute de zbor
Bucureşti-Roma, la care mai adăugăm 50
de minute de mers cu autocarul, suntem
gata: putem vizita centrul istoric al Romei!
Hotelul de două stele de lângă centru te
pune pe gânduri - cazarea a fost la fel
sau chiar mai ieftină decât la unul din
staţiunea Mamaia. Cochetul hotel, deşi are
două stele, seamănă cu unul de trei de la
noi. Totul arată impecabil, străluceşte de
curăţenie, nu este nicio urmă de praf, mobila
este din lemn masiv şi, remarcabil, nu există
mirosul acela închis al multor hoteluri din
România. Pe lângă asta, femeia de serviciu
vine în fiecare zi să-ţi mai aranjeze camera
şi să-ţi schimbe un prosop, ceea ce la noi
se întâmplă foarte rar şi numai la hotelurile
de lux.
Trebuie să ţinem cont că aici suntem
la jumătate de oră de Colosseum şi de

Forumul Roman. Poţi parcurge tot centrul
istoric al Romei cam într-o oră şi jumătate,
dacă îl tai în două. Câteva lucruri de reţinut:
să ai încălţăminte cu talpă groasă, pentru
că străduţele au piatră cubică, iar asta
îngreunează mersul, să ai ceva deasupra
capului, căci vara oraşul are parte de 36
de grade la umbră, şi să ai multe lichide,
pentru a nu întâmpina neplăceri. Pentru
a mai economisi nişte bani, nu trebuie să
dai doi euro pe o jumătate de litru de apă
din apropierea muzeelor, nici măcar 50 de
cenţi pe un litru de apă de la supermarket,
pentru că toţi oamenii o iau gratis de pe
străduţe, de la fântâni superb sculptate
în piatră. Turiştii o aseamănă apei de
izvor, proaspătă, mereu rece, perfectă,
neasemănată la gust cu apa cumpărată.
Pentru că trebuie şi să mâncăm, dacă
alegem restaurantul, putem găsi oferte

speciale, unde nu cheltuim mai mult ca
la Mamaia, la Braşov sau la Bucureşti,
într-un loc cu mâncare bună. Fiecare local
are zilnic oferte speciale, în faţa uşii stând
o persoană zâmbitoare, pusă acolo cu
scopul de a te atrage către restaurantul
său. Dacă n-ar fi atât de amabili, poate că
ar deveni enervanţi, însă de fiecare dată
reuşesc să te determine să crezi că la ei e
mai bine, pe motivul că este cu jumătate de
euro mai ieftin. Putem alege foarte simplu,
dacă ne grăbim şi vrem să vizităm cât mai
multe locuri, chioşcurile de pe trotuar, unde
lasagna sau pizza la pachet costă patru
euro. În magazine găsim o cutie de suc
cu un euro, iar o îngheţată bună, cu două
cupe, preparată din produse naturale, fără
conservanţi (aşa zic cei care o vând), costă
de la doi euro în sus. Garantez că este una
dintre cele mai bune îngheţate mâncate

Peştera de la Scărişoara va fi
mai bine pusă în valoare
Gheţarul Scărişoara, prima peşteră
declarată monument al naturii în
România, în 1938, va fi iluminat cu leduri.
Reamenajarea a implicat eforturi deosebite
din partea speologilor care o fac, respectiv
utilizarea corzilor şi a tehnicii alpine,
deoarece o mare parte a reflectoarelor
au fost instalate pe tavan, fiind foarte
greu accesibile acele puncte, a afirmat
preşedinte Asociaţiei Speologice „Sfinx“,

Christian Ciubotărescu.
Tot în cadrul acestui proiect va avea loc
modificarea iluminărilor în Peştera Unguru
Mare şi Peştera Vadu Crişului. Cel mai
important obiectiv turistic natural din judeţul
Alba, Gheţarul de la Scărişoara, este vizitat
anual de zeci de mii de turişti, atât români,
cât şi străini.
COSMINA TUDOR

// Foto: Agerpres

vreodată. De fapt, ceilalţi turişti spun că ar fi
cea mai bună din Europa.
Acum să vedem şi ce putem vizita la
Roma. Fie că ai bani, fie că nu, sunt locuri
incredibile unde nu trebuie să plăteşti nimic:
toate pieţele şi bazilicile oraşului, renumitele
sculpturi ale lui Michelangelo, Pantheonul,
Fântâna Trevi, Columna lui Traian şi multe
altele. Pentru a vizita Colosseumul şi
dacă eşti din Uniunea Europeană, preţul
biletului este de 7,5 euro. Dacă doreşti un
abonament pe două zile, plăteşti 12 euro
pe pachetul ce include şi ruinele Forumului
Roman. Vizita la mormântul lui Sfântul
Petru din Bazilica San Pietro e gratis, în
schimb, dacă vrei să urci în cupolă, trebuie
să plăteşti şapte euro cu liftul sau cinci euro
pe scările din interiorul cupolei, proiectate
de Michelangelo, circulare, înguste, încât
să aibă loc un singur om pe ele şi turnate în
culori întunecoase. Însă merită tot efortul:
odată ajuns în vârf, vezi toată istoria Romei.
Accesul în majoritatea muzeelor importante
se plăteşte, dar există şi câteva unde, în
unele zile, se intră fără bilet - de exemplu,
Muzeele Vaticanului. În rest, preţul biletului
este de 15 euro şi poţi vedea Capela
Sixtină şi celelalte muzee ale papalităţii
ce cuprind o înşiruire de saloane, galerii,
scări, capele şi coridoare labirintice, pline
cu statui greceşti şi romane, vechi de 2.000
de ani, opere ale maeştrilor Renaşterii,
şi Librăria Papilor, cea mai valoroasă din
Europa. La Capela Sixtină parcă toată
lumea încremeneşte de uimire: dacă până
aici turiştii îşi cereau amabili scuze de câte
ori te atingeau din greşeală, în acest loc,
nimeni nu mai reacţionează nici la ghionturi
în spate sau la aparate de fotografiat trântite
în cap.
Într-o situaţie putem spune că ne
descurcăm mai bine decât italienii. Măcar
pe zebră şoferii noştri au amabilitatea
de a ne lăsa să traversăm. Ai lor, nu. Din
contră, când se apropie de trecere, şoferii
accelerează, în speranţa de a câştiga o
secundă avans în faţa ta. În orice caz,
majoritatea străzilor sunt populate de
scutere, conduse fie de bărbaţi îmbrăcaţi
la patru ace, fie de femei cu fustă scurtă,
tocuri înalte, poşeta pe umăr şi cască de
motociclist.
IOANA IVAN
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Rugby-ul în lumina reflectoarelor
Un sport foarte cunoscut în alte părţi, dar poate mai puţin cunoscut la noi, este rugby-ul, deşi avem o echipă naţională
foarte bine consolidată şi o mulţime de alte cluburi sportive în ţară, cu jucători care tind să atingă profesionalismul.
Multă muncă şi trudă sunt în spatele unui meci bun, dar, din păcate, publicul românesc nu savurează acest sport,
tocmai din cauză că mulţi nu cunosc regulile de joc şi tactica acestuia. Din pricina faptului că majoritatea meciurilor de rugby
din România, inclusiv cele ale echipei naţionale, nu sunt difuzate la TV, interesul pentru acest sport este scăzut,
iar veniturile echipelor de rugby, fie din încasări, fie din contracte de publicitate, sunt şi ele mici.
Am îndrăznit să-l contactez pe PETRU TAMBA, jucător la echipa naţională, şi să îi adresez câteva întrebări.
lei. Acestea diferă de la echipă la echipă, în funcţie de
obiectivul propus şi primele de meci. În Ţara Galilor, în
schimb, e altă situaţie: un salariu mediu este între 5.000 şi
10.000 de lire.
Ai avut vreun moment în care te-ai gândit să nu mai
continui să joci? Dacă da, de ce?
Când am început rugby-ul, antrenamentele erau extrem
de grele, comparativ cu celelalte sporturi pe care le
practicasem. Mi se părea imposibil să continui,
dar am reuşit să trec peste asta şi mă bucur că am
continuat.
Care a fost cea mai mare realizare din viaţa ta, în rugby
şi nu numai?
Până acum, cea mai mare realizare este contractul semnat
cu Cardiff Blues, clubul sportiv la care joc acum.
Cum ţi se pare sprijinul suporterilor la meciurile de pe
Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“ din Bucureşti?
Întotdeauna a fost o plăcere să joc acolo, suporterii au fost
mereu în număr foarte mare şi asta te ajută foarte mult
într-un meci de rugby, să fii încurajat.
Eşti în Ţara Galilor acum, la Cardiff. Cum este
atmosfera acolo? Cum te-ai adaptat noului stil de viaţă?
M-am adaptat uşor. Eu am mai fost împrumutat la o echipă
în Scoţia timp de 4 luni şi cunoşteam deja stiulul britanic de
joc.
Eşti mulţumit de ce ai ajuns, atât ca jucător, cât şi ca
om?
Sunt abia la început de drum, acum am început să cunosc
profesionalismul. O să fiu mulţumit peste 15 ani, când o să
termin viaţa de sportiv fără accidentări majore.

// Foto: www.libertatea.ro
Eşti un rugbist foarte apreciat în România şi nu numai.
Povesteşte-ne puţin despre tine. Ce anume te-a atras
către rugby? Cum şi când ai început să joci?
Am început la vârsta de 9 ani. Iniţial, nu am avut o atracţie
spre rugby, pentru că nu ştiam ce înseamnă. Într-o zi, m-au
luat 2 prieteni de pe stradă şi m-au dus la antrenamente,
dar nu mai auzisem de sportul acesta înainte să ajung la
sală.
Ai mai încercat şi alte sporturi când erai mic?
Am încercat foarte multe sporturi, practic în fiecare lună
mă apucam de alt sport până să ajung la rugby. În general,
m-au atras sporturile cu o duritate mărită: am început cu
fotbalul şi, după 3 zile, m-am lăsat; am continuat cu înot,
lupte, box, judo şi am ajuns la rugby.

Ai regretat vreodată că ai ales rugby şi nu alt sport?
Sunt încă tânăr şi, dacă aveam vreun regret, puteam
oricând să mă las de rugby şi să mă reapuc de alt sport, dar
nu regret nimic.
Rugby-ul este un stil de viaţă. Mai ai timp şi de alte
pasiuni?
Încerc să mai particip la competiţii de judo ca spectator, dar
rugby-ul îmi lasă foarte puţin timp liber şi, din păcate, ajung
foarte rar la câte o competiţie.
Cât se câştigă în România din rugby, comparativ cu alte
locuri de tradiţie, cum ar fi Ţara Galilor?
Salariile diferă. Spre exermplu, în România, un salariu
mediu la o echipă profesionistă este în jur de 3.000 de

Să înţeleg că nu ai avut nicio accidentare majoră până
acum?
Din punctul meu de vedere, nu. Am avut doar accidentări
minore: degetele de la mână rupte, gleznele, genunchii
luxaţi şi o comoţie cerebrală, dar nimic grav.
În încheiere, ai un mesaj pentru suporteri şi pentru micii
rugbişti?
Pentru suporteri, să vină în număr cât mai mare la meciurile
de rugby, pentru că este un sport care merită urmărit. Iar
pentru micii rugbişti, să fie serioşi în timpul antrenamentelor,
pentru că asta contează cel mai mult. Cu cât o să le fie mai
greu la antrenament, cu atât o să le fie mai uşor la meci.
Interviu realizat de ROXANA LELCU

Formula 1: Nico Rosberg, triumfător la Monaco
Germanul Nico Rosberg, pilotul de la
Mercedes, a câştigat pe 26 mai cea mai
recentă cursă de Formula 1, Marele Premiu
de la Monaco,fiind urmat de compatriotul
său Sebastian Vettel de la Red Bull şi de
coechipierul acestuia, austriacul Mark Webber.
Pe următoarele locuri s-au clasat britanicul

Lewsi Hamilton (Mercedes), Adrian Sutil
(Force India), Jenson Button (Mclaren) şi
Fernando Alonso (Ferrari).
Clasamentul general este dominat de
Sebastian Vettel (107 puncte), urmat de
Kimi Raikkonen (86 de puncte), Fernando
Alonso (78 de puncte) şi Lewis Hamilton (62

de puncte). La constructori, podiumul este
alcătuit din Red Bull (164 de puncte), Ferrari
(123 de puncte) şi Lotus (112 puncte).
Următoarea etapă este Marele Premiu al
Canadei şi se va desfăşura pe 9 iunie.
SABRINA CASSANO

// Foto: www.foxsports.com.au
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East European Comic-Con
La sfârşitul lunii martie, Bucureştiul a găzduit East European Comic-Con, cea mai mare convenţie de benzi desenate
şi personaje din lumea SF organizată în zonă.
Cu ocazia East European Comic-Con,
la Palatul Copiilor din Capitală au fost
prezente mai multe nume sonore din lumea
filmelor fantasy, precum celebrul actor John
Rhys-Davies, care joacă rolul lui Gimli în
„The Lord of the Rings“, şi Finn Jones,
actorul care îi dă viaţă lui Loras Tyrell în
serialul Game of Thrones.
Când am ajuns acolo, deja în faţa Palatului
Copiilor erau zeci de oameni care aşteptau
în frig şi ploaie să intre şi să vadă acest
eveniment extraordinar. Cu puţin noroc am
reuşit să mă strecor printre ei şi am intrat
şi eu în această lume a Comic-Con-ului.
Senzaţia pe care am trăit-o acolo pot să o
descriu într-un singur cuvânt: EPIC!
În primul rând, am mers la standul celor de
la Creative Monkeyz, unde m-am întâlnit
cu supereroii Codin, Ramoo, Cezar Druidul
şi Alex de la 3lăr! Creative Monkeyz aveau
un mega-stand, plin cu afişe cu RObotzii şi
tricouri, plus sticker peste sticker.
În turneul de League of Legends (LoL),
primul loc a fost câştigat de către echipa
CrowdControl (1.000 de euro), locul doi a
fost ocupat de către cei de Like a SiR! (500
de euro), locul al treilea a revenit echipei
Eye for an Eye (300 de euro), iar locul patru
a fost ocupat de către echipa neXtPleaSe!
(200 de euro).
Au fost şi probleme: în primul rând, din
cauza aglomeraţiei, înăuntru era o căldură
de nedescris; apoi, mulţi jucatori de LoL
s-au plâns că PC-urile pe care rula jocul
erau foarte slabe ca performanţă.
East European Comic-Con va reveni la
Bucureşti în mai 2014.
ROBERT MOCANU

// Foto: comic-con.ro

Soarele şi cântecul privighetorii
Numele meu este Oana. Mereu am stat şi
m-am gândit că prima literă a numelui meu
scrisă pe o foaie de hârtie este la fel ca
soarele în momentul răsăritului, într-o lună a
verii. Iubesc soarele precum floarea-soarelui
şi înclin să cred că m-am lăsat ghidată de
acesta pe parcursul vieţii.
Când am împlinit 19 ani, după terminarea
liceului, am început să mă gândesc, la
fel ca toţi ceilalţi din jur, în ce direcţie s-o
apuc. Ştiam ce-mi place, însă nu ştiam cum
să ajung acolo. Mi-am început facultatea
gândindu-mâ la trilurile privighetorii din
amurg şi m-am lăsat ghidată de conjuncturi
şi momente ale vieţii. Nu am trăit pasiv,
ci doar mi-am urmat drumul. Am avut
o călătorie lungă şi plină de aventuri
în căutarea perspectivei perfecte, a
momentului în care soarele nu-mi este
umbrit de nimic. Am învăţat multe pe
parcurs, lucruri cărora nu le-am oferit prea
mare importanţă, însă care s-au dovedit
a-mi fi utile ulterior. Simţeam căldura şi
apropierea mea de soare, aşa ca m-am
gândit să-mi încerc norocul: mi-am aplicat
un CV la o firmă de consultanţă şi amenajări

de parcuri fotovoltaice. Am fost chemată la
interviu şi am descoperit oameni cu aceeaşi
pasiune ca şi mine: soarele. M-am integrat
foarte repede în colectiv. Curând, am
învăţat că nu doar fiinţele iubesc soarele,
ci şi obiectele: panourile fotovoltaice. Ele
sunt nişte frunze artificiale. Nu respectă
forma convenţională a frunzelor, ci sunt
dreptunghiulare şi bleu-marin sau negre.
Majoritatea arată precum o foaie dintr-un
caiet de matematică: pătrăţele, pătrăţele,
pătrăţele. Acele pătrăţele sunt de fapt
celulele din siliciu, mari iubitoare de soare.
Sunt ca nişte ferme mici, foarte mici, care
se hrănesc cu lumină şi, precum plantele,
urmează un soi de proces de fotosinteză,
însă nu transformă lumina şi seva brută în
sevă elaborată, ci în electricitate.
Sunt cea care oferă oamenilor imaginea
soarelui. Acel soare creator şi blând, care
nu emite doar energie calorică şi împrăştie
fotoni prin galaxie, ci care ne oferă lumină,
căldură şi dragoste.
OANA BADEA

HYP TV
Mulţi dintre studenţii Facultăţii de Jurnalism
din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti
fac parte din proiectul „VEHMED – Vehicule
media pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru
studenţi”, proiect care presupune punerea
în practică a teoriei de la cursuri într-un mod
mai solicitant, interesant şi mai activ.
HYP TV este o mică televiziune sau un
ministudio în care programele şi emisiunile
sunt propuse şi create de către studenţi
pentru studenţi. În această întreprindere
simulată, fiecare student trece prin toate
etapele necesare pentru a ajunge un bun
om de televiziune, de la moderator la
cameraman, de la reporter la monteur şi tot
aşa.
Subiectele emisiunilor HYP TV variază din
ce în ce mai mult, dar nu se îndepărtează de
grupul ţintă, majoritatea rubricilor rămânând
în sfera social-culturală.

Viaţa studenţească este reflectată prin
cele mai bune subiecte de interes social şi,
bineînţeles, studenţeşti, în emisiuni realizate
exclusiv de studenţi.
După mai bine de un an de emisie,
HYP TV speră că emisiunile v-au încântat
şi se bucură că numărul vizionărilor creşte
de la zi la zi.
Vă aşteptăm cu idei, sugestii sau propuneri
de colaborare, pe adresa de e-mail
hyptv@yahoo.com, pagina de Facebook
www.facebook.com/HypTv
sau pe canalul www.livestream.com/hyptv.
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Trucuri de frumuseţe la îndemâna oricui
Probabil că nu există femeie care să nu îşi dorească să fie frumoasă, dar cele mai multe dintre noi îşi văd această dorinţă
limitată de buget. Îngrijirea corpului nu înseamnă doar produse cosmetice scumpe, saloane de înfrumuseţare sau servicii la
stilist care te pot lăsa fără niciun ban. Există însă multe metode naturale de înfrumuseţare care sunt la fel de eficiente.
Iată câteva trucuri de înfrumuseţare folosind ce ai prin casă.
pătat. Consumul intern de castraveţi
proaspeţi ajută la curăţirea pe cale naturală,
din interior, a pielii. Extern, se foloseşte
sucul proaspăt obţinut din aceste legume,
aplicat pe obraz vreme de câteva minute,
înainte de culcare.
• Pentru tenul uscat, se prepară o mască
din trei linguriţe de suc de castravete, o
linguriţă de ulei de măsline, un gălbenuş
de ou şi o linguriţă de miere lichidă. Toate
aceste componente se amestecă foarte
bine, pentru omogenizare, apoi se aplică pe
faţă, vreme de minimum 15 minute. Este un
tratament care hrăneşte şi hidratează tenul.
• Pentru tenul iritabil, când te întorci acasă,
după ce ai stat în vânt, frig sau soare
puternic, curăţă-ţi uşor, cu blândeţe, obrajii,
vreme de câteva minute, cu o bucăţică de
castravete proaspăt tăiat. Acesta are efecte
calmante, îndepărtează polenul şi praful
acumulate în pori, care ar putea da reacţii
iritative.

Cartoful
• Tratament antiacneic cu cartof : se aplică o
felie de cartof pe coş, timp de 20 minute. În
acest mod, vei obţine un ten mai luminos şi
vei preveni apariţia coşurilor.
• Pentru a evita arsurile solare, poţi aplica
suc de cartof pe piele, înainte de a ieşi
din casă. Cartoful ajută la protecţia contra
razelor UV.
• Sucul rece de cartof are un efect miraculos
asupra tenului ridat şi a petelor. Spală-te pe
faţă de trei-patru ori pe săptămână cu suc
rece de cartof. Acest lucru nu numai că-ţi va
face tenul mai proaspăt şi mai luminos, dar
pielea va fi şi mult mai fină.
• Cartoful este minunat pentru eliminarea şi
reducerea cearcănelor.

// Foto: beautifulandlovely.com

Lămâia
• Dacă tai o lămâie în jumătate şi îţi înfigi
unghiile în ea, poţi scăpa de urmele de
culoare lăsate de ojă şi îţi poţi înmuia
cuticulele.
• Aşa-numitele „pete de bătrâneţe“ pot fi
tratate cu ajutorul sucului de lămâie aplicat
direct pe pete.
• Scapă de mătreaţă masând scalpul cu
doar două linguriţe de suc de lămâie.
• Estompează ridurile fine cu ajutorul
următoarei reţete: pune la fiert o ceaşcă de
lapte, două linguriţe de suc de lămâie şi o
linguriţă de brandy; lasă amestecul să se
răcească la temperatura camerei şi apoi
aplică-l pe faţă; după ce se usucă, clăteşte
bine cu apă.
• Unul dintre cele mai simple remedii pentru
acnee este aplicarea în mod regulat a
sucului de lămâie pe coşuri. Se lasă să
acţioneze timp de maxim o oră, după care
se spală cu apă călduţă.
• Lămâia este un mare ajutor şi atunci când
vrei să slăbeşti.

O ceaşcă de apă caldă cu o jumătate
de lămâie stoarsă, băută dimineaţa pe
stomacul gol, ajută la eliminarea toxinelor
acumulate în intestine în ziua precedentă.
În acelaşi timp, vei preveni balonările, iar
digestia va fi mult mai uşoară.
• Lămâia ne ajută să luptăm împotriva
celulitei. Conţinutul bogat în vitamina C al
sucului de lămâie ajută organismul să lupte
împotriva grăsimilor.

Castravetele
• Castraveţii sunt buni pentru prevenirea
acneei. Taie felii de castravete şi aplică-le pe
zonele afectate. Lasă-le timp de 15 minute,
până când sucul lor este absorbit de piele.
Fă acest lucru în mod regulat, de câteva ori
pe zi, şi vei vedea rezultate benefice în scurt
timp.
• Scapă de cearcăne cu castraveţi. Aplică
de trei ori pe săptămână felii reci de
castravete pe ochi, iar rezultatul nu va
întârzia să apară.
• Castraveţii sunt un ajutor pentru tenul

să funcţioneze, e timpul să recurgi la
următoarele „tratamente“ mai mult sau mai
puţin bizare:
1.Bicarbonatul de sodiu remediază
bronzul imperfect
Dacă, în urma aplicării soluţiei
autobronzante, pielea a căpătat o nuanţă
portocalie, nu e nevoie să intri în panică.
Pentru a rezolva această problemă, este
necesară o soluţie exfoliantă compusă
din bicarbonat de sodiu şi apă. După ce
ai amestecat ingredientele, aplică pasta
pe suprafaţa cu probleme. Prin mişcări
circulare, vei reuşi să scapi de urmele
nedorite.
2. Făina, ajutor imediat când nu ai timp
să te speli pe cap
În ultima vreme, au devenit tot mai populare
şampoanele uscate pentru păr gras. Le
folosim atunci când nu mai avem timp să
ne spălăm pe cap şi să ne aranjam părul,
însă ele pot fi uşor înlocuite cu făină. Pentru
o revigorare instantanee, se presară o
cantitate mică de făină pe scalp. Aceasta
va acţiona asupra rădăcinilor, mascând
aspectul gras. Excesul de făină este
eliminat prin perierea părului.
3. Întinerirea părului blond cu sos de roşii
În anumite situaţii, după mai multe şedinţe
la piscină, după expunerea la vânt şi la
ploaie sau la soarele puternic al verii, părul
blond devine mat sau capătă chiar nuanţe
verzui. Un remediu neconvenţional pentru
a-l revigora este sosul de roşii. Acesta
trebuie aplicat pe părul uscat şi lăsat să
acţioneze timp de 20 de minute, după care
se spală.
ANNE-MARIE TOADER
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Pătrunjelul
• Pentru a calma pleoapele umflate, fierbe
câteva fire de pătrunjel într-un litru de apă
minerală. Lasă să se răcească şi aplică
pe pleoape comprese îmbibate în acest
preparat, timp de 10 minute.
• Pentru combaterea respiraţiei urât
mirositoare: dacă aţi mâncat usturoi crud,
condiment care ar trebui consumat în
fiecare zi, pentru numeroasele sale virtuţi,
mestecă câteva frunze de pătrunjel pentru a
combate respiraţia mirositoare.
• Tratament cu pătrunjel, împotriva coşurilor:
pune câteva frunze de pătrunjel într-un
recipient pentru gheaţă şi toarnă apă rece.
Lasă la congelator până îngheaţă şi apoi
masează tenul cu ajutorul cuburilor obţinute.
Acest tratament împiedică inflamarea
coşurilor.

Alte soluţii
Dacă deja ai încercat toate cremele şi
şampoanele existente şi nimic nu pare
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