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Prima navă care a purtat acest nume, "Mir-
cea", fostă ;i actuală mândrie a flotei române;ti,
a fost construită în 1882  în şantierul naval Tha-
mes Ironworks and Shipbuilding Company din
Londra, în totalitate din lemn. Era un velier de
300 de tone, cu două catarge. 

În anul 1939 însă, vechiul bric devine piesă
de muzeu, în locul lui fiind construit un nou
bric, cu acela;i nume.

Primul bric Mircea,
fost[ ;i actual[ m]ndrie
a flotei rom]ne;ti

Comunitatea Sfântul Egidiu din
Satu Mare a împlinit 20 de ani

~n comitatul Satu Mare s-a introdus
energie electric[ `ncep]nd din 1891

PAGINA 9

~n anii 1872 - 1873, holera
a secerat 35.000 de s[tm[reni
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Autorit[\ile ordonau dezinfec\ia locuin\elor ;i spa\iilor publice, urbane cu prec[dere, a hainelor ;i lenjeriei bolnavilor,
carantinarea localit[\ilor cu letalitate mare, interzicerea `ntrunirilor, `nchiderea ;colilor PAGINA 3

În 1938 în Satu Mare erau 5.280 de abonați

      Un detașament al Armatei Române va defila pe
sub Arcul de Triumf din Paris la parada tradițională
organizată cu ocazia Zilei Naționale a Republicii
Franceze, ce va avea loc luni, 14 iulie, pe bulevardul
Champs-Elysees, informează un comunicat al
Biroului de Presă al MApN.
      La evenimentul din capitala Franței va participa
un detașament format din militari ai Regimentului
30 Gardă "Mihai Viteazul" și studenți ai Academiei
Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Academiei
Forțelor Aeriene "Henri Coandă" și Academiei
Navale "Mircea cel Bătrân".
      ~n anul 2007 a fost pentru prima dată când
România a participat cu trupe în cadrul paradei
tradiționale organizată cu ocazia Zilei Naționale a
Republicii Franceze, iar un detașament de militari
francezi a participat, pe 1 decembrie 2013, la
București, la defilarea organizată de Ziua Națională
a României.

Militari români vor defila pe
sub Arcul de Triumf din Paris

Putin ;i Merkel se vor
întâlni la finala CM 2014
      Președintele rus Vladimir Putin
și cancelarul german Angela Merkel
urmează să se întâlnească duminică,
în Brazilia, cu ocazia finalei
Campionatului Mondial de fotbal, a
anunțat joi Iuri Ușakov, consilierul
șefului statului rus pe probleme de
politică externă.
      "Sunt planificate o serie de
întrevederi cu lideri de stat prezenți
la finala Cupei Mondiale, în special
cu cancelarul german Angela
Merkel", a precizat Ușakov.
      Prezența președintelui rus la
finala Campionatului Mondial de
fotbal era prevăzută, liderul de la
Kremlin efectuând în perioada 13-
16 iulie o vizită în Brazilia, pentru a
participa la summitul marilor state
emergente din BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China și Africa de Sud).
      Cancelarul Angela Merkel și
președintele german Joachim Gauck
urmează, la rândul lor, să se
deplaseze în Brazilia pentru a susține
echipa țării lor în finala cu Argentina,
după cum a confirmat președinția
germană într-un comunicat.
      La ceremonia de închidere a CM
2014, președinta Braziliei, Dilma
Rousseff, va preda ștafeta organizării
viitorului campionat din 2018
omologului său rus Vladimir Putin.
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Influența energiei electrice asu-
pra societății umane este vastă și
variată. De ea depinde bunăstarea
națiunilor și a fiecărui om în parte.
Secole la rând, progresul social și
îmbunătățirea condițiilor de viață
au fost condiționate de creșterea
consumului de energie.

În ultimele decenii, implementarea
conceptului de dezvoltare durabilă presu-
pune obținerea dezideratelor de reducere
a consumului energetic în sopul reducerii
impactului negativ asupra mediului am-
biant și prezervării șanselor de dezvoltare
ale urmașilor.

Azi energia electrică este utilizată pe
scară largă în cele mai variate domenii de
activitate, ea fiind cel mai răspândit vector
energetic. Utilizarea pe scară atât de largă
a energiei electrice se datorează caracte-
risticilor sale care nu pot fi întâlnite la alte
forme de energie.

Printre aceste caracteristici sunt posi-
bilitatea de a fi transportată economic la
distanțe mari, posibilitatea de a fi distri-
buită cu costuri reduse la un mare număr
de consumatori de puteri diferite și faptul
că poate fi obținută din toate formele de
energie primară și poate fi transformată
ușor în orice altă formă de energie necesară
utilizatorilor.

Societatea modernă nu poate exista
fără energie electrică. Fiecare acțiune a
unui membru al societății, de la gesturi
cotidiene până la activități de natură eco-
nomică este condiționată de accesul și con-
ectarea permanentă la energie electrică. O
rețea electrică imensă conectează societa-
tea și asigură evoluția și viața în general.

Acest lucru nu a fost întotdeauna așa,
producerea și utilizarea pe scară largă a
energiei electrice a început la sfârșitul se-
colului al XIX-lea și a fost precedată de
descoperiri covârșitoare în domeniul ști-
inței. În secolul XIX au fost descoperite
legile principale ale fizicii și ale altor științe,
de asemenea s-au pus bazele aplicațiilor
acestor legi în industrie.

Prima centrală electrică
din România a fost pusă
în funcțiune în 1882

S-a prevăzut că energia electrică este
cea mai eficientă și are perspectiva la cea
mai mare sferă de aplicabilitate, nu numai
în industrie, dar și în alte ramuri și domenii
ale vieții.

Prima centrală pentru producerea
energiei electrice cu utilitate publică, sem-
nificativă în lume a fost construită de T.A.
Edison în New York în anul 1882.

Este remarcabil că prima centrală elec-
trică din România a fost pusă în funcțiune
tot în anul 1882 și a fost folosită pentru
alimentarea iluminatului electric al Pala-
tului Regal de pe Calea Victoriei.

De la început și până în prezent, evo-
luția electroenergeticii românești și a ju-
dețului Satu Mare se poate împărți în patru
perioade distincte.

Prima perioadă, din 1882 și până în
primii ani ai secolului XX este perioada
de început a producerii și aplicațiilor ener-
giei electrice.

După aceasta urmează perioada de ex-
tindere a aplicațiilor industriale ale energiei
electrice, prin înființarea sau dezvoltarea
întreprinderilor de electricitate (centrale
electrice pentru producere și rețele de dis-
tribuție a energiei electrice), în principalele
orașe ale țării. Această perioadă a durat
până în anul 1954, an care a marcat inter-
conectarea sistemului electroenergetic Ar-
deal cu sistemul electroenergetic Munte-
nia. Municipiul Satu Mare a fost legat la

acest sistem în anul 1961.
Cea de a treia perioadă din istoria elec-

troenergeticii românești durează până în
1989, perioadă în care energeticienii s-au
străduit pentru realizarea ̀ ntregului sistem
electroenergetic național.

Perioada care a început după Revoluția
din 1989 și care se desfășoară și în prezent
are caracteristici care se regăsesc și în \ările
dezvoltate. Sistemele electroeneregice in-
terconectate au ajuns din punct de vedere
organizatoric la un fel de saturație a efi-
cienței economice.

În 1938 în Satu Mare erau
5.280 de abonați

Prima instalație de producere a ener-
giei electrice din municipiul Satu Mare a
fost pusă în funcțiune la data de 31 de-
cembrie 1891. Aceasta alimenta becurile
pentru iluminat ale teatrului local precum
și cele din centrul orașului. Ca sursă de
energie s-a folosit un grup compus din
mașină cu abur de 50 CP și un generator
de curent continuu care producea energie
electrică la 110 V. Instalația era amplasată
în imediata vecinătate a teatrului, iar chel-
tuielile de producție, distribuție și întreți-
nere în anii imediat următori au fost su-
portate din bugetul Primăriei.

La vremea respectivă, în comparație
cu județele vecine, Satu Mare a fost primul
județ în care a fost pusă în funcțiune o
centrală electrică pentru interesul public.

În Satu Mare prima creștere a puterii
instalate a fost făcută în 1899, dată ce mar-
chează și dotarea primelor străzi principale
ale orașului cu iluminat electric. Între anii
1906-1908 la Uzina Electrică de pe malul
drept al Someșului are loc reconstrucția
sălii de mașini, turnul de răcire, coșul de
fum și creșterea puterii instalate.

În anul 1918 Uzina Electrică avea 2.700
de abonați casnici și peste 65 de abonați
de altă categorie. La data de 8 iunie 1927
s-a inaugurat noul sediul al uzinei de pe
drumul Baia Mare. La acea dată se discuta
despre necesitatea trecerii la curentul al-

ternativ în alimentarea consumatorilor de
energie electrică.

În anul 1938 centrala a avut o putere
instalată de 2.560 de kW și asigura ali-
mentarea a 5.280 de abonați. La începutul
celui de al II-lea Război Mondial, Uzina
Electrică din Satu Mare era una dintre cele
mai moderne și mai bine echipate, cu ca-
pacitatea de a satisface nevoile de energie
electrică a tuturor consumatorilor. Această
modernă centrală a devenit o victimă a
războiului, iar după trecerea frontului în
22 octombrie 1955 a fost distrusă aproape
în întregime.

În 1949 s-au pus în funcțiune două
cazane cu abur, unul utilizând drept com-
bustibil păcură, iar celălalt cărbune. În anul
1950, după punerea în funcțiune al celui
de al II-lea turbogenerator, au fost atinși
parametrii de producție de dinainte de
război.

În perioada 1954-1960 au fost instalate
două grupuri de turbogeneratoare de câte
1.050 kW. Scopul imediat a fost alimenta-
rea cu energie electrică a orașului Carei, a
cărui Uzină Electrică de mult timp nu a
mai putut satisface cerințele de energie
electrică ale abonaților.

După construirea și punerea în func-
țiune a primei Stații de Transformare din
Satu Mare, lângă ștrand și a primei Linii
Electrice Aeriene (LEA), Baia Mare - Satu
Mare, în luna mai 1961 județul Satu Mare
a fost conectat la Sistemul Electroenergetic
Național (SEN).

Pe data de 30 septembrie 1968 a fost
pusă în funcțiune și predată în exploatare
LEA-110 kW Satu Mare - Sărmășag - Su-
plac care a fost cea de a doua legătură cu
SEN.

La data de 14 mai 1970, stația de trans-
formare Satu Mare de lângă ștrand a fost
inundată de apa râului Someș, ceea ce a
dus la întreruperea și deconectarea de la
SEN, astfel încât tot județul Satu Mare a
intrat în întuneric. Agregatele locale de
producere a energiei, cu uzură fizică și
morală avansată au fost puse în funcțiune
și au asigurat alimentarea cu energie elec-
trică a zonei neinundate din municipiul

Satu Mare. În anul 1973 Uzina Electrică
Satu Mare a fost casată în întregime.

Uzina Electrică din Carei a fost 
complet distrusă în 1944

Din inițiativa orașului Carei, a fost pu-
să în funcțiune la data de 22 noiembrie
1904 Uzina Electrică Carei împreună cu
instalațiile de distribuție publică a energiei
electrice.

Concomitent cu dezvoltarea Uzinei
Electrice se extinde și rețeaua de distribuție
a energiei electrice, care în 1938 avea o
lungime totală de 32 de kilometri și la care
erau legați 1.500 de abonați.

În octombrie 1944 trupele germane în
retragere au subminat și au distrus din te-
melie Uzina Electrică Carei. După trecerea
frontului angajații uzinei au început să cu-
rețe dărâmăturile din care nu a mai rămas
nimic nedistrus în urma exploziilor pro-
vocate de germani, și nici nu se vedea nicio
perspectivă pentru refacerea producției de
energie electrică.

În anul 1949 s-a terminat construcția
noii clădiri a uzinei electrice. După înce-
tarea importului de energie electrică din
Ujgorod, Uniunea Sovietică, la începutul
anilor 1950, uzina electrică nu a mai putut
furniza energie electrică tuturor consu-
matorilor din Carei decât cu mari greutăți
și multe sacrificii.

Uzina Electrică din Carei a fost scoasă
din funcțiune în momentul când s-a con-
struit o stație de transformare care a fost
racordată la stația de transformare din Satu
Mare, astfel orașul Carei fiind racordat la
SEN.

După evenimentele din decembrie
1989 sectorul energetic s-a schimbat atât
din punct de vedere organizatoric, cât și
din punct de vedere al concepțiilor tehnice
și economice legate de economia de piață.
Informațiile au fost preluate din cartea<
"Satu Mare, Studii și Comunicări", seria
"Istorie, Etnografie, Artă, Restaurare, Con-
servare", Editura Muzeului Sătmărean.

A consemnat Bogdan Mihalca
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La 28 iunie 1914 a fost propagată prin
intermediul telegrafului informația pri-
vind moartea violentă la Sarajevo a suc-
cesorului la tronul Austriei, Arhiducele
Franz Ferdinand, de naționalistul sârb
Gavrilo Prinzip. Istoria celor cinci săptă-
mâni între atentatul într-o zonă marginală
neliniștită a Imperiului Austro-Ungar și
izbucnirea războiului între marile puteri
europene a fost deschisă în nenumărate
rânduri.

Relațiile dintre marile puteri ale con-
tinentului și dinastiile lor domnitoare,
multiplu înrudite, erau chiar de mult fra-
gile, înainte ca acea nefericită înlănţuire
de prognoze politice eronate şi mobilizări
militare să-şi urmeze cursul. Modelele de
gândire ale Congresului de la Viena nu
mai făceau faţă unei Europe de început
de secol XX, interconectată şi aflată într-
o globalizare timpurie a economiilor sale
naţionale. Politica externă nu dispunea
nici de voinţă şi nici de mecanisme în ve-
derea instaurării unui climat de încredere
şi a unui echilibru paşnic al intereselor.
Aceasta era marcată de o profundă neîn-
credere reciprocă, se baza pe mecanismele
diplomaţiei secrete şi nu se sfia să dispute
rivalităţile de putere pe spezele unor terţi,
fără a crea însă instituţii viabile pentru
aplanarea conflictelor prin negocieri.

Faptul că documentele părţilor beli-
gerante scot la iveală foarte clar că totul
a fost dominat de percepţii eronate şi lipsă
de perspectivă politică, nu poate constitui
un motiv pentru noi din momentul de
față.

17 milioane de oameni din întreaga
lume şi-au pierdut viaţa în Primul Război
Mondial, mulţi alţii au suferit şi au rămas
marcaţi pe viaţă. Pe câmpurile de luptă
de atunci, în Alsacia, în Flandra, pe Mar-
na, Italia și dupa 1916, în Balcani, luptele
de la Mărășești din România, se vor co-
memora anul acesta victimele.

Dar să analizăm situația de astăzi
din Europa, când lipsa de încredere în
proiectul european ivită în ultimii ani de
criza economică, preponderent în rândul
tinerei generații care suferă în multe zone
ale Uniunii Europene de lipsa locurilor
de muncă și a perspectivelor de viitor as-
cunde mari pericole.

După terminarea primului război au
dispărut două imperii, Imperiul Otoman
și Imperiul Austro-Ungar, care era slăbit
din interior încă de la revoluțiile din 1848,
datorită și Ungariei Mari, care includea
în teritoriile sale Transilvania, Slovacia,
Ucraina Subcarpatică, o parte din Slove-
nia și Croația, mai precis din 1867, când
Imperiul Austro-Ungar avea practic două
capitale, la Budapesta și Viena.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

100 de ani de la
izbucnirea Primului

R[zboi Mondial

ISTORIE
~n comparație cu județele vecine, Satu Mare a fost primul județ în care a fost pusă

în funcțiune o centrală electrică pentru interesul public.
În Satu Mare prima creștere a puterii instalate a fost făcută în 1899, dată ce mar-

chează și dotarea primelor străzi principale ale orașului cu iluminat electric. Între
anii 1906-1908 la Uzina Electrică de pe malul drept al Someșului are loc reconstrucția
sălii de mașini, turnul de răcire, coșul de fum și creșterea puterii instalate.

Iluminarea institu\iei de cultur[ a fost asigurat[ din bugetul local, care acoperea cheltuielile de produc\ie, distribu\ie ;i
`ntre\inere pentru o perioad[ de c]\iva ani

Teatrul de Nord, prima cl[dire din
Satu Mare alimentat[ cu curent

~n comitat s-a introdus energie electrică `ncep]nd din anul 1891

Director editor< Ilie S[lceanu
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ISTORIE
 Dac[ pentru zilele noastre ar fi de-a dreptul de neconceput s[ se moar[ din cauza varicelei,

rujeolei sau altor afec\iuni ce intr[ `n categoria "bolile copil[riei", nu acela;i lucru se poate
spune c[ a fost ;i atunci.  Foarte mul\i copii au murit la vremea respectiv[ de variol[, pojar,
scarlatin[, tuse m[g[reasc[, difterie, tifos, diaree, dizenterie ;i tuberculoz[.

Holera a fost boala care `n
urm[ cu mai bine de 100 de ani a
secerat numeroase vie\i din comi-
tatul Satu Mare. :i nu a fost sin-
gura afec\iune din cauza c[reia s-
a murit. 

Boli care `n momentul de fa\[ sunt
eradicate prin m[suri de igien[ ;i vacci-
nare sau se g[sesc doar `n mod izolat `n
anumite zone ale lumii, `n perioada de
secol XIX ̀ nceput de secol XX, reprezen-
tau o problem[ real[ de s[n[tate public[.
Dac[ pentru zilele noastre ar fi de-a drep-
tul de neconceput s[ se moar[ din cauza
varicelei, rujeolei sau altor afec\iuni ce
intr[ `n categoria "bolile copil[riei", nu
acela;i lucru se poate spune c[ a fost ;i
atunci.  Foarte mul\i copii au murit la
vremea respectiv[ de variol[, pojar, scar-
latin[, tuse m[g[reasc[, difterie, tifos, dia-
ree, dizenterie ;i tuberculoz[. 

Din lucrarea "C]teva aspecte privind
mortalitatea `n comitatul Satu Mare `n a
doua jum[tate a secolului XIX ;i ̀ ncepu-
tul secolului XX", semnat[ de istoricul
Paula Virag, afl[m c[ `n perioada 1870 -
1880 se ̀ nregistreaz[ pe teritoriul S[tma-
rului cel mai mare num[r de decese, `n
special `ntre anii 1872 - 1873, punctul
culminant fiind atins `n 1873, cu peste
21.000. Num[rul mare de decese  a fost
explicat prin epidemia de holer[ care a
cuprins comitatul, dar ;i `mprejurimile
acestuia. Numai `n doi ani, 1872 ;i 1873,
num[rul celor deceda\i `n urma acestei
boli a fost de peste 35.000. 

La vremea respectiv[, totalul
popula\iei ̀ n Comitatul Satu Mare era de
247.132 de locuitori, iar `n ora;, 18.353
de locuitori. Holera a b]ntuit mare parte
a localit[\ilor, `ns[ din cei care s-au
`mboln[vit mul\i au reu;it s[ se trateze,
`ns[ nu poate fi neglijat nici num[rul celor
care au decedat.

Rostopasca ;i crucea
voinicului, plante folosite
`n tratamentul holerei

Indicii letali ai holerei au f[cut din
aceast[ boal[ cea mai grav[ epidemie a
secolului XIX. Cu toate acestea, trata-
mentele nu erau dec]t rudimentare. ~n
ceea ce prive;te latura administrativ[, au-
torit[\ile comitatense, ca ;i cele centrale,
prin Ministerul Central Maghiar de In-
terne, recomandau ca m[suri igienico-
dietetice profilactice absolut necesare
cump[tarea, ozonarea, consumul de cafea
;i de ciocolat[, ca ;i al vinului ro;u vechi,
alte m[suri de minim[ igien[ personal[
a `mbr[c[mintei sau a locuin\ei. ~n pri-
vin\a m[surilor de izolare, autorit[\ile or-
donau dezinfec\ia strict[ a locuin\elor ;i
a spa\iilor publice aglomerate, urbane cu
prec[dere, a hainelor ;i a lenjeriei bolna-
vilor, carantinarea localit[\ilor cu letali-
tate mare, interzicerea `ntrunirilor (pri-
veghiul sau osp[\ul), `nchiderea ;colilor
;i interzicerea ̀ ncartiruirilor militare. Me-
dicamenta\ia abund[ `n preparate anti
holerice specifice farmacopeilor austriece
sau maghiare, dar cu aplicabilitate foarte
redus[.

La scar[ aproape general[ sunt folo-
site prescrip\iile medicinii populare. Ca
antidot `mpotriva holerei se recomand[
usturoiul, cimbri;orul ;i murul, ca ;i b[i
cu ceai din vi\[ de mure, de bostan ;i cas-
trave\i. De asemenea, se folosea rosto-
pasca, sau crucea voinicului. Alcoolul,
mai ales \uica ;i rachiul sunt panacee uni-
versale, prescrise ;i recomandate cu
c[ldur[, at]t ̀ n tratarea durerilor de din\i,

cât ;i a diareii, a holerei.

Epidemia de variol[

Din 1874, num[rul deceselor revine
la o evolu\ie descendent[, cu accente mai
puternice `n 1879, c]nd mortalitatea cu-
noa;te o relativ[ cre;tere p]n[ ̀ n 1882. O
pondere mare `n cazurile de deces `nre-
gistrate `n e;antionul 1876-1877 a avut
epidemia de variol[ care s-a manifestat
`n localit[\ile comitatului.

~n perioada 1881-1890, cel mai mic
num[r de decese a fost ̀ nregistrat ̀ n 1884
(8.202), dup[ care el cunoa;te o evolu\ie
ascendent[ oscilant[. 

~n perioada 1891-1900, num[rul de-
ceselor cunoa;te o evolu\ie sinuoas[,
punctul maxim ating]ndu-l `n 1896
(9.964), iar cel minim `n 1899 (9.115).
Îmbun[t[\irea condi\iilor de trai, dezvol-
tarea din industrie ;i agricultur[, o c]t de
c]t mai bun[ organizare a sistemului sa-
nitar au determinat o sc[dere a
mortalit[\ii din comitatul Satu Mare.

Pentru intervalul 1901-1914, cea mai
mare rat[ a mortalit[\ii a fost ̀ nregistrat[
`n 1914 (9.985), o explica\ie put]nd fi ;i
izbucnirea primului r[zboi mondial. Din
datele vremii reiese c[ evolu\ia num[rului
deceselor din aceast[ perioad[ cunoa;te
urcu;uri ;i cobor];uri. Cel mai mic
num[r de decese (9.114) a fost ̀ nregistrat
`n anul 1904.

Este unanim acceptat rolul medicinei
;i al igienei publice, mai cu seam[, ;i ca-
pacitatea acestora de a influen\a major
fluctua\iile mortalit[\ii. Dep[;ind etapa
de c[utare ;i diagnosticare empiric[, prin
propria ei tranzi\ie de la stadiul de elimi-
nare al bolii la cel al vindec[rii, medicina
va ajunge s[ st[p]neasc[, ̀ ntr-o oarecare
m[sur[, empiricul ;i contagiosul, prin
c]teva succese notabile< descoperirea ;i
mai ales folosirea vaccinului antivariolic,
a anesteziei ;i a antisepsiei, descoperirile
lui Pasteur ;i ale ;colii germane de biolo-
gie.

Dac[ la nivel occidental succesele me-
dicinei ;i-au pus cov]r;itor amprenta asu-
pra regimului demografic de mortalitate,
`n Europa Central[, inclusiv la nivel co-
mitatens, situa\ia este cu totul alta. Lipsa
asisten\ei sanitare, a m[surilor eficace de
profilaxie, cumulat[ cu o igien[ public[
deficitar[, inexisten\a, mai cu seam[ `n
zona rural[, sau insuficien\a institu\iilor
specializate ;i a personalului calificat ex-
plic[ indicii ridica\i de mortalitate. 

1890 - epidemie de pojar
;i obligativitatea vaccin[rii 
`mpotriva pojarului

Legea sanitar[ din 1876 nu va avea
urm[ri spectaculoase la nivelul morta-
lit[\ii. Ea a imprimat o direc\ie de ac\iune
prin organizarea spitalelor ;i a circum-
scrip\iilor medicale. De asemenea, im-
pune obligativitatea angaj[rii de c[tre lo-
calit[\ile cu peste 6.000 de locuitori a unui
medic sau a unei moa;e pl[tite. At]t me-
dicul, c]t ;i moa;a erau obliga\i s[ asigure
servicii gratuite bolnavilor sau femeilor
l[uze s[race.

Efectele asisten\ei medicale sunt
pu\in resim\ite, mai ales ̀ n mediul rural,
din cel pu\in dou[ motive< unul obiectiv
- situa\ia material[ a \[ranilor, altul su-
biectiv -frica \[ranului ̀ n fa\a medicului.

Iat[ de ce autorit[\ile comitatense au
trebuit s[ fac[ fa\[ unei epidemii locale
de pojar `n anul 1890, fiind nevoite s[
aplice m[suri coercitive. Comitele su-
prem al S[tmarului anun\[ printr-un or-

din circular obligativitatea vaccin[rii
`mpotriva pojarului. Cei care se opuneau
urmau s[ fie ̀ nchi;i, iar nobilii s[ fie da\i
`n judecat[.

Registrele parohiale indic[ o palet[
foarte larg[ de boli incurabile care s-au
manifestat pe teritoriul comitatului Satu
Mare< diferite tipuri de v[rsat, tuse
m[g[reasc[, boal[ de ap[, podagr[, catar,
scroful[, aprindere de ma\e, diferite tipuri
de pl[gi sau bube rele. De cele mai multe
ori lipsa detaliului etiologic face imposi-
bil[ identificarea corect[ a bolii. Se folo-
se;te termenul generic de dizenterie c]nd
putea fi vorba ;i de diaree, variol[, cazuri
de varicel[, ;i tifos ̀ n loc de febr[ tifoid[.

~n perioada 1867-1900, se `nregis-
treaz[ boli de mare frecven\[ precum<
v[rsatul, scarlatina, grum[zarea (boal[
specific[ copiilor sub 6 ani) care `n anu-
mite perioade atinge propor\iile unei
adev[rate epidemii. În anii 1889 ;i 1890
se manifest[ o adev[rat[ epidemie de po-
jar, ating]nd ̀ n ultimul an 36,4%. Ca ten-
din\[ general[, la sf]r;itul secolului XIX,
se remarc[ sc[derea frecven\ei bolilor di-
gestive, a dizenteriei, tifosului, scarlatinei
sau a pneumoniei drept cauz[ a decesului. 

Profilaxia ;i tratamentul efectiv al bo-
lilor se reduc la m[suri igienice ;i sociale
empirice. Zona rural[ rom]neasc[ excela
prin folosirea plantelor medicinale ca an-
tidot, uneori eficient, ̀ n tratarea unei ga-
me largi de boli. ~n \ara Oa;ului, chiar ;i
cancerul se trata cu sucuri din fructe sau
ceai din m[rul-lupului> ̀ n anumite cazuri
se foloseau ;i frunzele plantei. ~n aceea;i
zon[, diareea se trata cu fiertur[ din \uic[
cu piper pisat. C]nd leacul nu era eficient,
se recurgea la afurisenii ;i desc]ntece.

Epidemiile ;i caracterul ciclic al unor
boli incurabile, specifice adul\ilor, influ-
en\eaz[ doar periodic fluctua\iile mor-
talit[\ii. Constan\a procentelor ridicate
este dat[, chiar ;i `n zonele urbane, de
ponderea considerabil[ a mortalit[\ii in-
fantile. Mediocritatea igienei alimentare,
caracteristic[ nou-n[scu\ilor,
influen\eaz[ major ;i fluctua\ia sezonier[
a mortalit[\ii. Tulbur[rile gastro-intesti-
nale fac ravagii de cea mai mare intensi-
tate `n timpul verii, `n lunile iulie ;i au-
gust.

Progresele medicinei ̀ n domeniul pe-
diatric sunt neglijabile. Singurul remediu
recomandat era al[ptarea la s]n ;i evitarea
biberonului cu lapte de vac[.

A;adar, b[tr]ne\ea r[m]ne un acci-

dent fericit al zonei rurale a comitatului
Satu Mare, dar nu numai. Cauza mor\ii
continu[ s[ fie boala, nu v]rsta, `n spe\[
b[tr]ne\ea. Totu;i nu lipsesc nici men\iu-
nile referitoare la decese la v]rste `nain-
tate. Moartea fireasc[, de b[tr]ne\e, in-
dividualizat[ prin grupa de v]rst[ de peste
60 de ani, are o frecven\[ destul de ridi-
cat[.

A;a cum am afirmat mai sus, cel mai
mare procent al celor care au decedat este
reprezentat de copii care au murit fie la
na;tere, fie la o v]rst[ fraged[. ~n 1901,
dintr-un total de 4.517 copii, 49,63% s-
au n[scut mor\i, iar 32,14% au murit dup[
na;tere, din diferite cauze.

Dintre copiii mai mici de 7 ani, au
decedat 35,60%, iar dintre cei peste 7 ani
39,21%. :i `n zona urban[ mortalitatea
copiilor este ridicat[, pentru c[ 93,40%
dintre copii sub 7 ani au decedat, iar, din-
tre cei mai mari de ani, 89,80% au avut
aceea;i soart[. Totu;i, cel mai mare pro-
cent al copiilor deceda\i se `nregistreaz[
`n anul 1900, c]nd procentul celor care
au murit la v]rst[ mai mic[ de 7 ani este
de 42,27%, iar a celor mai mari de 7 ani
este de 45,75%. Pentru 45,31% dintre ei
medicul a stabilit cauza decesului. Din
p[cate pentru anii 1902, 1905, 1909, 1913,
statisticile maghiare nu au consemnat
num[rul copiilor deceda\i care au bene-
ficiat de `ngrijire medical[ sau a celor a
c[ror cauz[ a mor\ii a fost determinat[
de doctor.

~n fiecare an, circa 1300
de s[tm[reni mureau
din cauza tuberculozei

Tuberculoza este boala care a deter-
minat cel mai mare num[r de decese la
`nceputul secolului XX, pe teritoriul co-
mitatului Satu Mare. ~n fiecare an din
acest interval de timp num[rul deceselor
provocate de aceast[ boal[ este `n jur de
1.300 de persoane. Condi\iile grele de
via\[, lipsa unui sistem sanitar ;i a unei
igiene elementare, alimenta\ia proast[,
consumul mare de alcool sunt numai
c]teva explica\ii pentru num[rul mare
de bolnavi care nu reu;esc s[ se vindece,
ajung]nd s[ ̀ ;i piard[ via\a din cauza ma-
ladiei de care sufer[.

Scarlatina reprezint[ urm[toarea
boal[, ca num[r de persoane decedate,
cu care se confrunt[ popula\ia din comi-

tatul Satu Mare, dar ;i din comitatele ̀ nve-
cinate. Accesul foarte dificil la medica-
mente, de cele mai multe ori lipsa aces-
tora, socializarea persoanelor contami-
nate cu bacteria provocatoare a acestei
boli sunt doar dou[ cauze care au favori-
zat cre;terea num[rului popula\iei care a
sim\it atingerea mortal[ a scarlatinei.

Difteria, pojarul ;i tifosul sunt alte
c]teva maladii care au determinat un
num[r considerabil de decese `n cadrul
comunit[\ilor s[tm[rene, ̀ ns[ procentul
acestor decese nu este at]t de mare pre-
cum cele provocate de tuberculoz[ ;i scar-
latin[. Modul `n care aceste epidemii s-
au manifestat `n lumea rural[, dar ;i `n
cea urban[ poate fi u;or urm[rit ;i din
studiul registrelor parohiale ale mor\ilor,
pentru c[ preotul era obligat s[ noteze
cauza decesului persoanelor pe care le
`nregistra `n aceste documente.

Anul 1903 are cel mai mare procent
al celor care au murit din cauza bolilor
infec\ioase (28,9%), el este urmat de 1910
cu un procent de 28,4%. `n 1912, 73,3%
au decedat din alte cauze care au fost cu-
noscute autorit[\ilor, iar 5,1 % au murit,
`n 1910 datorit[ unor cauze nedetermi-
nate. Am subliniat doar cele mai mari
procente ale deceselor provocate de dife-
rite motive, procente care au fost ̀ nregis-
trate de autorit[\i ̀ n statisticile ̀ ntocmite
la `nceputul secolului XX. 

~n anii 1911 ;i 1912, num[rul celor
care au murit din cauze nedeterminate
este mic, ;i anume 191 (2,1%), respectiv
211 (2,4%). Cel mai mare num[r este al
acelora care au avut ca motiv de deces
alte cauze, nu boli infec\ioase< 72,7%, res-
pectiv 73,3%. Putem presupune c[ ace;tia
au murit fie din cauze naturale, fie ̀ n ur-
ma unor accidente suferite, fie s-au sinu-
cis.

Mi;carea sezonier[ reprezint[ un alt
aspect important al acestui subiect, pen-
tru c[ se apreciaz[ c[ num[rul deceselor
variaz[ ;i `n func\ie de anotimpuri. Este
firesc ca ritmul muncilor c]mpului, ali-
menta\ia, posturile religioase s[
influen\eze evolu\ia cantitativ[ a morta-
lit[\ii.

S-a constatat c[, `n general, lunile de
sf]r;it de var[ ;i `nceput de toamn[ (au-
gust, septembrie, octombrie) ;i lunile de
sf]r;it de iarn[ s-au caracterizat printr-o
mortalitate ridicat[. ~n lunile iunie ;i iulie
este `nregistrat[ cea mai sc[zut[ morta-
litate.

Evolu\ia anual[ a num[rului de decese `n comitatul Satu Mare `ntre 1870 - 1880

~ntre 1872 ;i 1873, holera a secerat
35.000 de s[tm[reni
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EDUCA}IE
Prima navă care a purtat acest nume, "Mircea", fostă ;i actuală mân-

drie a flotei române;ti, a fost construită în 1882 în şantierul naval Thames
Ironworks and Shipbuilding Company din Londra, în totalitate din lemn.
Era un velier de 300 de tone, cu două catarge. 

În publicația “Calendarul Uni-
versul” ediția 1942,  găsim pagini
întregi pline cu multe fotografii
dedicate navei-;coală sau bricu-
lui, cum se mai nume;te, “Mir-
cea”.

Redăm în continuare din acest re-
portaj cele mai spectaculoase informa-
ții privind această navă.

Al doilea bric a fost construit
prin subscripție publică

Prima navă care a purtat acest nu-
me, "Mircea", fostă ;i actuală mândrie
a flotei române;ti, a fost construită în
1882  în şantierul naval Thames Iron-
works and Shipbuilding Company din
Londra, în totalitate din lemn. Era un
velier de 300 de tone, cu două catarge. 

În anul 1939 însă, vechiul bric de-
vine piesă de muzeu, în locul lui fiind
construit un nou bric, cu acela;i nume,
de data aceasta din metal, de 1.758 de
tone, cu trei catarge, cu o lungime de
81,18 metri, o lățime de 12,04 metri ;i
calcă (intră în apă) 5,20 metri.

Arborele mare are o înălțime de 44
metri, lungimea vergii mari - în cruce
cu catargul, de care este prinsă vela -
este de 23,6 metri. Vela trece de borduri
în afară, deasupra apei, cu câte 5,8
metri. Velatura, întinsă complet, are o
suprafață de 1.750 metri pătrați.

Inițiativa construirii acestui al doi-
lea bric "Mircea" aparține Ligii Navale
Române, care a deschis o subscripție
publică în urma căreia s-au adunat
aproape 6 milioane de lei. Conducerea
ligii ;i a ministerului de război nu a
a;teptat însă să se adune circa 120 de
milioane de lei, cât costa de fapt con-
struirea navei ;i au comandat-o, pentru
că formarea personalului navigant era
în pericol de a nu se putea face.

Construcția ei a început în docurile
din Hamburg, în martie 1938, după
modelul navelor-;coală germane. În
acela;i an, la 22 septembrie bricul este
lansat la apă, fiind complet terminat
în martie 1939, când la bordul acestuia
s-a înălțat pentru prima dată tricolorul
românesc.

În 20 martie, bricul a luat largul, a
străbătut oceanul Pacific cu scurte
opriri la Lisabona ;i în Malta, iar la 17
mai, cu echipaj românesc redus, dar
care a folosit cu măiestrie atât velele
cât ;i motorul, a ancorat în portul Con-
stanța.

Motorul Diesel îi asigură
o viteză de 9,5 noduri 
(circa 15,2 kilometri/oră)

Autorul materialului face un tur al
navei pe care îl descrie foarte plastic.
"Vizităm pe rând, începând cu pupa,
duneta, cu compasul (busola) la spatele
căreia e roata cârmei. Apoi camera de
navigație cu aparatele necesare - cro-
nometre, sextante, hărți, sonde cu ul-
trasunete -, după care trecem în careul
comandantului ;i al ofițerilor, unde se
ia masa ;i se țin ;edințele. Ajungem în
elegantele cabine, bogate în fotografii
;i tablouri marinăre;ti, din care se trece
în bucătăria dotată cu aparate electrice.
Totul în cabinele care ziua sunt săli de
mese iar noaptea dormitoare, nu sunt

paturi ci hamace, iar mesele ;i băncile
se ridică în tavan când nu se mănâncă.
Motori;tii ne coboară în camera Die-
selului de 525 cai putere care, în lipsa
vântului, îi asigură o viteză de 9,5 no-
duri, adică 9,5 mile/oră sau circa 15,2
km/h. 

La provă, pe teugă, ni se arată vințul

ancorei. La fel de impresionant ca ;i
întreaga navă este galionul, adică sta-
tueta a;ezată în față de tot, care este
bustul marelui voievod Mircea cel Bă-
trân.

La ora 5 se dă de;teptarea, iar de la
ora 6,30 urmează toaleta navei, descri-
să de unul dintre elevii-marinari a;a<

"Nici cea mai cochetă femeie nu-;i în-
grije;te atâta toaleta ei ca nava Majes-
tății sale, Mircea".

La ora 7,45, totul este gata, puntea
ra;chetată, alămurile lustruite, toate
aranjate la locul lor ;i încep pregătirile
pentru a doua solemnitate care, ca ;i
prima, nu poate lipsi din program ;i

anume, ridicarea pavilionului. 
Această ceremonie are loc la răsă-

ritul soarelui atunci când nava este în
larg ;i la ora 8 când este ancorată în
port. Toată lumea se descoperă, un ma-
rinar cu un fluier special dă onorul, iar
timonierul de serviciu trage de saula
care ridică încet pavilionul la pic (o
vergă mică înclinată, prinsă de catargul
din pupă).

După ceremonie începe programul
;colar, pentru ca la ie;irea în mare să
se poată folosi velele. Marinarii nu sunt
strigați după nume ci după un număr
format din 3 cifre. 

O altă curiozitate este faptul că po-
ziția de "drepți" nu este precum cea de
pe uscat, cu călcâiele lipite, iar vârfurile
picioarelor deschis în unghi drept, ci
este echivalentă cu cea de "pe loc re-
paus" de pe uscat. Motivul? Puntea nu
e o platformă fixă, orizontală, iar dacă
ar sta drepți, la cea mai mică înclinare,
ar cădea cu toții. 

În larg, ziua se “împu;că”
soarele, iar noaptea, stelele

La obi;nuitele manevre de "brățări
;i contrabrățări" (a;ezarea sau schim-
barea vergilor ;i velelor după cum bate
vântul, cu ajutorul brațelor), se adaugă
"prinderea" soarelui ziua ;i a stelelor
noaptea, pentru a se a;eza punctul prin
calcule astronomice. 

La copastie se în;iră vânătorii as-
tronomi cu sextantele, iar în spatele lor
timonierii urmăresc secundarul cro-
nometrelor. Se aude din când în când
câte un "top", timonierul notează ora,
vânătorul dictează gradele ;i minutele
observate.

Se împu;că soarele dimineața spre
a afla longitudinea, sau "dreapta de
înălțime", la prânz pentru latitudine,
pentru ca din combinația lor să se afle
punctul la ora 12. 

Noaptea, punctul se a;ează dintr-
o dată, deoarece în loc de un singur
soare, tinerii astronomi au zeci de sori
la dispoziție, adica zeci de stele.

Dacă manevrarea velelor se face
oricum ar fi vremea, observațiile as-
tronomice nu se pot face decât dacă
cerul este senin. 

Cei 75 de ani de existență
au fost sărbătoriți cu o regată
pe Marea Neagră

Bricul Mircea a înscris în jurnalul
său 11 marşuri în Marea Neagră cu vi-
zitarea principalelor porturi ale statelor
riverane, 16 voiaje în Marea Meditera-
nă şi 8 în Oceanul Atlantic. 

Primul comandant al navei, între
anii 1939-1941, a fost căpitanul coman-
dor August Roman, iar actualul co-
mandant, din 2006, este căpitanul co-
mandor Gabriel Noise.

SCF Black Sea Tall Ships Regatta
2014 a creat Navei Şcoală Mircea ca-
drul perfect pentru aniversarea a 75 de
ani de serviciu. 

Competiţia navală s-a desfăşurat
între 30 aprilie şi 27 mai 2014 ;i s-a în-
cheiat cu patru zile de evenimente nau-
tice şi culturale în Constanţa, în cadrul
cărora a fost onorată îndelungata acti-
vitate a bricului Mircea.

Mihai G.

Nava are un deplasament de 1.758 de tone, cu trei catarge, cu o lungime de 81,18 metri, o lățime de 12,04 metri ;i calcă
(intră în apă) 5,20 metri. Arborele mare are o înălțime de 44 metri, lungimea vergii mari - în cruce cu catargul, de care
este prinsă vela - este de 23,6 metri

Primul bric Mircea, mândria flotei 
române;ti, a fost construit în anul 1882

Galionul, adică statueta a;ezată în față de tot, care este bustul marelui voievod Mircea cel Bătrân
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S~N~TATEUltimele teorii despre apari\ia diabetului arat[ c[ de multe ori la baza acestei afec\iuni
se afl[ un dezechilibru emo\ional. Se pare c[ oamenii supu;i la stres, la emo\ii de tipul
dezam[girii, triste\ii, disper[rii ajung s[ aib[ tulbur[ri ale func\iei pancreasului, care
repetate `n timp conduc la `mboln[vire.

Ar[tam `n num[rul anterior
c[ studiile ;tiin\ifice confirm[
faptul c[ sun[toarea este util[ `n
tratamentul ;i preven\ia a peste
80 de afec\iuni.

~n continuare voi prezenta
efectele benefice ale acestei plante
`n cazul unor boli destul de frec-
vente ;i pentru care e uneori difi-
cil de g[sit remedii eficiente.

Ultimele teorii despre apari\ia dia-
betului arat[ c[ de multe ori la baza
acestei afec\iuni se afl[ un dezechilibru
emo\ional. Se pare c[ oamenii supu;i
la stres, la emo\ii de tipul dezam[girii,
triste\ii, disper[rii ajung s[ aib[ tul-
bur[ri ale func\iei pancreasului, care
repetate ̀ n timp conduc la ̀ mboln[vi-
re. Pentru prevenirea diabetului se ad-
ministreaz[ 600-1000 mg extract de
sun[toare pe zi, `n cure de 2-4
s[pt[m]ni, `n perioadele cu stres ridi-
cat ori ̀ n care ne confrunt[m cu o ten-
siune emo\ional[ pronun\at[.

Mai multe studii de caz arat[ c[ o
cur[ de 4 s[pt[m]ni cu extract de
sun[toare (c]te 800-1200 mg pe zi)

ajut[ la prevenirea acceselor paroxistice
de team[ `n atacurile de panic[.
Sun[toarea ajut[ la men\inerea sub
control a emo\iilor negative, amelio-
reaz[ fobiile ;i induce o stare de tonus
psihic ;i mental care ajut[ pacientul

s[-;i controleze frica.
O clas[ de substan\e active, numite

cumarine, pe care le con\ine sun[toa-
rea ajut[ la prevenirea form[rii chea-
gurilor de s]nge ;i a migra\iei acestora.
Ca atare se recomand[ cure cu extract

de sun[toare (400-600 mg pe zi) timp
de 30 de zile cu pauze de 15 zile pentru
a preveni tromboflebita.

Mai multe studii arat[ c[ pacien\ii
care se confrunt[ cu st[ri de nelini;te,
dureri de cap, tulbur[ri de somn ;i de
concentrare din cauza fenomenelor
meteorologice (a;a-numita meteosen-
sibilitate), beneficiaz[ din plin de pe
urma tratamentului cu sun[toare.

Practic nu exist[ persoană care s[
se confrunte cu probleme de greutate
;i care s[ nu aib[ o problem[ afectiv[
care s[ stea la baza acestei tulbur[ri de
apetit alimentar. De aceea, medici din
Germania ;i Statele Unite trateaz[ cu
rezultate remarcabile obezitatea cu ex-
tract de sun[toare, c]te 1000-1200 mg
pe zi, administrate frac\ionat, ̀ n repri-
ze, cu 30 de minute `nainte de mas[.

~n cazul colitei de fermenta\ie se
administreaz[ 4 capsule de extract de
sun[toare pe zi, `n cure de 30 de zile,
urmate de 21 de zile pauz[. Sun[toarea
se ia pe stomacul gol sau la dou[ ore
dup[ ce am m]ncat. Principiile active
ale plantei reduc num[rul de bacterii
de fermenta\ie din intestin, regl]nd
astfel flora, refac epiteliile ;i elimin[

inflama\ia.
Studiile arat[ ca hipericina ;i mai

ales hiperforina din sun[toare atac[ vi-
ru;ii care produc hepatita de tip B ;i
C. Sun[toarea reduce ritmul de
evolu\ie al bolii ;i protejeaz[ ficatul de
procese distructive. Se recomand[ ex-
tractul de sun[toare, c]te 1000 mg pe
zi, `n cure de 6 s[pt[m]ni, urmate de
3 s[pt[m]ni pauz[.

Precau\ii ;i contraindica\ii

Cercet[rile arat[ c[ procentajul ce-
lor care au reac\ii adverse la sun[toare
este foarte redus, sub 5%, iar aceste
reac\ii adverse sunt minore. ~n afara
fotosensibilit[\ii, alte posibile reac\ii
adverse sunt< uscarea gurii, ame\eli
temporare, erup\iile pe piele ;i
m]nc[rimile, rar dificultatea `n ador-
mire, tulbur[ri gastrointestinale. Prin-
cipala contraindica\ie r[m]ne interfe-
ren\a cu medicamentele de sintez[ `n
cazul trat[rii depresiei, anxiet[\ii, in-
somniei, epilepsiei ;i contra infec\iei
cu HIV.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Pentru c[ suntem `n perioada
concediilor, pe l]ng[ programa-
rea cu aten\ie a destina\iei, efec-
tuarea bagajelor, ar fi bine s[ ne
aprovizion[m cu c]teva remedii
pentru trusa de c[l[torie. Sunt re-
medii care pot fi folosite ̀ n caz de
nevoie de c[tre adul\i ;i copii ;i
care ne pot ajuta s[ trecem mai
u;or peste c]teva probleme ce pot
s[ apar[. 

Iat[ ce ar trebui s[ con\in[ o ase-
menea trus[ de c[l[torie<

Aconit CH 30 pentru febra ap[rut[
brusc, ca urmare a expunerii la curen\i
de aer rece, pentru frica intens[ sau
urm[ri ale ;ocurilor.

Apis CH 30 pentru `n\ep[turi de
insecte, cu ro;ea\[, tumefiere, senza\ie
de arsur[ sau m]nc[rime, toate ame-
liorate de aplica\ii de ap[ rece. Se poate
folosi ;i `n arsura solar[ u;oar[, `n ab-
ces dentar sau urticarie.

Arnica CH 30 este remediul ideal
al traumatismelor, r[nilor, loviturilor,
dar este util ;i `n febra muscular[, dar
;i la adaptarea la un nou fus orar.

Argentum Nitricum CH 30 este util
`n tulbur[ri digestive (diareea c[l[to-
riilor), cu balon[ri, scaune verzi, stare
de agita\ie, panic[.

Arsenicum Album CH 30 se va da
`n cazuri mai severe, cu grea\[,
v[rs[turi, diaree cu deshidratare ;i stare
marcat[ de anxietate.

Carbo Vegetabilis CH 30 este un
remediu anti-;oc, poate readuce res-
pira\ia `n cazul unui colaps de scurt[
durat[ (se poate da p]n[ la venirea
salv[rii).

Cocculus CH 30 se indic[ pentru
r[ul de mi;care, cu stare de ame\eală,

gre\uri, v[rs[turi. Se poate `nlocui cu
preparatul complex COCCULINE,
util[ pentru r[ul de transport at]t pe
uscat, c]t ;i pe mare sau avion.

Eupatorium CH 30 este remediul

st[rii de r[u cu dureri musculare, de
parc[ ar fi b[tut, cu dureri ale globilor
oculari, nevoia de a sta jos, senza\ie de
oboseal[ intens[.

Ledum CH 30 administrat pe toat[

perioada c[l[toriei ne previne de
reac\iile nepl[cute la `n\ep[turile de
insecte, c]nd destina\ia este o zon[
ml[;tinoas[ sau pe malul apei.

Hepar Sulfur CH 30 se va da la ten-

din\a la supura\ii,  abces dentar,
panari\iu, flegmon, oriunde exist[ pu-
roi, chiar ;i `n g]t.

Nux Vomica CH 30 se poate folosi
la orice indigestie, ca urmare a ames-
tec[rii alimentelor, pentru orice fel de
dureri abdominale ap[rute ̀ n c[l[torie,
dar ;i pentru constipa\ia din c[l[torii.
Este un remediu bun ;i pentru mah-
mureal[ sau stare de r[u după consum
exagerat de b[uturi alcoolice.

Urtica Urens CH 30 se folose;te `n
urticarie, alergii la c[ldur[ ap[rute `n
cursul c[l[toriilor ̀ n \[rile c[lduroase.

Produse accesibile

Pe l]ng[ aceste produse, exist[ o
serie de remedii complexe care con\in
mai multe remedii ;i care pot fi
achizi\ionate de la orice farmacie ;i
care pot rezolva cu succes probleme
mai u;oare de s[n[tate. Paragrippe de
exemplu pentru r[celi u;oare, Sedativ
PC pentru nelini;te, imposibilitatea
adormirii ̀ ntr-un pat nou, Homeogene
9 pentru dureri de g]t, tuse, r[gu;eal[.

Modalitatea de administrare `n
c[l[torie, ̀ n situa\iile grave, sub form[
dizolvat[ `n ap[, 3 granule ;i se va bea
c]te o `nghi\itur[ din 10 `n 10 minute,
p]n[ se ajunge la medic. ~n cazuri mai
pu\in severe se vor administra 3 gra-
nule din or[ `n or[, c]teva doze p]n[
la ameliorarea simptomelor ;i apoi
dac[ mai este nevoie, c]te 3 granule de
3 ori pe zi c]teva zile.

V[ doresc un concediu `n care s[
nu ave\i nevoie de medic ;i nici de me-
dicamente. Dar totu;i, remediile nu le
uita\i acas[.

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat Cl. Sf. Anton

Trusa de prim ajutor ̀ n c[l[torie ar trebui s[ con\in[ c]teva remedii utile at]t adul\ilor, c]t ;i copiilor ̀ n caz de v[rs[turi,
indigestie, febr[, r[u de ma;in[ etc.

Planta ajut[ la men\inerea sub control a emo\iilor negative, amelioreaz[ fobiile ;i
induce o stare de tonus psihic ;i mental care ajut[ pacientul s[-;i controleze frica

Administrarea sun[toarei `n diverse afec\iuni

Trusa de c[l[torie cu remedii homeopate,
nelipsit[ `n timpul concediilor
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Vi;inat[ de cas[

Rulad[ cu crem[
de brânz[

Mod de preparare< Visinele se spală
și se pun într-o sticlă cu gura largă.
Eventual, boabele se pot crăpa puțin,
dar sâmburii nu se scot. Peste ele se
pune zahărul. Se leagă sticla la gură și
se pune la soare 2-3 zile, până când vi-
șinele lasă suficient sirop, astfel încât
boabele să fie complet acoperite de li-

chid. Se toarnă alcoolul peste sirop și
se lasă din nou câteva zile, tot așa cu
capac, după care se poate completa cu
apă, în funcție de cât de tare doriți să
fie preparatul final. Trebuie să țineți
cont și de faptul că vișinele cu zahărul
au început să fermenteze, deci și aces-
tea vor mai mări puțin conținutul de
alcool. Dacă vișinele doriți să le păstrați
pentru iarnă fără conservant, folosiți
neapărat alcool dublu rafinat, adău-
gând apa doar cu o săptămână-două
înainte de a consuma vișinata.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Ave\i nevoie< 

Un kg de vișine bine coapte (dacă
se poate soi mai dulce), 400 - 500
g de zahăr (depinde cât de dulce
doriți să fie lichiorul), 500 ml de
alcool etilic dublu rafinat 96 %,
sau eventual un litru de votcă de

37-40 %.

Mod de preparare< În mod clasic,
se prepară două blaturi subțiri de piș-
cot. Ambele, imediat ce sunt scoase de
la cuptor, se rulează în prosoape de bu-
cătărie. Brânza, untul, zahărul și zahă-
rul vanilat se mixează, până când de-
vine o pastă omogenă, apoi se adaugă

și stafidele sau coaja de portocale (dacă
se folosește). Pișcotul răcit se derulează,
cu grijă, să nu crape. Se unge foarte
subțire cu gem sau cu miere ușor în-
călzită (astfel devine și mai lichidă), se
întinde jumătatea cremei, apoi se ru-
lează înapoi. La fel se procedează și cu
cea de a doua parte. Ruladele se presară
cu zahărul pudră vanilat și se feliază.
Ruladele se pot acoperi cu glazură de
ciocolată și se pot orna după preferin-
ță.

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 8 ouă, 8 linguri de
făină, 8 linguri de zahăr, 2 plicuri
zahăr vanilat, o linguriță de amo-
niac alimentar sau praf de copt.

Pentru cremă< 400 g brânză
dulce, cât mai cremoasă, 80-100
g de unt, în funcție de grăsimea
brânzei, 4 linguri de zahăr pudră,
2 plicuri de zahăr vanilat, stafide
sau coajă rasă de portocale (nu
în mod obligatoriu), miere de
salcâm sau un gem subțire pen-
tru împiedicarea pătrunderii
umezelii în blat, zahăr pudră va-

nilat pentru ornat.

Cotlet crestat

Mod de preparare< Cotletul se spa-
lă și se lasă să se scurgă, sau eventual
se sugativează cu șervețele de bucătărie.
Se crestează la circa 1 cm. Se prepară
un amestec de condimente dintr-o lin-
guriță de sare, ceva mai puțin piper și
nucșoară, iar cu acest amestec se con-
dimentează cotletul, la fiecare tăietură.

Ceapa și roșiile se taie felii subțiri. Se
pune în fiecare crestătură câte o felie
de bacon sau 3-4 feliuțe de cârnați, una
de cașcaval, câteva feliuțe de ceapă, câ-
teva de roșii, iar apoi se acoperă fiecare
buzunăraș cu câte o felie de ardei gras.
Cotletul astfel umplut se împachetează
în folie de aluminiu și se dă la cuptor.
Peste 40 de minute folia se desface, se
stropește cu o lingură-două de ulei de
măsline și se mai coace până când se
rumenește frumos. Se lasă puțin să se
răcească și să se lege. Se feliază per-
pendicular pe tăieturi, astfel încât feliile
să aibă formă de creastă de cocoș. Se
servește cu sau fără garnitură.

Ave\i nevoie< 

O bucată de cotlet dezosat și de-
gresat de circa 1 kg, 12 feliuțe
subțirele de bacon sau cârnați
afumați tăiați feliuțe subțiri, 12
felii de cașcaval mai uscat (nu-
mărul de felii variază în funcție
de mărimea bucății de cotlet), o
ceapă, 2 roșii, un ardei gras, cât
mai cărnos și cât mai frumos co-
lorat, sare, piper, un vârf de cuțit

de nucșoară, ulei de măsline.

Ciorb[ de varz[ 
cu piept de pui

Mod de preparare< Pieptul de pui
se feliază, se condimentează cu puțină
sare și piper și se prăjește la grătar, apoi
se taie cubulețe și se pune la fiert în
circa doi litri de apă ușor sărată. Varza
se curăță și se taie fâșii înguste. La fel
se va proceda și cu ardeii, precum și
cu ceapa. Roșiile se taie cubulețe mă-

runte. Carnea de pui, după ce apa dă
primul clocot, se fierbe circa 7-8 mi-
nute, nu mai mult, după care se adaugă
mărarul, varza, ardeiul și ceapa. Dacă
doriți să folosiți și zarzavaturi, acestea
se mărunțesc și se pun la fiert odată cu
carnea. Se condimentează după gust,
iar supa se fierbe, până când toate in-
gredientele se vor înmuia. Roșiile sau
bulionul se adaugă cu 5-10 minute
înainte de a se lua de pe foc, când varza
este deja aproape fiartă. Se servește cu
ardei iute, sau eventual cu smântână.

Ave\i nevoie< 

O varză de circa 800 g, un piept
de pui dezosat și fără piele, 2 bu-
căți de ardei gras, o ceapă mai
mărișoară, 4-5 bucăți de roșii sau
500 ml de bulion, o legătură de
mărar, sare, piper, bază pentru
mâncăruri. Se pot adăuga și zar-

zavaturi, după gust.

Consumaţi sistematic, într-o can-
titate moderată pe parcursul mai mul-
tor zile, sâmburii de caisă pot face mi-
nuni asupra sănătăţii. Poate nu știaţi,
dar sâmburii de caisă au efecte mira-
culoase asupra bolnavilor de cancer.

Distrug cancerul

Sâmburii de caise conţin cantităţi
apreciabile de Vitamina B17, cunoscu-
tă și sub denumirea de “amigdalină”.
Amigdalina este considerată a avea
efecte benefice în combaterea celulelor
canceroase, stimulând sistemul imuni-
tar să le elimine din organism.

În cazul cancerului de sân și al celui
de plămâni, curele de sâmburi de caise
sunt recomandate vreme de până la o
lună, cu pauză de două săptămâni între
ele, ca urmare a conţinutului de cia-
nură.

Pentru cancerul de colon se reco-
mandă, în special, consumul caiselor
proaspete, acestea conţin pectină, o fi-
bră alimentară solubilă. Atenţie la can-
titatea de sâmburi din dietă. 

Îmbunătăţesc memoria

Câţiva sâmburi consumaţi în fiecare
zi (între 5 și 10), timp de 14 zile, îmbu-
nătăţesc memoria. Acest miez hrănitor
din caisă conţine fosfor, care tonifiază
memoria și ajută la menţinerea unei
stări alerte pe tot parcursul zilei. 

Sâmburii de caise reprezintă un leac
utilizat în combaterea litiazei biliare.
Se recomandă consumul în cure de do-
uă săptămâni, a câte 6-8 sâmburi pe zi,
alături de câteva caise proaspete.

Sâmburii de caise menţin tânăr or-
ganismul.

Reglează tensiunea arterială

Tensiunea arterială se ţine sub con-
trol dacă în dieta zilnică sunt incluși
sâmburii de caise. Aceștia ajută la
menţinerea unor valori normale ale
pulsului, dar și la ameliorarea durerilor
provocate de artrită. 

Hrăne;te tenul

Uleiul din sâmburi de caise se uti-
lizează în hidratarea tenului. Uleiul din
sâmburi de caise mai este folosit ;i în
masajul aromoterapeutic.

Text selectat și adaptat de Ioan A. 

Sâmburii de caise conţin cantităţi apreciabile de Vitamina B17, cunoscută
și sub denumirea de “amigdalină”. Amigdalina este considerată a avea efecte
benefice în combaterea celulelor canceroase, stimulând sistemul imunitar să
le elimine din organism.

Sâmburii de caiseă
distrug celulele

canceroase
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|inuta ta trebuie s[ fie impecabil[
de fiecare dat[ c]nd faci plaj[

O îmbrăcăminte sumară nu trebuie să echivaleze cu banalitatea. La plajă și în orice
împrejurare, trebuie să fiți mereu în formă și să vă adaptați modei mai mult sau mai
puțin trecătoare. Chiar și cu un buget redus puteți atrage atenția celor din jur pe prosop
sau pe faleză, îmbrăcând ținutele de plajă cele mai frumoase ale acestei veri.
Ținuta de plajă trebuie să îndeplinească trei criterii pentru a fi perfectă< să fie comodă,
feminină și la modă. 

Iată că temperaturile încep să
fie tot mai ridicate și în sfârșit pu-
tem să stăm la plajă. Deși ținuta
trebuie să fie cât mai sumară, tre-
buie să fiți atenți la câteva detalii.
Dacă în privința costumului de ba-
ie nu aveți mari probleme, cu sigu-
ranță ținuta de plajă poate fi mai
problematică.
 

O îmbrăcăminte sumară nu trebuie să
echivaleze cu banalitatea. La plajă și în ori-
ce împrejurare, trebuie să fiți mereu în for-
mă și să vă adaptați modei mai mult sau
mai puțin trecătoare. Chiar și cu un buget
redus puteți atrage atenția celor din jur pe
prosop sau pe faleză, îmbrăcând ținutele
de plajă cele mai frumoase ale acestei veri.
Ținuta de plajă trebuie să îndeplinească
trei criterii pentru a fi perfectă< să fie co-
modă, feminină și la modă. Dacă aceste
criterii sunt respectate, puteți fi siguri că
vă veți simți minunat toată ziua. Alte as-
pecte importante sunt culoarea și textura
materialelor. În niciun caz nu trebuie să
fie culori închise, iar materialele trebuie
să fie naturale.

Casele de modă, punând la lucru ima-
ginația designerilor vestimentari, și-au lan-
sat colecții în cele mai felurite croieli, im-
primeuri, lungimi și modele. Chiar dacă
vi se pare inutil să vă preocupați de ținutele
de plajă, cu siguranță, costumul de baie
nu poate rămâne unicul articol în tendințe
printre grăunțele de nisip.

În materie de accesorii cele mai im-
portante sunt< geanta de plajă, ochelarii de
soare, pălăria, prosopul, bentițele, iar per-
soanele care doresc să iasă și mai mult în
evidență pot opta pentru ceas sau o bră-
țară.

Accesoriile de care ai nevoie

Geanta de plajă poate fi clasică, din
materiale precum răchită, plastic sau ma-
teriale textile, sau poți alege o geant[ maxi
din piele. Majoritatea designerilor ne pro-
pun multă culoare. Fie că ne referim la co-
lour-blocking, la nuanțe neon sau la im-
primeuri ultra-intense, este clar c[ geanta
de plajă în această vară trebuie să fie un
statement.

Ochelarii de soare trebuie să te prote-
jeze de soare, deci alege un model de ca-
litate. În tendințe vara aceasta sunt mo-
dele retro, alege modele cat-eyes, cu rame
mari, cu animal print și ia în considerare
o regulă nescrisă< culori cât mai vii și mai
vesele!

Și pentru că de multă vreme tehnolo-
gia ne permite să purtăm ceasuri și când
înotăm, iar noi trebuie să știm când ar tre-
bui să părăsim plaja pentru ca soarele să
nu ne ardă, este bine de știut că ceasurile
albe sunt cele propuse pentru activitatea
pe plajă sau la piscină. Modele sunt diverse,
cel mai adesea brățara ceasului fiind albă
iar cadranul cu diverse detalii colorate. Nu
uita să folosești o cremă cu factor de pro-
tecție ca să nu te bronzezi cu urme. Dacă
vrei să stai mai mult la soare, cel mai bine
ar fi să-l dai jos în momentul în care ajungi

la plajă sau la piscină. Același lucru se apli-
că și în cazul altor accesorii, cum ar fi bră-
țări, lanțuri sau cercei lungi. Toate bijute-
riile trebuie să dispară în momentul în
care te pui la bronzat. Nu doar că riști să
te bronzezi cu dungi, dar materialele din
care sunt create pot fi periculoase pentru
piele.

Cum ne îmbrăcăm în funcție
de vârstă

La 20 de ani, ai lumea la picioare. Ești
tânără, dragostea parcă vine și pleacă mai
repede și ești înconjurată mereu de prie-
teni. La această vârstă nimic nu se compară
cu o zi petrecută la plajă, în care să te simți
liberă și cât mai frumoasă. 

Poți opta pentru pantalonii scurți din

denim, pentru salopetele scurte sau ro-
chiile tip baby-doll.

La 30 de ani, chiar dacă te-ai maturizat,
ești la fel de veselă și dornică de distracție
ca la 20 de ani. Această nevoie de distracție
poate apărea și dacă ești căsătorită, poate
ai și un copil sau îți urmezi cu strictețe o
carieră. Ești încă tânără, corpul tău este la
fel de feminin, așa că nu trebuie să îl as-
cunzi. Poți opta pentru articole vestimen-
tare navy style, pentru pantalonii scurți
(deasupra genunchilor) și pentru rochiile
midi.

La 40 de ani te caracterizează maturi-
tatea, eleganța, frumusețea și feminitatea.
Ești un exemplu, iar în această ipostază
trebuie să fii și în vacanță, iar pe plajă să
uimești cu ținute subtile și
fermecătoare. Poți opta pentru rochiile
midi sau maxi, pentru pantalonii 3/4 și

maiourile cu bretele mai groase. 
Dacă ai peste 50 de ani, deși corpul

tău nu mai este la fel de tânăr, tu nu ți-ai
pierdut din voioșie și puterea de a te bucura
de frumusețea verii și de culori. Poți purta
pantaloni 3/4 sau lungi, rochii maxi și to-
puri cu mânecă scurtă.

Ținuta de plajă ideală
pentru bărbați

Un aspect important pe care poporul
român îl uită când se duce în vacanţă este
vestimentaţia. Dacă atunci când ai întâlniri
te îmbraci adecvat, de ce să neglijezi acest
aspect la sală sau pe plajă? La fel ca și fe-
meile, și bărbații trebuie să acorde atenție
acestui stil vestimentar.

Nu purta sandale cu șosete sau șlapi.
Alege o pereche de flip-flop. Arată mult
mai bine şi nu dau aspectul de piaţă cum
sunt cei normali, indiferent că ai dat bani
mulţi pe ei.

Ia-ţi neapărat tricoul, maieul sau că-
maşa şi slipii pe tine. Ţine de bunul simţ
să ai un tricou/cămaşă pe tine când te în-
drepţi sau te întorci de la plajă. În funcţie
de modelul de slip ales, nu vei mai avea
nevoie de pantalonii scurţi. Aici mă refer
la slipi care seamănă cu pantaloni scurţi.

Nu uita de un rucsac, în care să îți pui
lucrurile de care vei avea nevoie la plajă.
Nu le purta în mână, deoarece vei trans-
mite că ești neglijent. Cremele trebuie să
aibă factori de protecție diferiți< una pentru
corp ;i una pentru față. Accesoriile care
vor da bine vor fi o pălărie de paie, brățări
colorate şi o pereche de ochelari de soare.

Seara după o zi lungă, cu siguranță vei
simți nevoia de a merge la club. Dacă eşti
la mare nu înseamnă că te poţi plimba
peste tot cu şlapi, maieul şi pantaloni trei
sfert din fâş. Îţi recomand să eviţi motivele
florale la cămăşi. Trebuie să te îmbraci cam
la fel cum o faci la tine acasă când ieşi în
oraş. Ai un motiv în plus pentru a te îm-
brăca cu nuanţe deschise pentru că vor sta
foarte bine pe tine având în vedere că te
bronzezi. Și nu uita< fiecare locație are pro-
priul cod vestimentar care trebuie respec-
tat, chiar dacă ești în vacanță și simți nevoia
de a fi mai libertin, hainele sunt cartea ta
de vizită. 

Denisa Terțan

Niciodată nu vei vedea o femeie
care să nu poarte o geantă. Există
o gamă largă de genți pentru ocazii
deosebite disponibile și chiar și
atunci uneori devine dificil să o
alegi pe cea care să se asorteze per-
fect ținutei casual, celei de club, ro-
chiei tale de mireasă sau de invitată
la nuntă.

Ținuta de seară este definită de ele-
ganța accesoriilor și extravaganța rochiei.
Stilul pe care îl exprimi prin ținută se va
desăvârși mai ales prin alegerea unei poșete
de seară care să complimenteze croiul și
cromatica rochiei.
Clutch

Este o poșetă ideală pentru seară. Poate
fi circular sau rectangular și se închide
adesea printr-un mecanism metalic. Este
ideal pentru rochiile de seară sofisticate
cu detalii de croi, drapaje sau structurate
în stil couture. Dacă acesta are detalii me-
talice aurii sau argintii, asigură-te că cele-
lalte accesorii păstrează aceeași notă cro-

matică. 
Plicul supradimensionat

Punctul forte al acestui accesoriu îl re-

prezintă dimensiunea lui considerabilă,
care nu este doar practică, ci și estetică.
Este ideal pentru rochiile mini de mătase

sau de paiete, însă merge bine și cu rochiile
maxi. Un astfel de model nu se purta
niciodată la un eveniment formal.

Trebuie să alegi o poșetă care să se po-
trivească perfect nu numai cu rochia, ci și
corpului ;i personalității tale.

Stilul și culoarea ar trebui să fie, de
asemenea, luate în considerare atunci când
cauți o poșetă. Pe piață există o varietate
de gentuțe de mireasă, o gamă bogată de
culori. Culorile în top ale acestui an sunt
verde vibrant, fuchsia roșu, galben întu-
necat, galben aprins, argintiu, alb, negru,
etc.
Poșeta tradițională (Săculețul)

Este adevărat însă că, uneori, e mai
puțin solicitantă alegerea unei culori tra-
diționale. Într-un caz ca acesta, pentru ro-
chie de mireasă albă tradițională, o geantă
argintie ar fi cea mai bună alegere.
Geanta plic

Atunci când există atât de mult accent
pus pe aspect și stil este important să îți
achiziționezi accesorii moderne cum ar fi
o geantă de mână. 

Geanta plic este una dintre tendințele

anului 2010. Este, cum se spune, "la modă"
și este potrivită pentru a o accesoriza la o
nuntă.

Gentuța cu baretă lungă (de umăr).
Acest tip de geantă plic este atât de popular,
deoarece acestea sunt stilate, funcționale
și mai presus de toate o declarație de modă
în sine. Acest accesoriu te va face pur și
simplu să arăți bine.
Poșeta personalizată 

Casele de modă nu fac doar rochii de
mireasă ci au început să-și lărgească pro-
dusele. Așa că îți poți comanda și o poșetă
personalizată după bunul tău plac. Însă fii
sigură că îți oferă confort, spațiu practic și
este potrivită temei nunții tale. Aici pot
apela și doamnele și domnișoarele invitate
la nuntă, nu numai miresele.

Regulă importantă a acestei veri< Nu
asorta culoarea poșetei la culoarea ținutei
sau a pantofilor! Mai bine investește într-
o poșetă într-o nuanță nude (crem, bej,
roze, gri deschis, șampanie) care sigur se
va asorta oricărei ținute și este și în ten-
dințele acestei veri.

Denisa T.

Regula nescris[ a acestei veri< nu asorta culoarea po;etei la cea a pantofilor
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DIET~

De multe ori aflăm că suntem
invitați la un eveniment special.
Uneori doar alegerea unei ținute
potrivite nu reușește să “masche-
ze” kilogramele dobândite în ul-
timul timp, din acest motiv avem
nevoie de o dietă rapidă. Cel mai
important lucru este să adoptăm
o dietă care să nu ne pună sănă-
tatea în pericol și nici să ne înfo-
metăm.

Din acest motiv, Dieta cu oxigen pro-
mite să fie alegerea ideală deoarece
este ușor de urmat (nici nu vom simți că
urmăm un anumit regim alimentar de-
oarece alimentele sunt diversificate și
gustoase) și ne ajută chiar și să tratăm sau
să prevenim anumite boli.

Keri Glassman, autoarea "dietei O2",
promite eliminarea kilogramelor în plus
cu ajutorul unui regim simplu și gustos,
care nu creează frustrări sau înfometare.
Dieta cu oxigen reprezintă un plan ali-
mentar care permite slăbirea a cel puțin
un kilogram pe săptămână. Se bazează
pe consumul de fructe, legume și plante
cu conținut ridicat de antioxidanți. Ți-
nând cont de principiile clasice de ali-
mentație, nutriționistul de origine ame-
ricană Keri Glassman este cel care ela-
borează această dietă și o prezintă în car-
tea sa cunoscută sub numele de “The O2
Diet” (nu presupune consumul oxigenu-
lui pentru a slăbi!). Urmând această dietă
reușiți să slăbiți până la 1 kg (mai exact
între 900 grame și 1,4 kilograme) pe săp-
tămână, dar și să fiți mai sănătoși și mai
energici.

Cum se slăbește

În dieta O2, nu se numără caloriile,
ca în alte regimuri de slăbit, ci punctele
ORAC (capacitatea unui produs de a ab-
sorbi radicalii liberi). Sistemul de puncte

ORAC reflectă capacitatea antioxidantă
a diferitelor tipuri de alimente.

În fiecare zi a Dietei cu oxigen trebuie
s[ consumați 30.000 de puncte ORAC,
de 10 ori mai multe în comparație cu cele
3.000 de puncte consumate în cadrul die-
telor clasice. Fiecare produs alimentar
are un anumit punct ORAC, aceste punc-
te reprezentând capacitatea de absorbție
a radicalilor liberi.

Fiind niște substanțe toxice, radicalii
liberi de oxigen sunt foarte reactivi (con-
siderați a fi și “dușmanii” organismului)
și determină apariția anumitor boli (ten-
siune arterială, boli cardiovasculare, in-

suficiență renală, ateroscleroză, diabet).
Aceștia se formează în urma tuturor

proceselor metabolice din organism, dar
și din< poluare, stres, radiații ultraviolete,
fumat, efort fizic și bineînțeles alimen-
tație. Radicalii liberi sunt responsabili în
mod direct și de< stresul oxidativ, muta-
țiile ADN-ului, bolile canceroase, îmbă-
trânire celulară, depunerea grăsimilor,
tulburarea proceselor celulare, buna
funcționare a organelor.

Antioxidanții sunt substanțe nutri-
ționale care protejează organismul de ra-
dicalii liberi și previn apariția bolilor gra-
ve, precum cancerul sau bolile de inimă.

Glassman este de părere că dacă îți con-
centrezi meniul zilnic doar pe alimente
cu conținut crescut de antioxidanți (cu
multe puncte ORAC), nu doar că slăbești,
dar te simți bine, ești mai energică și mai
frumoasă în fiecare zi.

Așadar, ținând cont de cercetările
efectuate de către nutriționistul ameri-
can, dieta cu oxigen ajută la creșterea an-
tioxidanților naturali din organism, ceea
ce determină scăderea stresului oxidativ
și a radicalilor liberi. Acesta este motivul
principal pentru care anumite boli pot fi
vindecate, unele pot fi stopate (cum ar fi
cancerul incipient), pielea întinerește, ri-
durile sunt reduse, iar persoana care ur-
mează dieta este mult mai energică.

Există nu mai puțin de 5 variante ale die-
tei O2 create în diverse scopuri<
1. Dieta de bază cu oxigen
2. Dieta cu oxigen pentru pierderea ra-
pidă a straturilor adipoase
3. Dieta cu oxigen pentru revitalizare
4. Dieta pentru creșterea imunității cor-
pului
5. Dieta cu oxigen pentru tonifiere mus-
culară.

Alimente care au un conținut 
ridicat de antioxidanți

Este foarte important ca fructele să
fie consumate crude în fiecare zi a dietei.
Fructele cele mai indicate sunt< pepene
roșu, smochine, grapefruit roz, mere
verzi, prune, mango și avocado (bogate
în grăsimi vegetale), lămâie (chiar și apa
cu lămâie), fructe de pădure (zmeură,
fragi, afine etc.) sau fructe oleaginoase
(nuci crude etc.).

Legumele care se pot consuma sunt
în principal cele foarte verzi, cele roșii și
cele cu boabe. Puteți consuma< salată ver-
de, roșii, ardei, varză, broccoli, fasole,
spanac.

Proteine< sunt indicate cele care pro-

vin din carne de pește sau lactate (se re-
comandă iaurtul).

Alimentele permise sunt foarte să-
nătoase, fiind excluse cele toxice, tip fast
food. Se recomandă consumul alimen-
telor în stare crudă, cum ar fi legumele
și fructele, dar și consumul alimentelor
bio sănătoase. Alimentele organice sunt
din păcate puțin mai costisitoare și mai
greu de găsit, din acest motiv acesta este
considerat și principalul dezavantaj al
dietei.
Meniul zilnic

În cadrul acestei diete nu există un
meniu predefinit, însă pentru a vă fi mai
ușor, în rândurile următoare vă vom pre-
zenta un model orientativ.
Mic dejun

O salată (formată din< 2-3 frunze de
salată verde, un ou fiert tare, 1 lingură
de morcov tocat, 1 lingură cuburi de țe-
lină, 1 linguriță de maioneză cu conținut
redus de grăsime, jumătate de linguriță
de muștar), cafea sau ceai, 2 cești cu apă
și jumătate de grapefruit (proaspăt).
Prânz

Un sandwich de pui (format din< 2
felii de pui la grătar, 2 felii de pâine din
cereale integrale, o roșie tăiată felii, 3 felii
de avocado, o frunză mare de salată ver-
de, 1 linguriță de muștar), o salată mixtă
de legume (eventual cu dressing vinai-
grette), un măr, 2 cești cu apă și ceai.
Cină

O friptură cu salată de măsline și cas-
travete (formată din< 3 felii de mușchi la
grătar, jumătate de cană de ciuperci sote
și ceapă, o cană și jumătate de frunze de
sfeclă albă, 1 linguriță de ulei de măsline
(extra-virgin), 1 linguriță de usturoi pi-
sat, jumătate de ceașcă de castravete feliat
și o lingură de măsline tăiate), o salată
mare (6 ridichi tăiate felii, 1 roșie mică,
o cană și jumătate de verdețuri mixte, o
lingură de pătrunjel tocat, dressing sim-
plu), 2 cești cu apă și o cană cu suc de
fructe.

Denisa Terțan

Dieta cu oxigen reduce ridurile, `\i
d[ energie ;i te face mai frumoas[

De nenumărate ori primim
sfaturi din partea celor dragi le-
gate de alimentația noastră. Cu si-
guranță și voi cunoașteți regulile
cum ar fi< respectă cele 3 mese
principale ale zilei, nu sări peste
micul dejun, consumă gustări să-
nătoase între mese, dar cum să faci
toate acestea când timpul tău este
și așa supraaglomerat cu sarcinile
de la serviciu?

La prima vedere poate părea dificil
să iei 3 mese principale pe zi și cel puțin
2 gustări consistente, însă dacă vrei să
slăbești și să ai grijă de sănătatea ta, aceas-
ta este cea mai bună soluție. Mâncatul în-
tre mese nu este un moft, ci o necesitate
și noi îți spunem care sunt motivele pen-
tru care ar trebui să-ți faci timp pentru
mesele mici de peste zi.

Energie pentru organism

Organismul este atât de complex, în-
cât are propriul set de reguli. Încerci să îl
înfometezi? Ai grijă, pentru că va riposta.
Mai exact, dac[ adopți această strategie

de slăbire, în momentul în care vei începe
să mănânci, organismul va stoca depozite
generoase de grăsime, pentru ca nu care
cumva să treac[ din nou printr-un "post
negru". Hrănirea constantă a organismu-

lui este cea mai bună soluție pentru a-l
face fericit. Nu va mai stoca grăsimea, ci
o va arde pentru a-și lua energia. De ase-
menea, când este hrănit bine și în per-
manență, organismul redirecționează o

parte dintre substanțele nutritive către
masa musculară, care se întărește și to-
pește stratul adipos format pe mu;chi.
Nu în ultimul rând, hrănirea constantă a
organismului te ajută să slăbești, deoarece
ai un metabolism care lucrează la foc con-
tinuu. Așadar, nici măcar cele 3 mese
principale din zi nu sunt suficiente pentru
a slăbi și a-ți menține sănătatea. Este ne-
voie și de cel puțin 2 gustări consistente
între mese.

În mod inconștient, foamea te deter-
mină să mănânci mai mult decât ar trebui.
Cu siguranță ți s-a întâmplat să spui cel
puțin o dată până acum că ți-e atât de
foame, încât vei devora tot ce ai în frigider.
Ei bine, nu ar trebui să ajungi în această
situație. Mâncatul între mese te ajută să
combați foamea și să ai o senzație de sa-
țietate cel puțin până la următoarea mas[.

Atunci când ai o oarecare senzație de
îndestulare, și porția de mâncare pe care
o consumi este mai mică. Ce înseamnă
acest lucru? Înseamnă că slăbești mai re-
pede decât crezi, deoarece economisești
un număr important de calorii la fiecare
masă.

Poftele alimentare sunt un dușman
nevăzut al siluetei tale, iar de vină este tot
foamea. Atunci când ți-e foame, te gân-

dești la mâncare, iar creierul este progra-
mat să "vadă" mai ales mâncăruri nesă-
nătoase. În schimb, dacă ai mânca între
mese și ți-ai ține sub control foamea, ai
reuși să combați poftele alimentare. Abia
atunci te vei gândi să mănânci la masa
principală o salată în loc de o tochitură
sau o bucată de pește în loc de un ham-
burger cu cartofi prăjiți.

Ziceam mai devreme că atunci când
mănânci între mese, metabolismul func-
ționează cel mai bine. Astfel, ai mai multă
energie să întreprinzi activități fizice, spre
deosebire de zilele în care nu mănânci
nimic și simți că te ia starea de leșin sau
ca ești epuizată. O energie crescută în-
seamnă șanse mai mari de slăbire.

Ce se mănâncă între mese?

Între mese nu se poate consuma orice.
Gustările junk food te vor îngrășa și îți
vor crește inutil glicemia fără să-ți alunge
foamea. În schimb, gustările sănătoase îți
vor furniza nutrienți și te vor ajuta să slă-
bești. Smoothie-urile, fructele, nucile,
migdalele, semințele, iaurtul, sandvișurile
cu legume, toate acestea sunt gustări să-
nătoase, ideale pentru a fi consumate în-
tre mese.

Gust[rile dintre mese, aliatul nostru `n lupta cu gr[simea

|inând cont de cercetările efectuate de către nutriționistul american, dieta cu oxigen ajută
la creșterea antioxidanților naturali din organism, ceea ce determină  scăderea stresului
oxidativ și a radicalilor liberi. Acesta este motivul principal pentru care anumite boli pot fi
vindecate, unele pot fi stopate (cum ar fi cancerul incipient), pielea întinerește, ridurile sunt
reduse, iar persoana care urmează dieta este mult mai energică.



13 iulie 2014/Informa\ia de Duminic[ 9

Comunitatea Sant’Egidio s-a născut în 1968 la Roma din inițiativa lui Andrea Riccardi
și a unor prieteni de-ai lui. Biserica de după Conciliul Vatican II i-a invitat pe laici la o mai
mare responsabilitate. La acea provocare a timpului mai multe mișcări laice au căutat
răspuns apelând la Evanghelii. Atunci mai mulți elevi provenind din familii bine situate,
elevi ai liceului Vergilio, au început să citească Sfânta Scriptură și au înțeles că, în calitate
de ucenici ai lui Isus, trebuie să se deschidă înaintea s[racilor.

Comunitatea Sfântul Egidiu
din Satu Mare a sărbătorit 20 de
ani de activitate la noi în munici-
piu. Cu acest prilej, sâmbătă, 5 iu-
lie, s-au întâlnit la biserica Calva-
ria pentru o rugăciune comună de
mulțumire, după care, cu ajutorul
imaginilor au evocat principalele
momente ale activității lor.

Chiar dacă la Satu Mare a fost o fes-
tivitate modestă, care s-a concentrat în
primul rând la rugăciune și la cuvinte de
mulțumire lui Dumnezeu, la eveniment
au fost prezenți și personalități de seamă<
Alberto Quattrucci, secretarul Comuni-
tății de la Roma, Maria Herrmann de la
comunitatea din Berlin, precum și prie-
teni ai comunității, colaboratori și preoți.

Cum a luat ființă
această comunitate?

Pentru a înțelege istoria comunității
Sfântul Egidiu din Satu Mare este necesar
să cunoaștem pe scurt activitatea comu-
nității din Roma.

Comunitatea Sant’Egidio s-a născut
în 1968 la Roma din inițiativa lui Andrea
Riccardi și a unor prieteni de-ai lui. Bi-
serica de după Conciliul Vatican II i-a in-
vitat pe laici la o mai mare responsabili-
tate. La acea provocare a timpului mai
multe mișcări laice au căutat răspuns ape-
lând la Evanghelii. Atunci mai mulți elevi
provenind din familii bine situate, elevi
ai liceului Vergilio, au început să citească
Sfânta Scriptură și au înțeles că, în calitate
de ucenici ai lui Isus, trebuie să se des-
chidă înaintea săracilor. Primii prieteni
săraci ai comunității, cu care au alcătuit
și prima școală de după-masă, au fost co-
piii italienilor veniți din sudul Italiei, copii
care petreceau majoritatea timpului lor
pe stradă. Comunitatea, încă pe atunci
fără nume, s-a născut în cartierele sărace
ale Orașului Etern, din pasiunea unor ti-
neri care pe lângă studiul lor, munca lor,
familiile lor, doreau să găsească spațiu și
timp în viața lor să ducă vestea bună a
Evangheliei la cei care aveau cea mai mare
nevoie de ea. Comunitatea și-a luat nu-
mele de la biserica Sant’Egidio din car-
tierul Trastevere, biserica unde, de-a lun-
gul anilor, se adunau pentru rugăciunea
zilnică. La ora actuală, comunitatea re-
cunoscută de Sfântul Scaun are mai mult
de 50.000 membri în peste 70 de țări. 

Activitatea la Satu Mare

Comunitatea Sant’Egidio din Satu
Mare a luat ființă în 1994 cu sprijinul co-
munității din Wurzburg (Germania). Are
în jur de 15 membri activi și foarte mulți
prieteni și colaboratori. Activitatea au în-
ceput-o cu studiu. În "Școala Evangheliei"
au încercat să devină creștini maturi, pen-
tru că prin cuvintele lor, viața lor, faptele
lor, să dea mărturie despre credința lor
oriunde s-ar găsi ei. Nu după mult timp
au început vizitarea mai multor copii de
la un orfelinat din Satu Mare, unde au
încercat să le transmită veste bună prin
diferite forme. Au participat la botezul
mai multor copii, acceptând să devină
nașii lor de botez.

Rugăciunea ocupă un loc central în
viața Comunității Sant’Egidio din Satu
Mare încă de la începuturi. Membrii co-
munității se adună în rugăciune în fiecare
duminică seara la Biserica Calvaria și ofe-
ră rugăciunile pentru diferite intenții< să-
raci, pace, biserică. În prima zi a fiecărui
an se roagă pentru pace în toată lumea,
apoi în luna ianuarie a fiecărui an inițiază

și coordonează o rugăciune ecumenică
împreună cu Episcopia Romano- Catolică
de Satu Mare unde îi invită pe toți repre-
zentanții bisericilor istorice din oraș. 

În munca lor cu săracii modelul lor
este Sfântul Francisc. Vizitează persoane
în vârstă, se roagă împreună cu diferite
ocazii, sărbătoresc ziua lor de naștere sau
noaptea de Crăciun. În diferite moduri
și cu diferite ocazii încearcă să le aline
singurătatea. Comunitatea sprijină și fa-
milii modeste din punct de vedere mate-
rial, mai ales cu alimente, îmbrăcăminte
sau mobilier. Cu ajutoare materiale au
ajuns și în locuri afectate grav de inun-
dații, în județele Maramureș și Covasna. 

Comunitatea din Satu Mare s-a în-
scris în rândul celor peste o mie de orașe
care, iluminând un monument în culoare
verde, își exprimă dezacordul față de pe-
deapsa capitală, în proiectul "Orașe pen-
tru viață - orașe împotriva pedepsei cu
moartea", proiect ce are loc în fiecare zi
de 30 noiembrie la nivel internațional,
participând la el orașe ca Tokio, Roma,
Paris, Berlin. În România, Satu Mare a
fost primul oraș care s-a înscris în acest
proiect.

Membrii comunității ajută în fiecare
an la organizarea celei mai mari sărbători
a diecezei, sărbătoarea Prea Sfintei Inimi
a lui Isus. La Satu Mare a avut loc lansarea
cărții lui Andrea Riccardi, "Secolul mar-
tiriului - Creștinii în veacul XX", carte
apărută la Editura Enciclopedica, în 2004
în limba română. Acesta a fost primul
volum al autorului, publicat la noi. Mem-
brii comunității cred că ascultarea Evan-
gheliei și punerea sa în practică, trăirea
ei nu este doar pentru cei care au o che-
mare deosebită pentru asta, ci că ele sunt
posibile în orice situație de viață. În fiecare
an organizează o masă de Crăciun cu toți
prietenii  lor care nu au posibilitatea de a
sărbători așa cum și-ar dori.

Comunitatea are relații foarte bune
și cu câteva ;coli din Satu Mare, Liceul
Teoretic German Johann Ettinger, Cole-
giul Național Doamna Stanca, Școala
Gimnazială Avram Iancu și Școala Gim-
nazială Gellert  Sándor din Micula. Anul
acesta un grup de la Liceul Johann Ettin-
ger va participa la întâlnirea tinerilor din
Europa de Est, ce are loc la Cracovia, Po-
lonia, "Tinerii est-europeni împotriva
violenței", întâlnire inițiată de Comuni-

tatea Sant’Egidio Roma. 

Vizita Papei la Comunitatea
Sant' Egidio

În data de 15 iunie, Papa Francisc a
efectuat o vizită de aproape trei ore la Co-
munitatea Sant'Egidio din Roma. La eve-
niment a fost prezent și un lider al săt-
mărenilor, Edith Szilágyi. Sfântul Părinte
a cerut tuturor comunităților să continue
munca lor cu cei mai săraci, să continue
munca lor pentru rugăciune și pace.
"Dragi prieteni,

Vin să vizitez Comunitatea “Sfântul Egi-
diu” aici la Trastevere, unde s-a născut.
Mulţumesc pentru primirea voastră căl-
duroasă.

Suntem adunaţi aici în jurul lui Cris-
tos care, din înălţimea mozaicului, ne pri-
veşte cu ochi duioşi şi profunzi, împreună
cu Fecioara Maria, pe care o înconjoară
cu braţul său. Această bazilică antică a
devenit loc de rugăciune zilnică pentru
atâţia romani şi pelerini. A ne ruga în
centrul oraşului nu înseamnă a uita pe-
riferiile umane şi urbane. Înseamnă a as-
culta şi a primi aici Evanghelia iubirii
pentru a merge în întâmpinarea fraţilor
şi surorilor în periferiile oraşului şi ale
lumii!

Fiecare biserică, fiecare comunitate
este chemată la asta în viaţa agitată şi
uneori încurcată a oraşului. Totul începe
cu rugăciunea. Rugăciunea îl fereşte pe
omul anonim din oraş de ispite care pot
fi şi ale noastre< protagonismul prin care
totul se învârte în jurul său, indiferenţa,
victimismul. Rugăciunea este prima lu-
crare a Comunităţii voastre şi constă în a
asculta Cuvântul lui Dumnezeu - această
pâine, pâinea care ne dă forţă, care ne
face să mergem înainte - dar şi în a în-
drepta ochii spre El, ca în această bazilică<
“Priviţi la el şi veţi fi luminaţi şi feţele
voastre nu vor avea de ce să se ruşineze”,
spune Psalmul (34,6).

Cine îl priveşte pe Domnul, îi vede
pe ceilalţi. Şi voi aţi învăţat să-i vedeţi pe
ceilalţi, îndeosebi pe cei mai săraci> şi vă
doresc să trăiţi ceea ce a spus profesorul
Riccardi, că între voi se confundă cel care
ajută şi cel care este ajutat. O atenţie care
lent încetează să fie atenţie pentru a de-
veni întâlnire, îmbrăţişare< se confundă

cel care ajută şi cel care este ajutat. Cine
este protagonistul? Amândoi, sau, pentru
a spune mai bine, îmbrăţişarea.

În cei săraci este prezent Isus, care se
identifică cu ei. Sfântul Ioan Gură de Aur
scrie< “Domnul se apropie de tine în ati-
tudine de nevoiaş…” (In Matthaeum Ho-
mil. LXVI, 3: PG 58, 629). Sunteţi şi ră-
mâneţi o Comunitate cu săracii. Văd prin-
tre voi şi mulţi bătrâni. Sunt bucuros că
sunteţi prietenii şi apropiaţii lor. Tratarea
bătrânilor, ca aceea a copiilor, este un in-
dicator pentru a vedea calitatea unei so-
cietăţi. Atunci când bătrânii sunt refuzaţi,
când bătrânii sunt izolaţi şi uneori se sting
fără afect, este semn urât! În schimb cât
de bună este acea alianţă pe care o văd
aici între tineri şi bătrâni în care toţi pri-
mesc şi dăruiesc! Bătrânii şi rugăciunea
lor sunt o bogăţie pentru “Sfântul Egidiu”.
Un popor care nu-i păzeşte pe bătrânii
săi, care nu se îngrijeşte de tinerii săi, este
un popor fără viitor, un popor fără spe-
ranţă. Pentru că tinerii - copiii, tinerii -
şi bătrânii duc înainte istoria. 

Copiii, tinerii cu forţa lor biologică,
este corect. Bătrânii, dându-le lor amin-
tirea. Însă când o societate pierde amin-
tirea, este terminată, este terminată. Este
urât a vedea o societate, un popor, o cul-
tură care a pierdut amintirea. Bunica de
nouăzeci de ani care a vorbit - pricepută!
- ne-a spus că exista această recurgere la
rebut, această cultură a rebutului. Pentru
a menţine un astfel de echilibru, unde în
centrul economiei mondiale nu sunt băr-
batul şi femeia, ci este idolul ban, este ne-
cesar să se rebuteze lucruri. Se rebutează
copiii< fără copii. Să ne gândim numai la
cota de creştere a copiilor în Europa< în
Italia, Spania, Franţa… Şi se rebutează
bătrânii, cu atitudini în spatele cărora
există o eutanasie ascunsă, o formă de
eutanasie. Nu sunt de folos şi ceea ce nu
este de folos se aruncă. Ceea ce nu pro-
duce se aruncă. Şi astăzi criza este atât de
mare încât se rebutează tinerii< când ne
gândim la aceşti 75 de milioane de tineri
de la 25 de ani în jos, care sunt “nici-nici”<
nici loc de muncă, nici studiu. Sunt fără.
Se întâmplă astăzi, în această Europă obo-
sită, aşa cum aţi spus dumneavoastră. 

În această Europă care a obosit> nu
este îmbătrânită, nu, este obosită. Nu ştie
ce să facă. Un prieten al meu îmi punea
o întrebare, cu câtva timp în urmă< de ce

eu nu vorbesc despre Europa. Eu i-am
întins o capcană, i-am spus< “Dumnea-
voastră aţi auzit când am vorbit despre
Asia?”, şi şi-a dat seama că era o capcană!
Astăzi vorbesc despre Europa. Europa es-
te obosită. Trebuie s-o ajutăm să reînti-
nerească, să-şi găsească rădăcinile sale.
Este adevărat< a renegat rădăcinile sale.
Este adevărat. Dar trebuie s-o ajutăm să
le regăsească.

De la săraci şi de la bătrâni se începe
să se schimbe societatea. Isus spune des-
pre sine însuşi< “Piatra pe care au arun-
cat-o constructorii, aceasta a devenit pia-
tră unghiulară” (Mt 21,42). Şi săracii sunt
într-un fel “piatră unghiulară” pentru
construcţia societăţii. Astăzi din păcate
o economie speculativă îi face tot mai să-
raci, privându-i de esenţial, cum sunt casa
şi locul de muncă. Este inacceptabil! Cine
trăieşte solidaritatea nu acceptă asta şi
acţionează. Şi acest cuvânt “solidaritate”
mulţi vor să-l scoată din dicţionar, pentru
că unei anumite culturi i se pare o vorbă
urâtă. Nu! Este un cuvânt creştin, solida-
ritatea! Şi pentru aceasta sunteţi familie
a celor fără casă, prieteni ai persoanelor
cu dizabilități, care exprimă - dacă sunt
iubite - atâta umanitate. În afară de asta,
văd aici mulţi “noi europeni”, migranţi
veniţi după călătorii dureroase şi riscante.
Comunitatea îi primeşte cu grijă şi arată
că străinul este un frate al nostru care tre-
buie cunoscut şi ajutat. Şi asta ne reînti-
nereşte.

Este nevoie de mai multă 
rugăciune şi de mai mult 
dialog

De aici, de la Sfânta Maria în Traste-
vere, adresez salutul meu celor care par-
ticipă la comunitatea voastră în alte ţări
din lume. Îi încurajez şi pe ei să fie prieteni
ai lui Dumnezeu, ai săracilor şi ai păcii<
cine trăieşte astfel va găsi binecuvântare
în viaţă şi va fi binecuvântare pentru cei-
lalţi.

În unele ţări care suferă datorită răz-
boiului, voi încercaţi să ţineţi vie spe-
ranţa păcii. A munci pentru pace nu dă
rezultate rapide, ci este o operă de artizani
răbdători, care caută ceea ce uneşte şi pun
deoparte ceea ce desparte, aşa cum spu-
nea sfântul Ioan al XXIII-lea.

Este nevoie de mai multă rugăciune
şi de mai mult dialog< acest lucru este ne-
cesar. Lumea se sufocă fără dialog. Însă
dialogul este posibil numai pornind de
la propria identitate. Eu nu pot să mă pre-
fac că am o altă identitate pentru a dia-
loga. Nu, nu se poate dialoga aşa. Eu sunt
cu această identitate, însă dialoghez, pen-
tru că sunt persoană, pentru că sunt băr-
bat, sunt femeie şi bărbatul şi femeia au
această posibilitate de a dialoga fără a ne-
gocia propria identitate. Lumea se sufocă
fără dialog< pentru aceasta daţi şi voi con-
tribuţia voastră pentru a promova prie-
tenia dintre religii.

Mergeţi înainte pe acest drum< rugă-
ciune, săraci şi pace. Şi mergând astfel
ajutaţi să crească în inima societăţii com-
pasiunea - care este adevărata revoluţie,
cea a compasiunii şi a duioşiei -, să crească
prietenia în locul fantomelor duşmăniei
şi indiferenţei.

Domnul Isus, care din înălţimea mo-
zaicului o îmbrăţişează pe Preasfânta sa
Mamă, să vă susţină pretutindeni şi să vă
îmbrăţişeze pe toţi împreună cu ea în mi-
lostivirea sa. Avem nevoie de asta, avem
atâta nevoie de asta. Acesta este timpul
milostivirii. Mă rog pentru voi, iar voi
rugaţi-vă pentru mine! Mulţumesc" - și-
a încheiat Sfântul Părinte discursul.

A consemnat Eva Laczko

La Satu Mare a fost o festivitate modestă, care s-a concentrat în primul rând la rugăciune și la cuvinte de mulțumire lui
Dumnezeu

Comunitatea Sfântul Egidiu
din Satu Mare a împlinit 20 de ani

RELIGIE



10 Informa\ia de Duminic[/13 iulie 2014

SPORT

Din c]nd `n c]nd se mai aude
la ;tiri despre curse ilegale de
ma;ini, organizate de obicei
noaptea, `n marile ora;e, de in-
terlopi care investesc bani grei `n
bolizii cu care se f[lesc. Tindem
s[ percepem negativ fenomenul.
Dar exact ̀ ncep]nd  de la a;a ceva
a luat na;tere unul din cele mai
urm[rite sporturi cu motor din
lume< campionatul american de
turisme, NASCAR.

  Actualmente ̀ n NASCAR se ̀ nv]rt
miliarde de dolari ;i totul este legal ;i
transparent, sportul na\ional american
`n privin\a curselor motorizate. Sute
de mii de oameni urm[resc cursele la
fa\a locului ;i zeci de milioane la tele-
viziune. Totul a ̀ nceput ̀ ns[ ̀ n anii ‘20
ai veacului trecut, ̀ n vremurile tulburi
ale Prohibi\iei.

Fuga de poli\ie a devenit
sport

~ntruc]t v]nzarea b[uturilor alcoo-
lice era interzis[ la nivel federal, con-
trabanda a luat amploare `n Statele
Unite, mai ales dup[ Primul R[zboi
Mondial, devenind un fenomen cronic
`n anii ‘20 ;i ̀ n special ̀ n timpul Marii
Crize, c]nd mul\i `;i pierduser[ locu-
rile de munc[ ;i nu g[seau alt mijloc
de supravie\uire, mai ales ̀ n sudul \[rii,
dec]t s[ fiarb[ alcooluri tari din te miri
ce, ca s[ le distribuie apoi la negru. Ra-
chiurile astea dubioase au fost numite
“moonshine”, iar produc[torii lor
“moonshiners”.

Dup[ ce se distila o nou[ rund[ de
b[uturi, contrabandi;tii `;i umpleau
ma;inile ;i porneau s[-;i v]nd[ pro-
duc\ia. Evident, poli\ia era pe urmele
lor, a;a c[ ei aveau nevoie de ma;ini
puternice, rapide ;i manevrabile ca s[
scape de `nt]lnirile - adesea mortale -
cu oamenii legii. Cum interlopii din
toate locurile ;i timpurile nu duc lips[
de ego, ba dimpotriv[, cei mai rapizi
contrabandi;ti au `nceput s[ se
`nt]lneasc[ pentru curse `n care s[ se
vad[ cine-i cel mai tare.

Dup[ ridicarea prohibi\iei ̀ n 1933,
cursa de-a ;oarecele ;i pisica ̀ ntre dea-
lerii de alcool ;i poli\ie a continuat,
doar c[ de data asta fo;tii
contrabandi;ti fugeau de bra\ul larg al
fiscului. ~n anii ‘40, cursele `ntre
ma;inile lor modificate deveniser[ deja
distrac\ia preferat[ ̀ n zonele rurale din
Sud, mai ales `n Carolina ;i Georgia.

NASCAR s-a n[scut
la Daytona

Trecutul dubios al multor pilo\i ce-
lebri a st]rnit controverse dup[ r[zboi,
c]nd o Americ[ dornic[ de distrac\ie
a `nceput s[ fie tot mai pasionat[ de
`ntrecerile de vitez[. ~n 1946, la Atlanta,
cinci fo;ti contrabandi;ti au fost ini\ial
opri\i s[ concureze pe pista Lakewood,
sub amenin\area arest[rii, dar au fost
l[sa\i s[ participe la presiunea unui pu-
blic de 30.000 de oameni... pentru a fi
mai apoi descalifica\i. Vremuri tulburi.

De acest moment de cump[n[ a
profitat Bill France, fost pilot el ̀ nsu;i,
care a organizat ̀ n 1947 o curs[ pe tra-

seul cu nisip de la Daytona Beach, Flo-
rida. Aici fo;tii interlopi nu mai aveau
probleme cu legea, iar Bill a prins oca-
zia ;i a convocat o ;edin\[ cu majori-
tatea pilo\ilor ;i mecanicilor renumi\i
ai vremii, pentru a pune la punct un
campionat ;i a stabili reguli standardi-
zate pentru curse. Primul sezon a cu-
prins 40 de etape ;i campionul, Fonty
Flock, a primit 1000 de dolari ;i un
trofeu de mari dimensiuni. Succesul a
fost r[sun[tor.

~n 21 februarie 1948, tot la Daytona,
un loc istoric pentru cursele de vitez[
pe nisip ;i nu numai, Bill France ;i aso-
cia\ii s[i au semnat actul de na;tere al
Asocia\iei Na\ionale de Curse pentru
Ma;ini de Serie (National Association
of Stock Car Auto Racing, prescurtat
NASCAR). Dac[ ̀ n primii ani se alerga
cu ma;ini aproape identice cu cele de
strad[, `n timp au fost permise modi-
fic[ri ;i adapt[ri, `n zilele noastre doar
aspectul exterior amintind, vag, de au-
tomobilele de serie. Ma;inile cu care se
alearg[ azi au motoare de 8 litri foarte
puternice, 300 km/h fiind o vitez[ de
croazier[ pentru ele. 

Daytona Beach a r[mas Mecca
pentru cursele NASCAR, sezonul fiind
deschis ̀ n mod tradi\ional de cursa de
500 de mile pe Daytona International
Speedway, un circuit oval de 2,5 mile
(aproximativ 4 km), pe care se alearg[
cu pl[ci restrictoare care reduc viteza
la “doar” circa 330 km/h. De cele mai
multe ori se alearg[ `n grup compact,
la aspira\ie, bar[ la bar[, iar finalurile
sunt foarte str]nse.

Campionatul Mondial
de dat t]rcoale

Americanii au prostul obicei de a-
;i intitula campionatele interne cu tit-
luri pompoase, suger]nd `ntreceri la
nivel mondial, dar ̀ n ce prive;te cursele
pe circuit oval NASCAR chiar are di-
mensiunea unui campionat mondial ;i
a avut parte ;i de pilo\i europeni sau
sud-americani `n istoria sa. Circuitele
ovale, cu 3 sau 4 viraje, toate la st]nga,

au devenit o preferin\[ aproape exclu-
siv[ ̀ n acest campionat, din 36 de etape
`n acest an doar dou[ alerg]ndu-se pe
piste mai complexe, la Sonoma ;i Wat-
kins Glen. Avantajul ovalelor este c[
din tribun[ cursa e foarte u;or de
urm[rit, vitezele sunt uluitoare ;i fi-
nalul e aproape ̀ ntotdeauna str]ns. Nu
prea se va vedea `n NASCAR o curs[
decis[ la diferen\e mai mari de 3 se-
cunde.

OK, dar [;tia nu fac dec]t s[ se
`nv]rt[ `n cerc! spune o obiec\ie des
auzit[. Dar e mai greu dec]t pare. Cur-
sele sunt lungi (de la 350 la 600 de mi-
le), foarte rapide, concentrarea trebuie
s[ fie maxim[ pe o perioad[ lung[ de
timp, virajele la 300 km/h aplic[ o cen-
trifug[ exasperant[, trebuie s[ duci
ma;ina la final ̀ n timp ce al\i 40 de ne-
buni `ncearc[ s[ te ;icaneze, iar orice
pas gre;it poate duce la accidente cum-
plite. Nici m[car un veteran ca Dale
Earnhardt Sr.,  cu mai multe titluri la
activ ;i renumit pentru stilul agresiv
de pilotaj, nu a putut evita un accident
mortal, chiar la Daytona, `n 2001.

Situa\ia `n cursele pe oval e at]t de
greu de gestionat din ma;in[, ̀ nc]t fie-

care pilot are un om dedicat - numit
“spotter” - care st[ undeva sus `n tri-
bun[, de unde poate vedea tot traseul,
;i \ine permanent leg[tura prin radio
cu pilotul, avertiz]ndu-l de lucruri pe
care acesta nu le poate observa sau su-
ger]ndu-i trasa ideal[ de urmat. Asta
`n zilele noastre, c[ mai demult... Dum-
nezeu cu mila. Strategia este funda-
mental[, respectul reciproc ̀ ntre pilo\i
de asemenea, iar frecventele neutra-
liz[ri cauzate de accidente sau mizerie
pe pist[ pot da lucrurile peste cap foar-
te u;or. ~n plus, nu sunt dou[ ovale la
fel> `nclina\ia virajelor variaz[ de la 0
la 40 de grade, lungimea unui tur poate
fi de 4 km (Daytona sau Pocono) sau
de 800 de metri (Bristol), iar desenul
unui viraj difer[ ;i el, ca ;i traseele po-
sibile sau punctele de fr]nare.

Toate acestea produc un spectacol
fascinant de fiecare dat[, gustat din
plin de publicul de la fa\a locului sau
de la televizor. Banii sunt pe m[sur[,
iar tensiunea cre;te, c[ci se apropie
playoff-ul. Cursele se pot urm[ri mai
nou ;i `n Rom]nia, pe un cunoscut
post de sport.

Vasile A.

Singurul pilot rom]n care s-a aven-
turat ̀ n universul NASCAR a fost Clau-
diu David, care a absolvit `n 2010 cur-
surile unei ;coli de specialitate `n Ca-
lifornia, dar nu a dorit s[ aprofundeze
domeniul, fiind mai `nt]i de toate un
expert `n raliuri, cu particip[ri remar-
cabile ̀ n etape de Campionat Mondial.

Despre experien\a sa de pilotaj pe
ovalele americane, Claudiu David a de-
clarat `ntr-un interviu `n 2011< “Mi-a
fost puțin greu la început pentru că am
atins repede viteze de aproape 300
km/h și, când mă apropiam de turnan-
tă, instinctul meu de conservare dorea
să frânez foarte mult. Reperele mele
dinamice au fost bulversate. În raliuri,
un viraj de același unghi, dar evident
plat, l-aș fi putut parcurge cu o viteză
mult mai mică. Aici, datorită înclina-
ției, viteza de parcurgere a turnantei
este una foarte mare. De asemenea, frâ-
narea se face mult mai finuț decât în
raliuri, pentru că frânele și cauciucurile
trebuie să reziste până la 500 de tururi.
Într-un cuvânt, mi-am adaptat toate
cuno;tințele mele în materie de pilotaj.
Când am început să simt mașina și li-
mitele ei mi s-a părut mai ușor din
punct de vedere al manevrelor de pi-
lotaj decât ce fac eu în mod obișnuit în
timpul unui raliu, dar dificultatea com-
petiției vine din următoarele lucruri<
viteza amețitoare de până la 330 km/h,
rularea cu 30-40 de mașini pe lângă ti-
ne la distanțe de mai puțin de un cen-
timetru câteodată, puterea de a rezista
pe parcursul a 500 de tururi și capaci-
tatea de a evita coliziunile.”

~n vârst[ de 34 de ani, Claudiu Da-
vid face parte actualmente din echipa
de antrenori pentru pilotaj sportiv a
concernului german BMW. 

Claudiu David,
un rom]n la por\ile
gloriei americane

Ma;ina cu num[rul 10, de regul[
vopsit[ `n ro;u ;i verde, atrage multe
priviri `n cursele celui mai puternic
campionat organizat de NASCAR,
Sprint Cup. Ca ;i pilotul ei, singura
femeie implicat[ `n acest sport, Da-
nica Patrick. ~n v]rst[ de 32 de ani,
ea lucreaz[ ;i ca model, fiind relativ
atractiv[, ;i ;i-a f[cut un nume `n
sporturile cu motor prin participarea
timp de ;apte sezoane `n seria Indy
Racing League (actualmente IndyCar
Series). Aici a ob\inut o victorie pe
ovalul de la Motegi, Japonia, `n 2008
;i s-a clasat a treia `n cursa de 500 de
mile de la  Indianapolis  `n anul
urm[tor. ~n 2013 a devenit prima fe-
meie care c];tig[ calific[rile pentru
cele 500 de mile de la Daytona.

Considerat[ un mare talent, Da-
nica a fost totu;i criticat[ adesea pen-
tru gre;elile comise `n timpul curse-
lor, care au `mpiedicat-o s[ c];tige
p]n[ acum vreo curs[ ̀ n cel mai ̀ nalt
e;alon NASCAR. Sezonul actual dou[
curse au fost decise, involuntar, de
Danica, care refuza s[ cedeze pozi\ia
fiind prins[ cu un tur din urm[.  ~n
cursa de duminica trecut[, Coke Zero
400 (din nou la Daytona), ea a intrat
la boxa gre;it[, dar a avut noroc s[
scape cu bine dintr-un accident ma-
siv. Sezonul continu[.

Danica Patrick,
singura femeie

implicat[ `n cel mai
 ̀nalt nivel NASCAR

OK, dar [;tia nu fac dec]t s[ se `nv]rt[ `n cerc! spune o obiec\ie des auzit[. Dar e mai greu
dec]t pare. Cursele sunt lungi (de la 350 la 600 de mile), foarte rapide, concentrarea trebuie s[
fie maxim[ pe o perioad[ lung[ de timp, virajele la 300 km/h aplic[ o centrifug[ exasperant[,
trebuie s[ duci ma;ina la final `n timp ce al\i 40 de nebuni `ncearc[ s[ te ;icaneze, iar orice pas
gre;it poate duce la accidente cumplite.

Pe pista istoric[ de 4 kilometri de la Daytona ma;inile ruleaz[ bar[ la bar[ la viteze de peste 300 km/h

~n anii ‘50 se alerga pe piste de p[m]nt b[tut, similare celor de speedway 

De la cursele contrabandi;tilor
la un sport na\ional< NASCAR
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Încă din clipa în care a început să gândească constructiv, omul a

început să se întrebe cine l-a creat și de unde vine. În cele mai vechi
timpuri, creația a fost atribuită zeilor, pentru ca mai apoi un singur
creator, intitulat Dumnezeu, să le ia locul acestora.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În ultimii ani, ;tiri tulburătoa-
re despre descoperirea unui vor-
tex spațio-temporal în Antarctica
au răzbătut în presa din Statele
Unite. 

De;i informația a fost rapid cenzu-
rată de armata americană, s-a aflat că
americanii au început, în secret, exca-
varea cu dispozitive super-tehnologice
a locului acestei descoperiri senzațio-
nale.

Tunelul timpului de deasupra
Antarcticii

Totul a început în anul 1995, când
oamenii de ;tiintță britanici ;i ameri-
cani care studiau vremea din Antarctica
în cadrul unui proiect comun, au făcut
o descoperire extraordinară. Fiziciana
americană Mariann McLein le-a relatat
cercetătorilor că în apropierea Polului
Sud a observat în data de 27 ianuarie
un vârtej de ceață cenu;iu, pe care l-a
luat drept un simplu vortex caracteristic
furtunilor polare. Totu;i, vârtejul ;i-a
păstrat neschimbată forma, ramânând
staționar. S-a decis cercetarea fenome-
nului, fiind lansat în acest scop un ba-
lon meteorologic garnisit cu echipa-
mente de măsurare a vitezei vântului,
a temperaturii ;i a umidității. Balonul
s-a ridicat imediat ;i a dispărut brusc
în ceață.

După un timp, cercetătorii au readus
balonul la sol cu ajutorul frânghiei legate
în prealabil de acesta. Surprinderea lor
a venit din măsurătorile citite pe aparate<
ceasul balonului indica data de 27 ia-
nuarie 1965, dată situată în timp cu 30
de ani în urmă. Experimentul a fost re-
petat de câteva ori, după ce savanții s-
au asigurat că echipamentul balonului
este în stare bună de funcționare. De
fiecare dată, ceasul indica o dată aflată
cu 30 de ani în urmă. Straniul fenomen
a fost denumit „poartă temporală“ ;i a
fost raportat la Casa Albă. Se presupune
că acel vârtej de deasupra Polului Sud
este un sui generis tunel al timpului ce
permite trecerea în alte dimensiuni tem-
porale. Există voci care susțin că s-au

demarat în secret programe de cercetare
a posibilităților de realizare a călătoriilor
în timp, programe ce sunt controlate de
către CIA ;i FBI. Nu există însă nicio
confirmare oficială din partea autorită-
ților federale americane.

O echipă de televiziune a dis-
părut misterios în Antarctica

În anul 2001, în timpul iernii aus-
trale, o urgență medicală a forțat o eva-
cuare de personal de la bazele din An-
tarctica, primul eveniment de acest gen
ce a avut loc în plină iarnă polară. Tot
atunci, întreaga regiune a fost zguduită
de un cutremur neobi;nuit de puternic.
Seismologii au localizat epicentrul cu-
tremurului la o adâncime ce corespunde

cu cea a unei bizare structuri îngropate
sub gheață, descoperită ulterior.

Un alt eveniment important al anu-
lui 2001 a fost apariția unei anomalii
magnetice puternice în acea zonă, care
s-a întins până în vecinătatea bazei ru-
se;ti Vostok din Antarctica. Cercetătorii
ru;i au fost ;ocați ;i uimiți de ceea ce au
observat atunci.

Imediat după aceea, conform unor
surse demne de încredere, Forțele Ae-
riene Americane au trimis dispozitive
;i ma;ini de înaltă tehnologie, precum
gigantica lor ma;ină sfredelitoare „Sub-
terrene“ (alimentată cu energie nuclea-
ră), către o bază secretă din Antarctica,
ce este situată în apropierea locului în
care a avut loc ciudata descoperire ru-
sească din aprilie 2001.

În  momentul în care opinia publică

internațională începuse să fie interesată
din ce în ce mai mult de misterioasele
săpături din Antarctica, o echipă de te-
leviziune din California a pornit, în no-
iembrie 2002, către această destinație,
pentru a realiza un reportaj. Această
echipă de televiziune a dispărut însă la
fel de misterios. Ulterior, forțele speciale
SEAL ale Marinei Americane au desco-
perit o înregistrare video ce a aparținut
echipei. Înregistrarea confirma prezența
unui artefact uria;, aflat sub gheață – o
ma;inărie preistorică, posibil de origine
extraterestră.

Cităm dintr-o declarație de presă ce
a apărut pentru scurt timp pe site-ul te-
leviziunii< „Guvernul SUA urmăre;te să
blocheze difuzarea înregistrării video
găsite de echipele de salvatori SEAL în
Antarctica, înregistrare ce ar conține
dovada unei descoperiri arheologice de
importanță colosală, ce s-ar afla îngro-
pată la 3 kilometri sub gheață.“ 

Fosta pre;edintă a Parlamentului
francez confirmă că este vorba de o
structură veche de peste 12.000 de ani.

Unele țări europene au protestat îm-
potriva lucrărilor de excavație întreprin-
se de armata SUA, întrucât se ;tie că
Antarctica este un teritoriu internațio-
nal, ce este protejat de orice exploatări
făcute de mâna omului. Nicole Fontaine,
fost pre;edinte al Parlamentului francez,
chiar a declarat următoarele< 

“Dacă armata americană a construit
ceva acolo, atunci ea violează Tratatul
internațional privind Antarctica. Dacă
nu, trebuie să vedem despre ce desco-
perire este vorba. Pare să fie ceva ce are
o vechime de cel puțin 12.000 de ani, ;i
a fost acoperit de ghețurile Antarcticii.
Aceasta ar putea fi cea mai veche struc-
tură realizată de mâna omului de pe pla-
neta noastră. 

Pentagonul trebuie să dezvăluie pu-
blic ceea ce ascunde.” Există oare vreo
legătură între acea poartă temporală ;i
ma;inăria veche de cel puțin 12.000 de
ani de sub gheața Antarcticii? 

Dacă se va descoperi că este vorba
despre o structură construită de mâna
omului la sfâr;itul Paleoliticului, acest
fapt semnificativ va modifica cursul is-
toriei.

Un alt eveniment important al anului 2001 a fost apariția unei anomalii magnetice
puternice în acea zonă, care s-a întins până în vecinătatea bazei ruse;ti Vostok
din Antarctica
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Cercetătorii au ajuns la con-
cluzia că suntem fiii stelelor și că
am fost creați precum o sursă pur-
tătoare a informației, prin codul
nostru genetic, care devine astfel
cel mai durabil material cunoscut
până în prezent din Univers.

Încă din clipa în care a început să
gândească constructiv, omul a început
să se întrebe cine l-a creat și de unde vi-
ne. În cele mai vechi timpuri, creația a
fost atribuită zeilor, pentru ca mai apoi
un singur creator, intitulat Dumnezeu,
să le ia locul acestora.

Suntem fiii stelelor

Tipurile prezente nu au schimbat
deloc aceste întrebări și chiar dacă știința
a evoluat într-un ritm amețitor, omul
încă mai caută răspunsurile care i-au

fost refuzate sau ascunse de mii de ani.
O echipă de oameni de știință din

Kazahstan, în urma unor studii apro-
fundate, a ajuns la o teorie interesantă.

Aceasta se referă la codificarea
ADN-ului uman, care în viziunea cer-
cetătorilor nu este altceva decât un ma-
terial durabil, care poartă informații pre-
țioase despre originea, cât și creația
omului. Descoperirile mai arată că evo-
luția ADN-ului nu poate fi explicată ști-
ințific, dar cu toate acestea suntem vii
și purtăm o sumedenie de informații în
structura noastră. Dar cine a codificat
aceste informații în ADN-ul uman și de
ce?

Aceiași cercetători au încercat să răs-
pundă la această întrebare și sunt de pă-
rere că așa-numiții creatori, probabil o
specie de umanoizi extrem de avansați,
ne-au lăsat moștenire toate cunoștințele
lor codificate în structura ADN. 

Conform oamenilor de știință,
ADN-ul uman este cel mai durabil ma-

terial purtător de informații care s-a des-
coperit până acum în Univers.

“Odată fixat, codul genetic poate ră-
mâne neschimbat în termeni cosmolo-
gici și din această cauză devine cel mai
durabil material. Prin urmare, devine
unul dintre cele mai bune sisteme de
stocare a informațiilor“, a scris unul din-
tre cercetători în revista de specialitate
Icarus.

Mai mult de atât, se crede că, odată
genomul rescris în mod corespunzător
cu noua semnătură, va rămâne înghețat
pe vecie și astfel se poate livra informația
în Univers. ADN-ul uman este atât de
bine alcătuit încât seamănă cu o înși-
ruire de modele aritmetice și ideologice
greu de imaginat.

Pornind de la aceste descoperiri, oa-
menii de știință au ajuns la concluzia că
într-adevăr suntem fiii stelelor și în clipa
în care vom putea înțelege informația
codată în ADN, o să ne cunoaștem și
creatorul.

Conform oamenilor de știință, ADN-
ul uman este cel mai durabil material
purtător de informații 

Considerat de mulți o simplă super-
stiție, motivul principal fiind imposibi-
litatea definirii lui precise, deochiul exis-
tă ;i se manifestă la om ;i animal în di-
verse forme. Unii cred că este un “furt
de energie” provocat de privirea admi-
rativă/invidioasă a unei persoane ce are
puteri magice, în timp ce alții cred că
este o vorbă ce vatămă un om, copil sau
animal ;i care se spune fără voia celui
deochiat.

Primul semn că o persoană este de-
ochiată constă în dureri puternice de
cap, urmate de căscat, de;i persoana res-
pectivă nu este obosită. Dar mai există
;i alte simptome precum< țiuitul în
urechi, urmat de febra puternică, stări
de vomă, transpirații sau hemoragii na-
zale. De;i după logica lui Lazarev ar tre-
bui să se deoache doar oamenii, practica
a demonstrat că se pot deochia ;i plan-
tele, animalele, vitele, culturile sau re-
coltele. Dacă nu se tratează prin rugă-
ciune sau descântec, omul sau animalul
se îmbolnăve;te ;i moare, pământul se
crapă, iar sticla plesne;te.

Cum să ne ferim de deochi?

Calea cea mai simplă pentru a feri
pe cineva de deochi este să-l scuipăm de
trei ori, zicând< “Ptiu, ptiu să nu-i fie de
deochi.” Copiii mici (în special nou-năs-
cuții) sunt cei mai expu;i deochiului, de
aceea există mai multe reguli pe care pă-
rinții trebuie să le respecte, ;i anume<
Copiii nu trebuie lăsați să se uite în oglin-
dă până la vârsta de un an, fiindcă se pot
deochea singuri. Pentru a fi ferit de de-
ochi, nou-născutul trebuie cântărit îna-
inte de a face prima baie. Însă nimeni
nu trebuie să ;tie acest lucru ;i nici să
afle greutatea. Se mai poate face pe frun-
tea copilului un semn cu cenu;ă de vatră,
cu praful de pe talpă amestecat cu puțin
scuipat, ori cu funinginea de la horn.
Dar acest semn, făcut în mijlocul frunții,
sau la încheietura sprâncenelor, îl poate
face doar mama copilului. Aurul este ia-
ră;i un bun apărător contra deochiului,
de aceea orice obiect de aur purtat la gât,
la ureche ori la mână poate atrage ener-
gia rea din privirea vătămătoare. 

Un sfat din popor spune că pentru a
nu fi deochiați este bine să purtăm ceva
ro;u sau ceva pe dos. Tot împotriva de-
ochiului anumite popoare poartă diverse
talismane considerate adevărate remedii.

Un talisman de mare efect împotriva
deochiului, chiar dacă este mai greu de
realizat, este cel făcut din 2, 4, sau 6 coar-
ne de răda;că uscate ;i prinse fie direct
la gât, pe un ;nuruleț, fie puse într-un
săculeț de pânză.

Folclorul românesc conține multe
descântece de deochi, care diferă de la o
zonă la alta. În mare parte, ritualul constă
în “stingerea cărbunilor sau chibrituri-
lor”. Astfel, într-un vas cu apă neîncepută
se aruncă 3, 6 sau 9 cărbuni/chibrituri
aprinse, ;i se rostesc diferite incantații
precum< Sting toate strigările,/Toate po-
citurile/Cum se sting tăciunii/Să se stin-
gă deochiul/Toate căscăturile,/Toate ui-
tăturile/Sting ochii cei răi din cale/:i gu-
rile cele rele/Să n-aibă la ce se uita/Să n-
aibă la ce striga/Să treacă de grija lui (se
rosteste numele de botez al persoanei
deochiate). Sau se mai poate spune< Fugi
ochi de deochi/ Ie;i ;i fugi din calea lui
(numele de botez al celui deochiat)/Pe
pământ pustiu/Unde vântul nu bate/Un-
de câinii nu latră/ :i coco;ii nu cântă.

Daca persoana care descântă cască,
e semn bun fiindcă înseamnă că de-
ochiatul este în curs de vindecare. La
sfâr;it i se dau deochiatului trei înghiți-
turi din această apă. 

Apoi i se face semnul crucii pe frun-
te, în ambele pălmi ;i la buric. Apa ră-
masă se aruncă pe tocul u;ii, rostind “câ-
tă apă rămâne pe lemnul u;ii/atâta rău
să rămână” (urmeaza numele celui de-
ochiat). Sursa< crestinortodox.ro

Deochiul, supersti\ie
sau realitate?Poart[ misterioas[ a timpului,

descoperit[ în Antarctica

C[ut[m înc[ r[spunsurile care ne-au fost refuzate sau ascunse mii de ani
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Cei doi fra\i pot transforma
orice loc ̀ ntr-un ring de dans. Ho-
lul unui cinematograf a fost per-
fect pentru a dansa `n cele 15 mi-
nute c]te mai erau p]n[ la `nce-
perea filmului. Dar aceasta nu a
fost prima dat[. „Eram acas[ `n
Utah ;i am mers s[ vedem «Fro-
zen». ~nainte de a `ncepe filmul
am ridicat to\i spectatorii `n pi-
cioare ;i am dansat ̀ mpreun[”, ̀ ;i
aminte;te Derek.

Dansul este via\a lor `nc[ din co-
pil[rie, chiar dac[ drumul a fost uneori
mai dificil, cauz]nd ;i r[ni – unele mai
ad]nci dec]t celelalte. Modul necon-
ven\ional `n care au fost crescu\i, in-
clusiv plecarea lor de acas[ ̀ n copil[rie
pentru a deveni profesioni;ti, i-a ̀ nzes-
trat cu mult[ for\[. Dup[ ce au c];tigat
de c]teva ori trofeul la emisiunea
„Dancing with the Stars”, Julianne (25
de ani) ;i Derek (29 de ani) au f[cut
echip[ din nou pentru turneul lor din
aceast[ var[ - “Move Live”. „Am vrut
s[ fie echivalentul unui concert rock

pentru dans. Vrem ca spectatorii s[
danseze al[turi de noi”, spune entu-
ziasmat Derek.

Privind ̀ napoi, cei doi spun c[ dra-
gostea lor pentru dans a `nceput de
`ndat[ ce au ̀ nv[\at s[ umble, mai ales
c[ bunicii lor au fost tot dansatori. „~n
film[rile p[rin\ilor no;tri de c]nd eram
mici, tot timpul dansam. ~n casa
noastr[ se auzea mereu muzica”, `;i
aminte;te Derek. Crescu\i ̀ ntr-o fami-
lie de mormoni de p[rin\ii lor Mari
Anne ;i Bruce, `n Salt Lake City, fra\ii
au avut reprezenta\ii la ;coal[ ;i la
t]rguri locale. „Tata `i spunea `ntot-
deauna lui Derek s[ nu `;i mi;te ;ol-
durile, lucru ce pare amuzant fiindc[
acum aceasta e meseria lui”, spune Ju-
lianne.

Carierele lor au luat-o pe un drum
mai serios c]nd Julianne a `mplinit 10
ani ;i Derek 13. P[rin\ii lor, care
divor\au atunci, au luat dificila decizie
de a-i trimite pe cei doi dansatori ta-
lenta\i la prestigioasa ;coal[ londonez[
de dans Italia Conti Academy of Thea-
tre Arts, for\]ndu-i astfel s[ le lase `n
urm[ pe cele trei surori mai mari ;i

via\a simpl[ din Utah. „A fost o pe-
rioad[ dificil[ pentru familia noastr[”,
spune tat[l lor, care-i vizita periodic,
la fel cum f[cea ;i mama lor. „Nu do-
ream s[-i punem ̀ n situa\ia de a fi obli-
ga\i s[ aleag[ `ntre cei doi p[rin\i ;i au
avut o ;ans[ grozav[ `n Anglia.”

S-au mutat cu Shirley Ballas, o prie-
ten[ de familie dansatoare ;i profe-
soar[, care spune c[ fra\ii Hough aveau
`nc[ de pe atunci scris cuv]ntul „star”
pe fruntea lor. Fiul lui Shirley, Mark, a
frecventat aceea;i ;coal[ ;i mai t]rziu
li s-a al[turat pe ringul de la „Dancing
with the Stars”. Cei trei au avut de ̀ ndu-
rat un program `nc[rcat – plecau de
acas[ la 6<45 diminea\a, lu]nd metroul
singuri pentru a ajunge la ;coal[. „~mi
amintesc c[ ̀ n primele zile am cobor]t
la o sta\ie gre;it[ ;i am r[mas
`nm[rmurit[ deoarece nici nu ;tiam
unde sunt”, `;i aminte;te Julianne.
Dup[ o zi lung[ de dans ;i cursuri, cei
trei luau cina ;i mergeau ̀ napoi ̀ n stu-
dio p]n[ la ora 11 noaptea. „A fost
greu. Au existat momente `n care vo-
iam doar s[ merg s[ m[ distrez ;i eu ca
ceilal\i adolescen\i”, recunoa;te Derek.

Pentru micu\a Julianne, lumea ma-
tur[ a dansului de societate era foarte
ciudat[. „A fost ciudat c]nd am ̀ ncer-
cat una dintre rochii ;i am v[zut c[
avea cupe, de;i eu nu aveam nevoie de
ele.” Preg[tirea pentru competi\ii pre-
supunea bronzarea artificial[ ;i apli-
carea unui strat gros de machiaj. „C]nd
m[ uit la poze, m[ `ntristez c[ nu am
una `n care aveam 10 ani ;i eram f[r[
machiaj.” C]nd a ̀ mplinit 14 ani, dorul
de cas[ a ̀ nceput s[ se ad]nceasc[. „Era
perioada pubert[\ii ;i nu ;tiam ce se
`nt]mpl[ cu corpul meu. Am decis c[
voiam s[ merg acas[.” Dup[ sosirea `n
Utah, lui Julianne i-a fost greu s[ se
adapteze unei vie\i normale. „Lumea
`n care tr[iam noi la Londra era una
matur[. C]nd am ajuns acas[ ;i am
`nceput s[ frecventez ;coala, nu am
;tiut cum s[ rela\ionez cu ceilal\i.”

Dup[ o scurt[ perioad[ de timp,
dansatoarea s-a `ntors `n Londra pen-
tru a-;i continua studiile ;i abia la 18
ani s-a mutat ̀ n Los Angeles pentru a-
;i urma visele. Dup[ ce a c];tigat de
dou[ ori “Dancing with the Stars”, Ju-
lianne a ob\inut roluri `n filme ca

“Footloose” sau “Rock of Ages”. „Legat
de via\a particular[, ne sprijinim unul
pe altul, dar ;tim, de asemenea, c]nd
s[ facem un pas `napoi ;i s[ ne oferim
unul altuia spa\iul de care avem nevo-
ie”, precizeaz[ Derek. Julianne recu-
noa;te c[ nu a fost protectoare cu fra-
tele ei, dar ;tie c[ dac[ unul dintre ei
ar avea nevoie, celălalt ar s[ri ̀ n ajutor
oric]nd.

Succesul lor de azi se datoreaz[ toc-
mai copil[riei lor stricte. „C]nd eram
la ;coal[ ̀ n Utah ;i nu ne sim\eam bine,
puteam sta acas[. Dar ̀ n Londra, Shir-
ley ne spunea c[ doar dac[ suntem pe
patul de moarte, nu putem merge la
;coal[. Cred c[ am avut un avantaj
c]nd m-am ̀ ntors ̀ n America. Trebuie
s[ ai t[rie ;i `ndr[zneal[ pentru a pro-
gresa. Iar eu nu eram dispus[ s[ accept
un r[spuns negativ”, spune Julianne.
Fratele ei este de acord cu ea ;i nu are
nici el regrete. „Oamenii au obiceiul s[
se ̀ ntrebe cum au putut p[rin\ii no;tri
s[ ne lase s[ plec[m de acas[ la acea
v]rst[. Eu cred c[ a fost grozav c[ au
v[zut acea oportunitate. Datorit[ acelei
decizii suntem ast[zi aici.”

Julianne ;i Derek
Hough au g[sit fericirea

pe ringul de dans


