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50 de ani de stil
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Când ;i cu ce probleme 
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       Prima doamnă a
SUA, Michelle Obama, ar
trebui să mai dea jos
câteva kilograme înainte
de a face campanie contra
obezității infantile, a
afirmat doctorul Keith
Ablow, colaborator pe
probleme de psihiatrie al
canalului de televiziune
american FoxNews.
       Afirmația a fost
făcută în cursul unui talk-
show numit
'Outnumbered' având ca
temă programul condus
de soția președintelui
american în scopul combaterii
obezității la copii.
       "Are nevoie să slăbească câteva
kilograme. Să fim sinceri. De la
cine acceptăm noi sfaturi în
materie de nutriție?", s-a întrebat
retoric specialistul. "Îmi displace
ipocrizia și chiar cred că oamenii
care vorbesc despre dietă ar trebui
să fie ei înșiși modele de urmat și
nu sunt sigur că prima doamnă
este un astfel de model", a continuat

Ablow, în pofida uimirii exprimate
de ceilalți participanți la emisiune.
       "Chiar și (Barack) Obama ar
putea da sfaturi mai bune< el este
slab!", a mai susținut psihiatrul.
       Fox News este un canal de
televiziune conservator care nu îl
simpatizează pe democratul
Barack Obama. Afirmațiile
colaboratorului acestui post despre
Michelle Obama au fost viu
criticate pe rețelele sociale.

Concertul Filarmonicii Dinu Lipatti  în aer liber își
consolidează tradiția an de an

      Francisc a sosit joi la Seul în
prima vizită pe care o efectuează
un papă în Asia în ultimii 25 ani,
cu obiectivul de a consolida
dezvoltarea catolicismului pe
continent şi de a pleda pentru
reconcilierea intercoreeană.
      După ce a survolat China,
avionul de tip Airbus A330
"Michelangelo Buonarotti" al
companiei Alitalia a aterizat, la
ora locală 10.15 (4.15, ora
României), pe Aeroportul
Incheon, unde a fost aşteptat de
către preşedinta Park Geun-hye.
      Aproape în acelaşi moment
Coreea de Nord trăgea spre mare
trei rachete cu rază scurtă de
acţiune, un mijloc utilizat frecvent
de către regimul stalinist pentru
a-şi manifesta nemulţumirea şi a
ameninţa Seulul şi aliaţii acestuia.
      Papa urma să adrese un mesaj

de la Seul, în apropiere de paralela
38, pe care a fost trasată linia de
demarcaţie dintre cele două Corei,
într-o încercare de a ajuta la o
apropiere între sudul capitalist şi
nordul stalinist, despărţite din
1953.
      El va oficia o "mesă pentru
pace şi reconciliere" în Peninsula
Coreea la Catedrala Myeong-
dong de la Seul, pe 18 august, în a
cincea şi ultima zi a vizitei sale în
Coreea de Sud.
      Autorităţile de la Phenian,
care au refuzat participarea
catolicilor nord-coreeni la
întâlnirea cu Papa, garantează în
principiu libertatea de cult,
înscrisă în Constituţie.
      Însă, potrivit ONU, creştinii
care practică credinţa în afara
asociaţiilor oficiale se expun unor
persecuţii.
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      Acum exact o sut[ de ani un t]n[r artist era `nrolat `n
armata austro-ungar[ ;i trimis pe frontul din Italia ;i din
Rusia. Destinul s[u, ca ;i al altor scriitori, pictori, sculptori,
putea fi fr]nt. A avut noroc. T]n[rul pictor a supravie\uit
Primului R[zboi Mondial ;i ;i-a continuat cariera. A
devenit cel mai important artist plastic din \inuturile
S[tmarului ;i din \ar[. Nu doar el a supravie\uit
r[zboiului. Au supravie\uit ;i cele peste trei sute de
fotografii, cuprinse `n c]teva albume, cu imagini din
Primul R[zboi Mondial. 
      Aurel Popp  ne dezv[luie, dup[ 100 de ani, o nou[
fa\et[ a personalit[\ii sale. Abia dup[ ce vezi aceste imagini
po\i `n\elege `n toat[ splendoarea tablourile sale av]nd ca
tem[ r[zboiul. L-a tr[it. A v[zut cu ochii s[i groz[viile celei
mai crunte `ncle;t[ri dintre oameni. A fotografiat distrugerile
provocate de furia oamenilor. Dar r[zboiul nu `nseamn[ doar
confruntare ;i moarte. Sunt imortalizate ;i clipe de destindere.
Fotografiile au o valoare `n sine. 
      Dar faptul c[ fac parte din patrimoniul l[sat de un mare
artist le confer[ o valoare aparte. Faptul c[ au fost descoperite
`n anul `n care se `mplinesc o sut[ de ani de la declan;area
Primului R[zboi Mondial le readuc ̀ n actualitate. Surpriza este
cu at]t mai mare.

Continuare `n paginile 6-7

Pictorul  
Aurel Popp, 

fotografii din
Primul R[zboi

Mondial
Papa Francisc consolideaz[ 
catolicismul `n Asia

      Contul de
microblogging al
premierului rus,
Dmitri Medvedev,
a fost spart joi,
hackerii postând
un mesaj în care
acesta îşi anunţa
intenţia de a
demisiona şi de a
urma o carieră de
fotograf
independent.
      Contul în
limba rusă a lui
Medvedev a fost spart în jurul
orei 10.20 (9.20 ora României)
şi a fost alimentat cu o serie de
mesaje timp de 40 de minute,
relatează Russia Today.
      "Demisionez. Îmi este
ruşine de acţiunile Guvernului.
Îmi pare rău", afirmă primul
mesaj. "Voi fi fotograf
independent", adaugă altul.
"Îmi doream să spun asta. Vova
(Putin), te înşeli!", susţine un
al treilea mesaj.
      Aparent, cel care i-a spart

contul premierului
este rus, de vreme ce
mesajele arată o
bună cunoaştere a
vieţii politice ruseşti.
De exemplu, ultimul
mesaj, adresat
preşedintelui
Vladimir Putin, este
o referire la
faimoasele afirmaţii
ale lui Mihail
Gorbaciov, care i-a
spus "Boris, te
înşeli!" lui Boris

Elţîn ca răspuns la criticile
aduse de acesta Partidului
Comunist în 1988.
      Încă pe vremea când era
președinte al statului rus,
Dmitri Medvedev s-a
poziționat ca un utilizator activ
al internetului, fiind primul
dintre înalții oficiali ai Rusiei
care a început să folosească
intens rețelele de socializare.
De exemplu, lui Medvedev cei
care doresc să-l contacteze i se
pot adresa direct pe internet.

Hackerii au anun\at demisia 
premierului Dmitri Medvedev

Michelle Obama e sf[tuit[ s[ mai sl[beasc[
înainte de a da sfaturi despre diet[

Aurel Popp - august 1914Aurel Popp - august 1914
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Mii de credincioşi ortodocşi
din municipiu şi din județ au tre-
cut în cursul acestei săptămâni ca
să rostească rugăciuni şi să ceară
ajutor în fața  icoanei Maicii
Domnului “Elaiovrytissa” - “Iz-
vorâtoarea de ulei (untdelemn)”,
de la Sfântul Munte Athos. 

Icoana cunoscută în lume ca fiind
făcătoare de minuni a trecut pe la mai
multe biserici din județ. Duminica tre-
cută, în 10 august ea se afla la Catedrala
ortodoxă din Negreşti-Oaş, apoi de luni
a fost adusă la Satu Mare, la bisericile
ortodoxe “Naşterea Maicii Domnului”,
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, “Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, iar joi și
vineri, la Catedrala “Adormirea Maicii
Domnului”. Cu acest prilej, în fiecare lă-
caș al Domnului care a găzduit icoana
au fost oficiate slujbe, iar credincioșii au
petrecut ore în șir în rugăciuni adresate
Maicii Domnului.

Legenda mănăstirii Vatoped

Despre icoana Maicii Domnului
“Elaiovrytissa”, adică “Izvorâtoarea de
ulei” sau “Docheiarissa”, sau “cea din cra-
mă”, ne vorbește părintele Cristian Boloș,
spunând că este una dintre icoanele fă-
cătoare de minuni ale Născătoarei de
Dumnezeu, păstrată în Mănăstirea Va-
toped din Muntele Athos. 

Sfântul Munte Athos este un loc
ocrotit de Maica Domnului. Mulţi l-au
numit “Grădina Maicii Domnului”. În
acest loc sfânt, viaţa zilnică se întrepă-
trunde în mod obişnuit cu minunile. Fie-
care călugăr athonit a văzut sau a trăit
minuni ale Născătoarei de Dumnezeu.
Pentru minunile săvârşite, icoanele Mai-
cii Domnului, păstrate în bisericile mă-
năstirilor, sunt ferecate în aur şi împo-
dobite cu pietre şi bijuterii scumpe.

Mănăstirea Vatoped, a doua în ierar-
hia mănăstirilor din Sfântul Munte At-
hos, după Mănăstirea Marea Lavră, a fost
construită, aşa cum ne spune tradiţia, de
însuşi Sfântul Împărat Constantin cel
Mare (324-337). Fiind distrusă de împă-
ratul Iulian Apostatul, ea a fost rectitorită
de împăratul Teodosie I cel Mare (379-
395), în semn de mulţumire către Maica
Domnului, pentru salvarea minunată a
fiului său, Arcadie. 

Potrivit unei vechi legende, corabia
pe care se afla tânărul Arcadie a naufra-
giat, iar Maica Domnului l-a salvat în
chip minunat, ducându-l în locul pe care
a fost zidită mai apoi mănăstirea. Oame-
nii împăratului l-au găsit dormind sub o
tufă de mărăcini. Această legendă a dat
şi numele mănăstirii, prin unirea cuvin-
telor greceşti “vato” (tufă) şi “paedion”
(copil), care înseamnă “copilul din tufiş”.

Istoria mănăstirii se împleteşte cu
istoria icoanelor minunate prin care
Maica Domnului a dat semne ale dra-
gostei sale, ferind mănăstirea de atacu-
rile piraţilor, înmulţind untdelemnul în
cămările acesteia şi vindecând de boli
sau pedepsind îndrăzneala unor vieţui-
tori din mănăstire, a împărătesei Placidia
sau a turcilor.

Icoanele făcătoare de minuni ale
Maicii Domnului care se păstrează la
Mănăstirea Vatoped, şapte la număr,
sunt< “Vimatarissa”, adică “Altariţa”> “Pa-
ramythia”, adică “Mângâietoarea”> “Pan-
tanassa”, adică “Vindecătoarea de can-
cer”> “Elaiovrytissa”, adică “Izvorâtoarea
de untdelemn”> “Antiphonitria”, adică
Împotriva glăsuitoarea”> “Esphagmeni”,
adică “Cea înjunghiată”> “Pyrovolitheisa”,
adică “Cea împuşcată”, aceasta din urmă

aflându-se deasupra porţii de intrare în
mănăstire.

Icoana Maicii Domnului 
“Izvorâtoarea de untdelemn” -
Elaiovrytissa

Aceast[ icoană veche a Maicii Dom-
nului, pictată în secolul al XIV-lea, se
află astăzi în crama Mănăstirii Vatoped.
Este o icoană de mici dimensiuni< 28
cm înălţime şi 22 cm lăţime. Un drept-
credincios mirean, având evlavie mare
la această icoană, a ferecat-o cu o îm-
brăcăminte din argint, astfel că icoana
pare mai mare decât este de fapt. De-
asupra ei, spre aducere aminte de o în-
semnată minune, stă scris< “Înmulţirea
uleiului”. Icoana este cinstită, în mod
special, în Vinerea din Săptămâna Lu-
minată. O minune săvârşită de Maica
Domnului a dat numele acestei icoane
din cămară. Cuviosul Ghenadie din Va-
toped se afla pe atunci în slujba de che-
lar, el fiind responsabil cu gestionarea
alimentelor. Zilele fiind grele în acea
perioadă, uleiul din mănăstire s-a îm-
puţinat foarte mult. Cuviosul a mers la

părintele stareţ şi l-a inştiinţat despre
situaţia uleiului. Totodată, el l-a sfătuit
pe stareţ să nu mai folosească ulei la
bucătărie şi masă, pentru a ajunge la
aprinderea candelelor din Sfântul Al-
tar.

Stareţul nu a primit sfatul Cuvio-
sului Ghenadie, iar uleiul a fost folosit
în continuare ca şi până atunci. Cuvio-
sul Ghenadie a făcut ascultare de stareţ,
cunoscând puterea ascultării şi a sme-
reniei. Între timp, stareţul s-a rugat
mult Maicii Domnului să nu-i lipsească
pe călugării din obştea sa de puţinele
alimente necesare traiului în mănăstire. 

Într-o zi, când chelarul Ghenadie a
pornit spre magazie pentru a lua ultima
măsură de ulei din butoi, el a rămas ui-
mit văzând butoaiele pline cu ulei şi
uleiul umplând pivniţa până aproape
de uşă. Deasupra butoaielor se afla încă
de pe atunci o icoan[ veche a Maicii
Domnului. Această icoană, numită mai
apoi “Elaiovrytissa”, adică “Izvorâtoarea
de ulei”, răspândeşte şi astăzi o frumoa-
să mireasm[ de mir. Pentru că icoana
a rămas în pivniţa mănăstirii, ea a fost
numită şi “Docheiarissa”, adică “cea din
cramă” (c[mara/magazia mănăstirii).
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După demiterea lui Hrusciov în 1964,
Leonid Brejnev devine noul conducător al
Uniunii Sovietice. În 1959, politica externă
a lui Hrusciov duce la o îndepărtare ideolo-
gică treptată de China și Albania. Noul centru
de putere este format de Leonid Brejnev, se-
cretar general P.C.U.S. împreună cu Aleksei
Kosiguin președinte al Consiliului de Mi-
niștri și cu președintele Nikolai Podgorny în
prezidiul Sovietului Suprem. 

Congresul XXIII al P.C.U.S. din 1966
susține prioritatea industriei grele în econo-
mie și trasează sarcina obținerii unei priorități
cu SUA în cursa înarmării. Cheltuielile mi-
litare din 1970 pentru producerea rachetelor
balistice și a submarinelor, provoacă mari
lipsuri alimentare și nemulțumirea popula-
ției. În anul 1979, Uniunea Soviectică și SUA
prin președintele Jimmy Carter și cel sovietic
semnează Acordul Strategic pentru limitarea
înarmării. După moartea lui Brejnev, în 1982
vine la putere Iuri Andropov care moare în
1984, vine la putere Andrei Cernenko care
stă la cârma Uniunii Sovietice până la 10
martie 1985. La 10 martie 1985 devine ca
Secretar General al P.C.U.S, Mihail Gorba-
ciov, iar ca Ministru de Externe, Eduard She-
vardnadze care a decedat în luna iulie anul
curent. Mihail Gorbaciov începe imediat la
Geneva, tratative cu SUA privind dezarma-
rea, iar în 1987-1989 retragerea armatei so-
vietice din Afghanistan. 

Pe plan intern, în 1987 începe privatiza-
rea economiei, iar în 1988 se legalizează in-
dependența companiilor. Politicile culturale
și educaționale se liberalizează urmând slo-
ganurile transparență (Glasnost) și recons-
trucție (Perestroika), iar influențele culturale
occidentale se fac tot mai transparente. Re-
formele lui M. Gorbaciov se fac răspândite
imediat în statele socialiste aliate, țările din
Europa Centrală și de Est determinând că-
derea Zidului Berlinului în octombrie 1989.
În 1990, Gorbaciov primește Premiul Nobel
pentru Pace. Însă Gorbaciov este supus unor
presiuni interne din ce în ce mai mari. Ca-
drele vechi de partid tradiționaliste sabotează
desfășurarea reformelor. Situația se înrăută-
țește în aprilie 1986 când în Ucraina are loc
cel mai mare dezastru nuclear din istorie, ex-
plozia reactorului nr. 4 al centralei nucleare
de la Cernobîl. 

În 1991, imperiul sovietic s-a transformat
într-o federație ale fostelor republici sovietice
socialiste. Elțîn promovează reforme com-
plexe, însă în același timp declanșează răz-
boiul din Cecenia. Noul președinte al Rusiei
devine fostul rival al lui Gorbaciov, Boris El-
țîn. La 21 decembrie URSS se destramă ofi-
cial, fostele republici devin și formează Co-
munitatea Statelor Independente (CSI). La
sfârșitul anului 1999, președinte al Rusiei de-
vine Vladimir Putin care este reales pentru
al doilea mandat în martie 2004 cu 71% din
voturi. Între 2008-2012 președinte devine
Dmitri Medvedev, iar Putin Prim-ministru.
Putin revine la al treilea mandat în 2012.

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

Mureşan Traian 

Demiterea lui N.S.
Hrusciov ;i perioada
Leonid Brejnev pân[ă

la Vladimir Putin

RELIGIE
Pe întreg cuprinsul judeţului Satu Mare se organizează pelerinaje și procesiuni

la mănăstiri. Maica Domnului este protectoarea tuturor călugărilor și a călu-
găriţelor, iar mănăstirile sunt grădinile ei. Judeţul nostru este presărat cu o salbă
frumoasă de mănăstiri, adevărate oaze de liniște, potrivite pentru unirea omului
cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinţii prin rugăciune. 

Credincio;ii s-au `nchinat `n fa\a icoanei la biserica ortodox[ “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

Mii de s[tm[reni s-au rugat în fa\a
icoanei Maicii Domnului “Elaiovrytissa”

Director editor< Ilie S[lceanu

Timp de dou[ zile icoana a fost expus[ la catedralele ortodoxe s[tm[rene

În fiecare an, la 15 august, Bi-
serica serbează “Adormirea Mai-
cii Domnului” (praznic cunoscut
în popor şi sub numele de “Sfântă
Mărie Mare”), în amintirea ador-
mirii şi mutării Fecioarei Maria
cu trupul la cer, de unde veghează
asupra întregii omeniri, revărsân-
du-şi mila peste cei care îşi pun
nădejdea în ea ca mijlocitoare că-
tre Fiul ei şi Dumnezeul nostru.

Această sărbătoare este așteptată și
cinstită de către credincioșii sătmăreni
aproape cu aceeași bucurie și intensitate
ca Paștile și Crăciunul. În fiecare zi a pos-
tului Sfintei Mării, cu mic cu mare, crești-
nii participă la “Paraclisul Maicii Dom-
nului”, la biserică. Maica Domnului
deţine un loc special și în inima locuito-

rilor din această parte a ţării. Potrivit
tradiţiei, în satele noastre, la mănăstiri și
la biserici femeile duc fructe coapte, fa-
guri de miere, ca pomană pentru sufletele
celor adormiţi. Pomana se face și la ci-
mitir, pentru cei săraci, prilej cu care se
tămâiază și mormintele. Pomenile se dau
mai ales pentru cei care au pierit de morţi
năpraznice< arși, înecaţi, devoraţi de ani-
male sălbătice, trăzniţi, accidentaţi. Nu
se fac pomeniri pentru sinucigași. Unele
Marii și Mării își ţin ziua, sărbătorindu-
și “patroana” și ocrotitoarea. La fel pro-
cedează și bărbaţii care poartă numele
de Marin, Mărin sau Marian. Totuși, une-
le femei se feresc să-și serbeze acum ono-
mastica, fiindcă e vorba de o adormire,
amânând momentul pe la Sfântă Mărie
Mică (8 septembrie – Nașterea Maicii
Domnului).

Tot în această zi se organizează târ-
guri mari, în cadrul cărora se comercia-

lizează obiecte confecţionate din cera-
mică, oale de lut, ulcele, căni, farfurii.
De fapt, după 15 august încep târgurile
și iarmaroacele de toamnă. De asemenea,
se fac hore prin sate. În Ţara Oașului (de
exemplu, la Certeze) se ţine dansul la
ciupercă. Ciuperca este locul în care se
desfășoară horele în sărbători. Aici se
“gioacă” până seara târziu, creștinii po-
vestind minunile Maicii Domnului fă-
cute atunci când “i-au prins jidovii fe-
ciorul”. În această zi, rodul viilor începe
să se coacă și, ca atare, se tocmesc pân-
darii, luându-se măsuri de protecţie a
podgoriilor. Bărbaţii își schimbă pălăria
cu căciula. Este bine ca oamenii să mă-
nânce acum pentru prima dată struguri
și miere de albine. 

Totodată, acum este vremea când
turmele de oi “scoboară” de la munte,
potrivit cântecului<  “La Sfântă Mărie
Mare/ Tulesc oile devale/ Şi se duc și nu

mai vin/ Pân’ la Sfântul Constantin”.
În sate, toţi gospodarii se pregătesc

de ospeţe. Musafirii sunt ospătaţi cu pă-
lincă, sarmale, coptături. Fiecare gazdă
își dichisește casa, șura, curtea, întreaga
gospodărie, pentru a-și întâmpina oas-
peţii așa cum se cuvine.

Pe întreg cuprinsul judeţului Satu
Mare se organizează pelerinaje și proce-
siuni la mănăstiri. Maica Domnului este
protectoarea tuturor călugărilor și a că-
lugăriţelor, iar mănăstirile sunt grădinile
ei. Judeţul nostru este presărat cu o salbă
frumoasă de mănăstiri, adevărate oaze
de liniște, potrivite pentru unirea omului
cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu
Sfinţii prin rugăciune. La mănăstirile de
la Bixad, Măriuș, Scărișoara, Portăriţa,
Ţeghea etc., vin mii și mii de oameni pe
jos, din satele învecinate și nu numai,
chiar și din alte judeţe, parcurgând zile
întregi, indiferent de starea vremii. 

Tradi\ii ;i obiceiuri de Sfânt[ M[rie Mare
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ISTORIE
Biserica iezuiţilor se afla în apropierea conventului însă nici pe baza schiţelor existente

nu se poate identifica locaţia sa exactă. Se speculează că aceasta ar fi fost amplasată pe
partea cealaltă a străzii Toboșarilor, azi strada Mihai Eminescu. Ce se știe însă este că a
purtat hramul “Tuturor Sfinţilor“, că avea trei altare, o sacristie adosată absidei, iar la
subsol o criptă. 

Conventul iezui\ilor se afl[ în partea 
vestic[ a cet[\ ii S[tmarului de odinioar[ă

În apropierea unei movile artificiale numite Dealul Toboșarilor 
Religia a fost şi încă este un fac-

tor determinant în societate. Ne-
voia omului de a şti că există un-
deva o fiinţă cu puteri nebănuite
care îi poate influenţa existenţa a
apărut din dorinţa de siguranţă,
protecţie şi control asupra lucuri-
lor ce se petrec în jurul lor. Acest
nivel de conştientizare a fost şi este
necesar pentru ca hazardul să nu
se instaleze. 

Modul în care privim lumea care
ne înconjoară se transformă odată cu
crezul nostru, totul fiind conturat și
prin învăţăturile morale dar și spirituale
pe care biserica le propagă. Percepţia
asupra omului pe care îl au  în faţă este
influenţată foarte mult în prezent, la fel
ca în vechime, și în funcţie de aparte-
nenţa lui la un anumit cult. Implemen-
tarea unui mod de viaţă care să îl cu-
prindă într-o mare parte pe Dumnezeu
în deciziile pe care cetăţeanul le ia în
viaţa de zi cu zi a fost din totdeauna un
ţel mai greu de atins decât mai marii
bisericii se gândeau. Modalităţile folo-
site pentru a atrage într-un fel publicul
înspre o anumită religie, se află într-o
perpetuă schimbare. Decizii radicale
au fost luate de multe ori, războaie au
fost pornite și vieţi au fost curmate în
numele Lui. 

În secolul XXI, într-o eră a tehno-
logiei în care internetul a micșorat lu-
mea prin intermediul mijloacelor de
comunicare rapide și a informaţiilor de
orice fel pe care le găsești, putem spune
că a acaparat spiritul omului, acesta fi-
ind mai nedumerit ca oric]nd cu privire
la adevărata menire a lui pe acest
p[mânt. Din toate acestea un lucru este
cert, în toată agitaţia cotidiană sufletul
omului are nevoie de mângâiere spiri-
tuală. În percepţia multora scopul prin-
cipal este autocunoașterea. Fiind
conștienţi pe de-a-ntregul de capaci-
tăţile pe care le deţinem putem produce
o schimbare în societatea care ne în-
conjoară.

Ordinul Iezuit supus 
papalităţii 

Așa cum enunţam în partea de în-
ceput a textului, de-a lungul timpului,
în numele divinităţii s-au înfăptuit atât
fapte demne de laudă cât și atrocităţi
sub un pretext nobil prin care se aco-
perea nevoia de putere a omului . Or-
dinul iezuit, căci despre el vom vorbi
în rândurile care urmează, este o for-
maţiune cu o vechime de aproximativ
jumătate de mileniu. De multe ori apre-
ciată dar și criticată, istoria lor este cu-
prinsă într-o literatură vastă, a cărei
parcurgere depășește limita unui sim-
plu studiu. Subiectul poate vă va părea
unul de mult răsuflat datorită miilor de
cărţi scrise despre acest ordin misterios,
însă de ceea ce probabil eraţi conștienţi
dar nu aţi avut cunoștinţe concrete este
că acești preoţi și călugări catolici ce
luptau pentru contrareformă și pentru
modernizarea bisericii au trăit și la Satu
Mare. 

Primele cărţi despre ordinul iezuit
nu mai există, iar restul care au și o im-
portanţă deosebită se găsesc doar în bi-
bliotecile publice. Nevoia de informare

continuă a populaţiei în ceea ce privește
aceste oculte organizaţii ne-a împins să
cercetăm. O idee propagată tot mai des
este că pe măsură ce apar noi generaţii
de cititori, apar și noi generaţii de ie-
zuiţi. Se spune că aceștia utilizează as-
tăzi aceleași metode care au dat naștere
unor reflexe defensive din partea naţiu-
nilor și a guvernelor, aceștia fiind con-
sideraţi aripa conducătoare a Bisericii
Romane un soi de “armată secretă a Pa-
palităţii“.

Rădăcinile ordinului iezuit se găsesc
în provincia spaniolă Guipuzcoa, acolo
unde s-a născut în anul 1491 călugărul
Inigo Lopez de Recalde cel care a în-
finţat în anul 1536 “Societatea lui Iisus“
în capela bisericii Notre-Dame din
Montmartre. Determinaţi să îi conver-
tească pe păgânii adepţi acestei mișcări,
au ajuns să fie în subordinea Papei Paul
al III-lea care le-a și acceptat modul de
lucru cu toate că tehnicile erau consi-
derate suspecte de către inchizitori. Ie-
zuiţii s-au pus la dispozitia papei, pro-
mițându-i ascultare necondiţionată. În-
văţătura, mărturisirea, predicarea și lu-
crarea de ajutorare erau domeniile în
care acționa noul ordin. Nici misiunile
în străinătate nu erau excluse, căci în
anul 1541 trei membri importanţi ai
ordinului au mers să evanghelizeze

Orientul Îndepărtat. Încrederea de care
se bucurau din partea papalităţii și mo-
dul inteligent pe care îl foloseau pentru
menţinerea unei stabilităţi în timpul
celor trei sesiuni ale Conciliului care s-
a încheiat în 1562 i-au adus din ce în ce
mai aproape de ţelul suprem și anume
supunerea întregii lumi faţă de papali-
tate. Pentru a atinge acest scop, tinerele
generaţii trebuiau cucerite mai întâi.
Armele lor în atingerea scopului propus
erau< să devină confesorii celor puter-
nici și ai conducătorilor și să se ocupe
de educaţia copiilor lor. În felul acesta,
prezentul era asigurat iar viitorul era
pregătit. 

Timpul a trecut și numărul persoa-
nelor curpinse în acest ordin a devenit
din ce în ce mai mare. La început, nu-
mărând doar 60 de membri, aceștia s-
au extins în toate colţurile lumii. Încă
din anul 1556 iezuiţii activau în mijlo-
cul p[gânilor din India, China, Japonia,
dar și în Europa în ţări precum Franţa,
Germania, unde ei luptau împotriva
ereziei, în Spania, Portugalia, Italia și
chiar în Anglia, unde au ajuns prin Ir-
landa. 

Pornind de la un ideal nobil și anu-
me acela de a propovădui învăţăturile
lui Iisus, astfel convertind păgânii care
credeau în existenţa mai multor zei,  în

creștini, istoria ordinului a înregistrat
și o serie de succese remarcabile în spe-
cial în cadrul misiunilor și a educaţiei. 

Ordinul Iezuit la Satu Mare 

Tentaculele acestui ordin au ajuns
foarte rapid și în partea de est a Europei.
Pe teritoriul Ungariei, primul claustru
al iezuiţilor fiind înfinţat în anul 1561,
la Nagyszombat, acum localitatea Trna-
va din Slovacia. Acesta nu a rezistat de-
oarece cadrele maghiare nu erau îndea-
juns de pregătite, ordinul fiind desfiinţat
după doar șase ani. Dorinţa papei Gri-
gore al XIII-lea de a avea și în aceast[
parte a lumii prelaţi bine pregătiţi, acesta
a înfiinţat în anul 1580 la Roma “Cole-
gium Hungaricum“. În anul 1981 și din
partea Ungariei pornește o iniţiativă,
principele Stefan Bathori a adus iezuiţii
în Transilvania și tot el fiind cel care a
dorit ridicarea colegiului din Cluj,
susţinut de acest ordin la rang univer-
sitar. 

Pe teritoriul Sătmarului au apărut
iezuiţii nu după mult timp de la stabi-
lirea lor în Transilvania. În cartea Satu
Mare-Studii și Comunicări, seria isto-
rie-etnografie-artă, tipărită în anul 2012,
Laszlo Bura îl menţionează pe părintele
Anton Marietti, iezuit italian, care între
anii 1601-1605, locuind cel mai probabil
în cetatea ce odată a fost pe teritoriul
municipiului Satu Mare, a avut grijă de
sufletele romano-catolicilor de aici. 

După 31 de ani în 1636 se înfiinţea-
ză colegiul de la Satu Mare, bazele aces-
tuia fiind puse de Pazmany Peter care
a semnat pe data de 14 septembrie, ac-
tul de donaţie a unei sume de 2000 de
forinţi anual, ce era o sumă însemnată
în acele vremuri. “După stabilirea ie-
zuiţilor au început să curgă donaţii din
partea aristocraţiei și a regalităţii< Îm-
păratul Ferdinand al III-lea a donat lo-
calitatea Kisfalud din comitatul Zem-
plen, contele Karolyi Laszlo biserica din
cetate și satul Băbășești, iar împăratul
Leopold I, 23 de sesii iobăgești“, se
menţioneză în Satu Mare-Studii și Co-
municări, seria istorie-etnografie-artă
XXVIII/II, 2012, p. 34. 

În judeţul nostru iezuiţii au trebuit
să organizeze inclusiv clasele elemen-
tare pentru copiii care învăţau abece-
darul, precum și clase unde se învăţa
gramatica limbii latine și declinările.
Această școală se întindea pe durata a
doi ani. Iezuiţii nu acceptau foarte mulţi
copii în această școală deoarece un nu-
măr mare de cursanţi îi împiedica să le
urmărească la fiecare în parte evoluţia. 

Istoria iezuiţilor din Sătmar se în-
tinde pe mai multe sute de ani, multe
evenimente și schimbări având loc în
decursul secolelor. Ordinul a știut me-
reu cum să își atingă scopurile și cum
să se adapteze vremurilor prezente.
Chiar și binecunoscutul  episcop ro-
mano-catolic de Satu Mare și Maramu-
reș, Ham Janos apare menţionat în
cărţile de specialitate acesta fiind de pă-
rere că “Dumnezeu vrea stabilitatea ie-
zuiţilor în Satu Mare“, el însuși făcând
parte probabil din acest ordin. Activi-
tatea se continuă chiar și în zilele noas-
tre după cum se speculează .“Ultimul
dintre iezuiţii care au trăit la Satu Mare
după cel de al II-lea război mondial a
fost P. Godo Mihaly, care a murit în

toamna anului 1996. În același an a în-
aintat cererea de a intra în ordinul iezuit
și și-a început anul de noviciat unul
dintre elevii primei promoţii care a dat
bacalaureatul la Liceul Catolic Ham Ja-
nos“, se precizează în Satu Mare-Studii
și Comunicări, seria istorie-etnografie-
artă XXVIII/II, 2012, pg 41. 

Clădirile în care ordinul
iezuit de Satu Mare
şi-a desfăşurat activitatea 

În urma cercetărilor efectuate de
profesorul Laszlo Bura cu privire la is-
toria învăţământului și a bisericilor din
orașul Satu Mare, istoria iezuiţilor de
pe aceste meleaguri a fost clarificată.
Locaţia bisericii și a conventului iezuit
din secolul al XVII-lea se afla în inte-
riorul cetăţii, informaţii despre clădirile
existente fiind din nefericire însă destul
de puţine, pierdute fiind în negura tim-
pului. 

Cu toate acestea câteva locaţii sunt
verificate. Aflăm din Satu Mare-Studii
și Comunicări, seria istorie-etnografie-
artă XXVIII/II, că iezuiţii și-au ridicat
conventul împreună cu colegiul și o
școală primară de băieţi, în partea ves-
tică a cetăţii de odinioară, în apropierea
unei movile artificiale numite Dealul
Toboșarilor. De-a lungul vremii aceste
clădiri au fost administrate de călugării
paulini, iar mai apoi de către adminis-
trarea fondului regal pentru în-
văţământ. În anul 1851 episcopul Ham
Janos a locuit în aripa terminală a clă-
dirii conventului devenit sediu episco-
pal din 1804 când Episcopia Romano-
Catolică de Satu Mare s-a înfiinţat.
Acest convent a fost demolat în anul
1910 aici construindu-se Gimnaziul Su-
perior Regal Romano-Catolic, azi Co-
legiul Naţional “Mihai Eminescu“. 

Biserica iezuiţilor se afla în apro-
pierea conventului însă nici pe baza
schiţelor existente nu se poate identifica
locaţia sa exactă. Se speculează că aceas-
ta ar fi fost amplasată pe partea cealaltă
a străzii Toboșarilor, azi strada Mihai
Eminescu. Ce se știe însă este că a purtat
hramul “Tuturor Sfinţilor“, că avea trei
altare, o sacristie adosată absidei, iar la
subsol o criptă. În jurul bisericii era un
cimitir înconjurat de un gard zidit. Bi-
serica la care facem referire a rezistat
puţin deoarece starea avansată de de-
teriorare din ultimele decenii ale seco-
lului al XVIII-lea a determinat credin-
cioșii să schimbe locaţia slujbelor reli-
gioase în sălile primăriei, până la ridi-
carea pe locul actualei catedrale a noii
biserici parohiale sfinţite în 1798. Im-
portant de menţionat sunt și două clă-
diri ce se aflau odinioară în apropierea
bisericii, acestea fiind considerate edi-
ficii păstrate din fosta cetate. 

Edificiile mai sus menţionate pot fi
identificate, precum și întreaga top
ografie a orașului Satu Mare din secolul
al XVIII-lea cu ajutorul unor hărţi și
schiţe. Tot ceea ce a fost prezentat în
rândurile de mai sus este cuprins între
străzile Alexandru Ioan Cuza, strada
Decebal și strada Mihai Eminescu. 

Sergiu Podină  

Cl[dirile iezui\ilor se aflau ̀ ntre străzile Alexandru Ioan Cuza,  Decebal și  Mihai
Eminescu
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TURISM

Chiar dacă, în week-end-ul
prelungit nu ați reuşit să ajungeți
în locuri speciale pentru a vă pe-
trece minivacanța undeva, peste
hotare, în condiții speciale, noi
încercăm să vă propunem câteva
zone pitoreşti, uşor accesibile săt-
mărenilor.

Mulți dintre noi ar dori să viziteze
Alpii, sau zonele montane văzute în
nenumărate filme documentare, dar
nu întotdeauna este nevoie să mergem
atât de departe pentru a admira crea-
țiile splendide ale naturii. Cine își des-
chide ochii, își ia bocancii în picioare,
la doar câteva zeci de kilometri distanță
de casă poate întâlni peisaje de rară
frumusețe.

Grădina Zmeilor
din județul Sălaj

Situată în apropiere de satul Gâlgău
Almaşului, în judeţul Sălaj, la o dis-
tanță de nici 120 km de Satu Mare,
Grădina Zmeilor este o adevărată mi-
nune a naturii. Ea cuprinde un ansam-
blu haotic de stânci cu forme bizare,
dispuse la baza abruptului din sud-es-
tul Dealului Dumbrava, pe o suprafaţă
de 5 hectare. Cele mai impresionante
sunt două stânci în formă de prismă,
intitulate sugestiv "Zmeul şi Zmeoai-
ca" şi au dimensiuni de peste 12 metri.
Apariţia şi evoluţia acestui fenomen
natural este legată de procesele geo-
morfologice Holocene (ultimii 10.000
ani), când, prin retragerea şi extinde-
rea abruptului din versantul stâng al
văii pârâului Dosuri, s-au declanşat
alunecări şi prăbuşiri ale pachetelor
de gresii şi microconglomerate, peste
un strat de argile roşii.

Grădina Zmeilor este o rezervație
naturală, declarată arie protejată din
anul 2000. Cuprinde un ansamblu ne-
regulat de stânci, care, datorită forme-
lor lor, au fost denumite sugestiv<
"Zmeul şi Zmeoaica", "Moşul", "Călu-
gării", "Căpitanul", "Soldaţii", "Eva",
"Dorobanţul",  "Horia, Cloşca şi
Crişan", "Acul Cleopatrei ", "De-
geţelul", "Sfinxul" . Denumirea "Gră-
dina Zmeilor" evidenţiază şi sugerează
varietatea şi ciudăţenia microformelor
de relief.  Localnicii îi mai spun şi "Fata
Cătanii", după legenda ce povesteşte
despre o fată îndrăgostită de o cătană
şi transformată în stană de piatră de
blestemul mamei .

Se povestește că, demult, o mamă
fără suflet poreclită "Cătana",  şi-ar fi
trimis fiica, o fată frumoasă şi cuminte,
pe înserat, la stâna de oi de pe Dealul
Dumbrava. Cu toate că fata ar fi în-
cercat să-şi înduplece mama, aceasta
a fost de neclintit în vorbele ei, spu-
nându-i fetei< "Dacă n-ai să te duci, să
te prefaci în stană de piatră!" Cu cofa
pe umăr, păşind încet, fecioara a pornit
să urce poteca spre stâna oilor, dar s-
a lăsat repede întunericul, cu fulgere,
tunete puternice şi stropi mari şi reci
de ploaie. Speriată, fata s-a oprit din
drum, a căutat un adăpost, dar negă-
sind s-a întors spre sat. Făcând doar
câţiva paşi a ajuns-o blestemul mamei,
gingaşa fată prefăcându-se într-o stân-
că semeaţă.

În 1970 inundațiile devastatoare
din zonă au distrus această stâncă, deci

"Fata Cătanii" nu mai există în înfăți-
șarea sa inițială, după care i-a fost atri-
buită și denumirea. Avea forma unei
fete cu părul lung, cu ulcior în mână
şi cu o doniţă în spate, după cum po-
vestesc cei care au văzut-o pe atunci,
era de parcă într-adevăr ar fi fost o tâ-
nără rămasă înmărmurită.

Grădina Zmeilor este o minune a
naturii, care poate fi vizitată cu ușu-
rință și de turiștii care nu sunt obiș-

nuiți cu drumețiile montane, totuși,
ar dori să vadă niște frumuseți care îți
taie respirația. 

Ea se află situată în satul Gâlgău
Almaşului, comuna Bălan, judeţul Să-
laj, la 10 km de oraşul Jibou, la circa
7-800 de metri de șoseaua asfaltată.
Traseul amenajat se poate parcurge în
circa o oră, dar locul este cât se poate
de potrivit și pentru a petrece aici o zi
întreagă în aer liber.

Cascade în Maramureş

Mulți sătmăreni se miră când aud
că în județul vecin, în Maramureș exis-
tă câteva cascade superbe. Nici nu una,
ci mai multe! Ba chiar, aici se află una
dintre cele mai înalte cascade din Ro-
mânia, respectiv din Europa de Est, fi-
ind vorba de Cascada Cailor.

Cascadele din Maramureş impre-
sionează atât prin dimensiunile spec-

taculoase cât şi prin frumuseţea peisa-
jului ce le înconjoară. Deşi sunt ade-
vărate minuni ale naturii, acestea
sunt foarte puţin cunoscute, pro-
movarea lor în traseele turistice fi-
ind practic inexistentă. Cele mai
multe sunt aproape necunoscute,
chiar și de către localnici, cu toate
că ele sunt relativ ușor accesibile.

Cascada Cailor, una dintre cele
mai frumoase cascade din ţară, este
situată pe versantul nordic al mun-
telui Rodna, în apropierea staţiunii
Borşa, la circa 20 de minute de mers
pe jos de la capătul superior al stației
telescaunului. Se află la o altitudine
de 1300 de metri şi cu o cădere de
apă de circa 90 de metri. Apa cade în
trei trepte, formând la fiecare c]te un
mic bazin în stâncă. Numele are la ori-
gine o legendă locală. Aceasta spune
că în trecut, locuitorii îşi duceau her-
gheliile de cai la păscut pe muntele
Piatra Rea, locul de unde izvorăşte
pârâul ce formează cascada. Dar, un
urs înfometat ataca în mod constant
animalele, iar acestea, căutând o cale
de scăpare, s-au aruncat în prăpastie. 

Cascada Şipot, aflată pe raza lo-
calității Săpânţa, este o altă cascadă
impresionantă din munții Maramu-
reșului. Debitul foarte mare şi că-
derea de apă de zece metri împreună
cu lacul ce s-a format la baza sa prin
căderea apei, oferă o privelişte idi-
lică. Este accesibilă chiar și cu ma-
șina, afl]ndu-se lângă drumul fore-
stier.

La o distanță relativ mică de ea,
tot în apropiere de localitatea Să-
pânţa se află și cascada Covătari.
Aceasta se caracterizează prin debi-
tul bogat şi constant şi o înălţime de
aproximativ 15 metri. Aceasta nu
mai este accesibilă cu mașina, cei care
doresc să o vadă au de mers câțiva
kilometri pe jos, dar au de parcurs un
traseu ușor.

Cascada Strungi este situată la o al-
titudine de 1025 de metri, pe Valea
Bârlan. Având o în[lţime de 20 de
metri, aceasta impresionează atât
prin mirificele peisaje din sezonul
cald, cât şi prin perdeaua de gheaţă
formată în locul curgerii de apă pe
timp de iarnă. La cascada Strungi se
poate ajunge dinspre Sighetu Mar-
mației, pe marcaj la cabana Agriș și
de acolo la cascadă, însă acest traseu
nu se recomandă celor care acum
pornesc în prima lor drumeție mon-
tană.

Cheile Tătarului este unul dintre
cele mai importante obiective turis-
tice din Maramureș. Este o rezerva-
ție naturală situată la 30 km de Baia
Mare ce se întinde pe o lungime de
câteva sute de metri, fiind singurele
chei în andezit din țară. Accesul se
face din stațiunea turistică Izvoare,
urmând drumul forestier spre nord,

spre Poiana lui Dumitru. O cale de ac-
ces puțin mai ușor accesibilă este pe
același drum forestier, dar pornind din
centrul comunei Mara, spre vest. Chei-
le Tătarului este străbătut de râul Run-
cu, pe cursul căruia a fost începută con-
struirea barajului  unui lac de acumu-
lare, care ar fi acoperit zona cheilor cu
apă, dar de câțiva ani lucrările au fost
oprite, astfel formațiunile din chei mai
pot fi văzute.

Eva Laczko

Zone pitore;ti `n S[laj ;i Maramure;
accesibile s[tm[renilor

Mulți dintre noi ar dori să viziteze Alpii, sau zonele montane văzute în nenumărate
filme documentare, dar nu întotdeauna este nevoie să mergem atât de departe pentru a
admira creațiile splendide ale naturii. Cine își deschide ochii, își ia bocancii în picioare,
la doar câteva zeci de kilometri distanță de casă poate întâlni peisaje de rară frumusețe.
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CULTUR~Un program accesibil, pl[cut pentru publicul ocazional, un concert pe care orchestra
`l va prezenta `n aceea;i formul[ s[pt[m]na viitoare la castelul Benrath de l]ng[ Dus-
seldorf, loc tradi\ional pentru seri de relaxare cu muzic[ sub clar de lun[. 

Luni, 11 august, lumea a aflat
cu tristețe că marele actor Robin
Williams a murit, sp]nzur]ndu-
se. Acesta suferea de depresie şi
dependență de alcool. Cazul s[u
completeaz[ lista deja lungă a ac-
torilor faimoşi care s-au sinucis.

Elizabeth Hartman (1943-1987)
ar fi putut ajunge una dintre marile ac-
trițe de la Hollywood. În 1965, la vârsta
de 22 de ani, era nominalizată la Oscar.
Filmul care a consacrat-o a fost “A
patch of blue”, în care Hartman inter-
preta rolul unei tinere oarbe care se în-
drăgostește de un bărbat de culoare.
Elizabeth Hartmann s-a sinucis în
1987, la 44 de ani, din cauza depresiei.

Charles Boyer (1899-1978) a fost
unul dintre cei mai cunoscuți actori
din Epoca de Aur a Hollywoodului,
precum și unul dintre cei mai prolifici
artiști ai vremii (a jucat în mai bine de
80 de filme între 1920 și 1976). Boyer
s-a sinucis la o vârstă înaintată, în 1978,
la câteva zile după moartea soției sale. 

Marilyn Monroe (1926-1962) este
una dintre cele mai cunoscute actrițe
ale secolului XX și imaginea-simbol a

anilor '50-'60. Moartea ei, din 1962,
este și astăzi un subiect controversat<
după o carieră extraordinară la Holly-
wood, Marilyn Monroe, suferind de
depresie, s-a sinucis la 36 de ani luând
o supradoxă de barbiturice. Cu privire
la moartea ei s-au făcut numeroase

speculații, una dintre cele mai răspân-
dite teorii ale conspirației fiind că ac-
trița ar fi fost ucisă.

George Reeves (1914-1959) a fost
primul actor care a jucat în televiziune
rolul lui Superman, în programul
“Aventurile lui Superman”, lansat în

1951. Acesta este cel mai cunoscut rol
al său, însă Reeves a apărut și în alte
producții faimoase precum “Gone with
the wind” (1939) sau “From here to
eternity” (1953). Reeves a murit în
1959> se pare că s-ar fi sinucis prin îm-
pușcare. 

George Henry Sanders (1906-
1972) a fost un cunoscut actor și cân-
tăreț britanic de origine rusă, cunoscut
pentru rolurile din “Rebecca” (1940),
“All about Eve” (1950), “Regele Richard
și Cruciații” (1967) și “Cartea Junglei”
(1967). În ultimii ani de viață, Sanders
s-a îmbolnăvit de demență și a dezvol-
tat și o depresie severă. Din această
cauză, în 1972, s-a sinucis și a lăsat în
urmă un mesaj devenit faimos< „Drag[
Lume, plec pentru c[ m-am plictisit.
Simt c[ am tr[it destul. Te las cu grijile
tale `n aceast[ dulce hazna. Baft[.”

Heath Ledger (1979-2008) a de-
venit cunoscut la Hollywood în anii
2000. În 2008, cu câteva luni înainte
de lansarea celui mai bun film al său,
“The Dark Knight”, în care a interpretat
excelent dificilul rol al Jokerului, Heath
Ledger a fost găsit mort în apartamen-
tul său din New York. Actorul a murit
din cauza unei supradoze (accidentale

sau nu) de medicamente. Ledger a pri-
mit postum Globul de Aur și Oscarul
pentru rolul din “The Dark Knight”. 

Boris Vasilievici Barnet (1902-
1965) a fost unul dintre cei mai cunos-
cuți regizori și actori sovietici, el rea-
lizând 27 de filme între 1927 și 1963.
Printre cele mai cunoscute filme ale
sale sunt “Okraina”, din 1933, și “Agent
secret”, din 1947, prima peliculă sovie-
tică despre spioni, film căruia i s-a
acordat Premiul Stalin. Realizările și
inovațiile cinematografice ale lui Bar-
net aveau să-l influențeze pe marele
regizor rus Andrei Tarkovski. Boris
Barnet s-a sinucis în 1965, după câțiva
ani de impas creativ.

Diana Barrymore (1921-1960),
născută în cea mai faimoasă familie de
la Hollywood, s-a lansat în lumea tea-
trului și cinematografiei din tinerețe.
Insă cariera ei a luat sfârșit după doar
trei ani (și șase filme) din cauza pro-
blemelor personale și a drogurilor. Pâ-
nă la moartea sa, în 1960, actrița s-a
străduit să-și refacă viața, însă severa
depresie de care suferea a împins-o, în
cele din urmă, spre sinucidere (supra-
doză de alcool și somnifere).

A consemnat V.A.

Dup[ trei zile `n care c[ldura
excesiv[ a chinuit s[tm[renii, no-
rii au `nceput s[ se adune deasu-
pra ora;ului tocmai c]nd ̀ n Pia\a
25 Octombrie se f[ceau ultimele
preg[tiri pentru edi\ia 2014 a
Concertului `n aer liber sus\inut
de orchestra Filarmonicii “Dinu
Lipatti”. Din fericire, ploaia a por-
nit abia dup[ `ncheierea specta-
colului, ceea ce a f[cut ca publicul
s[ aib[ condi\ii ideale de audi\ie.

Ideea acestui eveniment care ̀ nce-
pe s[ prind[ r[d[cini puternice `n
ora;ul nostru a venit acum cinci ani,
`n vremea c]nd parcul din Pia\a Li-
bert[\ii g[zduia concerte de fanfar[.
Lansasem `ntr-un articol de atunci o
provocare Filarmonicii, v[z]nd cum
oamenii gust[ muzica ascultat[ pe viu
la aer curat ;i cunosc]nd faptul c[ or-
chestra din Satu Mare avea experien\a
multor ani de asemenea concerte
sus\inute ̀ n Germania, al[turi de Franz
Lamprecht.

Organizarea s-a f[cut foarte rapid,
iar prima edi\ie a fost un succes
r[sun[tor. Anii care au trecut de atunci
au impus Concertul ̀ n aer liber ca unul
din evenimentele a;teptate ale verii
s[tm[rene ;i, din fericire, valul care a
m[turat c]teva momente de mare
tradi\ie ̀ n via\a cultural[ local[ - ̀ n ur-
ma c[ruia au disp[rut festivalurile
Samfest, care aduceau spectatori din
toat[ \ara, iar festivalul de teatru este
deocamdat[ ̀ ntr-un fel de com[ indus[
- nu a afectat ̀ nc[ aceast[ manifestare.
Concertele `n aer liber sunt tot mai
frecvente `n \ar[, un model fiind seria
de recitaluri pe care Filarmonica ;i

Opera din Craiova le sus\in de o vreme
`n cartierele ora;ului lor. O form[ de
apropiere a muzicienilor de o surs[ de
public prea pu\in valorificat[.

Un program accesibil

Spre deosebire de alte edi\ii, ̀ n acest
an programul conceput de maestrul
Lamprecht nu a avut nevoie de
presta\ia unui solist. S-au c]ntat valsuri
;i mar;uri din repertoriul familiei

Strauss (cel mai apreciat fiind, desigur,
“S]nge vienez”), Csardas ;i Polonez[
de Ceaikovski, celebrul “C]ntec al to-
readorilor” din opera “Carmen” de Ge-
orges Bizet, fredonat ;i aplaudat de
mul\i spectatori, frumosul preludiu al
primului act din “Traviata” de Verdi,
tulbur[torul “Intermezzo” al operei
“Paia\e” de Leoncavallo (ne `ntreb[m
c]\i dintre auditori mai cunosc poves-
tea din aceast[ oper[, contextul care
face ;i mai puternic[ muzica acestui

antract), c]teva din Dansurile Slave de
Dvorak, pentru ca seara s[ se `ncheie,
conform tradi\iei concertelor festive,
cu “Mar;ul Radetzky”.

Un program accesibil, pl[cut pen-
tru publicul ocazional, un concert pe
care orchestra ̀ l va prezenta ̀ n aceea;i
formul[ s[pt[m]na viitoare la castelul
Benrath de l]ng[ Dusseldorf, loc
tradi\ional pentru seri de relaxare cu
muzic[ sub clar de lun[. S-a aplaudat
c[lduros, la pauz[ s-a b[ut vin, copiii

s-au dat cu bicicletele, iar bannerul
Consiliului Jude\ean a;ezat pe frontis-
piciul Casei de Cultur[ a oferit, ̀ n b[ta-
ia v]ntului, un spectacol al s[u aparte,
parc[ execut]nd o coregrafie pe ritmu-
rile ce veneau de pe trepte.

Nu putem s[ nu remarc[m dou[
aspecte din pia\[< degradarea aproape
total[ a pavajului, care “ofer[“ riscuri
reale de accidentare `n unele locuri, ;i
un amuzant decalaj de c]teva secunde
`ntre ceasurile electronice de pe Palatul
Administrativ. Nu e c]rcoteal[, sunt
doar simple constat[ri.

Stagiunea ̀ ncepe ̀ n septembrie

Pe 11 septembrie orchestra dirijat[
de Shinya Ozaki ;i pianista Bernadette
Czumbil amenin\[ s[ ne terorizeze `n
mod pl[cut cu un concert `n avanpre-
miera noii stagiuni, con\in]nd minu-
natul Concert pentru pian ̀ n re minor
KV 466 de Mozart ;i Simfonia a II-a
de Rahmaninov.

Stagiunea 2014-2015 se deschide
`n 18 septembrie cu Ladislau Rooth la
pupitru ;i soprana Nicoleta Colceiar
ca solist[, ̀ ntr-un program ̀ n care mu-
zica de film va fi protagonist[. ~ntre 25
septembrie ;i 16 octombrie este
anun\at[ edi\ia 2014 a festivalului “Zi-
lele Muzicale S[tm[rene”, av]ndu-i
printre invita\i pe piani;tii Dana
Bor;an, Andrei Licare\ ;i Raluca
:tirb[\, violonistul Andrei Agoston,
violoncelistul Rudolf Leopold, dirijorii
Janko Zsolt, Horvath Jozsef ;i Mihnea
Ignat, cu trei apari\ii ale violonistului
Rudolf Fatyol ;i un nou concert dirijat
de Franz Lamprecht. Abonamentele
pentru noul sezon se distribuie deja.

Vasile A.

Pia\a 25 Octombrie s-a umplut pentru al cincilea an consecutiv la concertul dirijat de Franz Lamprecht

Robin Williams se al[tur[ unei liste de nume ilustre ale lumii filmului

Concertul Filarmonicii `n aer liber
`;i consolideaz[ tradi\ia

Mai mul\i actori celebri au ajuns la sinucidere
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~n articolul de mai jos, dup[ ce vom
trece `n revist[ principalele momente ale
Marelui R[zboi ne vom opri doar asupra
evenimentelor la care a luat parte ;i Aurel
Popp. ~ncepem a;adar cu o scurt[ crono-
logie<

1914
28 iunie - atentatul de la Sarajevo c[ru-

ia `i cad victime arhiducele Franz Ferdi-
nand, mo;tenitorul tronului Austro-Un-
gariei, ;i so\ia sa>

23 iulie - Austro-Ungaria adreseaz[
un ultimatum Serbiei>

28 iulie - Austro-Ungaria declar[
r[zboi Serbiei>

30 iulie - Rusia decreteaz[ mobilizarea
general[ (urmat[ de Austro-Ungaria, la
31 iulie)>

1 august - Germania declar[ r[zboi
Rusiei>

3 august - Germania declar[ r[zboi
Fran\ei ;i invadeaz[ Belgia>

4 august - Marea Britanie declar[
r[zboi Germaniei>

6-13 septembrie - b[t[lia de pe Marna>
`nfr]nt[, armata german[ abandoneaz[ o
parte din teritoriul ocupat `n Fran\a>

23-30 august ;i 8-10 septembrie - vic-
torii germane `mpotriva armatei ruse la
Tannenberg ;i la Lacurile Mazuriene>

3 noiembrie - Imperiul Otoman intr[
`n r[zboi de partea Puterilor Centrale.

1915
februarie-decembrie - e;ecul

opera\iunilor anglo-franceze ̀ n Dardanele
;i `n peninsula Gallipoli>

24 mai - Italia declar[ r[zboi Austro-
Ungariei>

octombrie - un corp expedi\ionar
franco-britanic debarc[ la Salonic. 

1916
februarie-decembrie - b[t[lia de la

Verdun>
iulie-noiembrie - ofensiva anglo-fran-

cez[ de pe Somme>
27 august, 14 august pe stil vechi -

Rom]nia declar[ r[zboi Austro-Ungariei>
armata rom]n[ trece frontiera `n Transil-
vania>

6 decembrie - armata german[ intr[
`n Bucure;ti.

1917
ianuarie - Germania decide r[zboiul

submarin nelimitat>
12 martie (27 februarie pe stil vechi)

- "revolu\ia din februarie" `n Rusia> abdi-
carea \arului Nicolae II (15 martie)>

6 aprilie - Statele Unite ale Americii
declar[ r[zboi Germaniei>

iulie-august - armata rom]n[ rezist[
pe frontul din Moldova (b[t[liile de la
M[r[;ti, M[r[;e;ti ;i Oituz)>

7 noiembrie - insurec\ia bol;evic[ la
Petrograd (`n jargon comunist< Marea Re-
volu\ie Socialist[ din Octombrie").

1918
3 martie - Pacea de la Brest-Litovsk

`ntre Puterile Centrale ;i  Rusia
consfin\e;te destr[marea fostului imperiu
rus>

9 aprilie (27 martie pe stil vechi) -
unirea Basarabiei cu Rom]nia>

7 mai - Tratatul de Pace de la Bucure;ti
, `ntre Rom]nia, Germania, Austro-Un-
garia, Bulgaria ;i Imperiul Otoman>

21 martie-iunie - ofensiva german[
`n Fran\a>

18 iulie - declan;area contraofensivei
aliate>

29 sepembrie - Bulgaria `ncheie ar-
misti\iu>

30 octombrie - guvernul otoman sem-
neaz[ armisti\iul>

3 noiembrie - semnarea armisti\iului
cu Austro-Ungaria, care `ncetase de fapt
s[ mai existe, ̀ n urma independen\ei pro-
clamate, `n ultimele zile ale lunii octom-
brie, de cehi, croa\i, sloveni ;i unguri>

28 noiembrie - unirea Bucovinei cu
Rom]nia>

1 decembrie - Adunarea Na\ional[ de
la Alba Iulia proclam[ unirea Transilvaniei
cu Rom]nia.

Tratatele de pace
28 iunie 1919 - Tratatul de la Versailles

cu Germania>

10 septembrie 1919 - Tratatul de la
Saint- Germain cu Austria>

27 noiembrie 1919 - Tratatul de la Ne-
uilly cu Bulgaria>

10 august 1920 - Tratatul de la Trianon
cu Ungaria>

12 noiembrie 1920 - Tratatul de la Se-
vres cu Imperiul Otoman>

24 iulie 1923 - Tratatul de la Lausanne
cu Turcia.

Aurel Popp a ajuns pe frontul
italian `n noiembrie 1915

Intrarea Italiei `n r[zboi `n anul 1915
a deschis un nou front militar, dar nu a

reu;it s[ determine `nfr]ngerea Puterilor
Centrale a;a cum s-ar fi a;teptat Marea
Britanie ;i Fran\a. ~n cele 11 b[t[lii care
sa-u purtat `ntre anii 1915-1917 italienii
nu au reu;it s[ treac[ de liniile austro-un-
gare. B[t[lia cu num[rul 12 de pe r]ul
Isonzo, cunoscut[ cu numele de b[t[lia
de la Caporetto s-a ̀ ncheiat cu victoria ar-
matei austriece. Armata austro-ungarilor
a fost for\at[ s[ se retrag[ trepat ̀ n timpul
verii din anul 1918. Trupele austriece au
fost `n cele din urm[ `nvinse `n b[t[lia de
la Vittorie Veneto (24 octombrie - 3 no-
iembrie 1918).

Aurel Popp a ajuns pe frontul italian
`n noiembrie 1915. "B[teau v]nturi reci
printre st]ncile mun\ilor Carstici (Karst).    

Z[pada era p]n[ la genunchi ;i `ntr-un
frig n[prasnic se f[ceau aplica\iile de noap-
te, iar eu, ve;nicul revoltat, la `ncolonarea
de diminea\[, nu o dat[ `mi tr]mbi\am `n
gura mare, nemul\umirile, `n fa\a cama-
razilor mei de 17 ani.

Ningea deja `n decembrie, c]nd dup[
c]teva s[pt[m]ni de exerci\ii de front,
compania noastr[ de infanterie a fost re-
partizat[ regimentului 3 de honvezi din
Debre\in.

~n ianuarie 1916 am ajuns ;i noi pe li-
nia frontului unde `n decurs de dou[
s[pt[m]ni, ̀ n compania mea, abia r[m[se-
ser[ c]\iva dintre cei de 17 ani.

Aceasta fusese o gustare groaznic[ din
ororile r[zboiului...

~n timpul ploilor de prim[var[,
ad[posturile de pe linia frontului, aflate
`n scobiturile f[cute ̀ n st]nc[, se umpleau
de apa de ploaie, iar sanitarii bosniaci de
pe linia frontului aduceau vestea, c[ cei
din ad[posturi `nghe\au `n zilele senine
cu soare!... Ace;ti oameni plini de argil[
asemenea Golemului din poveste, ̀ nmuia\i
`n argila galben[, ar[tau ca ;i c]nd demult
sufletul lor ar fi zburat din ei... 
Niciodat[ nu pot s[ uit aceste mormane
groaznice de noroi..."

Frontul  de Est

~n timp ce germanii ̀ ncercau zadarnic
s[ `nving[ Fran\a `nainte ca Rusia s[-;i
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Pictorul Aurel Popp, fotograf     

Şeful statului major al diviziei 20 infanterie - colonelul Egyed Zoltan (X), Doberdo - 1916

Frontul rusesc - 1917. Locotenent major Po        

Frontul italian - 1916. La stânga< Olah Gyula, căpitan de stat major, la dreapta< Popp Aurel, locotenent major Eger - 1918. Aurel Popp lucr]nd la un ta  
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mobilizeze trupele, imediat dup[ izbuc-
nirea r[zboiului armata rus[ a `ncercat s[
profite de situa\ie ;i a ̀ naintat pe teritoriul
Germaniei. Au fost ̀ ns[ ̀ nfr]n\i ̀ n b[t[liile
de la Tannenberg ;i de la Lacurile Mazu-
riene (5-15 septembrie 1914). Ru;ii au
continuat s[ r[m]n[ pe pozi\ii `n Prusia
p]n[ `n anul 1915.

Dup[ ofensiva austro-ungar[ din
prim[vara ;i vara nului 1915, `naintarea
ru;ilor a luat sf]r;it. Polonia a r[mas ocu-
pat[ `n cea mai mare parte de germani ;i
austrieci. |arul Nicolae II a preluat per-
sonal comanda trupelor ruse;ti. Astfel c[
ru;ii au `nregistrat c]teva victorii `n vara
anului 1916. Dar pierderile au fost `ns[
mult mai mari ceea ce a dus la sc[derea

moralului solda\ilor.
Aurel Popp descrie atmosfera de infern

pe care a tr[it-o pe frontul rusesc. "~n 1916,
toamna t]rziu, Divizia a 20-a de honvezi
- din care f[cea parte ;i regimentul din
Debre\in ̀ mpreun[ cu regimentul de hon-
vezi din Alba Iulia ;i Oradea, ajunsese pe
frontul rusesc unde numai peste c]teva
s[pt[m]ni am depus jur[m]ntul de fide-
litate fa\[ de ultimul ̀ mp[rat al fatalei case
de Habsburg. Nu voi uita niciodat[ acest
jur[m]nt. Ne b[tea o lapovi\[, de parc[ ;i
codrul ne-ar fi pl]ns de mil[. Am jurat,
am jurat fidelitate ;i noi nici nu ;tiam de
ce ne-au c[rat aici. Ni s-a spus c[ de aceea,
pentru ca Divizia s[ se odihneasc[ dup[
pierderile ;i suferin\ele de la St. Michel...

Toat[ lumea vroia s[ se odihneasc[ ;i
s[ se lini;teasc[, ofi\eri ;i solda\i deopo-
triv[... P]n[ ;i venirea noastr[ aici a fost
groaznic[, de pl]ns!

Am venit aici trec]nd mla;tinile Stri-
pei, pe un drum de sc]nduri, care se leg[na
sub noi ca un balansoar... De-a lungul dru-
mului, de o parte ;i de alta, se vedeau pi-
cioare ̀ ncremenite de cai ̀ neca\i ̀ n noroi,
ca ni;te pari str]mbi, pe care ici-colo se
odihneau cronc[nind, ciori mari ;i grase...
Apoi ap[reau din apa murdar[ care p[rea
a fi de o poft[ nest[vilit[, oi;ti ;i ro\i rupte
de c[ru\e, asemenea martorilor unei mici
tragedii, care ne p]nde;te ;i ne a;tepta ;i
pe noi... Sus, pe cerul de un cenu;iu ̀ nchis
;i des, printre norii `nvolbura\i, se auzea

cronc[nitul unui stol mare de ciori care
zburau greu deasupra trupei noastre, trup[
care ̀ nainta de parc[ era ̀ mpins[ din spate
de o putere din lumea de apoi, ne ̀ mpingea
`ntr-un tempo ̀ ncet, c[tre morm]ntul din
fa\a noastr[, acoperit de o cea\[ groas[...

~ntr-o astfel de atmosfer[ de infern,
am ajuns la locul nostru de odihn[, unde
a trebuit s[ depunem jur[m]ntul de fide-
litate, c[ vom muri cu bucurie pentru
`mp[rat!...

Am fost repartiza\i ̀ n armata prin\ului
mo;tenitor german Eitel, `n care era dis-
ciplin[, dar m]ncare pu\in[, at]t pentru
solda\i c]t ;i pentru ofi\eri. Dar cimitirele
continuau ;i aici ca ;i pe frontul italian.
Aveam ;i solda\i de cinzeci de ani, al[turi

de care m[r;[luia m[car un fiu de-al s[u,
pe c]nd ceilal\i trei, sau chiar mai mul\i
a;teptau m[car o veste despre ei, care pu-
teau fi r[pi\i ̀ n orice moment de moarte...

~n loc de odihn[, suferin\ele deveneau
tot mai insuportabile. Terenul ml[;tinos
`nmul\ea tot mai mult `mboln[virile, fa\[
de care cei `nfometa\i nu aveau nicio re-
zisten\[. Tot mai des ;i mai des plecau tre-
nurile cu r[ni\i ;i bolnavi spre Lemberg."

Efortul de r[zboi al Rusiei a fost afectat
de Revolu\ia Rus[ din anul 1917 de care
armatele german[ ;i austro-ungar[ au pro-
fitat `n timpul ofensivei din var[ c]nd au
ocupat Bucovina ;i cea mai mare parte din
Gali\ia. Trupele ruse;ti erau `n pragul
`nfr]ngerii. Dup[ o nou[ ofensiv[ ger-
man[, noii conduc[tori bol;evici ̀ n frunte
cu Lenin ;i Tro\ki au acceptat Tratatul de
Pace de la Brest-Litovsk semnat ̀ n 3 martie
1918. Pacea semnat[ `ntre Puterile Cen-
trale ;i Rusia a consfin\it destr[marea fos-
tului Imperiu |arist. Probabil c[ `n lipsa
condi\iilor speciale create de acest r[zboi,
Lenin ;i tovar[;ii s[i nu ar mai fi ajuns ni-
ciodat[ la Putere.

Cum a fost perceput[ de c[tre solda\i
"Marea Revolu\ie Socialist[ din Octom-
brie" afl[m din memoriile pictorului
s[tm[rean< "Spre sf]r;itul lui octombrie,
solda\ii ru;i ce sufereau `n primele linii
ale frontului, au fost n[p[di\i de un fel de
febr[ pacifist[... Nimeni nu ;tie cum a
`nceput, dar la un moment dat, ai no;tri
cu mai multe c[ru\e transportau tot felul
de alimente pe front. Oamenii din cele
dou[ tabere du;mane parc[ niciodat[ nu
s-ar fi `mpu;cat, ie;eau veseli, unul dup[
altul din tran;ee, r]z]nd, jubil]nd, fugeau
unul c[tre altul, vorbea fiecare pe limba
lui, se `mbr[\i;au ;i se s[rutau.

Toat[ linia frontului ar[ta de parc[ o
mare mul\ime se preg[tea pentru o mare
adunare, veni\i de departe ;i a;a cum
obi;nuiau rudele sau bunii amici, se
`mbr[\i;au, se `mbiau cu plosca ;i cu ali-
mente, pe care ai no;tri le-au adus>
m]ncau, gustau, ca ni;te vechi cuno;tin\e.
Apoi nu peste mult au ̀ nceput s[ danseze,
b[t]ndu-se prietene;te pe umeri,
`n\eleg]ndu-se de parc[ ar fi fost vechi
prieteni ;i nu du;mani...

:i to\i am crezut c[ a sosit Pacea..!
Apoi dintr-o dat[ s-au auzit tunurile!
:i to\i cei ce se `mbr[\i;au pl]ng]nd,

acum `mpu;cau din nou... Visul a `ncetat,
de parc[ nu s-ar fi `nt]mplat nimic, ne
omorau din nou!"

Din Rusia la Eger

"Cr[ciunul anului 1917 m-a prins la
Eger, `n cadrul batalionului. Doi ani am
tr[it pe dou[ fronturi groaznice, unde mii
;i mii de oameni au fost nimici\i ̀ n luptele
cele mai odioase... Am adus acas[ ̀ n suflet
amintirea atacurilor cu gaze, atacurilor cu
arunc[toare de fl[c[ri, focurilor de arm[,
o muzic[ wagnerian[, oroarea ;i groaza
r[ut[\ii oamenilor, sentimente ce au cres-
cut ̀ n mod uria; ̀ n sufletul meu ;i a;a me-
reu nemul\umit...

Dar acas[ ̀ n acest Hinterland cu o pace
silit[, nu mi-au disp[rut viziunile groaz-
nice. Nu, pentru c[ aici, l]ng[ tovar[;ii
mei numul\umi\i din Budapesta, vechii
mei tovar[;i, cu care ̀ mpreun[ ̀ n anii stu-
den\iei participam la manifest[rile anuale
de `nt]i mai - m[ stimluau din nou cu tot
mai mult[ r]vn[, p]n[ c]nd `n octombrie
1918, aceste nemul\umiri s-au transformat
`ntr-o victorioas[ revolu\ie ce a izbucnit
pe str[zile Budapestei..."

***

Cele peste 300 de fotografii adunate ;i rea-
lizate de Aurel Popp `n perioada 1914-
1918 constituie materialul unui documen-
tar despre evenimentul fondator al lumii
`n care tr[im, Primul R[zboi Mondial. Fil-
mul va fi difuzat la Informa\ia TV.

A consemnat 
Adriana Zaharia
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   fii din Primul R[zboi Mondial

      opp Aurel și Racz Misa medic primar veterinar

Frontul rusesc - 1917. Sublocotenenți la exerciții cu grenade 

        ablou Frontul rusesc  -  Vol]nia 1917. Exerciții de tăiere a sârmei ghimpate…. 
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Printre cele mai
eficiente metode de
pierdere în greutate se află
şi cura cu sfeclă roşie. 

În același timp este și o cură de
detoxifiere a organismului. Sfecla ro-
șie aduce și alte beneficii organismu-
lui, de aceea este bine să fie consu-
mată și de către cei care nu țin o dietă
strictă. 

Aflați în continuare în ce constă cu-
ra cu sfeclă roșie și care sunt beneficiile
acestei legume asupra sănătății.

Beneficii

Sfecla roșie este bo-
gată în principii 

nutritive, fiind recomandată în special
persoanelor care se confruntă cu afec-
țiuni ale sângelui, celor care suferă de
anemie, de hepatită cronică, de diabet,
de gastrită hiperacidă, de hipertensiu-
ne, de ateroscleroză, de boli renale, de

constipație, de varice, copiilor și femei-
lor însărcinate. Această legumă este
bogată în fier, fosfor, potasiu, caroten,
vitaminele A, B1, B2, B3 si B6, proteine
și fibre alimentare.

Cele mai sănătoase legume sunt
cele tari, rotunde, fără pete și de cu-
loare roșu închis, cu frunze și rădăcini
verzi. Frunzele pot fi consumate în
salată. Evită sfeclele cu forme alungite
și cu coajă sărită pe alocuri, căci aces-
tea vor deveni tari, fibroase și vor avea
un gust foarte puternic. Pentru a le
păstra proaspete până la 3 săptămâni,
introdu-le la frigider într-o cutie de
plastic. 

Sfecla nu se păstează la congelator
deoarece se va înmuia în momentul
preparării. 

Cum se ține cura cu sfeclă 
roşie

Sfecla roșie poate fi consumată
crudă, fiartă, coaptă sau conservată,
fie ca atare, fie într-o salată cu usturoi,
ceapă, ulei de măsline, sare și oțet. Da-

că vrei s-o consumi crudă, dă-o pe ră-
zătoare și asezoneaz-o cu ulei de mă-
sline și zeamă de lămâie. Poți obține
o salată delicioasă și din sfecla roșie
fiartă sau coaptă. Fierbe-o în apă cu
sare, cel puțin o oră, fără a o curăța de
coajă, în acest fel păstrându-și culoa-
rea și savoarea. 

Dacă o coci în cuptor, ai grijă să
n-o scoți înainte de a fi complet coaptă
pentru a-și păstra toate proprietățile
nutritive.

Pe parcursul întregii diete este in-
dicat să se consume cel puțin 3 litri
de apă dar și suc de sfeclă roșie. Acesta
se va bea înaintea celor trei mese prin-
cipale, întrucât, grație concentrației
de fibre, va diminua considerabil ape-
titul și va îmbunătăți tranzitul intes-
tinal. Pentru prepararea acestui suc ai
nevoie de 6 sfecle roșii, 10 morcovi și
10 portocale, care se vor mixa, licoarea
rezultată fiind apoi introdusă la frigi-
der într-un recipient închis.

Programul

În fiecare dimineață, bea suc de
lămâie pe stomacul gol, cu o oră în-
ainte de a lua micul-dejun. Meniul es-
te aproximativ același în fiecare zi<

Mic-dejun< un pahar de suc de sfe-
clă roșie, o ceașcă de ceai sau de cafea
cu lapte degresat, o felie de pâine in-
tegrală prăjită, 70 g brânză proaspătă
cu 0% grăsimi sau un iaurt degresat,
un măr>

Prânz< un pahar mare de suc de
sfeclă roșie, o salată (castraveți, roșii,
spanac sau frunze de sfeclă roșie, sa-
lată verde, nuci, ulei de măsline), orez
pregătit la cuptor însoțit fie de carne
de pui fără piele, fie de pește la cuptor,
o portocală>

Cină< un pahar de suc de sfeclă ro-
șie, supă de legume și vinete coapte la
cuptor, un măr sau o felie de pepene
galben sau roșu.

Cura cu sfeclă roșie se ține timp
de 14 zile și promite să slăbești apro-
ximativ 4 kg. 

Nu uita că rezultatele oricărei diete
depind în mare măsură și de efortul
fizic depus, așa că 30 de minute de ac-

Multe diete promit rezultate
peste noapte. Unele sunt eficiente
altele pot dăuna organismului.
Înainte de a prezenta lista unor
diete mai mult sau mai puțin
eficiente, iată câteva reguli
importante. 

Respectă cele trei mese pe zi și gustarea
ușoară între ele. Niciodată să nu sari peste
micul dejun. Meniul trebuie variat și
încearcă să incluzi toate grupurile de
alimente. Bea cel puțin 2 l de apă zilnic.
Nu renunța de tot la pâine și optează
pentru produsele din cereale nerafinate.
Nu consuma alimente prăjite, ci mai
degrabă preparate la abur sau în folie de
aluminiu. Renunță la metoda
“ciugulitului” și, în cazul în care simți
foame, prepară-ți o “gustare”. Unele
regimuri alimentare pot fi riscante. De
aceea este bine să cunoști anumite
caracteristici ale fiecăreia. 

Regimul Atkins

Această dietă se bazează pe excluderea
hidraților de carbon, deci a tuturor
alimentelor care conțin glucide (cereale,
fructe, produse dulci, lactate), cu excepția
brânzeturilor. În schimb se consumă
carne, pește, ouă, grăsimi animale și
vegetale, legume.

Regimul Hollywood

Principiu< se bazează pe consumul
excesiv de fructe și legume, până la
saturație. Atenție! Carența în proteine este
inevitabilă și atrage după sine slăbirea
musculaturii.

Regimul Crono

Acest regim consideră că alimentele
trebuie consumate la timpul potrivit.
Permite consumul oricărui aliment,

inclusiv a dulciurilor. De fapt, este un
regim hipocaloric, care propune
organizarea hranei în 4 mese pe zi.
Meniurile alese nu trebuie să depășească
1400 de calorii pe zi la bărbați și 1000 la
femei.

Regimul Mayo

Principiul< 3 mese pe zi, compuse din
alimente bogate în proteine și legume. Sunt
excluse alimentele îndulcite, produsele
lactate și grăsimile. Pâinea, cerealele și
fructele sunt limitate. Recomandate sunt
ouăle, carnea și peștele. Atenție! Există
riscul carențelor de vitamine și calciu, așa
încât regimul trebuie evitat mai cu seamă
de femeile gravide.

Regimul Montignac

Este un regim disociat, iar hidrații de
carbon se impart în “buni” (produse
integrale, legume) și “răi” (zahăr, pâine
albă, alcool, cartofi). Caloriile produse de
grăsimi scad automat, însă apare pofta de
dulce. Numărul caloriilor acceptate zilnic

este de 1400.

Regimul spartan – Max Plank

Metabolismul se modifică și se pierde
în greutate printr-un regim bogat în
albumine și extrem de sărac în hidrați de
carbon. Alimentația este repartizată în 2-
3 mese pe zi. Atenție! Din program lipsesc
fructele și legumele, iar colesterolul este
prea ridicat. Pierderea în greutate este
reală, dar efectul “jojo” (revenirea
kilogramelor) este garantat.

Regimul Low Fat 30

Se bazează pe alimente cu cel mult
30% grăsime. 70% din caloriile zilnice sunt
produse de hidrații de carbon și de
albumine – o combinație recomandată de
majoritatea specialiștilor europeni. Este
pe placul vegetarienilor, în special. Se
consumă musli cu fructe și lapte degresat,
pește la grătar, salate, orez, iaurt. Sunt
interzise prăjiturile, pane-urile, sosurile cu
ulei, smântâna și frișca. Este o metodă
promițătoare, cu condiția să fie ̀ nsoțită de

exerciții fizice.

Dieta Grazing

Se recomandă consumul alimentelor
puțin și des, anume în cadrul a 7 mese pe
zi, și consumul a 2-3 l de apă plată. Sunt
permise lactatele, fructele, legumele și
cerealele și se interzic cu desăvârșire
produsele calorice, cum ar fi zahărul,
grăsimile, sarea, făinoasele și alcoolul. În
plus, se adaugă un program de exerciții
fizice.

Regimul Gesta

Regimul Gesta se bazează pe alimente
bogate în proteine, calciu și vitamine. Prin
consumul mare de lichide fie de apă, suc
de fructe sau lapte degresat se realizează și
detoxifierea organismului. Alimentația se
împarte în 3 mese pe zi, fără a depăși 500
g de hrană la o masă, respectându-se și
legea “421” – 4 glucide, 2 protide, 1 lipidă.
Se beau lichide înainte de masa de prânz
și niciodată în timpul meselor.

Regimul disociat

Principiul este simplu, separarea
alimentelor. Sunt interzise combinațiile
proteine-zaharuri, proteine-grăsimi.
Alimentele aflate în combinații
“periculoase” se pot mânca fiecare în parte,
cu condiția ca între ele să existe distanța
de timp necesară digestiei (proteinele au
nevoie de 3-4 ore de digerare, iar fructele
de 1-2 ore). Recomandate sunt legumele
(eventual alături de proteine sau făinoase)
și fructele ca atare.

Regimul cu fibre

Este conceput pentru un aport zilnic
de 30-50 g de fibre, iar restul alimentației
este o completare redusă de zaharuri și
grăsimi. Suplimentul este format din
cereale, în special ovăz și fructe uscate.
Este un regim hipocaloric foarte restricitv,

de evitat în cazul persoanelor cu probleme
intestinale.

Regimul cu supă

Fiecare masă principală se compune
dintr-o supă care arde grăsimile. În rest se
consumă doar produse slabe, dar bogate
în proteine. Este recomandat un supliment
de multivitamine. Fiind un regim
hipocaloric sever, revenirea la greutatea
inițială este inevitabilă.

Regimul pe grupe sanguine

În funcție de grupa sanguină, oamenii
suportă și valorifică în mod diferit
proteinele din hrană. Este eficient, pentru
că greutatea ideală se atinge cu timpul, de
la sine. Totuși, pentru această teorie nu
există dovezi științifice. Alimentația este
parțial unilaterală și relativ grasă, iar
succesul îndoielnic.

Regimul “lunar”

Se spune că luna influențează
pierderea în kilograme. Când este în
descreștere, eficiența dietei sporește. În
principiu, toate alimentele sunt permise,
însă sub deviza “câte puțin din totul”.
Regimul “lunar” mizează mai mult pe
produsele naturale, neprelucrate
industrial< multe fructe și legume
proaspete și carne puțină. 

Postul

Acest regim interzice complet hrana
timp de o zi și se bea doar ceai de plante
neîndulcit. Cele câteva sute de grame
pierdute, vor fi însă puse imediat la loc,
organismul grăbindu-se să stocheze
grăsimi, în vederea unui nou episod de
acest gen. Dietele nu urmăresc un tipar
anume. Fiecare este destinată unei anumite
probleme. Unele se pot adapta
oganismului tău, însă altele trebuie să le
eviți. Ceea ce este important este să nu-ți
neglijezi sănătatea.

Beneficiile curei cu sfecl[ăro;ie

Alegerea dietei perfecte în func\ie 
de nevoile individuale
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Înghe\at[ de cas[, 
din pepene galbene

Paprica; de pui cu
smântân[ ;i g[lu;te

Mod de preparare<

Pepenele galben și mascarpone se
mixează până devine o pastă omogenă
fină. Frișca se bate spumă, apoi cele două
se amestecă, se adaugă cardamomul,
mierea și romul sau esența. Se mai bate

3-4 minute cu mixerul, sau se amestecă
30 minute cu aparatul pentru înghețată.
Dacă pentru a amesteca compoziția uti-
lizați mixerul, după ce este gata, timp de
3 ore se mai lasă la congelator, dar nu în
sertarul de congelare rapidă. La servire
se ornează cu spumă de frișcă, cu bucăți
de pepene galben sau alte fructe și cu
frunzulițe de mentă.  

Ingrediente<

500 g de miez de pepene gal-
ben, cât mai dulce și mai aromat,
400 ml de frișcă lichidă, 150 g de
mascarpone (cașcaval cremă),
miere după gust, o linguriță de car-
damom (condiment exotic), 2-3
linguri de rom, sau câteva picături

de esență de rom.

Mod de preparare< 

Ceapa și ardeii se mărunțesc și se
călesc în ulei. Se adaugă carnea și se
prăjește ușor, până când capătă u
crustă albă, se adaugă boiaua și con-
dimentele și se stinge cu apă. 

Se fierbe astfel, până când carnea
se înmoaie și apa scade de tot. În ule-
iul de sub carne se presar[ făina, se
amestecă și se adaugă smântâna di-
zolvată cu 2-3 linguri de apă caldă.

După ce începe din nou să fiarbă se
mai adaugă puțină apă, până când
sosul va căpăta consistența dorită și
se mai lasă c]teva minute la fiert.

Pentru g[luște se pun circa 3 l de
apă cu sare la fiert, într-un vas de cel
puțin 4 l. Se amestecă făina cu ouă,
un vârf de cuțit de sare și puțină apă
rece. Se bate bine, până devine o pas-
tă omogenă. Cu ajutorul unei linguri
se mărunțește în apa clocotită, iar
după 8-10 minute de fierbere se stre-
coară. 

Ingrediente<

Pentru papricaş< 4 pulpe de
pui sau 4 jumătăți de piept de pui,
eventual 8 aripioare, o ceapă (circa
100-120 g), un ardei gras, ulei, o
linguriță de boia de ardei, 2 linguri
de făină, circa 150 g de smântână,
sare, piper, puțin ulei.

Pentru g[luşte< 300 g făină al-
bă, 2 ouă, sare.

Linzer cu nuci

Mod de preparare<

Nucile, zahărul și zahărul vanilat se
fierb în lapte, până când compoziția de-
vine păstoasă. Făina se freacă bine-bine
cu untura, apoi se adaugă zahărul, zahă-
rul vanilat, praful de copt, sarea și gălbe-
nușul de ouă se amestecă, apoi încet, se
adaugă smântâna, până când aluatul ca-
pătă o consistență potrivită pentru întins.

Se mai frământă puțin și se împarte în
două. Se întinde la mărimea tăvii și se
pune în tava unsă cu unt sau untură. 3
albușuri se bat spumă tare și se amestecă
cu nucile deja răcite, apoi se toarnă peste
blat. Se acoperă cu cel de al doilea blat,
sau cu un grilaj făcut din aluatul rămas,
ori acest aluat se poate răzui peste um-
plutură, apoi se unge cu albuș de ouă. Se
coace în cuptor preîncălzit, la foc potrivit,
circa 30 minute. După răcire se presară
cu zahăr pudră.

Ingrediente<

Pentru blaturi< 1/2 kg făină fi-
nă, 4 linguri de untură, 4 linguri
de zahăr, 4 gălbenușuri de ouă, 1-
2 plicuri zahăr vanilat, un plic de
praf de copt, un vârf de cuțit de
sare, și 2-300 g de smântână (în
funcție de grosimea sa). Pentru
umplutură< 500 g miez de nucă
măcinat, 6 linguri de zahăr, 1-2
plicuri zahăr vanilat, 200 ml lapte
dulce, 4 albușuri de ouă.

Sup[ de var[ cu ciuperci 
de p[dure

Mod de preparare<

Ingredientele se curăță, se spală,
zarzavaturile se feliază subțire, ciuper-
cile se taie bucăți mai mărișoare, ceapa
se mărunțește cât se poate de fin, iar
slănina se taie cubulețe. În vasul în care
dorim să facem supa se pune slănina
la prăjit, iar când își lasă toată untura,
slănina prăjită se scoate. În untura ob-
ținută se călește ușor ceapa, apoi se

adaugă zarzavaturile și ciupercile.
Când toate se fac sticloase, se presar[
cu boia de ardei, se amestecă, se adaugă
sare, piper și delicat. Se stinge cu apă,
cât să acopere bine toate ingredientele,
se răzuiește puțină coajă de lăm]ie, care
va da supei o aromă deosebită, foarte
răcoritoare. Se fierbe acoperit, la foc
mic, circa 30 de minute. Se mai pot
adăuga tăiței sau g[luște, după prefe-
rință, dar nu în mod obligatoriu. Se
servește cu ardei iute, eventual ornată
cu frunze de pătrunjel.

Ingrediente<

4-500 g de ciuperci de pădure
proaspete (preferabil cumpărate
de la magazin, dar mai multe fe-
luri, în amestec, sau verificate
obligatoriu de un specialist), o
ceapă, 2-3 morcovi, 2 fire de pă-
trunjel, 100 g de slănină afumată
(se poate suplini cu ulei), puțină
coajă de lămâie, sare, piper, boia

de ardei, delicat de casă .

Macul de grădină este o plantă ier-
boasă a cărei tulpină ajunge până la 1
m înălţime, ramificându-se numai în
partea ei superioară. Frunzele de la ba-
za tulpinii sunt lung peţiolate, cele de
pe tulpina mijlocie scurt peţiolate şi
cele din partea superioară a tulpinii
sunt lipsite de peţiol. Florile sunt mari,
de culoare albă, roză sau roşie, uneori
chiar violetă. Fructul este o capsulă
ovoidă turtită, acoperită cu un căpăcel
(ca o pălărioară). Seminţele sunt mă-
runte, negre-cenuşii, bogate în ulei şi
au un gust plăcut aromat. Planta se cul-
tivă pentru utilizări alimentare, medi-
cinale şi chiar ornamentale.

Macul de grădină conţine

De la această plantă se folosesc pen-
tru scopuri medicinale< fructele (Capita
Papaveris sau Fructus Papaveris) se re-
coltează înainte de maturitate. Se mai
folosesc şi seminţele, dar mai mult pen-
tru nevoi alimentare. Capsulele de mac
conţin un suc lăptos bogat în gumire-
zine, grăsimi, substanţe proteice, mu-
cilagii, enzime, acizi organici, alcaloizi
specifici (morfina, narcotina, narceina,
papaverina, tebaina, laudanina, coda-
mina etc). Seminţele de mac conţin ulei
gras, proteine, glucide etc.

Proprietăţi terapeutice

Întrebuinţarea fructelor de mac se
face numai sub supravegherea medi-
cului deoarece conţinutul lor în mor-
fină, care are o puternică acţiune anal-
gezică, prezintă inconvenientul de a
provoca obişnuinţă cu consecinţe foar-
te grave. Având în vedere acest lucru
utilizarea chiar empirică a acestei plan-
te este periculoasă şi practica de a da
copiilor fiertură de mac ca să doarmă
este cu totul contraindicată. De aceea
la copii nu se prescriu preparatele din
mac nici pentru uz extern. Chiar pen-
tru adulţi folosirea de ceai din capsule
de mac pentru a putea dormi a dus în

frecvente cazuri la intoxicaţii grave.
În caz de intoxicaţii accidentale se

recomandă spălaturi stomacale, căr-
bune medicinal, purgative şi produse
cu tanin.

Recomandări pentru gargară
şi clismă 

Gargară
Se folosesc două capsule de mac

care se pune într-o ceaşcă cu apă şi se
adaugă o linguriţă de seminţe de in. Se
fierbe un sfert de oră şi apoi după răcire
se adaugă 10 g miere şi 2 g borax. Se
face gargară în angină şi amigdalită.
Clismă

Se folosesc 15 capsule de mac, 15 g
seminţe de in, 10 g nalbă mare, 10 g
flori de lumănărică (Verbascum) şi 100
ml apă. Se fierbe totul până scade la
un volum de 500 ml, după care se lasă
să se răcească şi se strecoară. Se face
clismă în colici intestinale, litiază bi-
liară şi renală.

Text selectat ;i adaptat de Ioan A.

Macul este un bun 
remediu pentru 

litiaza biliar[ ;i renal[

Întrebuinţarea fructelor de mac se face numai sub supravegherea me-
dicului deoarece conţinutul lor în morfină, care are o puternică acţiune
analgezică, prezintă inconvenientul de a provoca obişnuinţă cu consecinţe
foarte grave.
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~n 2012 când Parnia era medic la  un spital din New York,

o treime din pacienții declarați morți au fost readu;i la viață
de Parnia ;i de echipa lui de asistenți cu ajutorul tehnologiei
medicale moderne. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Ați auzit de Sam Parnia, medi-
cul britanic care pretinde că învie
morții? A devenit o celebritate
mondială în urma publicării in
2013 a cărții lui, The Lazarus Ef-
fect< The Science that is Erasing the
Boundaries Between Life and De-
ath (“Efectul Lazar< :tiința care eli-
mină granițele ̀ ntre viață ;i moar-
te”). 

În cele 292 de pagini ale ei, cartea des-
crie ultimele descoperiri în domeniul rea-
nimării. Învațăm din ea că în ultimele de-
cade, progresul tehnologic în domeniul
reanimării a fost atât de mare, încât, afirmă
Parnia, se poate vorbi de o adevărată în-
viere a morților. De fapt, el descrie cazuri
ale multor pacienți, ai lui ;i ai altor medici,
care au fost “morți” vreme de ore în ;ir, ori
chiar ;i de zeci de ore, dar care au fost rea-
du;i la viață. 

Există speranța că moartea
nu este ireversibilă

Acest lucru îi dă lui Parnia ;i colegilor
lui de bresală speranța că omenirea se află
la pragul unei epoci cu totul nemaiîntâlnite
în istoria ei< moartea nu e ireversibilă ci
reversibilă. Rămâne ca în viitor medicii ;i
oamenii de ;tiință să perfecționeze tehno-
logia medicală să poată readuce la viață
morții atâta timp cât există posibilitatea
de a transmite oxigen creierului. 

Teoria lui Parnia e simplă. Moartea se
produce atunci când creierul nu mai este
alimentat cu oxigen. Oxigenul, la rândul
lui, este transmis creierului prin sânge,
care la rândul lui este pompat în tot trupul
de inimă. Când inima încetează să mai ba-
tă înseamnă c[ s`ngele nu mai circulă, sân-
gele nu mai ajunge la creier, creierul e lipsit
de oxigen, încetează să mai funcționeze,
iar celulele încep să moară. Tehnica mo-
dernă ajută la inversiunea acestui proces.
De fapt, în 2012 când Parnia era medic la
un spital din New York, o treime din pa-
cienții declarați morți au fost readu;i la
viață de Parnia ;i de echipa lui de asistenți
cu ajutorul tehnologiei medicale moder-
ne. 

The Lazarus Effect, îns[, nu e un ma-
nual de medicină. Pe lângă aspectele teh-
nice ale procesului încetinirii vieții ;i al

morții, ea discută, în câteva capitole, un
subiect cu care toții ne vom confrunta mai
devreme ori mai târziu< moartea. 

Interesant pentru un cre;tin, însă, este
concluzia ;tiințifică cvasi-unanimă a în-
ceputului Mileniului III< există viață după
moarte. Tot mai mulți medici, printre care
;i Parnia, cred ;i afirmă că există viață dup[
moarte. Cât de lungă este această “viață
după moarte”? Pentru moment, după Par-
nia, longevitatea ei corespunde numărului
de ore sau de zile când pacientul e mort
înainte de a fi readus la viață. 

Intrebări fascinante 

Întreb[rile propuse ̀ n The Lazarus Ef-
fect sunt cu totul fascinante, mai ales pen-
tru un om al credinței. Cum e să treci din-
colo de moarte? Ce se întâmplă imediat
după moarte dar înainte ca celulele să fie
vătămate ireversibil să nu mai poată susține
viața? Dacă am putea trece dincolo de acest
stadiu, ce am putea spune celor din jurul
nostru despre experiențele noastre, ;i ce
ar gândi ei despre noi? Ne-ar crede ei oare? 

Parnia î;i argumentează teza cu probe
medicale care parvin din toată lumea. Mii

de oameni care au fost reanimați descriu
cu lux de amănunte ce au văzut ;i auzit
dincolo de moarte. (“People have now re-
gularly died, come back to life, and told us
what they have experienced in that early
period of death”.) (“Oameni care au murit
s-au reîntors la viață ;i ne-au povestit ex-
periențele lor în perioada de început a
morții”) Astfel de expriențe au început să
fie documentate de medici în anii '70, ele
fiind atunci numite “near-death exper-
tiences” (NDE), adic[ “experiențe aproape
de moarte”. Pe parcursul carierei lui, Parnia
a documentat experiențele a peste 500 de
pacienți “morți” care au revenit la viață. 

Experiența multora dintre ei a fost un
sentiment al păcii, fericirii ;i al mulțumirii
de nu mai avea dureri. Mulți descriu o tre-
cere cu o viteză uimitoare printr-un tunel
de lumină, fiind a;teptați la capătul tune-
lului de o ființă luminoasă care îi prime;te
cu brațele deschise. 

Alții se descriu fiind acompaniați de
ființe în alb care îi conduc prin tunelul de
lumină ;i care le spun să nu le fie teamă.
Alții descriu că se întâlnesc cu cei dragi
din familiile lor care au murit înaintea lor.
Alții povestesc despre ni;te panorame de
o frumusețe ireală, de nedescris, un cer

senin, o muzică suavă ;i pl[cută pe care
nu au mai auzit-o niciodată. Alții î;i rev[d
viața, ;i li se punctează fiecare lucru rău
pe care l-au făcut. Unii descriu că au simțit
că s-au dezlipit de trupul omenesc, au de-
venit u;ori ;i au zburat. Alții descriu că au
fost îmbrăcați în haine noi, albe, ori că au
văzut o mulțime mare de oameni îmbra-
cați în haine noi, albe. Altele descriu că se
simțeau atrase către o lumină puternică
aflată la cap[tul unui tunel. 

Unele persoane descriu ființa de la ca-
pătul tunelului ca fiind Dumnezeu ori
Hristos, o “ființă desăvâr;ită”, plină de com-
pasiune, dragoste ;i milă. 

Mulți dintre ace;ti oameni spun că au
fost “trimi;i” înapoi de Ființa Desăvâr;ită
ca să-;i îngrijească familia rămasă în urmă.
Alții spun că au cerut “Ființei Desăvâr;ite”
să-i lase să se reîntoarcă în viață s[-i îngri-
jească pe cei dragi. 

Viața acestor oameni, odată readu;i la
viață, e schimbată radical< toți doresc să se
pună în slujba semenilor lor. Alții sunt de-
primați văzând cât de rău s-au comportat
cu semenii lor cât timp au fost în viață ;i
la reîntoarcere î;i propun să ducă o viață
exemplară. Simt că li se acordă încă o ;ansă
să-;i trateze semenii cu bunătate. 

Mulți descriu o trecere cu o viteză uimitoare printr-un tunel de lumină, fiind a;teptați la capătul tunelului de o ființă luminoasă care
îi prime;te cu brațele deschise
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10 miliarde de locuitori
p]n[ la sf]r;itul 
acestui secol

Scorți;oara este un condiment
extrem de popular, originar din Sri
Lanka ;i sudul Indiei. Ea conține
diverse componente active, precum
uleiurile esențiale, taninele ;i car-
bohidrații. 

Scorți;oara are efecte anticancerigene,
scăzând cantitatea de sânge care ajunge la
tumori, astfel că celulele bolnave mor.

Reduce riscul de limfom, mela-
nom ;i alte forme de cancer

Studiile pe ;oareci arată că mirodenia
reduce riscul de limfom, melanom, cancer
cervical ;i colorectal, dar ;i alte forme ale
acestei boli. Scorți;oara reduce semnifi-

cativ nivelul de lipide din sânge, mai ales
în cazul persoanelor cu diabet de tip 2. 

În cadrul unui studiu, participanților
le-au fost administrate 1, 3 sau 6 grame de
scorți;oară pe zi, timp de 40 de zile. În
rândul celor 60 de voluntari, trigliceridele
au fost reduse între 23% ;i 30%, iar coles-
terolul rău cu 7%-27%. Colesterolul total
a fost redus cu 12%-26%. Scorți;oara re-
duce rezistența la insulină ;i glucoză, după
cum arată un studiu realizat pe ;oareci.
Aceasta activează ni;te receptori cu rol în
menținerea greutății. În cadrul unui studiu
publicat În jurnalul “Biochimie” s-a testat
abilitatea scorți;oarei de a regla cantitatea
de zahăr din sânge, concluzionându-se c[
substanța activă conținută de mirodenie
are două efecte directe asupra glucozei. Îi
stimulează asimilarea ;i ajută la o mai bună
absorbție la nivelul celulelor. Cinamalde-

hida (substanța activă) are un efect incre-
dibil de puternic în ceea ce prive;te pre-
venirea diabetului. Ace;ti compu;i, care
ajung în organism dacă bei ceai de
scorți;oară, au beneficii surprinzătoare
asupra sănătații, având efect antioxidant,
antimicrobial, antiinflamator, antidiabetic
;i anti-tumoral, potrivit Live<trong. 

Scorți;oara este utilizată în toată lu-
mea, este renumită pentru aroma sa de-
osebită de neuitat ;i folosită atât sub formă
de condiment pentru gătit dar ;i în diferite
băuturi. Ceaiul de scorți;oară este benefic
pentru sănătatea organismului – amelio-
rează simptomele de gripă ;i r[ceală, îm-
bunătățe;te circulația sângelui, vindecă in-
digestia ;i încălze;te corpul – este reco-
mandat în timpul iernii când temperaturile
sunt scăzute.

Efectul anticancerigen al unui condiment banal

Un medic britanic pretinde 
c[ învie mor\ii

Scorți;oara are efecte anticancerigene

TerraOrganizatia United Nations
Population Fund (UNFPA), a publicat
la sfâr;itul lui octombrie 2011 cel mai
recent raport al ei. Organizația con-
sideră că populația Terrei va continua
să crească pentru a ajunge la 9,3 mi-
liarde de locuitori în anul 2050 ;i la
peste 10 miliarde de locuitori până la
sf]r;itul acestui secol.

Potrivit ONU, până în anul 2025,
India va deveni țara cu cea mai mare
populație din lume, devansând Chi-
na, urmând să atingă în acel an pragul
de 1,5 miliarde de locuitori.

Japonia, ca ;i alte state bogate, va
trebui să facă față procesului de îm-
bătrânire a populației. În Europa de
Nord, numărul persoanelor în vârstă
de 60 de ani nu a încetat să crească în
ultimii 20 de ani, iar populația din
aceste țări are o speranță de viață de
80 de ani, comparativ cu speranța de
viață de 54 de ani din țările Africii
subsahariene.

Numărul persoanelor în vârstă de
peste 60 de ani, care era de 384 de mi-
lioane în 1980, a ajuns astăzi la 893
de milioane ;i va fi de 2,4 miliarde în
anul 2050, potrivit UNFPA.

În regiunile cel mai dezvoltate, un
locuitor din patru are în prezent o
vârstă de peste 60 de ani. Până în
2050, această proporție va cre;te la
unu din trei (33,3%).

UNFPA a semnalat faptul c[ nu-
mărul persoanelor care trăiesc cu mai
puțin de 1,25 de dolari pe zi a scăzut,
trecând de la 1,8 miliarde în 1990 la
1,4 miliarde in 2005. :i procentul per-
soanelor care suferă din cauza foa-
metei a scăzut după 1990, însă, în cifre
absolute, numărul lor a crescut de la
815 milioane în 1990 la 925 milioane
în 2011.

Inegalitățile sociale continu[ să
crească. În 1960, oamenii bogați care
reprezintă 20% din totalul populației
mondiale dețineau 70% din totalul
veniturilor. În 2005, ei aveau 77% din
avuțiile mondiale.

În opinia secretarului general al
ONU, bebelu;ul cu numărul 7 miliar-
de, indiferent de țara lui natală, "s-a
născut  într-o lume a contradicțiilor<
o abundență de hrană, dar `n conti-
nuare, în zilele noastre, un miliard de
oameni merg seara la culcare cu foa-
mea în stomac", a declarat Ban Ki-
moon într-un interviu acordat revis-
tei Time.

Popula\ia Terrei a depă;it luni, 31
octombrie 2011, pragul istoric de 7
miliarde de locuitori, potrivit estimă-
rilor ONU. Pragul de 6 miliarde de
locuitori a fost atins în 1999. ONU l-
a ales atunci pe Adnan Nevic, un be-
belu; născut la Sarajevo, ca fiind lo-
cuitorul simbolic cu numărul 6 mi-
liarde de pe planetă.
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A impresionat `ntotdeauna
prin alura de gentleman ;i deter-
minarea lui. Aceste `nsu;iri se
oglindesc ̀ n felul impecabil ̀ n ca-
re se `mbrac[, `n munca lui, `n
succesul lui ;i chiar `n suferin\a
lui. :i la cei 82 de ani ai s[i `;i iu-
be;te la fel de mult meseria ;i do-
rin\a lui de a le face pe femei s[
arate fabulos are aceea;i intensi-
tate. De la Renta nu ;i-a schimbat
niciodat[ stilul s]rguincios de a
munci ;i de a-;i perfec\iona ta-
lentul. Pur ;i simplu ador[ s[
creeze rochii noi, care le fac pe fe-
mei s[ viseze. Moda a fost visul
lui ;i a devenit realitate, fapt ce-l
determin[ s[ mearg[ mai departe
zi dup[ zi. 

De peste cinci decenii, Oscar de la
Renta este designerul preferat de vedete
(Oprah Winfrey, Sandra Bullock, Halle
Berry, Sarah Jessica Parker sau Cameron
Diaz) ;i Prime Doamne ale Statelor Uni-
te (Jacqueline Kennedy Onassis, Nancy
Reagan, Hillary Clinton ;i Laura Bush),
mai ales pentru ocazii importante, ca
de exemplu gale de Oscar ;i Baluri de
`nvestire. El este maestrul care le ̀ nv[lu-
ie pe femei ̀ n rochii din ;ifon ;i tafta de
m[tase, care se aseam[n[ cu ni;te opere
de art[. Chiar el a spus c[ niciun sunet
nu e mai feminin ca femeia `mbr[cat[
`ntr-o rochie de tafta. 

N[scut `n Republica Dominican[,
Oscar a ̀ nceput s[ studieze arhitectura,
apoi a urmat ;coala de art[ ;i la v]rsta

de 18 ani a mers s[ studieze pictura `n
Spania. „Pentru p[rin\ii mei, Parisul –
unde visam eu s[ ajung – era un fel de
Sodoma ;i Gomora. Dac[ tata ;tia c[
doream s[ m[ fac designer de mod[, m-
ar fi omor]t.”

Primul s[u contact cu lumea modei
a fost o ̀ nt]mplare fericit[. „Doream s[
devin pictor, desenam bine ;i moda a
ap[rut din `nt]mplare. Uneori, pentru
a c];tiga ni;te bani, desenam ilustra\ii
de mod[ pentru ziare ;i reviste. Prin in-
termediul unui prieten, am ob\inut o
slujb[ ̀ n administra\ie la casa Balencia-
ga.” Acolo a avut ;ansa de a lucra cu
Cristobal Balenciaga, unul dintre cei
mai importan\i creatori ai secolului tre-
cut. ~n 1961 s-a mutat la Paris, lucr]nd
ca asistent al lui Antonio Castillo la casa
Lanvin. Doi ani mai t]rziu a trecut din
nou Atlanticul,  de data aceasta
`ndrept]ndu-se spre New York, unde
Diana Vreeland (redactor-;ef la revista
„Vogue”) l-a ajutat s[ ob\in[ un contract
pentru a crea o colec\ie haute couture
pentru Elizabeth Arden. 

Ner[bd[tor s[ p[trund[ pe pia\a de
confec\ii, ;i-a lansat propria linie `n
1965, iar `n 8 ani de zile a ajuns un des-
igner respectat, fiind ales pre;edinte al
CFDA (Consiliul designerilor de mod[
din America). ~n timpul celor trei ani
`n care a ocupat aceast[ func\ie, el a fost
cel care a creat Premiile CFDA.

~n 1977, de la Renta a p[truns ;i pe
pia\a cosmeticelor, lans]ndu-;i primul
s[u parfum, iar de-a lungul anilor a
ad[ugat palmaresului crea\iilor sale ac-
cesorii, ochelari ;i obiecte pentru cas[.
Din 1993 p]n[ ̀ n 2002, a acceptat postul
de creator principal al prestigioasei case

Balmain – primul american la condu-
cerea unei adev[rate case de haute co-
uture, iar `n 2006 ;i-a lansat propria
linie de rochii de mireas[. Extinderea
continu[ cu noi magazine, colec\ii de
bijuterii, `mbr[c[minte pentru copii ;i
parfumuri, designerul fiind convins c[
acum, dup[ peste 50 de ani de activitate,
are mai multe informa\ii la dispozi\ie ;i
mai mult[ experien\[ dec]t atunci c]nd
a sosit la New York pentru `nt]ia dat[.
:i acum se consider[ un obsedat de con-
trol, utiliz]nd iPad-ul pentru a revizui
toate schi\ele ;i modelele trimise de des-
ignerii lui. 

Proasp[ta sa energie vine mai mult
din bucuria de via\[ pe care ;i-a
rec[p[tat-o, dec]t din entuziasm. De la
Renta a fost diagnosticat cu limfom, dar
dup[ tratamentul pe care l-a urmat a
reu;it s[ se vindece. Este fericit c[ nu a
avut de-a face cu efectele secundare.
„:tiu c[ exist[ dou[ adev[ruri – ne
na;tem ;i trebuie s[ accept[m c[ vom
muri. C]nd ai parte de o asemenea aver-
tizare, apreciezi tot ce ai cu at]t mai
mult.” C]nd vine vorba de zile de na;te-
re, declar[ c[ le ur[;te, spun]nd amuzat
c[ toat[ lumea minte `n leg[tur[ cu
v]rsta lor `n afar[ de el.

V]rsta este de fapt 
cea pe care o sim\i tu

Acum `n\elege mai bine femeia pe
care o `mbrac[. „Prima mea so\ie a fost
fran\uzoaic[ ;i `n fiecare miercuri lua
pr]nzul cu Coco Chanel, care nu era o
femeie foarte amabil[, dar se distrau
foarte bine. Iar Coco a spus ceva ce ;i
eu cred< Zilele de na;tere sunt impor-

tante pentru femei `nainte de 18 ani ;i
dup[ 90. ~ntre aceste perioade nu po-
mene;ti nimic de ele. V]rsta este de fapt
cea pe care o sim\i tu. Ceea ce e impor-
tant este s[ faci din fiecare zi cea mai
bun[ zi din via\a ta – tr[ie;te, iube;te ;i
r]de.”

Creatorul ur[;te s[ stea singur (la
atelierul de crea\ie nu are un birou se-
parat, prefer]nd s[ stea ̀ mpreun[ cu an-
gaja\ii lui) ;i este c[s[torit cu Annette
de 25 de ani, dup[ ce prima lui so\ie a
murit de cancer `n 1983. Cei trei copii
ai so\iei lui `l iubesc ca pe un tat[, in-
clusiv Eliza, care lucreaz[ al[turi de el
de 18 ani, acum fiind vicepre;edintele
companiei, iar so\ul ei directorul gene-
ral al brandului de la Renta. Eliza ̀ l des-
crie ca pe un tat[ vitreg fantastic ;i un
om care creeaz[ un sentiment de familie
`n birourile companiei. „Oscar este ace-
la;i om `n via\a privat[, ca ;i `n public.
Se comport[ la fel cu oamenii simpli ;i
cu cei mai importan\i.”

Femeia secolului XXI
este incredibil[

Pasiunea lui pentru haine are ca
surs[ de inspira\ie femeia. „Iubesc fe-
meile. Iar femeia secolului XXI este in-
credibil[.  Trebuie s[ s[rb[torim
realiz[rile lor. Cele care-mi poart[ hai-
nele sunt puternice ;i m]ndre de ele.
Cred c[ e important ca ceea ce poart[ o
femeie s[ fie o proiec\ie a propriei per-
sonalit[\i. Trebuie s[ `n\elegi femeia
c[reia `i sunt destinate hainele ;i astfel
jum[tate din munca ta este f[cut[.”

O astfel de femeie este buna lui prie-
ten[ Hillary Clinton, pentru care are o

mare admira\ie. De la Renta a fost cel
care a convins-o pe fosta Prim[
Doamn[ s[ apar[ pe coperta din de-
cembrie 1998 a revistei „Vogue”. Era pri-
ma dat[ c]nd o so\ie de pre;edinte
ap[rea `n aceast[ ipostaz[. „Am con-
vins-o pe Anna Wintour (n.r. redacto-
rul-;ef) s[ o pun[ pe copert[. Poza a
fost f[cut[ c]nd `nc[ era la Casa Alb[.
~mi amintesc c[ pe vremea aceea con-
silierii s[i nu erau convin;i c[ apari\ia
`n revist[ era decizia corect[, dar ̀ n final
Hillary a avut `ncredere `n instinctul
meu ;i a acceptat.”

Tocmai aceast[ predilec\ie, de a ;ti
exact ce s[ fac[ pentru a construi un
brand, i-au adus at]ta succes. Este un
vizionar ;i ia decizii bazate pe intui\ia
lui, nu ̀ n func\ie de opinia public[. Toc-
mai din acest motiv, nu ar fi trebuit s[
surprind[ colaborarea lui cu John Gal-
liano, designerul care a f[cut remarci
antisemite ̀ n timp ce se afla ̀ ntr-un res-
taurant din Paris. „Toat[ lumea merit[
o a doua ;ans[, iar John are un talent
incredibil. ~l cunosc de 30 de ani, iar `n
studioul meu de crea\ie am mul\i asis-
ten\i talenta\i, dar ̀ nc[ o opinie ar fi un
lucru minunat.  Poate vom lucra
`mpreun[ `n viitor.”

Un om care iube;te ceea ce face at]t
de mult ca Oscar, nu are de g]nd s[ se
retrag[, acesta fiind un cuv]nd pe care-
l ur[;te. „Ador s[ creez haine frumoase.
~n fiecare zi ̀ i mul\umesc lui Dumnezeu
pentru via\a pe care o am. Vin ̀ n fiecare
zi la munc[ de parc[ a; fi un copil ̀ n vi-
zit[ la un magazin de dulciuri. Am avut
o via\[ extraordinar[. Iubesc ceea ce fac
;i sper s[ pot munci `nc[ mul\i ani de
acum `nainte.”

Oscar de la Renta – 50 de ani de stil ;i elegan\[


