
I
Anul XIII Nr. 658 Duminic[ 11 octombrie 2015

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

S`n`tate Frumuse]e&
Hyper anti aging, supliment alimentar
anti-îmb[trânire, antioxidant ;i tonifiant

Cum este distrus[ hrana p]n[ 
ajunge pe mesele noastre?

PAGINA 9PAGINA 8

Magnatul media Rupert Murdoch
sugerează, într-un mesaj pe Twitter, că
preşedintele Barack Obama nu este un
"adevărat preşedinte de culoare".

Fondatorul imperiului media News
Corp. îi lăuda, în acest mesaj postat pe
Twitter miercuri seara, pe candidatul re-
publican la preşedinţie Ben Carson şi pe
soţia acestuia. "Ben şi Candy sunt gro-
zavi. Ce părere aveţi despre un adevărat
preşedinte de culoare, care să abordeze
corespunzător disensiunile rasiale?", se
arată în mesaj.

Ulterior, Murdoch a recomandat un
articol dintr-o revistă newyorkeză care
se întreabă dacă Obama a făcut suficient
de multe pentru comunitatea afroame-
ricană. Magnatul, în vârstă de 84 de ani,
l-a lăudat pe Carson în mesaje postate
pe Twitter şi anterior, afirmând că, în
opinia sa, acesta "are un trecut ire-
proşabil, realizări, caracter şi viziune".

130 de ani de la apari\ia primului num[r din
“Revista Catolic[” editat[ de Vasile Lucaciu

Dispozi\ia emis[ de Principele Rá-
kóczi, la data de 26 aprilie 1705, cuprin-
dea, `ntre altele, ;i sarcini clare privind
demolarea cet[\ii Satu Mare ;i construi-
rea celei din Ecsed.

Tro\ki nu a fost niciodat[ reabi-
litat de guvernul Uniunii Sovietice
din timpul Glasnostului, `n ciuda
reabilit[rii mai multor veterani.

13-15 septembrie 1935 - Adunarea
General[ a Astrei s-a \inut la Satu Mare

Cele mai elegante
celebrit[\i feminine 
de la Hollywood 

PAGINA 11

PAGINILE 6-7

Parad[ pe actuala strad[ 1 Decembrie 1918. ~n fundal se vede Catedrala Greco-Catolic[ “Sfin\ii Arhangheli Mihail ;i Gavril”, ̀ n construc\ie

P[cat c[ la `mplinirea a 80 de ani evenimentul nu a fost marcat `n mod festiv
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Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin,
a împlinit miercuri 63 de ani, liderul rus
sărbătorind printr-un meci de hochei
organizat la Soci cu foşti jucători celebri
ai Ligii naţionale ruse, cu membri ai Ad-
ministraţiei de la Moscova şi oligarhi.

Vladimir Putin a înscris şapte goluri,
iar echipa sa, care a inclus legende pre-
cum Viaceslav Fetisov şi Pavel Bure, a
câştigat meciul cu 15-10.

Din echipa adversă au făcut parte
Serghei Şoigu şi oligarhi ruşi prieteni cu
Vladimir Putin precum Ghennadi Tim-
cenko şi Arkadi Rotenberg, relatează
ABC News, notând că cei doi sunt vizaţi
de sancţiuni occidentale.

La sfârşitul meciului, Vladimir Putin
a primit în numele echipei sale, în con-
textul împlinirii vârstei de 63 de ani, o
medalie pentru contribuţia adusă ho-
cheiului în Rusia.  Anul trecut, presa ofi-
cială rusă a relatat că Vladimir Putin şi-
a celebrat ziua de naştere în Siberia, de-
parte de zonele populate.

Obama, atacat dur 
de un magnat media

Pre;edintele Putin 
a împlinit 63 de ani

Cine ;i de ce l-a
ucis pe Tro\ki 

în 21 august 1940?

Demolarea Cet[\ii 
Satu Mare 

s-a decis `n anul 1705
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~n decembrie 1704, `nc[ `n
timpul tratativelor purtate pentru
cedarea cet[\ii, Alexandru Káro-
lyi `;i exprima speran\a c[ `n
cur]nd va fi preluat[ cetatea
S[tmarului ;i aceasta va servi ca
magazie strategic[. A doua zi
dup[ preluarea cet[\ii de c[tre cu-
ru\i, ̀ n 2 ianuarie 1705, principele
Rákóczi ̀ i informeaz[ pe Alexan-
dru Károlyi despre planurile sale
`n urm[toarea perioad[ ;i ̀ n noul
context. ~n acest sens, ̀ i comunic[
lui Károlyi c[ inten\ioneaz[ s[-l
numeasc[ pe el comandantul su-
prem al for\elor din regiunea Ti-
sei Superioare, iar comandantul
cet[\ii Satu Mare, ̀ n persoana lui
Ferenc Galambos, `i va fi subor-
donat. Totodat[, principele dis-
pune ca locuitorilor ora;ului s[ le
fie interzis s[-;i construiasc[ case
`n cetate, pentru c[ vrea ca s[ fie
p[strat caracterul militar al aces-
tuia. ~n vederea estim[rii lucr[ri-
lor necesare, vor fi trimi;i ingineri
la Satu Mare. 

Aceste scrisori m[rturisesc preo-
cup[rile conduc[torilor revolu\iei ̀ n ceea
ce prive;te cetatea. Fortifica\ia era im-
portant[, chiar dac[ starea construc\iilor
era destul de deteriorat[ din cauza ne-
glij[rii lor de-a lungul deceniilor, dar ;i
a asediului `ndelungat. Orice fel de
func\ionare presupunea `ns[ investi\ii
considerabile pentru repara\ii. Cetatea
mai trebuia ̀ nzestrat[ ;i cu o garnizoan[
suficient[ pentru paz[, dar ;i aprovizio-
nat[ corespunz[tor. 

~n raportul s[u, inginerul 
francez Le Maire recomad[ ca
cetatea din Satu Mare s[ fie 
demolat[, iar cea din Ecsed 
s[ fie modernizat[

~n contextul resurselor limitate, con-
duc[torii r[scoalei au modificat treptat
planurile referitoare la cetate. Primul
semnal al noilor planuri provine de la
Alexandru Károlyi, care, `n data de 14
februarie 1705, scrie so\iei sale c[ nu
reu;e;te s[ ̀ l conving[ pe principe asupra
demol[rii cet[\ii. Peste o s[pt[m]n[, `n
27 februarie 1705, administratorul do-
meniului din Carei, Miklós Eötvös, o in-
formeaz[ pe st[p]na sa asupra c[l[toriei
inginerilor germani ;i francezi spre Satu
Mare. Dup[ cum a aflat, ei merg la Satu
Mare pentru a moderniza fortifica\iile ;i
a regulariza str[zile ora;ului, astfel ̀ nc]t
s[ fie mai potrivite pentru ap[rare, aceste
inten\ii nefiind primite cu bucurie de
c[tre popula\ia ora;ului. Faptul c[ locui-
torii zonei nu erau entuziasma\i de pre-
zen\a militar[ ̀ n zon[ era evident, pentru
c[, de-a lungul deceniilor precedente, ei
au cunoscut `ndeaproape ce `nseamn[
convie\uirea cu diverse armate. Nici no-
bilimii comitatense nu ̀ i lipsea controlul
prea apropiat al comandantului garni-
zoanei.

~ntre inginerii aminti\i de adminis-
tratorul careian era ;i francezul Le Maire,
care a redactat un amplu raport asupra
vizitei sale, `naintat apoi principelui. ~n
acest raport inginerul a analizat
fortifica\iile din regiune ;i a formulat re-
comandarea ca cetatea din Satu Mare s[
fie abandonat[, respectiv demolat[, `n
schimb cea din Ecsed s[ fie modernizat[
;i extins[. Dintre argumentele enume-

rate, inginerul francez considera decisiv
c[ insula Some;ului nu oferea spa\iu su-
ficient pentru extinderea liniei de ap[ra-
re. ~n contextul evolu\iei artileriei s-a ivit
;i necesitatea de a m[ri linia de ap[rare
prin ̀ naintarea fortifica\iilor ;i construi-
rea ravelinelor ori a altor dispozitive de
ap[rare `n fa\a curtinei principale. ~n
acest sens, cetatea Satu Mare, dintr-o
dat[, s-a dovedit dep[;it[ de tehnica mi-
litar[. Aceste considerente, dar nu `n ul-
timul r]nd ;i presiunile locale venite din
partea or[;enilor ;i a nobilimii ̀ n frunte
cu Alexandru Károlyi, l-au determinat
pe principele Rákóczi s[ dispun[ demo-
larea cet[\ii.

Decizia abandon[rii ;i a demol[rii a
fost luat[ ̀ n cursul lunii martie. ~n 2 apri-
lie 1705, Miklós Eötvös cere deja dis-
pozi\ii de la st[p]nul s[u despre locul `n
care s[ fie transportate tunurile din ce-
tatea S[tmarului, deoarece aceasta ur-
meaz[ a fi demolat[. Totu;i decizia aban-
don[rii a mai fost discutat[ ;i `n a doua
parte a lunii aprilie, perioad[ ̀ n care Ale-
xandru Károlyi era ̀ n curtea principelui
Rákóczi `n Agria. ~nt]lnirea personal[
cu principele a fost hot[r]toare ̀ n multe
aspecte legate de comitatul Satu Mare ;i
regiunea `nvecinat[. Dispozi\ia scris[
emis[ de principe la plecarea lui Károlyi,
la data de 26 aprilie 1705, cuprindea,
`ntre altele, ;i sarcini clare privind de-
molarea cet[\ii Satu Mare ;i construirea
celei din Ecsed, fapt ce confirm[ `nc[ o
dat[ c[ cele dou[ cazuri erau str]ns le-
gate. Pentru asigurarea for\ei de munc[
prin zilieri iobagi erau desemnate comi-
tatele Satu Mare, Ugocea ;i Szabolcs,
`mpreun[ cu ora;ele Satu Mare ;i Mintiu.
La 15 iunie 1705, principele urgenta
lucr[rile, avertiz]ndu-l pe Károlyi c[
`nt]rzierea demol[rii cet[\ii Satu Mare
;i construirii fortifica\iei de la Ecsed poa-
te s[ ”ruineze” \ara, iar pentru a facilita
lucr[rile va trimite ;i un inginer capabil.
La r]ndul lui, `n data de 28 august 1705,
comandantul Galambos porunce;te
or[;enilor, care locuiau ̀ nc[ ̀ n Viile Satu
Mare, s[ participe la lucr[rile de demo-
lare a cet[\ii, porunc[ reluat[ deja pe ton
m]nios de `nsu;i Alexandru Károlyi, la

7 septembrie 1705.

Cl[dirile p[r[site ale cet[\ii
au fost preluate `ntre timp 
de or[;eni

~n ciuda acestor interven\ii, lucr[rile
de demolare nu evoluau `n ritmul dorit.
~n data de 26 aprilie 1706, principele
adresa ora;elor Satu Mare ;i Mintiu o
nou[ porunc[ pentru continuarea de-
mol[rii, scriindu-i ;i lui Alexandru Ká-
rolyi ̀ n 8 mai 1706, ̀ n vederea mobiliz[rii
comitatelor din regiune pentru acela;i
scop. Aceste porunci au fost reluate ;i ̀ n
anul 1707, dar pe l]ng[ cererile de asi-
gurare a for\ei de munc[ pentru demo-
larea cet[\ii, potrivit dispozi\iei lui Ale-
xandru Károlyi, ora;ele Satu Mare ;i
Mintiu trebuiau s[ trimit[ to\i t]mplarii
la construirea cet[\ii Ecsed, numai unul
singur putea s[ r[m]n[ acas[ pentru con-
fec\ionarea sicrielor.

Cl[dirile p[r[site ale cet[\ii au fost
preluate `ntre timp de or[;eni. ~n locul
cl[dirii arse `n cursul asediului, dup[
aprobarea principelui, Biserica reformat[
calvin[ a luat ̀ n folosin\[ cl[direa maga-
ziei de provizii. Enoria;ii au reu;it s[ ri-
dice o nou[ cl[dire, realizat[ din chirpici,
abia la Cr[ciunul anului 1721 (pe am-
plasamentul de ast[zi al Bisericii cu
Lan\uri), p]n[ atunci comunitatea a fo-
losit cl[direa din cetate. A;adar, aceast[
cl[dire a servit ca loca\ie pentru st[rile
confederate r[sculate, aici discut]ndu-
se ;i accept]ndu-se punctele p[cii de la
Satu Mare `n data de 29 aprilie 1711. 

Dup[ Pacea de la Satu Mare,
armata imperial[ s-a instalat
`n cl[dirile fostei cet[\i

Celelalte cl[diri ale cet[\ii au primit
alte utiliz[ri. ~n 1708, Alexandru Károlyi
a trebuit s[ porunceasc[ or[;enilor s[
p[r[seasc[ teritoriul cet[\ii ;i s[-;i con-
struiasc[ case pe teritoriul ora;ului. ~n
contextul ̀ nfr]ngerilor suferite de r[scu-
la\i a crescut importan\a locurilor forti-

ficate, dar ̀ n cazul S[tmarului fosta cetate
nu mai p[stra rolul defensiv, ci mai de-
grab[ era important[ pentru refugia\i ;i
pentru magaziile de provizii. ~n ianuarie
1711, or[;enii care mai locuiau pe teri-
toriul cet[\ii demolate erau amenin\a\i
de ofi\erii lui Károlyi c[ vor fi arse casele
amplasate aici. 

Dup[ Pacea de la Satu Mare, armata
imperial[ s-a instalat `n cl[dirile de pe
teritoriul fostei cet[\i. La 19 septembrie
1711, comandantul trupelor, generalul
Friedrich Löwenburg, a solicitat de la
cele dou[ ora;e zece care, doi t]mplari ;i
zilieri pentru repara\ia cl[dirilor. Efortul
economic necesar ̀ ntre\inerii ;i repara\ii-
lor dep[;ea ̀ ns[ cu mult func\ionalitatea
acestor cl[diri, astfel c[ administra\ia
austriac[ a renun\at treptat la utilizarea
`n scopuri militare. ~n 1721 camera im-
perial[ din Spis, de care apar\inea ;i Satu
Mare, interzicea or[;enilor s[ constru-
iasc[ pe teritoriul cet[\ii sau s[ ia de acolo
materiale de construc\ie. Doi ani mai
t]rziu, baronul Salzner, comandantul
garnizoanei de Oradea, a permis locui-
torilor ora;ului construirea cl[dirilor ci-
vile, dar a rezervat ;i regalit[\ii dreptul
de a construi pe acest loc o nou[ fortifi-
ca\ie, caz `n care proprietarii de aici tre-
buiau s[ se mute pe propria cheltuial[.
Astfel, teritoriul fostei cet[\i a fost ocupat
treptat de locuin\e ;i alte construc\ii ci-
vile, locurile ;an\urilor fiind parcelate
abia ̀ n anul 1780. El s-a mai p[strat prin
denivel[ri ;i, la ̀ nceputul secolului al XX-
lea, mai precis `n 1904, a fost reperat pe
harta cadastral[ a ora;ului. Ast[zi ;i aces-
te urme au disp[rut, vestigiile r[mase
din cetate fiind acoperite integral de sol.

***
Sursa ilustra\iilor< Domokos György,

“Újabb adatok a szatmári erődítmény
építéstörténetéhez az 1660–1670-es évek-
ben” (Date noi privind istoria construirii
cet[\ii din Satu Mare ̀ n anii 1660–1670),
`n Castrum, 4 (2006/2), 47–70.

Dr. Szőcs Péter Levente
Muzeul Județean Satu Mare

Până în vara anului 1945, SUA și
URSS au încercat să-și coordoneze po-
liticile față de China plecând de la ideea
unei păci sub regimul naționalist, ac-
ceptat de ambele tabere. Astfel, era ne-
voie ca SUA și URSS să sprijine poziția
lui Chiang Kai-Shek în China postbe-
lică și, implicit, legitimitatea guvernului
naționalist, dar mai ales să evite un răz-
boi civil între Kuomintang și Partidul
Comunist Chinez.

Însă, chiar dacă SUA și URSS se bu-
curau de suficientă influență în China,
naționaliștii și comuniștii dețineau ro-
lurile-cheie în evoluția politică a statu-
lui. După ce Japonia își anunță capitu-
larea, la jumătatea lunii august 1945,
guvernul naționalist s-a confruntat
imediat cu probleme în restabilirea con-
trolului asupra teritoriilor din Nord și
Est, inclusiv cele ocupate de comuniști,
și în recuperarea Manciuriei, ocupată
de sovietici după ce Stalin declarase
război Japoniei, pe 9 august. 

Însă chiar și după începerea nego-
cierilor de Chongqing și semnarea unui
acord, pe 10 octombrie, au avut loc în
continuare confruntări militare impor-
tante în Nordul și Nord-Estul Chinei.
Negocierile continuă, până în iunie
1946, atâta timp cât încă se credea că
relația SUA-URSS va continua. Însă din
momentul în care devine clar că cele
două superputeri se îndreaptă spre un
nou conflict, în China izbucnește răz-
boiul civil, în condițiile în care ambele
tabere - Kuomintangul și PCC - au în-
cercat să profite de pe urma contradic-
țiilor și tensiunilor dintre SUA și URSS.

Momentul izbucnirii războiului ci-
vil marchează sfârșitul unei perioade
distincte în politica internațională cu
privire la China. Pe de o parte, atât SUA
cât și URSS au acționat în relațiile cu
China în funcție de propria politică ex-
ternă, dar după izbucnirea conflictului
ambele state și-au retras soldații din
China. Pe de altă parte, a început co-
operarea dintre PCC și URSS, iar co-
muniștii chinezi și-au schimbat atitu-
dinea față de americani, percepuți de
acum înainte drept inamicul numărul
1. În următorii trei ani, naționaliștii vor
pierde tot mai mult teren, atât din punct
de vedere militar, cât ;i din punct de
vedere al sprijinului popular. Corupția
generalizată din interiorul Kuomintan-
gului, pe de o parte, și reforma agrară
radicală promisă de comuniști, pe de
altă parte, a făcut ca PCC să atragă din
ce în ce mai mulți aderenți, reușind ast-
fel să mobilizeze o forță extraordinară,
de rândul milioanelor de soldați, îm-
potriva naționaliștilor, care ajung în
cele din urmă să piardă China conti-
nentală,  retrăgându-se în Taiwan.

70 de ani de la
`nceperea r[zboiului

civil `n China

ISTORIE
~n 2 aprilie 1705, Miklós Eötvös cere deja dispozi\ii de la st[p]nul s[u despre locul ̀ n care s[ fie

transportate tunurile din cetatea S[tmarului, deoarece aceasta urmeaz[ a fi demolat[. Totu;i
decizia abandon[rii a mai fost discutat[ ;i `n a doua parte a lunii aprilie, perioad[ `n care
Alexandru Károlyi era `n curtea principelui Rákóczi `n Agria. 
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RELIGIE
Vasile Lucaciu nu a lăsat să-i scape nicio ocazie favorabilă pentru a mărturisi  cu onoare, cele

două mari credinţe ale vieţii sale, catolicismul şi românismul. Din acest punct de vedere Vasile Lu-
caciu este una din personalităţile cele mai reprezentative ale istoriei contemporane.

Pr[znuit de Biserica ortodox[
la 10 februarie, Sf]ntul Mucenic
Haralambie este unui dintre sfin\ii
c[rora rom]nii ̀ i aduc o aleas[ cin-
stire. Scriem acum despre acest
sfânt datorită scandalului iscat de
furtul mâinii stângi dintr-o mănăs-
tire din Grecia.

De-a lungul istoriei, Sf]ntul Hara-
lambie  a fost grabnic ajut[tor atunci c]nd
poporul  a trecut prin vreme de cium[ ;i
foamete ;i alte grele `ncerc[ri. P[rticele
din sfintele moa;te  se afl[ `n mai multe
l[ca;uri de rug[ciune de la noi din \ar[.

Sf]ntul Haralambie a tr[it ̀ n secolul
al II-lea ;i este cel mai b[tr]n mucenic
dintre cei cunoscu\i de Biseric[. A fost
episcop al cet[\ii Magnezia din Asia Mic[
;i ;i-a `nchinat via\a lui Hristos ;i
`ndrum[rii credincio;ilor. Pentru c[ prin

fapta ;i cuv]ntul s[u a adus mul\i p[g]ni
la cre;tinism, ;i-a atras m]nia prigoni-
torilor. ~n ciuda v]rstei `naintate, de 113
ani, i-au jupuit pielea de pe tot corpul ;i
i-au rupt carnea cu c]rlige de fier. V[z]nd
c[ sf]ntul rabd[ durerile f[r[ s[ scoat[
vreun cuv]nt r[u, doi solda\i care `l
p[zeau ;i-au m[rturisit ;i ei credin\a `n
Dumnezeul lui Haralambie, fiind ;i
omor]\i pe loc pentru aceasta. La fel, alte
trei femei care au v[zut puterea sf]ntului
de a ̀ ndura chinurile L-au l[udat pe Hris-
tos ;i au fost ;i ele imediat martirizate.
Se spune c[ Luchie, comandantul arma-
tei, cuprins de m]nie, a apucat el `nsu;i
instrumentele de tortur[, `ncep]nd s[-l
r[neasc[ pe sf]nt, c]nd, deodat[, m]inile
i-au c[zut ca secerate. Atunci, l-a scuipat
`n fa\[ pe sf]nt, dar gura i s-a str]mbat
;i i s-a ̀ ntors la ceaf[. Luchie, disperat, l-
a implorat pe sf ]nt s[-l salveze cu
rug[ciunile sale ;i s[ se milostiveasc[ de

el. Sf]ntul Haralambie, `n bun[tatea lui,
s-a rugat pentru Luchie, care s-a vindecat
pe loc. ~mp[ratul Septimiu Sever, c]nd a
auzit toate acestea, a fost cuprins de
m]nie ;i a trimis pentru a-l aresta pe Ha-
ralambie ;i a-l aduce ̀ n fa\a lui. Ajuns ̀ n
Antiohia, mucenicul a fost supus altor
chinuri, `ns[ s-a vindecat `n chip mira-
culos. ~n cele din urm[, i s-a t[iat capul
cu sabia. Dup[ execu\ie, fiica `mp[ratu-
lui, Galinia, care trecuse la cre;tinism, a
`ngropat trupul martirului cu mult[
onoare.

Unde se află sfintele moa;te?

Moa;tele Sf]ntului Haralambie (mai
precis un fragment mare din craniul s[u)
se aflau `n altarul bisericii Sf]ntul Ghe-
orghe din Iraklitsa Veche (`n Grecia). ~n
anul 1922, au fost mutate la biserica din
Iraklitsa Nou[. Un alt fragment al cra-

niului Sf]ntului Haralambie este p[strat
`n M[n[stirea Sf]ntul :tefan de la Me-
teora. La noi ̀ n \ar[, p[rticele din sfintele
moa;te se afl[ `n biserica M[n[stirii
Micl[u;eni, la M[n[stirea Ra;ca, la Ca-
tedrala episcopal[ din Gala\i ;i la biseri-
cile bucure;tene "Sf ]ntul Dumitru",
"Sfin\ii Arhangheli", "Sf]ntul Stelian" ;i
la M[n[stirea "Sfin\ii Arhangheli Mihail
;i Gavril" Stavropoleos. 

Sf]ntul sfin\it mucenic Haralambie
este cunoscut ;i ca fiind ap[r[tor `mpo-
triva ciumei ;i a foametei. ~n Acatistul
`nchinat lui se spune< "Bucur[-te , izb[vi-
torul de cium[ ;i de foamete!" Istoria
consemneaz[ c[ oamenii au cerut ajuto-
rul s[u `n diferite situa\ii grele, cum au
fost "ciuma lui Caragea Vod[" din 1813,
dar ;i foametea din vremea lui Alexandru
Moruzi, din 1795.

~n popor, Sf]ntul Haralambie este
;tiut drept ocrotitor nu numai ̀ mpotriva

ciumei, dar ;i a holerei, de aceea ziua lui
era \inut[ cu evlavie. 

Protector al animalelor

La sate, Sf]ntul Haralambie apare ;i
ca un sf]nt care are putere asupra bolilor
ce cuprind animalele. 

~n nordul Transilvaniei, `n a;ez[rile
de pe Some;, `n Bihor, oamenii duceau
`n aceast[ zi la biseric[ m[lai, gr[un\e ;i
sare spre a fi binecuv]ntate ;i ca ofrand[
pentru Sf]ntul Mucenic Haralambie. 

Dup[ ce erau binecuv]ntate de c[tre
preot, le d[deau ca hran[ animalelor din
gospod[rie, pentru a fi s[n[toase tot anul.
P[strau `ns[ o parte din aceast[ hran[ a
vitelor, ca leac pentru eventuale boli ale
acestora. Tot `n aceast[ zi se f[cea po-
man[ pentru cei care nu au murit de
moarte bun[, scrie Ziarul Lumina.

:tefania Cri;an

Presa din Transilvania s-a
simţit obligată să se pună în slujba
idealului naţional, devenind o
presă militantă. Fiecare redactor
şi colaborator era în acelaşi timp
atât un militant politic, cât şi unul
pe frontul unităţii culturale. 

Ziariştii au fost apostolii cauzei naţio-
nale şi a scrisului românesc în Ardeal.
Perioada în care dr. Vasile Lucaciu se ho-
tăr[şte să editeze propria revistă se ca-
racterizează şi printr-o intensificare con-
tinuă a mişc[rii de emancipare culturală
şi naţională a românilor. În calitate de
profesor face agitaţii naţionaliste propa-
gând cauza daco-românismului. Se ajun-
ge la un conflict deschis cu autorităţile
administrative care cer destituirea lui de
la catedră. El intuieşte foarte bine im-
portanţa pe care  presa o poate avea în
coagularea opiniei publice româneşti.

Directorul, redactorul şi editorul re-
vistei a fost dr. Vasile Lucaciu (1852-
1922).  A fost una dintre cele mai im-
portante personalităţi politice, culturale
şi istorice ale românilor ardeleni din pe-
rioada dualismului Austro-Ungar, mili-
tant pentru drepturile românilor din
Transilvania. Din anul 1885 a activat ca
preot paroh greco-catolic în  Şişeşti, unde
a ridicat o biserică monumentală sfinţită
la 15 august 1890. Avea liceul şi studii
teologice făcute la Roma, unde a luat şi
doctoratul. Dr. Vasile Lucaciu a fost unul
dintre românii care au semnat Memo-
randumul din 1892. Venit în Regatul Ro-
mâniei după începutul Primului Război
Mondial, a militat intens pentru alierea
ţării cu Puterile Antantei, pentru se putea
realiza reîntregirea României. 

Vasile Lucaciu a cerut 
aprobarea Papei pentru 
a începe editarea

Cert este că  dr. Vasile Lucaciu a cerut
aprobarea şi binecuvântarea Papei Leon
al XIII-lea pentru a începe editarea “Re-
vistei Catolice”. Într-un interval de 20 de
ani, revista reuşeşte să însumeze doar 6
ani de apariţie. Iniţial revista are perio-
dicitate lunară, ulterior din 15 ianuarie
1890 bilunară.

Imprimarea revistei s-a făcut la Satu
Mare, “Ediţiune a Tipografiei Libere”, de

la Anul I, nr. 1 (sept. 1885) la nr. VI (febr.
1886) şi la Baia Mare, în Tipografia lui
Michailu Molnár, de la nr. VII (oct. 1886)
până la încetarea seriei. 

Primul număr apărut în septembrie
1885 la Satu Mare nu are conform
uzanţelor un articol program, dar, la ru-
brica “Poşta redacţiunii”, Vasile Lucaciu
face o adevărată mărturisire de credinţă<
“Îi asigurăm pe toţi că scopul nostru este
sfânt, dezinteresat, e promovarea măririi
lui Dumnezeu pe pământ, prin propa-
garea adevărului Catolic, este lucrarea
spre gloria gintei române...”

Titlurile sunt sugestive, fiind abor-
date teme din sfera religiei şi învăţămân-
tului. Multe articole sunt nesemnate, pu-
tem doar presupune cine sunt autorii. 

Există oscilaţii în felul în care Vasile
Lucaciu îşi menţionează responsabili-
tăţile faţă de revistă< când “directorul pe-
riodicului”, când “editor şi director res-
ponsabil”. 

~ntrerupere de 12 ani, 
`n perioada 1891 - 1903

În anul 1891 apariţia revistei a încetat
brusc din cauza interdicţiei episcopului
greco-catolic de Gherla, Ioan Szabo. Re-
luarea editării s-a făcut după aproape 12
ani, în mai 1903. 

După eliberarea din închisoare, `n
septembrie 1895, Lucaciu este sub per-
manent[( supraveghere din partea auto-
rităţilor şi se încearcă izolarea lui, ceea
ce explică îndelungata tăcere publicistică.
Revista se remarcă printr-o accentuată
susţinere a catolicismului şi o exaltare
specifică în faţa acestei teme.

În 15 aprilie 1905 apare ultimul fas-
cicul (XXIV) şi editarea revistei încetează
definitiv. 

Neregularităţile semnalate în apariţia
revistei îşi găsesc, de cele mai multe ori,
explicaţia în înşiruirile de evenimente

din viaţa lui Vasile Lucaciu. Studierea re-
vistei poate contribui la întregirea ta-
bloului fascinantei personalităţi a lui Va-
sile Lucaciu, `ntruc[t aportul său la ela-
borarea revistei a fost covârşitor. 

Tirajul a fost între 700 
;i 1.200 de exemplare

Aspectul revistei dovedeşte bun gust
şi se simte preocuparea lui Vasile Lucaciu
de a da un aspect elegant revistei sale.
Tirajul este între 700 ;i 1.200 de exem-
plare, abonamentul era de 6 florini pe
un an.

Majoritatea numerelor aveau între
24 ;i 32 de pagini. Textul este dispus pe
2 coloane şi însoţit sporadic de imagini.
Revista este o icoană fidelă a stră-
duinţelor Şcolii Ardelene de a forma o
limbă curăţată de orice element străin
firii noastre latine.

În paginile revistei găsim biografii
ale unor personalităţi proeminente, eve-
nimente din activitatea Sfântului Scaun,
studii consistente, originale sau tradu-
ceri, ce acoperă o arie tematică diversă<
teologie, religie, filosofie, istorie, lingvis-
tică etc. Un loc important este ocupat de
articolele dedicate bisericii catolice, apar-
tenenţa la catolicism fiind văzută indi-
solubil legată de originea latină a popo-
rului român. Problema naţională este
prezentă, cu particularitatea că, în con-
cepţia lui dr. Vasile Lucaciu, catolicismul
şi românismul se întrepătrund.

Sunt abordate şi chestiuni de ordin
teoretic sau practic ce se consideră că ar
putea veni în sprijinul îmbunătăţirii ac-
tivităţii preotului. Tematica revistei este
preponderent religioasă. Se încearcă să
nu se încalce limita legalităţii, pentru a
se  proteja de amenzile date de către au-
torităţile maghiare. 

Un spaţiu nu prea mare este dedicat
literaturii, este vorba în general despre
lucrări cu caracter religios. Există şi o
rubrică dedicată recenziilor şi semnală-
rilor de noi apariţii editoriale. La rubrica
“Corespondenţe” sunt reproduse scrisori
primite din ţară şi din străinătate cu
conţinut variat. Există şi o rubrică refe-
ritoare la evenimente interne şi inter-
naţionale privind mai ales activitatea Bi-
sericii catolice. Majoritatea cititorilor era
formată din clerul greco-catolic.

Multe articole sunt nesemnate. Unele
sunt semnate cu iniţiale sau cu pseudoni-
me. Sunt reproduse articole întregi pre-
luate din alte periodice, româneşti sau
străine. Vasile Lucaciu a redactat mare
parte din conţinutul revistei. Colaboratorii
erau recrutaţi din rândul preoţilor şi în-
văţătorilor. 

Vasile Lucaciu nu a lăsat să-i scape ni-
cio ocazie favorabilă pentru a mărturisi
cu onoare, cele două mari credinţe ale
vieţii sale, catolicismul şi românismul. Din
acest punct de vedere Vasile Lucaciu este
una din personalităţile cele mai reprezen-
tative ale istoriei contemporane, fiind
amintit cu recunoştinţă de posteritate.

***
Apariția primului număr a fost ani-

versată duminică, 4 octombrie, la Bise-
rica Greco-catolică “Sfântul Francisc” de
pe strada Rodnei din municipiul Satu
Mare (foto pagina 1).

Sursa< Centrul Jude\ean pentru 
Conservarea ;i Promovarea Culturii

Tradi\ionale Satu Mare

Vasile Lucaciu a redactat mare parte din conţinutul revistei. Colaboratorii erau recrutaţi din rândul preoţilor şi învăţătorilor

Sfântul Haralambie, un ocrotitor împotriva ciumei ;i holerei

130 de ani de la apari\ia publica\iei 
“Revista Catolic[” editat[ de Vasile Lucaciu
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~n titlul editorial al Ziarului
Pravda (Adev[rul) din 24 august
1940 se ar[ta< “moartea spionului
interna\ional”. 

~n articol se mai preciza< “Tele-
graful a adus vestea mor\ii lui
Tro\ki, care tr[ia `n ultimii ani `n
Mexic, s-a s[v]r;it un atentat.... de
unul din colaboratorii apropia\i ai
lui Tro\ki.... A cobor]t ̀ n morm]nt
un om al c[rui nume este rostit cu
dispre\ ;i blestem de oamenii mun-
cii de pretutindeni, care de-a lungul
a mul\i ani a luptat `mpotriva cau-
zei clasei muncitoare, a avang[rzii
sale, Partidul Bol;evicilor. (...) Or-
ganele de spionaj din str[in[tate au
r[mas f[r[ un agent care le-a slujit
mul\i ani, un organizator de aten-
tate, lipsit de scrupule `n alegerea
mijloacelor pentru atingerea \elu-
rilor sale contrarevolu\ionare. (...)
Tro\ki s-a `ncurcat `n propriile i\e,
ating]nd pragul dec[derii umane.” 

Articolul se ̀ ncheia cu versiunea ofi-
cial[ a atentatului< "L-au ucis chiar
adep\ii s[i. L-au ucis chiar terori;tii pe
care i-a ̀ nv[\at s[ ucid[ de dup[ col\, s[
tr[deze clasa muncitoare a |[rii Sovie-
telor (...) Tro\ki a fost inspiratorul uci-
derii mi;ele;te a lui Kirov, Kuib];ev,
Gorki, ei au c[zut jertf[ propriilor sale
intrigi ale acelor vremuri."

Dominante au fost punctele de ve-
dere formulate de I.V. Stalin, care s-a
exprimat< "Odat[ cu zdrobirea tro\kis-
mului, acesta a ̀ ncetat s[ fie "o frac\iune
a comunismului", devenind
"deta;amentul de avangard[ al burghe-
ziei contrarevolu\ionare".

Atentatul din 20 august 1940

N.I. Sedova (a doua so\ie a lui
Tro\ki) `n declara\iile ei afirma c[ `n 20
august 1940 a observat un b[rbat ;i un
t]n[r `n gr[dina lor. Uciga;ul ;i-a pla-
nificat minu\ios atacul. T]n[rul a dis-
cutat cu Tro\ki, rug]ndu-l s[ reformu-
leze articolul `n care erau critica\i
tro\ki;tii americani Schchtneau ;i Bo-
ruheim. ~n timp ce citea articolul, cri-
minalul st[tea `n spatele lui Tro\ki ;i i-
a aplicat mai multe lovituri cu o
topori;c[ ̀ n ceaf[, at]t de puternice ̀ nc]t
i-a f[cut o gaur[ `n cap de o l[\ime de 7
centimetri. A sosit medicul ;i a hot[r]t
s[ fie spitalizat. ~n diminea\a zilei de 21
august, Tro\ki s-a sim\it mai bine. A ce-
rut s[ vin[ la locuin\[. Starea lui de
s[n[tate s-a schimbat brusc, ̀ ncerc[rile
medicilor au fost zadarnice.

Sosi\i la fa\a locului, agen\ii servi-
ciului secret ̀ n frunte cu generalul San-
chez au descoperit ̀ n buzunarul parde-
siului criminalului o scrisoare semnat[
cu data de 22 august 1940. ~n scrisoare
au fost abordate urm[toarele lucruri<
dezam[girea în ideile lui Tro\ki, `ncer-
carea de a-l recruta ;i s[-l trimit[ `n
URSS pentru a s[v]r;i ac\iuni teroriste
;i diversioniste.

De men\ionat c[ to\i cercet[torii din
Occident care au analizat inspiratorii
adev[ra\i ai uciderii lui Tro\ki au ajuns
la concluzia c[ a fost I.V. Stalin cu con-
cursul mare;alului Beria, ministrul se-
curit[\ii ;i al mili\iei din URSS, numit
;i s[geata revolu\iei.

Tro\ki l-a criticat aspru 
pe Stalin

Mul\i cercet[tori din Occident ve-

deau `nc[ din 1930 antistalinismul lui
Tro\ki. Nu `ncape `ndoial[ c[ motivele
antistaliniste au o `nsemn[tate de prim
rang ̀ n ideologia ;i practica tro\kismu-
lui. Gre;elile grave comise de I.V. Stalin
;i grupul s[u de sus\in[tori `n politica
economic[ ;i social[, `nc[lcarea lega-
lit[\ii socialiste, desfiin\area democra\iei
interne de partid ;i de stat ;i alte feno-
mene negative confirmau din punctul
de vedere al lui Tro\ki unul din elemen-
tele de baz[ ale teoriei sale despre revo-
lu\ia permanent[. El i-a incriminat pe
I.V. Stalin ;i grupul s[u de sus\inere c[
nu au avut niciun fel de compasiune fa\[
de milioanele de victime ale foametei
din 1933.

Tro\ki l-a criticat aspru pe I.V. Stalin,
concep\ia sa era c[, cu c]t represiunea
va dura mai mult, cu at]t rezultatele vor
fi contrare celor scontate, ̀ n loc s[ ̀ nfri-
co;eze ea va `mb[rb[ta adversarul,
st]rnind `n el energia disper[rii. ~ns[;i
concep\ia lui Stalin despre socialism,
asociat unor metode brutale de co-
mand[, era `n contradic\ie flagrant[ cu
vederile lui Lenin despre autoconduce-
rea muncitoreasc[, stimularea ini\iativei
;i crea\iei poporului rus. 

Cine a fost Troțki? 

Numele s[u adev[rat a fost Leib Da-
vidovici Bronstein. S-a n[scut la 26 oc-
tombrie 1879 ̀ n localitarea Ianovka, re-
giunea Herson din Ucraina. P[rin\ii lui
erau dintr-o familie evreiasc[ Askenazi
foarte `nst[rit[. (Evreii de rit askenazi
provin din Vestul ;i Centrul Europei,
mai ales din \[rile germanice, unde au
ajuns dup[ izgonirea din Iudeea de c[tre
trupele Imperiului Roman. ~ncep]nd cu
primul mileniu ;i mai ales dup[ Evul
Mediu, au migrat ;i spre Estul Europei). 

A fost un politician influent,
revolu\ionar bol;evic, intelectual rus. La
`nceputurile existen\ei Uniunii Sovieti-
ce, a primit din partea lui Lenin func\ia
de "Comisar al Poporului pentru poli-
tic[ extern[", iar apoi ca fondator ;i prim
comandant al Armatei Ro;ii ;i comisar
al Poporului pentru Ap[rare. 

~n 1898, c]nd a fost Organizator al
Sindicatului Muncitorilor din sudul Ru-
siei, a fost arestat ;i condamnat la doi
ani de ̀ nchisoare. ~n 1900 a fost din nou
condamnat la patru ani de exil `n Sibe-
ria. A evadat ;i ;i-a luat numele de
Tro\ki.

A plecat la Londra, unde s-a al[turat
lui V.I. Lenin, directorul ziarului “Iskra”
(Sc]nteia) al Partidului Social Democrat
al Muncii din Rusia, care ;i-a \inut Con-
gresul `n Anglia.

~n 1905 s-a re`ntors `n Rusia. Este
ales pre;edinte al Sovietului Deputa\ilor
Muncitorilor din Sankt Petersburg. Aici
se implic[ direct `n organizarea grevei
generale. A fost arestat ;i apoi condam-
nat la exil pe via\[ `n Siberia.

~n 1907 evadeaz[ din nou ;i se
re`ntoarce la Londra. Aici a participat
la Congresul Partidului Social Demo-
crat din Rusia. ~n acela;i an se mut[ la
Viena, unde a editat ziarul Social De-
mocrat “Pravda” (Adev[rul), care era
introdus `n Rusia prin contraband[.

~n perioada preg[tirii primului
r[zboi mondial Tro\ki s-a mutat `n El-
ve\ia, apoi `n Fran\a, de unde a fost ex-
pulzat ;i s-a mutat la New York.

~n februarie 1917 a izbucnit
Revolu\ia Rus[ intrat[ `n istorie ca Ma-
rea Revolu\ie Socialist[ din Octombrie.
~n acele momente provocate de
revolu\ie, \arul Nicolae al II-lea a fost
detronat.

La re`ntoarcerea lui Tro\ki ̀ n Rusia,
a fost arestat de poli\ia britanic[
`mpreun[ cu al\i revolu\ionari ru;i. A
reu;it din nou s[ evadeze ;i s[ ajung[ ̀ n
Rusia, sprijinind pe bol;evici. S-a im-
plicat cu toat[ energia pentru r[sturna-
rea guvernului provizoriu, condus de
Alexandr Kerenski. A devenit membru
al Sovietului din Petrograd.

Dup[ venirea la putere a bol;evicilor
V.I. Lenin l-a numit Comisar al Popo-
rului pentru Afaceri Externe pentru a
negocia Tratatul de Pace cu Germania
la Brest Litovsk, foarte dezavantajos
pentru puterea sovietic[. Din cauza
acestei situa\ii Tro\ki a demisionat din
func\ia diplomatic[. Tot la propunerea

lui V.I. Lenin a fost numit Comisar al
Poporului pentru Armat[ ;i al Flotei
Rusiei. ~n septembrie 1918, Tro\ki a fost
numit Pre;edintele Consiliului Militar
Revolu\ionar al Poporului, devenind
fondator ;i comandant suprem al Ar-
matei Ro;ii. Armata Ro;ie condus[ de
Tro\ki a ob\inut victorii importante `n
luptele cu Armata Alb[, ̀ n lungul ;i vio-
lentul r[zboi civil din Rusia.

Din cauza `mboln[virii ;i apoi
mor\ii lui V.I. Lenin, lupta pentru putere
s-a intensificat prin toate mijloacele. I.V.
Stalin ;i-a consolidat puterea fiind spri-
jinit de Lev Kamenev ;i de Grigori Zi-
noviev (De re\inut este ;i faptul c[, dup[
ce I.V. Stalin ;i-a consolidat puterea, pe
to\i tovar[;ii de drum i-a lichidat fizic.
At]t Kamenev,, c]t ;i Zinoviev, ̀ n marea
epurare, au fost judeca\i ;i executa\i).

Tro\ki nu a respectat "Testamentul
lui Lenin" pentru a se opune lui Stalin,
care ;i-a consolidat puterea at]t `n par-
tid, c]t ;i `n statul sovietic, astfel a pier-
dut lupta `mpotriva acapar[rii totale a
puterii de c[tre Stalin. De remarcat c[
Tro\ki ̀ n 1927 a fost exclus din partid ;i
apoi a fost deportat la Alma Ata, `n Ka-
zahstan, iar `n ultim[ instan\[ i-a fost
retras[ ;i cet[\enia sovietic[. ~n acele
condi\ii Tro\ki a ̀ ntreprins peregrin[rile
sale `n Turcia, Fran\a, Norvegia ;i Me-
xic.

Lev Davidovici Tro\ki, `n lupta sa
cu I.V. Stalin, a l[sat m[rturii importante
`n scrierile sale< "Revolu\ia permanent[",
"Istoria revolu\iei ruse", "Revolu\ia
tr[dat[", "Stat muncitoresc degenerat",
"Interna\ionala a IV-a", "Stalinismul de-
generat" ;i foarte multe articole potriv-
nice lui I.V. Stalin.

Casa `n care a locuit din Coyoacan
- Mexic a fost p[strat[ `n aceea;i stare.
~n prezent este muzeu. Morm]ntul s[u
se afl[ `n curtea casei.

Tro\ki nu a fost niciodat[ reabilitat
de guvernul Uniunii Sovietice din tim-
pul Glasnostului, `n ciuda reabilit[rii
mai multor veterani bol;evici, uci;i din
ordinul lui I.V. Stalin `n timpul marii
epur[ri staliniste.

Prof. dr. Ioan Corneanu    

Imagine cu Troțki citind ziarul “Militant” în casa sa din Mexic

Tro\ki nu a fost niciodat[ reabilitat de guvernul Uniunii Sovietice din timpul
Glasnostului, `n ciuda reabilit[rii mai multor veterani bol;evici, uci;i din ordinul
lui I.V. Stalin `n timpul marii epur[ri staliniste.

Maxim Gorki este una dintre cele
mai importante personalități artistice și
intelectuale rusești asociate Revoluției
din 1917. El a rămas, pe toată durata de
viață a Uniunii Sovietice, un simbol al
Revoluției și a fost imaginea artistului
revoluționar. Însă în ce măsură era el de
acord cu viziunea lui Lenin și cu întregul
experiment sovietic? Mai puțin decât
credem.

Ca în cazul altor intelectuali, anga-
jamentul lui Gorki față de revoluție era
romantic și idealist. El vedea în revoluție
lupta spiritului uman pentru libertate,
frăție și progres spiritual. Avea o viziune
preponderent umanistă, care avea în
centru individul, motiv pentru care
Gorki n-a putut niciodată să accepte
disciplina de fier sau dogmatismul în-
gust al bolșevicilor. De aceea, nu li s-a
alăturat niciodată în mod oficial, iar per-
sonajele din poveștile sale luptau pentru
libertate și demnitate în felul lor, dar nu
făceau parte dintr-un proletariat orga-
nizat.

Deși Gorki îl iubea pe Lenin pentru
intelectul său, pentru conducerea caris-
matică și șarmul personal, el disprețuia
modul în care liderul bolșevic încerca
să comprime diversitatea vieții umane
în teoriile sale abstracte. Împreună cu
Bogdanov și Lunacearski, alți doi teo-
reticieni culturali ai social-democraților
ruși, Gorki a avut o confruntare cu Le-
nin în 1910-1911, atunci când cei trei
se întâlneau cu muncitori la vila sa pe
insula Capri, unde încercau să-i educe.
Lenin nu recunoștea potențialul mun-
citorilor ca forță culturală independentă
și accentua rolul lor de cadre disciplinate
ale Partidului. Dar Gorki și colegii săi
considerau că avansul cultural și spiri-
tual al clasei muncitoare trebuie să de-
vină forța directoare a revoluției. Pentru
ei, marxismul era o formă de religie, cu
umanitatea în loc de Ființă Supremă și
colectivismul în locul Sfântului Duh, te-
mă dezvoltată ulterior de Gorki în “Con-
fesiune”, roman în care eroul, Matei, îl
descoperă pe Dumnezeu prin camara-
derie.

Picătura care a umplut paharul a fost
foametea de la începutul anilor ’20 și
atitudinea regimului față de ea. Cauzată,
în principal, de politica agricolă a bol-
șevicilor și confiscarea excesivă a pro-
duselor țăranilor, foametea a afectat mi-
lioane de oameni din regiunea Volga-
Urali în 1921. Gorki și alte personalități
publice au făcut un apel în Occident
pentru ajutoare, primite din partea Sta-
telor Unite prin American Relief Ad-
ministration, dar mulți din cei care au
participat la acest apel au fost ulterior
arestați. După această poveste, Gorki
decide în sfârșit să plece în străinătate,
lucru pe care Lenin îl sfătuia să-l facă
de ceva vreme, teoretic din grija pentru
sănătatea scriitorului, dar probabil pen-
tru că se săturase de critica pe care acesta
o aducea guvernului. Gorki devine astfel
primul dintr-o serie lungă de scriitori
disidenți forțați în exil de către regimul
sovietic.

În anii ’20, ceea ce l-a ținut pe Gorki
în exil nu a fost neapărat natura regi-
mului sovietic, cât politica sa ostilă față
de arte și noua atitudine față de țărănime
(prin NEP). Deși se opusese din tot-
deauna dictaturii bolșevice, Gorki a găsit
totuși, în final, o modalitate de a o jus-
tifica, ca un antidot necesar la anarhis-
mul instinctiv al țărănimii. Scriitorul se
opunea cultului personalității lui Stalin
și a găsit curajul de a refuza sarcina de
a scrie un portet hagiografic al liderului
sovietic. După moartea sa, a fost desco-
perit un carnet în care Gorki îl compara
pe Stalin cu “un purice monstruos”, pe
care “propaganda și hipnoza fricii l-au
mărit la proporții incredibile”.

P[rerile lui Maxim
Gorki despre

revolu\ia bol;evic[ Cine ;i de ce l-a ucis pe Tro\ki 
în 21 august 1940?
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Cu prilejul Zilei Interna\io-
nale a Educa\iei, Organiza\ia Sal-
va\i Copiii Rom]nia a lansat Ma-
nifestul pentru dreptul la
educa\ie. Organiza\ia le propune
autorit[\ilor prin acest document
zece priorit[\i pentru sistemul de
educa\ie. 

Cele zece obiective propuse se refer[
la probleme urgente cu care se con-
frunt[ elevii cuprin;i ̀ n sistemul de edu-
ca\ie ;i propun un proces transparent
de finan\are a acestui segment. 

Salva\i Copiii Rom]nia `i invit[ pe
to\i cei care consider[ c[ educa\ia ar
trebui s[ fie o prioritate pentru \ara
noastr[ s[ semneze peti\ia pentru
schimbarea educa\iei din Rom]nia ;i
s[ adere la Manifestul pentru Dreptul
la Educa\ie. Documentul, `nso\it de
semn[turi, va fi trimis Ministerului
Educa\iei ;i celor dou[ comisii pentru
educa\ie din Parlamentul European. 

V[ prezent[m `n r]ndurile de mai
jos cele zece priorit[\i ale Manifestului.

Se dore;te utilizarea a minimum 6%
din PIB pentru educa\ie ;i transparen\[
în folosirea banilor publici. Al doilea

punct este asigurarea accesului univer-
sal la educa\ie pre;colară, primară ;i se-
cundară pentru to\i copiii, al treilea
`mbunătă\irea calită\ii educa\iei printr-
o mai bună formare ini\ială ;i continuă,

un curriculum modern, actualizat ;ti-
in\ific ;i bazat pe cercetări ;i bune prac-
tici privind educa\ia copiilor. Manifestul
mai cuprinde incluziunea ;colară a co-
piilor cu dizabilită\i, adoptarea ;i im-
plementarea Strategiei na\ionale ;i pla-
nului de ac\iune privind educa\ia tim-
purie, introducerea educa\iei intercul-
turale, a educa\iei pentru toleran\[ ;i
eliminarea discriminării ;i a unor sis-
teme de prevenire ;i eliminare a
violen\ei în ;coli. De asemenea, spe-
ciali;tii consider[ c[ trebuie avut[ `n
vedere participarea copiilor în procesul
decizional al ;colilor, obiectiv propus
de copii, asigurarea serviciilor de con-
siliere prin cre;terea numărului de con-
silieri ;colari, astfel încât unui consilier
să-i revină 300 de elevi, ;i consolidarea
cooperării dintre sectorul public ;i or-
ganiza\iile neguvernamentale. Manifes-
tul se poate g[si pe site-ul Organiza\iei
Salva\i Copiii, unde de altfel e posibil[
;i semnarea peti\iei online.

Ioana Vladimirescu

Ziua Educaţiei este un prilej de săr-
bătoare atât pentru dascăli, cât şi pen-
tru discipolii lor, iar profesorii şi elevii
din mai multe ;coli din județ au ţinut
să marcheze împreună acest moment,
prin activități menite să sublinieze im-
portanţa deosebită a educaţiei.

Colegiul Tehnic 
“Unio - Traian Vuia”

În cuvântul introductiv, directorul
Colegiului “Unio - Traian Vuia”, dr.
Vlaicu Popescu, pornind de la cuvin-
tele lui Confucius “Natura ne aseamă-
nă, educaţia ne deosebeşte”, a reamintit
faptul că o educaţie de calitate repre-
zintă cheia reuşitei profesionale. Aceas-
ta se datorează muncii de apostolat a
tuturor dascălilor, motiv pentru care
este ziua când oamenii de pretutindeni
primesc îndemnul de a spune
“mulţumesc” unui profesor. 

Activitatea a continuat cu o pre-
zentare a celor mai cunoscute maxime
şi aforisme referitoare la educaţie şi cu
lecturarea unor creaţii originale ale ele-
vilor, în care aceştia au notat “Gânduri
pentru dascălii mei”. De asemenea, ele-
vii au recitat texte poetice dedicate pro-
fesorilor, printre care amintim “Exce-
lenţa sa, dascălul” de Monica Marilena
Cristea, “Scrisoare învăţătorului meu”
de Petre Ghelmez şi “Fáklyaként” de
Konya Lajos. În holul instituţiei au fost
expuse desene tematice realizate de ele-
vii talentaţi ai şcolii.

Liceul Tehnologic 
“Constantin Brâncuşi”

Ziua Educaţiei, o zi importantă
pentru comunitatea cadrelor didacti-
ce, dar şi pentru elevii Liceului Teh-
nologic ,,Constantin Brâncuşi”, este
ziua în care dorim să punem în evi-
denţă, odată în plus, rolul educaţiei în
viaţa tinerilor. În această idee a fost
organizată de cadrele didactice, sub
coordonarea directoarei Şimon Da-
niela, o prezentare Power Point, ur-
mată de discuţii cu elevii. 

Aceştia au înţeles cât este de im-
portantă educaţia în viaţa fiecărui om.
“Ai carte, ai parte” nu sunt doar vorbe
fără legătură cu viaţa de zi cu zi, ci re-
prezintă tocmai oglinda educaţiei pri-
mite de fiecare om. O viaţă mai bună
o obţii doar printr-o educaţie mai bu-
nă, lucru înţeles de elevii şcolii, ei fiind
motivaţi să ducă mai departe tradiţia
instituţiei, atestată documentar încă
din anul 1907.

În tot acest timp, învăţământul săt-
mărean a fost mai bogat prin activitatea
cadrelor didactice din acest liceu şi prin
rezultatele elevilor de aici, care după
absolvire au devenit buni profesionişti
în meseriile lor, domeniul de bază fiind
prelucrarea lemnului, silvicultura şi
protecţia mediului.

“Ne dorim ca activitatea de pregă-

tire şcolară, atât de bogată şi asiduă, să
nu fie lăsată în negura uitării şi în pra-
ful neiertător al trecerii timpului”, îşi
exprimă un deziderat profesoara Maria
Ţinca, expeditoarea informaţiilor de
mai sus.

Școala Gimnazială Odoreu

La Școala Gimnazială Odoreu, Zi-
ua Mondială a Educației a fost marcată
prin activitatea extrașcolară "Omagiu
Dascălului meu”. Elevii, mari şi mici,
au oferit dascălilor felicitări confecţio-
nate  de ei, cu talent și dăruire. A urmat
un moment de muzică și poezie închi-
nat celor care îi educă. Participanții au
urmărit și un documentar  care subli-
niază semnificația acestei zile și au au-

diat “Dedicația” muzicală închinată Ex-
celenței sale, Dascălul.

Coordonatorii acestei activități au
fost profesoara Sabou Rodica - consi-
lier educativ - și diriginții Șovre Ioana
și Tarba Simona.

Parteneriatul dintre Biserica Orto-
doxă din Odoreu şi Şcoala Gimnazia-
lă din aceeaşi localitate s-a dovedit a fi
eficient încă o dată, acum, la puţină
vreme de la începerea unui nou an şco-
lar. Astfel, luni 5 octombrie 2015, a fost
prezent în mijlocul copiilor părintele
Flaviu Meghişan, paroh ortodox la
Odoreu, însoţit de Ramona Meghişan,
preşedinta Comitetului de Femei din
cadrul Parohiei Ortodoxe Odoreu. Pă-
rintele i-a mulţumit directoarei Livia
Sarca pentru buna colaborare dintre
şcoală şi biserică la Odoreu, dovedită

şi cu ocazia activităţilor din timpul ve-
rii, şi a făcut urări de sănătate, multă
putere de muncă şi rod binecuvântat
întregului corp profesoral, cu ocazia
Zilei Educaţiei. Mai apoi, intrând în
mai multe clase, a rostit  o rugăciune
alături de copii, a schimbat cu ei câteva
cuvinte, le-a dat poveţe de folos şi le-a
împărţit iconiţe. De asemenea, 26 de
copii au primit din partea credin-
cioşilor Bisericii Ortodoxe prin inter-
mediul Comitetului de Femei şi daruri
constând în rechizite, precum şi ajutor
pentru achiziţionarea de uniforme şi
caiete speciale.

Directoarea Livia Sarca este de pă-
rere că buna colaborare dintre cele do-
uă instituţii poate duce cu adevărat la
formarea armonioasă a copiilor. Par-
teneriatul de la nivelul comunităţii din
Odoreu va aduce  şi alte frumoase şi
binecuvântate roade.

:coala Gimnazial[ T[;nad

Ziua Mondial[ a Educa\iei a fost
s[rb[torit[ printr-o serie de activit[\i
;i la :coala Gimnazial[ T[;nad. Toam-
na este de departe un foarte frumos
anotimp, iar printre cei care ;tiu cel
mai bine s[-l descrie `n cuvinte se
num[r[ chiar dasc[lii. 

"Este toamn[, ninge cu frunze ru-
ginii peste sufletul cald al dasc[lului"
a fost mesajul transmis cu prilejul Zilei
Educa\iei Na\ionale la ;coala din loca-
litate, iar cadrele didactice de la aceast[
unitate de `nv[\[m]nt au oferit `n dar
o floare la vernisajul expozi\iei "Mirajul
florilor" de la Muzeul Or[;enesc
T[;nad. 

~n cadrul acestei expozi\ii de pic-
tur[ pe sticl[ ;i-a adus contribu\ia un
grup inimos de cadre didactice al c[ror
coordonator a fost profesoara Veronica
Buzg[u ;i care ;i-au pus totodat[ cu
acest prilej ̀ n valoare talentul ;i m[ies-
tria artistic[ pentru a reda minunata
lume a florilor prin culoare.

Din partea noastră, un sincer “La
mulţi ani” tuturor dascălilor!

Vasile N., Theodora V.

Manifestul pentru dreptul la educa\ie

În holul Colegiului Tehnic “Unio -Traian Vuia” au fost expuse desene tematice realizate de elevii talentaţi ai şcolii

Speciali;tii consider[ c[ trebuie avut[ ̀ n vedere participarea copiilor în procesul
decizional al ;colilor

EDUCA}IE
Salva\i Copiii Rom]nia ̀ i invit[ pe to\i cei care consider[ c[ educa\ia ar trebui s[ fie o prioritate

pentru \ara noastr[ s[ semneze peti\ia pentru schimbarea educa\iei din Rom]nia ;i s[ adere la
Manifestul pentru Dreptul la Educa\ie. 

Potrivit medicilor de specialitate,
greutatea potrivită pentru spatele unui
copil nu trebuie să depăşească 10% din
masa sa corporală. Întrucât majoritatea
elevilor din ciclul primar au o greutate
de circa 20 de kilograme, rucsacul unui
şcolar nu trebuie să cântărească mai
mult de două kilograme.

De asemenea, medicii sfătuiesc şco-
larii să-şi îndoaie ambii genunchi
atunci când ridică un rucsac greu.

În afară de asta, specialistul îi sfă-
tuieşte pe elevi să poarte ghiozdanul
pe ambii umeri, nu pe unul singur, şi
să nu poarte servietă. În caz contrar,
coloana vertebrală este solicitată intens,
în special atunci când greutatea genţii
depăşeşte două kilograme, şi la vârsta
pubertăţii se poate produce o deviere
a coloanei vertebrale, de cele mai multe
ori ajungând în forma literei S.

V. N. Deleanu

Ce greutate trebuie
s[ aib[ ghiozdanul

unui copil?

Ziua Educa\iei, s[rb[torit[ 
în ;coli ;i licee din jude\
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1935 - Adunarea General[ Astra s-a \inut la Satu Mare  
Serb[rile Astrei au avut loc `n perioada 13-15 septembrie. P[cat c[ la `mplinirea a 80 de ani nu s-a marcat evenimentul `n mod festiv

Zilele trecute am primit de la is-
toricul Szőcs Péter un album foto
intitulat “Astra Satu Mare - 14 sep-
tembrie 1935”. Cercet]nd presa vre-
mii ;i studiile de specialitate am
aflat c[ este vorba despre evenimen-
tul care a marcat viața despărță-
mintelor din ținuturile sătmărene,
fiind singura Adunare Generală din
istoria Astrei \inut[ `n municipiul
Satu Mare. P[cat c[ acest album nu
a fost descoperit la timp pentru a
marca `n mod festiv 80 de ani de la
Adunarea General[ a Astrei \inut[
la Satu Mare. 

Cele peste 100 de fotografii redau starea
de spirit a municipiului Satu Mare din acele
vremuri. Al[turi de grupuri de \[rani veni\i
din toate col\urile jude\ului, `mbr[ca\i `n
frumoase costume tradi\ionale, ̀ n fotogra-
fii poti fi remarca\i prefectul Octavian Ar-
delean, primarul municipiului, :tefan Che-
reche;, dr. Eugen Sele;, directorul Liceului
“Mihai Eminescu” ;i pre;edintele
desp[r\[m]ntului Satu Mare al Astrei, ;i
nu `n ultimul r]nd ministrul Justi\iei, dr.
Valer Pop. S[rb[toarea ar putea concura
oric]nd cu Zilele Jude\ului din vremea
noastr[. 

Adunările Generale erau principalele
forme de organizare ;i manifestare ale As-
trei, concepute ca mijloace de afirmare ;i
întărire a con;tiinței de sine a neamului.
Evenimentele erau programate în fiecare
an în altă localitate din Transilvania. De-a
lungul timpului s-au organizat 83 de
Adun[ri Generale `n mai multe localit[\i
transilv[nene. 

Evenimentul a adus `n 
municipiul Satu Mare 
importan\i oameni de cultur[

Satu Mare a fost gazd[ o singur[ dat[,
în septembrie 1935. Evenimentul din zilele
de 13-15 septembrie a adus în ora;ul de pe
Some; membrii Comitetului Central al As-
trei, oameni de cultură importanți< Ion
Agârbiceanu, Dr. Tiberiu Brediceanu, Dr.
Vasile Ilea, Dr. Liviu Iona;iu, Alexandru
Lupeanu-Melin, Dr. Gheorghe Moga, Dr.
Augustin Popa, Ilie Rusmir, Dr. Victor
Stanciu, Dr. Coriolan Suciu, Dr. Iosif Stoi-
chiță.

Programul Adunării Generale a fost
amplu. Vineri, 13 septembrie, în preziua
Adunării Generale, de la ora 17<00  a avut
loc ședința președinților de despărțăminte,
\inut[ `n sala mare a Prim[riei. Prof. Dr.

Iuliu Hațieganu a prezentat referatul cu ti-
tlul “:oimii Carpa\ilor”, iar directorul Li-
ceului “Mihai Eminescu” a vorbit despre
problemele culturale de la grani\a apu-
sean[.

Dr. Eugen Sele;, pre;edintele
desp[r\[m]ntului Satu Mare, 
a subliniat problemele 
rom]nilor de la grani\a de Vest

Pre;edintele desp[r\[m]ntului Satu
Mare, Dr. Eugen Sele;, sublinia c[ princi-
pala problem[ de la grani\a de Vest ̀ n acele
vremuri era "rerom]nizarea celor pierdu\i
;i `nstr[ina\i". "(...) dureros este c[ ;i ai
no;tri, chiar ;i \[ranii din unele comune,
apropiate de acest ora;, `nstr[inat, au uitat
;i nu mai vorbesc limba noastr[. A;a i-a
g[sit istoricul an 1918 ;i a;a au r[mas dup[
17 ani de st[p]nire rom]neasc[. Nu ne sfiim
s[ o spunem c[ st[p]nirea noastr[ a neglijat,
aproape `n `ntregime, regiunea aceasta de
grani\[. Nimic sistematic, nimic trainic ;i
nimic bine cump[nit nu s-a f[cut, nu s-a
legiferat pentru ̀ nt[rirea frontierei celei mai
pizmuite. N-avem nici o grani\[ natural[,
n-avem un st[vilar al naturii contra urii ;i
contra nebuniei celor ce `ntr-un moment
potrivit vor s[ deie dovezi de dragostea ce
ne-o poart[. Cu toate aceste, `nc[ nimeni
dintre guvernan\ii no;tri nu s-a g]ndit s[
elaboreze un plan de creare a unei grani\e
suflete;ti ;i culturale rom]ne;ti aici."

Pentru Dr. Eugen Sele; mijloacele de a
crea aici o fort[rea\[ a rom]nismului erau
urm[toarele< " Feciorii de aici ar trebui du;i
s[-;i fac[ armata `n interiorul \[rii, unde
nu se aude graiul str[in. :coala de adul\i
s[ fie obligatorie. :ez[torile culturale, co-
rurile cu c]ntece na\ionale, biserica cu
c]nt[ri religioase, biblioteci poporale cu
c[r\i scrise pe `n\elesul tuturor, dansurile
na\ionale, administra\ia cu `mb[rb[tarea
;i ajutorarea necontenit[ a elementului
rom]nesc, echipe de propagandi;ti na\io-
nali, o cas[ na\ional[ `n fiecare sat ;i cul-
tivarea ne`ntrerupt[ a acestor gr[niceri
ofili\i suflete;te."

De la ora 9 seara a avut loc ;edin\a
sec\iei medicale ;i biopolitice. Secretarul
sec\iei, Dr. L. Daniello , a vorbit despre
"Propaganda igienic[, valoarea ;i tehnica
ei”, iar Dr. I. Stoichi\[ a prezentat referatul
cu titlul "Ancheta sanitar[ (Metode ;i re-
zultate)". 

Programul de s]mb[t[, 
14 septembrie

S]mb[t[, 14 septembrie 1935, de la ora

9<00 s-a oficiat serviciul divin `n bisericile
rom]ne;ti din Satu Mare. De la ora 11<00
a ̀ nceput prima ;edin\[  a Adun[rii Gene-
rale, \inut[ `n sala Teatrului, `n care s-a
prezentat raportul general pe anul
1934/1935, s-au ales comisii pentru modi-
ficarea statutelor ;i regulamentelor “Aso-
cia\iunii”, s-au ales pre;edintele ;i comitetul
central pentru cinci ani ;i s-au `nscris noi
membri.

:edin\a a fost deschisă de pre;edintele
Astrei, dr. Iuliu Moldovan. (N[scut `n 15
iulie 1882 `n localitatea Bogata, jude\ul
Mure;, ;i decedat `n 19 iulie 1966 `n Cluj,
medicul Iuliu Moldovan a fost pre;edinte
al Asocia\iei Transilv[nene pentru Litera-
tura Rom]n[ ;i Cultura Poporului Rom]n
`ntre anii 1932-1947. ~n perioada lui de
pre;edin\ie au fost create ;colile \[r[ne;ti
;i organiza\ia pentru tineri ":oimii
Carpa\ilor.")

Din cuv]ntul s[u de deschidere rostit
`n 14 septembrie 1935 la Satu Mare reiese
preocuparea sa pentru protejarea \[r[nimii.  

"S[ facem ca \[ranul s[ iubeasc[ ;i s[
pre\uiasc[ via\a lui simpl[ rural[ mai mult
dec]t toate ademenirile ora;elor. S[ oferim
\[r[nimii prin `ncurajarea industriei cas-
nice na\ionale posibilitatea unei munci
productive, mai acomodate capacit[\ii ei
de crea\ie ;i menite s[ sporeasc[ ;i s[
men\in[ mai u;or independen\a econo-
mic[ nu numai a p[turii rurale, ci a nea-
mului, a \[rii `ntregi."

Doamnele au fost invitate s[ 
participe la balul organizat 
la Dacia, `mbr[cate 
`n costume tradi\ionale

De la ora 15<00 `n Centrul ora;ului a
avut loc parada costumelor populare din
|ara Oa;ului, Chioar, Codru, Baia Mare ;i
Valea Some;ului. Costumele populare din
vremea respectiv[ se remarc[ prin simpli-
tate.

Pe Arena Sportiv[, de la ora 17<00, s-a
c]ntat ;i s-au dansat jocuri rom]ne;ti.

~n saloanele Hotelului Dacia, de la ora
16<00, Asocia\ia Rom]ncelor S[tm[rene,
Societatea Crucea Ro;ie, Societatea Altarul
;i Societatea Studen\ilor S[tm[reni au or-
ganizat un bal la care doamnele au fost in-
vitate s[ se prezinte `mbr[cate `n costume
na\ionale.

Seara de la ora 21<00 `n sala Teatrului
“C. I. Nottara” spectacolul s-a `ncheiat cu
un concert simfonic sub bagheta dirijorului
sublocotenent Ioan Manole, ;eful Regi-
mentului 87 infanterie “Cehoslovacia”. ~n
`ncheiere, Corul “Vasile Lucaciu” dirijat de
dl. Victor Bumbe;ti, director de scen[ al

Teatrului Na\ional din Bucure;ti, ;i de di-
rectorul Conservatorului de Muzic[, pro-
fesorul Adrian Demian, a interpretat com-
pozi\ia muzical[ “La ;ez[toare”, de Tiberiu
Brediceanu.

Duminic[ de la ora 11<00 `n aceea;i
sal[ mare de ;edin\e a Prim[riei s-a \inut
;edin\a a doua a Adun[rii Generale.

Adunarea General[ a Astrei 
organizat[ la Satu Mare 
a fost o reu;it[

Adunarea General[ de la Satu Mare a
fost o reu;it[. ~n cadrul ;edin\elor s-a dis-
cutat despre probleme reale cu care se con-
fruntau locuitorii desp[r\[mintelor de la
grani\a de nord-vest a \[rii. Pentru a veni
;i mai mult `n sprijinul rom]nilor, Astra
avea nevoie de c]t mai mul\i membri.

Ziarul “Satu Mare”, nr. 15,  din 22 sep-
tembrie 1935, public[ un apel ̀ n acest sens.
“~nainte de r[sboiu Asocia\iunea avea zeci
de mii de membri ajut[tori dintre \[rani,
cari pl[teau pe an doi cr[i\ari. Multe lucruri
frumoase s-au f[cut cu cei doi cr[i\ari ai
membrilor ajut[tori. E de dorit ca ;i ast[zi
\[ranii s[ se `nscrie de membri ajut[tori ai
Astrei, pl[tind 10 lei pe an. Socotind pentru
jude\ul Satu Mare numai 50.000 de astfel
de membri, conduc[torii Astrei ar avea la
dispozi\ie ̀ n fiecare an suma de 500.000, o
jum[tate de milion, pentru ;colile \[r[ne;ti,
biblioteci, conferin\e, ajutorarea elevilor
buni, premii pentru coruri, pentru vitele
cele mai frumoase, etc. (…) 

C]te lucruri bune ;i frumoase s-ar pu-
tea face cu cei 10 lei ai fiec[rui membru
ajut[tor!”

***
Dac[ "o fotografie face c]t o mie de cu-

vinte", `nseamn[ c[ ;tim deja r[spunsul la
`ntrebarea< c]t ar valora cele 100 de foto-
grafii dac[ ar fi expuse la un loc? 

A consemnat Adriana Zaharia

Surse<
Revista “Transilvania”< 
- numărul 4, iulie-august 1935>
- numărul 5, septembrie -octombrie 1935>
- numărul 6, noiembrie-decembrie 1935.
Ziarul “Satu Mare”<
- num[rul 14 , 8 septembrie 1935>
- num[rul 15, 22 septembrie 1935.
Viorel Ciubot[, Ioan Viman, Adela Do-
brescu, Mara Lobon\ Pu;ca;, Asocia\iu-
nea transilvan[ pentru literatura rom]n[
;i cultura poporului rom]n ̀ n nord-vestul
Rom]niei. Documente (1862-1947), Cen-
trul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,
2011.

Ministrul Justi\iei, dr. Valer Pop,  al[turi de prefectul Octavian Ardelean
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Dup[ descoperirea vitaminelor,
cercet[rile au continuat ;i astfel au
ie;it la iveal[ ;i alte componente
vitale pe care hrana noastr[ trebuie
s[ le con\in[< s[rurile minerale, en-
zimele, proteinele, hidra\ii de car-
bon, gr[simile, celuloza ;.a.

Greu de crezut, dar adev[rat< `n toate
\[rile civilizate se simte ast[zi lipsa `n ali-
menta\ia oamenilor a acestor substan\e
vitale.

Tehnica genetic[

Situa\ia aceasta paradoxal[ are dou[
explica\ii. Prima se refer[ la hrana com-
pus[ din alimente  ale societ[\ii moderne,
care sunt prelucrate industrial ;i ̀ n conse-
cin\[ lipsesc elementele vitale indispensa-
bile organismului, `n schimb sunt bogate
`n calorii (f[ina alb[, zah[rul etc.)

Apoi, cultivarea p[m]ntului pentru
aceste pre\ioase vegetale se face cu ajutorul
unor ̀ ngr[;[minte unilaterale, care produc
`n scurt timp recolte mari, dar ̀ n felul aces-
ta plantele sunt s[race `n substan\e anor-
ganice vitale. La aceasta se adaug[ ;i o
cre;tere nenatural[ a animalelor (adaos de
hormoni `n hrana animalelor) care astfel
nu mai ofer[ o hran[ vital[ complet[ oa-
menilor (nici carnea, nici produsele lacta-
te).

Astfel c[ ̀ n aceast[ societate civilizat[
`n care se investesc milioane de euro `n
industria farmaceutic[ ;i ̀ n cercetarea me-
dical[ oamenii sunt din ce `n ce mai bol-
navi, pentru c[ ̀ n final sunt ̀ nfometa\i, cu
toat[ abunden\a unei hrane f[r[ valoare.

Una dintre metodele de distrugere a
hranei este prin tehnica genetic[. Prin teh-
nica genetic[ se `n\elege `ntrebuin\area
mijloacelor tehnice moderne de laborator
pentru a modifica structura intern[  a ce-
lulelor, a codului genetic la microorganis-
me, plante ;i animale, `n scopul folosirii
lor c]t mai avantajoase.

Materialul genetic care `n urma unui
transfer genetic este introdus ̀ ntr-o celul[
poate provoca ̀ n organisme asemenea mo-
dific[ri metabolice, cu apari\ia de noi sub-
stan\e care nu mai pot fi st[p]nite ;i astfel
devin v[t[m[toare s[n[t[\ii plantelor, ani-
malelor ;i oamenilor.

Un exemplu care se d[ este cel al faso-
lei. Se ob\ine prin transferul genetic ca fa-
solea s[ devin[ rezistent[ la ierbicide, dar
odat[ cu stropirea cu ierbicid se produce
substan\a numit[ cumeostrol, cu pro-
priet[\i hormonale care s-au dovedit c[
`mpiedic[ la ;oareci dezvoltarea normal[
a uterului.

Din cauza costurilor ridicate ;i a tim-
pului care se cere, nu este posibil[ urm[ri-
rea p]n[ la cap[t a rezultatului acestor mu-
ta\ii. Ce s-a observat `ns[ cu precizie este
posibila apari\ie a unor produ;i alergici
sau substan\e toxice nedorite, substan\e
care nu mai pot fi `nl[turate. Problemele
care apar sunt din ce ̀ n ce mai dificile, c[ci

ob\inerea plantelor necesare alimenta\iei
noastre, rezistente la ierbicide ;i pesticide,
va avea ca urmare m[rirea cantit[\ii de
ierbicide ;i pesticide utilizate. Dac[
ad[ug[m ;i inadaptarea organismelor din
jur la schimb[rile impuse ;i apari\ia unor
boli microbiene necunoscute ̀ nc[ pentru
om ;i animal, atunci consecin\ele sunt im-
previzibile ;i periculoase.

Abia `n anul 2004 s-a ob\inut, `n fine,
marcarea produselor care poart[ amprenta
modific[rilor genetice.

Trist, dar adev[rat< consumatorul pri-
me;te un produs transformat cu riscuri
imediate pentru s[n[tate ;i `n timp, care
nu pot fi controlate, ̀ n locul unui aliment
natural.

Designul alimentar

Aceasta ̀ nseamn[ o nou[ metod[ prin
care, cu ajutorul diverselor adaosuri de
substan\e colorante, plante sau produse
animale, se ob\in noi alimente care trebuie
s[ aib[ un aspect, un gust ;i un miros at]t
de atr[g[tor `nc]t niciun cump[r[tor s[
nu reziste. Aceste noi produse sunt
r[sp]ndite printre dulciuri,  a;a-zisele ali-
mente pentru diet[, br]nz[ de vaci cu fruc-
te, iaurturi cu fructe, mezeluri ;i carne.

Aceast[ metod[ folose;te de obicei
produse ob\inute prin tehnologie genetic[,
produse care sunt ieftine ;i se ob\in ̀ n can-
titate suficient[. De asemenea, utilizeaz[
;i de;euri alimentare cum ar fi s]ngele,
penele, cartilagiile de la abatoare, iar uneori
zerul r[mas de la br]nz[.

Nutri\ioni;tii consider[, bine`n\eles,
c[ aceste produse nu reprezint[ niciun
avantaj pentru consumator, ci dimpotriv[,
`l lipsesc de substan\ele esen\iale vitale pe
care trebuie s[ le aib[ un aliment. :i, de

obicei , la astfel de produse se adaug[ adi-
tivi ieftini care, `mpreun[ cu ceea ce con-
stituie produsul, ridic[ multe probleme de
s[n[tate.

Ca urmare, c[uta\i alimente c]t mai
naturale, a c[ror origine o cunoa;te\i per-
fect. Evita\i produsele fabricate, c[ci ma-
joritatea lor nu prezint[ pe eticheta cu in-
grediente ceea ce con\in cu adev[rat.

Iradierea alimentelor

Multe alimente sunt iradiate pentru
ca s[ se ob\in[ conservarea lor. Sursa ira-
dierii este radioizotopul cobalt 60 care
eman[ radia\ii gama. ~n urma iradierii
ceapa ;i cartofii nu mai ̀ ncol\esc, fructele
se p[streaz[ vreme `ndelungat[ f[r[ s[ se
strice, microorganismele ;i parazi\ii sunt
`mpiedica\i s[ se dezvolte sau sunt omor]\i.
Se ob\ine uneori ;i o cantitate m[rit[ de
suc a fructelor. Aceast[ iradiere este per-
mis[ din 1993 `n 37 de state ale lumii. Cu
toate c[ Organiza\ia Mondial[ a S[n[t[\ii
permite iradierea p]n[ la o anumit[ doz[,
oamenii de ;tiin\[ sunt `n majoritatea lor
`mpotriva iradierii alimentelor. Pentru c[
nimeni nu poate stabili cu adev[rat gradul
de iradiere de la care un produs devine
nociv. Ceea ce un organism poate suporta,
pe cel[lalt `l poate ucide. Scopul iradierii
a fost s[ fereasc[ alimentele perisabile de
contamin[ri bacteriene, `n cadrul schim-
burilor comerciale dintre \[ri, c]nd, de
exemplu, ̀ n luna martie se g[sesc pe pie\ele
europene c[p;uni aduse din \[rile calde.
~ns[ modific[rile prin iradiere stabilite de
oamenii de ;tiin\[ `nseamn[ pierdere de
enzime, de vitamina A, B1, E, K, acizi ne-
satura\i sunt distru;i ;i locul lor este ocupat
de radicalii liberi. Cel mai bine este s[
urm[m recomandarea Universit[\ii Gie-
sen ;i s[ ne ferim pe c]t putem ;i, pe c]t
posibil, s[ prefer[m produsele zonei ;i \[rii
`n care tr[im ;i corespunz[toare anotim-
pului.

Nutri\ioni;tii nu sunt de acord cu con-
servarea unor legume, pentru c[ prin fier-
bere ;i sterilizare se pierde absolut tot din
substan\ele vitale pe care le posed[. Sun-
tem ̀ ns[ sf[tui\i s[ folosim congelarea lor,
pentru c[ prin congelare mai r[m]n sub-
stan\e de valoare.
"Hrana de valoare este cel mai puternic

mijloc de c];tigare a s[n[t[\ii ;i a fericirii,
cel mai sigur mijloc de prevenire, ;i are
cea mai puternic[ for\[ de vindecare a bo-
lii", spunea un cunoscut cercet[tor englez.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Cum este distrus[ hrana p]n[ 
ajunge pe mesele noastre?

~ngr[;[mintele, tehnica genetic[ ;i aditivii creaz[ o hran[ f[r[ valoare Nimeni nu-;i dore;te o digestie
lent[, un stomac ̀ nc[rcat ;i plin cu
m]ncare pentru nenum[rate ore.
Dac[ ma]carea ajunge ̀ n intestinul
dumneavoastr[ nedigerat[ bine, ea
intr[ ̀ n putrefac\ie ̀ n interiorul or-
ganismului ;i poate r[m]ne blocat[
acolo. Astfel ve\i avea `n organism
o surs[ constant[ de substan\e to-
xice care v[ otr[vesc zi de zi, v[ ex-
pun foarte multor boli ;i dezvolt[
un mediu propice pentru dezvolta-
rea bacteriilor d[un[toare, dar ;i a
parazi\ilor intestinali. De aceea este
indicat ca din c]nd `n c]nd s[ ne
cur[\[m organismul prin detoxi-
fiere, clisme, ceaiuri diuretice.

~n primul r]nd trebuie s[ \ine\i cont
de faptul c[ alimentele crude se diger[
mai rapid dec]t cele preparate prin fier-
bere, pr[jire etc.

Legumele ;i fructele fermenteaz[
`n stomac, pe c]nd produsele din carne,
lactate, ou] intr[ `n putrefac\ie dac[
stau prea mult `n organism.
Fermenta\ia provoac] balonare, cram-
pe ;i poate cre;te aciditatea corpului,
iar putrefac\ia intoxic[ organismul cu
toxine ;i provoac[ lezarea celulelor ;i
distrugerea lor. 

Timpul de digestie 
al alimentelor

0-15 minute< ap[
15-30 minute< sucuri din legume ;i
fructe crude
30 minute - 2 ore< legumele crude, ver-
de\uri, germeni ;i vlăstari `n stare
crud[, avocado, legume g[tite
1,5-4 ore< ulei, cereale, fasole, n[ut, lin-
te, cartofi, legume amidonoase
2-4 ore< nuci, semin\e crude
4-7 ore sau mai mult< diverse tipuri
de carne, pe;te, crustacee, lactate pro-
cesate

Alimentele sunt digerate `n orga-
nism ̀ n ordinea ̀ n care au fost ̀ nghi\ite,
a;a c[ nu e bine s[ m]nca\i la `nceput
lactate, al c[ror timp de digestie este
foarte mare, ;i pe urm[ s[ m]nca\i o
bucat[ de carne. Acea bucat[ de carne
va fi digerat[ dup[ ce vor fi digerate
`nt]i produsele lactate. Deci ce se
`nt]mpl[ `n stomac? Acea bucat[ de
carne va intra `n putrefac\ie, cauz]nd
nepl]ceri organismului.

Cel mai indicat este s[ consuma\i
lactatele `nainte de culcare, `n special
pentru cei care fac sport este recoman-
dat, deoarece corpul va avea `n s]nge
pe tot parcursul nop\ii proteina cu ab-
sor\ie lung[ provenit[ de la aceste
br]nzeturi sau lactate. Nu combina\i
produsele lactate cu nimic.

M]nca\i fructe 
pe stomacul gol

Fructele sunt ideale pentru om di-
minea\a, con\in]nd multe vitamine ;i
minerale necesare unui organism
s[n[tos. Ele con\in mai mult de 70%
ap[  ;i sunt alimentul cel mai u;or di-
gerabil. Fructele bine coapte au pro-
por\ia ideal[ acid - alcalin (20% acid
cu 80% alcalin).

Fructele stau `n stomac maxim 30
de minute, unele chiar mai pu\in de
at]t. Sucul de fructe este ;i mai u;or
digerabil ;i el st[ `n stomac 10-20 mi-
nute. De ce sunt fructele ideale dimi-
nea\a? Dup] c]teva ore bune de somn
`n care corpul nu s-a “aprovizionat” cu
nimic, el are nevoie imediat de o por\ie

de substan\e nutritive. Aleg]nd ali-
mente cu un timp mare de digestie,
corpul va trebui s[ a;tepte dup[ acei
nutrient\i alte c]teva ore.

M]nca\i fructele pe stomacul gol,
`nainte de orice alt aliment, nu dup[
mas[, a;a cum era\i obi;nui\i. Atunci
c]nd m]nca\i fructe imediat dup[ un
alt aliment mai greu, acestea vor zace
`n stomac c]teva ore, c]t `i ia celuilalt
aliment s[ se digere. Stomacul diger]nd
`n trepte, dup[ ordinea `n care am
m]ncat alimentele, fructele vor fi di-
gerate ultimele.  C]nd stau `n stomac
mai mult de 30 de minute, ele vor ̀ nce-
pe s[ fermenteze. Fermenta\ia va duce
la balonare ;i crampe stomacale.

Legumele f[r[ amidon 
pot fi combinate cu orice

Legumele care con\in amidon ;i ce-
realele nu se combin[ cu alimentele
bogate `n proteine, precum carnea,
pe;tele, ou[le. Pentru digerarea legu-
melor ;i cerealelor este nevoie de en-
zime care ac\ioneaz[ ̀ ntr-un mediu al-
calin al stomacului, pe c]nd pentru di-
gerarea proteinelor este necesar[ eli-
berarea acidului clorhidric `n stomac.
Acidul clorhidric va inactiva enzimele
alcaline ;i astfel legumele ;i cerealele
\inute mult `n stomac pot intra `n fer-
menta\ie ;i putrefac\ie.

~n schimb legumele f[r[ amidon se
pot combina cu aproape orice, ele nu
interfereaz[ cu absor\ia proteinelor.

Lista de cereale< orz, ov[z, secar[,
gr]u, porumb.

Legume care contin amidon sunt<
fasolea, lintea, cartoful, n[utul.

Legume care nu con\in amidon<
\elin[, morcov, ro;ie, castravete, v]n[t[,
ardei, broccoli, conopid[, varz[, ceap[,
usturoi, andive, sfecl[, gulie, ridiche,
maz[re, ceap[, praz, usturoi.

Nu be\i ap[ ̀ nainte ;i imediat dup[
mas[, deoarece ve\i dilua sucul gastric
care este foarte important ̀ n digerarea
hranei proasp[t ingerate. Cu c]t acel
suc gastric este mai slab, cu at]t ve\i
avea o digestie mai proast[.

Cum s[ m]nc[m s[n[tos
f[r[ s[ avea probleme 
digestive ;i balon[ri

M]nca\i fructele pe stomacul gol, `nainte de orice alt aliment, nu dup[ mas[, a;a cum era\i
obi;nui\i. Atunci c]nd m]nca\i fructe imediat dup[ un alt aliment mai greu, acestea vor zace `n
stomac c]teva ore, c]t `i ia celuilalt aliment s[ se digere.

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)
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Hyper anti aging este un su-
pliment alimentar anti-
`mb[tr]nire, antioxidant ;i toni-
fiant.  Este un supliment natural
atent formulat pentru combaterea
;i chiar inversarea semnelor de
`mb[tr]nire, a c[ror instalare tim-
purie este favorizat[ de stilul de
via\[ din ce ̀ n ce mai solicitant al
zilelor noastre. 

Acest produs are `n componen\a sa
un complex de ingrediente naturale cu o
matrice informa\ional[ nealterat[. Acest
lucru permite ingredientelor s[ ac\ioneze
sinergic, complet]ndu-se ;i poten\]ndu-
se reciproc, beneficiind totodat[ ;i de o
biodisponibilitate crescut[. Astfel, prin
ac\iunea sa holistic[, suplimentul natural
Hyper anti aging este excelent ̀ n energi-
zarea, imunostimularea, remineralizarea
;i re`ntinerirea `ntregului organism pe
cale natural[. Produsul are `n compo-
nen\[ ingrediente valoroase, dup[ cum
urmeaz[<

Acetil-L-carnitin[ ;i Acidul Alfa-
lipoic au un rol esen\ial ̀ n metabolismul
energetic al organismului. Cei doi com-
pu;i sinergizeaz[ `n vederea asigur[rii
unui aport optim de energie proceselor
celulare, `mbun[t[\irii func\iilor cere-
brale, `n combaterea stresului oxidativ,
ameliorarea ;i chiar inversarea procesului
de `mb[tr]nire.

Goji este un ingredient des folosit ̀ n
medicina tradi\ional[ chinezeasc[. Efi-
cient `n< men\inerea unui moral ridicat,
tonifierea ficatului (puternic hepato-pro-
tector), protejarea rinichilor, cur[\area
s]ngelui, `mbun[t[\irea performan\elor
sportive prin sus\inerea dezvolt[rii oa-
selor ;i a masei musculare, ameliorarea
insuficien\ei sexuale at]t la femei c]t ;i
la b[rba\i (spore;te cantitatea ;i calitatea
materialului seminal). 

Resveratrolul este un binecunoscut
polifenol cu propriet[\i antioxidante,
chemo-preventive ;i cardioprotectoare.

Fructoboratul de Calciu este un complex
de calciu, fructoz[ ;i bor g[sit natural `n
fructe ;i legume, fapt ce le face una dintre
cele mai bio-disponibile surse de calciu
;i bor. 

Ginsengul Siberian este utilizat `n
principal pentru cre;terea rezisten\ei fi-
zice (ac\iune revigorant[ ;i energizant[)
;i pentru capacit[\ile sale adaptogene (de
`nt[rire a sistemului ;i r[spunsului im-
un). 

Coenzima Q10 este un binecunos-
cut antioxidant, prezent ̀ n toate celulele
umane. Coenzima Q10 favorizeaz[ oxi-
genarea celular[, revitalizeaz[ sistemul
imunitar, diminueaz[ efectele secundare
ale radioterapiei ;i ̀ nt]rzie instalarea ma-
jorit[\ii afec\iunilor cronice< cardio-vas-

culare, neurodegenerative, inflamatorii
sau reumatismale.

Ginkgo biloba este indicat ca adju-
vant `n tratarea maladiilor cerebrovas-
culare, a tulbur[rilor de memorie sau `n
insuficien\a circula\iei periferice. Cel mai
adesea, acest ingredient este recomandat
`n ̀ mbun[t[\irea activit[\ilor de ̀ nv[\are
;i memorare.

Fosfatidilserina este un compus cu
propriet[\i demonstrate de ̀ mbun[t[\ire
a func\iei cognitive, sus\in]nd efortul in-
telectual.

Drojdia selenit[ previne caren\ele ;i
completeaz[ aportul de vitamine din
complexul B ce sunt necesare
func\ion[rii optime a sistemului nervos,
`n special a creierului. 

Recomand[ri< eficient ̀ n sus\inerea
;i `ncurajarea capacit[\ii proprii a orga-
nismului uman de a-;i men\ine o
evolu\ie anti-entropic[, de auto-regene-
rare ;i ̀ ncetinire a ritmului de ̀ mb[tr]ni-
re>

Acest supliment alimentar poate fi
folosit ca adjuvant ̀ n< cre;terea nivelului
de energie al organismului, redarea vi-
talit[\ii ;i men\inerea unui moral ridicat>
adjuvant `n profilaxia ;i terapia afec\iu-
nilor cardiovasculare, afec\iuni neurolo-
gice degenerative, sporirea acuit[\ii vi-
zuale, u;ureaz[ efortul depus pentru a
sl[bi. Este recomandat persoanelor ce
depun efort fizic ;i intelectual, fum[to-
rilor, sportivilor, ̀ n osteoporoz[ ;i hipo-
calcemie. Este indicat ̀ n tratamente pen-
tru ̀ nt[rirea imunit[\ii ;i surmenaj (sin-
dromul oboselii cronice).

Crem[ anti-aging 
“Taina Plantelor”

Crema anti-aging “Taina Plantelor”
este un produs atent formulat pentru
combaterea ;i chiar inversarea semnelor
de ̀ mb[tr]nire, a c[ror instalare timpurie
este favorizat[ de stilul de via\[ din ce ̀ n
ce mai solicitant al zilelor noastre.
Aceast[ formul[ holistic[ are la baz[
compu;i naturali activi, cu o bio-dispo-
nibilitate foarte mare, ce ac\ioneaz[ si-
nergic complet]ndu-se ;i poten\]ndu-se
reciproc, rezultatul fiind o piele hidratat[,
energizat[, detoxifiat[ ;i `ntinerit[.

Acidul hyaluronic are un rol esen\ial
`n men\inerea suple\ei, elasticit[\ii ;i fer-
mit[\ii pielii. Acest compus ajut[ la ate-
nuarea ridurilor ;i `n procesele de refa-
cere a zonelor epiteliale ce prezint[ le-
ziuni sau cicatrici. 

Coenzima Q10 este un binecunos-
cut antioxidant, prezent ̀ n toate celulele
umane. Acest lucru se datoreaz[ faptului
c[ transformarea nutrien\ilor `n energie
(ATP) la nivel celular se produce cu aju-
torul acestei coenzime. Favorizeaz[ oxi-
genarea celular[ ;i amelioreaz[ efectele

nocive ale fumatului ;i ale radioterapiei.
Tocoferolul (Vitamina E) este, de

asemenea, un puternic antioxidant na-
tural care neutralizeaz[ radicalii liberi ;i
combate deshidratarea pielii. Acest com-
pus este at]t de important pentru
`ntre\inerea pielii ;i `ncetinirea
`mb[tr]nirii acesteia ;i datorit[
capacit[\ii sale de a proteja epiderma de
ac\iunea nociv[ a radia\iilor solare (raze
UV).

Recomand[ri< util ̀ n prevenirea, sto-
parea ;i chiar inversarea semnelor de
`mb[tr]nire a pielii. Este recomandat `n
stimularea procesului natural de regene-
rare, propriu pielii, dar ;i `n p[strarea
unui nivel optim de hidratare a tenului.
Recomandat persoanelor fum[toare, ce-
lor cu un ten devitalizat, deshidratat, ce
prezint[ semne de ̀ mb[tr]nire, dar ;i ce-
lor care doresc prevenirea din timp a
acestor simptome.

Cele 2 produse se  comercializeaz[
`mpreun[ ̀ ntr-un pachet anti aging, ele
fiind sinergice ̀ n ac\iunea terapeutic[.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr 4-5
Tel< 0261 740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

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

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr.
3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695 
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte,
v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Hyper anti aging are `n componen\a sa un complex de ingrediente naturale cu o matrice
informa\ional[ nealterat[. Acest lucru permite ingredientelor s[ ac\ioneze sinergic,
complet]ndu-se ;i poten\]ndu-se reciproc, beneficiind totodat[ ;i de o biodisponibilitate
crescut[.

Ne g[si\i `n
Satu Mare, 

str. Gheorghe
Laz[r, 

nr. 1, jud.
Satu Mare, 
;i la tel/fax<

0261/726.101, 
mobil -

0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST

Cele 2 produse se comercializeaz[ `mpreun[ `ntr-un pachet antiaging 

S[n[tatea adolescen\ilor este neglijat[
mult prea des ;i slab luat[ ̀ n considerare
de autorit[\ile medicale, astfel ̀ nc]t ace;ti
tineri sunt deosebit de vulnerabili ;i au
acces la servicii de s[n[tate limitate, sem-
naleaz[ mar\i Organiza\ia Mondial[ a
S[n[t[\ii (OMS).

“Adolescen\ii nu sunt nici adul\i, nici
copii, ci un grup de popula\ie care are
nevoi specifice ;i care prezint[ riscuri
ridicate”, a declarat mar\i la Geneva dr.
Anthony Costello, director al Departa-
mentului pentru s[n[tatea copilului ;i
adolescentului din cadrul OMS,
prezent]nd noi recomand[ri ale organi-
za\iei la nivel mondial. Adolescen\ii de
multe ori nu au bani, sunt reticen\i `n a
merge la spital sau la medic, nu mai vor
s[ fie trata\i ca ni;te copii, a subliniat spe-
cialistul. Aproximativ 35% din cauzele
`mboln[virilor la nivel mondial `ncep `n
adolescen\[, relateaz[ France Presse.

Dac[ bolile mintale ar fi tratate din
adolescen\[, acest lucru ar avea un impact
semnificativ asupra tratamentului aplicat
la maturitate, relev[ `n continuare OMS.
Tulbur[rile psihice, anorexia, bulimia,
anxietatea, obezitatea, dieta s[rac[ sunt
frecvente `n aceast[ perioad[ a vie\ii.
Adolescen\ii sunt, de asemenea, expu;i
la fumat, alcoolism ;i droguri. Nu mai
exist[ diferen\e regionale `n starea de
s[n[tate a adolescen\ilor din lume,

men\ioneaz[ organiza\ia cu sediul la
Geneva.

Potrivit dr. Mariangela Simao, direc-
tor pentru preven\ie la Programul Na\iu-
nilor Unite privind HIV/SIDA (UN-
AIDS), aproximativ 30 de cazuri noi de
infectare cu virusul HIV se ̀ nregistreaz[
`n fiecare or[ `n r]ndul adolescen\ilor.

~n ceea ce prive;te cauzele de deces
`n r]ndul adolescen\ilor ̀ n ̀ ntreaga lume,
pe primul loc sunt accidentele de
circula\ie, `naintea SIDA, suicidului, in-
fec\iilor respiratorii ;i violen\ei, potrivit
OMS.

“Exist[ \[ri unde adolescen\ii
reprezint[ o cincime din popula\ie, dar
majoritatea studen\ilor `n medicin[ nu
au o preg[tire special[ pentru a trata
nevoile lor specifice. Acest lucru este in-
acceptabil”, a declarat dr. Valentina Bal-
tag, expert `n domeniul s[n[t[\ii ado-
lescen\ilor `n cadrul OMS. Noile norme
globale publicate de agen\ia ONU reco-
mand[ facilitarea accesului
adolescen\ilor la serviciile de s[n[tate,
consolidarea form[rii ;i inform[rii pen-
tru aceast[ grup[ de v]rst[, extinderea
consilierii ;i diagnostic[rii dincolo de
aspectul contracep\iei.

Trebuie s[-i trat[m pe adolescen\i ca
pe ni;te parteneri ;i s[ le garant[m con-
fiden\ialitatea, a mai spus dr. Valentina
Baltag. 

35% din cauzele `mboln[virilor `ncep din adolescen\[

Hyper anti aging, supliment alimentar
anti-îmb[trânire, antioxidant ;i tonifiant
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RE}ETE

Ciuperci umplute 

Sup[ crem[ 
de castane în vin alb

Mod de preparare<

Ciupercile se curăță, iar codițele se
taie mărunt. Ceapa mărunțită se căle-
ește în ulei, se adaugă codițele de ciu-
perci, iar când și acestea s-au călit se
adaugă 2 ouă bătute în prealabil. Când
toată compoziția s-a prăjit se lasă să se

răcească puțin, se adaugă un ou crud,
pesmetul și condimente, după gust. Se
amestecă bine și cu această compoziție
se umplu ciupercile. Se așează pe o tavă
căptușită cu hârtie de copt, se presară
cu cașcaval și se pune în cuptorul
preîncălzit, pentru circa 10-12 minute.
Se poate orna cu roșii, ardei, cu frunze
de pătrunjel sau ridichi roșii. Se ser-
vește ca mâncare de sine stătătoare sau
cu garnitură.

Ingrediente<

12 bucăți de ciuperci cham-
pignon, cu diametrul de circa 7-
8 cm, 3 ouă, o ceapă, 2 linguri de
pesmet, 5-6 linguri de ulei, 100
g de cașcaval răzuit, sare, piper,

oregano.

Mod de preparare<

Solzii de migdale se prăjesc ușor,
fără grăsime, într-un vas adecvat, apoi
împreună cu stafidele se fierb în vin.
Castanele decongelate se sfărâmă, se
amestecă cu zahărul, apoi treptat se
amestecă cu apă, până când devine o
compoziție păstoasă. Aceasta se ames-

tecă cu vinul și tot ce s-a fiert în el, se
pune din nou la fiert, se pune un pic
de sare și se mai adaugă apă, până când
obțineți densitatea dorită. După circa
2-3 minute de fierbere se ia de pe foc,
se lasă până când fierberea se oprește
de tot, apoi frișca se amestecă cu câteva
linguri de zeamă fierbinte și se toarnă
în supă. La servire se ornează cu sta-
fide sau solzi de migdale care nu s-au
fiert în supă, cu coajă de lămâie sau
frunzulițe de mentă. 

Ingrediente<

Un pachet de piure de casta-
ne congelat (250 g), 300 ml vin
alb dulce sau eventual demidul-
ce, 100 g stafide, 200 g de smân-
tână dulce (frișcă) pentru gătit,
50 g solzi de migdale (se poate
înlocui cu alune nesărate), 2 lin-

guri de zahăr, puțină sare.

Chec mozaic cu stafide

Mod de preparare< 

Separăm ouăle, albu;ul cu zahărul
se bat spumă tare, gălbenuşurile se mi-
xează cu ulei, zahăr vanilat şi sare. Făi-
na se amestecă cu praful de copt. Când
albuşurile sunt bătute spumă şi zahărul
este dizolvat se adaugă peste gălbe-
nuşurile mixate, se amestecă uşor, ju-
mătate din compoziţie se colorează cu
cacao, iar restul rămâne albă, de aceea

jumătate rămâne în vasul de albuşuri
şi cea de a doua parte în cel de gălbe-
nuşuri. Se adaugă făină şi amestecăm
uşor. În compoziţia de cacao punem
mai puţină făină, deoarece avem cacao
care îi conferă consistență. Într-o tavă
tapetată cu hârtie de copt se pune un
strat alb, unul colorat, stafide şi repe-
tăm operaţia, iar la final deasupra
adăugăm stafide şi 1 plic de zahăr va-
nilat. Se introduce în cuptorul preîn-
călzit. Se lasă la copt la foc potrivit.
Când este gata copt se lasă să se ră-
cească, apoi se decorează cu zahăr pu-
dră vanilat. Se serveşte la ceai, cafea,
sau la mic dejun.

Ingrediente< 

4 ouă, 120 g de zahăr, 150 g
de făină albă, 20 g de cacao, 40 g
de stafide, 30 ml de ulei, un pli-
culeț de praf de copt, 2 pliculețe
de zahăr vanilat, un praf de sare
și zahăr pudră cu aromă de va-

nilie pentru ornat. 

Mâncare de maz[re 
uscat[ cu cârna\i pr[ji\i

Mod de preparare<

Mazărea se spală bine și se lasă la
înmuiat 2-3 ore, se limpezește din nou,
apoi se pune la fiert într-un litru de
apă cu sare și se fierbe până când se
înmoaie. Dacă apa scade mult, mai
adăugați apă fierbinte, încât mazărea
să rămână permanent acoperită cu zea-

mă. Făina se prăjește ușor în 3-4 linguri
de ulei, apoi se adaugă o linguriță de
boia de ardei. Aceasta se adaugă la ma-
zărea fiartă și se mai fierbe până când
se îngroașă bine. După ce se ia de pe
foc se adaugă usturoiul pisat. Cârnații
se crestează, se prăjesc în ulei, sau la
grătar, după gust. La servire se poate
presăta cu pătrunjel verde, iar în loc
de cârnați mazărea se poate servi cu
slănină afumată și prăjită sau cu ochiuri
de ouă.  

Ingrediente<

250 g mazăre galbenă, uscată,
2-3 căței de usturoi, 2 linguri de
făină, ulei, 4 bucăți de cârnați,

sare, piper, boia de ardei.

Preparatele din seminţe de cas-
tan sălbatic constituie remedii efi-
ciente de prevenire şi combatere a
multor afecţiuni< varice, flebite,
tromboze, ulcere varicoase la pi-
cioare, crampe dureroase, insufi-
cienţă venoasă şi limfatică şi he-
moroizi. De asemenea, cresc tonu-
sul capilarelor fragile şi contribuie
la vindecarea hematoamelor, a vâ-
nătăilor şi a luxaţiilor. Efectele es-
cinei sunt amplificate în cazul aso-
cierii cu vitamine din complexul
B. Extractul de castane intensifică
fluxul sanguin.

De la castan se utilizează scoarţa, se-
minţele, florile și frunzele. Scoarţa se re-
coltează primăvara, în luna aprilie, de pe
ramuri în vârstă de 3-5 ani, prin decojire
sub formă de fragmente răsucite în tuburi
sau jgheaburi, cu grosimi de 1-2 mm. Us-
carea se face la soare, obţinându-se un
produs cu gust astringent-amar și miros
slab de mucegai. Seminţele (castanele) se
adună toamna, în septembrie-octombrie,
după coacere deplină> gustul lor este amar,
neplăcut și nu au miros. Florile se culeg
pe timp frumos, c]nd 50% din inflores-
cenţă prezintă flori deschise (luna mai).
Frunzele se adună în lunile mai-iunie, du-
pă care se usucă în încăperi bine aerisite.

Extractul de castane intensific[ fluxul
sanguin. Castanele decojite, uscate și mă-
cinate ascund nebănuite calităţi vindecă-
toare, prezentând proprietăţi antiinflama-
toare, vasodilatatoare, flebotonice, anti-
edematoase, anticoagulante și fluidizante
sanguin, decongestive, hemostatice și an-
tiexudative venoase. Aceste proprietăţi
sunt datorate, în principal, conţinutului
în escină, cumarine și flavonoide. Acţio-
nează cu efecte directe în afecţiuni venoase
și la întărirea pereţilor vaselor capilare fra-
gile. Un efect aparte s-a constatat în pro-
tejarea organismului împotriva acţiunii
radicalilor liberi, implicaţi în bolile can-
ceroase și cardiace. În afecţiunile bucale,
are efecte bune în afte și ulceraţii la nivelul
mucoaselor gurii. 

Scoarţa de castan are proprietăţi fe-
brifuge, cu efecte benefice în tratamentul
malariei, având capacitatea de a suplini
chinina și piramidonul. De asemenea, se
constată efecte favorabile în tratarea he-
moroizilor, a tromboflebitei, a varicelor și
a unor afecţiuni dermatice. Intern ac\io-
nează contra diareei, în congestionarea fi-
catului și în tulburările de menopauză. Es-
culozida din scoarţa ramurilor mărește re-
zistenţa vasculară și scade permeabilitatea
pereţilor vaselor capilare. În plus, are pro-
prietatea de a absorbi radiaţiile ultraviolete
de tip B care pot provoca apariţia erite-
melor. Experimente recente au arătat că
esculozida are efecte bune în tratamentele
pentru varice și hemoroizi, precum și în
hipertrofia prostatei, u;urând micţiunile.
Florile și frunzele acţionează în oprirea
hemoragiilor interne și in colici intestinale.
În uz extern, sunt eficiente în vindecarea
diferitelor afecţiuni dermatice (răni, bube,
arsuri). Cataplasmele din făină de castane
diminuează durerile reumatice.

Tinctura de castan se prepară din 250
g castane cu coajă într-un litru alcool 40%,
care se lasă la macerat timp de 14 zile. Se
strecoară într-o sticlă brună, pentru a se
lua intern câte 10-15 pic[turi pe zi, în tra-
tamentul trombozei și al varicelor. Extern,
se aplică în afecţiuni hemoroidale, varice
și flebite sau sub formă de frecţii contra
artrozelor la nivelul încheieturilor de la
mâini și picioare. 

Tinctura din scoarţă de castan este bu-
nă pentru varice.

Mod de preparare< se folosesc 100 g
de scoarţă măcinată și 300 ml de alcool de
40 de grade. Se lasă la macerat 15 zile, se
strecoară și se iau câte 10-15 picături pe zi
în tratamentul trombozei și al varicelor.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Extractul de castane
intensific[ fluxul

sanguin

De la castan se utilizează scoarţa, seminţele, florile şi frunzele. Scoarţa se recoltează primăvara,
în luna aprilie, de pe ramuri în vârstă de 3-5 ani, prin decojire sub formă de fragmente răsucite în
tuburi sau jgheaburi, cu grosimi de 1-2 mm. 
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MOD~

Cele mai elegante celebrităţi
de sex feminin de la Hollywood
reuşesc în fiecare zi să capteze
atenţia criticilor de modă! Fie că
este vorba de o rochie extravagan-
tă pe covorul roşu, fie că vorbim
de un costum mai îndrăzneţ, câ-
teva dintre staruri sunt, fără în-
doială, un model pentru toate fe-
meile din lume!

La cei 42 de ani ai săi, Gwyneth
Paltrow este una dintre cele mai pas-
sionate de modă vedete de la Holly-
wood. Actriţă, model şi femeie de afa-
ceri, frumoasa Gwyneth reuşeşte să
atragă atenţia de fiecare dată când are
o apariţie în public. şi nu, nu mă refer
doar la apariţiile sale pe covorul roşu,
ci şi la apariţiile sale din viaţa de zi cu
zi, care combină simplitatea cu eleganţa
şi bunul gust.

Nici Natalie Portman nu trece ne-
observată. Frumoasa actriţă şi produ-
cătoare are 34 de ani şi a avut dintot-
deauna apariţii fără cusur. Preferă stilul
clasic, simplu, dar îi plac şi rochiile în-
drăzneţe, pline de eleganţă.

Are 46 de ani, dar ştie cum să ră-
mână tânără! Unul dintre atuurile ei?
Simţul estetic, dragostea de frumos!
Vorbesc despre Jennifer Aniston, care
de-a lungul anilor şi-a format un stil
fashion propriu, elegant şi cu un bun
gust de apreciat. Evită rochiile extra-
vagante, dar adoră combinaţiile vesti-
mentare cu pantaloni şi, mai nou, sa-
lopetele!

Despre Victoria Beckham nu este
nevoie să vă spun prea multe, căci este
cunoscută în întreaga lume pentru ta-
lentul său în ceea ce priveşte moda.
Fashion designer, model şi artistă, Vic-
toria Beckham a avut numeroase
apariţii pe coperta celor mai impor-
tante reviste de modă, cum ar fi Vogue.
~n ultimii ani, diva a devenit o forţă în
industria modei, creaţiile sale fiind cu-
noscute pentru simplitatea şi, în acelaşi
timp, eleganţa şi folosirea inspirată a
culorilor.

Charlize Theron are 40 de ani şi
este cu adevărat una dintre preferatele
criticilor de modă. Model şi actriţă,
Charlize poate să fie un model pentru
femeile din întreaga lume în ceea ce
priveşte stilul vestimentar, căci este
combinaţia perfectă între o business
woman şi o femeie elegantă, apariţiile
sale din viaţa de zi cu zi fiind cu ade-
vărat perfecte. Cu toate acestea, fru-
moasa actriţă adoră şi rochiile fastuoa-
se şi atrage mereu atenţia atunci când
păşeşte pe covorul roşu.

Întotdeauna impecabilă, Olivia Pa-
lermo pare să fie mereu la săptămâna
modei! Are un stil clasic, dar extrem
de creativ din punct de vedere estetic.
Chiar şi atunci când are apariţii mai
îndrăzneţe, frumoasa Olivia reuşeşte
să nu iasă din limitele eleganţei şi bu-
nului gust.

Emma Watson este o tânără cu
foarte multe realizări. La doar 25 de
ani, Emma este deja cunoscută în în-
treaga lume pentru cariera sa impre-
sionantă. La fel de impresionant este şi
stilul său vestimentar, care nu este toc-
mai obişnuit pentru vârsta sa. Actriţa
preferă costumele formale, rochiile ele-
gante şi combinaţiile perfecte. Nu e de
mirare că a primit recent titulatura de
“cea mai remarcabilă femeie din lu-
me”!

Întotdeauna impecabilă, Olivia Palermo pare să fie mereu la săptămâna modei! Are un stil
clasic, dar extrem de creativ din punct de vedere estetic.Chiar şi atunci când are apariţii mai în-
drăzneţe, frumoasa Olivia reuşeşte să nu iasă din limitele eleganţei şi bunului gust.

Cele mai elegante celebrit[\i 
feminine de la Hollywood 
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Am avut ocazia să petrecem
un weekend de vis la Hajduszo-
boszló, cu ocazia Festivalului Vi-
nului şi Alimentelor Bio, care se
organizează în fiecare toamnă în
această localitate. Gazdele noas-
tre, reprezentanții Primăriei şi ai
Consiliului Local, ne-au pregătit
o serie de programe interesante.

Jurnaliștii din România, vechi par-
teneri ai conducerii acestei stațiuni, au
fost întâmpinați de Lévai Enikö, coor-
donatorul Biroului de turism al orașului
Hajduszoboszló, și de Czeglédi Gyula,
directorul general al Hungarospa ZRT,
care au făcut o scurtă prezentare a celui
mai mare complex acvatic din Europa.
Chiar dacă cei mai mulți dintre noi am
mai avut ocazia de a ne relaxa aici, cu
toții am aflat lucruri noi despre complex
și am vizitat locuri unde înainte nu am
mai umblat.

Peste 40 de feluri de terapii 

Am avut ocazia să vedem diverse tra-
tamente, pe care încă nu le-am întâlnit
în altă parte. Analizele apei termale din
Hajdúszoboszló au dovedit că aceasta are
o compoziție unică, cu efecte terapeutice
deosebite. Programele terapeutice cu apa
termală se recomandă să fie efectuate în-
să doar la sugestia și sub supravegherea
medicului specialist, care este prezent în
fiecare sală de tratamente. Cele peste 40
de feluri de terapii sunt recomandate
pentru tratamentul a cel puțin tot atâtor
boli, dintre care amintim doar câteva<
reumatism, artrite cronice și degenera-
tive, bolile cronice inflamatorii ale co-
loanei vertebrale, hemoragie cerebrală,
operații pe creier, dureri musculare cro-
nice, reabilitare fracturi, boli ginecolo-
gice, sterilitate. 

13 piscine ;i 15 tobogane

Ștrandul este amenajat pe malul unui
lac natural, pe o suprafață de 30 ha de te-

ren, cu 13 piscine foarte bine întreținute,
plaja mediteraneană, restaurantul pe va-
por sau bazinul cu valuri, cu locuri de
plajă și de odihnă, atât la soare cât și la
umbră, se bucură de mare popularitate,
iar toboganele de la Aquapark sunt locul
preferat de distracție pentru tineret. Cei
dornici de senzații tari și adrenalină au
la dispoziție 6 tobogane noi, alături de
cele 9 existente până anul trecut. Tobo-
ganele noi - tunelul cu cădere liberă, su-
per valul buclă, tsunami, nava spaţială,
tubul de apă - pornesc de la platforme
înalte de 20 de metri. Cei mai curajoşi
pot încerca peretele de cățărare, prevăzut
cu o cascadă, sau noua capsulă de lansare
în cădere liberă.

Alături de piscina pentru copiii cu
vârsta între 6 şi 12 ani în zona Aquapark-
ului, construită în 2000, acum cei mici
sunt așteptați cu o piscină nouă, cu Cas-
telul Beckó cu patru turnuri, un pod sus-
pendat, roci artificiale şi o cascadă, Cas-
telul Log cu tobogane şi un tub pentru
masaj sau Castelul Bastion cu tunuri,
văni şi tobogane. În cealaltă piscină pen-
tru copii din Aquapark, un Castel Castor,
căni cu capete de bivoli, o barcă naufra-
giată şi toboganele îi distrează pe cei mici.

Chiar dacă la ștrand în acest sezon
doar piscinele cu apă tremală pot oferi
adevărată plăcere, pentru distracția tu-
riștilor inclusiv în anotimpul rece Hun-
garospa ZRT Hajdúszoboszló a realizat
complexul Aqua-Palace, care îi așteaptă
pe turiști pe tot parcursul anului. Cele 8
piscine tematice exclusive - Baia Roma-
nă, Baia Gange, Baia Tropicală, Baia Ci-
nema sau Baia Marină - evocă diferite
locuri și timpuri. Baia termală Pávai a
fost astfel denumită în memoria celui ca-
re a fost părintele stațiunii. 

La etaj a fost amenajată lumea copii-
lor, o lume de joacă și povești, în care
toți copiii se simt minunat. În bazinele
destinate bebelușilor și familiilor, micii
oaspeți se pot delecta cu figuri de animale
și cu tobogane. Casa de joacă, sala de ac-
tivități destinate celor mici, sălile pentru
schimbarea scutecelor, pentru alăptare,
sau sala de odihnă pentru copii, toate
sunt destinate familiilor cu copii mici.

În incinta palatului se pot răsfăța și iubi-
torii de saună, de sport sau de wellness,
având la dispoziție solar, băi private, ca-
mere de relaxare, bazin pentru surfing și
multe altele. 

Festivalul Vinului 
şi Alimentelor Bio

În cele trei zile de toamnă petrecute
aici am avut parte de atât de multe pro-
grame interesante și de noutăți, c]t alții
într-un întreg concediu estival. Festivalul
Vinului și Alimentelor Bio a început cu
parada majoretelor care a străbătut orașul
și o evoluție spectaculoasă a fanfarei.
Chiar dacă la început vremea nu părea
tocmai promițătoare, festivitatea de des-
chidere a adunat sute de spectatori în
fața scenei, ei fiind salutați, alături de au-
torități și de organizatori, și de către re-
gina vinului. Mirosul incitant al măncă-
rurilor alese, preparate la fața locului, va-
rietatea deosebită a vinurilor oferite, pre-
cum și programul bogat de pe scenă pre-
gătit de organizatori au făcut ca în acel
weekend să nu rămână locuri libere la
hotelurile din stațiune.

Cina am servit-o într-un cătun din
apropiere, la Tuba Tanya, într-un han din
mijlocul pustietății, unde timpul parcă s-
a oprit pe loc, căci totul este ca pe vre-
muri, cu secole în urmă< gospodărie stră-
moșească cu animale domestice aproape
dispărute în ultimul secol, o casă țără-
nească muzeu, dar și câteva bungalowuri
pentru oaspeți, ca niște anexe gospodă-
rești, pentru a nu strica imaginea. La so-
sire am fost înt]mpinați de gazde cu un
welcome drink, o pălincă autentică de
casă, iar în curte se simțea mirosul de
pâine coaptă la cuptor. În casa alăturată
se află hanul, unde am fost serviți cu mân-
căruri tradiționale ungurești, preparate
întocmai ca pe vremuri. La fel ca pe vre-
muri a fost și distracția< muzică, dans,
umor și voie bună, ca la o petrecere de
"ceardă" din secolele trecute, când lumea
avea timp de câte o seară de destindere.

Hortobágy - pustietatea plină
de comori

A doua zi am petrecut-o în Pusta de
la Hortobagy, un loc mirific, pe care nu
și-l poate imagina cine nu l-a văzut încă.
Am pornit cu mari îndoieli în această
excursie, căci ce ai putea vedea într-un
pustiu fără sfârșit? Spre surprinderea
noastră, imensa pustietate oferă adăpost
pentru o faună și o tradiție populară nes-
pus de bogată și de bine conservată.

Parcul Naţional Hortobágy a fost pri-
mul parc naţional înfiinţat în Ungaria
(1973), iar în prezent continuă să fie şi
cel mai mare (82.000 de hectare). Zona
centrală a parcului este o Rezervaţie a
Biosferei, iar o treime din suprafaţa totală
a parcului este calificată ca sit Ramsar.
Hortobágy face parte, de asemenea, din
Patrimoniul Mondial UNESCO, dovadă
c[ cei 2.000 de ani de când se practică
păşunatul tradiţional în această regiune,
print-o armonie de invidiat stabilită între
om şi natură, constituie o valoare demnă
de protecţie chiar şi la nivel mondial.
Hortobágy este cea mai întinsă pustă de
sărătură compactă din Europa Centrală.
Zona a fost formată în mare parte de ape.
Mai mult decât atât, înainte de începerea
lucrărilor de regularizare din 1846, Hor-
tobágy a făcut parte din nemărginita lun-
că inundabilă a râului Tisa. După îndi-
guirea Tisei, suprafaţa habitatelor acva-
tice a scăzut la câteva procente faţă de si-
tuaţia iniţială. Din fericire însă, prin con-
strucția pescăriilor în anii 1910, viețui-
toarele acvatice au reapărut în Hortobá-
gy.  Aceste heleştee, cu o suprafaţă totală
de peste 5.000 de hectare, constituie cel
mai întins complex piscicol din Europa
Centrală, oferind anual loc de popas, hră-
nire şi cuibărit pentru sute de mii de pă-
sări. Dintre acestea trebuie să amintim
gâştele sălbatice, care apar în număr de
zeci de mii de exemplare, iar în stolurile
formate din gârlițe mari apar şi câteva
zeci de gârliţe mici şi gâşte cu gât roşu,
ambele specii protejate la nivel global.
Cocorul nu întâmplător este pasărea em-
blemă a parcului< Hortobágy este cel mai
important loc de popas pentru cocorii
aflaţi în migrație, numărul păsărilor pre-
zente aici în același timp depăşind pragul
de 100.000. În cazul vântureilor de seară,

din care se identifică în fiecare an 250-
280 de perechi cuibăritoare, Hortobágy
reprezintă cea mai importantă zonă din
Ungaria. Nemaivorbind de lăcarul de pi-
pirig, pentru care fâneţele umede adia-
cente mlaştinilor constituie singurele ha-
bitate de cuibărit din această ţară.

Zona heleșteelor am parcurs-o cu
trenulețul, iar multitudinea de păsări pre-
zente aici nu cunoaște termene de com-
parație. Masa de prânz am servit-o la Ha-
nul Hortobágy (Hortobágyi Csárda), ca-
re a servit în trecut atât ca popas pentru
ciobani aflaţi în trecere, cât şi loc de adă-
pat pentru animalele acestora, dar și pen-
tru haiducii care se ascundeau de pan-
duri. Excursia cu căruţa în "Pusta Ma-
ghiară" ne-a oferit o imagine despre ani-
malele domestice strămoșești de aici (bo-
vinele gri ungurești, oaia racka, bivolii
de casă, porcii mangalița sau caii din her-
ghelia Mata) precum și despre datinile
ecvestre din zonă, iar în parcul zoologic
al faunei sălbatice turiștii pot vedea o va-
rietate deosebită de bogată a animalelor
sălbatice, care întregesc tabloul Pustei de
la Hortobágy. Cina am servit-o la Hotelul
Korona, în ambele seri fiind alături de
noi Prințul Paul al României și soția sa,
prințesa Lia, fiind și ei oaspeți ai Primă-
riei Hajduszoboszlo, care s-au declarat
și ei încântați atât de programele vizio-
nate, cât și de ospitalitatea gazdelor.

Duminica am petrecut-o și noi la fes-
tival și la ștrand și am încercat toate to-
boganele și toate dotările complexului
care au menirea de a face cât mai plăcută
șederea turiștilor în această stațiune. 

Hajduszoboszlo este destinația ideală
pentru o relaxare în sezonul toamnă-iar-
nă. Stațiunea din Ungaria pune la dispo-
ziția turiștilor servicii de înaltă calitate,
indiferent de anotimp. 

Cu toții merităm o vacanță! Chiar
dacă toamna și-a intrat în drepturi, pu-
tem să ne relaxăm la cel mai modern
ștrand din Ungaria. La doi pași de granița
cu România, stațiunea Hajduszoboszlo
vă așteaptă și în acest sezon cu oferte
speciale și programe interesante, cum nu
găsiți nicăieri în altă parte!

Eva Laczko

Un weekend de vis la Hajduszoboszló


