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Drapelul României a fost ridicat
la Carei în 25 Octombrie 1944 
din ordinul generalului 
Gheorghe Avramescu

Andrei Mikola, 
un pictor

s[tm[rean `n
fruntea :colii 
de pictur[ de 
la Baia Mare

Apocalipsa industrial[
din România, 

în imagini expuse 
la Muzeul de Art[

       La Londra a fost întins covorul roşu
pentru preşedintele chinez Xi Jinping,
primit cu mare fast, de Regina Elisabeta a
II-a şi de prinţul consort Philip.
       Liderul de la Beijing a fost întâmpinat
cu 41 de salve de tun, apoi s-a plimbat cu
caleaşca alături de Suverana Marii Britanii.
       Într-un gest extrem de rar, liderul
chinez a fost cazat, împreună cu prima
doamnă, la Palatul Buckingham pe
parcursul celor patru zile ale vizitei în
Regatul Unit.
       ~n prima zi a vizitei familia regală
britanică a dat un dineu în onoarea
pre;edintelui Chinei. Însă cea care a atras
privirile tuturor la banchet a fost Ducesa
de Cambridge, care a purtat o rochie
elegantă, de culoare roşie. Cel mai frumos
accesoriu purtat de ducesă a fost o coroană
din diamante. Soţia Prinţului William l-a
fermecat pe demnitarul chinez care
aproape că a uitat de regină, `n timp ce
Prima Doamnă a Chinei, arunca priviri
un pic geloase spre so\ul ei.
       După trei zile de acorduri şi
geopolitică, premierul britanic, David
Cameron, şi preşedintele chinez, Xi
Jinping, au mers joi seara la un pub, pentru
o cină tradiţională cu peşte şi cartofi prăjiţi,
unde au băut bere în cinstea relaţiilor "de
aur".

10 lucruri care definesc
stilul femeii trecute 
de 30 de ani 

PAGINA 10

PAGINA 3

PAGINA 7

~naintea alegerile preziden\iale din
1996, ziarul Informa\ia Zilei, nr. 930,
de s]mb[t[ 26 octombrie 1996,  titra
pe prima pagin[ “Milioane de români
a;teaptă o confruntare directă televi-
zată între Ion Iliescu ;i Emil Constan-
tinescu. Emil Constantinescu `l pro-
voac[ la lupt[ pe Ion Iliescu `n direct
la TVR, Pro TV sau orice alt post”. Ar-
ticolul era ilustrat cu o fotografie a lui
Ion Iliescu, sub care era urm[toarea
explica\ie< Ion Iliescu, exact `n mo-
mentul `i care `i r[spundea unui re-
dactor de la Informa\ia Zilei la `ntre-
barea “D-le Iliescu, crede\i `n Dum-
nezeu?” Mai departe urma, pe scurt,
opinia lui despre credin\a `n Dumne-
zeu. "Ocolind un r[spuns direct,
pre;edintele a l[sat s[ se `n\eleag[ c[
"am foarte mul\i prieteni prela\i ;i
preo\i", dar c[ este ateu. 

De ce devine important acest
r[spuns al lui Ion Iliescu la o ̀ ntrebare
pe care Emil Constantinescu i-o punea
contracandidatului s[u la confrunta-
rea direct[ din cursul s[p[m]nii
urm[toare? Poate ;i pentru c[ Emil
Constantinescu, sau oamenii din jurul
s[u, au creat o adev[rat[ legend[ des-
pre aceast[ `ntrebare simpl[. "

Continuare `n PAGINA 6

Se numără printre membrii
fondatori ai Societăţii Pictorilor
Băimăreni (1911), iar între 1927-
1935 şi 1940-1944 conduce Şcoala
de Arte Frumoase din Baia Mare,
la început împreună cu Ioan
Krizsán, apoi singur.

      În prima sa biografie autorizată, "My
Way", care tocmai a fost publicată în Italia,
Berlusconi face afirmaţii acide la adresa lui
Nicolas Sarkozy. Fostul premier italian îl
descrie pe fostul preşedinte francez ca un
"cretin" care refuză să-i strângă mâna, un
bărbat "suficient" şi "agresiv", "gelos" pe
bogăţia altora.
      Sarkozy a fost adesea lipsit de
consideraţie faţă de Berlusconi, scrie
jurnalistul american Alan Friedman, autorul
biografiei. "Era gelos pentru că eu eram
bogat şi el nu", dă asigurări Silvio Berlusconi,
povestind râzând că, după căsătoria sa cu
Carla Bruni, moştenitoarea unei familii
bogate italiene, Nicolas Sarkozy i-a spus<
"Uite, Silvio! Acum sunt bogat. Ca tine!".
      Despre Angela Merkel, Berlusconi
afirmă că era "bucuroasă" să primească
bijuterii scumpe.
      Berlusconi menţionează în acest context
că i-a oferit numeroase bijuterii de valoare
plătite din buzunarul propriu austerului
cancelar german Angela Merkel, care
întotdeauna s-a arătat "bucuroasă să le
primească".
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Pre;edintele Chinei, primit
cu fast `n Marea Britanie

Berlusconi `l consider[ pe
Sarkozy un “cretin agresiv”

~n urm[ cu 19 ani, 
Informa\ia Zilei lansa `ntrebarea 

“Domnule Iliescu, crede\i `n Dumnezeu?”
Emil Constantinescu a preluat `ntrebarea "Domnule Iliescu, crede\i
`n Dumnezeu?" din Informa\ia Zilei din data de 26 octombrie 1996 
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Ziua Armatei Rom]ne - 25 Oc-
tombrie este legat[ afectiv ;i efec-
tiv de Ardealul Lupt[tor,
Leag[nul Genezei ;i Evolu\iei is-
torice a Poporului Rom]n, de
obiectivele ;i sentimentele Arma-
tei Rom]ne, care au vizat `ntot-
deauna `ndeplinirea idealurilor
na\ionale< Unitate, Independen\[,
Suveranitate ;i Integritate Terito-
rial[.

Fotografia realizat[ `n acea zi, a fost
p[strat[ `n arhiva personal[ a prof. dr.
Ioan Corneanu. Ea are o valoare de sim-
bol, o m[rturie f[r[ t[gad[ a acelor vre-
muri eroice ale Armatei Rom]ne.

La ordinul generalului Gheorghe
Avramescu, un pluton de solda\i rom]ni
condu;i de locotenentul prof. Iosif Ar-
delean, `n ziua de 25 octombrie 1944,
orele 15.30 a ridicat pe catarg tricolorul
rom]nesc `nso\it de intonarea Imnului
Rom]nesc "De;teapt[-te Rom]ne", apoi
s-a c]ntat "Trece\i Batalioane Rom]ne
Carpa\ii".

La 25 Octombrie 1944 a fost eliberat
definitiv teritoriul na\ional rom]nesc
temporar ocupat de Ungaria fascisto -
horthyst[ `n urma Dictatului criminal
de la Viena din 30 august 1940.

Catargul din Carei a fost 
construit în iulie 1941 
pentru drapelul Ungariei

Dup[ Dictatul nazisto - fascisto - hor-
thyst de la Viena din 30 august 1940, `n
municipiul Carei, a fost instalat ̀ n func\ia
de primar dr. T[tar Andor adus din Un-
garia, p]n[ `n 1941.

Din documentele studiate rezult[ c[
primarul adus din Ungaria, a fost retras
din func\ie. ~n locul r[mas vacant a fost
numit din 1941, dr. Schuszterich Bela.
De remarcat c[ `n perioada 1930 - 1940,
a ̀ ndeplinit func\ia de viceprimar la Ca-
rei. Din 1941 ;i p]n[ `n 1944 a devenit o

persoan[ extrem de r[zbun[toare ;i ;ovi-
nist[ fa\[ de rom]ni ;i evreii din Carei,
implic]ndu-ne la alungarea rom]nilor
`n refugiu iar cei care au r[mas au fost
`ncadra\i `n tabere de munc[ for\at[.

Sub directa `ndrumare a primarului
s-a construit un catarg pentru a ridica
drapelul Ungariei. Doi unguri din Carei,
cu o stare foarte bun[ din punct de ve-
dere financiar< dr. Dohy Albert ;i Bodolyi
Bela, au finan\at lucrarea `n valoare de
676.97 Pengö. Motivul? Cei doi au de-
clarat c[ fac acest gest, pentru a demons-
tra c[ ;i la Carei, ungurimea a `nviat, cu
iubire puternic[ fa\[ de Statul Sf]ntului
:tefan. 

Construc\ia a fost terminat[ la 26 iu-

lie 1941. Primarul `mpreun[ cu cei doi
unguri `nst[ri\i, au organizat o mare
s[rb[toare popular[, cu gust[ri specifice
locului, apoi au fost organizate activit[\i
cultural - sportive.

La ceremonia de ridicare a drapelului
Ungariei pe catarg, acesta a fost sfin\it
de un sobor de preo\i reforma\i ;i cato-
lici.

De remarcat este ;i faptul c[ a;a cum
apare ̀ n documentele vremii, steagul Un-
gariei a fost ridicat doar p]n[ la jum[ta-
tea catargului. Un ziarist local a pus o
`ntrebare primarului< care este motivul
c[ drapelul este ridicat doar p]n[ la
jum[tatea catargului? Primarul a r[spuns
cu emfaz[< l-au ridicat p]n[ la jum[tate

pentru c[ numai jum[tate din Ardeal a
revenit la Ungaria. C]nd tot Ardealul va
reveni la patria mam[, atunci va ridica
drapelul p]n[ `n v]rf. 

Drapelul României, 
ridicat la ora 15.30

~n ziua de 25 octombrie 1944, Ar-
mata Rom]n[ a eliberat prin lupte grele
ora;ul Carei, ultima brazd[ de p[m]nt
rom]nesc de sub domina\ia nazisto -
horthyst[.

Ziua de 25 Octombrie a intrat `n is-
toria rom]nilor ca zi a Armatei Rom]ne.
~n aceea;i zi s-a n[scut ;i Regele Mihai.

~n acea zi istoric[ un pluton de mili-
tari rom]ni ̀ n frunte cu locotenentul Io-
sif Ardelean, la orele 15.30 au a;ezat pe
soclu, tricolorul rom]nesc. Acel moment
a fost imortalizat printr-o fotografie, de
o importan\[ ;tiin\ific[ deosebit[ pentru
Istoria Rom]nilor, care nu poate fi cu-
antificat[ `n valoare de nici un fel. Foto-
grafia original[ s-a pierdut. Cea de fa\[
este o copie fidel[ a originalului. 

Primul ora; eliberat de armata
rom]n[ a fost Sf]ntul Gheorghe ̀ n 8 sep-
tembrie 1944 iar tricolorul rom]nesc a
fost amplasat pe acoperi;ul Prim[riei.
Ora;ul Carei a fost eliberat `n ziua de 25
octombrie 1944. Tricolorul rom]nesc a
fost amplasat pe catargul construit de
unguri. Iat[ ce leg[tur[ exist[ `ntre cele
dou[ ora;e. Carei, ultima brazd[ de
p[m]nt rom]nesc eliberat[ ;i Sf]ntul
Gheorghe din centrul \[rii.  

Din păcate, în cimitirul osta;ilor ro-
mâni căzuți pentru eliberarea Careiului,
numele soldaților ;i ofițerilor români nu
mai sunt vizibile pe cruci. Oare nu ar tre-
bui să se sesizeze autoritățile, acum de
Ziua Armatei?

Note bibliografice< 
1. Ioan Corneanu, note ;i documente,
Carei 1973, p. 61 - 64
2. Arhivele Statului Satu Mare, dosar
43/1941
3. Dosarul 11/1942 al Prim[riei Carei.

Războiul dintre Regatul Italiei și
Imperiul Etiopian din 1935-1936 a fost
al doilea dintre cele două țări. Primul
conflict armat dintre ele avusese loc
deja în 1896, și s-a încheiat cu victoria
Etiopiei la Adoua, care a respins astfel
încercarea italienilor de a o ocupa. A
fost o înfrângere care a stopat pentru
moment expansionismul italian în
Africa. Italia era prezentă în Cornul
Africii din 1896, când trupe italiene
au ocupat inițial portul eritrean Ma-
saua.

Ajuns la putere cu partidul s[u,
Partidul Național Fascist, Benito Mus-
solini a căutat să concretizeze ambițiile
imperialiste italiene în Africa și la în-
ceputul anilor '30 s-a pregătit să atace
(din nou) Imperiul Etiopian al împă-
ratului Haile Selassie. Trupele italiene
au fost transportate spre Eritreea și la
data de 3 octombrie 1935 au intrat pe
teritoriul etiopian.

Liga Națiunilor, din care făceau
parte atât Italia cât și Etiopia, a fost so-
licitată de suveranul etiopian, Haile
Selassie, până să înceapă războiul, să
medieze în conflict. Dar prin influența
unor tratate politice existente între
Franța, Marea Britanie și Italia nu s-a
putut ajunge la o implicare concretă a
Ligii, care să determine Italia să re-
nunțe la continuarea planului său de
agresiune. Unele minore sancțiuni, ho-
tărâte totuși inițial contra agresorului
italian, au fost sistate după victoria ita-
liană, în 1936.

Deși Italia era mai bine înarmată,
etiopienii nu au cedat prea repede și
abia la sfârșitul lunii ianuarie 1936 și
în februarie italienii obțin succese, dar
nu decisive. Etiopienii aveau în mare
parte armament vechi și nu dispuneau
de aviație. Astfel, la sfârșitul lui aprilie
s-a văzut clar victoria Italiei, și în luna
mai ei au ocupat capitala Etiopiei, Ad-
dis Abeba. Împăratul etiopian Haile
Selassie a fost forțat să se exileze. Prim-
ministrul fascist Mussolini declara tri-
umfător după înfrângerea trupelor
etiopiene, de la un balcon situat în pia-
ța Veneției din Roma< "Etiopia este ita-
liană!".

A rezultat ocupația militară a Etio-
piei, care a fost anexată așa zisei Africi
Orientale Italiene (AOI-Africa Orien-
tala Italiana), imperiu colonial italian.
Regele italian Victor Emmanuel al II-
lea a fost proclamat împărat al Etiopiei,
iar mareșalul Pietro Badoglio guver-
nator general (și vicerege) al noii co-
lonii italiene. Pe 11 iunie 1936 Bado-
glio a fost înlocuit cu noul mareșal Ro-
dolfo Graziani. Ocupația italiană a du-
rat până după începutul celui de Al
Doilea Război Mondial.

Un r[zboi uitat< acum
80 de ani Italia

fascist[ ataca Etiopia
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În fiecare an, la 26 octombrie,
Biserica îl serbează cu mare evla-
vie pe Sfântul Mare Mucenic Di-
mitrie Izvorâtorul de Mir. Cine
este acesta şi ce loc ocupă în
conştiinţa creştinilor români?

Sfântul Dimitrie a trăit în timpul
domniei împăraţilor persecutori Dio-
cleţian, Galeriu şi Maximian (284-311),
fiind fiul dregătorului Tesalonicului. A
fost botezat în taină de către părinţii săi,
din cauza persecuţiilor crunte declanşate
de împăraţii romani împotriva creştini-
lor. A fost crescut în autenticul spirit
creştin. A învăţat ceea ce înseamnă ru-
găciunea şi credinţa puternică în Hris-
tos-Dumnezeu, precum şi ce valoare are
milostenia faţă de săraci. Tânărul creştea
cu vârsta şi cu înţelepciunea, iar harul
lui Dumnezeu era lucrător în el. Părinţii
săi au trecut la Domnul, lăsându-l moşte-
nitor al unui bun renume, dar şi al unei
averi considerabile. Împăratul Maximian
l-a numit prim-dregător al cetăţii Tesa-
lonic, în locul tatălui său, uimit fiind de
priceperea şi devotamentul de care Di-
mitrie dădea dovadă. 

Era iubit şi apreciat de concetăţenii
săi, însă nu pierdea niciun prilej de a-L

mărturisi pe Hristos şi credinţa în El. Îm-
păratul aude de atitudinea pro-creştină
a lui Dimitrie şi este cuprins de mânie.
Întorcându-se biruitor dintr-un război
cu sciţii, vine în Tesalonic, făcând mari
petreceri în cinstea zeilor. 

Întrebându-l pe Dimitrie dacă cele
ce se aud despre el sunt adevărate, Sfântul
a răspuns fără teamă că este creştin, de-
zaprobând închinarea la idoli. Îndată,
Dimitrie a fost aruncat în temniţă. În
timpul petrecerilor, Maximian se bucura
văzându-l pe Lie, un luptător vestit, pu-
ternic şi înfricoşător la chip, că se lupta
şi biruia pe oricine îi ieşea în cale în are-
nă. Acolo era şi tânărul creştin Nestor,
un cunoscut al Sfântului Dimitrie. Aces-
ta, văzându-l pe Lie cum îi ucidea fără
milă pe oameni, în special pe creştini, s-
a aprins de râvnă. Dorind să lupte şi el
cu Lie, a alergat în închisoare la Dimitrie,
cerându-i binecuvântare. Însemnându-l
pe frunte cu semnul crucii, Sfântul i-a
zis< “Du-te şi pe Lie îl vei birui, iar pe
Hristos Îl vei mărturisi!” Prin rugăciunea
lui Dimitrie, Nestor a ieşit învingător,
ceea ce a stârnit supărarea împăratului.
Aflând de implicarea lui Dimitrie în vic-
toria lui Nestor, Maximian a ordonat ca
Dimitrie să fie împuns cu suliţa în coastă,
iar lui Nestor să i se taie capul. Astfel,

Sfântul şi-a încredinţat sufletul în mâinile
lui Dumnezeu, primind cu bucurie
moartea în numele Domnului Iisus Hris-
tos (a se vedea Vieţile Sfinţilor şi Proloa-
gele). 

Obiceiuri de Sânmedru

Sărbătoarea Sfântului Dumitru (26
octombrie) se respectă în popor cu “ne-
lucru”, purtând şi numele de “Sâmedru”
sau “Sânmedru”. Se crede că celui care
va păzi cu sfinţenie această sărbătoare îi
vor fi ferite vitele de stricăciunile provo-
cate de lupi. Ciobanii care vor să afle dacă
iarna va fi blândă sau geroasă îşi aştern
haina în mijlocul oilor şi se uită ce fel de
oaie se va culca pe ea< dacă se va aşeza o
oaie neagră e semn că iarna va fi bună>
dacă se va culca o oaie albă, atunci iarna
va fi aspră. De asemenea, acum oamenii
privesc luna< dacă luna va fi plină şi cerul
senin, iarna va fi liniştită> dimpotrivă,
dacă luna va fi plină şi cerul va fi acoperit
de nori, dacă plouă sau ninge, se preves-
teşte o iarnă aspră, cu zăpezi grele şi ger
straşnic. Poporul crede că numai până
la această dată se mai poate semăna us-
turoiul> cine va mai pune usturoi şi după
Sfântul Dumitru va avea pagubă în gos-
podărie sau îi vor muri copiii. Totuşi, da-

că cineva are usturoi semănat până la
această dată, mai poate pune şi de acum
încolo. Pe alocuri mai mulţi flăcăi se în-
trunesc la o casă, de unde pornesc apoi
prin sat cântând din fluiere şi primind
recompense materiale din partea gospo-
darilor. Se zice că Sfântul Dumitru este
al patrulea sfânt făcut de Dumnezeu. Du-
pă cum Sfântul Gheorghe are grijă ca la
ziua lui să fie codrul înverzit, Sfântul Du-
mitru are grijă să-l facă negru, adică să-
l desfrunzească (a se vedea Tudor Pam-
file, Sărbătorile la români).      

Sfântul Dimitrie s-a bucurat dintot-
deauna de o deosebită cinstire din partea
credincioşilor, prin nenumăratele biserici
care îi poartă hramul şi prin adoptarea
numelui său ca patron spiritual al multor
creştini, al unor aşezăminte de binefacere
sau al unor localităţi. Este ocrotitorul
oraşului Craiova şi al Catedralei Mitro-
politane de aici. La moaştele sale sfinte,
izvorâtoare de mir bine mirositor şi tă-
măduitor, care se găsesc în Tesalonic
(Grecia), s-au făcut şi se fac nenumărate
minuni, multe persoane dobândind să-
nătate sufletească şi trupească. 

Sfinte Dimitrie, roagă-te lui Dum-
nezeu pentru mântuirea sufletelor noas-
tre!

Preot dr. Cristian Boloş

Cine este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir?

Drapelul Rom]niei, ridicat la 
Carei `n 25 Octombrie 1944
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CULTUR~

Prezența demersului intelec-
tualității ieșene ENESCIANA
2015 la Satu Mare se datorează
în primul rând unui localnic bine
informat privind evoluția eveni-
mentelor  culturale din Iași, unde
a locuit o bună perioadă de timp<
prof. Liviu Pop. 

Dar efectul și meritul deplin revine
domnului Rudolf Fatyol, director al Fi-
larmonicii „Dinu Lipatti”, receptiv și
aplicat spre noutățile mijloacelor de po-
pularizare a lui George Enescu, față de
care am observat că manifestă ca profe-
sionist adevărat respect pentru opera și
personalitatea genialui enescian!

Fiind invitat încă din luna iunie să
particip la sărbătorile tradiționale săt-
mărene organizate, din timp, cu multă
grijă, m-am pregătit sufletește și din do-
rința de a vizita și unicul colț al țării ră-
mas cumva până la vârsta înaintată ne-
cunoscut. Și iată-mă în mijlocul unei
oaze de manifestări culturale de înalt
prestigiu care mi-au sădit trăiri și amin-
tiri nepieritoare. 

M-am bucurat fără îndoială și felicit
din toată inima pe toți cei care se preo-
cupă de muzica propagată de Filarmo-
nică, înnobilându-și benefic trăirile și
prin muzică aleasă.

Fac această afirmație în deplină cu-
noștință de cauză câștigată în decursul
celor două zile petrecute în mijlocul săt-
mărenilor ospitalieri și avizi de mani-
festări culturale inedite. 

Mai întâi îmi formulasem impresii

deosebite din convorbirile telefonice
purtate cu maestrul director și cu re-
dactorul șef adjunct al ziarului Infor-
mația Zilei, care manifesta vădit un ape-
tit deosebit pentru edificarea cât mai
convingătoare privind personalitatea lui

Enescu.
De aceea mi-am format deprinderea

de a fi oricând recunoscător tuturor ce-
lor care se apropie de cultură în general,
dar și de preocupări spirituale pe plan
național. Întrucât, cum se spune, doar
cultura ne va putea salva ca cetățeni ai
unei țări demne după lecuirea noastră
de morbul confruntărilor (astăzi exa-
gerate și neloiale), ale degringoladei po-
liticianiste care sperăm să-și găsească și
calmul în timp nu prea îndepărtat. 

Noile speranțe personale s-au con-
solidat și îmbogățit venind pentru pri-
ma dată la Satu Mare, când am văzut
roind în jurul meu persoane respecta-
bile care așteptau cu nesaț un autograf
pe cartea “Pledoarie enesciană”, lansată
într-o zi agrementată de prezența exce-
lenților urmași ai lui Enescu, colabora-
tori de înalt prestigiu muzical ai Fun-
dației „Remember Enescu”, care au mâ-
nuit cu admirabilă măiestrie interpre-
tarea strălucitelor opusuri alese cu pro-
fesionalism și talent deosebit ca demni
urmași ai genialului compatriot. 

Sunt pe deplin convins că vor regre-
ta mulți din cei care au lipsit aflând de
reușitul eveniment. În mod firesc unii
trebuiau motivat să lipsească fiind voit
angajați să fie prezenți  la un exercișiu
democratic de alegeri a unui nou înce-
put al partidului preferat.

Putem însă da asigurări că după un
periplu și prin alte localită\i din țară,
convenind un parteneriat permanent
între inițiatorii ieșeni ai proiectului
ENESCIANA 2015 și Fundația RE-
MEMBER ENESCU, vom putea reveni
cu plăcere cu un nou concert îmbogățit
afectat scopului principal pentru care
trudim, de strângere a fondurilor im-
perios necesare reconstrucției casei  co-
pilăriei genialului compatriot, dar și
pentru edificarea unei noi săli de con-
certe „George Enescu”, moderne și co-
respunzătoare acustic, în locul Sălii
Mari a Palatului mult deficitară și oco-
lită jenant de invitații profesioniști de
înaltă ținută artistică. 

Mulțumirile și recunoștința ne-au
fost determinate de ambianța creată în
jurul nostru  ca oaspeți binevoitori de
melomanii prezenți la concert și lansare,
care ne stimulează, ne umplu de spe-
ranțe și ne conving de existența unui
pol cultural solid în acest colț nordic al
țării, unde trăiesc în comuniune cetățeni
curați la suflet de multe etnii, care me-
rită să petreacă împreună din când în
când momente alese de ordin spiritual
predominante de ordin muzical.

Mihai ZABORILĂ
Regizor artistic

Președinte al  Asociației Prietenii
Operei „Ion Goia” – Iași

Vineri, 23 octombrie, la Mu-
zeul de Artă din Satu Mare a avut
loc vernisajul expoziţiei itinerante
care face parte din proiectul “Im-
agini şi documente - 70 de ani de
peisaj industrial”. 

Manifestarea este organizată de Ar-
hivele Naţionale, în colaborare cu Aso-
ciaţia Dar Development, cofinanţarea fi-
ind asigurată de Ministerul Culturii prin
Administraţia Fondului Cultural Naţio-
nal. Expoziţia itinerantă cuprinde 50 de
fotografii din cele 70 expuse sub formă
de tablouri din ramă de lemn 35x45 de
centimetri. Lucrările fotografice sunt rea-
lizate de15 fotografi debutanţi din Ro-
mânia şi 5 din Republica Moldova. Ex-
poziţia rămâne spre vizitarea sătmăreni-
lor în zilele de 23, 24 şi 25 octombrie.

Prezentarea expoziţiei a fost deschisă
de către Felician Pop, directorul Muzeu-
lui Judeţean, cel care a subliniat faptul că
suntem prima generaţie care trăieşte
printre ruine. Desigur, punctarea făcută
se referă la numeroasele unităţi econo-
mice din întreaga ţară care, din diverse
motive, după evenimentele din 1989, fie
că şi-au închis porţile, fie că şi-au restrâns
activitatea considerabil. Majoritatea im-
aginilor expuse reprezintă o apocalipsă
industrială. Lucrurile sunt prezentate aşa
cum sunt, fără cosmetizări. Tinerii artişti
fotografi au surprins realitatea nudă. Vor-
bitorul a subliniat faptul că ar fi de dorit
ca după vizionarea acestor lucrări, fiecare
să tragă învăţămintele necesare. Gene-
raţia actuală trăieşte cu speranţa că va
veni cât de curând şi timpul zidirii. 

Subprefectul Alfatter Tamas şi-a ex-
primat satisfacţia că în judeţul Satu Mare,
din care în expoziţie sunt selectate trei
imagini, are o industrie cunoscută pe
plan naţional, dar şi internaţional. Există
toate motivele ca unităţile industriale
existente în judeţ în timp măcar îşi vor

menţine nivelul actual dacă nu vor înre-
gistra creşteri. 

Lucian Cucuiet, directorul Arhivelor
Naţionale Satu Mare a subliniat faptul că
expoziţia este bine realizată din punct de
vedere grafic şi artistic. Din imaginile
expuse se vede doar o fărâmă din munca
celor de la arhive. Proiectul prezentat la
Satu Mare a inclus întreaga ţară.

Alexandra şi Lucian Brutaru au vor-
bit despre munca ce stă în spatele acestei
expoziţii itinerante. În proiect sunt in-
cluse 7 din cele 8 regiuni de dezvoltare
ale României. Pentru realizarea fotogra-
fiilor s-au parcurs peste 5.000 de kilo-
metri, fiind imortalizate peste 4.000 de
imagini din care s-au selectat cele ce fac
parte din această expoziţie itinerantă.
Pentru zona de dezvoltare Bucureşti se
va organiza o altă expoziţie.

Fiind invitat la microfon, col.(r.) Va-

sile Rus, a punctat câteva aspecte ce pri-
vesc dezvoltarea economică a judeţului
în perioada la care se face referire. Des-
igur, nu a uitat să spună că în unităţile
economice din întreaga ţară au lucrat
foarte multe persoane care, prin munca
lor şi-au adus aportul la dezvoltarea Ro-
mâniei. Momentele muzicale ale eveni-
mentului expoziţional au fost susţinute
de Octavian Bud şi Georgeta Govor.

S-a lansat un volum despre 
sigiliile familiei Mavrocordat

Tot la Muzeul de Artă, Editura Dar
Development Publishing şi Arhivele
Naţionale Satu Mare au organizat pre-
zentarea cărţii “Istorie în documente<
Mavrocordaţii (1711-1786)”. Volumul es-
te îngrijit de Claudiu-Victor Turcitu, doc-

torand al Universităţii din Atena, care,
din anul 2008, coordonează activitatea
Biroului Arhive Medievale, Fonduri Per-
sonale şi Colecţii din cadrul Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale.

Întâlnirea cu acest album, cu autorul
şi editorul lucrării, a fost deschisă de Fe-
lician Pop, gazda evenimentului cultural,
cel care a spus că este vorba despre o bi-
juterie editorială atât prin conţinut, cât
şi prin realizarea grafică şi calitatea hâr-
tiei. Prin acest volum se aduce o altă per-
spectivă asupra istoriei naţionale.

A vorbit apoi Alexandru Brutaru,
editorul lucrării, cel care a prezentat câ-
teva specte din culisele realizării acestui
album, dificultăţile întâmpinate până ce
cartea a văzut lumina tiparului. Cu toate
obstacolele apărute, cartea a apărut la
timp.

Autorul Claudiu Victor Turcitu a vor-

bit despre modul de realizarea a lucrării,
despre faptul că au fost studiate sute şi
poate mii de documente care apoi au fost
selectate pentru a putea fi incluse în car-
te.

În dorinţa de a veni în sprijinul stu-
denţilor, autorul a acordat un capitol se-
parat în lucrare sigiliilor familiei Mavro-
cordat, fiind identificate şi în acest caz
peste 400 de documente, din care au fost
valorificate doar 115.

Volumul atrage atenţia specialiştilor
şi publicului larg, mai ales tinerilor, asu-
pra unei perioade complexe şi contro-
versate din punct de vedere istoric. Do-
cumentele emise de către cancelariile fa-
narioţilor au fost scoase la lumină doar
sporadic şi insuficient, cea mai mare par-
te a acestui tezaur arhivistic rămânând
necunoscută. Lipseşte o ediţie ştiinţifică
de documente sau, chiar un catalog al
documentelor acestei perioade.

Albumul foto-documente dedicat
Mavrocordaţilor cuprinde un număr de
115 documente, inclusiv 7 suluri de peste
2 metri lungime, fiind structurat crono-
logic în două parţi. Acest volum va fi în-
soţit de o variantă electronică în format
fluid-book, ce va da posibilitatea să se
acceseze conţinutul informaţional deta-
liat fiecărui document.

Lansarea volumului, însoţită de pre-
zentarea acestuia participanţilor la Con-
gresul al III-lea al neoeleniştilor din ţările
balcanice de către conf. univ. dr. Tudor
Dinu, este urmată de prezentări ale lu-
crării în ţară, pentru ca în 7 noiembrie,
la invitaţia Ministerului Culturii să fie
prezentată la Salonul Internaţional de
carte de la Istanbul. 

Realizarea volumului foto-documen-
tar a fost posibilă cu sprijinul Ministe-
rului Culturii, prin Administraţia Fon-
dului Cultural Naţional, ce a cofinanţat
această apariţie editorială, alături de Ar-
hivele Naţionale ale României.

Ioan A.

Expoziţia itinerantă cuprinde 50 de fotografii din cele 70 expuse sub formă de tablouri din ramă de lemn 35x45 de centimetri

Mihai Zaboril[ a lansat la Satu Mare cartea “Pledoarie enescian[”

În proiect sunt incluse 7 din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Pentru realizarea
fotografiilor s-au parcurs peste 5.000 de kilometri, fiind imortalizate peste 4.000 de imagini
din care s-au selectat cele ce fac parte din această expoziţie itinerantă. Pentru zona de dezvoltare
Bucureşti se va organiza o altă expoziţie.

Ecoul reverbera\iilor Festivalului enescian la Satu Mare

Apocalipsa industrial[ din România, 
în imagini expuse la Muzeul de Art[
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ACTUALITATEA
În afară de protestele palestiniene, aşa numitele Intifade, Orientul Mijlociu şi zona Africii

de Nord nu a avut parte de mişcări sociale masive, care să aibă forţa de a schimba guvernele
acelor ţări. Acest lucru s-a schimbat însă în 2010, când atât în Orientul Mijlociu cât şi în
Africa de Nord au început o serie de proteste care au ajuns să fie cunoscute sub numele de Pri-
măvara Arabă. Unele au reuşit, cum ar fi cazul Tunisiei, în alte ţări precum Libia au intervenit
forţe străine, iar la ora actuală populaţia \ării trăieşte mult mai rău decât trăia `nainte.

În istoria fiecărei naţiuni exis-
tă un moment, când poporul, oa-
menii de rând se hotărăsc să îşi ia
destinul în mâini şi prin proteste,
sau forţă armată să schimbe sis-
temul politic şi conducerea.

De cele mai multe ori acest lucru se
întâmplă datorită abuzurilor făcute de
conducători, care ignoră dorinţele po-
porului, tratează oamenii cu cruzime, fac
abuzuri de putere.

Istoria are asemenea exemple din
abundenţă, cum ar fi revoluţia americană
care a început în 1765 şi s-a încheiat în
1783, cu formarea Statelor Unite ale
Americii, revoluţia franceză, începută în
1789 şi încheiată în 1799 cu instaurarea
Republicii, sau, mai recent seria de re-
voluţii din Europa de Est din 1989, care
s-au încheiat cu căderea Zidului Berli-
nului şi destrămarea Uniunii Sovietice.

Din păcate, de cele mai multe ori, în
timpul acestor revoluţii se comit tot felul
de atrocităţi, atât împotriva celor care au
fost la conducere şi au fost deposedaţi
de putere, cât şi împotriva populaţiei ci-
vile, fiind un moment oportun pentru
reglare de conturi sau pentru diferite
acţiuni de epurare etnică sau religioasă.

În afară de protestele palestiniene,
aşa numitele Intifade, Orientul Mijlociu
şi zona Africii de Nord nu a avut parte
de mişcări sociale masive, care să aibă
forţa de a schimba guvernele acelor ţări.

Acest lucru s-a schimbat însă în 2010,
când atât în orientul Mijlociu cât şi în
Africa de Nord au început o serie de pro-
teste care au ajuns să fie cunoscute sub
numele de Primăvara Arabă. Unele au
reuşit, cum ar fi cazul Tunisiei, în alte
ţări precum Libia au intervenit forţe stră-
ine, iar la oră actuală populaţia \ării tră-
ieşte mult mai rău decât trăia sub con-
ducerea de care a dorit atât de mult să
scape.

Cea mai dramatică situaţie se înre-
gistrează în Siria, ţară sfâşiată de 4 ani
de un violent război civil al cărui sfâr;it
apare încet la orizont abia acum, odată
cu implicarea forţelor militarea ale Fe-
deraţiei Ruse.

Primele proteste au început în Tuni-
sia pe data de 18 decembrie 2010, iar de
acolo, s-au extins în toate ţările ligii arabe.
Până la sfâr;itul lunii februarie din 2012,
conducătorii au fost forţaţi să părăsească
conducerea ţării în Tunisia, Egipt, Libia
şi Yemen, iar în Bahrain au avut loc pro-
teste violente.

Metodele de protest au fost variate,
precum campanii susţinute de greve, de-
monstraţii, marşuri, dar şi folosirea pen-
tru organizare a reţelelor de socializare,
cel mai adesea de tinerii din aceste ţări.

Multe proteste au fost respinse cu
forţa de către forţele guvernamentale şi
de diferite miliţii pro-guvernamentale.
În unele cazuri, protestatarii au răspuns
tot cu forţa, astfel s-a ajuns în unele ţări
la lupte violente de stradă, care s-au sol-
dat cu pierderea de vieţi omeneşti.

Cauzele acestor revoluţii au fost mul-
tiple, printre ele putându-se aminti ne-
mulţumirea faţă de modul în care ţările
respective erau conduse. Numeroşi fac-
tori s-au adunat de-a lungul timpului
pentru a genera aceste proteste, cum ar
fi modul dictatorial de conducere, pute-
rea aproape monarhică a unor conducă-
tori, abuzuri împotriva drepturilor omu-
lui, corpuţie extremă, scăderea nivelului
de trai, şi concentrarea averilor în mâna
unei mici majorităţi. Unii au văzut un
succes în modelul de guvernare turcesc,
cu alegeri libere, o economie liberă şi în
creştere, o constituţie seculară, dar cu un
guvern islamic.

Revolu\ia din Tunisia, 
un succes

În Tunisia au avut loc conflicte spo-
radice din 2008, iar aceste proteste, ne-
având amploarea celor din 2010, s-au
terminat cu arestarea şi rănirea unor pro-
testatari.

Sc]nteia care a dus la demisia
preşedintelui tunisian Zine El Abidine
Ben Ali, a fost  Mohamed Bouazizi, care
în ziua de 17 decembrie 2010 şi-a dat foc
în semn de protest faţă de corupţia din
poliţie şi de modul în care a fost tratat de
oamenii legii. Deşi acesta şi-a pierdut
viaţa în urma gestului extrem, el a devenit
un simbol pentru revoluţia tunisiană, iar
pe 14 ianuarie 2011, preşedintele tunisian
Zine El Abidine Ben Ali a fugit în Arabia
Saudită. După fuga preşedintelui, pre-
mierul a demisionat, iar apoi a urmat di-
zolvarea poliţiei politice şi a partidului
acare a condus Tunisia. Au fost eliberaţi
din închisori toţi deţinuţii politici, dar
protestele au continuat, de data aceasta
împotriva guvernului interimar islamist.
Până la urmă în luna octombrie a anului
2014, perioada de tranziţie a Tunisiei s-
a terminat, aceasta devenind o republică
parlamentară cu un parlament unicame-
ral. ~n acest an, meritele Cvartetului pen-
tru Dialog Naţional din Tunisia au fost
recunoscute pe plan mondial, prin acor-
darea Premiului Nobel pentru Pace.

Egiptul a devenit o ţară 
cu o mişcare de insurgenţă 
puternică

Protestele în Egipt au început în 25
ianuarie 2011, iar în februarie 2011, după

18 zile de proteste masive, preşedintele
Hosni Mubarak a fost dat jos de la putere,
iar apoi a fost judecat pentru fapte de co-
rupţie, dar şi pentru că a dat ordin
forţelor de securitate să deschidă focul
împotriva protestatarilor.

Procesul acestuia a început pe data
de 3 august 2011, fostul preşedinte şi fiii
acestuia fiind acuzaţi de corupţie şi de
omor premeditat pentru ordinul dat
forţelor de securitate de a deschide focul
împotriva protestatarilor. Deşi iniţial
Mubarak a fost condamnat la închisoare
pe viaţă, după mai multe procese, apeluri,
rejudecări ;i anulări ale sentinţei, acesta
a primit o sentinţă definitivă de 3 ani de
închisoare în mai 2015 şi a trebuit să plă-
tească o amendă de 16.3 milioane de do-
lari, şi să dea înapoi echivalentul a 2.7
milioane de dolari, bani pe care a fost
acuzat că i-a fraudat.

Lucrurile nu s-au liniştit însă pentru
egipteni odată ce preşedintele care a
deţinut puterea timp de aproape 30 de
ani. După ce iniţial puterea a fost preluată
de un guvern militar, acesta a cedat con-
ducerea ţării lui Mohamed Morsi,
preşedintele islamist ales prin alegeri li-
bere.

Deşi Morsi a fost ales prin voia po-
porului, Egiptul s-a împărţit în două ta-
bere. Pe de-o parte, erau susţinătorii lui
Morsi, iar pe de altă parte, erau cei care
nu doreau să vadă Egiptul transformat
într-un stat islamic, Morsi fiind un mem-
bru vechi al Frăţiei Musulmane, organi-
zaţia din care ̀ şi trag rădăcinile mai toate
grupurile teroriste islamiste de azi.

În urma unei intervenţii militare,
acesta a fost deposedat de putere de către
generalul Abdel Fattah el-Sisi, în urma
unor ample proteste din iunie 2013. Pe

1 septembrie Morsi a fost acuzat printre
altele de incitare la violenţă şi de spionaj,
iar pe 16 mai 2015 el a primit o condam-
nare la moarte pentru rolul jucat în eva-
darea din închisoarea Wadi el-Natrun
din timpul revoluţiei din 2011. Un tri-
bunal separat l-a condamnat în aceeaşi
zi la închisoare pe viaţă pentru spionaj.

De la căderea de la putere a lui Morsi,
Egiptul a devenit o ţară cu o mişcare de
insurgenţă puternică, care execută ata-
curi împotriva unor ţinte diversificate,
armata egipteană la rândul ei lansând o
succesiune de operaţiuni antiteroriste,
nu toate fiind încununate de succes.

Odată cu implicarea NATO,
forţele lui Gaddafi au pierdut
teren, iar acesta a fost în cele
din urmă capturat de rebeli,
bătut şi executat

Dacă revoluţia din Egipt a fost vio-
lentă, atunci cea din Libia a fost un ma-
sacru. În urma protestelor din Tunisia,
liderul libian Muammar Gaddafi şi-a ară-
tat susţinerea faţă de fostul preşedinte
tunisian, şi a luat anumite măsuri pentru
a calma populaţia cum ar fi scăderea
preţurilor la mâncare şi eliberarea unor
deţinuţi islamişti.

Deşi în Libia nu exista mişcare isla-
mistă extremistă, iar populaţia era reli-
gios şi etnic cât de cât omogenă, în fe-
bruarie 2011 au izbucnit proteste masive
împotriva liderului. Oamenii erau ne-
mulţumiţi de corpupţia din sistem, dar
şi de o lipsă a locurilor de muncă, rata
şomajului ajungând la 30%.

Gaddafi a acuzat rebelii că sunt nişte
drogaţi care au legături strânse cu Al-

Qaeda şi a declarat că, decât să păr[sească
Libia preferă să moară.

Liderul libian a dat ordin forţelor de
ordine şi armatei să vâneze rebelii, iar în
acest context trupele guvernamentale au
deschis focul împotriva protestatarilor
din oraşul Benghazi ucigând mulţi dintre
ei. După acest eveniment, o parte dintre
politicieni au trecut de partea protesta-
tarilor. În primele luni ale conflictului
dintre rebeli şi forţele guvernamentale
părea că armata lui Gaddafi va fi victo-
rioasă. Acest  lucru avea să se schimbe.
La o săptămână după ce Consiliul de Se-
curitate al ONU a stabilit o zonă aeriană
în care avioanele forţelor armate libiene
nu aveau voie să zboare, NATO s-a im-
plicat direct în conflict, lansând atacuri
aeriene, în urma cărora a fost ucis al şase-
le fiu al lui Gaddafi şi trei nepoţi.

Odată cu implicarea NATO, forţele
lui Gaddafi au pierdut teren, iar acesta a
fost în cele din urmă capturat de rebeli,
bătut şi executat. Trupul său a fost în-
gropat în deşert.

Şi în Siria desfăşurarea evenimente-
lor a fost aproape similară cu Egiptul şi
Libia. În urma protestelor şi schimbărilor
care au avut loc în lumea arabă în 2011,
şi sirienii au ieşit în stradă pentru a pro-
testa împotriva preşedintelui Bashar al-
Assad. Acesta a cerut forţelor de ordine
să restabilească ordinea, iar forţele gu-
vernamentale au deschis focul împotriva
protestatarilor.

Ceea ce a început ca o mişcare de
protest a degenerat în scurt timp într-un
război civil în toată regula, în conflict fi-
ind implicate mai multe forţe.

Pe de o parte era armata guverna-
mentală care sprijinea preşedintele al-
Assad, iar pe de altă parte a apărut ca
forţă principală de opoziţie Armata Li-
beră Siriană, grup de rebeli "moderat",
antrenat, finanţat şi înarmat de către Sta-
tele Unite.

Cerul de deasupra Siriei
a devenit aglomerat datorită
implicării mai multor puteri
străine în conflict

Pe lângă acest grup de rebeli a apărut
Frontul al-Nusra, o grupare afiliată al-
Qaeda, dar şi gruparea Statul Islamic.
Pentru a complica un pic lucrurile, din
2013, gruparea teroristă şiită Hezbollah
s-a implicat în conflict, de partea trupelor
guvernamentale. Începând de anul trecut
în conflict s-a implicat şi o coaliţie orga-
nizată de Statele Unite la care participă
Regatul Unit, Emiratele Arabe Unite şi
Bahrain printre altele. Această coaliţie
teoretic luptă împotriva Statului Islamic,
dar în acelaşi timp susţin Armata Liberă
Siriană, obiectivul acestei coaliţii fiind
schimbarea lui al-Assad. Iar pentru ca
"echipa" să fie completă, de aproximativ
2 săptămâni, forţele militare ale Fede-
raţiei Ruse s-au implicat activ în războiul
civil care durează de 4 ani, în sprijinul
lui Assad.

În afară de Tunisia, ţară care a reuşit
să treacă de la un guvern autoritar la o
ţară democratică, celelalte ţări prezentate
în acest material au ajuns mult mai rău,
decât au fost înaintea mişcărilor de pro-
test. Acest lucru se datorează mai multor
factori, dar cauze principale sunt ridica-
rea grupurilor radicale islamice care do-
resc instaurarea legii Sharia pe de o parte
şi grupurile care se opun acestei idei pe
de altă parte, iar al doilea motiv este im-
plicarea puterilor străine, care pentru in-
teresele lor strategice sprijină grupurile
rebele, ca mai apoi să sprijine candidaţi
care să fie de acord cu politica lor.

Bogdan Mihalca

Cea mai dramatică situaţie se înregistrează în Siria, ţară sfâșiată de 4 ani de un violent război civil al cărui sfâr;it apare
încet la orizont abia acum, odată cu implicarea forţelor militare ale Federaţiei Ruse

De la Prim[vara arab[ la r[zboi civil 
în Orientul Mijlociu ;i Africa de Nord
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Specialiștii susţin că o zi mai are
doar 16 ore din 24, Rezonanţa Schu-
mann accelerând de la 7,8 Hz la 12,5
Hz. Geofizicienii contemporani con-
sideră ca Rezonanţa Shumann este ade-
vărata bătaie a inimii planetei noastre.
Ei au concluzionat că există o relaţie
directă între accelerarea ritmului aces-

teia și percepţia omului conform căreia
timpul trece mai repede.

Potrivit cocoon.ro, unele filme pre-
cum “Cazul ciudat al lui Benjamin But-
ton” sau “Ziua `n care Pământul s-a
oprit” prezintă subtil acest fenomen,
iar multă lume nu înţelege cum se poa-
te scurta timpul dacă ceasul arată tot
atâtea ore. 

„Ceea ce nu înţelege omul este că
fiind în timp, facem totul mai repede,
acesta fiind comprimat ca un balon ca-
re dacă este umflat și scrii ceva pe el cu
markerul, vezi literele mari și largi, dar
dac[ se dezumflă se strânge scrisul. Așa
este și timpul sau spaţiul nostru 3D,
care se poate măsura în această rezo-
nanţă energetică Schumann”, conform
uneia dintre păreri.

Alte păreri subliniază că Biblia ne-
a avertizat că în vremurile din urmă
timpul se va scurta, viaţa omului se va
scurta, ca să se scurteze ororile și su-
ferinţele de pe planetă.

Timp de mii de ani, Rezonanţa
Shumann a avut valoarea constantă de
7,8 Hz însă, începând din 1980 s-a con-
statat o accelerare rapidă. Astfel, s-a
ajuns ca în zilele noastre Rezonanţa
Shumann să aibă valoarea de 12 Hz,
consecinţa directă fiind că 24 de ore
actuale corespund cu 16 ore reale, în
termenii timpului terestru.

Potrivit unora dintre teorii, curge-
rea timpului terestru se va accelera în
continuare până la apropierea de
“punctul zero”, care corespunde inver-
sării polilor magnetici ai Pământului.
Fenomenul este văzut de mulţi ca fiind
Apocalipsa prevestită de Biblie, potrivit
căreia planeta va fi cuprinsă de întu-
neric timp de trei zile. Conform acestei
logici, în “momentul zero” cele 24 de
ore ale timpului terestru vor corespun-
de la zero ore efective.

Consecinţele acestui fenomen sunt
incredibile< planeta și toţi locuitorii
acesteia vor trece într-o alt[ dimensiu-
ne. Se pare că după trecerea prin Punc-
tul Zero, soarele va răsări la Vest și va
apune la Est. 

Mai multe texte str[vechi descriu
astfel de trasform[ri radicale în trecutul
îndepărtat al omenirii. Cea mai mare
parte a tehnologiilor actuale nu vor mai
fi operaţionale, cu excepţia energiei li-
bere, descoperită de Tesla în urmă cu
un secol.

Creșterea frecvenţei de vibraţie a
planetei noastre implică și elevarea
frecvenţei de vibraţie a locuitorilor săi,
ceea ce ar putea determina efecte asu-
pra organismului, dar și elevarea asu-
pra conștiinţei, chiar dacă evenimen-
tele actuale nu susţin această teorie.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Este bulversant să afli că există
documente străvechi care vorbesc
despre o călătorie în jurul lumii
făcută în secolul V, deci cu peste
1.000 de ani înaintea lui Magelan,
de un savant al acelor vremuri,
care a trăit pe teritoriul României,
la Histria, în Dobrogea. 

Subiectul ne apare cu atât mai in-
teresant, cu cât acesta este posibil să fi
fost de neam geto-dacic, practicant al
religiei Zalmoxiene, cu legături în an-
ticul ordin al Cavalerului Trac.

Povestea lui Aeticus Donares,
ignorată de istoricii români

Fără îndoială, așa cum era de aș-
teptat, povestea lui Aeticus Donares
este ignorată de „științificii” români.
Vorba aia, la ce ne-ar folosi să facem
din acest subiect unul important al is-
toriei acestor meleaguri?!? De ce să afle
prostimea despre asta? Nu e suficient
că are pâine și circ?

„Lumea de azi a putut afla despre
el datorită lucrării Cosmographia scri-
să de călugărul benedictian Ieronim în
jurul anului 763 d.H. în Freising – Ba-
varia. Acesta a realizat, după textul ori-
ginar al lui Aeticus, o compilație, în
fapt o puternică cenzură, căci benedic-
tianul a lucrat pe textul originar prin
tăiere, pentru a nu sminti și îndepărta
de la creștinism pe tinerii cititori.”(Ma-
rius Fincă)

Aeticus Donares s-a născut în anul
421 din părinți de viță nobilă, în cetatea
Histria, din Dobrogea de azi.

Cetatea Histria este considerată de
specialiștii români una grecească sută
la sută, ignorând sursele istorice care
vorbesc despre faptul că cetățile gre-
cești de la Marea Neagră au funcționat
cu acceptul regilor geți din zonă, cărora
le plăteau taxe de protecție, și că o parte
din populația acestor orașe era getică.

Faptul că geții trăiau și în cetățile
de la Marea Neagră este subliniat și de
poetul latin Ovidiu, în Tristele, măr-
turie din timpul exilului în cetatea To-
mis< „În jurul meu glăsuiesc aproape
numai guri tracice și scitice. Îmi pare
c[ aș putea scrie în versuri getice.”
(III,14,37-50.)
"Că nu-i grec de origine deducem

lesne din citatul de mai jos, căci nu pu-
tea să-i considere pe cei de-un sânge
cu el atât de josnici< "Și astfel același
înţelept le-a descris peisajele/ ţinuturile
edenic-helladice] mai sus într-un mod
frumos. A omis însă poporul grec pen-
tru că fu plin de toate ticăloșiile, de de-
zonoare, omucideri, depravări, lux și
toate spurcăciunile." (AethK-93, 187
sq.). 

Conform concluziilor lui Ion Pa-
chia-Tatomirescu, istoric al culturilor
și civilizațiilor, istoric al religiilor, Ae-

ticus Donares era un inițiat zalmoxian,
cu origini etnice traco-geto-dacice. Și
chiar dacă nu ar fi așa, scoaterea lui
din uitare și onorarea muncii pe care
a făcut-o este extrem de importantă
pentru istoria veche a pământurilor ro-
mânești. Dar poate tocmai pentru că
este așa, Aeticus Dnares este ignorat!

Detalii despre călătoria lui

Marius Fincă< Fiind mentor la o
astfel de școală (Zalmoxiană -n.m.),
și-a pregătit echipajul, format din 101
cavaleri-cabiri, între anii 456 și 461,
cam până pe la echinocțiul de primă-
vară, cu care avea să facă temerara
aventură de ocol al pământului. «Po-
vestește că toate celelalte părţi ale lumii
mărilor și oceanelor colindatu-le-a
acompaniat de discipolii săi, (făcând)
muncă de cercetător minuţios în vre-

murile prielnice, atât în insulele mari
cât și în insulele mici, de la miazăzi pâ-
nă la apus, de la Tabrobane (Ceylon/Sri
Lanka), Sirtinice (Sumatra-Indonezia)
și Calaopa (Calapan-Philippines), până
la Riakeon (Islanda), de aici până după
Gade (până-n Ultra-Gade) și Coloa-
nele lui Hercule. Că, de fapt, aici (după
Gade, mai exact spus, în Hibernia, și
în Orcade), a făcut un popas de un an
și a dezbătut (traversarea Atlanticului)
cu filosofii (din echipajul său) Aureliu
și Arbocrate, nefiind în stare să se des-
prindă de unele părţi ale misterelor
Oceanului (acestuia)» (AethK-93, 111
sq.).

Călătoria a durat până în anul 466,
deci 5 ani și a avut următorul traseu<
Histria de la Marea Neagră, Marea Me-
diterană, Coloanele lui Hercule – Gi-
braltar, insulele Britanice, insulele Fa-
roe, Islanda, Groenlanda, pasajul de
nord (țărmul nordic al Canadei și Alas-
kăi – pe atunci acest drum era accesibil,
clima fiind mai blândă), peninsula
Kamceatka, arhipeleagul Nipon, Groa-
pa Marianelor, arhipelagul Filipine,
Malaiezia, Papua Noua Guinee, insula
Sumatra – Indonezia, Sri Lanka – Cey-
lon, Marea Arabiei, Marea Roșie, de
unde transbordează totul, peste istmul
Suez apoi urmează coasta de est a Me-
diteranei, Sudul Asiei Mici și înapoi
acasă…

Iată ce mărturisește în Cosmografia
sa dunăreanul nostru< "După ocolul
mării și după ce am văzut (cercetat)
întreaga lume, am lăsat la o parte pe
cele care au fost mai întâi, pe care alţii
nu le-au cunoscut, și, prin mine în-
sumi, cu o uriașă și preaistovitoare cer-
cetare, purtat-am de grijă și celor tre-
cute cu vederea, și orânduit-am și pe
cele descoperite" (AethK-93, 233).

În călătoria sa fabuloasă, Aeticus
Donares a fost primit atât la Curtea
Regală Persană, cât și în Palatul Impe-
rial al lui Yüryaku, din Japonia de as-
tăzi.

Fiind mentor la o astfel de școală (Zalmoxiană -n.m.), și-a pregătit echipajul,
format din 101 cavaleri-cabiri, între anii 456 și 461, cam până pe la echinocțiul
de primăvară, cu care avea să facă temerara aventură de ocol al pământului 

Anastase Dragomir s-a născut
la data de 6 februarie 1896 în Brăi-
la, într-o familie cu şase copii. 

A lucrat în Franța, la mai multe fa-
brici de avioane, unde a perfectat un
sistem pentru a salva piloții și pasagerii
în caz de accident.

A lucrat în Franța, la mai multe
fabrici de avioane

La data de 3 noiembrie 1928 a soli-
citat francezilor brevetul cu numărul
#678566 pentru invenţia „Nouveau sys-
tème de montaj des parașute dans les
Appareils de locomotie aérienne” (Nou
sistem de montare al parașutelor la apa-
rate de locomoție aeriană).

Brevetul a fost eliberat la data de 2
aprilie 1930 şi invenția a fost catalogată
drept „un nou sistem de parașutare pen-
tru aparate de locomoție aeriană, fiecare
pasager având propria sa parașută care
permite, în momente critice, detașarea
din avion”. După mai multe încercări,
Anastase Dragomir a reușit să obțină

finanțarea și a început construcția scau-
nului care urma să se catapulteze. In-
venția a fost testată într-un avion pilotat

de Farman Lucien Bossoutrot în aero-
portul Orly din Paris, la 28 august 1929.
Ziarele franceze au raportat mult mai

târziu succesul invenției lui. Dragomir
s-a întors în România după experimen-
tul din Paris unde, alături de căpitanul
român, inginer de aviație, Constantin
Nicolau, a repetat cu succes experimen-
tul într-un avion Avia la Aeroportul Bă-
neasa din București, la 26 octombrie
1929. El a continuat să rafineze invenția
sa, obţinând brevetul cu numărul #
40658 din 1950, dat de statul român,
pentru „celula paraşutată”.

În 1960, a primit tot în România şi
brevetul cu numărul # 41424 pentru un
avion de transport, echipat cu cabine
de catapultare.

Anastase Dragomir a murit în Bu-
curești, în iunie 1966.

“Alte idei tehnice de avangardă ale
inventatorului brăilean au rămas neîn-
registrate, fiind redescoperite mai târziu
de alţi cercetători. Ca şi Henri Coandă,
creatorul primului avion cu reacţie din
lume, inventatorul brăilean Anastasie
Dragomir, cu celula sa de salvare, a luat-
o înaintea timpului său, anticipând, prin
descoperirile făcute, realizările tehnice
atinse abia în anii noştri.” (brailapebu-
ne.net)

O zi de azi are numai
16 ore, nu 24 

Călătoria a avut următorul traseu< Histria de la Marea Neagră, Marea Mediterană, Coloanele
lui Hercule – Gibraltar, insulele Britanice, insulele Feroe, Islanda, Groenlanda, pasajul de nord,
peninsula Kamceatka, arhipeleagul Nipon, Groapa Marianelor, arhipelagul Filipine, Malaiezia,
Papua Noua Guinee, insula Sumatra – Indonezia, Sri Lanka – Ceylon, Marea Arabiei, Marea
Roșie, coasta de est a Mediteranei, Sudul Asiei Mici și înapoi acasă…

Pilotul unui avion de vânătoare se catapultează ;i scapă cu viață

Un român a inventat scaunul care se catapulteaz[

Aeticus Donares, primul om care a
f[cut Ocolul P[mântului în secolul V
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ISTORIE
Emil Constantinescu a preluat `ntrebarea 

"Domnule Iliescu, crede\i `n Dumnezeu?" din Informa\ia Zilei 
din data de 26 octombrie 1996 

Urmare din pagina 1

Au inventat un "p[rinte Lupu" care i-
ar fi sugerat lui Emil Constantinescu s[-i
pun[ aceast[ ̀ ntrebare contracandidatului
s[u, care trecea drept liber cuget[tor, ateu.
Mul\i cred c[ aceast[ `ntrebare l-a luat
prin surprindere pe Ion Iliescu la con-
fruntarea televizat[. Nici vorb[. El f[cuse
deja un exerci\iu de demonism politic, ̀ n
cantina unei uzine din Satu Mare. 

Readucem `n actualitate acest episod,
nu neap[rat pentru c[ ar fi de dorit s[ se
afle adev[rul despre ̀ ntrebarea care se zice
c[ ar fi contribuit la `nfr]ngerea lui Ion
Iliescu, ci pentru a scoate `n eviden\[ c[
Ion Iliescu are opinii ferme, pe care nu ;i
le schimb[ ̀ n func\ie de ̀ mprejur[ri. Acu-
zat de infrac\iuni `mpotriva umanit[\ii,
pus sub acuzare ̀ n dosarul mineriadei din
13-15 iunie,  avem convingerea c[ Ion
Iliescu va r[spunde cu aceea;i sinceritate
cu care s-a declarat ateu ;i a doua oar[,
dup[ ce constatase c[ opinia public[ nu
vede cu ochi buni liber cuget[torii.  Prin
urmare putem fi absolut siguri ;i c[ dup[
25 de ani de la chemarea minerilor ̀ n Bu-
cure;ti, Ion Iliescu a r[mas cu convingerea
c[ ̀ n pia\a Universit[\ii erau elemente fas-
ciste, c[ partidele istorice puneau la cale
o lovitur[ de stat. ~n fa\a procurorilor,
b[tr]nul comunist  va da acelea;i  r[spun-
suri pe care le avea preg[tite atunci, `n
1990. 

~n ce `mprejur[ri i s-a pus aceast[
`ntrebare?  Ion Iliescu se afla `n turneu
electoral la Satu Mare. ~n sala de ;edin\e
a intreprinderii UNIO a \inut un fel de
conferin\[ de pres[ cu public. O femeie
b[tea cu o lingur[ `ntr-o crati\[ goal[
ar[t]ndu-i pre;edintelui c[ nu are ce pune
`n ea. Ion Iliescu a ignorat-o total.  La un
moment dat vacarmul a ̀ ncetat. ~n t[cerea
nefireasc[, un redactor de la Informa\ia
Zilei i-a pus domnului Iliescu `ntrebarea
"Domnule Iliescu, crede\i ̀ n Dumnezeu?".
Ion Iliescu s-a dezl[n\uit.  :i-a adus aminte
despre preceptele marxism-leninismului.
A dat cu to\i sfin\ii de p[m]nt clam]nd
c[ el este liber cuget[tor.  La sf]r;itul pe-
rora\iei anti-cre;tine, ;i-a mai ̀ ndulcit to-
nul spun]nd c[ are foarte mul\i prieteni
"prela\i ;i preo\i". 

Peste c]teva zile trecea prin Satu Mare
Emil Constantinescu. I-a pl[cut ̀ ntrebarea
;i modul ̀ n care a r[spuns Ion Iliescu.  :i-
a `nsu;it-o. Asta a fost tot. Ce a urmat se
;tie. Ion Iliescu, la confruntarea direct[,
nu ;i-a schimbat opinia. ~ntrebat, de data
aceasta ̀ n mod teatral,  "D-le Iliescu, cre-
de\i `n D-zeu?" a r[spuns la fel, c[ este
liber cuget[tor. 

Ne-am pus de multe ori ̀ ntrebarea de
ce nu a dat un alt r[spuns, unul care s[
nu-l pun[ `ntr-o postur[ proast[ fa\[ de
bunii cre;tini. S[ fie un om chiar at]t de
corect ;i sincer? Mult mai t]rziu, peste
ani, la Sighet, am avut o discu\ie pe tema
`ntreb[rii care f[cuse epoc[. Era de p[rere
c[ ̀ ntrebarea "b[tea undeva ̀ nspre Crim[
;i pedeaps[, ceva legat de spovedania lui
Tihon". ~n cazul lui, mai degrab[ putea fi
invocat Stavroghin ;i Demonii.  Omul ;tie
c]te ceva din toate. Are opinii ferme, de;i
este un semidoct.  I-am spus c[ nu era o
`ntrebare filozofic[. Sensul era cu totul al-
tul, legat de `mprejurarea cu femeia ce
b[tea cu lingura `n crati\a goală. Nu a
`n\eles nimic. Era `n continuare furios pe
Emil Constantinescu, care, `n opinia lui
"s-a pretat la o chestie josnic[". 

Pentru Ion Iliescu marea ̀ ntrebare nu
este dac[ crede sau nu `n Dumnezeu.
~ntrebarea fundamental[ pe care ar trebui
s[ ;i-o pun[ este dac[ ̀ n 13-15 iunie 1990
a procedat corect. Sunt convins c[ nici `n
ultimul ceas al vie\ii sale nu-;i va
recunoa;te vreun dram de vinov[\ie. ~ntr-
adev[r, omul acesta spunea adev[rul
atunci c]nd afirma, pentru a doua oar[ ̀ n
decursul aceleia;i campanii electorale,  c[
nu crede `n Dumnezeu.    

D. P[curaru

~n urm[ cu 19 ani, Informa\ia Zilei lansa ̀ ntrebarea 
“Domnule Iliescu, crede\i `n Dumnezeu?”
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CULTUR~
Andrei Mikola se numără printre membrii fondatori ai Societăţii Pictorilor Băimăreni (1911),

iar între 1927-1935 şi 1940-1944 conduce Şcoala de Arte Frumoase din Baia Mare, la început
împreună cu Ioan Krizsán, apoi singur.

Andrei Mikola a condus :coala
B[im[rean[ de pictur[ `n anii ‘30

Continu]nd seria de articole ̀ n
care redescoperim figuri marcante
ale istoriei artelor din Satu Mare,
ajungem la un pictor care s-a
n[scut ;i a copil[rit ̀ n jude\ul Satu
Mare, pentru a deveni unul din co-
rifeii :colii B[im[rene, artist eme-
rit ;i un artist care s-a impus `n
con;tiin\a ora;ului adoptiv< An-
dras (Andrei) Mikola.

“C]ndva, cu ani în urmă, am cu-
noscut cerul băimărean. Şi m-am în-
drăgostit de el. De atunci sunt mereu
îndrăgostit de acest cer adevărat, ne mai
certăm cîteodată - pe timp de furtună -
dar iubesc acest cer misterios şi fasci-
nant, acelaşi şi mereu altul - inexprima-
bila mişcare cromatică - de la albastrul
pur la violet”, spunea pictorul ̀ ntr-o con-
fesiune. ~ntr-adev[r, cerurile din peisa-
jele sale au devenit o marc[ personal[.

Mikola a mai spus despre arta sa<
“O contemplare continuă m-a făcut să
recunosc că legea primordială a naturii
este armonia, tendinţa spre echilibru.
Această ad]ncă armonie o simt eu peste
tot în măreaţa natură înconjurătoare şi
exprimarea ei este felul activităţii mele
artistice.” Nu e de mirare c[ a r[mas ce-
lebru `n special pentru peisajele sale
care fac din Maramure; un fel de \inut
magic.

A copil[rit la Satu Mare

S-a născut în ziua de 17 martie 1884
la Peleşu Mare (Satu Mare), într-o fa-
milie de învăţători. Urmează şcoala pri-
mară în satul natal şi gimnaziul reformat
din oraşul Satu Mare. În anul 1902 îşi
dă bacalaureatul şi, ca recompensă, timp
de o lună, frecventează cursurile Şcolii
Libere de Pictură de la Baia Mare.

Se hotărăşte să devină profesor de
desen, astfel că se înscrie la Institutul
pedagogic de arte plastice din Budapes-
ta, dar după trei luni renunţă. Pentru a-
i împăca pe părinţi, urmează studii de
drept la Debrecen, Cluj, Budapesta. În-
tre timp urmează, la seral, cursurile Şco-
lii particulare de pictură din Budapesta,
condusă de Szablya-Frischauf Ferenc.
Din acest moment renunţă definitiv la
studiile de drept şi se dedică carierei ar-
tistice. Toate vacanţele şi le petrece la
Baia Mare, studiind pictura cu Ferenczy
Károly şi Réti István.

I-a cunoscut pe Matisse
;i Picasso

În toamna anului 1905 pleacă la Pa-
ris ca bursier al Comitatului Sătmarului.
Până în 1908 urmează cursuri de desen
şi pictură la Académie Julian (profesor
Jean Paul Laurens) şi Académie Delé-
cluse (profesor Ernest Laurens). La Pa-

ris, în cercul artistic animat de Leo şi
Gertrude Stein, îi cunoaşte pe Picasso
şi Matisse.

Între anii 1908-1909 studiază la Aca-
demia de Arte Frumoase din Budapesta,
avându-i ca profesori pe Székely Berta-
lan şi Ferenczy Károly. Debutează la Bu-
dapesta, în anul 1908, la o expoziţie a
tinerilor pictori, unde expune 12 ta-
blouri. Încă din 1908 se întoarce în ţară,
stabilindu-se definitiv la Baia Mare.
Doar câteva scurte călătorii de studii
întrerup îndelungata şedere a pictorului
în acest oraş< în anul 1913 pleacă pentru
câteva luni în Italia, iar în anul 1923 în
Germania, la München.

A condus :coala de Arte
Frumoase din Baia Mare

Activează la Baia Mare ca artist in-
dependent până la sfârşitul vieţii. Se nu-
mără printre membrii fondatori ai So-
cietăţii Pictorilor Băimăreni (1911), iar
între 1927-1935 şi 1940-1944 conduce
Şcoala de Arte Frumoase din Baia Mare,
la început împreună cu Ioan Krizsán,
apoi singur. Concomitent este şi profe-
sor de pictură până în anul 1937. O scur-
tă perioadă de timp (31 decembrie 1933
- 22 aprilie 1934) este viceprimar al Băii
Mari.

Ca reprezentant al artiştilor, din mai
1934 face parte din conducerea Clubu-

lui Artiştilor şi Ziariştilor din Baia Mare.
Din anul 1944 este preşedinte al Aso-
ciaţiei Pictorilor din Baia Mare, până la
desfiinţarea ei în anul 1945. După aceas-
tă dată se dedică în totalitate muncii de
artist creator.

A fost membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din Rom]nia, Filiala Baia Mare.
Opera sa numără peste 500 de tablouri,
răspândite în diferite muzee de pe me-
ridianele lumii. Într-un interval de
aproape şapte decenii de activitate ar-
tistică, pictorul a participat la peste 50
de expoziţii colective şi personale.

Un pictor de mare succes

Expune câteva lucrări la Budapesta
în anul 1910. În 1912 participă la Ex-
poziţia Aniversară a Şcolii Libere de
Pictură din Baia Mare, unde, pentru
prima dată, i se recunoaşte talentul ex-
cepţional, atât de către public, cât mai
ales de către colegii pictori. Începând
din 1913 participă cu regularitate la ex-
poziţiile organizate în Baia Mare şi în
principalele centre culturale din ţară
(Bucureşti, Cluj, Satu Mare) şi din stră-
inătate (Budapesta, Paris, Veneţia, Vie-
na, Oslo, Bruxelles, Berlin, Leipzig,
Műnchen).

Expoziţii personale< Budapesta
(1926), Baia Mare (1961), Bucureşti -
expoziţie retrospectivă (1964), Baia Ma-

re - Expoziţia personală Andrei Mikola
(1968), Baia Mare - Expoziţia omagială
“Mikola András - 85 de ani” (7 martie
1969).

Ca o recunoaştere a meritelor sale,
în anul 1964 i se decernează titlul de
Artist Emerit. Se stinge din viaţă la 4
iulie 1970 la Baia Mare.

“Pictorul cu ochi albaştri, a căror
privire tinerească şi senină eclipsează
parcă mulţimea anilor cu care l-a dăruit
natura, pe care trecătorul matinal al
oraşului îl înt]lneşte zilnic aplecat asu-
pra şevaletului, încerc]nd să surprindă
în armonii plastice poezia peisajului sau
ritmul construcţiilor, este meşterul An-
drei Mikola, ultimul reprezentant al ce-
lei de a doua generaţii din binecunos-
cuta şcoală de pictură din Baia Ma-
re.  (...) Omul care şi-a dăruit întreaga
existenţă descoperirii frumuseţilor as-
cunse ale naturii şi încredinţării acestora
semenilor a fost răsplătit cu o viaţă lungă
şi cu o putere de creaţie neobişnuită.
Maestrul nu s-a mulţumit niciodată cu
reflectarea unor impresii de suprafaţă.
(...) El a încercat să depăşească superfi-
cialul şi să se ad]ncească în descoperirea
unor trăsături esenţiale, care se relevă
ochiului omenesc doar printr-o stator-
nică observaţie. Dar elementul primor-
dial al tuturor peisajelor rămîne cerul,
un cer numai şi numai al lui Mikola,
umplut parcă de o patină de aramă”,
scria `n anii ‘60 criticul Banner Zoltán.
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Se cunosc `n prezent 13
substan\e grupate sub denumirea
de vitamine. Dac[ oamenii au
deficien\e de vitamine, se pot
`mboln[vi de boli grave, precum
beriberi (din cauza caren\ei de
B1), pelagra (caren\[ de B3),
scorbut (caren\[ de vitamina C)
;i rahitism (insuficien\[ de
vitamina D).

Vitamina D este singura vitamin[ a
c[rei formul[ biologic activ[ este un
hormon, de-a lungul timpului isc]ndu-
se o serie de controverse privind
`ncadrarea ei.

Rolul vitaminei D

Vitamina D este un nutrient ;i un
hormon pe care corpul nostru `l
produce din colesterol prin contactul
razelor soarelui cu pielea ;i de aceea este
supranumit[ “vitamina soarelui”. Este
liposolubil[ adic[ se dizolv[ `n gr[simi
;i de aceea este stocat[ `n organism.

Exist[ dou[ forme de vitamina D
care se reg[sesc `n suplimentele
alimentare< vitamina D2 (ergocalciferol
sau pre-vitamina D) ;i vitamina D3
(cholecalciferol). Vitamina D3 este
identic[ din punct de vedere chimic cu
cea produs[ de corp.

Pu\ine alimente sunt bogate `n
vitamina D, ̀ ntre care la loc de frunte st[
pe;tele gras (ton, somon, p[str[v). Se
mai g[se;te ;i `n lapte, sucul de
portocale, g[lbenu;ul de ou.

Vitamina D asigur[ absorb\ia ;i
re\inerea calciului ;i fosforului, ambele
elemente chimice fiind esen\iale pentru
construc\ia oaselor. Studii de laborator
arat[ c[ vitamina D poate reduce
dezvoltarea celulelor canceroase ;i joac[
un rol crucial `n \inerea sub control a
infec\iilor. Cele mai multe organe ;i
\esuturi ale corpului au receptori pentru
vitamina D ;i cercet[torii studiaz[ `n
continuare posibilele func\ii ale acestei
vitamine subestimate p]n[ nu demult.

Multe studii leag[ lipsa de vitamina
D cu riscul crescut al dob]ndirii
fracturilor la persoanele `n v]rst[.

Se pot preveni aceste fracturi cu
ajutorul unor doze indicate de vitamina
D doze care pot merge p]n[ la 4000 UI
(unit[\i interna\ionale) zilnic. De
asemenea, vitamina D ̀ nt[re;te mu;chii,
ceea ce previne c[z[turile, o problem[
obi;nuit[ la cei `n v]rst[, problem[ care
creeaz[ dizabilit[\i ;i chiar moartea
unora dintre ei.

Inima este `n fond, un mu;chi mai
mare ;i are receptori de vitamina D. A;a
c[, deloc surprinz[tor, studiile arat[ c[,
deficien\a de vitamina D conduce la boli
ale inimii. B[rba\ii care nu posed[
suficient[ vitamina D sunt de dou[ ori
mai predispu;i la atacuri de inim[ dec]t
cei ce au nivele adecvate din aceast[
vitamin[.

~nt[rirea imunit[\ii

Rolul vitaminei D `n `nt[rirea
sistemului imunitar a condus cercet[rile
`n dou[ direc\ii. Pe de o parte, deficien\a
de vitamina D contribuie oare la apari\ia
sclerozei multiple, diabetului de tip 1 sau
alte afec\iuni “autoimune” prin care
sistemul imunitar `;i atac[ propriile
organe sau \esuturi?  :i, pot suplimentele
de vitamina D s[ `nt[reasc[ corpul `n
lupta cu maladiile infec\ioase cum sunt
tuberculoza sau virozele de sezon?

~n ceea ce prive;te scleroza multipl[
s-a demonstrat c[ nivelele `nalte de

vitamina D scad riscul apari\iei acestei
boli cu 62%, at]t la b[rba\i c]t ;i la
femei.

Diabetul de tip 1 este o alt[ boal[
care variaz[ din punct de vedere
geografic, asfel `nc]t un copil din
Finlanda este de 400 de ori mai expus la
aceast[ boal[ dec]t un copil din
Venezuela.

Studiile efectuate `n Finlanda au
ar[tat c[ acei copii care au luat
suplimente cu vitamina D `n mod
regulat au sc[zut riscul apari\iei
diabetului de tip 1 cu 90%.

Studii britanice ;i japoneze arat[ c[
administrarea de suplimente cu
vitamina D protejeaz[ organismul uman
`mpotriva virozelor `n perioada
sezonului rece.

Simptomele deficitului

Dup[ cum reiese din cele scrise mai
sus, vitamina D joac[ un rol vital pentru
protejarea organismului nostru de o
serie de afec\iuni cronice. De aceea este
important s[ cunoa;tem at]t
simptomele unui deficit al acestei
substan\e `n corp c]t ;i sursele care
asigur[ necesarul zilnic.

Un nivel insuficient de vitamina D

`n organism poate cauza dureri la nivelul
oaselor ;i sl[biciune `n mu;chi.

Cel mai adesea astfel de semnale
sunt resim\ite `n perioada iernii c]nd
adul\ii simt un disconfort `n oase ;i
mu;chi ;i articula\iile sunt mai rigide
c]nd se trezesc diminea\a. Chiar ;i
starea de spirit poate fi un indiciu c[
organismul nu prime;te suficient[
vitamina D. Transpira\ia excesiv[ poate
fi unul din primele semne  ale unui
deficit de vitamina D.

Cauzele acestor simptome sunt
multiple. ~n primul r]nd poate fi vorba
de insuficienta expunere la razele
soarelui. Persoanele cu o piele mai
`nchis[ la culoare, obeze sau cu diferite
afec\iuni au o abilitate mai mic[ de a
produce vitamina D. Deficitul de
vitamina D poate aparea ;i `n cazul `n
care rinichii nu pot converti vitamina D
`n forma ei activ[, ceea ce este cazul
odat[ cu `naintarea `n v]rst[.

Vitamina D este un element extrem
de important `n cre;terea ;i dezvoltarea
armonioas[ a copiilor ;i de aceea
administrarea ei se recomand[ `nc[ din
primele zile de via\[ ale bebelu;ului,
p]n[ `n jurul v]rstei de doi ani.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.<0721202752

Vitamina D este esen\ial[
pentru func\ionarea optim[ 

a organismului Răspunde\i cu “adev[rat” sau
“fals” afirmaţiilor de mai jos și
afla\i dacă sunte\i deja dependen-
tă.
1 - Mi-e poftă de ceva dulce după
aproape fiecare masă.
2 - Beau cel puţin un suc pe zi (die-
tetic sau normal).
3 - Când văd ceva dulce, mă pot
abţine cu greu.
4 - Măn]nc aproape zilnic cioco-
lată sau bomboane.
5 - Câteodată nu mă pot controla
atunci când vine vorba de dul-
ciuri.

Dacă a\i răspuns cu “adev[rat”
la trei sau mai multe întrebări, v[
afla\i sub magia zahărului și poate
a venit momentul să începe\i să
reduce\i consumul de zahăr.

De ce e atât de rău? Adaugă colăcei
abdomenului. După ani și ani în care
au spus întruna că numărul de calorii
este tot ceea ce contează, acum
nutriţioniștii recunosc că și ceea ce mă-
nânci are un rol important.  Dulciurile
au conţinut caloric ridicat, stimulează
secreţia de insulină rapid, ceea ce duce
în scurt timp la hipoglicemie, adică la
senzaţia de foame și din nou poftă de
dulce, explică nutri\ioni;tii. Surplusul
de fructoză duce în timp la creșterea
stratului de grăsime de pe abdomen,
cel mai rău loc de depunere dacă ne
gândim în termeni de riscuri pentru
sănătate.

Zahărul ne îmbătrânește 

Zahărul în exces duce la formarea
unor compuși chimici care pot cauza
riduri premature. Reduce\i consumul
de zahăr din alimentaţie, dar nu v[
zgârci\i să folosi\i produse cosmetice
pentru piele.

Zahărul, din acest punct de vedere,
este un bun exfoliant care îndepărtează
celulele moarte, lăsând pielea catifelată.
Pe moment v[ oferă puţină energie, în-
să la ceva timp după ce le-a\i mâncat
produsele cu conţinut ridicat de zahăr
v[ fac să v[ sim\i\i obosită, mai stoarsă
de energie decât înainte, spun
nutri\ioni;tii. Prin contrast, mesele cu
o balanţă echilibrată de fibre, grăsime
și proteine pot tempera pofta de dulce
care v[ oferă adesea o stare asemănă-
toare mahmurelii.

În best-sellerul verii (o carte prac-
tică ce v[ oferă un program eficient de
exerciţii și unul alimentar), Carmen
Brumă v[ recomandă, în cazul în care
pofta de dulce e de nestăpânit, să în-
cerca\i, într-o primă fază, să mânca\i
mai multă pâine de secară, paste inte-
grale sau fulgi de ovăz. Nu trișa\i! În-
dulcitorii artificiali se pot “juca” cu cre-
ierul, dar și cu corpul tău.

A\i zice că v[ pute\i păcăli pofta
nebună de dulce cu un suc dietetic, nu?
Însă experţii spun că nu este o alegere
inteligentă. Deși nu cunosc cauza, cer-
cetătorii americani au descoperit că cei
care beau sucuri cu îndulcitori sunt
mai predispuși să se îngrașe. O posibilă
explicaţie? Produsele “false” oferă po-
sibilitatea organismului să poftească
după dulciuri și reduce posibilitatea de
a v[ abţine.

Cum să renun\[m cât mai
ușor la zahăr

Încerca\i aceste strategii simple de
a v[ îndepărta de dulciuri fără să sa-

crifica\i gustul sau saţietatea<
Feri\i-v[ de cerealele de la micul

dejun. Chiar și cerealele considerate
integrale pot conţine zahăr, așa că ave\i
grijă atunci când v[ calcula\i porţia zil-
nică. Bolul ideal cu cereale ar trebui să
aibă mai mult de 3 grame de fibre și
mai puţin de 3 grame de zahăr, spun
aceia;i exper\i.

Nu v[ zgârci\i la proteine “slabe”.
Carnea, peștele sau nucile sunt digerate
mai încet, ceea ce ajută la stabilizarea
nivelului de zahăr din sânge. Rezulta-
tul? V[ ve\i simţi sătulă timp mai în-
delungat și e mai puţin probabil să “de-
vora\i” o ciocolată. Ave\i grijă la ba-
toane și la shake-uri, pentru că sunt
pline cu zahăr. Mai bine opta\i pentru
proteine de calitate pe care le găsi\i în
carnea de curcan, pui, pește la grătar
sau grăsimi slabe în iaurtul grecesc.

Nu lăsa\i spaţiu! În loc să m]nca\i
toate substanţele care oferă atât de râv-
nitul gust dulce, scoate\i-le complet
din dietă și înlocui\i-le cu alimente să-
nătoase. Așa va fi mai puţin loc pentru
alimentele nesănătoase. Pute\i găsi ori-
cum înlocuitori naturali bogaţi în fibre
precum sfecla roșie, gogoșari, roșii
cherry sau cartofi dulci la cuptor cu
un praf de scorţișoară. Când sunte\i
foarte aproape de tentaţie și simţi\i că
nu mai pute\i, Carmen Brumă v[ re-
comandă o linguriţă de miere.

Be\i inteligent! La prima vedere,
freshurile pot părea salvatoare. Însă su-
curile din fructele bogate în zahăr (ba-
nane, struguri, smochine, cire;e) sunt
bombe calorice ;i este recomandabil
să mânca\i fructul întreg. O s[ v[ s[tu-
ra\i mai repede și are mai puţine calorii.
Pute\i chiar să dilua\i sucul cu puţină
apă plată.

Alege\i fructele! Sunt nutriţioniști
radicali care exclud fructele din dietă,
din cauza conţinutului ridicat de zahăr.
Nu trebuie să recurge\i la o astfel de
soluţie, dar pute\i opta pentru fructe
bogate în fitonutrienţi și fibre, cu mai
puţin zahăr în compoziţie, precum afi-
nele, lămâile, zmeura sau piersicile.

Evita\i zahărul ascuns! Îndulcitorii
au multe nume și se ascund acolo unde
ne așteptăm mai puţin. Sub nume
de dextroză, maltodextrină, malţ, me-
lasă sau siropuri de fructoză sau po-
rumb, acești îndulcitori, dar și zahărul,
pot fi găsiţi în pâine, ketchup, sos pen-
tru paste, unt de arahide, dressinguri
pentru salate.

Cum `nvingem 
dependen\a 
de zah[r?

Vitamina D asigur[ absorb\ia ;i re\inerea calciului ;i fosforului, ambele elemente chimice fiind
esen\iale pentru construc\ia oaselor. Studii de laborator arat[ c[ vitamina D poate reduce
dezvoltarea celulelor canceroase ;i joac[ un rol crucial `n \inerea sub control a infec\iilor. 

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)

Pu\ine alimente sunt bogate `n vitamina D, `ntre care la loc de frunte st[ pe;tele
gras (ton, somon, p[str[v)
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S~N~TATEPROTONIC are ac\iune imuno-modulatoare ;i de stimulare a sistemului endocrin. Vitaminizeaz[
;i remineralizeaz[ organismul. 

Supliment alimentar func\ional
cu rol adjuvant ̀ n vitaminizarea or-
ganismului, reglarea func\iei diges-
tive ;i control ponderal.

Compozi\ie< polen poliflor, culturi pro-
biotice complexe de Streptococcus ther-
mophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifi-
dobacterium bifidum, Lactobacillus del-
bruekii bulgaricus, vitaminele A, C, E, B1,
B2, PP, B6, B9, B12, microelemente Zn, Se,
Fe, Cr, Mn, Si, zah[r invertit enzimatic, in-
ulin[, sorbitol, tinctur[ de propolis. Prin
compozi\ia sa complex[ ;i ̀ n ̀ ntregime na-
tural[ PROTONIC reprezint[ o surs[ de
macro, micro-elemente, macronutrien\i,
factori biologici activi ;i microorganisme
probiotice cu `nalt[ valoare biologic[ ;i
biodisponibilitate.

Mecanism de ac\iune< este un supli-
ment alimentar func\ional format dintr-o
component[ polenic[ ;i una probiotic[ cu
ac\iune de prevenire  ;i tratament al afec\iu-
nilor benigne de prostat[, de reglare a
func\iei digestive ;i control ponderal, de
prevenire a afec\iunilor cardiovasculare,
detoxifiant, neurotonic ;i cu efecte geria-
trice. Produsul are ac\iune imuno-modu-
latoare ;i de stimulare a sistemului endo-
crin. Vitaminizeaz[ ;i remineralizeaz[ or-
ganismul. O caracteristic[ esen\ial[ a pro-
dusului este aceea c[ polenul a fost sus-
ceptibilizat printr-un procedeu enzimatic
cresc]nd astfel biodisponibilitatea acestuia
prin distrugerea exinei care ̀ mpiedic[ asi-
milarea substan\elor valoroase din polenul
nativ.

PROTONIC con\ine fosfolipide, ste-
roli, acizi gra;i esen\iali. Acizii gra;i
esen\iali cu caten[ lung[ (omega 3, omega
6) au un rol metabolic deosebit de impor-
tant, particip]nd la structurarea fosfolipi-

delor membranelor celulare, fiind ;i acti-
vatori ai unor enzime ce ac\ioneaz[ at]t ̀ n
metabolismul lipidic c]t ;i ̀ n procesele in-
flamatorii, intervenind `n modularea ex-
presiei fenotipice a genomului. Aceste com-
ponente lipidice au efecte benefice asupra
sistemului cardiovascular, sistemului ner-
vos ;i pielii.

Produsul con\ine vitamine hidrosolu-
bile din grupa B, vitamina C, dar ;i vita-
mine liposolubile A ;i E. De remarcat
con\inutul `n vitamina B12 cu activitate
biologic[ extrem de ridicat[.

PROTONIC are o activitate ANTI-
OXIDANT{ NATURAL{ ridicat[ dato-
rit[ ac\iunii sinergice a vitaminelor A, C,
E ;i microelementelor Seleniu ;i Zinc.
Aceast[ activitate `l recomand[ `n preve-
nirea ;i combaterea STRESULUI OXIDA-
TIV la nivelul celular, stres cauzator al ma-
ladiilor grave cardiovasculare, neurodege-
nerative, inflamatorii, cancerelor ;i
`mb[tr]nirii precoce. Produsul con\ine
macroelementele necesare organismului.

PROBIOTICELE

Produsul induce un confort digestiv
fiind indicat ̀ n Sindromul colonului iritabil
precum ;i ̀ n cazul altor afec\iuni gastroin-
testinale< constipa\ie, diaree non-patogen[,
balon[ri, flatulen\[, crampe, halen[ foetid[
de origine digestiv[, intoleran\[ la lactoz[.
Componen\a probiotic[ ;i cea polenic[ au
o ac\iune net[ `n controlul ponderal pro-
dusul fiind util ;i celor ce doresc s[
sl[beasc[ (obezi, supraponderali).

Produsul PROTONIC poate exercita
ac\iuni benefice asupra alergiilor< eczema
atopic[, alergii la lapte, poliartrit[ reuma-
toid[. Prin ac\iunea de absorb\ie a sub-
stan\elor mutagene ;i stimularea sistemului
imunitar produsul PROTONIC exercit[ o

ac\iune de inhibi\ie a produc\iei de carci-
nogeni ai microflorei intestinale, oferind
protec\ie ̀ mpotriva apari\iei tumorilor can-
ceroase.

Produsul induce un r[spuns imunitar
prin efecte complexe de excludere compe-
titiv[ ;i transloca\ie / efect barier[, `mpo-
triva diareelor de origin[ viral[ (Rotavirus),
a diareelor generate de disbacteriemia con-
secutiv[ tratamentelor cu antibiotice, a co-
litelor (C. difficile) ;i a diareelor nosoco-
miale.

PROTONIC are o activitate marcat[
antipatogen[ fa\[ de germenul Helicobac-
ter pylori, agent cauzator al gastritelor, ul-
cerelor ;i cancerelor gastrice.

Produsul PROTONIC manifest[ un
efect imunomodulator (status imunitar,
r[spuns vaccinal) interac\ion]nd cu celu-
lele imunitare sau cu receptorii celulari de-
termin]nd o cre;tere a activit[\ii de fago-
citoz[ a celulelor albe ;i o sporire a sintezei
de citokine.

PROTONIC prin ac\iunea antipato-
gen[ ;i de excludere competitiv[ exercit[

;i un efect pozitiv asupra vaginozelor ;i in-
fec\iilor urinare. Prin componen\a polenic[
ce sinergizeaz[ puternic cu cea probiotic[
produsul PROTONIC are ;i efect de deto-
xifiere, fiind indicat ;i persoanelor depen-
dente de alcool, diminu]nd dorin\a de a
consuma b[uturi alcoolice, precum ;i celor
care doresc s[ renun\e la consumul de dro-
guri. Produsul prin componentele sale ac-
tive are capacitatea de a stimula mecanis-
mele de metabolizare a xenobioticelor
(substan\e toxice) din organism. Datorit[
inhibi\iei producerii de endotoxine de c[tre
microflora intestinal[ produsul este indicat
;i `n endotoxemia asociat[ cirozei.

Produsul PROTONIC prin compo-
nen\a probiotic[ ac\ioneaz[ asupra decon-
jug[rii acizilor biliari reduc]nd nivelul co-
lesterolului din s]nge ;i deci riscul de
apari\ie a aterosclerozei ;i bolilor cardio-
vasculare. Produsul con\ine, de asemenea,
un raport corect `ntre vitamina B6 ;i me-
tionin[ ceea ce face ca Homocisteina in-
ductoare de arterioscleroz[ s[-;i reduc[
toxicitatea. Anumi\i compu;i genera\i de
microflor[ probiotic[ se comport[ ca in-
hibitori de ACE (Angiotensin Converting
Enzyme) av]nd un efect de sc[dere a ten-
siunii arteriale, indic]nd produsul ;i sufe-
rinzilor de hipertensiune arterial[.

PROTONIC con\ine precursori hor-
monali de tip androgen precum ;i acizi hi-
droxamici, conferind o capacitate de pre-
venire ;i tratament al afec\iunilor benigne
de prostat[< prostatite, hidrocel, prostato-
veziculite, adenom de prostat[). Aceste
efecte sunt poten\ate ;i de activitatea anti-
oxidant[ a microelementelor zinc (Zn), Se-
leniu (Se) ;i vitaminelor A, C, E, flavonoi-
zilor naturali prezen\i `n produs.

Datorit[ complexit[\ii componentelor
sale produsul PROTONIC manifest[ ;i o
ac\iune revigorant[, revitalizant[ ;i de pre-

lungire a duratei de via\[ (efecte geriatrice)
sporind totodat[ calitatea vie\ii.

Consumul regulat de PROTONIC are
efecte benefice directe asupra sistemului
nervos, amelior]nd capacitatea mental[,
procesele de memorare ;i cognitive,
comb[t]nd st[rile de anxietate, psihotice,
dependen\e ;.a.

Recomand[ri persoanelor devitalizate,
stresate, care-;i desf[;oar[ activitatea `n
medii poluate, copiilor, adolescen\ilor,
adul\ilor, b[tr]nilor, convalescen\ilor. Pro-
dusul are efecte generale vitalizante ;i de
protec\ie ;i preven\ie a maladiilor meta-
bolice (obezitate, diabet), degenerative
(cardiovasculare, neurodegenerative, can-
cere, inflamatorii), a ̀ mb[tr]nirii precoce.

Produsul se g[se;te 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 pri-
vire la produsele noastre ;i pentru
oferte, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Inima este organul central al
organismului nostru. O inim[ s[n[toas[
reprezint[ vitalitate ;i putere de via\[.
Odat[ cu `naintarea `n v]rst[ , mul\i
oameni `ncep s[ sufere de afec\iuni
cardiace ;i de deregl[ri ale sistemului
vascular. Pe l]ng[ predispozi\ia genetic[,
un rol decisiv `n apari\ia bolilor
cardiovasculare ̀ l joac[ modul de via\[ ;i
cel de alimenta\ie.

Ateroscleroza
Cea mai des `nt]lnit[ `mboln[vire a

vaselor de s]nge este ateroscleroza.
Ateroscleroza reprezint[ o afec\iune `n
care la nivelul pere\ilor arterelor medii ;i
mari se dezvolt[ depozite neregulate de
material lipidic(colesterol ;i fosfolipide),
celule inflamatorii ;i depozite de calciu
form]nd structuri cu aspect de pl[ci
(ateroame), ceea ce conduce la reducerea
sau blocarea fluxului sanguin prin arterele
respective. Uneori aceste pl[cu\e se
desprind ;i migreaz[ cu fluxul sanguin,
p]n[ c]nd r[m]n `n\epenite `ntr-un loc
mai ̀ ngust, pot duce la blocaje, tromboze
;i embolie. Ateroscleroza reprezint[ unul
din factorii cei mai importan\i pentru
riscul apari\iei unui infarct de miocard
sau a unui accident vascular cerebral.
Arterele afectate de ateroscleroz[ ̀ ;i pierd
elasticitatea, ceea ce contribuie la
cre;terea tensiunii arteriale. Un nivel
sanguin crescut al colesterolului ;i al
trigliceridelor din plasm[, hipertensiunea
arterial[, fumatul, obezitatea (`n special
cea abdominal[), diabetul, inactivitatea
fizic[ sunt c]\iva factori de risc care duc
la apari\ia acestei afec\iuni.

Ce este angina?
Angina, numit[ ;i angin[ pectoral[,

reprezint[ un disconfort, o durere
toracic[ sau senza\ia de greutate care
apare atunci c]nd inima nu prime;te
suficient s]nge, fiind vorba de o caren\[
trec[toare de oxigen la nivelul inimii.
~ngustarea arterelor din cauza
depunerilor de gr[sime (ateroame) sau
ocazional c]nd fluxul sanguin c[tre
mu;chiul cardiac este influen\at de
afec\iuni, face ca inima s[ nu primeasc[
suficient s]nge ;i oxigen. Factorii
declan;atori tipici sunt efortul fizic
deosebit, fumatul ;i stresul. Spre
deosebire de infarct, ̀ n acest caz durerile
dispar de la sine dup[ c]teva minute.

Boala ischemic[
Boala ischemic[ este boala arterelor

coronare ;i reprezint[ o afec\iune ̀ n care
fluxul sanguin c[tre mu;chiul cardiac este
blocat par\ial sau total. Este o boal[
cauzat[ aproape `ntotdeauna de
acumularea de colesterol ;i de alte
substan\e lipidice (plac[ ateromatoas[)
`n peretele arterelor coronare. Un flux
sanguin insuficient c[tre miocard
conduce la ischemia miocardic[, care
poate duce la angin[ ;i infarct miocardic.
Cei mai importan\i factori de risc sunt
ateroscleroza, valorile ridicate ale
colesterolului, hipertensiunea, fumatul ,
factori care pot fi evita\i, cel pu\in par\ial,
printr-un mod de via\[ s[n[tos.

Colesterolul face parte din categoria
lipidelor din s]nge ;i constituie o
important[ component[ a membranei

celulare, precum ;i un element constitutiv
al acidului biliar ;i al anumitor hormoni.
Peste jum[tate din cei trecu\i de 50 de
ani prezint[ un nivel m[rit al
colesterolului, `n special din cauza
proastei alimenta\ii ;i a lipsei de mi;care.
Trigliceridele sunt gr[simi (lipide)
importante prezente `n s]nge, ele sunt
depozitate `n celulele adipoase ;i sunt
produse la nivel hepatic ;i intestinal din
molecule lipidice mai mici denumite acizi
gra;i. ~n cazul `n care avem de-a face cu
LDL colesterol (r[u), acesta se depune ̀ n
vasele de s]nge ;i poate fi considerat
r[spunz[tor pentru apari\ia
aterosclerozei. HDL- colesterolul (bun)
este benefic pentru s[n[tate, el transport[
colesterolul din vasele sanguine `n ficat,
unde acesta este descompus, reduc]nd
riscul de apari\ie al aterosclerozei, din
acest motiv este avantajos un nivel ridicat
al HDL colesterolului. 

~n cazul unei alimenta\ii s[n[toase
numai 1/3 din colesterolul propriu
organismului provine din hran[, iar restul
se sintetizeaz[ ̀ n ficat. Cre;terea nivelului
de colesterol se datoreaz[ `ns[ unei
alimenta\ii gre;ite, a lipsei de mi;care,
fumatului, obezit[\ii . Consecin\ele unui
nivel permanent ridicat al colesterolului
pot deveni factori determinan\i ai
apari\iei maladiilor grave ale inimii ;i ale
circula\iei sanguine.

Dac[ dori\i s[ reduce\i nivelul
gr[similor din s]nge, o modificare a
obiceiurilor alimentare, administrarea de
suplimente naturale ;i mi;carea practicat[
cu regularitate vor contribui substan\ial
la acest lucru.

Cele mai frecvente afec\iuni cardiovasculare

PROTONIC de la Hypericum
vitaminizeaz[ organismul
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MOD~

Noile tendin\e 2016 ne `ncu-
rajeaz[ s[ ob\inem ̀ n primul r]nd
o imagine impecabil[ ;i de abia
apoi s[ ne g]ndim la hiturile ves-
timentare ale sezonului. E timpul
pentru reinventarea stilului per-

sonal! Iat[ ce trebuie s[ ave\i `n
vedere dac[ ave\i peste 30 de ani.

Cu siguran\[ a\i aflat p]n[ acum
care sunt cele mai importante direc\ii
vestimentare ale sezonului, ce haine

sunt la mod[ ̀ n toamna asta ;i cum s[
v[ machia\i ca s[ ar[ta\i mai t]n[r[ ;i
mai fresh. Azi nu vorbim neap[rat de
cele mai noi haine, accesorii sau pro-
duse beauty, ci despre acest tot unitar
care `nseamn[ imaginea dumnea-
voastr[. Sigur c[ trebuie s[ \inem cont

;i de hiturile sezonului, dar mult mai
important[ e personalitatea dumnea-
voastr[ ;i felul `n care v-o exprima\i
cu ajutorul modei.

Cum pute\i face asta, e mai simplu
dec]t crede\i. Dac[ la 20 de ani `nc[
facea\i experimente vestimentare ;i v[

juca\i cu machiajele, `ncep]nd de la
30 de ani trebuie s[ ;ti\i exact ce v[
define;te stilul. Iat[ o list[ cu 10 lucruri
care pot deveni marca stilului dum-
neavoastr[! V[ putem ajuta s[ v[ rein-
venta\i sau, dac[ sunte\i deja o expert[,
s[ v[ consolida\i imaginea.

Dac[ la 20 de ani `nc[ f[cea\i experimente vestimentare ;i v[ juca\i cu machiajele, `ncep]nd
de la 30 de ani trebuie s[ ;ti\i exact ce v[ define;te stilul. Iat[ o list[ cu 10 lucruri care pot deveni
marca stilului dumneavoastr[! 

10 lucruri care definesc stilul 
femeii trecute de 30 de ani 

1. O hain[ de iarn[ ce urm[re;te
noile tendin\e 2016, 

dar are o linie clasic[

2. Rujul `n nuan\a de ro;u 
care v[ avantajeaz[ perfect

3. O rochie de sear[ elegant[

4. O pereche de pantofi
stiletto ame\itori

5. O geant[ statement

6. Un parfum special

7. Un ceas deosebit 
cu un design clasic

8. Un costum de calitate, 
cu o croial[ impecabil[

10. O singur[ pereche de ochelari
de soare, dar de calitate

9. O bijuterie pre\ioas[ din aur 
pe care s[ nu o da\i jos niciodat[
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RE}ETE
Studii recente în rândul bolnavilor de artrită au dovedit efectul antiinflamator al pulberii de

măceșe. Bolnavilor cărora li s-a administrat câte o linguriţă de pulbere de măceșe pe zi, li s-a
îmbunătăţit simţitor starea de sănătate prin diminuarea durerilor și prin ameliorarea mobilităţii
articulaţiilor cu 25%, în comparaţie cu suferinzii de artrită care au urmat un tratament clasic. 

Sirop de m[ce;e

Tort 
cu portocale

Mod de preparare<

Se toarnă 3 litri de apă fierbinte
peste măceșele spălate și măcinate în
prealabil și se lasă așa până a doua zi,
amestecând din când în când. A doua
zi zeama se strecoară și se stoarce, iar

peste pulpele de fructe rămase se mai
toarnă un litru de apă fierbinte și lăsăm
așa încă o zi, la fel amestecând din când
în când. Apoi strecurăm zeama, stoar-
cem din nou și amestecăm sucurile ob-
ținute în ambele zile. Se adaugă zahărul
și sarea de lămâie, le amestecăm bine,
până când toate se topesc, se pune la
fiert până când dă un clocot, apoi se
pune în sticle, așezând deasupra câte
un vârf de cuțit de salicilat, după care
sticlele se acoperă ermetic. Se răcesc
încet, acoperite cu pături.

Ingrediente<

1 kg de măceșe măcinate (se
culeg doar măceșele prinse de
ger, iar dacă le cumpărați de la
piață se curăță de impurități), 4
litri de apă, 1,5 kg de zahăr, 20 g

de sare de lămâie, salicil.

Mod de preparare<

Se amestecă zahărul cu ouăle până
devine o pastă omogenă, apoi adăugăm
pe rând celelalte ingrediente. Se va ob-
ține o cocă moale, care se împarte fie
în 2, în 4, sau în 5 părți egale, în funcție
de câte blaturi dorim să facem, respec-
tiv cât de gros dorim să punem crema.
Foile se întind și se coc pe fundul tăvii,
uns în prealabil cu ulei. Dacă se fac
doar 2 foi, atunci acestea se coc în tava
căptușită cu hârtie de copt. 

Pentru cremă se pun la fiert 250 ml

lapte cu zah[rul și cu coaja rasă de por-
tocală. Amidonul se dizolvă în laptele
rămas. Laptele aromat cu coaja de por-
tocală se strecoară, se pune din nou pe
foc, se adaugă amidonul și se fierbe
mai departe la foc mic, amestecând cu
un tel, până când capătă o consistență
cremoasă. Se adaugă ciocolata albă sfă-
râmată și se amestecă în continuu, până
când se topește integral. Se adaugă și
zeama de portocală stoarsă în prealabil,
se mai lasă puțin la fiert, apoi se ia de
pe foc și se lasă să se răcească, ameste-
când. Untul ținut la temperatura ca-
merei, cu ajutorul unui mixer se ames-
tecă cu coaja de portocale și cu esența,
apoi se adaugă la crema fiartă și se
omogenizează. Se împarte în funcție
de numărul de blaturi și se întinde pe
acestea. Se ornează cu ciocolată rasă,
glazură de ciocolată sau de portocale,
ori se presară cu zahăr pudră.

Ingrediente<

Pentru blat< 500 g de făin[, 8
linguri de zahăr, 8 linguri de ulei,
8 linguri de lapte, 2 ouă, puțină
sare, o linguriță de amoniac di-
zolvat în zeamă de lăm]ie sau
oțet. 

Pentru cremă< 200 g zahăr, o
portocală mare, 4 linguri de ami-
don sau 6 linguri cu gris, 350 ml
de lapte, o ciocolată albă fină,
250 g unt, o esență de portocale

Deasupra< o ciocolată menaj,
sau o glazură de ciocolată, ori za-
hăr pudră vanilată, dar se poate
acoperi și cu crema proprie sau

cu o glazură de portocale.

Cartofi sc[zu\i

Mod de preparare<

Cartofii curățați se taie cubulețe
sau fâșii, după preferință. Ceapa mă-
runțită se călește în ulei, se presară cu
boia, apoi se adaugă repede și cartofii
bine spălați. Nu lăsăm ca boiaua să se
ardă, pentru că ar putea căpăta un gust
amar. Se condimentează după gust,

cartofii se călesc, apoi se sting cu apă,
cât să-i acopere bine. Se adaugă ardeiul
tăiat în două, curățat și se lasă mânca-
rea la fiert până când cartofii se în-
moaie, iar zeama scade, sau dacă vă
place, chiar până când devine păstoasă.
Dacă este nevoie, înainte de a se lua de
pe foc, se mai poate condimenta puțin.
Se servește ca mâncare de sine stătă-
toare, cu murături, sau ca garnitură la
carne prăjită sau fiartă, ori cârnați, tot
la fel, fierți sau prăjiți.

Ingrediente<

Un kg de cartofi, o ceapă, 8-
10 linguri de ulei, un ardei gras,
o lingură de delicat de casă, sa-
re, piper, o linguriță de boia de

ardei.

Sup[ de maz[re 
cu peri;oare

Mod de preparare<

Carnea tocată se amestecă cu pes-
metul și oul, se condimentează cu sare
piper și delicat. Ceapa și usturoiul se
mărunțește și se călește în ulei, până
când devin sticloase. Se adaugă o lin-

guriță de boia, se stinge cu circa 1,5
litri de apă, se adaugă morcovii tăiați
felii subțiri, iar după ce supa începe să
clocotească se adaugă și mazărea verde.
Se condimentează după gust, iar când
legumele sunt pe jumătate fierte, din
pasta anterior pregătită se formează
perișoare și se fierbe până când toate
ingredientele se înmoaie. Supa se ser-
vește presărată cu pătrunjel verde mă-
runțit, sau eventual cu adaos de smân-
tână.

Ingrediente<

400 g de mazăre verde boabe,
300 g de carne tocată de porc, o
ceapă, un cățel de usturoi, 2 mor-
covi, o lingură de ulei, un ou, o
lingură de pesmet, sare, piper,
boia de ardei dulce, delicat (de
casă), o legătură de pătrunjel

verde.

Fructele de măceș au efecte beneficie
în cazul a aproximativ 100 de afecţiuni.
Ceaiul de măceșe este recomandat în
afecţiunile ficatului. Nu în ultimul rând
ţine la distanţă unele forme de cancer.

Aceste fructe sunt considerate de unii
miraculoase. În compoziţia fructelor
există vitaminele A, D, E, B1 (vitamina
bunei dispoziţii), B2 ( susţine organismul
în acţiunile solicitante), K (implicată în
procesele de coagulare a sângelui), mi-
nerale și acizi grași, care ajută la regene-
rarea pielii.

Specialiștii în medicina alternativă,
precizează< „Pe lângă efectele diuretice,
testate în timp, măceșului i s-au atribuit
și alte puteri terapeutice importante<
menţine buna funcţionare a vaselor ca-
pilare și normalizează circulaţia sânge-
lui.

Ceaiul combate anxietatea, greţurile,
palpitaţiile, viermii intestinali și crește
secreţia biliară, fapt care-l recomandă în
afecţiunile ficatului. Mai mult, fiind foar-
te bogate în vitamina C (1500 mg/100),
măceșele sunt un aliat de nădejde în
creșterea imunităţii.

Studii recente în rândul bolnavilor
de artrită au dovedit efectul antiinflama-
tor al pulberii de măceșe. Bolnavilor că-
rora li s-a administrat câte o linguriţă de
pulbere de măceșe pe zi, li s-a îmbunătăţit
simţitor starea de sănătate prin diminua-
rea durerilor și prin ameliorarea mobili-
tăţii articulaţiilor cu 25% , în comparaţie
cu suferinzii de artrită care au urmat un
tratament clasic. 

Ceaiurile de măceșe, ca și pulberea,
sunt indicate în tratarea bronșitelor, as-
tmului și alergiilor. În aceste cazuri, tra-
tamentul este mai blând, nu afectează
mucoasa gastrică și nu cresc riscul îm-
bolnăvirii de ulcer, în comparaţie cu une-
le antiinflamatoare clasice.

Cu toate că infuzia de măceșe este
energizantă, atunci când se administrea-
ză cu moderaţie, aceasta are efect calmant
și reduce puterea stresului. De asemenea,
sub formă de infuzie, măceșele atenuează
senzaţia de greaţă, durerile de cap, in-
fecţiile urinare și stările febrile. În acest
caz, infuzia se prepară dintr-o linguriţă
de fructe la o cană cu apă clocotită. Fruc-
tele se infuzează timp de 10-15 minute,
apoi ceaiul se strecoară și se bea.

Substanţele antiinflamatoare și anti-
oxidanţii conţinuţi de măceșe joacă un
rol protector pentru inimă și pentru apa-
ratul cardiovascular. Infuzia de măceșe
ajută la scăderea tensiunii, reduce efectul
colesterolului "rău"și diminuează infla-
maţia vaselor de sânge.

Din medicina populară se păstrează
terapia cu măceșe în cazul mușcăturilor
de câine turbat sau foarte agresiv. În acest
caz, s-a constatat că remediile cu măceșe
vindecă mușcăturile acestor patrupezi.
După ce se dezinfectează și se curăţă ra-
na, se unge locul afectat cu un unguent
preparat din gălbenele și din decoct de
măceșe< (două linguriţe de unguent în
amestec cu patru linguri de decoct). Tra-
tamentul se repetă de mai multe ori pe
zi. În paralel, zilnic, se consumă câte trei
căni de infuzie de măceșe.

Datorită acizilor și pectinei, măceșele
au efect diuretic și laxativ. Totodată, in-
fuzia (câte trei căni pe zi) este benefică și
în afecţiunile renale sau în caz de consti-
paţie.

Gama de antioxidanţi, flavonoidele,
polifenolii și toate substanţele active din
compoziţia măceșelor au capacitatea să
prevină anumite forme de cancer. Teste
de laborator, efectuate în mari laboratoa-
re din lume, au evidenţiat faptul că, dintr-
un grup 18 plante bogate în antioxidanţi,
într-un clasament ipotetic, măceșele ocu-
pă primul loc, fiind urmate de păducel,
de lămâie, de ceaiul verde și de pătrun-
jel.

La prepararea pulberii de măceșe, eli-
minaţi sâmburii și mai ales perișorii, pen-
tru a evita efectele lor negative asupra
aparatului respirator. La prepararea cea-
iurilor, nu folosiţi vase din metal.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ceaiul de m[ce;e
este recomandat în
afec\iunile ficatului
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Supermodel, femeie de afa-
ceri, brand mondial - dup[ 34 de
ani de la debutul s[u `n lumea
modei, manechinul `n v]rst[ de
49 de ani ̀ nc[ se afl[ la ̀ n[l\ime.
A avut peste 1000 de apari\ii pe
coper\ile revistelor ;i a v]ndut
mai multe haine, cosmetice, ca-
napele sau fantezii dec]t orice
alt fotomodel din genera\ia ei.

Chiar dac[ peste cinci luni va
`mplini 50 de ani, este la fel de fru-
moas[ ca la 16 ani, c]nd a fost remar-
cat[ de un fotograf local `n timp ce
prezenta haine la un magazin din
ora;ul ei natal, DeKalb, Illinois. “Bi-
ne`n\eles c[ sunt diferit[. :i nu m[
deranjeaz[ s[ fiu diferit[. A;a c[ am
decis ca `n loc s[ fug ;i s[ m[ ascund
de realitatea c[ voi `mplini 50 de ani,
s[ accept acest lucru cu bra\ele des-
chise.” Motiv ̀ n plus pentru a publica
“Becoming”, cartea ei de 250 de pagini
– o retrospectiv[ a carierei sale `n fo-
tografii ;i lec\ii `nv[\ate de-a lungul
timpului. Apari\ia `n emisiunea
“Oprah Master Class” a ajutat-o s[
priveasc[ mai clar tot prin ceea ce a
trecut. “Venirea din Illinois, pierderea
fratelui meu Jeff, care a murit de leu-
cemie c]nd eu aveam 10 ani  ;i
desp[r\irea p[rin\ilor mei. :i desigur,
`nc[ mai `nv[\ ;i acum.”

Cu toate c[ agentul ei personal a
tot b[tut-o la cap ani de zile s[ scrie
o carte, supermodelul nu s-a sim\it
preg[tit[ p]n[ acum. “:i cine ar fi
crezut c[ modellingul m[ va aduce
p]n[ la 49 de ani. ~mi amintesc c[ la
25 de ani m[ g]ndeam c[ mai aveam
cel mult 5 ani de activitate.” Poate c[
v]rsta de 30 de ani i-ar fi adus `nche-
ierea carierei sale dac[ nu ar fi fost
suficient de ̀ n\eleapt[ pentru a trans-
forma chipul ;i trupul ei `ntr-un
brand de 100 milioane de dolari, care
cuprinde o serie video best-seller cu
exerci\ii de fitness, linia de produse
de ̀ ngrijire a tenului ;i colec\iile Cin-
dy Crawford Home de obiecte pentru
cas[. Chiar dac[ agentul ei era `mpo-
triv[, la `nceputul anilor ’90 Cindy a
acceptat rolul de prezentatoare a emi-
siunii MTV “House of Style”, proiect
ce a \inut 6 ani.

Tot contrar sfaturilor din partea
cunoscu\ilor, Crawford a pozat de trei
ori pentru revista “Playboy”, decizie
ce nu a avut impact asupra percep\iei
publicului, care a continuat s[ o vad[
ca un model american de succes. Do-
rit[ de b[rba\i, Cindy a fost `ntot-
deauna admirat[ de femei. “Am ̀ nce-
put s[ m[ v[d pe mine `ns[mi la fel
cum m[ vedea lumea”, spune ea legat
de alegerile f[cute. “Din fericire, acel
brand s-a potrivit cu personalitatea
mea – nu aveam o via\[ secret[ `ntu-
necat[.” Aceast[ auto-cunoa;tere a
ajutat-o s[ r[m]n[ un simbol al fru-
muse\ii ;i profesionalismului ;i ̀ n zi-
ua de azi. 

De-a lungul carierei sale, a `ncer-
cat de mai multe ori s[ provoace per-
cep\ia publicului. C]nd a ap[rut pe
coperta revistei “Vanity Fair”, `n au-
gust 1993, `mbr[cat[ `n costum de
baie al[turi de c]nt[rea\a K.D. Lang,
care purta un costum b[rb[tesc, a
sup[rat ;i a surprins pe mai mult[ lu-
me. Cu toate acestea, ea nu a `n\eles
de ce oamenii luau at]t de `n serios o
;edin\[ foto. “Sincer, nu exist[ o poz[
real[ `n totalitate – nici chiar foto-
grafiile f[cute de paparazzi nu sunt
100 % reale.”

~n luna februarie a anului trecut,
o poz[ din culisele unei ;edin\e foto
a ap[rut ̀ n pres[, pretinz]nd a fi real[
;i f[r[ retu;uri, dar celulita vizibil[

de pe stomacul fotomodelului fusese,
de fapt, creat[ digital. Cindy recu-
noa;te c[ prefer[ s[ se acopere atunci
c]nd este pe o plaj[ unde sunt pre-
zen\i ;i paparazzi. “Sunt unghiuri bu-
ne ;i unele mai nefericite ;i nu vreau
s[ m[ supun unei astfel de situa\ii
nepl[cute. Moda ;i machiajul ar tre-
bui s[ fie ceva distractiv. Dar cumva
s-a ̀ ndep[rtat de aceast[ zon[. ~n pre-
zent, imagini care sunt menite s[ in-
spire ;i s[ le fac[ pe femei s[ se simt[
bine `n pielea lor au tocmai efect
opus.”

De;i a fost `ntotdeauna sincer[
c]nd vine vorba de efortul depus pen-
tru a-;i men\ine trupul zvelt, prio-
rit[\ile ei s-au schimbat dup[ cele
dou[ na;teri – fiul ei Presley are 16
ani, iar fiica ei Kaia, 14 ani. “C]nd
am f[cut casetele video cu programul
de fitness eram aproape o atlet[ pro-
fesionist[, f[c]nd mi;care de dou[ ori
pe zi. Dup[ ce au venit copiii, mi-am
stabilit ca prioritate s[ fiu prezent[
`n via\a lor.”

Acum lucreaz[ cu un antrenor
personal de trei ori pe s[pt[m]n[. O
dat[ pe an `;i face rezervare `n resor-
tul spa The Ashram din Calabasas,
unde, timp de o s[pt[m]n[, \ine o
diet[ raw. “E mai mult pentru a-mi
reseta corpul ;i a renun\a la obiceiu-
rile nes[n[toase ;i nu pentru a pierde
din greutate. Cu toate c[ ;edin\ele de
fitness sunt minunate pentru tonifie-
re ;i s[n[tate, greutatea corporal[ \ine
de m]ncare.”

Cindy este dornic[ s[ fie un bun
exemplu pentru fiica ei, care a semnat
deja un contract cu IMG Models, fi-
ind adepta unei diete s[n[toase, dar
;i s[\ioas[. “Ast[zi se a;teapt[ ca ma-
nechinele s[ fie at]t de slabe ;i acest
aspect m[ `ngrijoreaz[ pentru Kaia,
fiindc[ aceasta nu a fost niciodat[ ti-
pologia mea corporal[ ;i nu cred c[
va fi nici a ei. Totu;i, obi;nuiesc s[-i
spun s[ se bucure de carbohidra\i
acum, c]t mai poate. Kaia se dezvolt[
at]t de frumos ;i vreau s[ o las s[
str[luceasc[. Nu vreau s[ simt[ c[ este
`n competi\ie cu mine, de;i am obi-
ceiul s[ o tachinez spun]ndu-i c[
seam[n[ cu mine ;i c[-mi vreau `na-
poi p[rul ;i picioarele. Dar nu se
sup[r[ niciodat[.” La doar 10 ani, Ka-
ia a fost imaginea campaniei Young
Versace ;i a ap[rut pe coperta “Vo-
gue” Italia din luna iulie. “Este mult
mai st[p]n[ pe ea ;i mai relaxat[
dec]t am fost eu la v]rsta ei.”

C]nd alte modele tinere ̀ i cer sfa-
turi lui Cindy, ea le spune c[ trebuie
s[ `nve\e s[ c]nte ;i s[ joace `n filme,
deoarece, `n ziua de azi, nu mai e su-
ficient s[ fii doar manechin. “Anna
Wintour a lansat tendin\a de a pune
celebrit[\i pe coper\ile revistelor ;i ̀ n
campanii publicitare importante.
Apoi toat[ lumea a urmat-o, a;a c[
staruri ca Taylor Swift sau Kendall
Jenner sunt acum dorite. Lumea mo-
dei vrea acum vedete cu mul\i fani
pe re\elele de socializare, mijloace ca-
re au ajutat modele ca Gigi Hadid,
Cara Delevigne sau Coco Rocha s[
poat[ vorbi direct cu fanii lor. Acum
sunt disponibile mai multe c[i de a
ajunge cunoscut dec]t pe vremea
noastr[.”

De-a lungul carierei sale, Cindy a
avut parte ;i de e;ecuri, care spune
ea c[ au ap[rut mai ales atunci c]nd
nu a acordat aten\ie sfaturilor so\ului
s[u ;i dorin\elor copiilor ei. “Ceea ce-
mi propun la fiecare `nceput de an
este s[ `nv[\ s[ spun « nu » mai des,
s[ nu m[ mai implic `n at]t de multe
proiecte fiindc[ ajungem uneori `n
situa\ia `n care uit[m s[ tr[im cu
adev[rat.”

Cindy Crawford< „Gre;elile mele
au fost cele mai bune lec\ii”


