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N[scut la Carei, artistul
Antal Ligeti a fost

sus\inut de grofii Karolyi

      Încă din secolul al 19-lea au
existat numeroase indicii care i-
au împins nu doar pe iubitorii
teoriilor conspirației să considere
că planeta pe care ne ducem
existența este goală pe interior și
probabil că acolo trăiește o
civilizație misterioasă. Pentru ca
această teorie să prindă contur,
am ales să vă prezentăm o serie
de argumente prin care să
demonstrăm că teoria
Pământului gol este cât se poate
de reală și adevărul este ascuns
de ochii oamenilor. 1. La
începutul anilor ’70, un proiect al
Camerei de Comerț a SUA s-a
desfășurat și a implicat lansarea
unui satelit utilitar. Acesta a captat
numeroase fotografii cu Terra și
cel mai ciudat este faptul că
planeta noastră prezenta o gaură
imensă în locul în care credem
noi că există Polul Nord. 2.

În noiembrie 1929 generalul Byrd
a întreprins o misiune specială la
Polul Nord. Relatările generalului
au fost de-a dreptul șocante,
pentru că vorbește despre un ținut
misterios, plin de verdeață, unde
căldura este una sufocantă, iar
animalele trăiesc într-o liniște
deplină. 
      Această lume era vizibilă din
avionul cu care Byrd a zburat
deasupra Polului Nord. 3. Extrem
de multe civilizații antice au
crezut că în interiorul planetei se
ascunde o civilizație extrem de
avansată. În cultura tibetan[ se
cheamă Agartha, iar în cea
indiană este vorba despre locul în
care zeii conduc lumea. De
asemenea, Ghilgameș și-a vizitat
strămoșii în interiorul planetei
prin tunelurile misterioase care
pornesc din piramide.

      Pentru organismul uman
microelementele, printre care ;i
Borul joac[ un rol important at]t
datorit[ integr[rii lor ̀ n enzimele
numite metalo-dependente, c]t
;i datorit[ rolului de catalizator
`n reac\iile biologice specifice.
      Fructoboratul de calciu este
un complex organic al borului
care se g[se;te ̀ n fructe ;i legume
`n mod natural. Este un complex

format din calciu, fructoz[ ;i bor.
Formula molecular[ arat[ c[
fructoboratul natural este o sare
de calciu organic[ a borului cu 2
molecule de fructoz[.
Fructoboratul de calciu este
singura form[ alimentar[ a
borului care este sigur[, stabil[,
non-toxic[ ;i biodisponibil[, cu
activitate biologic[ benefic[
pentru s[n[tate.

Cea de-a doua jum[tate a lunii octombrie
este marcat[ ̀ n calendar de mai multe s[rb[tori
religioase. ~n aceast[ duminic[ de 18 octombrie,
a 20 - a dup[ Rusalii  (~nvierea fiului v[duvei
din Nain) este cinstit Sf]ntul Apostol ;i Evan-
ghelist Luca. Apoi, la 21 octombrie este ̀ nsem-
nat[ cu cruce albastr[ Sfin\ii Cuvio;i M[rturi-
sitori Visarion ;i Sofronice, dar ;i Sf]ntul mu-
cenic Oprea ;i sfin\ii preo\i m[rturisitor Ioan
din Gale; ;i Moise M[cinic.

~n ultima s[pt[m]n[ a Brum[relului cre-
dincio;ii ̀ ;i ̀ ndreapt[ rug[ciunile c[tre Sf]ntul
Mare Mucenic Dimitrie, izvor]torul de mir,
pr[znuit pe  26 octombrie ;i Sf]ntul Cuvios
Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure;tilor, la
27 octombrie. Tot ̀ n aceast[ perioad[, la 28 oc-
tombrie este pomenit Sf]ntul Ierarh Iachint,
mitropolitul |[rii Rom]ne;ti.

Dr. Mihai Popp, primul ;ef al Poli\iei 
Satu Mare dup[ Unirea din 1918 
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Ploaia mult[ din
octombrie preveste;te v]nt
puternic `n decembrie

      Numărul miliardarilor din China este
pentru prima dată în istorie mai mare decât cel
al miliardarilor americani, aceasta în pofida
încetinirii ritmului de creștere a celei de a doua
economii a lumii, arată un studiu publicat joi
de revista de lux Hurun Report.
      Conform acestei publicații,  China
comunistă are în prezent 596 de miliardari în
dolari, cu 242 mai mulți decât anul trecut, ceea
ce îi permite să treacă în fața SUA, prima
economie a lumii, care are doar 537 de
miliardari. Dacă la cei 596 de miliardari din
China continentală se adaugă și cei 119
miliardari din Hong Kong, Taiwan și Macau,
cifra totală se ridică la 715 miliardari. Toți
miliardarii chinezi au apărut în ultimul deceniu.
      În topul celor mai bogați oameni din China,
pe prima poziție este Wang Jianlin, președintele
Wanda Group, care operează hoteluri, centre
comerciale și săli de cinema, cu o avere de 34,4
miliarde de dolari, în creștere cu 52%
comparativ cu anul trecut.

China are mai mul\i 
miliardari decât SUA

      Bordeluri, cătușe și marijuana - aceste
subiecte au făcut parte din arsenalul de atacuri
de campanie folosite de partidele din Canada
pentru discreditarea adversarilor politici
înaintea alegerilor legislative ce vor avea loc
luni, 19 octombrie.
      După cum notează agenția Reuters, în cel
mai recent mesaj electoral de acest fel, publicat
în presă și adresat comunităților etnice,
conservatorii premierului Stephen Harper (la
putere din 2006) susțin că liberalii, opoziția care
îi devansează în sondaje, vor să legalizeze
prostituția și să deschidă bordeluri, dar și să
faciliteze vânzarea de marijuana copiilor. La
rândul său, cel mai mare partid de opoziție,
Noul Partid Democratic (NDP), a început
campania cu un clip ce prezenta câți dintre cei
numiți de Harper au sfârșit prin a avea probleme
cu legea.
      Cel mai intransigent clip electoral a fost însă
difuzat de minuscula formațiune separatistă
Bloc Quebecois, care a afirmat că liderul NDP,
omas Mulcair, vrea să inunde provincia
Quebec cu femei musulmane purtătoare de văl
islamic.

Bordeluri, c[tu;e ;i marijuana, 
în mesaje electorale din Canada

P[mântul este gol în interior ;i 
locuit de o civiliza\ie misterioas[

Partea ur]t[ a istoriei< cultura era
cenu;[reas[ ;i `n perioada interbelic[
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~n Informa\ia de Duminic[ am
publicat mai multe articole despre
via\a ;i activitatea marelui artist
s[tm[rean Aurel Popp. Pictorul a
mai avut trei fra\i. Chiar dac[ nu
au devenit cunoscu\i pe plan na\io-
nal, to\i trei au fost oameni de
seam[ ai jude\ului. Cel mai mare,
Ioan, a fost `nv[\[tor, profesor ;i
director de liceu. Cel mai mic, Oc-
tavian, a fost directorul b[ncii
rom]ne;ti “Casa Noastr[” ;i  fon-
datorul fabricii de vagoane “Unio”.
~n num[rul de ast[zi afl[m cine a
fost cel de-al treilea copil al preo-
tului greco-catolic Samuil Popp din
localitatea C[ua;.

Mihai Popp s-a n[scut ̀ n 28 decembrie
1881 `n C[ua;. ~n matricola boteza\ilor
din localitate, afl[m c[  na;i i-au fost  avo-
catul Georgiu Fulep din T[;nad ;i so\ia
sa, Oana Poru\iu. Preotul Vasile P[tca;iu
din Hotoan a oficiat botezul `n ziua de 8
ianuarie, anul 1882.

La Budapesta, ob\ine titlul
de doctor `n drept 

Studiile secundare le-a urmat la Carei
;i Beiu;, unde `;i ia bacalaureatul, fiind
clasat printre cei mai buni. Studiile uni-
versitare le urmeaz[ la Cluj ;i mai t]rziu
la Budapesta de unde se `ntoarce cu titlul
de doctor ̀ n drept. La T]rgu Mure; ob\ine
diploma de avocat, devenind membru al
baroului din Satu Mare la 1 iunie 1912. S-
a c[s[torit cu Alexandrina Pelle ;i nu a
avut copii.

La izbucnirea Primului R[zboi Mon-
dial ̀ n anul 1914 este ̀ nrolat ̀ n armat[ cu
gradul de sublocotenent. Patru ani a stat
pe front, de unde se ̀ ntoarce cu gradul de
c[pitan. Colec\ia sa de fotografii de r[zboi
se p[streaz[ la Arhivele Na\ionale Satu
Mare.

Re`ntors la Satu Mare, ̀ ;i reia activita-
tea de avocat, implic]ndu-se ;i ̀ n via\a po-
litic[. ~n scurt timp a devenit cunoscut, fi-
ind apreciat at]t ca om politic, c]t ;i ca
avocat. Imediat după instaurarea admi-
nistra\iei româneşti, timp de două luni (20
aprilie-iunie 1919) dr. Mihai Popp a ocupat
funcţia de şef al Poliţiei Satu Mare.

Ajunge deputat `n 
Parlamentul Rom]niei Mari, 
`ntre anii 1922 -1931

A fost membru devotat al Partidului
Na\ional din Ardeal, ;i mai t]rziu al Par-
tidului Na\ional |[r[nesc, ̀ n cadrul c[ruia
a ocupat func\ia de vicepre;edinte al or-
ganiza\iei jude\ene. A fost deputat ̀ n Par-
lament ̀ ntre anii 1922-1931. ~n anul 1931,
din motive de s[n[tate, s-a retras din via\a
politic[, sprijinind `n continuare partidul
at]t material, c]t ;i moral.

Ca politician a dat dovad[ de fermitate,
hot[r]re ;i consecven\[, fiind respectat ;i
temut de adversari. :i ca avocat a stat tot
at]t de neclintit ̀ n serviciul drept[\ii. Fiind
bine preg[tit profesional, biroul s[u era
foarte c[utat. 

Al[turi de fratele s[u Octavian, Mihai
Popp a participat la ̀ nfiin\area b[ncii "Casa
Noastr[" ;i a fabricii de vagoane "Unio".

Ziarul “Satu Mare” nr. 9 din 17 februa-
rie 1935, la pagina 2, ne dezv[luie cine a
fost "Mihai Popp, omul"< "Inima ta bun[
`n fond, primitoare ̀ n esen\[, rar o ai des-
chis. ~ns[ ̀ naintea acelora cari se sileau s[
o cucereasc[, cari se pricepeau s[ o ci-
teasc[, era o carte deschis[ cu buchea de
aur ;i cu o frumuse\e seduc[toare. Aceast[
bun[tate a inimei tale adesea o ascundeai
sub pojghi\a cuvintelor aspre."

Devotamentul s[u fa\[ de familie re-
iese ;i din coresponden\a purtat[ cu fratele
s[u Aurel Popp. Red[m mai jos dou[ din-
tre numeroasele scrisori p[strate la Arhi-
vele Na\ionale Satu Mare.

Carei, 6 decembrie 1932
Dragă Mihai,

Tot am a;teptat se mă în;tințați despre
cele ce ați auzit dela Popoviciu ̀ n chestiu-
nea mea, dar a;a să vede, că fără întrebare
voi nu îmi spuneți nimică> Te rog dragă
Mihai ;i scrie-mi în c]teva rânduri ce vo
promis, sau cum motivează întârzierea re-
zolvirei? Mama se simte foarte bine. În fie-
care zi avem pe cineva, cu care poveste;te
câteva minute. În zilele trecute vreo două
zile a fost răcită, dar i-a trecut ;i acuma n-
are nicio neplăcere cu răceala, numai nă-
cazurile mele o interesează. Chiar pentru
aceasta te rog s[-mi scrii ceva despre cele
auzite de la Popoviciu sau de la Popa Au-
gustin.

Pe săptămâna viitoare sunt invitat la o
vânătoare de porci sălbatici, pentru care
vânătoare însă arma mea nu e chiar potri-
vită. Te rog să-mi împrumuți arma ta ;i
s[-mi scrii în răspuns, că e;ti învoit să mi-
o împrumuți sau nu, că în caz contrar să-
mi pot câ;tiga dela altcineva o armă mai
bună decât a mea.

Cu câinele foarte mult năcaz am. Îmi
pare că ;-a pierdut prea mult din natura
lui - prin operație - e cam lene; ;i foarte
prost, ca ;i cum ar fi mut. Nu mi-am pier-
dut însă toată speranța, că totu;i voi face
ceva din el.

Împreună cu mama vă sărutăm pe toți,
Cu drag<
N.B. Te rog roagă-l pe Dl. Demian să

se intereseze la tribunal că în ce chestiune
sunt eu citat pe data de 31 ianuarie 1933
ca martor de pre;edintele Dascal? Nu am
nimica cu nimene ;i a; dori să ;tiu, că ce
citație au cu mine?
Mulțumesc!

7 decembrie 1932
"Drag[ Aurel !

Nu pe avem de comunicat. Popovici
nu ne-a spus nimic nou. Ne-a spus ;i el ce
ne-a comunicat Dobo;i. Eu cred c[ treaba
ta se va clarifica numai cu ocaziunea
c[l[toriei lui Octavian la Bucure;ti. Dac[
Octavian e cu r[bdare, sunt de p[rere s[
fii ;i tu. Cu noua lege a moratoriului da-
toriilor urbane Octavian este mult preo-
cupat. (n.r. - Legea pentru reglementarea
datoriilor publice ;i urbane a fost publicat[
`n Monitorul Oficial nr. 88 din 14 aprilie
1933.)

A;teapt[ deci cu r[bdare. Arma o pot
`mprumuta. Cartu;e nu am. Nu o \ine `n
locuin\[ ̀ n loc c[ foarte u;or se rugineaz[
(aduc]nd-o din rece `n c[ldur[). 

Noi suntem bine. Mereu plou[ ̀ n Odo-
reu nu ne putem mi;ca.

Ne bucur[m c[ Maica se simte bine,
totu;i am vrea se ;tim c]nd are de g]nd s[
se `ntoarc[.

Poate duminic[ vom trece pe acolo.
V[ s[rut[m cu drag, Mihai

Cine ;i cum va duce arma?"

Dr. Mihai Popp s-a stins din via\[ `n
noaptea de 10 spre 11 februarie 1935, `n
comuna Odoreu, la v]rsta de 54 de ani.
Slujba oficioas[ de pomenire a fost oficiat[
`n Biserica greco-catolic[ din Odoreu, `n
ziua de 14 februarie. Prohodul a fost f[cut
de Ludovic Vida, canonic de Baia Mare,
asistat de preo\ii Victor Anderco din Odo-
reu ;i Pintea din Lip[u. C]nt[rile au fost
executate de corul Vasile Lucaciu, sub con-
ducerea profesorului Adrian Demian.

La `nmorm]ntarea
sa au fost prezente 
numeroase personalit[\i 

Deputatul Dr. I. C. Barbul a vorbit `n
numele func\ionarilor de la Casa Noastr[
;i de la fabrica de vagoane Unio, dr. Fran-
cisc Erdos, pre;edintele Tribunalului Satu
Mare, `n numele magistra\ilor, dr. Octa-

vian Pop, juristconsultul jude\ului, ̀ n nu-
mele baroului avoca\ilor, dr. E. Sele;, di-
rectorul Liceului Mihai Eminescu, `n nu-
mele Astrei.

La ̀ nmorm]ntare au participat< dr. Au-
gustin Popa, prof. de teologie Blaj, dr. Ioan
Pog[cia;, prefectul jude\ului, Alexandru
Pop, director de Prefectur[, Colonel Pa-
padopol, comandantul regimentului 87
infanterie, dr. Titu Demian, decanul Ba-
roului Satu Mare, Augustin Feren\iu, dr.
Gavril O;ianu, avocat Baia Mare, Dr. An-
drei Dobo;i, dr. Vasile Demian, medic, dr.
Ioan Dobo;i Halmeu> dr. Cornel Ghitta>
preot Emil Ghitta, dr. Victor Ghitta, Vasile
Herman, prof dr. :tefan Anderco, ing. I.
Barbul, dr. Teofil Dosa, dr. Valer M[rcu;,
prof. Petre Gherman, Baia Mare, A. Ghitta,
profesor, dr. Ioan Boh[\iel, Baia Mare, pre-
ot Mihai Dobo;i, A. Breban, prepozit Baia
Mare, dr. Octavian Ardelean, dr. Coriolan
Boh[\iel, notar public, Erdei Iuliu, arhitect,
Ioan Ru;dea, preot ortodox.

Mihai Popp a fost `nmorm]ntat pro-
vizoriu `n gr[dina locuin\ei sale. ~n anul
1936 r[m[;i\ele p[m]nte;ti au fost mutate
`n Capela familiei Popp din Satu Mare. 

***
De-a lungul timpului istoria rom]nilor

din S[tmar a fost scris[ nu doar de perso-
nalit[\i precum Grigore Maior, Petru Bran
sau Vasile Lucaciu, ci ;i de persoane intrate
azi `ntr-un con de umbr[. Unul dintre
ace;ti fii harnici, lupt[tori f[r[ fric[ ;i st]lpi
puternici ai neamului rom]nesc a fost f[r[
`ndoial[ ;i  dr. Mihai Popp, fratele celui
mai mare artist de pe meleagurile s[tm[re-
ne. 

Adriana Zaharia
Surse<
Arhivele Na\ionale Satu Mare, 
fond Popp S. Aurel
Ziarul “Satu Mare”, Nr. 9, din 
17 februarie 1935
Claudiu Porumb[ceanu, Bujor Dulg[u,
Oameni din S[tmar, Solsti\iu, 2000
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Thomas Alva Edison (n. 11 februa-
rie 1847 - d. 18 octombrie 1931) a fost
un important inventator și om de afa-
ceri american al sfârșitului de secol XIX
și începutului de secol XX. A fost cu-
noscut și ca "Magicianul din Menlo
Park", fiind și cel mai prolific inventator
al timpului prin aplicarea practică a
descoperirilor științifice (peste 1.000
de brevete). A fost un autodidact, însă
acest lucru nu l-a împiedicat să reali-
zeze invenții în domeniul electricității
(becul cu filament), al telefoniei, al sis-
temului de transmisie multiplă a tele-
gramelor, al înregistrării mecanice a
sunetului (fonograful) și al cinemato-
grafiei - kinetoscopul.

Pentru meritele sale, Academia
Americană de Arte și Știință îi acordă
în anul 1895 "Premiul Rumford" pen-
tru activitatea din domeniul electrici-
tății și în anul 1915 "Medalia Franklin"
pentru contribuția sa pentru binele
umanității.

Edison s-a născut în Milan, Ohio,
Statele Unite ale Americii și și-a petre-
cut copilăria în Michigan. A fost parțial
surd din adolescență, ceea ce nu l-a îm-
piedicat să devină operator de telegraf
în anii 1860. Primele lui invenții au fost
legate de telegraf. În adolescența sa,
Edison a lucrat și în alte domenii, vân-
zând mâncare și bomboane călătorilor
prin trenuri. Primul său brevet de in-
venție a fost obținut pentru mașina
electromagnetică de înregistrat voturi
în 28 octombrie 1868.

Inventează și experimentează în
1872 sistemul telegrafic duplex prin ca-
re se transmit simultan, pe același fir,
două telegrame în sensuri contrare. În
anul 1877 inventează fonograful, pri-
mul aparat de înregistrat sunete și to-
todată de redare a lor. În anul 1878 per-
fecționează telefonul lui Alexander
Graham Bell și, folosind microfonul
inventat de Hughes, brevetează telefo-
nul cu bobină de inducție și microfon
cu cărbune, căruia îi adaugă apoi so-
neria electrică de apel.

În anul 1879 inventează becul cu
incandescență, iar în anul 1880 reali-
zează prima distribuție de energie elec-
trică instalând o centrală electrică pe
pachebotul transatlantic "Columbia",
care a devenit astfel prima navă ilumi-
nată electric. În ziua de 4 septembrie
1882 la New York, Thomas Alva Edison
punea în funcțiune prima centrală elec-
trică care alimentează clădirile unui
oraș. În anul 1894 inventează kinetos-
copul, primul aparat care putea reda
imagini în mișcare. În anul 1912 reali-
zează un prototip de cinematograf so-
nor, combinând cinematograful pro-
priu-zis cu fonograful.

Thomas A. Edison
s-a stins din via\[

`n 18 octombrie 1931

PERSONALIT~}I
“Dac[ a\i trecut prin vreun codru dup[ furtun[ a\i putut observa stejari tr]nti\i la
p]m]nt, `n vreme ce l[starii din jurul stejarului stau drept, dar dac[ te ui\i mai bine
v]rfurile lor sunt pline de noroi, c[ci ;i-au plecat capetele dinaintea furtunei. Mihai
Popp a fost ca un stejar dintr-un codru secular, nu ;i-a plecat capul niciodat[.”  
(Din cuv]ntarea rostit[ de prof. Gavril Barbul la `nmorm]ntarea dr. Mihai Popp) 

Primul ;ef al Poli\iei Satu Mare 
dup[ Unire a fost Dr. Mihai Popp 

N[scut `n anul 1881, fratele artistului Aurel Popp ajunge un avocat renumit 

Director general - D. P[curaru
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Prima pagin[ din scrisoarea trimis[ de avocatul Mihai Popp fratelui s[u Aurel la data de 14 februarie 1933.
Din antet vedem c[ dr. Mihai Popp ;i dr. Titu Demian aveau cabinet pe strada Vasile Lucaciu nr. 5, actuala
strad[ Horea.

Drag[ Aurel! 
Nu te sup[ra pe noi c[ nu am fost pe la voi, acuma de loc nu e actual[ aceast[ sup[rare. Octavian a fost

absent 3 s[pt[m]ni, eu instalez de trei-patru s[pt[m]ni uzina electric[, am fost ocupat cu mo;ia acea a
lui Octavian, a trebuit s[-l `nlocuiesc c]t de pu\in ;i la Banc[, deci nu am avut posibilitate de ami c];tiga
pl[cere se stau cu voi. Oricum voi ave\i mai mult[ libertate, respectiv timp ;i totu;i sta\i la Carei, (...)
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TRADI}II
Octombrie este luna ̀ n care sunt ̀ n plin[ desf[;urare o multitudine de activit[\i

`n gospod[rie ;i gr[din[. Recomand[rile vizau printre altele s[patul cartofilor
;i a napilor pentru nutre\ pe timp uscat, a;ezarea lor la loc r[coros, `n pivni\[
sau groap[. ~n gospod[riile cu vi\[ de vie, dac[ strugurii au fost cule;i deja, ei
trebuie clasifica\i, `nl[tura\i to\i cei putrezi pentru a ie;i un vin de calitate.

Luna octombrie anun\[ ̀ ncepu-
tul perioadei reci. Este cunoscut[
`n popor ;i cu numele de Brum[rel
despre care b[tr]nii spun c[ aduce
brumele cele mici. De luna octom-
brie sunt legate o serie de prevestiri
de timp. Ploaia mult[ ̀ n octombrie
;i noiembrie aduce un decembrie
cu v]nt puternic, iar c[derea grab-
nic[ a frunzelor anun\[ c[ anul ce
va s[ vin[ va fi mai rodnic.

~n calendarele vremii g[sim scris des-
pre Brum[rel ;i M[r\i;or c[ ar fi luni su-
rori. De asemenea, bruma ;i z[pada
mult[ `n octombrie veste;te o vreme
moale ;i c[ldu\[ `n ianuarie, la fel dac[
este frig ;i ger, anun\]nd un ianuarie ;i
februarie mai bl]nd.
"Lumina de miazănoapte aduce cu-

rând ger mare. Şoarecii de câmp, de trag
către sat, iarna e aproape. Când arborii
ţin frunza mult, iarna e departe, dar va
fi grea, şi la anul vor fi multe omide. Sunt
semne de iarnă uşoară când o bubui în
luna lui octombrie şi noiembrie. Vântul
de octombrie este vânt bogat. Dacă în
octombrie este multă ceaţă (buraca),
atunci va fi multă neauă în decembrie".

Octombrie este luna `n care sunt `n
plin[ desf[;urare o multitudine de acti-
vit[\i `n gospod[rie ;i gr[din[. Reco-
mand[rile vizau printre altele s[patul
cartofilor ;i a napilor pentru nutre\ pe
timp uscat, a;ezarea lor la loc r[coros, ̀ n
pivni\[ sau groap[. ~n gospod[riile cu
vi\[ de vie, dac[ strugurii au fost cule;i
deja, ei trebuie clasifica\i, `nl[tura\i to\i
cei putrezi pentru a ie;i un vin de calitate.
~n con;tiin\a b[tr]nilor numai a;a puteau
fi f[cu\i "bani cumsecade" dac[ se pro-
duceau mai multe feluri de vin bun. (An-

toaneta Olteanu, Calendarele poporului
român, Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001,
2009).

S[rb[tori religioase
din a doua jum[tate
a lunii Octombrie

Cea de-a doua jum[tate a lunii oc-

tombrie este marcat[ ̀ n calendar de mai
multe s[rb[tori religioase. ~n aceast[ du-
minic[ de 18 octombrie, a 20 - a dup[
Rusalii  (~nvierea fiului v[duvei din Nain)
este cinstit Sf]ntul Apostol ;i Evanghelist
Luca. Apoi, la 21 octombrie este `nsem-
nat[ cu cruce albastr[ Sfin\ii Cuvio;i
M[rturisitori Visarion ;i Sofronice, dar
;i Sf]ntul mucenic Oprea ;i sfin\ii preo\i
m[rturisitor Ioan din Gale; ;i Moise

M[cinic.
~n ultima s[pt[m]n[ a Brum[relului

credincio;ii `;i `ndreapt[ rug[ciunile
c[tre Sf]ntul Mare Mucenic Dimitrie, iz-
vor]torul de mir, pr[znuit pe  26 octom-
brie ;i Sf]ntul Cuvios Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucure;tilor, la 27 octombrie.
Tot `n aceast[ perioad[, la 28 octombrie
este pomenit Sf]ntul Ierarh Iachint, mi-
tropolitul |[rii Rom]ne;ti.

Tradi\ii ;i obiceiuri de ziua
Sf]ntului Evanghelist Luca

De la Sf]ntul Evanghelist Luca avem
cea de-a treia Evanghelie ;i Faptele Apos-
tolilor, a cincea carte a Noului Testament.
Sf]ntul Luca s-a n[scut ̀ n Antiohia Siriei,
fiind un om cu o aleas[ educa\ie, de pro-
fesie medic. 

Era un bun cunosc[tor al filosofiei,
dar ;i un talentat artist plastic pe care le-
a studiat din tinere\e. Este considerat a
fi fondatorul iconografiei ;i sf]nt ocro-
titor al iconografilor. El picteaz[ trei icoa-
ne ale Prea Sfintei N[sc[toare de Dum-
nezeu, dar ;i icoane ale Sfin\ilor Apostoli
Petru ;i Pavel. Tradi\ia spune c[ Sf]ntul
Luca este cel care a pictat prima icoan[
a Maicii Domnului zis[ Pov[\uitoarea
sau  "ar[t[toarea drumului" (gr. Hodigi-
tria), men\ionat[ `n Paraclisul Maicii
Domnului< Mut[ s[ fie gura p[g]nilor,
Care nu se `nchin[ cinstitei icoanei tale,
Celei zugr[vite de sf]ntul Apostol ;i
Evanghelist Luca, Ceea ce se cheam[
Pov[\uitoare.

~n vechime, ziua Sf]ntului Luca era
\inut[ cu stricte\e. ~n mediul rural se
s[v]r;eau rituri menite s[ determine
`ndep[rtarea lupilor din preajma turme-
lor de oi. ~n ziua Sf]ntului Luca era in-
terzis[ scoaterea gunoiului ;i a cenu;ii
din vatr[, pentru ca lupii s[ nu g[seasc[
c[rbuni aprin;i , care le-ar fi favorizat fe-
cunditatea. De asemenea, oamenii se fe-
reau s[ pronun\e cuv]ntul lup, termenul
fiind ̀ nlocuit cu cel de gadin[.  Erau opri-
te p]n[ ;i activit[\ile ce implicau prelu-
crarea l]nii ;i a pieilor de oi. Oamenii
\ineau post negru pentru a fi feri\i de
aceste animale feroce.

A consemnat :tefania Cri;an

Ploaia mult[ din octombrie preveste;te
v]nt puternic `n decembrie

C[derea grabnic[ a frunzelor anun\[ c[ anul ce va s[ vin[ va fi mai rodnic

~n gospod[riile cu vi\[ de vie, dac[ strugurii au fost cule;i deja, ei trebuie clasifica\i, `nl[tura\i to\i cei putrezi pentru a
ie;i un vin de calitate

Sf. Ilarion cel Mare s-a născut
în anul 291 în satul palestinian
Tabatha. Trimis în Alexandria la
studii, s-a familiarizat cu cre-
dinţa ortodoxă şi s-a botezat aco-
lo.

După ce a auzit despre vieţui-
rea asemeni îngerilor a Sfântului
Antonie cel Mare (prăznuit în 17
ianuarie), Ilarion a plecat să-l în-
tâlnească şi să înveţe de la el cele
plăcute lui Dumnezeu. Însă cu-
rând s-a întors acasă pentru
moartea părinţilor săi şi îm-
părţind tot ce i-a rămas săraci-
lor, Ilarion s-a dus în deşertul
din vecinătatea oraşului Maium
(Maiuma).

În deşert, călugărul s-a luptat mult
cu gândurile necurate, cu risipirea
minţii, cu patimile trupului, dar pe
toate le-a învins cu munca fizică grea,
post şi rugăciune neîncetată.

A `ndreptat ni;te ho\i care
l-au atacat numai prin

 puterea cuv]ntului

Diavolul vrăjmaş vroia să-l sperie
pe Ilarion cu închipuiri şi năluciri.
Astfel, în timpul rugăciunii el auzea
copii plângînd, femei tânguindu-se,
lei răgind şi alte dobitoace făcînd gă-
lăgie.

Sfântul a înţeles meşteşugirile dia-
volului care căuta să-l izgonească din
pustie dar rugăciunea puternică l-a
ajutat să depăşească frica. Odată,
nişte hoţi l-au atacat pe Ilarion şi nu-
mai cu puterea cuvântului sfântul i-
a îndreptat de la viaţa păcătoasă pe
care o duceau.

Domnul l-a învrednicit pe Sf. 
Ilarion cu puterea izgonirii 
duhurilor necurate, eliber]nd 
cu harul primit multe suflete 
din legăturile vrăjmaşului

În scurt timp, toată Palestina a au-
zit de sfântul pustnic. Domnul l-a în-
vrednicit pe Sf. Ilarion cu puterea iz-
gonirii duhurilor necurate, eliberînd
cu harul primit multe suflete din le-

găturile vrăjmaşului. Bolnavii veneau
la Sf. Ilarion pentru vindecare şi aces-
ta îi slobozea tămăduiţi la casele lor,
fără să le ceară plată, spunând că ha-
rul lui Dumnezeu nu era de vânzare.
(Matei 10<8). Harul său era într-atât
de mare încât numai după mirosul
omului sau al hainei ce o purta, sfân-
tul ştia felul patimii care robea sufle-
tul omului.

Cu binecuvântarea sfântului, 
mănăstirile au început
să se înmulţească
în toată Palestina

Ei veneau la Sf. Ilarion cu nădej-
dea de a se mântui sub povaţa sa. Cu
binecuvântarea sfântului, mănăstirile
au început să se înmulţească în toată
Palestina, iar el mergînd în vizită de
la una la alta, a impus la mănăstiri un
mod de viaţă ascetic strict.

Cu şapte ani înainte de moartea
sa (+ 371 / 372), Sf. Ilarion s-a mutat
înapoi în Cipru, unde a trăit în sin-
gurătate până în clipa în care Domnul
l-a chemat la EL.

A consemnat Lucre\ia F.

Pomenirea Preacuviosului P[rinte Ilarion cel Mare
la 21 septembrie

În deșert, călugărul s-a luptat mult cu gândurile necurate, cu risipirea minţii,
cu patimile trupului, dar pe toate le-a învins cu munca fizică grea, post și ru-
găciune neîncetată



4 Informa\ia de Duminic[/18 octombrie 2015

ACTUALITATEA
Preotul Oros Emanuel a construit aceast[ m[n[stire f[r[ acordul Episcopiei de

care apar\ine administrativ ;i canonic. Le spune credincio;ilor c[ aceast[ m[n[stire
are rolul de a ad[posti preo\i ;i monahi ̀ n vremuri de prigoan[. ~n realitate aici stau
b[ie\i ;i fete fugi\i din alte m[n[stiri (cu diferite abateri) `mbr[ca\i `n haine civile. 

:tirea c[ trei preo\i rom]ni au
furat m]na Sf]ntului Haralambie
dintr-o m[n[stire din Grecia a
;ocat ;i `ngrozit `ntreaga
Rom]nie. Cazul a zguduit ;i con-
ducerea Bisericii Ortodoxe. Dar
`n c]teva cercuri se ;tia despre ac-
tivitatea neobi;nuit[ a preotului
Emanuel Oros din Mesteac[n. I
se dusese vestea c[ scoate demonii
din cei poseda\i. Exorciz[rile ;i
predicile pe care le \inea l-au f[cut
celebru. Pe l]ng[ activitatea lui la
vedere, de preot ortodox, p[rin-
tele Emanuel avea o latur[ as-
cuns[. :i-a f[cut un mic domeniu
`n care a g[zduit o serie de per-
soane, b[rba\i ;i femei, Mentorul
a reu;it s[ fanatizeze persoane
mai sensibile, dar la “m[n[stirea”
lui ;i-au g[sit ad[post ;i anumite
persoane alungate din m[n[stiri.
Pe l]ng[ demersul gazet[resc pe
care l-am f[cut pentru a afla
adev[rul,  public[m m[rturia
unei persoane care cunoa;te foar-
te bine activitatea preotului exor-
cist Emanuel Oros. 

• Preotul Emanuel Oros de la pa-
rohia Mesteac[n are o colec\ie de peste
200 p[rticele de Sfinte moa;te pe care
le \ine `n m[n[stirea mixt[ de la Pri-
log-Vii, jude\ul Satu Mare, l]ng[
m[n[stirea Port[ri\a. La biserica din
Mesteac[n atrage mul\i oameni prin
exorcisme, sfinte moa;te ;i predici in-
cendiare. Procentual cu num[rul pe-
lerinilor  cresc ;i veniturile. Aceste ve-
nituri nu sunt ̀ nregistrate ̀ n eviden\ele
contabile ale parohiei. ~;i atrage sim-
patizan\i victimiz]ndu-se c[ e prigonit
de mai marii s[i ierarhici. ~n jurul s[u
;i-a atras persoane foarte bogate ;i in-
fluente.

• Serafim, b[iatul care a pus m]na
pe moa;tele Sf]ntului Haralambie, este
ucenicul preotului Oros ;i locuie;te ̀ n
m[n[stirea mixt[ construit[ de aces-
ta.

• Maria, este “stare\a” m[n[stirii
mixte de la Prilog-Vii, absolvent[ a Fa-
cult[\ii de medicin[ din Oradea,
n[scut[ `ntr-o familie cu mul\i copii,
av]nd acas[ o situa\ie material[ foarte
grea. Dup[ ce l-a cunoscut pe pr. Oros
a `ntemeiat `mpreun[ cu acesta
m[n[stirea mixt[. E o fat[ inteligent[,
sensibil[, ;i are nevoie de mult[ afec\iu-
ne. Este devotat[ preotului Oros ;i are
mereu un comportament de repulsie
fa\[ de preoteas[. N[scut[ `n jude\ul
Satu Mare.

• Claudia este adjuncta “stare\ei”
Maria, absolventa unei facult[\i din
Oradea (nu cunoa;tem profilul), sin-
gur[ la p[rin\i, cu o situa\ie material[
acas[ decent[. A ajuns `n m[n[stirea
mixt[ la c]\iva ani dup[ Maria.
Vorbe;te dou[ limbi str[ine. E inteli-
gent[, sensibil[, ;i dinamic[. N[scut[
`n Bihor sau Arad.

• Bianca, se spune c[ e posedat[.
~n timpul slujbelor de la Mesteac[n,
face crize ;i strig[ spun]nd c[ e chi-
nuit[ de diavol. Pe mul\i `i impresio-
neaz[ puterea preotului Oros de a scoa-
te diavolul din oameni, de;i ̀ nc[ Bianca
nu s-a vindecat. ~n urma acestor circuri
se duce vestea c[ preotul are un har
deosebit. Locuie;te la m[n[stirea

mixt[. Tat[l ei a adunat c]\iva ucenici
ai preotului Oros din localit[\ile `nve-
cinate, cu care au mers la c]teva ziare
locale din ora; duc]nd o peti\ie ;i o
list[ cu semn[turi.

• Organizatorii pelerinajului sunt
preotul Oros ;i cele dou[ fete Maria ;i
Claudia, care locuiesc la m[n[stirea
mixt[ `mpreun[ cu Serafim, b[iatul
b[gat la `naintare. 

Detalii legate de organizatori
;i m[n[stirea mixtă

Preotul Oros Emanuel a construit
aceast[ m[n[stire f[r[ acordul Episco-
piei de care apar\ine administrativ ;i
canonic. Le spune credincio;ilor c[
aceast[ m[n[stire are rolul de a
ad[posti preo\i ;i monahi `n vremuri
de prigoan[. ~n realitate aici stau b[ie\i
;i fete fugi\i din alte m[n[stiri (cu di-
ferite abateri) ̀ mbr[ca\i ̀ n haine civile.
O parte dintre vie\uitori (vie\uitoare)
vin direct din lumea civil[ crez]nd c[
acolo e totul dup[ r]nduielile m[n[sti-
re;ti. P[rintele Emanuel ;i-a f[cut un
cult al personalit[\ii ;i o imagine de
victim[ care `l ajut[ s[ `;i atrag[ tot
mai mul\i adep\i care s[-l “apere” dac[
este pedepsit sau demascat. La aceast[
m[n[stire s-a construit un gard mare
din zid[rie (peste 2 metri) care s[ apere
m[n[stirea de ochii oric[rui trec[tor.
La intrare este o poart[ solid[. ~n inte-
rior sunt accepta\i doar rudele ;i apro-
pia\ii vie\uitorilor (vie\uitoarelor) ;i
sponsorii. 

~n interior, la intrare, pe st]nga este
casa preotului Oros, care are mai multe
`nc[peri. Camere pentru musafiri, dor-
mitor, paraclis etc. ~n acel paraclis ;i ̀ n
una din `nc[peri, preotul Oros `;i \ine
colec\ia de peste 200 de sfinte moa;te.
Nu se ;tie c]nd ;i cine i le-a dat. 

De la casa preotului ̀ n sus e o cl[di-
re mare unde stau fetele. ~n acea cl[dire
sunt chilii, biserica, buc[t[ria, ;i c]teva
anexe. Mai sus de casa fetelor e casa

b[ie\ilor ;i grajdul, aproape una de alta.
~n timpul zilei to\i sunt `mpreun[ la
ascult[ri, iar noaptea fiecare merge la
chilia sa. Preotul Oros este coordona-
torul principal a tot ce se face acolo
(administrativ ;i spiritual).

Cl[dirile sunt construite astfel ̀ nc]t
s[ nu se observe c[ acolo este o
m[n[stire. Nu au turnuri, ;i dau im-
presia c[ sunt gospod[rii \[r[ne;ti ;i
case de vacan\[. Condi\iile materiale
sunt foarte bune. Una din principalele
preocup[ri sunt pelerinajele. Anual
merg `n 5-6 pelerinaje externe (Rusia,
Ucraina, Serbia, Croa\ia, Grecia, Mun-
tenegru, Ierusalim, Athos etc).  

C]nd pentru unii credincio;i apare
semn de `ntrebare referitor la aproba-
rea episcopiei (care nu exist[) preotul
le spune c[ are acordul tacit al episco-
pului s[u, se folose;te de numele unui
mare duhovnic din Moldova< Iustin
P]rvu. Din c]te am aflat de la stare\ul
m[n[stirii Petru Vod[, p[rintele Ha-
riton Negrea, el nu crede c[ p[rintele
Iustin P]rvu s-ar fi amestecat `ntr-o
eparhie din Ardeal ;i s[ fi `ncurajat pe
un astfel de preot la nesupunere ;i ne-
ascultare fa\[ de episcopul s[u. Stare\ul
Hariton ;tie c[ `n m[n[stirea mixt[ s-
au ad[postit ;i doi monahi pleca\i din
m[n[stirea Petru Vod[ pedepsi\i pen-
tru abateri disciplinare.

~n multe situa\ii, preotul Oros in-
stig[ credincio;ii la neascultare fa\[ de
ierarhia BOR, uneori cochet]nd cu
cultele de rit vechi din Rom]nia ;i
str[in[tate. Multe dintre sfintele
moa;te le vindea prin persoane de
`ncredere ̀ n \ar[, dar ;i ̀ n Fran\a, Spa-
nia ;i Italia aduc]nd venituri conside-
rabile la m[n[stirea sa.

~n cercurile apropiate se spune c[
p[m]ntul ;i cl[dirile sunt trecute `n
acte ca fiind proprietatea “stare\ei” Ma-
ria (neverificat).

Rela\ia preotului Oros cu so\ia este
foarte rece ;i distant[, doar de aparen\[.
El `;i petrece majoritatea timpului la
m[n[stirea sa, neglij]ndu-;i so\ia. ~n

urma r[celii rela\iilor conjugale, so\ia
a c[zut de mai multe ori `n depresie.
Cele dou[ fete o caracterizeaz[ pe so\ia
preotului ca fiind o nebun[ ;i ie;it[ din
min\i. Ele cunosc toat[ via\a personal[
a familiei preotului Oros ceea ce ne
face s[ tragem concluzia c[ el discut[
cu ele problemele familiale.

Detalii legate de pelerinaj

Organizatorii nu sunt str[ini de si-
tua\ie. Cele dou[ fete sunt ̀ nc[ ̀ n Gre-
cia, au abandonat grupul ;i din mo-
mentul arest[rii se str[duiesc s[ as-
cund[ situa\ia c[ut]nd explica\ii ̀ n fa\a
adep\ilor din \ar[. Prin telefon \in
leg[tura cu adep\ii ;i le spun c[ `n
cur]nd vor fi elibera\i, c[ totul a fost o
gre;eal[. Uneori mai vehiculeaza ;i
ideea c[ a fost o `nscenare din partea
du;manilor de la episcopie care vroiau
s[ aiba motive de excludere din preo\ie
a mentorului lor. Nu ̀ ;i dau ̀ ntotdeau-
na numele, iar `n rela\iile cu presa ;i
autorit[\ile din Rom]nia se prezint[ ca
fiind “organizatoarele” d]nd impresia
c[ sunt neutre fa\[ de persoanele im-
plicate ̀ n furt. Grupul de pelerini a ve-
nit acas[ s]mb[t[, iar ele `nc[ sunt `n
Grecia.

Pentru grup totul a fost o surpriz[,
nimeni nu s-a g]ndit. ~ntre pelerini
majoritatea erau ucenici ai preotului
Oros ;i ai preotului Robotin Nicolae
de la O;orhei, l]ng[ Oradea (pe care
nu-l cunosc ;i nici nu a fost ̀ n acel pe-
lerinaj). Ucenicii lui Oros ;i Robotin
sus\in c[ totul a fost o `nscenare, `n
timp ce al\ii relateaz[ c[ au suspiciuni
`n privin\a celor r[ma;i `n Grecia. La
`ntoarcere am aflat mai multe detalii
printre care<

• Pelerinii au fost odat[ la acea
m[n[stire ;i peste c]teva zile s-au
re`ntors f[r[ ca organizatorii s[ dea ex-
plica\ii celor din grup. Pentru a se
`ntoarce la Mega Spileo au renun\at la
alte obiective. 

• C]nd au revenit la Mega Spileo
au intrat `n biseric[ ;i au cerut
stare\ului s[ le deschid[ racla pentru a
se `nchina (un dulap de sticl[). ~n acel
moment Bianca a `nceput s[ strige ;i
s-a creat o tensiune `ntre cei prezen\i.
Strig[tele au atras aten\ia. Preotul Oros
l-a rugat pe un monah ce era acolo s[
`i dea un epitrafir pentru a-i face fetei
exorcisme. Dup[ exorcizare, preo\ii au
intrat `n Altar, `mpreun[ cu monahul
ce supraveghea biserica, pentru a se
`nchina la alte sfinte moa;te. Sunt dou[
ipoteze< moa;tele au disp[rut ̀ n timpul
exorcismelor sau `n timpul c]nd mo-
nahul era cu preo\ii `n Altar.

• ~n grupul de pelerini se vorbea c[
au mai fost astfel de “`nt]mpl[ri” ;i `n
alte pelerinaje, doar c[ lucrurile nu au
ajuns `n pres[. Totul a r[mas doar la o
ceart[ ;i aten\ion[ri din partea gazde-
lor. C]teva persoane din grup ̀ ;i amin-
tesc de cazuri similare ̀ n Rusia, Ucrai-
na ;i Ierusalim.

• Au r[mas nemul\umi\i c[ orga-
nizatorii i-au abandonat. Au mers sin-
guri mai departe, doar cu ghidul, Da-
nion Vasile, un personaj controversat
`n via\a bisericeasc[ ortodox[ ;i prieten
foarte apropiat cu preotul Oros Ema-
nuel.

• Pelerinii povestesc c[ cei trei
preo\i, erau mereu `mpreun[ cu Sera-
fim ;i Bogdan (aresta\i), dar ;i cu Maria
;i Claudia.

• Serafim nu era preot ;i nu f[cea
parte din cler. ~n acest pelerinaj umbla
;i ̀ n civil, iar la anumite m[n[stiri pur-
ta rasa preo\easc[. La Mega Spileo,
c]nd s-a `ntors a doua oar[ era cu o
ras[ larg[, put]nd ascunde foarte bine
sfintele moa;te sub ras[. Din acest mo-
tiv, ̀ n unele organe de pres[ ap[rea in-
forma\ia c[ au fost patru preo\i ;i un
laic. ~n unele situa\ii era crezut ca fiind
preot.

• Se `ntrebau de ce nu a spus
nim[nui c[ a dus sfinte moa;te din
Rom]nia. Craniile erau `n bagajul
preotului Oros, iar ̀ n drumul de la Satu
Mare spre Serbia nu au trecut pe la
Aiud. O parte dintre pelerini ̀ ;i puneau
`ntrebarea dac[ `ntr-adev[r craniile
erau din Rom]nia. Li se p[rea inutil s[
duci acele cranii mii de kilometri c]nd
problema confec\ion[rii unei racle se
putea rezolva doar d]ndu-se dimen-
siunile pe o foaie executantului care
urma s[ le confec\ioneze.

Starețul din Mega Spileo a
fost presat să-;i retragă 
plângerea

~n prezent, ucenicii preotului Oros
r[sp]ndesc zvonul c[ preotul lor nu e
implicat ;i adun[ bani pentru a pl[ti
cau\iunea. Ei spun c[ informa\iile fur-
nizate de pres[ sunt minciuni inventate
de du;manii preotului ;i ar fi bine s[
nu li se dea crezare. P[rintele Augustin,
stare\ul m[n[stirii “Rapa robilor”, de
la Aiud spune c[ nu-;i aminte;te s[-i
fi dat acele cranii ;i o mandibul[ preo-
tului Oros din Satu Mare. 

Din discu\iile telefonice cu stare\ul
m[n[stirii Mega Spileo acesta spune
c[ nu retrage pl]ngerea de;i i s-au oferit
sume mari de bani ;i s-au f[cut inter-
ven\ii din partea unor persoane influ-
ente. El consider[ c[ dac[ ;i-ar retrage
pl]ngerea ar fi un gest de compromis,
iar f[pta;ii trebuie s[ se `nve\e minte. 

Pe urmele activit[\ii oculte a preotului 
exorcist Emanuel Oros

Preotul Emanuel Oros de la parohia Mesteac[n are o colec\ie de peste 200 p[rticele de Sfinte moa;te pe care le \ine `n
m[n[stirea mixt[ de la Prilog-Vii, jude\ul Satu Mare, l]ng[ m[n[stirea Port[ri\a
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MAGAZINLegendele străvechi susțin că încă din cele mai vechi timpuri oamenii
puteau coborî în interiorul planetei prin diverse locuri de pe glob. 

O bacterie care are vârsta de 3,5
milioane de ani, descoperită în per-
mafrostul din Siberia, ar putea fi uti-
lizată pentru a crește longevitatea oa-
menilor și pentru a stimula sistemul
imunitar, informează dailymail.co.uk.

Oamenii au visat dintotdeauna la
o poţiune magică, la un fel de "elixir
al vieţii", care să le garanteze o tinereţe
veșnică. Recent, cercetătorii ruși au
anunţat că au obţinut progrese impor-
tante într-un studiu ce vizează adap-
tarea unei bacterii "eterne", ce are vâr-
sta de 3,5 milioane de ani, denumită
Bacillus F, cu scopul de a ameliora lon-
gevitatea oamenilor.

Ei au anunţat că au secvenţiat
ADN-ul acestei bacterii imune la frig
și încearcă să identifice acele gene care
i-au asigurat o supravieţuire extraor-
dinar de îndelungată în permafrostul
din Siberia.

Testele realizate deja pe organisme
vii, în special pe celule sanguine uma-
ne, șoareci, musculiţe de oţet și cerea-
le, au arătat, fără excepţii, un impact
pozitiv.

Profesorul Serghei Petrov, cerce-
tător la Centrul Știinţific Tyumen, a
declarat< "În toate aceste experimente,
Bacillus F a stimulat creșterea și întă-
rirea sistemului imunitar. Experimen-
tele pe eritrocite și leucocite umane
au generat la rândul lor rezultate foar-
te optimiste".

Bacteria respectivă a fost desco-
perită în 2009 de Anatoli Brușkov, cer-
cetător la Universitatea de Stat din
Moscova.

Bacillus F era captivă într-un strat
străvechi de permafrost, aflat într-un
sit cunoscut sub denumirea Muntele
Mamuţilor din Republica Saha - Ia-
kuţia - cea mai mare regiune admi-
nistrativă din Siberia.

Bacterii similare au fost descope-
rite de cercetătorul Vladimir Repin în
creierul unui exemplar de mamut lâ-
nos, al cărui cadavru s-a conservat pâ-
nă în zilele noastre în permafrostul
siberian.

"Am făcut numeroase experimen-
te pe șoareci și musculiţe de oţet și am
remarcat un impact sustenabil al bac-
teriei noastre asupra longevităţii și fer-
tilităţii lor", a spus profesorul Brușkov.
"Însă deocamdată nu știm cum
funcţionează cu exactitate acest pro-
ces. Pentru moment, nu putem să
înţelegem mecanismul, dar putem să
vedem impactul pe care îl generează",
a adăugat cercetătorul rus.

Expertul în epidemiologie Viktor
Cerniavski a făcut, la rândul său, ur-
mătoarea dezvăluire< "Bacteria pro-
duce substanţe biologice active pe par-
cursul întregii sale vieţi, iar acestea au
activat sistemele imunitare ale anima-
lelor de laborator".

Vorbind despre "o senzaţie ști-
inţifică", același cercetător rus spune
că "bunicuţele șoarecilor nu numai că
au început să danseze, ci au și început
să se reproducă și să aducă pe lume
urmași.

În viitor, bacteria ar putea amelio-
ra sănătatea oamenilor și ar putea con-
duce la descoperirea unui "elixir al
vieţii", a adăugat el.

O altă bacterie descoperită în per-
mafrostul siberian ar deţine abilitatea
de "a distruge moleculele de petrol,
transformându-le în apă, și au po-
tenţialul ca, într-o bună zi, să creeze
un sistem viabil de curăţare a petelor
de petrol", precizează cotidianul The
Siberian Times.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Una dintre cele mai impresio-
nante teorii nedemonstrate în to-
talitate este cea a Pământului Gol. 

Încă din secolul al 19-lea au existat
numeroase indicii care i-au împins nu
doar pe iubitorii teoriilor conspirației să
considere că planeta pe care ne ducem
existența este goală pe interior și proba-
bil că acolo trăiește o civilizație miste-
rioasă.

În golul din interior trăiesc
oameni ;i animale

Pentru ca această teorie să prindă
contur, am ales să vă prezentăm o serie
de argumente prin care să demonstrăm
că teoria Pământului gol este cât se poate
de reală și adevărul este ascuns de ochii
oamenilor.

1. La începutul anilor ’70, un proiect
al Camerei de Comerț a SUA s-a desfă-
șurat și a implicat lansarea unui satelit
utilitar. Acesta a captat numeroase foto-
grafii cu Terra și cel mai ciudat este faptul
că planeta noastră prezenta o gaură im-
ensă în locul în care credem noi că există
Polul Nord.

2. În noiembrie 1929 generalul Byrd
a întreprins o misiune specială la Polul
Nord. Relatările generalului au fost de-
a dreptul șocante, pentru că vorbește
despre un ținut misterios, plin de ver-
deață, unde căldura este una sufocantă,
iar animalele trăiesc într-o liniște depli-
nă. Această lume era vizibilă din avionul
cu care Byrd a zburat deasupra Polului
Nord.

3. Extrem de multe civilizații antice
au crezut că în interiorul planetei se as-
cunde o civilizație extrem de avansată.
În cultura tibetan[ se cheamă Agartha,
iar în cea indiană este vorba despre locul
în care zeii conduc lumea. De aseme-
nea, Ghilgameș și-a vizitat strămoșii în
interiorul planetei prin tunelurile mis-
terioase care pornesc din piramide.

4. În secolul al XVIII-lea, geniul ma-
tematicii Leonard Euler a ajuns la con-
cluzia că Pământul este gol pe dinăuntru
și că acesta conține ca un fel de soare și

este posibil ca să fie locuit. Dr. Edmund
Halley, descoperitorul cometei Halley,
era de părere că structura interioară a
planetei este așezată pe 3 etaje distincte.
Fiecare etaj este locuit.

5. O hartă descoperită în posesia na-
ziștilor indică mai multe pasaje subte-
rane care duc spre o lume ascunsă în in-
teriorul planetei. Nu se știe dacă cineva
a încercat să vadă dacă este adevărată
sau nu, dar oricum s-a vehiculat de ne-
numărate ori că Hitler dorea cu ardoare
să ajungă în lumea subterană, Agartha.

6. Karl Unger, un membru al echi-
pajului de la bordul navei  U-Boat co-
mandat de Heinrich Brodda, a scris nu-

meroase scrisori prin care povestea cum
nava sa a ajuns în lumea subterană. Echi-
pajul a fost la un pas să nu se mai în-
toarcă, dar în cele din urmă a revenit la
suprafața planetei.

7. Indienii Macuxi știau despre civi-
lizația misterioasă care trăiește în inte-
riorul planetei. Conform legendelor, ace-
știa sunt descendenții copiilor soarelui,
care au venit cu sute de mii de ani în ur-
mă pe Terra.

8. Legendele străvechi susțin că încă
din cele mai vechi timpuri oamenii pu-
teau coborî în interiorul planetei prin
diverse locuri de pe glob. În urma unei
călătorii de circa 13-15 zile, oamenii pu-

teau ajunge în interiorul planetei, loc în
care trăiesc creaturi gigantice de circa
3-4 metri înălțime, dar extrem de evo-
luate din toate punctele de vedere.

9. Interesant este că oamenii de ști-
ință au descoperit un ocean imens care
există în interiorul planetei. Acesta a fost
menționat în cele mai vechi texte anti-
ce.

10. Potrivit lui John Cleves Symmes
Jr, un ofițer de rang înalt din armata
SUA, pământul este gol și este locuit de
către o civilizație misterioasă. Acest lu-
cru este ținut secret pentru ca oamenii
să nu fie deranjați din rutina zilnică și
să nu pună prea multe întrebări.

Implicarea femeilor în noi do-
menii de acţiune, uzurparea gra-
duală de c[tre ele a conducerii
bărbaţilor, va disipa sensibilitatea
feminină, va reduce instinctul
matern, astfel că maternitatea şi
căsătoria vor părea neplăcute şi
civilizaţia umană se va apropia tot
mai mult de civilizaţia perfectă a
stupului de albine. 

Urmează o nouă ordine a sexului -
conducerea de către femei. 

Tesla a prevăzut telefonul 
celular ;i avioanele fără pilot

“Veţi comunica instantaneu,
printr-un simplu echipament de bu-
zunar. Avioanele vor zbura fără piloţi,
ghidate de la sol prin unde radio. O
cantitate uriaşă de energie va fi trans-
misă fără fire. Cutremurele vor deveni
din ce în ce mai frecvente. Zonele tem-
perate vor deveni foarte reci sau toride.

Şi cele mai multe dintre acestea sunt
foarte aproape să se producă.”

Când se va anunţa că s-a descoperit

transmisia energiei fără fir, vom şti că
este de fapt o realizare veche a lui Tesla.
Iar restul le trăim la aproape un secol

de când marele inventator le-a descris.
Tesla ne-a oferit şi răspunsul la în-

trebarea fundamentală, pe care ne-o
punem toţi cei care nu ne considerăm
urmaşi de maimuţe< “Ce este viaţa?”.

“Ştiinţa modernă declară< Soarele
este trecutul, Pământul prezentul, iar
luna viitorul. Dintr-o masă în flăcări
ne-am născut, şi într-o masă îngheţată
o să ne transformăm. 

Legea naturii este nemiloasă, şi
suntem în mod irezistibil atraşi de des-
tinul nostru. Lordul Kelvin ne dă o şan-
să redusă de viaţă< circa 6 milioane de
ani, după care lumina Soarelui se va
stinge, iar Pământul nostru va deveni
un deşert de gheaţă, căzând în noaptea
eternă.

Totuşi, va rămâne o strălucitoare
scânteie de viaţă, existând şansa să rea-
prindă viaţa pe o stea îndepărtată.
Această posibilitate există într-adevăr”. 

Iată şi răspunsul< originea spaţia-
lă a omului conferă răspunsuri la
multe din marile mistere ale omeni-
rii. Poate şi de aceea ea nu se vrea a
fi cunoscută.

“Elixirul vie\ii”, 
descoperit într-un loc
extrem de nea;teptat

Din profe\iile lui Nikola Tesla

P[mântul este gol în interior ;i 
locuit de o civiliza\ie misterioas[
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ART~
De;i la `nceput era atras de portretistic[, avea s[ devin[ un excelent peisagist, mai ales

dup[ ce `nt]lnirea cu contele Karolyi Istvan ;i prietenia cu acesta `i deschid posibillit[\i de
a c[l[tori ̀ n locuri exotice. Contele ̀ i ofer[ pictorului o locuin\[ ̀ n palatul Karolyi din zona
Fot, `n Budapesta, ;i `i finan\eaz[ generos activitatea.

Peisagistul Antal Ligeti s-a n[scut la
Carei ;i a fost sus\inut de grofii Karolyi

N[scut la Carei ̀ n 5 ianuarie 1823, An-
tal Ligeti a devenit un artist important pen-
tru istoria artelor plastice `n Ungaria, mai
`nt]i prin realiz[rile sale ca pictor, apoi
prin activitatea sa de director al Muzeului
Na\ional din Budapesta `n a doua parte a
vie\ii. Destinul s[u se leag[ ;i de familia
nobiliar[ Karolyi, care l-a sus\inut mate-
rial, permi\]ndu-i s[ c[l[toreasc[ `n Eu-
ropa ;i ̀ n Orient ;i asigur]ndu-i o existen\[
f[r[ grija zilei de m]ine.

N[scut `ntr-o familie de negustori, a renun\at
la afaceri ca s[-;i cultive pasiunea pentru pictur[,
insuflat[ ;i de o ̀ nt]lnire, ̀ n studen\ie, cu celebrul
Carol Pop de Szathmary.

~n 1845 pleac[ ̀ n Italia pentru studiu, mai ̀ nt]i
la Napoli, apoi la Floren\a, capitala artei renas-
centiste. Se `mprietene;te cu Karoly Marko, de la
care deprinde maniera impresionist-idealist[ pe
care o va dezvolta `n arta sa. De;i la `nceput era
atras de portretistic[, avea s[ devin[ un excelent
peisagist, mai ales dup[ ce `nt]lnirea cu contele
Karolyi Istvan ;i prietenia cu acesta ̀ i deschid po-
sibillit[\i de a c[l[tori `n locuri exotice. Contele `i
ofer[ pictorului o locuin\[ `n palatul Karolyi din
zona Fot, `n Budapesta, ;i `i finan\eaz[ generos
activitatea.

~n 1855 Ligeti pleac[ `ntr-o lung[ c[l[torie
care `l va purta prin Egipt, Liban, Palestina, Siria,

Cipru, insulele Greciei, Malta, Sicilia, iar lucr[rile
realizate `n cele mai frumoase ;i renumite locuri
vizitate - de multe ori la cererea expres[ a contelui,
care dorea de exemplu tablouri expresive ale lo-
curilor sfinte ale cre;tin[t[\ii - `i vor asigura cele-
britatea. Pictorul a descris c[l[toriile sale `n pa-
sionante pagini de jurnal, not]nd ;i greut[\ile
`nt]mpinate, atacurile beduinilor, `nghesuiala de
la Ierusalim, dar ;i fascina\ia soarelui Italiei.

~n 1868 este numit la conducerea galeriei Mu-
zeului Na\ional din Budapesta, de unde va influ-
en\a dezvoltarea artelor plastice `n Ungaria p]n[
la moartea sa, survenit[ `n primele zile ale anului
1890. Printre discipolii s[i direc\i se num[r[ Mun-
kacsy Geza.

Antal Ligeti are un bust ̀ n Budapesta, realizat
de sculptorul Gyorgy Zala. Lucr[rile sale se pot
admira at]t la Galeria Na\ional[ din capitala Un-
gariei, c]t ;i la Academia Ungar[ de :tiin\e.

Peisajele sale se caracterizeaz[ printr-o palet[
bl]nd[, o privire romantic[ ;i roman\at[ asupra
subiectului, redat `n detalii subtile, idealizate. Ta-
blourile sale sunt ;i un document istoric privind
lumea de dup[ 1848.

Dintre lucr[rile sale pute\i vedea `n aceast[
pagin[ “Castelul Trencin” (datare incert[ - foto
1), “Nazaret” (1862 - foto 2), “~ntoarcerea lui
Matei Corvin de la v]n[toare” (1873 - foto 3),
“Dun[rea la Budapesta” (1866 - foto 4), “Paler-
mo” (1868 - foto 5).

Vasile A.

1 2

3

4 5
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CULTUR~
(...) este necesar ca la conducerea Prim[riei s[ vin[ oameni rom]ni n[scu\i ;i crescu\i ;i nu rom]ni
scremu\i de marea cotitur[ istoric[ din anul 1918, cari rom]ni ;tiu s[ profite de aceast[ \ar[, dar
nu sunt `n stare s[ o consolideze ;i s[ o p[streze pentru urma;ii no;tri, c[ci trecutul `i leag[ prea
mult ;i le at]rn[ greu de picioare ;i fapte.

R[sfoind presa interbelic[ d[m
uneori peste articole care azi par
venite din alt[ lume. ~ntr-adev[r, a
fost o alt[ lume. Excluz]nd partea
politic[, parte din ea de ne`n\eles
pentru c[ nu cunoa;tem persoane-
le, rela\iile dintre ele, `ntr-o mai
mare m[sur[ partea cultural[
r[m]ne valabil[ ;i pentru ziua de
azi. Nu `n totalitate, desigur. Ori-
cum, ca ;i azi, a existat o repulsie a
politicienilor vremii fa\[ de cul-
tur[. Nu s-a schimbat mare lucru,
doar termenii sunt al\ii. 

Un articol care ni se pare interesant
pentru c[ red[  imaginea unei mentalit[\i
pe care timpul a demonstrat-o c[ este total
gre;it[. Articolul, nesemnat, ap[rea ̀ n zia-
rul Satu Mare, la 10 martie 1935. Intitulat
":coala de pictur[ de la Baia Mare. A;a
cum este ea" este de o vehemen\[ ie;it[
din comun chiar ;i pentru acele vremuri.
Autorul se dezl[n\uie ̀ mpotriva pictorilor
din Colonia de la Baia Mare, pe care `i
consider[ ni;te parazi\i care nu produc ni-
mic bun pentru societate. Este revoltat
pentru c[ sunt maghiari ;i ar reprezenta
un pericol pentru statul rom]n. Faptul c[
unul dintre cei nominaliza\i era rom]n,
este trecut cu vederea. Dar nu acesta este
lucrul cel mai ;ocant. Autorul ascuns `n
spatele anonimatului se dezl[n\uie ;i
`mpotriva "rom]nilor scremu\i de marea
cotitur[ istoric[ din anul 1918".  

Propun]nd transformarea Coloniei
artistice de la Baia Mare ̀ ntr-un spital, au-

torul  pare un consilier local din zilele
noastre.  Dar pentru ca ideea s[ fie trans-
pus[ `n fapt este necesar, zice autorul, s[
vin[ altfel de rom]ni, nu precum cei din
partea locului. Dar s[ citim articolul<

"Exist[ ̀ n Baia Mare o ;coal[ de pictur[
zis[ ;i de belearte, despre care s[ scriu mul-
te laude, nimeni nu cunoa;te ̀ ns[ realitatea
;i nu ;tie, c[ toate acele laude ieftine sunt
pure inven\iuni f[cute la inspira\ia unor
profitori improductivi, `n cele mai multe
cazuri lipsi\i de talent creator ;i streini de
neamul nostru, de aspira\iunile ;i idealul
na\ional.

Constatarea noastr[ este cu at]t mai
dureroas[, iar articolul de fa\[ cu at]t mai
motivat, cu c]t nu numai unii rom]ni cu
suprafa\[ politic[ ;i social[ dar ;i unele
organe de publicitate rom]ne;ti se las[
ademenite de aceste informa\iuni ;i recla-
me mincinoase. ~ntr-adev[r aceast[ ;coal[
a;a zis[ de pictur[, `n trecut, azi a devenit
un focar de iredentism, revizionism ;i al-
te... izme tot at]t de periculoase ;i
d[un[toare statului na\ional rom]n.

Vechea conducere ungureasc[ a cl[dit
aceast[ ;coal[ cu scopul de a da na;tere ;i
cre;tere unei pleiade de arti;ti pictori care
s[ fac[ fal[ neamului ;i na\iei a;a zise un-
gure;ti, care `n realitate - dup[ cum ;tim
c[ este ;i ast[zi nu a fost altceva dec]t un
conglomerat de alte na\ii streine devenite
din interes maghiare> ;i care ;coal[ ;i-a ;i
`ndeplinit aceast[ misiune `n modul cel
mai onorabil.

Dup[ `nsc[unarea st[p]nirei
rom]ne;ti ;i `n aceste regiuni, :coala de
pictur[ din Baia Mare a continuat ;i pe

mai departe s[ r[m]n[ un fel de "pensio-
nar[" a Prim[riei ora;ului Baia Mare, care
;i-a continuat activitatea `n acela;i spirit
unguresc ;i ;ovin ca ;i ̀ nainte de unire, cu
aceia;i "profesori" to\i minoritari ;i elevi
tot minoritari, unguri ;i jidani, cari pe
l]ng[ c[ m[zg[leau ceva h]rtii sau p]nze
f[ceau totodat[ ;i cea mai de;[n\at[ pro-
pagand[ ungureasc[. Dovada acestei afir-
ma\iuni este faptul c[ mae;trii acestei ;coli
de azi< Thorma Janos, Krizsan Janos ;i Mi-
kola Andras nu ;tiu s[ lege dou[ cuvinte
rom]ne;ti, ̀ n schimb cer ve;nic ;i insistent
dela Prim[rie ;i Jude\ fel de fel de subven\ii,
sub masca ;coalei de pictur[ care este `n
pragul ruinei ;i amenin\at[ de a se
desfiin\a.

S-au g[sit `n trecut ;i se g[sesc ;i azi
conduc[tori de ai ora;ului ;i a Prefecturii
cari ̀ n bugete s-au ̀ ngrijit c[ ace;ti unguroi
s[-;i poat[ `ndeplini misiunea lor `n cele
mai bune condi\iuni. Astfel dela jude\ au
o subven\ie de 10.000 lei. Dar nu se
`ntreab[ ce dau ace;ti domni jude\ului sau
na\iunei rom]ne pentru aceste zece mii
lei! Propagand[ maghiar[ revizionist[ ;i
;ovinism neru;inat! Acesta este adev[rul.

Dac[ consult[m bugetul ora;ului Baia
Mare pe anul 1934-1935 deci `n curs de
executare vedem c[ la art 120 st[ scris ne-
gru pe alb ;i cu litere tip[rite< "Lemne de
foc ;coal[ de belearte lei 20.250"> apoi la
art. 121 "Renovarea ;i ̀ ntre\inerea ;coalei
de belearte 40.000 lei."M[ `ntreb ce fel de
;coal[ este aceasta? C]\i elevi are? C]\i
dintre ei sunt rom]ni! Sunt oare `n stare
ace;ti profesori mari arti;ti a ;ti m[car
cum se nume;te rom]ne;te pensula cu ca-
re vopsesc? Sunt sigur c[ nu! :i atunci

aceasta se nume;te ;coal[ rom]neasc[ de
belearte pe care jude\ul Satu Mare ;i
Prim[ria Baia Mare o subven\ioneaz[ din
gros, dar `n care ;coal[ nu se roste;te un
cuv]nt rom]nesc cu anii, nici dup[ 16 ani
de la unire.

Pentru a eviden\ia ;i mai mult acest
paradox ;i situa\ie absurd[, s[ citim mai
departe `n acela;i buget al ora;ului Baia
Mare, ;i vedem la art. 122 "Pentru biblio-
teca popular[ lei 1000 (unamie) lei " ;i la
art. 123 "Cheltuieli culturale (teatru,
;ez[tori, conferin\e, etc.) lei 3000 (trei
mii)", iar la art. 124 "Premierea elevilor
merituo;i ;i s[raci lei 4000 (patru mii)."
Nu facem nici'un comentar. Cifrele sunt
destul de elocvente ;i strig[toare la cer.

S[ vedem acuma cine ocup[ aceast[
a;a zis[ ;coal[ de belearte! Krizsan Janos,
2 `nc[peri ;i un atelier, Thorma Janos
idem, Manu Gheorghe idem (sculptor,
profesor la liceul Gh. :incai), singurul
rom]n care nu profit[ ci pl[te;te regulat,
Schakirov un atelier, (ceva rus prip[;it pe
aici din timpul r[zboiului), Mikola Andras,
una ̀ nc[pere ;i atelier. Din aceste ̀ nc[peri
nu produce venituri ̀ n realitate dec]t ate-
lierul ocupat de Schakirov lei 4604 ;i
`nc[perile ocupate de dl. Manu Gheorghe
lei 5808, deoarece ceilal\i domni profesori
au fost scuti\i de plata chiriei `nc[ de la 1
ianuarie 1934. Desigur pentru serviciile
ce aduc neamului ;i \[rii despre care am
mai vorbit. Deocamdat[ at]t despre :coal[
;i utilitatea ei.

Paralel cu aceasta s[ ar[t[m `ns[ as-
pectul unei alte probleme sociale. :i anume
Spitalul ora;ului este o adev[rat[ cresc[to-
rie de p[duchi ;i conduc[torii ora;ului `n

loc de a face din aceast[ ;coal[ un loca; de
c[utarea s[n[t[\ii pe seama celor mul\i ;i
nevoia;i din veniturile prim[riei cresc la
s]nul neamului cei mai venino;i ;erpi `n
persoana unguroilor de la ;coala de be-
learte care, ei ̀ nc[ se pl]ng c[ li se ruineaz[
c[minul, parc[ l-ar fi mo;tenit de la ta\ii
lor unguri. Uit[ complect ace;ti domni c[
suntem `n \ara rom]neasc[.

Dar ;coala nu se va ruina. V[ asigur[m
;i ̀ i putem asigura ;i pe domnii arti;ti, dar
nici ;coal[ de belearte nu-i permis s[
r[m]n[ aceasta. Singura destina\ie ce tre-
bue s[ primeasc[ acest complex de cl[diri
este un spital ;i un sanator. Aceasta este
menirea acelor locuri. ~ns[ ca aceast[ idee
s[ fie tradus[ ̀ n fapt este necesar ca la con-
ducerea Prim[riei s[ vin[ oameni rom]ni
n[scu\i ;i crescu\i ;i nu rom]ni scremu\i
de marea cotitur[ istoric[ din anul 1918,
cari rom]ni ;tiu s[ profite de aceast[ \ar[,
dar nu sunt `n stare s[ o consolideze ;i s[
o p[streze pentru urma;ii no;tri, c[ci tre-
cutul ̀ i leag[ prea mult ;i le at]rn[ greu de
picioare ;i fapte.

Este un secret public cunoscut ;i aici
toat[ lumea ;tie ce anume ascunde aceast[
;coal[ de belearte, ;i toat[ lumea a;teapt[
pe acel rom]n ;i om care va pune punctul
cuvenit acestei triste ;i trecute pove;ti ;i
care numai din lips[ de sentimente na\io-
nale ;i rom]ne;ti a conduc[torilor ora;ului
se mai men\ine `n actualitate."

***
Dup[ aproape un secol, constat[m

c[ “m[zg[liturile” au r[mas, ba mai mult
fac cinste oric[rui muzeu care le de\ine,
iar colec\ionarii rom]ni, maghiari etc.,
se `nghesuie s[ le cumpere.

Partea ur]t[ a istoriei< cultura era
cenu;[reas[ ;i `n perioada interbelic[

Un articol dur la  adresa :colii de pictur[ de la Baia Mare, publicat `n ziarul Satu Mare, la 10 martie 1935

Pot fi considerate iredentiste ;i ;ovine aceste picturi ce apar\in artistului Janos Thorma?
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Numit de chinezi “elixir al
vie\ii”, transformat `n adev[rat[
art[ de englezi ;i ru;i, ceaiul verde
este o important[ surs[ de hidra-
tare ;i un aliat al imunit[\ii orga-
nismului.

Cafeina din ceai ofer[ energie `ntr-
un ritm mai pu\in alert dec]t cafeaua, ̀ n
timp ce teanina men\ine organismul re-
laxat ;i mintea concentrat[. Aceea;i ca-
fein[ are un rol esen\ial  ̀ n activarea me-
tabolismului, a sistemului digestiv, con-
tribuind la purificarea organismului de
toxine.

Origini ;i fabricare

Descoperirea ceaiului a constituit
probabil rezultatul multor ̀ ncerc[ri f[cu-
te de oameni pentru a identifica plantele
cu anumite propriet[\i benefice pentru
s[n[tate. Chinezii “revendic[ “descope-
rirea ceaiului `n jurul anilor 5000 `.H.,
dar mul\i istorici consider[ asta doar o
legend[. Mai verosimil[ pare varianta
descoperirii lui cu c]teva secole `nainte
de Hristos. Ceaiul este men\ionat `n
scrierile lui Confucius, ca o b[utur[ fo-
losit[ exclusiv pentru tratamente medi-
cale. Mai t]rziu, ̀ n timpul dinastiei Tang
(618-907 d. H.), ceaiul era b[ut at]t de
pl[cere, c]t ;i pentru propriet[\ile rege-
nerative,  iar arta de a cultiva ;i de a pre-
para ceaiul a devenit o `ndeletnicire no-
bil[, asemenea caligrafiei, picturii sau
poeziei.

Ceaiul este f[cut din l[starii arbus-
tului Camellia sinensis, o plant[ tropical[
probabil originar[ din India ;i care a fost
adus[ `n China pe Drumul M[t[sii. Ca
plant[ spontan[, aceasta poate ajunge la
m[rimea unui arbore, dar se cultiv[ sub
form[ de arbust pentru o recoltare mai
u;oar[ ;i pentru a stimula cre;terea ti-
nerelor l[stare ;i frunze. Exist[ trei tipuri
principale de ceai< verde, negru ;i oolong,
toate av]nd aceea;i origine, Camellia si-
nensis, dar caracteristicile lor difer[ `n
func\ie de procesul folosit pentru a
ob\ine frunzele uscate.

Ceaiul verde sufer[ cele mai pu\ine
transform[ri dintre toate sortimentele
de ceai. ~n mare parte procesarea lui se
face `nc[ manual. Este nevoie doar de
trei etape pentru a face ceaiul verde, dar
fiecare dintre acestea este esen\ial[ pen-
tru calitatea produsului finit. Primul pas
este o scurt[ coacere la aburi a frunzelor
proasp[t culese, care permite dezactiva-
rea enzimelor ce ar provoca fermenta\ia
`n c]teva secunde ;i p[strarea culorii
ini\iale a frunzelor. Dup[ o perioad[ de
r[cire ;i uscare, frunzele sunt rulate `n
bile mici, compacte. Rularea distruge ce-
lulele frunzei ;i elibereaz[ aromele spe-
cifice. Bilele sunt apoi uscate ;i deshi-
dratate prin rularea lor `n bile din ce `n
ce mai mici, p]n[ ajung de forma unui
ac.

Plantele de ceai cultivate la lumina
soarelui, numite sencha, dau o b[utur[
mai r[coritoare, iar cele crescute la
umbr[ sau gyokuro, sunt mai slabe. Pri-
ma recolt[ din an, `n luna mai, produce
frunze foarte fine ;i fragede care sunt fo-
losite la prepararea ceaiurilor sencha ;i
gyokuro. Recolta de var[ produce frun-
zele folosite pentru a face bancha, un ceai
mai tare care con\ine totu;i mai pu\in[
cofein[.
Ceaiul este, dup[ ap[ desigur, b[utura
cea mai popular[ din lume. ~n fiecare se-
cund[ se beau 15000 de ce;ti pe `ntreg
mapamondul. Asta ̀ nseamn[ 500 de mi-
liarde de ce;ti pe an sau o medie de 100
de ce;ti pe cap de locuitor. ~n prezent,
ceaiul negru este sortimentul favorit, fi-

ind consumat `n propor\ie de 78%, iar
ceaiul verde este perferat de 20% dintre
b[utori.

Beneficiile ceaiului verde

Ceaiul verde este o b[utur[ com-
plex[, con\ine sute de compu;i chimici
care `i confer[ aroma, gustul ;i astrin-
gen\a specifice. Predomin[ o anumit[
clas[ de compu;i, care constituie apro-
ximativ o treime din masa frunzei de
ceai. Ace;tia sunt polifenolii, cunoscu\i
mai mult sub denumirea catechine.
Catechinele au propriet[\i antifungice ;i
antibacteriene care `i permit plantei s[
reziste cu succes invaziei unui num[r
mare de agen\i patogeni. Ceaiul verde
con\ine mai multe catechine, `ns[ cea
mai puternic[ activitate anticancer o are
cea cu numele prescurtat EGCG.

Datorit[ acestor antioxidan\i extrem
de puternici, ceaiul verde reduce riscul
de boli de inim[ ;i cancer.

Cancerul de prostat[, pulmonar, de
piele, accidentul vascular cerebral ;i in-
farctul se reg[sesc pe lista afec\iunilor de
care ve\i fi feri\i dac[ be\i zilnic 2-3 ce;ti
de ceai verde. Pentru un plus de s[n[tate,
ad[uga\i ̀ n ceai sucul de la o l[m]ie care

con\ine mult[ vitamina C ;i care ajut[ la
absorb\ia eficient[ a antioxidan\ilor. Este
recomandat consumul a trei ce;ti de ceai
verde pentru reglarea tensiunii arteriale
;i a nivelului de colesterol. Dac[ v[ an-
trena\i ̀ n sal[, be\i o cea;c[ de ceai verde
`nainte de antrenament deoarece astfel
se poate accelera procesul de ardere a
gr[similor, iar cafeina va da energia ne-
cesar[ pentru exerci\iile care v[ mode-
leaz[ silueta. Consumul zilnic de ceai
verde men\ine articula\iile s[n[toase da-
torit[ catechinei EGCG, care are proprie-
tatea de a reduce inflama\iile ;i calmeaz[
durerea.

Cercet[torii japonezi au concluzionat
c[ acela;i compus EGCG poate bloca
r[spunsul organismului la ac\iunea unor
alergeni precum polenul, praful sau p[rul
animalelor de cas[.

Spre deosebire de ceaiul negru, ceaiul
verde con\ine cantit[\i mari de catechine,
at]t de benefice ̀ n lupta cu cancerul. Pen-
tru a cre;te efectele preventive infuza\i-
l 8-10 minute ;i be\i `ntotdeauna ceaiul
proasp[t infuzat, evita\i termosul ;i l[sa\i
un timp egal `ntre cele trei ce;ti de ceai
zilnice.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.  0721202752

Ceaiul verde este un balsam
pentru suflet ;i un aliat 

al imunit[\ii E posibil ca şi atunci când ave\i
impresia că face\i totul aşa cum
trebuie (nu m]nca\i foarte mult
şi face\i mişcare) să continua\i să
lua\i în greutate.

Ar putea fi vorba despre o proble-
mă hormonală. Iată câteva explicaţii
posibile< una dintre cauze ar putea fi
un nivel anormal de hormoni tiroi-
dieni. Hipotiroidismul încetineşte me-
tabolismul, astfel încât organismul nu
mai reuşeşte să ardă caloriile aşa cum
o făcea înainte.

SOP sau sindromul ovarelor poli-
chistice este vinovat pentru o mare par-
te dintre kilogramele în plus pentru
care nu se descoperă o cauză clară şi
care afectează 20% dintre femei. Aceas-
ta este o formă de rezistenţă la insulină,
care dă peste cap nivelurile de hor-
moni, ducând ̀ ntr-un final la creşterea
în greutate.

Cere\i p[rerea unui medic

Nivelul de testosteron poate scădea
la bărbaţii mai în vârstă şi la femeile
aflate la menopauză, mai ales în cazul
în care au un strat de grăsime în zona
abdomenului, aceasta transformând
testosteronul în estrogen. Acest lucru
se traduce prin scăderea masei mus-
culare, ceea ce are drept consecinţă în-
cetinirea procesului de ardere a grăsi-
milor. Soluţia< exerciţiile de rezistenţă.
Cum şti\i că nivelul de testosteron este
în scădere? Atunci când trebuie să v[
rade\i pe faţă sau pe picioare tot mai
rar. Secreţia de hormoni s-ar putea re-
duce odată cu înaintarea în vârstă, ceea

ce duce la creşterea în greutate. Cel mai
bun mod de  a creşte nivelul de hor-
moni în mod natural< dormi\i suficient
şi face\i sport.

Şi unele medicamente v[ pot ajuta
să ţine\i sub control problema luării în
greutate. Prin urmare, dacă nu reuşi\i
să v[ da\i seama ce anume din stilul
dumneavoastr[ de viaţă e vinovat pen-
tru că tot v[ îngr[;a\i, poate ar trebui
să v[ adresa\i unui medic.

Hormonii pot cauza
luarea `n greutate

Descoperirea ceaiului a constituit probabil rezultatul multor `ncerc[ri f[cute de oameni
pentru a identifica plantele cu anumite propriet[\i benefice pentru s[n[tate. Chinezii “revendic[
“descoperirea ceaiului ̀ n jurul anilor 5000 ̀ .H., dar mul\i istorici consider[ asta doar o legend[.
Mai verosimil[ pare varianta descoperirii lui cu c]teva secole `nainte de Hristos. 

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

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

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

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

(vis-a-vis de Poli\ie)
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Pentru organismul uman mi-
croelementele, printre care ;i
Borul joac[ un rol important
at]t datorit[ integr[rii lor ̀ n en-
zimele numite metalo-depen-
dente, c]t ;i datorit[ rolului de
catalizator `n reac\iile biologice
specifice.

Fructoboratul de calciu este un
complex organic al borului care se
g[se;te `n fructe ;i legume `n mod
natural. Este un complex format din
calciu, fructoz[ ;i bor. Formula mo-
lecular[ arat[ c[ fructoboratul natural
este o sare de calciu organic[ a boru-
lui cu 2 molecule de fructoz[. Fruc-
toboratul de calciu este singura form[
alimentar[ a borului care este sigur[,
stabil[, non-toxic[ ;i biodisponibil[,
cu activitate biologic[ benefic[ pen-
tru s[n[tate.

Una din propriet[\ile cele mai im-
portante ale fructoboratului de calciu
o reprezint[ efectul benefic asupra
metabolismului calciului, magneziu-
lui, fosforului ;i vitaminei D cu im-
plica\ii pozitive asupra metabolismu-
lui oaselor, aspura men\inerii home-
ostaziei hormonilor steroizi ;i asupra
men\inerii densit[\ii osoase normale,
contribuind la prevenirea ;i inversa-
rea resorb\iei osoase, reduc]nd riscul
de osteoporoz[.

Fructoboratul de calciu este activ
`n mecanismul de protec\ie contra
oxigenului reactiv celular, el stimu-
leaz[ activitatea unor antioxidan\i na-

turali (superoxidismutaza, ceru-
loplasmina, vitamina C) ;i este un
agent antisclerozic foarte impor-
tant, av]nd ac\iune favorabil[ `n
bolile cardiovasculare. Av]nd
aceast[ proprietate antioxidant[
previne oxidarea colesterolului
LDL (r[u) devenind un mijloc
de stopare a evolu\iei ateros-
clerozei.

Av]nd un puternic efect
antiinflamator ajut[ la contro-
lul procesului inflamator de-
oarece el poate diminua pro-
duc\ia crescut[ de mediatori
(enzime) specif ici  ai
inflama\iei. 

Ac\ion]nd `n sensul redu-
cerii reac\iilor inflamatorii,
fructoboratul de calciu reme-
diaz[ v[t[m[rile peretelui ar-
terial intervenind pozitiv `n
procesul antiinflamator, reduce
posibilitatea apari\iei zonelor
cu inflama\ii ale vaselor de
s]nge reduc]nd posibilitatea
acumul[rilor de depozite lipi-
dice (plachetare) ̀ n aceste zone,
dovedind ac\iunea sa favorabil[
`n diminuarea procesului antis-
clerotic.

Fructoboratul de calciu are
efecte benefice asupra metabo-
lismului lipidelor, scade nivelul
colesterolului sanguin crescut
peste limitele normale. Dieta
`mbog[\it[ cu fructoborat de cal-
ciu a dus la reducerea valorilor
colesterolului total, influen\]nd be-

nefic starea pacien\ilor cu dislipide-
mie, afec\iuni de metabolism ;i car-
diovasculare. De asemenea, a fost ob-
servat[ influen\a fructoboratului de
calciu asupra metabolismului acidu-
lui uric determin]nd o reducere a va-
lorii acestuia.

Formularea farmaceutic[ a pro-
dusului CardioBor de la Hypericum
`n baza studiului clinic pilot efectuat
la Centrul de Cardiologie, a Univer-
sit[\ii din Craiova, condus de Dr.
Constantin Militaru, se bazeaz[ pe
studiul combina\iei fructoborat de
calciu ;i resveratrol, cu efecte siner-
gice asupra st[rii clinice ;i biologice
a pacien\ilor cu angin[ pectoral[ ;i
alte afec\iuni cardiovasculare. ~n acest
sens fructoboratul de calciu vine `n
sprijinul resveratrolului protej]ndu-
l. Fructoboratul de calciu devine un
stabilizator pentru resveratrol `mpo-
triva degrad[rii acestuia ̀ n tractul di-
gestiv. De asemenea, s-a dovedit c[
sinergismul pozitiv al fructoboratului
de calciu cu resveratrolul, duc la
`mbun[t[\irea eficacit[\ii biologice
ca agen\i antioxidan\i ;i antiinflama-
tori.
Recomand[ri<
- m[re;te rezisten\a la efort ;i tonific[
mu;chiul cardiac
- ̀ nt[re;te mu;chiul cardiac, arterele
;i  circula\ia coronarian[,
`mbun[t[\ind transportul s]ngelui
- reduce semnificativ episoadele de
criz[ de angin[ pectoral[
- m[re;te capacitatea de oxigenare a
inimii prin `mbun[t[\irea fluxului

sanguin
- scade tensiunea sanguin[ prin rela-
xarea ;i dilatarea arterelor
- reduce nivelul  colesterolului,
men\ine echilibrul `ntre colesterolul
bun ;i r[u (HDL ;i LDL)
- scade nivelul trigliceridelor
- previne apari\ia aterosclerozei
- `mbun[t[;e;te rezisten\a pere\ilor
vaselor sanguine
- blocheaz[ procesele degenerative la
nivelul sistemului nervos central, pre-
venind `mb[tr]nirea prematur[
- scade necesitatea consumului de ni-
troglicerin[.

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

Av]nd un puternic efect antiinflamator, fructoboratul ajut[ la controlul procesului inflamator
deoarece el poate diminua produc\ia crescut[ de mediatori (enzime) specifici ai inflama\iei. 

CardioBor, un produs naturist de la
Hypericum pentru s[n[tatea inimii

Studiile de cercetare arat[ c[
anumi\i compu;i non-
nutri\ionali dietetici ar putea fi
eficace ̀ n reducerea riscului unor
anumite boli, `n special boli de
inim[ ;i cancer. 

Cercetarea este direc\ionat[ c[tre
identificarea unor compu;i alimentari,
cum este Resveratrol cu efecte benefice
dovedite asupra s[n[t[\ii.

Cunoscut ca un elixir al tinere\ii,
Resveratrol e considerat o descoperire
medical[ la fel de important[ ca ;i cea a
antibioticelor. Resveratrolul este o
substan\[ antioxidant[ con\inut[ `n
cantit[\i destul de mari ̀ n strugurii ro;ii
;i `n vinul ro;u. De fapt Resveratrolul
este secretat de struguri, atunci c]nd vi\a-
de-vie este atacat[ de c[tre ciupercile ;i
bacteriile parazite, fiind o substan\[ cu
rol defensiv.

Consumul regulat de vin ro;u, obicei
tradi\ional `n Fran\a, a fost asociat cu
sc[derea morbidit[\ii cardiovasculare.
Una din numeroasele explica\ii se leag[
de prezen\a `n vi\a-de-vie a
Resveratrolului. Resveratrolul este
p[rintele molecular al familiei de plante
viniferin. S-a constatat c[ nu numai vinul
este surs[ de Resveratrol, ci ;i strugurii
negri (mai ales coaja lor), afinele,
strugurii ro;ii, meri;orul, murele,
coac[zele negre, arahidele ;i rodiile.
Resveratrolul se extrage ;i dintr-o plant[
asiatic[, aclimatizat[ `n Europa numit[
Polygonum cuspidatum, sub form[ de
trans-resveratrol care acoper[ o palet[

mai larg[ de afec\iuni, `n special pentru
tratarea bolilor cardiace ;i ale vaselor de
s]nge. Efectele pozitive ale acestuia nu
se limiteaz[ la aparatul cardiovascular.

Ac\iunea antioxidant[ este de 50 de
ori mai puternic[ dec]t a vitaminei C ;i
de 20 de ori mai puternic[ dec]t a
vitaminei E ;i de 4-5 ori mai puternic
dec]t beta-carotenul. Reduce efectele
toxice ale chimioterapiei, neutralizeaz[
radia\iile, elimin[ toxinele ;i metalele
grele.

Studiile arat[ faptul c[ Resveratrolul
este o solu\ie extraordinar[ pentru multe
probleme de s[n[tate, o aten\ie deosebit[
a fost acordat[ pentru studiul efectelor
de protec\ie a Resveratrolului la r[nile
induse inimii. Organiza\ia Mondial[ a
S[n[t[\ii sugereaz[ c[ Resveratrolul
reduce riscul cardiovascular cu 40%.
Efectul protector asupra inimii este legat
de produc\ia de oxid nitric, ̀ mpiedic]nd
astfel fibrozarea cardiac[, reduc]nd
avarierea inimii la r[nile induse de
ischemie, compusul fiind eficace `n
prevenirea acestor tipuri de daune
asociate adesea cu boli coronariene.
Resveratrolul se opune deci expansiunii
fibroase a cicatricei post-infarct,
ac\ion]nd direct asupra miocardului.
Este un vasodilatator arterial, prin
stimularea produc\iei de oxid nitric, care
relaxeaz[ ;i dilat[ arterele, reduc]nd
astfel presiunea sanguin[, duc]nd pe
aceast[ cale la sc[derea tensiunii
arteriale.

Prin efectul antioxidant Resveratrolul
protejeaz[ `mpotriva apari\iei
aterosclerozei prin prevenirea

deterior[rii (oxid[rii) colesterolului LDL,
reduc]nd riscul acumul[rii acestuia `n
pl[cile de aterom. ~n situa\ii de colesterol
;i trigliceride m[rite, Resveratrol are o
dubl[ ac\iune< pe de-o parte scade nivelul
sanguin al colesterolului total ;i al
trigliceridelor, efect vizibil dup[ c]teva
s[pt[m]ni de administrare. Pe de alt[
parte, `mpiedic[ oxidarea colesterolului
;i a trigliceridelor pe pere\ii vaselor de
s]nge fiind un excelent mijloc de stopare
a evolu\iei aterosclerozei.

Are efect antitrombotic. Ajut[ inima
s[ se adapteze la deficitul de oxigen care
este `n mod obi;nuit cauza infarctului.

~n boala canceroas[, toate testele de
laborator au ar[tat c[ Resveratrolul are
efect de distrugere tumoral[ direct[,
activitatea sa anticancer intervine `n
procesul de dezvoltare a cancerului prin
inhibarea tuturor celor 3 etape ̀ n evolu\ia
acestei boli< ini\ierea, avansarea ;i
progresia. Resveratrolul are capacitatea
de a interveni `n procesele esen\iale `n
evolu\ia tumorilor, ̀ n special asupra celor
hormono-dependente (ex. tumori la s]n,
ovar, uter, testicul, prostat[, ficat),
precum ;i contra melanomului malign
sau cancer localizat la nivelul tubului
digestiv. El protejeaz[ deci `mpotriva
carcinogenezei prin inhibarea
promov[rii ;i progresiei tumorii,
`mpiedic]nd ciclul celular ;i apoptoza
(moartea celular[ programat[).

Are ;i calitatea de poten\iator de efect
(bioflavonoid) pentru toate mineralele
;i vitaminele, amplific]nd efectele
acestora de zeci p]n[ la sute de ori.

Resveratrol - elixirul tinere\ii
Ne g[si\i `n Satu Mare,

str. Gheorghe Laz[r, 
nr. 1, jud. Satu Mare, ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

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

ATO MEDICAL VEST
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RE}ETE
Ca şi cartofii, păpădiile conţin foarte mult potasiu. Acesta ajută la reglarea tensiunii arteriale.

Bolnavii care au avut hepatită, consumând păpădie, pot influenţa regenerarea celulele bolnave ale
ficatului. Ca orice frunză verde, este un diuretic foarte bun, dar şi un ajutor esenţial în descompu-
nerea grăsimilor care ajung în stomac. Depunerile de grăsime de pe vasele sanguine se dizolvă în
contact cu păpădia sau mai bine zis cu mineralele şi vitaminele pe care le conţine.

Tort cu morcovi

Sup[ oriental[ picant[
cu piept de pui

Mod de preparare<

Zahărul se amestecă cu uleiul și cu
gălbenușurile de ouă, până când zahă-
rul se topește complet. Se adaugă mor-
covii răzuiți fin, zahărul vanilat, praful
de copt, scorțișoarele și apoi treptat și

făina. Se poate adăuga și puțină coajă
de lămâie răzuită. Se amestecă până la
omogenizare. Albușurile de ouă se bat
spumă tare, apoi se amestecă, cu grijă,
cu aluatul anterior preparat. Se toarnă
în forma de tort căptușită cu hârtie de
copt, se netezește și se coace în cuptorul
preîncălzit. Ingredientele pentru gla-
zură se amestecă până la omogenizare
perfectă, astfel încât să devină de gro-
simea mierii. După ce blatul se răcește
complet, se învelește cu această glazură.
Se poate orna cu morcovi din marțipan
sau cu bomboane gumate, pe cât posi-
bil, în formă de morcovi.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

Pentru aluat< 300 g de făină albă fină,
3 ouă, 300 g de morcovi răzuiți, 150
ml de ulei de floarea soarelui, 250 g
de zahăr pudră, un plic de zahăr va-
nilat, o linguriță rasă de scorțișoară
pudră, un praf de copt. Pentru glazu-
ră< 100 g de zahăr pudră, 100 g de unt,
un albuș de ou, câteva picături de zea-

mă de lămâie.

Mod de preparare<

Amidonul se amestecă cu uleiul de
susan, iar carnea tăiată fâșii subțiri se
învârte în acest aluat. Într-un vas încins
de teflon se prăjește foarte puțin car-
nea, apoi se adaugă legumele decon-
gelate, care se călesc astfel 2-3 minute.

Dacă doriți să o apropiați puțin de gus-
turile noastre, eventual mai puteți
adăuga un morcov tăiat rondele, pe ca-
re-l căliți împreună cu restul zarzava-
turilor. Se stinge cu circa un litru de
apă și se adaugă și restul de condimen-
te. Se fierbe p]nă când carnea se va în-
muia, apoi se adaugă tăițeii, se stinge
focul și se lasă 8-10 minute pe plita
fierbinte. Se servește caldă, eventual cu
adaos de condimente picante, sau acri-
șoare.

Ave\i nevoie de< 
500 g piept de pui, 2 linguri de ulei
de susan, o lingură de amidon ali-
mentar (sau făină), 500 g de legume
chinezești (congelate), 2 linguri de sos
Hoisin, 2 linguri sos de soia, o lingură
de oțet balsamic (sau oțet de orez), o
linguriță cu vârf de amestec de con-
dimente chinezești, o lingură de sos
de chili dulce, puțină sare și circa 100
- 150 g (după gust) de tăiței din făină

de orez.

Past[ de ardei iute

Mod de preparare<

Gogoșarii se curăță de sâmburi, iar
ardeii iuți de codițe. Se spală bine, se
scurg și se dau prin mașina de tocat
sau se toacă cu robotul de bucătărie.
Acest amestec se călește în 4-5 linguri
de ulei, până când nu mai are zeamă.
E posibil să usture la ochi, deci e bine
să deschideți geamul! Roșiile se storc,
la fel ca pentru bulion, dar se poate și

cu storcătorul de fructe. Zeama obți-
nută se pune la fiert, până când devine
păstoasă. Dacă se folosește pastă de ro-
șii, acest pas se suprimă. Se amestecă
pasta de roșii cu cea de ardei, se con-
dimentează și se mai fierbe până când
se obține consistența dorită, ameste-
când în continuu. Dacă se consumă în-
tr-un timp relativ scurt se sărează doar
după gust, dar dacă se păstrează la bor-
can se va adăuga toată cantitatea de
sare recomandată. Pasta de ardei se fo-
losește la ornat de platouri, la sandvi-
șuri, sau la gătit, în cele mai diverse
mâncăruri.

Ave\i nevoie de 
urm[toarele ingrediente< 

1 kg gogoșari roșii, cărnoși, 200-300
g de ardei iute (de culoare roșie, dacă
se poate), 1 kg roșii sau 150 g pastă
de roșii, 2 linguri mari de sare, o ju-
mătate de linguriță de piper proaspăt
măcinat, câteva linguri de ulei.

Paprica; de pui
cu prune uscate

Mod de preparare< 

Prunele se spală și se pun circa 2
ore la înmuiat. Carnea se taie fășii și se
spală. Ceapa mărunțită se călește în
unt (sau ulei), apoi se adaugă carnea.
Se prăjește până când începe să prindă
o crustă albicioasă, apoi se condimen-

tează cu boia (foarte puțină), sare și pi-
per. Se adaugă prunele strecurate în
prealabil, se amestecă, apoi se condi-
mentează și cu scorțișoară. Se mai că-
lesc așa puțin, apoi se sting cu apă, apoi
operațiunea se repetă, până când car-
nea se înmoaie. După ce se ia de pe foc
și se răcește puțin, se adaugă și mierea.
Se servește cu garnitură de orez sau ar-
pacaș și având în vedere cavalcada de
gusturi, se ornează cât mai colorat.

Ave\i nevoie de< 
500 g carne de pui dezosată (pulpe
sau piept), 200 g de prune uscate, o
ceapă, circa 50 g unt (sau eventual
ulei), sare, piper, boia, o linguriță mică
de scorțișoare pudră, o lingură de
miere (nu în mod obligatoriu), orez,
făină de mălai sau arpacaș pentru gar-
nitură, pătrunjel verde, sau ardei iute

pentru ornat.

Rădăcina de păpădie are o serie
de efecte terapeutice necunoscute
de către multe persoane. La suge-
stia cititorului nostru Vasile Mic,
prezentăm câteva din binefacerile
păpădiei. Printre efectele curative
menţionăm< contribuie la funcţio-
narea normală a stomacului şi a fi-
catului> ajută la susţinerea funcţiei
excretoare a rinichilor> susţine de-
toxifierea organismului prin sti-
mularea diurezei. Ceaiul de păpă-
die distruge celulele canceroase.

Consumul sub diverse forme a rădă-
cinii de păpădie stimulează secreţiile gas-
tro-intestinale, stimulează secreţia și eli-

minarea bilei, are efect depurativ, diuretic,
eliminând acidul uric.

Recomandările acestor remedii sunt<
afecţiuni hepato-biliare - colecistopatii, li-
tiază biliară, hepatită, afecţiuni ale căilor
urinare - litiază renală, cure de detoxifiere
în afecţiuni cutanate, alergice, hipercoles-
terolemie.

Contraindicaţiile se referă în cazul su-
ferinzilor de obstrucţii ale căilor biliare,
hiperaciditate gastrică.

Ca și cartofii, păpădiile conţin foarte
mult potasiu. Acesta ajută la reglarea ten-
siunii arteriale. Bolnavii care au avut he-
patită, consumând păpădie, pot influenţa
regenerarea celulele bolnave ale ficatului.
Ca orice frunză verde, este un diuretic foar-
te bun, dar și un ajutor esenţial în descom-
punerea grăsimilor care ajung în stomac.
Depunerile de grăsime de pe vasele san-
guine se dizolvă în contact cu păpădia sau
mai bine zis cu mineralele și vitaminele pe
care le conţine.

Întreaga plantă, rădăcina, tulpina,
frunze până la floarea mică și galbenă poa-
te fi consumată pentru diferite forme și
stadii de îmbolnăvire ale ficatului, vezicii
biliare, cu un puternic efect antioxidant și
de tratare.

Cură de 10-14 zile, cu frunze
puse în salată

Ceaiul de frunze de păpădie reduce
simţitor stresul și tratează inflamaţia fica-
tului, iar consumat frecvent în cazul des-
coperirii celulelor canceroase s-a observat
`njumătăţirea lor. Este demonstrat medical
că ceaiul de rădăcină de păpădie distruge
celule afectate de leucemie (viatainverde-
viu).

O cură de 10- 14 zile, cu frunze puse
în salată, cu tulpini ronţăite zilnic, pot de-
toxifia ficatul mult mai repede decât orice
alt detoxifiant găsit în farmacii.

Tulpinile de păpădie ajută la revitali-
zarea celor veșnic obosiţi și bolnăvicioși,
practic tipologia de om care nu crede în
vitaminele și mineralele existente în plante
și care la fiecare durere aleargă repede la
farmacie. Rădăcinile de păpădie, spălate
și fierte în ceai au efect diuretic, eliminând
constipaţia, transpiraţia abundentă, ajută
la dizolvarea pietrelor la rinichi și ceea ce
este cel mai important subţiază sângele.
Persoanele vârstnice făceau odinioară și
cafea din rădăcina de păpădie, rădăcinile
în prealabil spălate se usucă în cuptor și pe
urmă se dau pe râșniţă. Această cafea poate
preveni problemele digestive.

Ceaiul din frunze de păpădie este un
foarte bun detoxifiant natural, scade ten-
siunea arterială. Ceaiul de frunze de pă-
pădie, elimină nisipul și pietrele la rinichi
și are un efect de reducere a zahărului din
sânge.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Ceaiul de p[p[die
distruge celulele

canceroase
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Dacă eşti în căutarea unui look
pentru această toamnă,
acum este momentul să faci
această alegere. Specialiştii
în machiaj şi coafură au cre-
ionat trendurile sezonului la
lansarea colecţiilor de toam-
nă/iarnă 2015/2016.

Poţi opta între un look adoles-
centin sau unul futurist ori poţi jongla
cu mai multe dintre ele, punându-ţi
astfel personalitatea. Orice schimbare
de sezon este mult așteptată pentru că
se dictează trendurile momentului.
Tendinţele, acele surse inepuizabile de
inspiraţie pentru femeia urbană în cău-
tarea perfecţiunii și a imaginilor care îi
reprezintă personalitatea.

Poveștile ilustrate sunt proiectate
dintr-un viitor gândit de designeri cu ani
în urmă, creând acest paradox al modei.
În acest sezon, trecutul devine viitor și in-
vers. Unicitatea acestui anotimp constă în
mixul eclectic de trenduri inspirate de pe-
rioade importante din istoria omenirii.

Femeia acestui sezon se poate
juca cu roluri diferite

De la tușele arhicunoscute ale Cleo-
patrei, la look-ul atât de feminin al anilor
’60, până la grafismele futuriste sau
nuanţele desprinse dintr-o pădure de fo-
ioase în plină toamnă, toate propunerile
specialiștilor au în prim plan evidenţierea
feminităţii. Femeia acestui sezon se poate
juca cu roluri diferite, trecând de la diva
anilor ’60, la reprezentarea ei puternică
din viitor, de la romantica ingenuă la fe-
meia rebelă și nonconformistă. Ea poate
juca orice rol, scoţând la iveală – cu fiecare
look – diversele faţete ale personalităţii ei
complexe.

Buzele și ochii joacă rolul principal în
machiajele toamnei, completându-se cro-
matic. Dacă accentul cade pe buze, datorită
unei nuanţe puternice (roșu intens, bur-
gundy), ochii vor fi machiaţi în tonuri na-
turale, pentru a crea echilibrul perfect al
machiajului. Dacă ochii sunt conturaţi în

nuanţe
intense, buzele echili-

brează prin tonuri neutre, naturale, apro-
piate de nuanţele buzelor. Cât despre coa-
furile sezonului, hairstyliștii propun look-
uri naturale, lejere, unele dezordonate, pe
diverse lungimi și nuanţe. Neapărat natu-
rale. Ombre-ul este în continuare prefera-
tul specialiștilor în colorarea părului, iar
stilul dezordonat controlat se află printre
principalele propuneri ale sezonului. Stilul
wet look este reinventat pe coafuri finisate

inspirate din moda retro. Alege din mul-
titudinea de trenduri varianta care se pliază
pe personalitatea ta, ţinând cont și de tră-
săturile cu care te-a înzestrat natura!
Adolescentin&buze dark
Ești blondă sau șatenă? Pentru tine este
acest look la care accentul cade pe buzele
în tonuri intense de burgundy. Pentru a
păstra echilibrul și luminozitatea chipului,
restul tenului trebuie machiat în tonuri
naturale. Părul, mai ales dacă este lung,
poate fi pieptănat cu cărare pe mijloc și

coafat
lejer.

Natural în tonuri autumnale

Ești șatenă sau ai părul castaniu? Poţi
alege din nuanţele delicate al frunzelor to-
nuri de marouri calde pentru pleoapele
tale. Fie că ai ochii căprui, verzi sau albaștri,
aceste culori îi vor pune în valoare. Iar
pentru buze, glossurile translucide sunt o

variantă care se potrivește acestei propu-
neri a specialiștilor în imagine. Vei crea,

astfel, un look unitar, în trend
cu nuanţele toamnei.

Hippie şic

Adaptează acest look creionat în
nuanţe tomnatice unui păr foarte
închis la culoare. Ai grijă să alegi,
pentru machiaj, culori calde, pentru
ca tenul nu-și piardă din strălucirea
naturală. Accentul cade pe lumino-
zitatea tenului și pe nuanţele naturale
de pe buze. Completează machiajul
autumnal cu părul pieptănat cu cărare
pe mijloc și prins într-un coc lejer.

Anii ‘60

Un machiaj cat eyes exagerat este unul
dintre look-urile semnătură ale sezonului.
Codiţele prelungi au efect optic de alun-
gire a ochilor, fiind cheia întregului look.
Nu uita de regula care spune că dacă ai
ochii conturaţi, buzele și restul machiajului
ar trebui să fie cât mai natural. Părul prins
într-un coc a la anii ’60 completează look-
ul retro atât de întâlnit pe podiumurile din
acest sezon.

Rebel touch

Conform site-ului csid.ro ombre-ul
rămâne în tendinţe și în acest sezon, iar
pe părul lung, ușor răvășit efectul de lu-
minozitate este amplificat. Conturarea pu-
ternică a ochilor prin folosirea dermato-
grafului și a fardului pudră pe linia genelor
a ambelor pleoape creează un look ușor
dramatic. Completează-l cu un ruj perlat
în tonuri apropiate de nuanţa buzelor.
Linii din viitor

Tușele grafice care creează machiaje
futuriste se completează cu linia asimetrică
a bretonului, fiind compatibile cu nuanţele
închise de păr. Machiajul ochilor, desprins,
parcă, din viitor, se completează cu buze
în culori naturale și un wet look lejer. Un
look desprins, parcă, dintr-un film SF. 

Buzele şi ochii joacă rolul principal în machiajele toamnei, completându-se cromatic. Dacă
accentul cade pe buze, datorită unei nuanţe puternice, ochii vor fi machiaţi în tonuri naturale,
pentru a crea echilibrul perfect al machiajului. Dacă ochii sunt conturaţi în nuanţe intense,
buzele echilibrează prin tonuri neutre, naturale, apropiate de nuanţele buzelor. 

Trenduri `n machiaj ;i coafur[
pentru toamn[/iarn[ 2015/2016 

Zilele răcoroase au venit deja așa
că e momentul perfect să plecăm în
căutarea celui mai hot accesoriu al
toamnei< o eșarfă care poate scoate din
anonimat orice ținută.

Și avem de unde ne inspira! Cat-
walkurile acestui sezon au readus eșar-
fele în prim plan< de la variantele foarte
subțiri, din mătase, la cele un strop mai
excentrice ce seamănă mai degrabă cu
gulere de blană.

Exemple de bună purtare? La unii
designeri, eșarfele s-au asortat întoc-
mai rochiilor sublime, în timp ce la
al\ii ele au luat mai degrabă forma unor
panglici satinate, strânse într-o fundă
boemă la baza gâtului. Tot satinate, dar
mai ample și purtate deasupra rochiilor
pe gât, au fost și cele din show-ul House
of Holland, în timp ce la Balenciaga
variantele în dungi au adăugat un strop
de culoare ținutelor purtate de modele
pe catwalk.

Indiferent ce model v-a furat inima,
un lucru e cert< ve\i investi măcar în-
tr-o eșarfă sezonul acesta. 

E;arfa, cel mai hot accesoriu al toamnei
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Mogul imobiliar ;i vedet[ a se-
riei de reality “The Apprentice/
Ucenicul”, Donald Trump a creat
multe controverse peste Ocean cu
stilul s[u de comunicare ;i pozi\ia
lui fa\[ de nenum[rate probleme,
de la politica extern[ la imigra\ie
;i chestiuni sociale, de c]nd ;i-a
anun\at dorin\a de a intra ̀ n cursa
pentru nominalizarea la alegerile
preziden\iale din Statele Unite,
determin]nd-o pe actri\a Jennifer
Lawrence s[ afirme< “Dac[ ajunge
pre;edinte, asta va `nsemna
sf]r;itul lumii”.

~n ciuda nenum[ratelor interviuri
pe care magnatul ̀ n v]rst[ de 69 de ani
le-a dat ;i a ;tirilor pe care le-a creat ̀ n
ultima perioad[, via\a privat[ a familiei
Trump nu a fost adus[ `n prim-plan,
la fel ;i Melania (45 de ani), un fost
model din Slovenia care a emigrat `n
America, devenind cet[\ean american
`n 2006, la un an dup[ c[s[toria cu
Trump. Re\inut[ `n interviuri, aceasta
declar[ c[ nu este preg[tit[ s[ intre `n
politic[, prefer]nd s[-;i lase so\ul s[ se
ocupe de acest aspect, dar sprijinindu-
l ̀ n tot ceea ce face. Chiar dac[ Donald
are uneori p[reri ;i ie;iri care deran-
jeaz[, Melania r[spunde simplu< Do-
nald este Donald. “Chiar dac[ i se dau
sfaturi, poate c[ le va lua ̀ n considerare
pentru un moment, dar apoi va face

tot a;a cum vrea el. Nu po\i schimba o
persoan[. Las[-i s[ fie ei `n;i;i.”

Controversatul miliardar, care `;i
finan\eaz[ singur campania electoral[
(veniturile lui nete se ridic[ la 4,5 mi-
liarde de dolari, potrivit Forbes.com),
spune c[ poate cheltui c]t vrea el pen-
tru a se asigura c[ intr[ ̀ n cursa pentru
alegerile preziden\iale. Oricare va fi re-
zultatul, Trump se simte, `n mod evi-
dent, `n elementul s[u. La 69 de ani,
este tat[l a cinci copii ;i bunicul a ;apte
nepo\i (recentul anun\ al fiicei sale
Ivanka, ce urmeaz[ s[ mai aduc[ pe
lume un copil,  ridic[ num[rul
nepo\ilor la opt). Chiar dac[ a ajuns la
al treilea mariaj, primele dou[ cu
apari\ii dese `n paginile tabloidelor,
Donald are o rela\ie str]ns[ cu to\i co-
piii s[i. Fiind departe de familie dato-
rit[ campaniei electorale, simte c[ nu
mai are suficient timp pentru a-l pe-
trece cu cei dragi. “~i v[d mai rar pe
nepo\ii mei acum. Dar vor ̀ n\elege im-
portan\a acestui moment din via\a
noastr[.”

Trump a ̀ nt]lnit-o pe Melania la o
petrecere `n New York, `n 1998, un an
dup[ desp[r\irea de cea de-a doua so\ie
a lui, Marla Maples. “Am `ncercat s[-i
cer num[rul de telefon, dar nu a vrut
s[ mi-l dea.” ~ns[ Melania a acceptat
s[-l primeasc[ pe al lui, pe care l-a fo-
losit dup[ o perioad[ petrecut[ la o
;edin\[ foto pentru o revist[. Cei doi
s-au c[s[torit `n 2005, petrecerea de

nunt[ av]nd loc la Mar-a-Lag[, opu-
lenta re;edin\[ a lui Trump din Florida.
Barron, fiul lor ̀ n v]rst[ de 9 ani acum,
a venit pe lume `n urm[torul an. Me-
lania a reu;it s[ se ̀ n\eleag[ foarte bine
cu to\i copiii lui Donald din c[s[toriile
anterioare. “Sunt prietena lor, nu mama
lor. I-am ̀ nt]lnit c]nd erau adolescen\i.
Am fost la toate ceremoniile de absol-
vire a liceului ;i a facult[\ii, a;a c[ ne
cunoa;tem de foarte mult timp.”

Chiar dac[ are un stil de via\[ ex-
travagant ;i o cas[ `n care luxul apare
peste tot, de la pere\i tapeta\i cu aur la
podele din marmur[, coloane impre-
sionante, candelabre enorme din cris-
tal, fresce pe tavan ;i vederi panora-
mice asupra New York-ului, Melania
declar[ c[ prioritatea ei este aceea de a
fi mam[. Donald c[l[torind mult, ea e
cea care-;i petrece majoritatea timpu-
lui al[turi de fiul lor, f[r[ ajutorul unei
d[dace. “Dac[ ai prea multe ajutoare
`n cas[, nu prea apuci s[-\i cuno;ti co-
piii”, spune Donald. Atunci c]nd este
acas[, Trump petrece timp al[turi de
fiul s[u cel mic, duc]ndu-l la restaurant
sau juc]nd golf `mpreun[. “Este la
v]rsta la care `ncepe s[ `nve\e multe
lucruri ;i se descurc[ minunat”, spune
m]ndru tat[l.

Ceilal\i copii ai afaceristului recu-
nosc c[ le-ar fi greu s[ spun[ c[ nu au
fost r[sf[\a\i, mai ales c]nd prive;ti
opulenta re;edin\[ din New York unde
au crescut. ~ns[ au `nv[\at s[ nu con-

sidere niciodat[ c[ li se cuvin toate ace-
le bog[\ii. Fie c[ se jucau cu camioane
de juc[rie `n biroul tat[lui lor sau `l
ajutau pe ;antier dup[ cursuri, Donald
Jr. (37 de ani), Ivanka (33 de ani) ;i
Eric (31 de ani) - to\i ̀ n func\ii de con-
ducere `n cadrul Trump Organisation
- au fost educa\i pentru a conduce im-
periul familiei. “~ntotdeauna le-am re-
petat acela;i lucru, «F[r[ droguri, f[r[
alcool, f[r[ \ig[ri», chiar dac[ se s[tu-
rau s[ m[ tot aud[”, spune Trump. Ace-
lea;i lec\ii le aud acum ;i Tiffany (21
de ani) sau Barron.

Donald Jr., tat[ a cinci copii, ajut[
la conducerea afacerilor familiei, fiind
cel care supravegheaz[ multe dintre te-
renurile de golf Trump, chiar dac[ tat[l
lui se pl]nge c[ nu-l poate determina
s[-i plac[ mai mult sportul. Cresc]nd
al[turi de Donald Senior ;i v[z]nd eti-
ca lui profesional[, a venit de la sine
implicarea lui `n afacerile familiei.

Ivanka a ;tiut din copil[rie c[ ea ;i
fra\ii ei aveau ̀ n s]nge afacerile imobi-
liare. Tat[l obi;nuia s[-i trimit[ `nc[
de la 6 ani schi\ele cl[dirilor pe care
urma s[ le construiasc[, spun]ndu-i
c[ de-abia a;teapt[ ca fiica lui s[ poat[
lucra al[turi de el. Dup[ ce s-a al[turat
companiei, la terminarea studiilor uni-
versitare, Ivanka ;i-a dat seama c[ i s-
a oferit dintr-o dat[ mult[ responsabi-
litate f[r[ s[ o fi meritat neap[rat. Acest
lucru a determinat-o s[ munceasc[ ;i
mai mult pentru a demonstra c[ poate

contribui la conducerea companiei
tat[lui ei. 

Cel de-al doilea fiu al lui Trump,
Eric, `i datoreaz[ tat[lui ;i mamei lui
modul ̀ n care au fost crescu\i, ca ni;te
copii normali. ~mpreun[ cu fratele lui
mai mare, au fost tot timpul pu;i s[
munceasc[, f[c]ndu-i astfel con;tien\i
de valoarea banilor, dar ajut]ndu-i `n
acela;i timp s[ stea departe de proble-
mele adolescen\ei. “A fost o copil[rie
;i o adolescen\[ plin[ de lec\ii pe care
le folosim ;i acum, zi de zi.”

Tiffany, fiica lui Donald cu fosta
lui so\ie Marla Maples, studiaz[ la
aceea;i universitate pe care a urmat-o
tat[l ei, University of Pennsylvania,
specializarea ei fiind sociologia ;i stu-
diile urbane, tat[l fiind foarte m]ndru
de rezultatele fiicei lui.

Trump a \inut s[ fie un tat[ bun
pentru to\i copiii lui, chiar ;i ̀ n perioa-
da c]nd a trecut prin cele dou[
divor\uri. Dup[ desp[r\irea de Ivana,
`n 1990, cei trei copii ai lor (Donald
Jr., Ivanka ;i Eric) au fost trimi;i la o
;coal[ cu internat pentru a-i \ine de-
parte de r[zboiul mediatic dintre
p[rin\ii lor (Trump a `nceput rela\ia
cu a doua lui so\ie pe vremea c]nd ̀ nc[
era c[s[torit cu Ivana). Donald ̀ ;i laud[
copiii pentru puterea lor de a trece pes-
te acea perioad[ din via\a lor. “Copiii
sunt mai puternici dec]t credem noi,
cresc]nd frumos ;i devenind ni;te oa-
meni de care suntem foarte m]ndri.” 

Familia Trump `n prim-plan


