
În urma unor anchete şi ju-
decăţi superficiale, doi cetăţeni
sătmăreni, nevinovaţi, se află în
detenţie din 28 septembrie
2015. Aceasta este concluzia la
care a ajuns lt. col (r) Ioan Co-
roian, ̀ n urma unei anchete jur-
nalistice, demarate din anul
2015. Condamnarea s-a bazat
exclusiv pe declaraţiile a doi mi-
nori, dintre care unul grav han-
dicapat, fără nicio altă probă,
spune lt. col. (r) Ioan Coroian.

Ferdinand I a fost supranumit 
“Integratorul de țară”, precum
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Testul poligraf infirm[ concluziile
finale ale sentin\ei pentru
crima de la Micula, din 2015

Preşedintele Statelor Unite,
Donald Trump, va fi personaj într-
un nou desen animat produs de
prezentatorul de televiziune
Stephen Colbert, a anunţat joi
postul de televiziune Showtime,
care a comandat, pentru început,
zece episoade a câte jumătate de
oră, potrivit AFP.

Serialul animat, care va fi lansat
în toamna acestui an, va povesti
aventurile preşedintelui SUA şi ”ale
celei mai puternice familii din
lume”, a transmis canalul TV, parte
a grupului CBS.

”Ştiu că multă lume voia să îl
facă şi mă simt onorat că
preşedintele a invitat echipa noastră
în zona sa privată”, a transmis
Colbert. ”Am văzut câteva
fragmente şi sunt nerăbdător să îl
arătăm pe omul din spatele MAGA
(Make America Great Again)”, a
făcut el referire la cele patru celebre
cuvinte pe care Trump le repetă
neîncetat de când şi-a început
campania electorală.

După un început dificil la
cârma programului ”The Late
Show” al CBS, în toamna anului
2015, Stephen Colbert a cunoscut
o mare popularitate odată cu
alegerea lui Donald Trump în
funcţia de preşedinte.

Donald Trump
va deveni personajul
unui serial de
desene animate

      Consumul excesiv de
ciocolată poate să îi facă pe bărbați
să devină neliniștiți și deprimați,
potrivit unui studiu publicat
recent în Marea Britanie, ale cărui
rezultate indică faptul că zahărul
poate să influențeze starea de
dispoziție a oamenilor. Oamenii

de știință au descoperit că bărbații
care consumă mai mult de 67 de
grame de zahăr pe zi se confruntă
cu o creștere de peste 20% a
riscului de a dezvolta o tulburare
de dispoziție în comparație cu
aceia care consumă mai puțin de
39,5 grame de zahăr pe zi. 

Ciocolata `n exces `i face pe b[rba\i
anxio;i ;i deprima\i

S`n`tate Frumuse]e&
Hidratarea corpului este 
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Ferdinand I de Hohenzol-
lern-Sigmaringen a fost al doilea
rege al României, succesorul la
tron al lui Carol I, din 10 octom-
brie 1914 până la moartea sa în
1927.

Începând cu 1889 a devenit
Principe de Coroană al Regatu-
lui României, în urma renunțării
tatălui ;i fratelui său mai mare,
Wilhelm, la drepturile de succe-
siune la coroana regală a Româ-
niei.

Din acest moment s-a stabilit în
România, unde ;i-a continuat cariera
militară, având ;i o serie de comenzi
onorifice, ajungând până la gradul de
general de corp de armată.

Regele Ferdinand I a fost căsătorit
cu principesa Maria de Edinburgh.
Primele întâlniri ale celor doi, din
anul 1891, au fost e;ecuri totale, dar
împăratul german îi ordonă lui Fer-
dinand să rezolve situația, ace;tia au
avut împreună ;ase copii. Primii ani
ai căsniciei nu au fost dintre cei mai
fericiți, fiind marcați de faptul că, a;a
cum arăta Maria, "soțul meu era sub-
jugat de cultul pentru bătrânul fier,
tremurând mereu la gândul că acțiu-
nile sale l-ar putea nemulțumi pe acest
sclav al datoriei care era capul fami-
liei."

În cartea "Ferdinand I Întemeie-
torul României Mari" scrisă de Eugen
Wolbe, autorul transcrie vorbele re-
gelui care s-a adresat soldaților după
moartea regelui Carol I ;i anunța pre-
luarea sarcinilor de la iubitul său
unchi, devenind astfel succesorul tro-
nului. 
"Soldați! După muncă neîntrerup-

tă, semicentenară, iubitul nostru rege,
împov[rat de ani ;i de măreție, a în-
chis pentru totdeauna ochii pe care
cu dragoste i-a îndreptat necontenit
către voi. Inima lui de părinte v-a în-
soțit zi ;i noapte. El v-a condus la glo-
rie ;i onoare. Cu laurii adunați pe
câmpurile de luptă ;i-a încoronat
fruntea ;i v-a încununat frunțile.

Soldați!
Cu inima plină de durere, dar ;i

plină de speranță preiau greaua sar-
cină care mă a;teaptă. Voi mă veți ur-
ma cu credință pe drumul trasat de
către primul vostru rege ;i căpitan.
Eu, la rândul meu, vă iubesc ;i am în
voi încrederea pe care un tată o are în
copiii săi ;i vă rog, a;a cum a făcut-o
;i El, să vă punenți munca asiduă ;i
sufletul în slujba țării ;i a tronului".

Principele Ferdinand a ajuns pe
tronul României la 11 octombrie
1914, după moartea regelui Carol I.
Era o perioadă crucială din istoria
României, marcată de izbucnirea Pri-
mului Război Mondial, în care atât
familia regală, cât ;i întreaga societate
românească era profund divizată în
tabere ce susțineau fie neutralitatea,
fie intrarea în război de partea uneia
sau alteia dintre cele două alianțe afla-
te în conflict.

În ciuda presiunilor financiare ;i
morale atât din partea Antantei, cât
;i a Puterilor Centrale, România a ră-
mas credincioasă neutralității în de-
cursul primilor doi ani ai primului
război mondial. Țara nu era pregătită
de război, Ferdinand reu;ea să reziste
presiunilor interne ;i externe, pentru

a se alătura uneia dintre tabere.

A luptat de partea
Antantei `n timpul
Primului Război Mondial

A condus România în timpul Pri-
mului Război Mondial, alegând să
lupte de partea Antantei împotriva
Puterilor Centrale, fapt care a avut ca
efect excluderea sa din Casa Regală
de Hohenzollern, de către ;eful acestei
case, împăratul Wilhelm al II-lea al
Germaniei. "În mine s-a închis lupta
între con;tiință ;i inimă. Con;tiința
a învins. Am speranța pe care nimic
n-o poate diminua că-l voi învinge pe
Mackensen, căci am reu;it să înving
în mine un Hohenzollern!", a spus re-
gele în fața parlamentului de la Ia;i.

Dorința României 
de realizare a unui 
stat național unitar

Ferdinand ;i primul ministru Io-
nel Brătianu s-au folosit de legăturile
reginei Maria cu casele regale rusă ;i
britanică pentru a prezenta detaliat
dorințele României de realizare a unui
stat național unitar, precum ;i justi-
ficările temeiurilor pe care se bazau
aceste dorințe. Prin aceste contacte
"neoficiale" a fost posibilă "ocolirea"
constrângerilor neutralității ;i facerea
cunoscută a poziției României.

Regele Ferdinand I a avut un rol
esențial în reorganizarea armatei care,
în 1917, a obținut resunătoarele vic-
torii  de la Ouituz,  Mără;e;t i  ;i
Mără;ti. Contribuția României la tri-
umful forțelor aliate a fost recunos-
cută ulterior, prin Tratatul de la Ver-
sailles. În timp ce Basarabia se împo-
trivea Ucrainei care dorea să o ane-
xeze, Rusia, rupând relațiile de natură
diplomatică, sechestrează tezaurul
României, iar Bucovina hotără;te uni-

rea cu provinciile române;ti, în Tran-
silvania, Consiliul Național Român
Central decide unirea cu Regatul.

La Adunarea Națională de la Alba
Iulia, în prezen\a a peste 1.200 de de-
legați, din toate provinciile române;ti,
Vasile Goldi; cite;te, în Sala Unirii,
decretul care exprimă actul Unirii, ca
un fapt împlinit.

Personalitatea regelui Ferdinand
este strâns legată de momentul Marii
Uniri precum ;i de definitivarea acelei
Românii Mari la care visam cu toții ;i
de care ne aducem aminte cu emoție.

Om de o vastă cultură, poliglot ;i
botanist pasionat, Regele Ferdinand
a fost sincer dedicat românilor, sub
cârmuirea sa înregistrându-se cea mai
înfloritoare perioad[ a statului româ-
nesc modern.

Viața regelui, din primii
ani, până la moarte,
scrisă de Eugen Wolbe

În cartea "Ferdinand I Întemeie-
torul României Mari" scrisă de Eugen
Wolbe, este prezentată în întregime
viața regelui, din primii ani, până la
moartea sa.

Eugen Wolbe, profesor de germa-
nă ;i franceză la un liceu din Berlin,
intră în legătură cu unul dintre fo;tii
secretari ai regelui Carol I, prime;te
inițiativa de a veni în România, unde
a avut ocazia să cerceteze mai multe
dintre hârtiile rămase de la Carmen
Sylva, inclusiv corespondența sa, în
timp pierdută, cu împărăteasa Elisa-
beta a Austro-Ungariei. La scurtă vre-
me după apariția volumului, Wolbe a
fost decorat cu Ordinul "Steaua Ro-
mâniei", în grad de ofițer.
"Succesorul la tron nu l-a criticat

niciodată pe rege, foarte rar s-a ex-
primat răutăcios referitor la el. Un cu-
vânt incriminator la adresa acestuia
i-ar fi apărut ca o lipsă de respect. În

general, prințul avea un foarte pro-
nunțaț simț al familiei. De;i tempe-
ramentul său era completamente opus
celui al împăratului german, el i-a
păstrat totu;i fostului său Comandant
suprem ;i ;efului Casei de Hohenzol-
lern devotament statornic, ba chiar
admirație", scrie Eugen Wolbe.
"Minte cumpănită, vorba măsu-

rată, precisă, judecată clară, înțelege
lucrurile dintr-o dată, î;i întrebuin-
țează limba numai atuncea, când ar
avea de spus ceva bine gândit. În in-
timitate, voios, glumeț pe socoteala
slăbiciunilor omene;ti, însă niciodată
personal> compătimitor ;i darnic, bla-
jin cu toată lumea, prieten de temei",
spune profesorul Vasile D. Păun des-
pre regele Ferdinand I.

Chiar dacă unii contemporani l-
au considerat pe Ferdinand I omul
prea timid, uneori ;i prea influențabil,
nimeni nu a contestat meritele regelui
în realizarea statului național unitar
român, toți l-au recunoscut ca pe un
adevărat patriot, bun, generos ;i de-
votat țării, numindu-l pe bună drep-
tate, Ferdinand "Integratorul de țară"
sau " Regele Marii Uniri".

Personalitatea regelui Ferdinand
a fost una complexă, rezultată din in-
fuențele uneori contradictorii ale cre-
dinței catolice profunde, formației sa-
le umaniste, educației burgheze ger-
mane ;i cerințelor oficiale ale statu-
tului său de prinț mo;tenitor ;i apoi
rege. Aceste trăsături se puteau între-
zări încă din perioada sa de formare,
în Germania.

Ferdinand a murit la Sinaia, la 20
iulie 1927, în urma unui cancer galo-
pant la colon. A fost înmormântat la
Mănăstirea Curtea de Arge;. Succe-
sorul său la tron a fost principele Mi-
hai, care a  devenit al doilea rege al
României Mari, sub numele de Mihai
I dar care, din cauza minoratului, va
domni sub regență.

A consemnat Iulia Mercea

În preajma alegerilor din 19 noiem-
brie 1946, PNŢ a trimis un memoriu
secretarului general al ONU, Trygve Lie,
arătând abuzurile guvernului din Ro-
mânia. Deşi PNŢ a câştigat de departe
alegerile, acestea au fost falsificate, iar
Blocul Partidelor Democrate (care for-
ma guvernul de stânga al lui Petru Gro-
za) a ieşit învingător. 

Ceea ce a rămas cunoscut până în
ziua de azi drept „Înscenarea de la Tă-
mădău” a constituit momentul în care
comuniştii au lovit puternic PNŢ. În di-
mineaţa zilei de 14 iulie 1947, la orele
6.30, un grup de fruntaşi ţărănişti este
surprins de autorităţile comuniste, pe
câmpul de la Tămădău, localitate situată
la 46 de km de capitală, în timp ce în-
cerca să se îmbarce în două avioane IAR-
39, cu scopul de a fugi peste graniţă.
Din grup făceau parte< Ion Mihalache,
vicepreşedinte PNŢ, cu soţia, Nicolae
Penescu, secretar general PNŢ, cu soţia,
Nicolae Carandino, directorul ziarului
“Dreptatea”, cu soţia, Ilie Lazăr, doctorul
Constantin Gafenco, inginerul Gheor-
ghe Popescu, Dumitru si Eugen Borcea.
Proiectul fugii peste graniţă fusese pus
la punct încă din 6 iulie când Grigore
Gafencu, prin fiul fruntaşului ţărănist
Emil Haţieganu, a comunicat posibili-
tatea fugii în occident cu două avioane
IAR. Destinaţia finală urma sa fie Marea
Britanie, pentru a-i informa pe oficialii
din statele occidentale despre ceea ce se
petrecea cu adevarat în ţară. Pentru Iuliu
Maniu, faptul era „o datorie morală”,
dar, considerându-se „prea b[trân”, a re-
fuzat să plece, lăsându-şi mai tinerii co-
legi să ducă la îndeplinire misiunea. Ei
urmau sa fie ajutaţi de aviatorii Lustig
Romulus şi Gheorghe Preda şi de şoferii
Aurel Popa şi Petre Rusu. Toţi cei 14 au
fost arestaţi şi duşi într-o carceră a Mi-
nisterului de Interne. 

La 19 iulie 1947, Adunarea Depu-
taţilor a ridicat imunitatea parlamentară
a demnitarilor ţărănişti, pentru a putea
fi arestaţi. S-a interzis activitatea ziarului
„Dreptatea”, oficiosul PNŢ, iar Iuliu Ma-
niu, împreună cu întreaga conducere a
partidului au fost arestaţi. La 29 iulie
1947, printr-un jurnal al Consiliului de
Miniştri s-a decis dizolvarea Partidului
Naţional Ţărănesc. În aceeaşi zi a fost
convocată Adunarea, în cadrul căreia,
pe baza unui raport întocmit de Teohari
Georgescu, s-a aprobat lichidarea PNŢ,
cu 294 de voturi pentru şi unul împo-
trivă.

Înscenarea judiciară împotriva PNŢ
are loc între 29 octombrie - 11 noiem-
brie 1947, când Iuliu Maniu, pe atunci
în vârstă de 75 de ani, a fost condamnat
la muncă silnică pe viaţă, transformată
în temniţă grea pe viaţă şi degradarea
civică pe 10 ani.

~n urm[ cu
70 de ani comuni;tii

dizolvau PN|

EVENIMENT
Chiar dacă unii contemporani l-au considerat pe Ferdinand I omul prea timid, uneori ;i prea

influențabil, nimeni nu a contestat meritele regelui în realizarea statului național unitar român,
toți l-au recunoscut ca pe un adevărat patriot, bun, generos ;i devotat țării, numindu-l pe bună
dreptate, Ferdinand "Integratorul de țară" sau " Regele Marii Uniri".

Regele Ferdinand I a fost căsătorit cu principesa Maria de Edinburgh. Primele întâlniri ale celor doi, din anul 1891, au
fost e;ecuri totale, dar împăratul german îi ordonă lui Ferdinand să rezolve situația, ace;tia av]nd împreună ;ase copii
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Principele Ferdinand a ajuns pe tronul României la 11 octombrie 1914, după moartea regelui Carol I
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CRIME
Condamnarea s-a bazat exclusiv pe declaraţiile a doi minori, dintre care unul grav handicapat,

fără nicio altă probă. 
Judecătoarea a preluat necritic toate concluziile anchetatorilor, care porniseră iniţial pe o pistă

greşită, dar nu au acceptat să revină nici când au fost descoperiţi adevăraţii făptaşi. Pentru a nu
li se descoperi greşeala, au preferat cu toţii - anchetatori şi instanţe – să potrivească faptele după
ipoteze, nu invers. Rezultatul a fost condamnarea a două persoane nevinovate.

În urma unor anchete şi jude-
căţi superficiale, doi cetăţeni săt-
măreni, nevinovaţi, se află în de-
tenţie din 28 septembrie 2015.
După o primă sentinţă dată de
Tribunalul Satu Mare în 5 octom-
brie 2016, dar desfiinţată de Cur-
tea de Apel Oradea, dosarul este
trimis spre rejudecare.

Acelaşi tribunal îi condamnă din
nou, în 8 mai 2017, pe Lingurar Bela la
18 ani, iar pe Varga Cristian la 5 ani. De-
osebirea este că Varga Cristian primeşte
o condamnare de 12 ani în primul proces
şi de doar 5 ani la rejudecare, deci o re-
ducere de 7 (!) ani.

În continuare, facem trimiteri la tex-
tul din Sentinţa penală nr. 69 din 8 mai
2017, dosar nr. 742/83/2016.

Concluzii care se bat cap în cap

Principala fractură logică în cerce-
tare constă în faptul că anchetatorii
susţin că uciderea unei femei de 81 de
ani s-a produs în “două ture” (pag. 5, ali-
neatul 4), respectiv de două grupuri de
infractori.

Dintre cele două declaraţii contra-
dictorii ale lui Toma Lajos Miklos (cri-
minal dovedit), judecătoarea a optat
pentru varianta care corespunde ipotezei
iniţiale a anchetatorilor (care îi inculpă
şi pe Varga Cristian şi pe Lingurar Bela).
Astfel, în sentinţă (pag. 5, al. 1) scrie<
“(...) cei doi inculpaţi (Toma Lajos Mik-
los şi Lakatos Giani – n.n.) (...) au admis
că au fost la faţa locului împreună, au
indicat că loviturile au fost aplicate în
capul victimei în timp ce aceasta era în
poziţie şezândă, deşi din declaraţia de
suspect a lui Toma Lajos Miklos a rezul-
tat că în momentul în care au intrat, vic-
tima era căzută jos”.  

Deducţii şi interpretări 
controversate

Judecătoarea optează pentru varian-
ta a doua, defavorabilă incriminaţilor, şi
procedează la următoarea deducţie< “(...)
fapt ce denotă că victima a fost ridicată
şi aşezată pe fotoliu şi i s-au aplicat lovi-

turi în cap într-un moment în care se
afla în stare de agonie cauzată de lovitu-
rile anterior aplicate de inculpaţii Varga
Cristian şi Lingurar Bela”.

Oare nu puteau făptaşii să o loveasă
pe victima muribundă în poziţie culcată,
numai “ridicată  şi aşezată pe fotoliu”?
La prima vedere, manevrele par absurde,
dar ele au o ţintă cât se poate de logică<
e ca şi cum criminalii ar fi făcut eforturi
pentru ca toate etapele să corespundă
cu ipoteza iniţială a anchetatorilor. Altfel
spus, ca să poată demonstra implicarea
lui Varga Cristian şi Lingurar Bela. 

De asemenea (pag. 5 al. 3), se scrie<
“inculpaţii Toma Lajos Mikllos şi Laka-
tos Giani i-au aplicat lovituri, lipsa de
reacţie a victimei fiind explicată cu aceea
că victima se afla deja în stare comatoa-
să”. 

Ce rost aveau loviturile în cap apli-
cate asupra unei femei de 81 de ani “în
agonie” şi “în stare comatoasă”? Nu o
puteau jefui fără să o ridice şi apoi să o
aşeze în fotoliu, iar în final să o omoare? 

Este o interpretare clar forţată şi ten-
denţioasă, bazată pe declaraţii contra-
dictorii. Asta ca să nu mai vorbim şi de
ezitările anchetatorilor înşişi (pag. 3, al.
1)< “Lingurar i-ar fi spus”> “i-ar fi cerut”,
expresii care trădează o incertitudine ba-
zată pe presupuneri.

Nicio probă din anchetă
nu îi inculpă pe Varga
Cristian şi pe Lingurar Bela

Mai mult decât atât, nicio probă din
anchetă nu îi inculpă pe Varga Cristian
şi pe Lingurar Bela. În schimb, există
probe indubitabile în incriminarea ade-
văraţilor vinovaţi< Toma Lajos Miklos şi
Lakatos Giani. 

De asemenea, în sentinţă nu este
menţionată o posibilă probă< chiştoacele
de ţigări, aflate în scrumiera din casa
victimei. 

În ceea ce priveşte declaraţia marto-
rei Sugar Maria Lisa, rezultă din sentinţă
(pag. 11, aliniat 8) că “nu a fost la lo-
cuinţa victimei şi nu cunoaşte unde se
află aceasta”. Acest neajuns (la fel ca în
cazul lui Varga Cristian) se putea clari-
fica prin reconstituirea crimei, ceea ce
anchetatorii au omis.

Până şi testul poligraf infirmă con-
cluziile finale din sentinţă< la “Lingurar
Bela testul a ieşit negativ”, în timp ce la
Lakatos Giani (criminal dovedit) “a ieşit
pozitiv” (pag. 6, al. 3 şi 4). 

Mai mult, declaraţia lui Varga Cri-
stian infirmă concluziile din raportul de
autopsie, reluate în sentinţă (pag. 6, al.
8)< „susţine că i-ar fi aplicat lovituri peste
picioare, fapt infirmat de raportul de au-
topsie întrucât pe picioarele victimei nu
au fost identificate niciun fel de urme”.
Iată cât de mult poţi să te bazezi pe de-
claraţiile unui copil cu facultăţile mintale
reduse.

Alte probe care ar fi elucidat cazul
ar fi fost audierea martorilor< Rednic
Constantin (care i-a dat o sumă de bani
lui Varga Cristian în preziua crimei) şi
Ungvari Tibor (ar confirma data şi ora
prezenţei lui Varga Cristian, Lingurar
Bela şi Sugar Maria Lisa la o terasă din
vecinătatea casei sale).

Audierea s-a făcut la 6 luni 
de la comiterea faptei, dup[
ancheta jurnalistic[ realizat[
de lt.col (r) Ioan Coroian

Sentinţa conţine şi alte afirmaţii ne-
conforme realităţii. Se scrie< (pag. 4, al.
13) “Urmare a celor constatate în rapor-
tul de expertiză menţionat, s-a procedat
la audierea lui Toma Lajos Miklos”. Nu.
Audierea nu s-a făcut ca urmare a ra-
portului de expertiză, ci s-a făcut după
6 luni de la comiterea faptei, ca urmare
a anchetei jurnalistice realizate de lt.col
(r) Ioan Coroian. El a depistat adevăraţii
făptaşi în 9 martie 2016, aşadar după 6
luni, apoi i-a denunţat, iar pe 11 martie
2016 (după doar două zile), Toma Lajos
Miklos şi Lakatos Giani au fost arestaţi.
Însă acest lucru este trecut sub tăcere.

Ioan Coroian este avantajat de faptul
că a fost poliţist timp de 10 ani în Micula,
aşadar cunoaşte oamenii şi topografia
locului, dar procuroarea de caz nu şi-a
făcut timp să-l audieze când a solicitat
acest lucru.

Cu toate acestea, Varga Cristian şi
Lingurar Bela, deşi nevinovaţi, nu au fost
puşi în libertate. Ba mai mult, au fost
condamnaţi şi la rejudecare. 

O recercetare a crimei, făcută de alţi

anchetatori, ar garanta obiectivitate în
concluzii şi ar pune în evidenţă pista
greşită pe care au pornit iniţial ancheta-
torii, respectiv arestarea a doi nevinovaţi.
De fapt, acoperirea acestei greşeli este
miza anchetatorilor.

În cele ce urmează, redăm situaţia
fiecărui arestat în parte (care oferă indicii
suplimentare, relevante pentru caz), cu
trimiteri la textul din sentinţă.

Varga Cristian

În urma unui concurs de împreju-
rări, anchetatorii au pornit investigaţiile
pe o pistă greşită, arestând două persoa-
ne nevinovate pe baza unor declaraţii
luate de la un minor  cu retard mental –
Varga Cristian. Cităm din sentinţă, pag.
7, aliniat 1< “are un intelect scăzut (IQ
55)”. 

Varga Cristian deţine certificat (nr.
946 din 9 nov. 2011), eliberat de Comisia
pentru protecţia copilului de pe lângă
Consiliul Judeţean Satu Mare, prin care
este încadrat în grad de handicap mediu.
De altfel, el este total analfabet. După
cum ne-a spus tatăl său, declaraţiile lui
Cristian au fost redactate la calculator
de poliţişti, el neştiind să scrie. Doar a
semnat, explicându-i tatălui său că
poliţiştii i-au promis că îl vor  lăsa liber
dacă semnează. 

De altfel, Varga Cristian şi-a retractat
declaraţiile iniţiale, spunând că au fost
“date la presiunea organelor de poliţie”
(pag. 10, al. 11). Cu toate acestea, pe de-
claraţiile sale se bazează sentinţa de con-
damnare a două persoane. 

Iniţial, el a fost condamnat la 12 ani,
iar în sentinţa de rejudecare a fost con-
damnat la 5 ani.

Sugar Maria Liza

Este minoră (13 ani, la data eveni-
mentului). Declaraţia sa a fost luată după
circa 10 ore de anchetă, aşadar fiind obo-
sită. Ea a declarat în media că poliţiştii
i-au pus în faţă declaraţia lui Varga Cri-
stian, cu precizarea „nu are rost să nu
recunoşti fiindcă Varga zice că şi tu ai
fost”. În aceste condiţii, zice Sugar “am
semnat plângând”. De altfel, şi în sentinţă
(pag. 11, aliniat 8) scrie următoarele<

“Martora Sugar Maria Lisa (...) nu-şi
menţine declaraţia dată în cursul urmă-
ririi penale (...) insistând asupra faptului
că nu a fost la locuinţa victimei şi nu cu-
noaşte unde se află aceasta”. Nu era re-
levantă şi lămuritoare o reconstituire a
cazului?

Lingurar Bela

Celălalt inculpat, Lingurar Bela, con-
damnat la 18 ani de detenţie, nu a recu-
noscut de la bun început că ar fi implicat
în crimă. Nu că “a refuzat constant să
facă orice fel de declaraţii”, aşa cum scrie
în sentinţă (pag. 7, aliniat 1), ci nu avea
ce să declare din moment ce nu a parti-
cipat la crimă. De altfel, el este singurul
care “şi-a menţinut poziţia pe care a avut-
o şi în primul ciclu procesual” (pag. 10,
al. 8). Şi testul poligraf a ieşit negativ,
conform textului din sentinţă, amintit
mai sus.

Concluzii

Condamnarea s-a bazat exclusiv pe
declaraţiile a doi minori, dintre care unul
grav handicapat, fără nicio altă probă. 

Judecătoarea a preluat necritic toate
concluziile anchetatorilor, care porniseră
iniţial pe o pistă greşită, dar nu au ac-
ceptat să revină nici când au fost desco-
periţi adevăraţii făptaşi. Pentru a nu li
se descoperi greşeala, au preferat cu toţii
- anchetatori şi instanţe – să potrivească
faptele după ipoteze, nu invers. Rezul-
tatul a fost condamnarea a două persoa-
ne nevinovate.

Neglijenţe în redactare

În afară de erorile de conţinut, textul
sentinţei, redactat pe 23 de pagini, este
deosebit de prolix, fapt care îngreunează
înţelegerea. Câteva exemple< la pag. 6,
alineatul 1 găsim un pomelnic de peste
zece nume (pe 7 rânduri), absolut irele-
vante pentru cercetare. La pag. 7, alinea-
tul 2 - se relatează o întâmplare, pe 18
rânduri, care nu contribuie cu nimic la
elucidarea cazului. Propoziţia “minora
care nu răspunde penal” se repetă de pa-
tru ori (în pag. 2 şi 3).

V. Nechita

Dintre cele două declaraţii contradictorii ale lui Toma Lajos Miklos (criminal dovedit), judecătoarea a optat pentru
varianta care corespunde ipotezei iniţiale a anchetatorilor (care îi inculpă şi pe Varga Cristian şi pe Lingurar Bela)

Testul poligraf infirm[ concluziile finale ale
sentin\ei pentru crima din Micula, din 2015

În urma unor anchete şi judecăţi superficiale, doi cetăţeni sătmăreni, nevinovaţi, se află în detenţie din 28 septembrie 2015

Echipajele de criminali;ti s-au deplasat la locuin\a Ilenei Nagy de 81 de ani, dup[
ce aceasta a fost g[sit[ f[r[ suflare `n propria cas[, `n data de 26 septembrie
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Nu a mai rămas decât o zi  pâ-
nă ce intrăm în luna lui Gustar,
când fructele î;i dau pe deplin
aroma ;i dulceața. August  este o
lun[ care abund[ ̀ n activit[\i, fi-
ind marcat[ de trei  mari
s[rb[tori cre;tine< 6 august  -
Schimbarea la fa\[ (Probejania),
15 august - Adormirea Maicii
Domnului (Sf]nt[ Maria Mare)
;i 29 august - T[ierea capului
Sf]ntului Ioan Botez[torul.

~n prima zi  din Gustar este
s[rb[torit[ Ziua Crucii sau Macaveii,
cum mai este cunoscut[ ̀ n popor fiind
o sărbătoare cu dată fixă. ~n aceast[
zi, oamenii stropesc cu agheasm[
gr[dinile ;i livezile, sfin\esc la biseric[
spice de gr]u, boabele rezultate prin
frecarea lor `n podul palmelor fiind
amestecate cu s[m]n\a ce urmeaz[ s[
f ie sem[nat[.  Aceast[ zi  se mai
nume;te ;i Macaveiul stupilor deoa-
rece se spune c[ este ultima zi `n care
se mai poate aduna mierea, care
cap[t[ virtu\i speciale. 

~n 1 august se culeg ;i se 
sfin\esc plantele de leac

De asemenea, mai este cunoscut[
;i sub denumirea de Macaveiul ursu-
lui, deoarece `ncepe perioada de
`mperechere a ur;ilor. ~n popor, ziua
este \inut[ `n special pentru boli, dar
;i pentru evitarea pagubelor provocate
de ur;i, dar este ;i ziua dedicată  cu-
legerii plantelor de leac ;i sfințirii
acestora. Nu `n ultimul r]nd, `n data
de 1 august `ncepe postul Sfintei
M[rii, denumirea popular[ a zilei fi-
ind Macavei Cap de Post.

Schimbarea la față
sau Probejania 

La 6 august, calendarul `nsem-
neaz[ o alt[ mare s[rb[toare, Schim-
barea la fa\[ sau Probejania. ~n calen-
darul popular, aceast[ dat[ marcheaz[
hotarul `ntre var[ ;i toamn[. Tradi\ia
spune c[ de Schimbarea la față nu este
bine s[ pleci `n c[l[torie deoarece s-
ar putea s[ te r[t[ce;ti. Este momentul
despre care bătrânii spun că apele
r]urilor `ncep s[ se r[ceasc[, astfel c[
oamenii nu se mai scald[ ̀ n ele. Frun-
zele ̀ ncep s[ ̀ ng[lbeneasc[, berzele ;i
alte p[s[ri c[l[toare pleac[ spre \[rile
calde, insectele intr[ ̀ n p[m]nt. ~n zi-
ua Schimb[rii la fa\[ se `mpart stru-
guri ;i prune pentru sufletul mor\ilor

~n unele locuri se crede c[ berzele
pleac[ duc]nd r]ndunelele pe spate,
iar oamenii \in aceast[ s[rb[toare
pentru ca p[s[rile s[ ajung[ cu bine
la destina\ie. Insectele care nu intr[
`n p[m]nt vor fi omor]te. Se crede c[
dac[ un fl[c[u vede un ;arpe ;i nu `l
omoar[, reptila se va preface ̀ n zmeu.
Oamenii nu lucreaz[ `n aceast[ zi ;i
`ncearc[ s[ nu se certe unii cu al\ii.
Tot acum se recolteaz[ plante ;i fructe
de leac, se fac prevestiri de timp pen-
tru toamna ce urmeaz[, iar poamele
sunt dulci ;i aromate. Este momentul
`n care se gust[ din rodul viilor, nu
`nainte ca strugurii s[ fie du;i la bise-
ric[. ~n unele regiuni se poste;te sau
se m[n]nc[ doar struguri. Exist[ ;i

obiceiul de a ̀ mp[r\i struguri ;i prune
pentru sufletul mor\ilor.

Sf]nt[ M[rie Mare este s[rb[toa-
rea cre;tin[ Adormirea Maicii Dom-
nului, celebrat[ la 15 august. 

Aceast[ s[rb[toare deschide, `n
calendarul popular, ciclul s[rb[torilor
de renovare a timpului la Anul Nou
Biblic, celebrat ̀ n preajma echinoc\iu-
lui de toamn[. Omul harnic de la \ar[
spune c[ `ntre S]nt[m[ria Mare ;i
S]nt[m[ria Mic[ (8 septembrie) este
timpul optim pentru sem[n[turile de
toamn[. Tot acum coboar[ turmele
de la munte, b[rba\ii `;i schimb[
p[l[ria cu c[ciula, iar cerbul spurc[
apele curg[toare ;i nu mai sunt bune
de sc[ldat.

~n aceast[ zi se ofer[ fructe ca po-
man[ pentru mor\i ;i se fac ritualuri
pentru legarea ciocului p[s[rilor. Una
din prevestirile de timp spune c[ dac[
`n aceast[ zi `nfloresc trandafirii,
toamna ce urmeaz[ va fi lung[.

Pelerinaje ;i rugăciuni
închinate Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui începe cu 1 august ;i are o durată
de două săptămâni. Luni, 31 iulie 2017
este lăsatul secului pentru Postul
Adormirii Maicii Domnului. Cele do-
uă săptămâni reprezintă  o nouă etapă

de pregătire duhovnicească, acest post
fiind închinat cinstirii Născătoarei de
Dumnezeu. În popor, postul mai este
numit ;i Postul Sântămăriei Mari  sau
Postul lui August. Părinții Bisericii
spun că acest post trebuie privit ca un
timp al bucuriei ;i al evlaviei pe care
credincio;ii o manifestă față de  Maica
Domnului. De la 1 august ;i până pe
15 august, când are loc praznicul
Adormirii Maicii Domnului, se citesc
în biserică Paraclisele Maicii Domnu-
lui ;i se fac pelerinaje la bisericile ;i
mănăstirile închinate Născătoarei de
Dumnezeu. Este totodată, un timp
când se intensifică rugăciunile către
Maica Domnului, prin toate cererile
de folos, de sănătate, ocrotire de ne-
cazuri ;i nevoi.

După cum spun sfinții părinți,
momentul Adormirii Fecioarei Maria
nu se regăse;te În Sfânta Scriptură.
Din cele scrise de Dionisie Areopagi-
tul aflăm că Fecioarei Maria i-a fost
descoperit momentul morții - ador-
mirii sale, iar apostolii care se aflau
în misiunea de propovăduire a evan-
gheliei în diferite țări au fost adu;i pe
nori la sicriul Maicii Domnului, unde
s-au rugat ;i au săvâr;it cântări.

Biserica a stabilit ca acest praznic
al Adormirii Maicii Domnului la 15
august să fie precedat de post.  În pri-
mele secole acest post nu se ținea peste

tot în acela;i timp ;i în acela;i fel.
Cre;tinii din Antiohia posteau doar
o singură zi, la praznicul Schimbării
la Față a Domnului. La Constantino-
pol se postea doar patru zile, iar cre;ti-
nii din Ierusalim erau singurii care
posteau opt zile. 

Datorită acestor diferențe legate
de timpul de postire, Biserica a stabilit
în final asupra duratei postului. Astfel,
în anul 1166, la Constantinopol a avut
loc întrunirea unui sinod prezidat de
Patriarhul locului, respectiv, Luca
Chrisober, unde s-a hotărât< “Postul
acesta să înceapă în ziua de 1 august
;i să se termine în dimineața zilei de
15 august, când începem sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului”.

Acest moment de rugăciune in-
tensă, a fost rânduit de Biserică pentru
a evidenția virtuțile alese ale Sfintei
Fecioare Maria ;i postul pe care ea în-
să;i l-a ținut ca pregătire pentru tre-
cerea la cele ve;nice.

B[tr]nii spun c[ atunci c]nd plou[
mult ̀ n postul Adormirii Maicii Dom-
nului, vom avea parte de o iarn[ cu
mult[ ninsoare. Tot `n aceast[ pe-
rioad[ se sfin\esc gr[dinile, boabele
de gr]u pentru sem[nat cum spuneam
`n r]ndurile de mai sus, dar ;i recol-
tele.

Între S]nt[m[ria Mare ;i
S]nt[m[ria Mic[ este timpul optim

pentru sem[n[turile de toamn[.

29 august - T[ierea capului
Sf]ntului Ioan Botez[torul

~n aceast[ zi nu se m[n]nc[ ;i nu
se bea vin, pentru c[ sunt asociate cu
s]ngele ;i amintesc de t[ierea Sf. Ioan.
De asemenea, nu se m[n]nc[ usturoi,
ceap[, mere, pere, `n general fructe ;i
legume rotunde care seam[n[ cu un
cap. Din acelea;i motive nu este folosit
cu\itul, toate alimentele fiind rupte cu
m]na. Este o zi `n care se \ine post.

Prevestiri de timp

Vorbind despre activit[\ile speci-
fice lunii august, calendarele agricole
ale vremii veneau `n `nt]mpinarea
omului gospodar cu o mul\ime de sfa-
turi. Este momentul `n care se `ncep
ar[turile pentru sem[n[turile de
iarn[, mieii sunt desp[r\i\i de mioare,
dar ;i  t impul pentru adunatul
semin\elor de legume. ~n august se
seam[n[ rapi\a, se face plivitul viei ;i
se usuc[ fructe pentru iarn[.

Totodat[ se fac o serie de prevestiri
de timp. Dac[ dup[ apusul soarelui
apare negura pe livezi ;i r]uri atunci
vom avea timp bun statornic, iar alu-
nele multe anun\[ o iarn[ grea. 

A consemnat  :tefania Cri;an

B[tr]nii spun c[ atunci c]nd plou[ mult `n postul Adormirii Maicii Domnului,
vom avea parte de o iarn[ cu mult[ ninsoare

Cele două săptămâni reprezintă  o nouă etapă de pregătire
duhivnicească, acest post fiind închinat cinstirii Născătoarei de
Dumnezeu. În popor, postul mai este numit ;i Postul Sântămăriei
Mari  sau Postul lui August.

Adormirea Maicii Domnului deschide ciclul s[rb[torilor
de renovare a timpului la Anul Nou Biblic

Omul harnic spune c[ `ntre S]nt[m[ria Mare ;i S]nt[m[ria Mic[ este timpul optim pentru sem[n[turile de toamn[

~n 29 august, la s[rb[toarea T[ierea capului Sf]ntului Ioan, nu se m[n]nc[ ;i nu se
bea vin, pentru c[ sunt asociate cu s]ngele ;i amintesc de t[ierea Sf. Ioan
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S~N~TATE
Este adjuvant în stările de hiperglicemie şi diabet. Stimulează secreţia de insulină. Indicat

persoanelor care nu pot metaboliza fenilalanina (fenilcetonurie). Poate induce starea de saţietate.
Nu provoacă apariţia cariilor dentare. Are acţiune hipoglicemiantă, hipotensivă, antibacteriană,
antivirală şi antimicotică. 

O alimentație nepotrivită, care in-
clude carne în exces și grăsimi saturate,
emoțiile negative și lipsa sportului fa-
vorizează apariția multor boli în orga-
nism. Dac[ nu normalizăm PH-ul sân-
gelui este mai dificilă vindecarea anu-
mitor boli grave sau mai puțin grave.

Valoarea PH-ului indică gradul de
aciditate din organism. Dacă este zero,
PH-ul este favorizant acid, dacă valoa-
rea este 14, atunci PH-ul este alcalin
iar când este șapte indică un PH ne-
utru. Specialiștii afirmă că PH-ul diferă
în funcție de fiecare organ în parte, ast-
fel el nu trebuie să aibă aceeași valoare
peste tot.

Consumul de alimente  alcaline, în
special fructe și legume, în formă cru-
dă, ajută la rehidratarea și detoxifierea
organismului.  În schimb, alimentele
acide sunt responsabile de senzația de
greutate a organismului, nervozitate
sau arsuri de stomac și poate duce la
anumite boli. 

Cea mai sigură cale către o sănătate
de fier o reprezintă un stil de viață
s[n[tos și o dietă care să mențină PH-
ul organismului la un nivel neutru. O
dietă, considerat[ s[nătoasă ar trebui
să conțină în proporție de 80-90% ali-
mente care au reacții alcaline.

Cele mai importante alimente care
favorizează un mediu alcalin sunt<

Fructele< mere, c[tina, caise, bana-

nă, cireșe, nuci proaspete de cocos, cur-
male, smochine, struguri, l[mâi verzi,
mango, pepene, rodii, citrice, zmeură,
ananas, proaspăt sau căpșuni

Legumele< anghinare, sparanghel,
avocado, sfecla roșie, gogoșari, mor-
covi, broccoli, varză, țelină, conopidă,
porumb dulce, vinete, usturoi, hrean,
salată verde, ceapă, patrunjel, cartofi,
mazăre verde sau ciuperci.

Alte alimente recomandate sunt<
cidru de mere, oțet, lapte bătut și crud,
migdale, uleiuri presate la rece, măsli-
ne, apă, soia, apă cu l[m]ie, sare de
mare, ceai verde sau din plante medi-
cinale. De asemenea, introducerea în
dieta zilnică de suplimente de Vitami-

na C alcalin[ are numeroase proprietăți
importante pentru dieta alcalin[ și nu
numai.

În plus, dacă în regimul zilnic sunt
incluse și alimente acide, în proporție
de 25%, organismul poate fi protejat
împortiva radicalilor liberi.O alimen-
tație potrivită, însoțită de exercițiile fi-
zice și suplimente nutriționale repre-
zintă pricipalele arme în combaterea
bolilor ;i creșterea PH-ului alcalin. Da-
că acordăm o atenție sporită acestori
factori esențiali pentru menținerea
săn[tății și un mod de viață cât mai să-
nătos, te poți bucura de o viață sănă-
toasă și armonioasă.

Georgia Vădan

Busuiocul este o plantă cunoscută
încă din Antichitate, având o aromă
plăcută. Frunzele acestei plante fac ade-
vărate minuni în ceea ce priveşte să-
nătatea. Dacă nu aveți probleme de-
osebite de sănătate, este indicat să pu-
neți câteva frunze de busuioc în apa
pe care o beți, pentru că ajută la elimi-
narea stresului.

Planta este benefică pentru redu-
cerea nivelului de colesterol din sânge,
asupra bolilor cardiace şi are rolul de
a purifica sângele. Mai sunt şi alte be-
neficii extraordinare pentru sănătate
printre care enumerăm< febră, răceli
frecvente, tuse, dureri în gât şi dureri
de cap.

După cum am putut constata plan-
ta în sine este binefăcătoare pentru o
serie de probleme de sănătate. Este
chiar indicat de a consuma frunzele ei
în stare crudă, atunci când dorim un
efect rapid.

Ajută la îmbunătăţirea aspectului
pielii şi are o mulţime de beneficii da-
torită conținutului mare de vitamine
şi minerale. Este interzisă însă consu-
marea frunzei de către persoane înainte
de intervenţii chirurgicale.

Pe lângă avantajele multiple pe care
le are, planta poate să devină şi peri-
culoasă atunci când frunzele sunt con-
sumate în cantităţi semnificative şi pe
termen lung.  Însă de departe planta
are câteva proprietăţi terapeutice ca-

racteristice.
Limonda consumată cu câteva

frunze de busuioc transformă băutura,
îi dă un gust mai bun şi oferă o altă
senzaţie în momentul când o savurați.
Nutrienţii conţinuţi în planta de bu-
suioc echilibrează starea psihică şi
emoţională a organismului. 

În concluzie este indicată folosirea
frunzei de busuioc spun medicii, mai
ales atunci când persoanele au proble-
me de sănătate, deoarece este benefică
atât organismului cât şi pentru evitarea
bolilor.

Dominique Szabó

Consumul de alimente alcaline 
ajut[ la detoxifierea organismului

Hyper Stevia Rebaudiana pul-
bere de la Hypericum este un pro-
dus recomandat ca înlocuitor na-
tural al îndulcitorilor de sinteză
(zaharină aspartam, acesulfam K)
sau al zahărului. Produsul are în
componenţă extract natural uscat
de Stevia rebaudiana şi eritritol.
Facilitează respectarea dietelor
bazate pe restricţia calorică sau
pe cea de carbohidraţi. 

Este adjuvant în stările de hipergli-
cemie și diabet. Stimulează secreţia de
insulină. Indicat persoanelor care nu pot
metaboliza fenilalanina (fenilcetonurie).
Poate induce starea de saţietate. Nu pro-
voacă apariţia cariilor dentare. Are acţiu-
ne hipoglicemiantă, hipotensivă, anti-
bacteriană, antivirală și antimicotică. 

Caracteristici generale
ale produsului

Plantele medicinale folosite ca ma-
terie primă pentru produsele Hypericum
sunt recoltate din zone nepoluate, eco-
logic curate, astfel încât putem garanta
eficienţa maximă și puritatea produsului,
prin lipsa de contaminanţi toxici carci-
nogeni, ierbicide, insecticide și în-
grășăminte chimice.

Îndulcitorul natural Hyper Stevia
rebaudiana sub formă de pulbere este
potrivit pentru persoanele care doresc
să urmeze diete cu restricţii calorice sau
de carbohidraţi. De asemenea, produsul
este o alternativă naturală pentru îndul-
citorii artificiali (zaharină acesulfam K,
aspartam), fiind indicat și celor care su-

feră de fenilcetonurie și care nu au voie
să consume alimente ce conţin fenilala-
nină (regăsită în îndulcitorii din catego-
ria aspartamului). Nu în ultimul rând,
folosirea îndulcitorului natural pe bază
de stevia este recomandat și în cazul în
care se dorește scăderea în greutate, de-

oarece nu conţine calorii și poate conferi
o senzaţie de saţietate.

Stevia rebaudiana este o plantă din
familia Asteraceae (din care mai fac parte
și< floarea-soarelui, cicoarea, gălbenelele,
echinaceea sau crizantemele) originară
din America de Sud. Aceasta are o

tradiţie de consum de peste 1.500 de ani
în ţări precum Brazilia și Paraguay. Spre
exemplu, populaţia Guarani folosește
această plantă pentru îndulcirea ceaiu-
rilor și a altor alimente, pierderea în greu-
tate, reducerea inflamaţiilor și ca tonic
împotriva depresiilor.

Îndulcitorii ce au la bază stevia sunt
benefici pentru persoanele ce suferă de
diabet, aceștia având efecte hipoglice-
miante și acţionând direct asupra insu-
lelor Langerhans din pancreasul endo-
crin, stimulând secreţia de insulină. De
asemenea, stevia este recunoscută și pen-
tru proprietăţile sale hipotensoare, iar
acţiunea sa antivirală, antibacteriană și
antimicotică o recomandă ca adjuvant
în stările de gripă, răceală, în candidoze
sau chiar în protecţia contra cariilor den-
tare (aceasta nefavorizând dezvoltarea
bacteriilor Streptococcus mutans). În
plus, edulcoranţii obţinuţi din această
specie au o putere de îndulcire deosebit
de mare, de 250-300 de ori mai dulci de-
cât zahăul, fiind, deci, o alternativă na-
turală sănătoasă și economică pentru
prepararea deserturilor.

Nu în ultimul rând, adaosul de eri-
tritol conferă acestui produs un gust plă-
cut, asemănător cu cel al zahărului. Însă
spre deosebire de zahăr (zaharoză), eri-
tritolul nu determină o creștere a nive-
lului glucozei în sânge atât de însemnată
și are un aport caloric nesemnificativ. Fi-
ind un poliol, eritritolul contribuie la
menţinerea mineralizării danturii. Mai
mult, spre deosebire de alţi polioli, eri-
tritolul nu are efecte laxative și nici nu
provoacă balonare.

Mod de folosire< Copii și adulţi - se
utilizează ca înlocuitor al zahărului, după

gust. Vă recomandăm și îndulcitorul na-
tural Hyper Stevia rebaudiana în formă
lichidă.

Contraindicaţii< Nu se administrea-
ză persoanelor alergice la vreunul din in-
gredientele produsului.

Precauţii< a nu se lăsa la îndemâna
și la vederea copiilor mici.

Acesta este un supliment alimentar
și nu trebuie să înlocuiască o dietă ali-
mentară echilibrată și un stil de viaţă să-
nătos.

Condiţii de păstrare< bine închis, fe-
rit de lumină și umiditate, la temperaturi
de maxim 25°C.

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 privi-
re la produsele noastre ;i pentru ofer-
te, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Hyper Stevia Rebaudiana Pulbere
Supliment natural non-caloric pentru 

îndulcirea alimentelor

Frunzele de busuioc sunt adev[rate
minuni pentru s[n[tate
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Sirop de ment[

Pr[jitur[ de ciocolat[
cu biscui\i

Mod de preparare<

Din 300 g de mentă se face un ceai
concentrat, care se fierbe circa 20 de
minute. Se lasă să se răcească puțin, se
adaugă menta proaspătă și florile de
soc dacă se folosesc, se lasă 24 de ore
la loc rece, apoi se strecoară printr-un
tifon dublu, storcându-se bine-bine. Se
adaugă zahărul și se mai fierbe o dată,

până se leagă (se face testul cu picătura
de pe lingură, ca la jeleu). Spre sfârşit,
se adaugă zeama de lămâie, iar după
ce se ia de pe foc și mierea. Aici se poate
adăuga colorantul. Se toarnă fierbinte
în sticle (sub sticle se pune un cuțit,
sau o bucățică de metal plat, să nu cra-
pe) şi se lasă să se răcească foarte lent,
o zi-două, acoperite cu pături. Se păs-
trează în loc răcoros. Se foloseşte diluat
cu apă minerală sau sifon, eventual în
combinaţie cu alte siropuri de fructe
(pepene galben, mere, ananas) dar ni-
cidecum cu siropuri de culoare roșie.

Ingrediente<

500 g mentă cât mai proas-
pătă, 1,5 kg zahăr, 2 linguri miere
polifloră, o lămâie, 4 bucăți de
flori de soc (nu în mod obliga-
toriu), 2 litri de apă, colorant ali-
mentar (opțional, dacă doriți ca
siropul să aibă o culoare verde,

perfectă)

Mod de preparare< 

Această prăjitură de ciocolată cu
blat din biscuiţi de prepară foarte uşor
şi nu necesită coacere. Pentru blat, se
mărunţesc biscuiţii şi se amestecă cu
untul topit.   Se întinde amestecul în-
tr-o tavă cu pereţi înalţi și se presează
bine de tot, cu ajutorul unui obiect plat,
de exemplu cu o tăbliță, sau cu ajutorul

unei tăvi plate. Frișca se pune la fiert
la foc mic, într-un vas limpezit în prea-
labil cu puțină apă rece. Ciocolata se
sfărâmă bucățele mărunte, apoi se aco-
peră cu frişca fiartă, se amestecă până
se dizolvă, apoi peste compoziție se pu-
ne gelatina înmuiată în prealabil în apă,
conform recomandărilor de pe amba-
laj. Se omogenizează toată compoziția,
apoi se mixează şi se amestecă bine cu
nuca de cocos. Se pune peste blat, se
întinde egal şi se dă la rece pentru 4
ore. Se serveşte presărată cu nucă de
cocos, sau ornată după preferință.

Ingrediente< 

Pentru blat avem nevoie de
500 g de biscuiţi, un pachet de
unt. Pentru umplutură< 300 g de
ciocolată menaj, 250 ml de frişcă,
3 foi de gelatină, 4 linguri de fulgi
de cocos și fulgi de cocos pentru

ornat.  

Pulpe de pui cu zucchini

Mod de preparare<

Pulpele se ung cu un amestec de
sare, piper, delicat și 2-3 linguri de vin.
Se lasă o jumătate de zi la macerat. Le-
gumele se taie bucăți, zucchini (sau

dovleceii) nu se curăță în mod obliga-
toriu, morcovii, ceapa și ardeii se taie
felii subțiri, se condimentează și se
așează într-o tavă termorezistentă, an-
tiaderentă, sau unsă în prealabil cu pu-
țin ulei. Pulpele se așează peste ele, apoi
se toarnă în tavă și vinul. Se acoperă
cu o folie de aluminiu sau hârtie de
copt, se pune la cuptor și se ține așa
acoperit circa 30 minute la foc mare,
după care se ia folia, pulpele se stropesc
cu uleiul de măsline pentru a căpăta
un luciu plăcut și se prăjesc în conti-
nuare, până când toate ingredientele
se înmoaie, iar carnea se rumenește.

Ingrediente<

3-4 pulpe de pui de mărime
aproximativ egală, 2-3 cartofi, 2
bucăți de  zucchini (se pot înlo-
cui cu dovlecei), un morcov, 200
- 250 g de ciuperci, o ceapă, 2-3
roșii, un ardei,  sare, piper, delicat
(de casă), 200 ml vin roșu sau-
vignon, 2-3 linguri de ulei de

măsline.

Ciorb[ de ciuperci 
;i maz[re a la grec

Mod de preparare<

Zarzavaturile curățate și mărunțite
se pun la fiert cu cca. 3,5 l de apă. Dacă
folosiți mazăre și ciuperci conserve,
acestea se adaugă la zarzavaturile fierte
aproape complet, însă ciupercile și ma-
zărea proaspătă s[ adăugați când zar-
zavaturile sunt pe jumătate fierte, apoi
se condimentează cu sare, piper și bază
pentru mâncăruri. Între timp, din 4
linguri de făină și puțin ulei ulei se pre-

pară un rântaș slab, iar după ce se ia de
pe foc se adaugă o linguriță de boia.
Din făina rămasă, cu puțină sare, cele
3 ouă și cu apă rece se face un aluat de
consistența dorită pentru găluște sau
zdrențe, după gust. Când toate ingre-
dientele sunt aproape fierte și supa se
află în clocot se mărunțesc în ea găluș-
tele, sau dacă ați făcut aluat subțire se
toarnă încet zdrențele. Se adaugă r]nta-
șul, smântâna amestecată în prealabil
cu câteva linguri de supă fierbinte, se
mai condimentează după gust și se mai
fierbe 2-3 minute. Se servește caldă,
eventual cu un pic de oțet, ornat cu pă-
trunjel verde, ardei roșu, o feliuță de
lămâie sau eventual ardei iute. 

Ingrediente<

300 g mazăre verde boabe (sau
o conservă de cca. 500 g), 250 g de
ciuperci champignon proaspete
(sau o conservă de cca. 400 g, even-
tual ciuperci de pădure, dar numai
dacă le cunoașteți foarte bine!) 2-
3 morcovi, 1-2 pătrunjei, o gulie
mică, o felie de țelină (total 4-500
g zarzavaturi), 200 g de smântână,
300 g făină, 3 ouă, 6 linguri de ulei,
sare, piper, boia de ardei, delicat

(de casă).

Denumirea populară a plantei cu-
noscută de către mulţi este nalba mare,
însă mai are și alte denumiri precum<
bănuţei, caș, colăcel, colăceii babei, cașul
popii, floarea zgăibii, mălagă, nalbă, tir-
te.

Indicații terapeutice

Preparatele din nalba mare au efecte
terapeutice în afecţiuni precum< abcese,
afecţiuni bucale inflamatorii, afecţiuni
congestive ale pielii, aftoză bucală, boli
infecţioase, bronșite, cistite, constipaţie,
cuperoză, dermatoze, eczeme, enterite,
furunculoză, gastrite, hemoroizi, infecţii
renale, iritaţiile aparatului digestiv, en-
terocolite, gastrite, duodenite, ulcer, sto-
matite, boli renale (cistite, uretrite, pie-
lite, nefrite),  iritaţiile aparatului renal și
urinar, infecţii renale, laringite, pleurite,
răni, stomatite, traheite, tulburări gas-
tro-intestinale, ulceraţii, vaginite. De-
coctul poate fi aplicat pe gingiile bebe-
lușilor pentru a le ușura durerile apariţiei
primei dentiţii. Atenţionare la nalba ma-
re< atunci când se recoltează planta în
totalitatea ei, trebuie avut grija la rădă-
cină, să nu se spele, deoarece apa dizolvă
mucigaiurile. Rădăcinile trebuie să fie
decorticate, se taie bucăţi mici și se usucă
la temperaturi de maxim 40 de grade
Celsius.

Tratamente naturiste 
cu nalbă mare

Macerat de nalbă mare - în 250 de
ml de apă se va pune o linguriţă de nalbă
mare. Se va ţine timp de 30 de minute la
temperatura camerei, se strecoară, se
adaugă puţin bicarbonat de sodiu ali-
mentar. Se bea în 3-4 reprize.

Ceai de nalbă mare - infuzie< se va
face din 2 linguri de frunze de nalbă ma-
re care se vor pune în 250 ml de apă - se
vor face cataplasme pentru cei care au
furunculoză.

Decoct de nalbă mare< se prepară
din 20 de grame de rădăcină de nalbă
mare care se vor pune în 200 ml de apă
rece. Se fierbe un minut și se va face gar-
gară - se foloseste în caz de laringită, tra-
heită, dar și în spălături vaginale.

Alt decoct de nalbă mare< 30 de gra-
me de rădăcină de nalbă mare mărunţită
se vor pune în 500 ml de apă rece - se
pune la fiert timp de 10 minute, se stre-
coară, se adaugă miere și se fac comprese
pentru tenul uscat și pentru riduri.

Frunzele și florile crude de nalbă
mare ori decoctul lor se folosea la bube,
umflături și abcese. Rădăcina fiartă în
lapte se punea la orice bubă ca să spargă.
Planta fiartă cu rădăcină cu tot se punea
în legături contra umflăturilor la picioa-
re. Ceaiul sau decoctul din flori, frunze
sau rădăcini se lua în mod curent contra
tusei, durerilor de piept și nădușelii. Pen-
tru răceală la plămâni, se bea ceai de
nalbă cu flori de soc.

Din frunză uscată de nalbă mare se
făcea un ceai, care se bea amestecat cu
lapte dulce, contra durerilor la rinichi.
Contra ascitei, se fierbea nalbă cu urzici
crăiești și pătrunjel de câmp și se bea
câte o ceașcă din decoct, dimineaţa, la
amiază și seara.

Decoctul frunzelor și florilor sau
planta pisată și pusă în rachiu se lua pen-
tru leucoree. Ceaiul din frunze și flori
se mai lua pentru încetarea hemoragiilor
interne

Dozele foarte mari de preparate care
conţin nalbă au efect laxativ cunoscut.

Pentru tenurile uscate, ca și pentru
cele iritate, se recomandã folosirea unui
extract apos din rădăcină de nalbă ma-
re. Peste 3 linguri de rădăcini tăiate în
bucăţi mici se toarnă 1 cană de apă fiartă
și răcită. Se macerează timp de 6 ore la
temperatura camerei, după care se fil-
trează. Maceratul astfel preparat se aplică
sub formă de comprese.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Nalba mare alin[
afec\iunile digestive

Frunzele şi florile crude de nalbă mare ori decoctul lor se folosea la bube, umflături şi abcese.
Rădăcina fiartă în lapte se punea la orice bubă ca să spargă. Planta fiartă cu rădăcină cu tot se
punea în legături contra umflăturilor la picioare. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko



30 iulie 2017/Informa\ia de Duminic[ 7

MOD~

Haideţi să vedem în cele ce ur-
mează cum ne influenţează astre-
le stilul vestimentar. Cum ne îm-
brăcăm şi ce ne place să purtăm
în funcţie de zodie< 

BERBEC< 
Ştii tot ce mişcă în materie de modă

şi eşti în super tendinţe! Eşti printre pri-
mii care acceptă şi încearcă noile creaţii
ale designerilor. Culori îndrăzneţe şi cro-
ieli inteligente! Alternezi stilul clasic cu
cel extravagant, conservator cu fashion
şi îţi iese de minune. Poţi purta la fel de
bine jeanşi cu un cardigan ca şi pantaloni
scurţi cu cizme de vară! Culorile care te
caracterizează din punct de vedere ves-
timentar sunt alb, negru, roşu, albastru.
Porţi pantofi cu forme îndrăzneţe, genţi
supradimensionate, iar la accesorii…e;ti
str[lucitoare! Pandantive mari, brăţări
cât mai late, diamante, într-un cuvânt
accesorii statement… asta eşti tu! 

TAUR< 
Apreciezi frumuseţea clasică şi optezi

pentru piese confortabile şi practice.
Alegi materiale ca şi deni-

mul, cati-
feaua, bumbacul moale, mătasea nepre-
lucrată, lână, caşmirul sau inul şi le ac-
cesorizezi cu elemente cât mai străluci-
toare. Îţi place orice ţinută care inspiră
feminitate şi iubeşti să porţi rochii. Cu-
lorile care te caracterizează din punct de
vedere vestimentar sunt< albastru, roz şi
verde, la care se adaugă toate nuanţele
de pământ – fildeş, maro, kaki, crem, gal-
ben. Cât despre pantofi, îi preferi mereu
pe cei comozi, preferi plat în loc de toc
cui, dar asta nu înseamnă că nu ştii să
porţi şi un toc înalt. Accesoriile care te
avantajează sunt coliere şi inele vintage
sau alte piese de bijuterii cu aspect retro
sic. Aşa eşti tu, o femeie sic! 

GEMENI< 
Imprimeuri, culori puternice! Stilul

tău vestimentar este unul jucăuş şi emană
veselie. Îţi plac tricourile,

bluzele şi car-
digane în culori pastel> rochii cu o croial[
clasică şi pantaloni în linii minimaliste.
Porţi culori vesele pentru că te simţi re-
laxată. Încălţămintea preferată este cea
de tip masculin, pantofi Oxford, sneakers

sau platforme. Nu vei purta niciodată
piese care nu îţi sunt comode şi care te
fac să pari atfel decât eşti. Accesorii? O
VESELIE!!! Culori, floricele, fluturaşi,
piese cât mai jucăuşe. Nu prea urmezi
tendinţele, îţi place să îţi creezi propriul
stil… asta eşti tu! 

RAC< 
Eşti destul de conservatoare când vi-

ne vorba de stil. Atunci însă când vrei să
ieşi în evidenţă o faci cu brio. De obicei

ţinutele tale au un aer

misterios, ceea
ce te face să ieşi în evidenţă chiar dacă
nu ai vrea. Culorile preferate sunt alb,
roz pal, argintiu sau gri. Sigur că porţi şi
culori puternice, dar dacă ieşi prea mult
în evidenţă cu o rochie roşie, preferi să
o schimbi cu una roz pal. Accesoriile pre-
ferate sunt cele din argint. Îţi plac inele
mari, cu pietre semipreţioase, brăţări fi-
nuţe, deşi, mai ales vara porţi şi accesorii
masive. Nu eşti neapărat în tendinţe, îţi
place să fii la curent cu tot ce se întâmplă
în materie de modă, dar nu porţi tot ce
vezi pe podium. Încălţăminte conforta-
bilă, eşarfe de mătase, obligatoriu ceas…
aşa te recunoaşte lumea. Discreţie, mister
şi feminitate… asta eşti tu! 

LEU< 
Mai tot timpul adopţi un stil provo-

cator şi elegant. Te caracterizează animal
prinţ, imprimeurile regale, însemnele şi

detaliile baroce. Iubeşti orice

nuanţă
strălucitoare, drept urmare nu ratezi
nicio ocaze de a purta auriu. Investeşti
mult în haine, eşti mereu în tendinţe.
Orice ai purta, combinaţiile finale îţi ies
de minune, ştii să porţi cu stil chiar şi un
trening sau blugi cu sneakers. Sigur că
îţi place mai mult o rochie aurie, decol-
tată. Încălţămintea trebuie să fie cu toc,
decorată cu diverse detalii. Genţile tale
preferate sunt cele în care poţi să înde;i
jumătate din dulap, dat fiind faptul că
eşti mereu în mişcare. Accesorii…tot ce
este strălucitor, masiv, ceasuri de firmă,
pălării opulente. Dramatic, luxos, un stil
prin care te recunoaşte oricine într-o
mulţime… asta eşti tu! 

FECIOARA< 
Combini mai multe stiluri vestimen-

tare şi o faci bine. Casual, ladylike sau

elegant, oricare dintre aceste stiuri ţi se
potriveşte. Te reprezintă toate culorile
care au legătură cu natura şi bucuria< ver-
de curat, albastru ca cerul sau galben

strălucitor. Experi-

mentezi cu ţinutele
tale, încerci mereu noi stiluri şi combi-
naţii, asta pentru că eşti o perfecţionistă.
Vei alege mereu imprimeurile mici. În-
călţămintea preferată va avea mereu toc
înalt, stilat, de cele mai multe ori color
block, iar genţile sunt practice, încăpă-
toare, ce cele mai multe ori pastel sau în
nuanţe închise, uşor de asortat cu multe
look-uri. Accesoriile sunt mici, delicate,
frumos colorate, totul pentru a completa
ţinutele de zi cu zi. Un stil curat şi femi-
nin, care îţi scoate în evidenţă persona-
litatea perfecţionistă… asta eşti tu! 

BALANŢ{< 
Graţioasă până în măduva oaselor,

îţi plac ţinutele simple, elegante. Poţi să
combini mereu o rochie de care ai uitat

de vreo 5 ani cu o piesă

nou nouţă, ast-
fel îţi creezi un super look. Preferi culorile
calde, plăcute< albastrul în toate tonali-
tăţile şi orice nuanţe pastel< roz, peach,
verde fistic, aqua pal şi baby blue. Vei
alege mereu încălţăminte fără toc< botine,
sneakers şi balerini. Pentru evenimente
şi întâlniri romantice însă, vei opta mereu
pentru pantofii cu toc excepţional deco-
rat sau color block. Genţile tale sunt cât
mai încăpătoare, iar în materie de acce-
sorii preferi, evident, perlele! Emani echi-
libru chiar şi în ţinutele pe care le porţi…
asta eşti tu! 

SCORPION<

Stil nou în fiecare sezon! Eşti la curent
cu toate tendinţele în modă şi ̀ ţi plac ţin-
utele îndrăzneţe. Ştii să foloseşti în avan-
tajul tău imprimeurile şi culorile puter-
nice, croielile avangardiste şi accesoriile
subtile. Porţi haine din materiale deose-
bite< dantelă, piele, tricotaj şi iubeşti con-
trastele puternice. Vei alege întotdeauna
roşu sau nuanţe închise< burgundy, roşu
carmin, crimson, maro, marsala şi ox-
blood. Încălţămintea este mai mereu cu
un toc feminin, confortabil. Eşti fan
ochelari de soare şi accesorii combinate,
de toate dimensiunile. Stil impecabil şi
îndrăzneţ… asta eşti tu! 

SĂGETĂTOR< 
Eşti adepta stilului casual şi sport.

Nimic nu e mai confortabil pentru ţine
decât o pereche de jeanşi şi sneakers. Nu

te dai în vânt după

tendinţe, însă le urmă-
reşti şi le adaptezi stilului tău comod.
Culorile preferate sunt nuanţe puternice
de violet, albastru royal şi roşu prună,
alături de imprimeuri intens colorate şi
croieli electice. Porţi pantofi simpli, cla-
sici, balerini sau sandale romane. În ge-
neral ţinutele masculine sunt pe placul
tău, iar în materie de accesorii porţi
bijuterii cu pietre semipreţioase, gean-
tă poştaş sau chiar un rucsac. Totul
trebuie să fie comod. Ai mereu un look
dinamic şi proaspăt… asta eşti tu! 

CAPRICORN< 
Ai un stil mai serios, aduce mai mult

spre office. Porţi şi fuste şi

pantaloni,
atâta timp cât nu ies prea mult din clasic.
Sigur că mai ai momente când poţi purta
o rochie cu franjuri şi accesorii preţioase,
dar preferi totuşi tricoul. Nu eşti adepta
ţinutelor scumpe pe care le vezi pe po-
dium, preferi piesele mai vechi pe care
ştii bine cum să le combini. Încălţămintea
trebuie să fie clasică şi comodă, îţi plac
ceasurile de firmă şi porţi cu mare plă-
cere o servietă. Stil minimalist şi versa-
til… asta eşti tu! 

VĂRSĂTOR<
Ai un stil nonconformist şi îl schimbi

mereu, e greu să defineşti un stil anume,
cert este că surprinzi mereu. Ştii ce se
poartă, însă te interesează mai mult să-
ţi faci propriile combinaţii decât să te iei

după ultima modă. Poţi purta haine sexy,
feminine sau combinaţii între piese cla-

sice cu inserţii de piese etno.

Culorile tre-
buie să fie cât mai luminoase. Încălţămin-
tea este inedită, îţi plac pantofii cu toc
sau sandalele cu forme ciudate, în general
ce majorităţii i se pare inedit ţie ţi se po-
triveşte ca o mănuşă. Evident accesoriile
sunt stridente şi reprezintă combinaţii
din diverse modele sau culturi. Stil inedit
şi ieşit din tipare… asta eşti tu! 

PEŞTI< 
Stilul tău vestimentar se poate spune

că duce spre romantism. Încerci atât de
multe variante şi combi-

naţii încât îţi dai
seama că îţi stă bine cu foarte multe piese.
Îţi place să combini diferite texturi şi cu-
lori, rezultatele fiind foarte îndrăzneţe.
Eşti conştientă de hainele cu care îţi stă
bine şi nu vei alege niciodată ceva ce este
în tendinţe dacă nu consideri că te avan-
tajează. Culorile preferate sunt vernil,
verde crud, până la kaki şi verde închis,
aproape negru. Încălţămintea trebuie să
fie confortabilă, nu te interesează atât de
mult tendinţele în acest domeniu. Porţi
accesorii verzi, cu smarald, îţi plac inelele
şi genţile mari, încăpătoare. Stil comod
şi care te avantajează… asta eşti tu!

Cum ne îmbr[c[m ;i ce ne place 
s[ purt[m în func\ie de zodie
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Pentru a funcţiona la parametri
optimi, organismul are nevoie în
permanen\ă de apă.Vara, mai mult
ca oricând trebuie să avem grijă să
ne hidratăm suficient, astfel încât
ţesuturile, celulele şi organele cor-
pului nostru să nu aibă de suferit. 

Organismul pierde apă prin inter-
mediul proceselor fiziologice, dar și
atunci când vremea este foarte călduroa-
să, când faci sport sau când faci
febră.Vărsăturile sau diareea pot de ase-
menea, să conducă la o pierdere masivă
de lichide. Dacă nu înlocuiești apa pe ca-
re o pierzi, poţi să te deshidratezi rapid. 

Simptomele deshidratării< urinare în
cantitate mică sau eliminarea unei urini
închise la culoare, gură uscată, stare de
oboseală, sete extremă, dureri de cap,
ameţeli și lipsa lacrimilor. Nu trebuie să
așteptăm să apară aceste simptome. E
mai bine să prevenim deshidratarea, con-
sumând suficientă apă. 

Apa atât de necesară pentru menţine-
rea vieţii am primit-o în dar odată cu
nașterea noastră. Ea reprezintă peste ju-
mătate din greutatea corpului nostru. Fă-
ră apă nu ar putea exista nici plantele,
nici animalele și nici noi, oamenii. Or-
ganismul uman folosește apa ca să-și
menţină temperatura, să înlăture deșeu-
rile, să lubrifieze articulaţiile. 

Apa face parte din programul zilnic
de întreţinere a corpului. După zece res-
piraţii adânci imediat ce ne-am trezit, es-
te bine să bem un pahar cu apă. Acesta
hidratează corpul, curață stomacul și sti-
mulează o circulaţie bună după o noapte
de odihnă.Acesta este doar primul pahar
din cele opt pahare cu apă necesare în
timpul zilei, în special înainte de mese. 
Apa ar trebui folosită și în exteriorul cor-
pului, nu doar în interior. Așadar, este
bine să facem un du;, care curață și hi-
dratează pielea, stimulând o circulaţie
bună. Dușurile scoţiene, care presupun
alternarea apei reci cu cea fierbinte, sunt
bune în special pentru întărirea sistemu-
lui imunitar și protecţiei împotriva ră-
celilor, a gripei și a altor infecţii. 

Unele persoane prezintă un risc cres-
cut de deshidratare, incluzând pe cei care
fac mult exerciţiu fizic, au anumite pro-
bleme medicale sau nu consumă sufi-
ciente lichide pe timpul zilei. Pe măsură
ce înaintezi în vârstă, creierul tău poate
să nu mai sesizeze semnele deshidratării
ca să poată declanșa mecanismul setei. 
În anumite situaţii s-ar putea să fii nevoit
să crești consumul de apă. Este cazul
unor probleme medicale, cum sunt litia-
za renală sau infecţiile vezicii urinare.
De asemenea,  dacă intenţionezi să mergi
în aer liber pe vreme caniculară. Canti-
tatea de apă consumată trebuie crescută
și în caz de febră, diaree, sarcină și alăp-
tare. În sfârșit, cei care fac sport trebuie
să fie foarte atenţi să nu se deshidrateze. 
Multe studii făcute de-a lungul timpului
au arătat beneficiile consumului de apă.
În cazul în care vrei să slăbești, cel mai
mare beneficiu este cel al influenţei apei
asupra metabolismului bazal.Apa induce
un efect termogenetic, care va duce la
creșterea ratei metabolice. Cu cât meta-
bolismul este mai accelerat, cu atât este
mai puţin probabil să câștigi în greutate. 

Alternative la apă 

Apa este cea mai bună opţiune ca li-
chid ca să-ţi menţii starea de sănătate.Ar
mai fi și alte băuturi sau alimente care
te-ar putea ajuta să-ţi procuri apa de care
ai nevoie, dar unele dintre ele s-ar putea
să-ţi aducă calorii în plus, din păcate.
Poţi să-ţi iei cu ușurinţă aproximativ 20%

din cantitatea de apă necesară din mân-
carea pe care o consumi, iar restul de
80% din băuturi precum sucuri de legu-
me și fructe. Alimentele cele mai bogate
în apă și fibră sunt legumele și fructele
cu un conţinut de apă de 80-97%. Dintre
legume se recomandă< castraveţii, salata,
roșiile și dovleceii. Fructele bogate în apă
sunt cele cu zeamă< pepenii verzi și gal-
beni, citricele, dar și caisele și merele. 

Chiar și băuturile cu cofeină cum
sunt cafeaua și ceaiul verde sau negru îţi
aduc o parte din apa de care ai nevoie,
dar până la un punct însă. Este de dorit
să nu consumi frecvent băuturi pe bază
de cofeină, pentru că s-ar putea să-ţi cree-
ze o stare de anxietate. Cofeina este un
stimulent alsistemului nervos, iar per-
soanele sensibile la aceasta trebuie să evi-
te consumul în exces de cafea, cola sau
băuturi energizante. 

Poţi consuma apă îmbuteliată, plată
sau minerală și de asemenea sunt sorti-
mente de apă cu arome pe bază de fructe.
Dar acest tip de apă cu arome de fructe
conţine îndulcitori artificiali, așa că citiţi
mai bine conţinutul de pe etichetă înainte
de a achiziţiona așa ceva. 

Ceaiurile de plante sunt o opţiune
sănătoasă mai ales dacă le consumi fără
adaos de zahăr sau miere. 

Beneficiile unei hidratări 
corecte 

Nu există nicio îndoială că o bună
hidratare a organismului este un lucru
pozitiv și necesar pentru toţi cei care vor
să aibă o viaţă sănătoasă, nu doar pentru
sportivi. 

Rinichii sunt cei care filtrează toxi-
nele din corpul nostru, cu ajutorul apei.

Fără apă nu pot face acest lucru în mod
corect, determinând implicarea ficatului
în acest proces.Funcţia ficatului este de
a transforma grăsimea în energie (prin
lipoliză), iar dacă acesta este solicitat su-
plimentar, energia furnizată va fi mai mi-
că.O hidratare corespunzătoare va
menţine o digestie optimă. 

Când apa nu este suficientă, organis-
mul va găsi alte resurse, încercând să pre-
ia apa inclusiv din colon. Acest lucru
poate conduce la constipaţie. 

Apa, grăsimile esenţiale și mineralele
oferă pielii elasticitate.Acest lichid indis-
pensabil contribuie la procesul de deto-
xifiere a organismului și diminuează ni-
velul de sodiu din corpul nostru. 

Contrar părerilor, consumul de li-
chide ajută la eliminarea de fluide acu-
mulate în organism. Atunci când o per-
soană nu consumă suficientă apă, orga-
nismul începe să-și facă rezerve de lichi-
de. Acestea sunt stocate în spaţiile extra-
celulare. Pielea își va pierde elasticitatea
și este posibil să se instaleze edemul. De
cele mai multe ori persoana care suferă
de retenţie de apă, se poate considera
grasă, fără să aibă surplus de grăsime. 

O cauz[ frecventă a reţinerii apei în
organism este consumul excesiv de sare. 
Recomandarea pe care o fac pentru aces-
te zile este să păstrezi lângă tine pe durata
întregii zile un flacon de apă, din care să
iei câte o înghiţitură când simţi nevoia și
nu numai. Dacă nu te atrage ideea să
consumi apă simplă, adaugă o felie de
lămâie sau lime, pentru un gust mai in-
teresant. 

ing. chimist Mircea Georgescu 
tel. 0721202752

Hidratarea corpului este
esen\ial[ pe vreme canicular[ 
Apa este cea mai bună opţiune ca lichid ca să-ţi menţii starea de sănătate

Alimentele cele mai bogate în apă şi fibră sunt legumele şi fructele cu un conţinut de apă de 80-
97%. Dintre legume se recomandă< castraveţi, salată, roşii şi dovlecei. Fructele bogate în apă sunt
cele cu zeamă< pepenii verzi şi galbeni, citricele, dar şi caisele şi merele. 

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)

Fructele şi legumele sunt indi-
cate atunci când eşti la dietă sau
în post. Totuşi, există câteva mici
excepţii. Anumite fructe nu sunt
deloc indicate pentru cei care tre-
buie să mănânce fără zahăr sau
care vor să scape de kilogramele
în plus.

Fructele ce conţin cea mai mare
cantitate de zahăr nu sunt cireșele,
merele sau strugurii, ci curmalele.
Ele conţin în medie 27 de grame
de fructoză și glucoză în amestec
la 100 de grame de fruct proas-
păt. Această cantitate reprezintă
un nivel de zahăr de aproape două ori
mai ridicat decât cel din celelalte fructe
cu cel mai bogat conţinut. Curmalale
pot fi confiate în propriul lor suc, formă
în care sunt cel mai bine cunoscute și
vândute.

Ele sunt urmate de struguri, cireșe,
smochine și banane, cu conţinuturi
de zahăr cuprinse între 15% și 20%.
Acestea, la rândul lor, au mai mult
zahăr decât merele, prunele sau pe-
rele (10-15% zahăr). Fructele con-
siderate cel mai puţin calorice sunt
citricele (portocalele, lămâile), pre-
cum și fructele roșii (căpșunile,
zmeura), care au zahăr doar 7-
10%.

Curmalele con\in 
o cantitate mare de zah[r

✂

Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947
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Despre Salina Praid aflasem
până acum patru săptămâni doar
din cele povestite de prieteni şi
cunoştinţe. Pentru ei, acest loc a
devenit în timp o destinaţie de su-
flet. Ei bine, în cazul meu, lucru-
rile au stat un pic diferit. A trebuit
să trec prin câteva reprize de ră-
ceală care mi-au pus capac şi m-
au lăsat aproape fără voce ca s[
mă decid că treaba asta cu stră-
nutatul şi tuşitul nu-i tocmai un
moft de sezon şi că ar trebui să
fac ceva în această direcţie. Aşa
că am pus degetul pe hartă, am
dat o căutare pe Google ca să aflu
distanţa de la noi din Satu Mare
până la Praid şi dusă am fost.

Calculele de pe mapa internetului
cu numărul de kilometri, cum că ar fi
285, Satu Mare-Praid şi că pentru a-i
străbate nu ai nevoie decât de vreo pa-
tru ore şi jumătate vă asigur că nu au
corespuns cu realitatea. Dacă vă hotă-
râţi să mergeţi cu maşina personală,
probabil că drumul va fi un pic mai
lung. În socoteala mea au stat şi popa-
surile şi micile abateri de la traseu, care
au dus în cele din urmă la vreo 6 ore
de mers pe ruta Satu Mare, Beclean,
Dej, Reghin şi punct final, Praid. Un
drum frumos, sinuos în unele locuri,
însă per ansamblu ai parte de un peisaj
de vis pentru care chiar merită să faci
câteva opriri şi să te bucuri în voie de
aerul curat şi toate minunăţiile naturii.
Nu mai văzusem demult atâtea dealuri
cu flori câte am avut ocazia acum. Şi
că tot pomeneam de opriri, dacă ceasul
nu vă grăbeşte prea tare, atunci puteţi
să luați o pauză ;i să mergeți la Her-
ghelia din Beclean şi încă o pauză la
Reghin sau la Târgu Mureş, dacă tot e
rost de drumeţii, vizite, obiective tu-
ristice, să ne cunoaştem ţara etc. Por-
nitul de acasă devreme poate să vă dea
un confort din punct de vedere al aglo-
meraţiei de pe şosea, dar şi termic, dacă
ţinem cont de temperatura de afară.
Iar dacă optaţi pentru o zi de duminică,
parcă-i şi mai bine.

Terapia cu aer sărat 
;i beneficiile ei

Localitatea Praid este situată în ju-
deţul Harghita şi se află la o distanţă
de circa 15 kilometri faţă de Sovata, o
altă stațiune cu notorietate care
aparţine de judeţul Mureş. Ambele
sunt cunoscute pentru  proprietăţile
terapeutice pe care le au< apa de Sovata
indicată pentru numeroase afecţiuni
şi Salina Praid, pentru  problemele res-
piratorii.

Însă mai am de făcut o menţiune.
Cazarea. Este esenţial să vă căutaţi ca-
zare din timp, cu rezervare, dacă vreţi
să nu ajungeţi în situaţia de a bate pe
la porţi pentru o cameră liberă, mai
ales după ce sunteţi storşi de drum,
obosiţi şi flămânzi. Iar oferta în această
privinţă este cât se poate de generoasă
şi pentru buzunarul fiecăruia, fie ei
pretenţioşi, dar şi pentru cei cu buget
mai modest. Dar cum totul în ziua de
azi se face cu programare, este bine de
luat seama.

Eu am preferat o pensiune puţin
mai departe de centrul staţiunii, cu ve-
dere spre dealurile din jur, cu o pro-
prietară prietenoasă, amabilă cu

turiştii, dispusă să ne vorbească despre
acest loc şi atracţiile lui. Rezervarea am
făcut-o telefonic şi am plătit un avans
simbolic. În mod cert pentru mine
prioritatea a fost Salina, să merg la aer
sărat şi să învăţ să respir ! Da, nu e nicio
glumă, însă partea cu respiratul chiar
ar trebui să o învăţăm cu toţii dacă ne
dorim să fim sănătoşi şi să trăim mai
mult şi mai bine. Iar medicii şi nu nu-
mai confirmă  că în general, oamenii,
prinşi în vâltoarea vieţii, cu toată agi-
taţia de zi cu zi, uită de cele mai multe
ori să respire corect. Facem acest lucru
superficial, în detrimentul trupului
nostru pentru care respiraţia, profun-
dă, conştientă înseamnă viaţă, sănătate
curată, tonus ridicat, absolut tot ce este
bun. 

După ce am preluat camera şi m-
am instalat împreună cu familia, am
dat o fugă pînă în centrul staţiunii. De
o parte şi de alta a drumului sunt mici
magazine unde comercianţii vând bi-
neînţeles, sare. Produsul îl găseşti peste
tot, împachetat atractiv şi pregătit ca
atare pentru  diverse întrebuinţări. Aici
la Praid, sarea este aurul pâmântului
şi cred eu, principala sursă de venit a
oamenilor. N-am prea văzut culturi,
ici şi colo cîte o bucată mică de pâmânt
pe care creşteau pomi fructiferi sau cî-
teva fire de porumb. Aşa se face că de
ani buni, oamenii din zonă cumpără
porumb pentru animale din alte părţi
ale ţării. La ei creşte puţin, iar din acest
motiv este şi mai scump.

Cum trece o zi în Salina Praid

La ghişeul de bilete pentru Salina

Praid aflăm că putem să cumpărăm bi-
lete sau că ar fi mult mai avantajos dacă
stăm mai multe zile să ne facem abo-
nament. Reducerea este destul de con-
sistentă fie că vorbim de adulţi sau de
copii aşa că optăm pentru varianta abo-
namentului. Plătim contravaloarea a
şapte zile, primim patru tichete cu un
cod de bare pe baza căruia avem acces
în salină. Aflăm că până să trăim pe
propria piele aventura din adâncuri,
trebuie să urcăm într-un autobuz care
ne duce până la uşa salinei. Acest lucru
a însemnat circa cinci minute de mers
în mină cu autobuzul al cărui orar îl
aflaţi tot de la ghişeul de bilete. Dimi-
neaţa circulă din jumătate în jumătate
de oră, iar în perioadele de vîrf, chiar
mai des. Însă orarul este respectat. În
salină se stă circa 3 ore şi jumătate –
patru ore , dacă nu aveţi probleme de-
osebite de sănătate pentru care este
contraindicată această terapie. :i uite-
a;a ne trezim în autobuz, alături de alte
câteva zeci de persoane, părinți cu copii
mari ;i mici, vârstnici, într-un cuvânt,
cu toată lumea care are nevoie de sali-
noterapie. Autobuzul porne;te la oră
fixă iar în câteva minute ajungem în
fața unei intrări cu aparate de scanat
biletele care ne permit accesul în salină.
Prima zi pare destul de interesantă.
Aflăm că avem de coborât peste 200
de trepte ;i cam tot atâtea vom avea de
urcat , după ce vom sta cele câteva ore.
Deschidem u;a ;i coborâm treptele ca-
re ne duc în adâncuri. Îmi atrag atenția
semnăturile ;i toate numele scrijelite
pe grinzile de la intrare. Mă gândesc
că unii au dorit cu tot dinadinsul să

lase ceva în urmă, o semnătură, un
simbol, ceva care să amintească că au
trecut pe acolo. 

În Salină sunt amenajate mici ex-
poziții care vă prezintă istoria acestui
loc. Tot aici puteți vedea vechea salină,
iar indicatoarele vă conduc tocmai în-
tr-acolo. Trec mai u;or orele când aveți
ceva de făcut. Pe marginea pereților,
impresionanți munți de sare sunt am-
plasate băncuțe ;i balansoare. Tot aici
găsiți câteva magazine ;i bufeturi unde
puteți savura un ceai sau o cafeluță.
Pentru copii au fost  amenajate mai
multe locuri de joacă. De la pictură pe
față, desen, pictură pe forme de gips,
cățărări, tiroliană, tobogane, copiii au
ce să aleagă.  Tot pentru capitolul "timp
la aer sărat" puteți să vă cumpărați pa-
lete de badminton, mingi, palete de te-
nis de masă deoarece aveți posibilitatea
să faceți acest lucru. 

Pe la ora 10.00 - 10.30 ne atrage
atenția un fluierat ;i o voce care ne in-
vită la mi;care. "Părinți, copii, bunici
veniți la gimnastică!!!"  - este invitația
profesorului de sport, un domn extrem
de simpatic care te face să îți dore;ti să
alungi plictiseala ;i să îți pui un pic
mu;chii la treabă. Tot de la el aveți oca-
zia să învățați cum să respirați corect.
Încep cele 30 de minute de gimnastică,
de-a dreptul amuzante, care sincer,
mobilizează foarte multă lume. "{sta-
i tratamentul!!!!"îl auzim pe domnul
antrenor de fiecare dată când ajungem
la exercițiile de respirație. Exercițiile
de gimnastică se fac de două ori pe zi
;i sunt opționale, dar merită credeți-
mă fiecare minut. Tot în salină veți găsi

un loc de rugăciune - o mică biserică,
cu altar, bănci de lemn, tot ce trebuie
pentru desfă;urarea slujbelor religioase
care se oficiază conform unui program
afi;at.  

Salina poate fi asemuită cu un
oră;el în miniatură. Timpul trece di-
ferit pentru fiecare, în funcție de preo-
cupările pe care le are. Prima zi s-a ter-
minat cu o febră musculară, dar tot
răul spre bine. Acomodarea se face
u;or, iar după primele două zile, nu
mai simți nici febra musculară ;i nici
greutatea de la coborâtul ;i urcatul
treptelor. Iar statul în salină este o plă-
cere cât timp găse;ti cum să-ți petreci
vremea.

Ca puncte de atracție, în zonă aveți
posibilitatea să faceți drumeții, să ve-
deți o expoziție de fluturi exotici sau
să străbateți o parte din traseul Canio-
nului de Sare. Este bine de luat în calcul
;i un drum până în localitatea Korond,
binecunoscut centru de olărit cu oa-
meni harnici ;i primitori, la fel ca ;i în
Praid sau puteți da o fugă în Sovata,
pentru un scăldat în lac, la ;trand, in-
clusiv o masă bună cu specialitățile
specifice zonei. Locurile sunt extrem
de pitore;ti, iar peisajele îți dau o stare
de lini;te ;i bucurie cu totul aparte. Cât
despre efectele salinei, revenim cu de-
talii prin iarnă.  După cele 7 zile petre-
cute în Salina Praid,  am putut din nou
să spun că avem o țară cu oameni fru-
mo;i ;i locuri minunate  ce merită vă-
zute, prețuite, care pot să ne dea nu-
meroase satisfacții ;i să fie un adevărat
balsam pentru trup ;i suflet. 

:tefania Cri;an

Salina Praid, o aventur[
de ;apte zile în adâncuri

TURISM
Salina poate fi asemuită cu un oră;el în miniatură. Acomodarea se face u;or, iar după primele

două zile, nu mai simți nici febra musculară ;i nici greutatea de la coborâtul ;i urcatul treptelor.
Iar statul în salină este o plăcere cât timp găse;ti cum să-ți petreci vremea.

Foto< Anastasia Ghi\[
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Cel mai important turneu de
tenis organizat de Rom]nia, BRD
Bucharest Open, concurs feminin
de categorie WTA International,
s-a desf[;urat s[pt[m]na trecut[
la Bucure;ti ;i am avut ocazia s[
`l urm[rim la fa\a locului `n cele
dou[ zile ̀ n care s-au derulat me-
ciurile din turul 2 al tabloului
principal.

Am ajuns a;adar ̀ n Capital[ mier-
curi, 19 iulie, c]nd la Arenele BNR era
programat[ ;i `nt]lnirea juc[toarelor
cu copiii, evenimentul Kids Day, care
s-a \inut pe arena central[, unde cei
mici au putut schimba o vorb[ ;i o
minge cu vedetele admirate la TV. Si-
mona Halep nu a fost prezent[, avea
s[ soseasc[ a doua zi.

Tenis de calitate,
condi\ii a;a ;i-a;a

Parcul Arenelor BNR, zis ;i “Parcul
cu platani”, ofer[ umbr[ ;i verdea\[,
dar b[ncile pentru odihn[ lipsesc cu
des[v]r;ire. Terenul central, unul pe
care juc[tori ca Ilie N[stase, Ion |iriac,
Florin Seg[rceanu, Andrei Pavel, Vir-
ginia Ruzici, Irina Sp]rlea ;i, acum,
Simona Halep au scris legenda teni-
sului rom]nesc, este ̀ nchis de un an ;i
practic sunt folosite doar toaletele. Este
greu de `n\eles cum nu a reu;it Fede-
ra\ia Rom]n[ de Tenis s[ ob\in[ auto-
riza\ia ISU ̀ n condi\iile ̀ n care ;i edi\ia
2016 a turneului WTA a trebuit s[ se
lipseasc[ de arena istoric[ de 4.000 de
locuri.

Terenul central improvizat `ntr-o
zon[ unde `n mod normal ar fi fost
dou[ terenuri secundare, cu tribune
mobile destul de dep[rtate de supra-
fa\a de joc ;i cu o instala\ie de noc-
turn[ ai c[rei st]lpi incomodeaz[
uneori spectatorii, s-a achitat totu;i
bine de sarcina sa de gazd[. Doar c[
oamenii care udau zgura `ntre seturi
f[ceau uneori exces de zel, astfel c[ la
meciul dintre Ana Bogdan ;i turcoaica
Cagla Buyukakcay setul al doilea a
`nceput cu oarece `nt]rziere, arbitra
german[ de scaun nefiind mul\umit[
de modul cum ar[ta terenul.

În general turneul a fost ferit de
ploaie, ba chiar s-a suferit destul de
tare de căldură. În pauzele de după
două jocuri mulți spectatori coborau
din tribună ca să meargă fie pe alt te-
ren, fie la standurile cu mâncare ;i
băutură, la prețuri piperate. Bineînțeles
nu aveai voie să intri în parc cu mân-
carea sau băutura ta. În cele două zile
ale turului 2 biletul de intrare a fost 30
de lei. Teoretic erau cu locuri precise.
Practic, oamenii stăteau unde le venea
mai bine la socoteală. Poate cel mai
bun unghi de văzut meciul era într-
un colț al tribunei, cu vedere a tere-
nului în diagonală, evitând stâlpii noc-
turnei.

Trecând la jocul propriu-zis, tre-
buie să spunem că dacă ați urmărit
doar la TV meciurile de tenis ale elitei
profesioniste o vizită la un turneu
WTA - nemaivorbind de ATP - vă va
schimba cu totul perspectiva. Televi-
ziunea nu prea reu;e;te să redea
schimbările subtile de ritm, diferențele
minuscule de amplitudine a loviturii
care fac diferența între o minge bună
;i una ie;ită în afara terenului, iar mo-

dul în care e percepută a treia dimen-
siune a tenisului, înălțimea mingilor,
este cu totul diferit de o transmisie TV
obi;nuită. O dreaptă razantă cu fileul
se resimte cu o agresivitate palpabil[.
Unde mai punem viteza de joc ;i arti-
ficiile tehnice pe care o jucătoare de
elită le poate scoate pe teren cum scoa-
te un magician lucruri din joben. Scur-
ta cu care Irina Begu a încheiat meciul
ei cu Jacqueline Cristian nu era anti-
cipată de nimeni, iar mingea a “murit”
imediat ce a trecut fileul.

Irina ;i Ana, marile speran\e

P]n[ `n ultima clip[ organizatorii
au sperat c[ Simona Halep va juca tur-
neul, dar decizia ei de a nu participa a
dat ;ansa altor rom]nce s[ se fac[ re-
marcate. A fost s[pt[m]na Irinei Begu,
al c[rei sezon p]n[ acum fusese aproa-
pe un dezastru. :i totu;i, c]nd am
v[zut-o noi pe viu, tribuna de la Arene
\inea cu adversara ei, foarte t]n[ra Jac-
queline Cristian, care c];tigase luni
primul ei meci `n circuit, 2-1 la seturi
cu Kozlova. Jacqueline a pornit av]ntat
;i a condus cu 4-1 `n primul set, dar
un spectator b[tr]n spunea c[ meciul
e al Irinei. La c]t tenis a v[zut dum-
nealui, intui\ia nu i-a dat gre;. Irina a
f[cut 11 jocuri la r]nd. Retururile ei
aspre ca o torpil[, exersate la dublu,
unde returul e ;i mai important, au
`mpins-o pe adversar[ tot mai `n spa-
tele terenului ;i au stors-o de puteri ;i
de `ncredere.

A urmat un meci asem[n[tor `n
sferturi cu fran\uzoaica Pauline Par-
mentier, apoi un r[zboi de uzur[, pe
o c[ldur[ care transforma zgura `ntr-
un fel de nisip de Sahara, 7-5 7-5 cu
Carla Suarez Navarro, o juc[toare foar-
te ̀ ndr[git[ ̀ n parcul Arenelor (se for-
mase o coad[ impresionant[ la auto-
grafe `n seara c]nd Carla a stat la dis-
pozi\ia fanilor). ~n final[ o a;tepta Julia
Goerges, care trecuse de rom]nca Ana
Bogdan, surpriza turneului.

Frumoasa blond[ f[cuse senza\ie

`n primul tur, c]nd a trecut expeditiv
de Sorana C`rstea, 6-4 6-2. ~n turul 2
i-am v[zut meciul foarte tensionat cu
Cagla Buyukakcay. La un moment dat
`n setul 2 Ana ;i-a for\at genunchiul ;i
p[rea `n pragul abandonului. A stat
vreo 10 minute `n pauz[ medical[,
apoi a revenit pe teren cu un bandaj
impozant. A f[cut break, apoi ;i-a pier-
dut serviciul, apoi break din nou. La
minge de meci, turcoaica avanseaz[
spre fileu, foarte sigur[, dar Ana res-
pinge ;i o paseaz[ cu mingea urm[toa-
re< 6-4 7-5. ~n sferturi Ana a jucat foar-
te bine  cu Sevastova, favorita nr. 1 (6-
1 6-3), dar `n semifinale nem\oaica
Goerges, probabil cea mai complet[
juc[toare pe care am v[zut-o la turneu,
s-a dovedit prea bun[< 3-6 6-2 6-4.

Finala a c];tigat-o Begu, mai con-
centrat[, mai constant[, cu un joc de

regularitate care i-a enervat adversara<
6-3 7-5, primul titlu ̀ n doi ani. Urmat
dup[ dou[ ore de titlul la dublu, al[turi
de Raluca Olaru. Semne bune a;adar
pentru echipa de Fed Cup, Irina ;i Ana
put]nd fi secundante de n[dejde ale
Simonei `n drumul c[tre un eventual
trofeu mondial pe echipe.

Una peste alta, experien\a contac-
tului pe viu cu tenisul profesionist me-
rit[ tr[it[, iar turneul este unul necesar,
mai ales juc[toarelor tinere care au ne-
voie mare de puncte pentru a urca `n
foarte asprul top WTA. La `ntoarcere
am c[l[torit `n tren cu b[im[reanca
Anca Rusu, juc[toare `n circuitul ITF,
care ne-a confirmat c]t de grea este
ascensiunea `n aceast[ meritocra\ie
care este tenisul. De acum vom privi
cu al\i ochi acest fenomen.

Vasile A.

Rusoaica Maria Șarapova a asigu-
rat, miercuri, că suspendarea pe 15 luni
pentru dopaj și accidentarea la un șold,
care a ținut-o departe de circuitul WTA
timp de două luni și jumătate, nu i-au
atenuat pasiunea pentru tenis, ci din
contră, i-au întărit-o, relatează AFP.

"Ultimii doi ani au fost foarte difi-
cili, mult mai dificili decât mi-aș fi im-
aginat, dar dragostea mea pentru spor-
tul meu nu a slăbit niciodată", a precizat
fostul număr unu mondial pe site-ul
The Players Tribune. "Din contră,
această dragoste este încă și mai pu-
ternică", a insistat Șarapova, care ur-
mează să dispute săptămâna viitoare
turneul de la Stanford (California, 31
iulie-6 august), pentru care a primit o
invitație.

Rusoaica, nr. 173 mondial, nu a mai
apărut pe terenurile de tenis de turneul
de la Roma, din 16 mai, când a aban-
donat în turul 2 din cauza unei acci-
dentări. Turneul din capitala Italiei era
al treilea, după Stuttgart și Madrid, du-
pă suspendarea pe 15 luni pentru dopaj
cu meldonium.

Revenirea sa, facilitată de wild-
card-uri, cu excepția organizatorilor
de la Roland Garros, care au refuzat
să-i acorde unul înainte de accidentare,
a fost criticată de mai multe jucătoare,
între care și actualul număr trei mon-
dial, germanca Angelique Kerber.

După Stanford, rusoaica de 30 de
ani va disputa, grație unei noi invitații,
turneul de la Toronto (7-13 august) și
va trebui să aștepte pentru a afla dacă
poate participa la US Open (28 august-
10 septembrie). 

Maria :arapova are 35 de titluri
WTA `n carier[, 5 dintre ele `n turnee
de Mare :lem.

Maria :arapova
;i-a p[strat
dorul de tenis

Funcționarilor Federației interna-
ționale de box (AIBA), cu sediul în Lau-
sanne (Elveția), li s-a interzis accesul
în birouri începând de miercuri dimi-
neață în urma unui puci al opozanților
președintelui federației, taiwanezul
Ching-Kuo Wu, informează AFP.

Angajații societății Securitas au blo-
cat de miercuri dimineață accesul în
birourile AIBA, situate în Maison des
Sports din Lausanne. Pe ușile birourilor
era afișat un document redactat în en-
gleză semnat de Comitetul executiv in-
terimar (CMI), care se adresează celor
circa 20 de funcționari.

''Dragi angajați. Comitetul executiv
al AIBA a votat o moțiune care cheamă
la un vot de cenzură împotriva preșe-
dintelui actual Ching-Kuo Wu'', indică
textul. ''În plus, au fost adoptate moțiuni
care permit înființarea unui Comitet
executiv interimar (CMI) pentru a con-
duce activitatea AIBA și a organiza un
congres extraordinar. Prin urmare, în
această perioadă de tranziție, s-a decis
închiderea birourilor pentru restul săp-
tămânii și acordarea a trei zile de con-
cediu angajaților'', adaugă documentul.

Potrivit martorilor de la fața locu-
lui, angajații nu au fost preveniți de
această situație și au găsit ușa închisă
miercuri dimineață, când în fața Mai-
son des Sports erau staționate mașini
de poliție.

Puci la Federa\ia
interna\ional[
a boxului
amator (AIBA)

Întâlnire pe viu cu tenisul
profesionist< WTA Bucure;ti

Terenul central improvizat la Arenele BNR, v[zut din tribun[ la primul meci al zilei de joi, 20 iulie

Irina Begu, eroina s[pt[m]nii, campioan[ la simplu ;i la dublu

Televiziunea nu prea reu;e;te să redea schimbările subtile de ritm, diferențele minuscule de am-
plitudine a loviturii care fac diferența între o minge bună ;i una ie;ită în afara terenului, iar modul
în care e percepută a treia dimensiune a tenisului, înălțimea mingilor, este cu totul diferit de o
transmisie TV obi;nuită. O dreapt[ ̀ n for\[ razantă cu fileul se resimte cu o agresivitate palpabil[.
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Un antropolog sugerează că marea
civilizaţie pre-columbiană „scria” cu aju-
torul unor șnururi înnodate numite
”khipu”.

De multe ori s-a pus problema cum
o civilizaţie atât de dezvoltată, precum
incașii, cu o întindere de aproximativ
5.000 de kilometri pe teren accidentat
și cu orașe măreţe a putut exista fără cu-
vântul scris. Era nevoie de o reţea com-
plexă de comunicaţie, astfel limbajul ex-
primat vizual era esenţial.

O dovadă în acest sens sunt aceste
khipu, reprezentate în imaginea al[tu-
rat[. Se credea că sunt doar pentru re-
prezentarea valorilor numerice, dar cro-
nicile spaniole din secolul XVI afirmă
că aceste șnururi înnodate transmiteau
mesaje mai complexe.

Dovezile recente provin după căde-
rea imperiului incaș. În secolul al XVI-
II-lea, când ultimii incași luptau împo-
triva conducerii spaniole, existau nu-
meroase rebeliuni, acestea fiind „scrise”
în khipu. Antropologul Sabine Hyland
este încrezătoare că șnururile înnodate
provenite din regiunea Collata repre-
zintă sunete fonetice. Deși traducerile
acestora sunt dificile (dacă nu imposi-
bile), este un pas important în înţelege-
rea uneia dintre cele mai influente civi-
lizaţii din istorie.

De asemenea, șnururile analizate la
Collata se diferenţiază de restul. În timp
ce altele au noduri la intervale regulate
și sunt fabricate numai din bumbac, cele
din Collata sunt fabricate din mai multe
materiale precum păr de animal și fibre
metalice și sunt înnodate doar la un ca-
păt, probabil pentru a nu se despica.

Prin colectarea informaţiilor de la
localnici și intervievarea descendenţilor
celor care (probabil) au trimis aceste
mesaje, cercetătoarea a putut descifra
ultimele trei șnururi dintr-un khipu, re-
prezentând numele expeditorului.

Deși este cale lungă până la desci-
frarea întregului mesaj (să nu mai vor-
bim de întreaga limbă), descoperirea
poate avea implicaţii majore . Spre exem-
plu, culorile khipu-urilor numerice nu
au fost probabil alese la întâmplare așa
cum s-a crezut până acum.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.

Capela Sixtină atrage milioane
de turişti în fiecare an şi este un loc
special al creştinătăţii apusene. Este
capela privată a Papei şi locul unde
se alege noul pontif. În afară de as-
pectele ce ţin de religie, sunt multe
speculaţii cu privire la unele mesaje
pe care Michelangelo le-a ascuns
în picturi.

Dintre acestea, există o serie de studii
care prezintă particularităţi ale unor picturi
care ar reprezenta structuri cerebrale şi
ilustrarea sacrului feminin, potrivit Big
Think. La 33 de ani, Michelangelo (1475
- 1564) a început proiectul care a durat
patru ani, din 1508 până în 1512. Fără ni-
ciun plan iniţial, detaliul lucrării finale este
spectaculos. Întreaga pictură măsoară
1.100 metri pătraţi şi include nouă scene
din Vechiul Testament şi mai mult de 300
de figuri. Portretele sale şi anatomia ilus-
trată a inspirat întregi generaţii de artişti
şi oameni de ştiinţă.

Crearea lui Adam

Pictura “Crearea lui Adam”, unde de-
getul lui Adam şi a lui Dumnezeu aproape
se ating, este una dintre cele mai recunos-
cute ilustraţii în istorie.

Deşi era perioada Renaşterii, biserica
era extrem de strictă, iar o provocare sau
încălcare a autorităţii bisericeşti era grav
pedepsită. Şi din acest motiv, prezenţa unor
mesaje ascunse fascinează oamenii din
prezent.

În cazul “Creaţiei lui Adam”, fizicianul
Frank Lynn Meshberger a descoperit un
creier ascuns în figura lui Dumnezeu. Se

crede că semnificaţia este moştenirea in-
teligenţei lui Dumnezeu pentru omenire.

Separarea Luminii 
de Întuneric

Un alt studiu din 2010 a scos la iveală
o altă ilustraţie a unui creier în “Separarea
Luminii de Întuneric” care se găseşte sub
bărbia lui Dumnezeu. Interesant este că
aceste detalii nu se găsesc la alte reprezen-
tări, întărind ideea conform căreia Miche-
langelo a inserat anatomia umană. De ase-
menea, barba scurtă - care deseori este
ilustrată lungă şi deasă adaugă greutate
acestui argument.

Sacrul feminin

Într-un studiu din 2016, publicat în
Clinical Anatomy, cercetătorii au observat
că în afară de organele interne, pictorul a
introdus şi structuri anatomice feminine.
Un craniu de berbec care arată extrem de
mult cu un uter apare de opt ori în întreaga
pictură. De asemenea, istoricii susţin că
apar opt triunghiuri cu vârful în jos, care
sugerează sacrul feminin. Femininul era
un motiv central în arta greco-romană,
dar care nu era văzut bine în biserica creşti-
nă patriarhală. Femeile sunt centrale şi în
anumite scene, ceea ce poate reprezenta
un mod de a onora femeile.

A fost utilizarea simbolurilor modul
în care artistul provoca Biserica, aducea
un omagiu ştiinţei, glorificând mintea
umană, o recunoaştere a sacrului feminin
sau aveau rolul de a oferi alte mesaje crip-
tice? Întrucât nimeni nu ştie răspunsul
exact, au existat (şi vor exista în continuare)
o sumedenie de interpretări.

Biologul român Dan Graur a publicat
noi calcule care sugerează că doar 25%
din genomul uman este funcţional. Des-
coperirea sa contrazice rezultatele unui
studiu amplu realizat de ENCODE în ca-
re era precizat că 80% din genomul uman
este funcţional.

El a publicat o serie de calcule noi
prin intermediul cărora sugerează că ma-
ximum 25% din ADN-ul uman este
funcţional, notează Futurism.

Descoperirea prezentă contrazice
studiile anterioare realizate de Encyclo-
pedia of DNA Elements (ENCODE) care
sugerau că peste 80% din genom are
funcţii biochimice. 

În 2012, ENCODE anunţa că 80%
din genomul uman este funcţional. Însă
profesorul Graur susţine că aceste afir-
maţii sunt greşite fapt ce va schimba mo-
dul în care cercetătorii vor aborda în vii-
tor ştiinţa genomicii umane. “Trebuie să
cunoaştem fracţiunea funcţională a ge-
nomului uman pentru a putea realiza
cercetări biomedicale în zonele care ne
pot ajuta să prevenim şi să tratăm anu-
mite boli. Nu trebuie să secvenţiem totul,
ci doar zonele care sunt funcţionale,'' a
declarat Dan Graur, expert în biologia
evolutivă şi profesor din cadrul Univer-
sităţii din Houston. 

Calculele realizate de expert suge-
rează că porţiunea funcţională a geno-
mului este în proporţie de 10-15%, pro-
centul de 25% fiind limita maximă. 

Graur a determinat procentul
funcţional al genomului prin tehnica ra-
tei fertilităţii de înlocuire a populaţiei şi
ratei mutaţiilor dăunătoare. Rata mu-
taţiilor vătămătoare şi mărimea geno-
mului sunt deja cunoscute, iar infor-

maţiile privind gradul natalităţii popu-
laţiei poate fi accesat prin intermediul
registrelor. Din acest punct, profesorul
Graur a creat un model de calcul al ,,mu-
taţiilor'' şi scăderea nivelului reproductiv
provocat de mutaţiile dăunătoare în com-

paraţie cu porţiunea funcţională a geno-
mului. 

Deşi Graur a descoperit că rata mu-
taţiilor vătămătoare este scăzută, nivelul
natalităţii ar trebui să fie la un nivel ex-
trem de crescut pentru a susţine popu-
laţia în cazul în care 80% din genom ar
fi funcţional. “Pentru ca 80% din ADN-
ul uman să fie funcţional, fiecare cuplu
ar trebui să aibă în medie 15 copii, dintre
aceştia doi ar trebui să moară sau să nu
se poată reproduce. Aşadar numărul de
copii pe care fiecare cuplu ar trebui să-l
aibă pentru menţinerea unui număr con-
stant al populaţiei ar depăşi numărul ste-
lelor vizibile din Univers,'' a declarat pro-
fesorul Graur.

Din cauza mutaţiilor vătămătoare,
fiecare cuplu din fiecare generaţie ar tre-
bui să aibă mai mult de doi copi în medie
pentru menţinerea unui număr constant
al populaţiei. În ultimii 200.000 de ani
rata fertilităţii s-a situat între 2,1 şi 3 copii
per cuplu. Astfel populaţia globală a fost
la un nivel static până în secolul XIX,
moment în care rata mortalităţii infantile
a scăzut. 

Născut în România la Piatra Neamţ,
Dan Graur a urmat studiile Universităţii
din Tel Aviv şi şi-a obţinut doctoratul la
Universitatea Texas din Houston. Este
membru al American Association for the
Advancement of Science şi a primit pre-
miul Humboldt Prize pentru munca sa
în domeniul ştiinţei. 

Modul unic ;i
fascinant prin care
comunicau inca;ii

În urma valului de caldură în SUA,
sute de zboruri au fost anulate deoarece
avioanele nu au mai reușit să decoleze.
O nouă cercetare sugerează că acest
efect va continua, iar încăzirea globală
va face mult mai dificilă călătoria în
aer.

Din cauza încălzirii aerului, densi-
tatea scade, iar aerul mai rarefiat nu
permite portantei să genereze altitudi-
ne, notează Gizmodo.

Un studiu publicat de Climate
Changes sugerează că din cauza crește-
rii temperaturilor de pe glob, valurile
de căldură vor fi tot mai frecvente, iar
liniile aeriene se vor confrunta cu aceas-
tă problemă regulat.  Conform studiu-
lui, în perioadele cele mai călduroase
ale zilei, în viitor, aeronavele cu o în-
cărcătură de peste 30% nu vor reuși să
decoleze. Alternativa cea mai simplă fi-
ind realizarea zborurilor pe parcursul
nopţii. În cadrul studiului au fost utili-
zate modele actuale care realizează zbo-
ruri comerciale precum obișnuitul
Boeing 737-800 și rute din Asia, Europa
și SUA.

Biologul rom]n Dan Graur sus\ine c[ doar
25 % din genomul uman este func\ional C[l[toriile cu

avionul vor fi mai
dificile `n viitor

La 33 de ani, Michelangelo (1475 - 1564) a început proiectul care a durat patru ani, din
1508 până în 1512. Fără niciun plan iniţial, detaliul lucrării finale este spectaculos. Întreaga
pictură măsoară 1.100 metri pătraţi şi include nouă scene din Vechiul Testament şi mai mult
de 300 de figuri. Portretele sale şi anatomia ilustrată a inspirat întregi generaţii de artişti şi
oameni de ştiinţă.

“Trebuie să cunoaștem fracţiunea funcţională a genomului uman pentru a putea
realiza cercetări biomedicale în zonele care ne pot ajuta să prevenim și să tratăm
anumite boli", a declarat biologul rom]n

Mesajele ascunse de Michelangelo
`n picturile din Capela Sixtin[

Istoricii susţin că artistul a realizat opt triunghiuri cu vârful în jos, care sugerează sacrul feminin



12 Informa\ia de Duminic[/30 iulie 2017

Actri\[, so\ie, mam[,
produc[toare, creatoare de parfu-
muri, ̀ mbr[c[minte, gen\i ;i pan-
tofi, Sarah Jessica Parker tr[ie;te
fericit[ `n New York al[turi de
so\ul ei ;i cei trei copii, un b[iat ;i
dou[ feti\e gemene. Dup[ succesul
mondial ob\inut de serialul „Sex
and the City”, care s-a `ncheiat
dup[ ;ase sezoane `n 2004, Sarah
a revenit pe micile ecrane `ntr-o
nou[ produc\ie de televiziune, se-
rialul de comedie „Divor\ul”, at]t
`n rolul principal, c]t ;i ̀ n calitate
de produc[tor executiv. Oameni-
lor le place s[-i vorbeasc[ despre
pantofi, dar dup[ cum spune ea
`ns[;i, „ador pantofii, dar iubesc
de asemenea c[r\ile, arhitectura,
politica, c[l[toriile ;i oamenii”. 

A fost de nenum[rate ori comparat[
cu personajul obsedat de mod[ pe care l-
a interpretat ̀ n urm[ cu 13 ani, dar Sarah
a spus de fiecare dat[ c[ ea nu este Carrie.
Da, este adev[rat c[-i plac pantofii, dar
acum c[ de\ine propria companie este mai
interesat[ de ceea ce se ̀ nt]mpl[ ̀ n spatele
acestei afaceri. :i chiar dac[ iube;te ora;ul
New York, de care pare s[ nu se poat[
desp[r\i, prefer[ s[-;i petreac[ timpul `n
parc, al[turi de copiii ei, dec]t s[ mearg[
la vreun restaurant preten\ios. 

Dup[ ce timp de ;apte ani a jucat-o
pe Carrie Bradshaw, jurnalista newyor-
kez[ pasionat[ de mod[ ;i pantofii Ma-
nolo Blahnick ve;nic `n c[utarea iubirii,
mult[ lume se a;tepta ca revenirea pe mi-
cile ecrane `n toamna anului trecut a
actri\ei ̀ n v]rst[ de 52 de ani s[ reprezinte
o continuare a serialului care a f[cut-o
faimoas[, mai ales c[ era vorba de acela;i
canal de televiziune. Noua produc\ie o are
în centru pe Frances (interpretat[ de Par-
ker) care, după mai bine de un deceniu
de mariaj ;i cu doi copii, începe să-;i ree-
valueze via\a ;i rela\ia tensionată cu so\ul
ei, ;i descoperă că nu este atât de u;or pe
cât credea să o ia de la început. „Cred c[
publicul `;i va da seama din prima sec-
ven\[ c[ aceasta nu este o continuare la
«Sex and the City», ci ceva cu totul diferit.” 

Parker a `nceput s[ lucreze la ideea
unui nou serial cu cinci ani `n urm[,
al[turi de partenera ei de la compania de
produc\ie pe care o de\ine din 2005. „Am
dorit s[ vorbesc ̀ n principal despre mariaj.
Am fost interesat[ s[ spun povestea
c[s[toriei unui cuplu din clasa de mijloc.”
Dup[ ce mai mul\i scriitori au ̀ ncercat s[
scrie scenariul, cea care a reu;it s[ sur-
prind[ cel mai bine tonul pe care ;i-l dorea
Sarah a fost Sharon Horgan. „Ea a ̀ n\eles
cel mai bine ce era important pentru mi-
ne.” Cu toate c[ subiectul serialului este
divor\ul, Sarah av]nd o c[snicie de 20 de
ani cu actorul Matthew Broderick, Parker
s-a inspirat din experien\ele prietenilor
s[i divor\a\i. „Este o experien\[ `ngrozi-
toare, mai ales pentru copii.”

La `nceput, planul ei a fost doar s[
creeze serialul, nu s[ joace vreun rol `n
el, mai ales c[ avea ;i alte proiecte `n
derulare – o nou[ colec\ie de pantofi,
parfumurile ei ;i o linie de rochii ̀ n
preg[tire. Dar ;i-a dat seama c[
cei de la HBO doreau s[ o vad[
at]t ̀ n spatele camerelor de luat
vederi, ̀ n calitate de produc[tor
executiv, c]t ;i `n rolul principal, la fel ca
;i ̀ n „Sex and the City”. ~ngijorarea ei cea
mai mare era legat[ de timpul petrecut
al[turi de copiii ei, James Wilkie, ̀ n v]rst[
de 14 ani, ;i gemenele Tabitha ;i Marion,
de 8 ani. :tia c[ ̀ i place foarte mult munca
de produc[tor ;i responsabilitatea ce vine
la pachet. ~i plac ;i ;edin\ele de casting
sau marketing, ea ̀ ncerc]nd s[ fie de ase-
menea o reprezentat[ a actorilor ;i ai celor
din echipa de filmare. 

Acelea;i calit[\i care o ajut[ `n lumea
filmului reprezint[ un avantaj ;i ̀ n aface-
rile sale. Sarah nu face parte din acel grup
de vedete care doar ̀ ;i ̀ mprumut[ numele
unor produse cosmetice sau obiecte ves-

timen-
tare. De la prima co-

laborare `n lumea
modei, `n 2007, Parker

a tratat proiectele din afara in-
dustriei cinematografice ca ocupa\ii cu
norm[ `ntreag[. „~mi doresc s[ am parte
de c]t mai multe experien\e, dar nu e vor-
ba de a le a;eza pe toate pe o list[. Eu vreau
s[ le ;i tr[iesc. Vreau s[ m[ implic total ̀ n
ceea ce fac.” SJP Collection, pe care a lan-
sat-o `n 2014 `mpreun[ cu George Mel-
kemus, directorul companiei Manolo
Blahnik, este cel mai de succes proiect al
ei `n mod[, de;i la `nceput i-a fost team[

de
e;ec. „~n lumea fil-

mului, calculele unei produc\ii de succes
\in de sute de mii sau milioane de dolari.
Dar ̀ n industria de ̀ nc[l\[minte lucrurile
se schimb[. George ̀ mi spunea entuzias-
mat la `nceput c[ am v]ndut 15 perechi
de pantofi. Iar eu eram pur ;i simplu ui-
mit[, deoarece mi se p[rea foarte pu\in ;i
i-am sugerat s[ renun\[m. Dar el m-a
lini;tit ;i mi-a spus c[ aceasta era o cifr[
bun[.” Succesul v]nz[rilor care au urmat
se datoreaz[ at]t modelelor deosebite, c]t
;i actri\ei, care are obiceiul s[ mearg[ `n
diferite magazine din Statele Unite ;i s[ ̀ i

surprind[ pe clien\i `n timp ce-i ajut[ s[
`ncal\e pantofii crea\i de ea.

Pe l]ng[ succesul `n afaceri, numele
s[u este cunoscut ;i `n mediul volunta-
riatului. Sarah face parte din comitetul
director al New York City Ballet, este am-
basador UNICEF din 1997 ;i particip[
la str]ngeri de fonduri pentru ;coli din
New York. Desigur c[ cea mai impor-
tant[ ocupa\ie pentru ea este cre;terea
celor trei copii ai s[i. ~ntr-un interviu din
1983, mama sa ̀ ;i manifesta ̀ ngrijorarea
fa\[ de faptul c[ Sarah, care a debutat `n
teatru la v]rsta de 11 ani, nu a avut parte
de o copil[rie normal[, lucru la care

actri\a se g]nde;te deseori acum c[ este
;i ea mam[. 

„Facem tot ceea ce ne st[ `n putin\[
pentru a le oferi o via\[ normal[ copiilor
no;tri. Merg pe jos la ;coal[ `mpreun[
cu al\i copii, iau autobuzul sau metroul.
Ceea ce cred c[-i face s[ se simt[ mai di-
feri\i este rela\ia oamenilor de pe strad[
fa\[ de mine sau de tat[l lor. Exist[ situa\ii
`n care ni se ofer[ tratament diferit, iar
uneori acesta nu este unul foarte priete-
nos, dar este special `n ochii lor. Chiar
dac[ cresc pu\in diferit fa\[ de al\i copii,
tot ceea ce-mi doresc pentru ei este s[
devin[ oameni curio;i ;i ferici\i.”

Sarah Jessica Parker se implic[
total `n proiectele sale


