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Bradul de Cr[ciun 
de la Vatican,
oferit de Ucraina

      O trusă de scris din alamă, având gravate pe ea
literele "A" şi H", folosită de Adolf Hitler pentru a
semna Acordul de la Munchen din 1938, va fi scoasă
la vânzare la o licitaţie organizată pe 8 şi 9 decembrie
de casa Alexander Autographs, în Statele Unite ale
Americii.
      Setul, ce conţine mai multe călimări cu cerneală
şi este decorat cu simboluri naziste - vulturul şi
svastica -, va fi scos la vânzare în oraşul Stamford
din statul Connecticut, a precizat comisarul
licitaţiei, Andreas Kornfeld.
      Acest obiect de mobilier, destul de masiv şi cu
un design realizat chiar de Hitler, ar putea fi vândut
pentru o sumă cuprinsă în intervalul 500.000-
600.000 de dolari. Autenticitatea lui este confirmată.
      Fotografii istorice îi arată pe Hitler, Benito
Mussolini, premierul britanic Neville Chamberlain
şi pe preşedintele Consiliului francez Edouard
Daladier, în apropierea acestei truse de scris, în
timpul semnării Acordului de la Munchen, pe 30
septembrie 1938. Alte 1.100 de obiecte datând din
aceeaşi perioadă vor fi scoase la vânzare.

Trusa de scris folosit[ de
Adolf Hitler, scoas[ la licita\ie

      Un tribunal sloven a condamnat Biserica Catolică
la plata unei amenzi de 50.000 de euro pentru abuzuri
sexuale. În urmă cu 20 de ani, un prelat sloven a
supus-o la abuzuri sexuale pe o femeie care atunci
avea doar 7 ani, a anunţat avocatul victimei.  
      Curtea de Justiţie din districtul Maribor a decis
că arhidioceza Maribor, dioceza Celje şi parohia
Artice trebuie să plătească amenda în locul preotului,
mort în 2007.  "Acest verdict reprezintă un precedent
în materie de compensaţii (acordate) copiilor victime
ale abuzurilor sexuale. El va încuraja alte victime să
depună plângere şi astfel va obliga Biserica să-şi
modifice statutul", a explicat avocatul.

Victima l-a urmărit pe preot într-un proces civil,
cerând 140.000 de euro despăgubiri pentru
traumatismul psihologic şi consecinţele abuzurilor
asupra sănătăţii sale.

  O plângere împotriva preotului a fost depusă în
2006, cu 16 capete de acuzare pentru agresiuni
sexuale împotriva a patru fete, comise în timpul
confesiunilor sau cursurilor de teologie.

Biserica Catolic[ Sloven[,
condamnat[ la plata a 50.000
de euro pentru abuzuri sexuale

Au fost desemnate cele 7 noi minuni ale lumii

Municipiul Satu Mare recunoa;te
oficial meritele arhitectului
Nicolae Porumbescu

www.informatia-zilei.ro

Ziua Na\ional[ a Rom]niei a fost 
s[rb[torit[ `n ;coli ;i gr[dini\e
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Un număr total de 220 de ţări au intrat în competiţia
campaniei „Cele 7 noi minuni ale naturii”, concurs or-
ganizat de regizorul de film Bernard Weber şi fundaţia
elveţiană New7Wonders în 2007 cu 440 de locaţii, rela-
tează National Geographic News.

Cele câteva sute de locaţii au fost reduse la doar 28
de către un juriu condus de un fost şef de la UNESCO.
Câştigătorii au fost aleşi printr-un vot public global care
s-a încheiat pe 11 octombrie 2011. Însă milioane de vo-

turi au arătat că există un interes al populaţiei pentru
astfel de concursuri, iar în urma acestor voturi au fost
alese următoarele „noi” minuni ale lumii. 

Acestea sunt Cascada Igazu, Golful Halong – Viet-
nam, Masivul Table Mountain, Pădurea Amazoniană,
Parcul Naţional Komodo-Indonezia, Insula Jeju – Coreea
de Sud, Râul subteran PuertoPrincesa – Filipine.

      Bradul de Crăciun de la Vatican,
oferit în acest an de Ucraina, a ajuns
joi seara în Piaţa San Pietro, acolo
unde va fi inaugurat alături de
tradiţionala iesle. Bradul în vârstă de
60 de ani, înalt de peste 30 metri, cu
o greutate de cinci tone, provine din
pădurile regiunii occidentale a
Transcarpaţilor (Zacarpatia).
      Deşi pomul va fi ridicat sâmbătă,
3 decembrie, alături de tradiţionala
iesle în curs de amenajare, abia la 16
decembrie va fi iluminat. 
      Inaugurarea va avea loc în
prezenţa arhiepiscopului Giuseppe
Bertello, preşedintele
Guvernatoratului Statului Vatican, ai
episcopilor catolici ai Ucrainei de rit
latin şi bizantin şi ai unor
reprezentanţi ai Bisericii ortodoxe
ucrainene. Potrivit arhiepiscopului
major de Kiev şi Galiţia, Sviatoslav
Şevciuk, şeful Bisericii greco-catolice
a Ucrainei acesta va fi un eveniment
ecumenic important. ”Pentru ţară
este vorba de încă o mărturie despre
rădăcinile sale europene şi
apartenenţa sa la familia naţiunilor
europene” a măturisit oficialul
ucrainian.
      După Sărbători, la 7 ianuarie
2012, ca în fiecare an, lemnul
bradului va fi dăruit unor asociaţii
sau comunităţi de recuperare pentru
prelucrarea în scopuri de binefacere.
      Cu zece ani în urmă, în anul
2001, Bradul de Crăciun a fost oferit
Papei Ioan Paul al II-lea de România.
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Pe teritoriul regatului dac existau numerase fortificaţii dacice,
dispunerea geografică sugerând că acestea au fost realizate cu scopul
de a realiza un sistem defensiv care să blocheze intrarea spre zona
central[ a Regatului, Transilvania intracarpatică. 

Dispunerea fortificaţiilor la nordul şi vestul Munţilor Apuseni se
constituie într-un sistem defensiv unitar, închegat şi coerent delimitând
în acest sector autoritatea regatului dac, chiar dacă aceasta se putea
exercita la distanţe variabile de linia concretă de fortificaţii. De altfel
zona figurează ca una dintre cele mai bogate în descoperiri dacice, atât
monetare cât şi de tezaure de podoabe. 

Un foarte posibil traseu al acestui limes iniţial poate fi oferit de
traseul valului înregistrat la începutul secolului XIX, val care porneşte
de la Beltiug (jud. Satu Mare) spre sud-vest închizând valea Crasnei, a
Barcăului şi a Crişului Repede la Oradea. 

Zona de nord-vest a României actuale a fost profund integrată
regatului lui Decebal, într-un sistem defensiv bine închegat şi coerent
tocmai datorită importanţei strategice a zonei, importanţă demonstrată
atât de amplasarea geografică a punctelor, cât şi a densităţii
descoperirilor în toate secvenţele civilizaţiei dacice dinaintea cuceririi
romane. PAGINA 3

Fortifica\iile din 
nordul regatului 
dac cuprindeau
;i Beltiugul

Carina Dunca, Miss Ioan Slavici< “Nu-mi plac 
persoanele mincinoase“

Astfel c[ pu\in dup[ aceea s-au anun\at ;i c];tig[torii. Carina Dunca a
fost declarat[ cea mai frumoas[ boboac[ a Colegiului Na\ional “Ioan Slavici”,
iar ca s[ afl[m mai multe despre aceasta, am invitat-o s[ ne r[spund[ unor
`ntreb[ri.

Ea ne-a m[rturisit, printre altele< “La concurs m-au sus\inut p[rin\ii,
bunicii mei, unchi, m[tu;i ;i bine`n\eles prietenii ;i colegii. De la mine
din clas[ am participat doar eu ca fat[ ;i un b[iat, astfel c[ am primit
sus\inerea din partea tuturor colegilor prezen\i.”

PAGINA 7

ASTRA a avut 14 pre;edin\i `n cei 110 ani 
de existen\[
      Satu Mare a omagiat `n luna noiembrie, 150 de ani de la
`nfiin\area Asocia\iunii Astra (1861 - 2011), institu\ia de
cultur[ care a luptat pentru unitatea neamului rom]nesc
din Transilvania. Printre evenimentele dedicate acestui an
omagial s-a num[rat ;i lansarea c[r\ii “Asocia\iunea
transilvan[ pentru literatura rom]n[ ;i cultura poporului
rom]n ̀ n nord-vestul Rom]niei. Documente (1862 - 1974)”
av]ndu-i ca autori pe< Viorel Ciubot[, Ioan Viman, Adela
Dobrescu ;i Maria Lobon\ Pu;ca;. 
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Municipiul Satu Mare recunoa;te oficial 
meritele arhitectului Porumbescu

Dragostea adev[rat[ dintre Ca-
rol ;i Zizi Lambrino va `ncepe
odat[ cu r[zboiul, pe 25 septembrie
1916, pe 20 august (2 septembrie
pe stil vechi), Prin\ul Mo;tenitor
fuge cu Zizi ̀ n Ucraina, ocupat[ de
trupele nem\e;ti ;i austriece. Pe 31
august, 13 septembrie, cei doi se
c[s[toresc `n Catedrala Ortodox[
Pokrovska din Odessa.

Carol `;i anun\[ familia c[ s-a `nsurat
cu Zizi ;i c[ inten\ioneaz[ s[ renun\e la
tron. Casa Regal[ ia foc. Regulile sale `l
oblig[ pe Carol s[ ia de nevast[ o prin\es[
dintr-o cas[ regal[ str[in[. Fuga Prin\ului
Mo;tenitor, aflat sub arme, pe teritoriu in-
amic nu face dec]t s[ agraveze lucrurile.
Regele convoac[ guvernul la sfat. Destule
voci ̀ l acuz[ pe Carol de dezertare ;i ̀ nalt[
tr[dare. ~n cele din urm[, Regina Maria
reu;e;te s[ ob\in[ o pedeaps[ mai bl]nd[

pentru fiul ei.

S]ngele albastru se disput[ 
`n instan\e de aproape 
60 de ani

4 aprilie 1953 - Carol al II-lea moare
la Estoril, ̀ n Portugalia, ;i se deschide masa
succesoral[.

2 aprilie 1955 - se `ncheie procesul de
succesiune `nceput la Lisabona, `n 1953.
Curtea regal[ recunoa;te c[ Prin\ul Carol
Mircea Grigore este primul fiu al lui Carol
al II-lea al Rom]niei ;i prime;te toate drep-
turile succesorale. Fratele s[u mai mic, Re-
gele Mihai, face recurs ̀ n revizuire ;i ̀ i este
respins. Decizia r[m]ne definitiv[ ;i ire-
vocabil[.

1955 – averea lui Carol al II-lea este
`mp[r\it[ `ntre Prin\ul Carol Mircea
(37,5%), fratele lui, Regele Mihai (37,5%)
;i Elena Lupescu (25%), ultima so\ie a lui

Carol al II-lea.
6 martie 1957 – decizia Tribunalului

de la Lisabona este recunoscut[, prin “exe-
quatur” recunoa;terea unei hot[r]ri pro-
nun\at[ de un tribunal str[in, de cea mai
`nalt[ instan\[ din Fran\a.

8 ianuarie 1963 – apelul f[cut de Mihai
I este respins de Curtea de Casa\ie din
Fran\a. Decizia devine definitiv[ ;i irevo-
cabil[.

1964 - ~nalta Curte de Justi\ie din Marea
Britanie `l declar[ pe Prin\ul Carol Mircea
Grigore ca administrator al bunurilor lui Ca-
rol al II-lea.

13 octombrie 1995 – Tribunalul din Ale-
xandria recunoa;te, prin “exequatur”, sen-
tin\a din Portugalia 1955. ~n urma acestei
decizii, Carol Mircea este recunoscut ca fiu
legitim al lui Carol al II-lea ;i `n Rom]nia,
cu toate drepturile de succesiune.

1 aprilie 1999 – la Curtea de Apel Bu-
cure;ti, Regele Mihai pierde apelul.

5 martie 2002 – Curtea Suprem[

hot[r[;te c[ procesul de “exequatur” tre-
buie judecat din motive procedurale. Moti-
va\ia a fost c[ Prin\esa Anne a Rom]niei,
so\ia Regelui Mihai, trebuie citat[ la proces.

1 iulie 2002 – procesul de “exequatur”
este c];tigat de Prin\ul Carol Mircea Gri-
gore. Regele Mihai contest[ decizia la Cur-
tea de Apel.

14 ianuarie 2003 – Regele Mihai pierde
apelul, iar decizia devine “definitiv[ ;i ire-
vocabil[“.

27 ianuarie 2006 – Prin\ul Carol Mir-
cea Grigore al Rom]niei moare la Londra.

12 iulie 2010 – Regele Mihai pierde
din nou ̀ n fa\a Prin\ului Paul de Rom]nia.
Magistra\ii la Curtea de Apel resping ca
nefondat recursul `mpotriva unei decizii
a judec[torilor Tribunalului Teleorman.

Am conceput acest articol la cererea
membrilor ;i simpatizan\ilor Amicii Re-
gelui Mihai, Filiala Satu Mare.
S.A.R. Mihai, Secretar Ag. :ef Principal

(R) Mure;an Traian  

Paul Lambrino, ultimul asalt la Casa Regal[

De miercuri, Casa de Cultur[ a
Sindicatelor din Satu Mare poart[ nu-
mele arhitectului Nicolae Porumbes-
cu. Dezvelirea pl[cii comemorative
de la intrarea `n institu\ie a avut loc
`n 30 noiembrie, `n cadrul
manifest[rilor dedicate Zilei Na\io-
nale a Rom]niei. Practic, cu acest pri-
lej, municipiul Satu Mare recunoa;te
oficial meritele celui care a proiectat
;i a participat `n anii ‘74 -’87 la ridi-
carea Ansamblului Centrul Nou.

Profesorul Nicolae Porumbescu s-a
n[scut `n 1919 la Bucure;ti ;i a murit la
Ia;i, ̀ n 30 ianuarie 1999. A fost fondatorul
Şcolii de Arhitectură din Iaşi. Casa de
Cultură ;i  Palatul Administrativ sunt o
colecţie de îmbinări constructive ale umi-
lei arhitecturi ţărăneşti tăiată în lemn,
transpuse la scară monumentală în beton
armat. De altfel leitmotivul multor faţade
sau interioare ale lucrărilor de maturitate
ale profesorului este elementul decorativ
turnat şi cioplit în beton armat rezultat
din exagerarea dimensiunilor furcii de
tors sau a chertărilor grinzilor de lemn.
De pild[ cl[direa Facult[\ii de Arhitectur[
din Ia;i are multe elemente asem[n[toare
cu cele ale cl[dirilor din Centrul Nou. La
pensionare s-a mutat la Satu Mare într-
un apartament care-i oferea o bună per-
spectivă asupra ansamblului centrului ci-
vic, cântecul său de lebădă. Apoi, după
revoluţie, acuzat de cunoştinţele şi unii
colegi sătmăreni ca fiind un apropiat al
puterii comuniste, s-a re`ntors la Suceava. 

"Gipsy" cum i-au spus prietenii, are
`n municipiul Satu Mare mai mul\i dis-
cipoli, printre care sunt Ludovic Gyure -
directorul Casei de Cultur[ ;i Aurelian
Gheorghiu - arhitectul ;ef al jude\ului. ~n
cele ce urmeaz[ vom prezenta o parte din
discursul rostit de arhitectul Gheorghiu
la dezvelirea pl[cii.

“Tunul” profesorului

„Tun”, uzual defineşte o armă distruc-
tivă. „Tunul” arhitectului este însă o
unealtă a expresiei creatoare. Tunul ca
armă pe câmpul de bătălie vs tunul arhi-
tectului pe câmpul imaculat al planşetei.
Profesorul se exprima prin tun. Profeso-
rul freca cu tunul său propria viziune asu-
pra acestui oraş> freca cu îndârjire
cearşafuri întregi de calc. Contractual nu
îl angajase nimeni> el fusese chemat aici
pentru a proiecta două obiective< sediul
administrativ şi, mai apoi, casa de cultură.
Neastâmpărul fiinţei sale însă îl îndemna

să facă mai mult. Şi a făcut< ansamblul
„Centrul Nou”.

Dacă scotocim prin istoria oraşului,
după demolarea vechii cetăţi şi îndelun-
gata înjghebare a ansamblului pieţei cen-
trale postmedievale, următoarea şi cea
mai importantă operaţiune urbană pe-
trecută este obraznica edificare a ansam-
blului centrului civic al anilor '80. Afirm
că prezenţa Profesorului în Satu Mare a
marcat istoria oraşului.

A înţeles că pentru oraş Someşul nu
este un simplu curs de apă ci un simbol,
un reper istoric, un spaţiu vitalizant, un
potenţial factor de mărire, a înţeles că
oraşul şi Someşul sunt „condamnate” să
trăiască împreună în armonie, aşa că a
deschis structura urbană astfel încât pei-
sajul natural să-l pătrundă.

A dăruit oraşului contemporan un
simbol a cărui imagine se regăseşte azi în
aproape toate materialele şi documentele
informative despre Sătmar. Spunea că
verticala Palatului Administrativ este
echivalentă cu repetabila verticală a bi-
sericilor care marchează epocile> ba chiar
a prevăzut în turn o sală a clopotelor.

Cu amărăciune îmi aduc aminte că
după '90 Profesorul a fost pur şi simplu
forţat să părăsească oraşul. Câţiva exaltaţi
condamnau atunci un regim discreţionar
nu sancţionând exponenţi politici impli-
caţi ci dezonorând un făurar care, culmea,
a trăit modest, sobru, aproape umil. Mare
răvăşeală!

Putem să-i reproşăm Profesorului co-
laborarea cu conducerea politică a vremii>
dar oare care mare arhitect al istoriei a
refuzat suportul financiar politico-admi-
nistrativ al puterii? Putem fi opozanţi ai
stilului arhitecturii flamboiant-popular-
naţionale marca „Porumbescu”. Putem
pur şi simplu să fim invidioşi pe pricepe-
rea, pe cultura, pe îndemânarea, pe cre-
dinţa, pe intransigenţa, pe îndârjirea, pe
implicarea, pe succesul, pe faima sa.

Nu putem însă să-i negăm statutul de
personalitate care a marcat oraşul, struc-
tura şi imaginea acestuia pentru multe
sute de ani de aici înainte.

Noi, cei pe care la un moment dat ne-
a strâns din jurul lui, studenţi sau calfe,
nu-l vom uita. Ar fi însă nedrept ca săt-
mărenii să nu ştie că „Centrul Nou” este
un dar din sufletul Profesorului.

Înscrierea numelui său pe o placă este
o veste lăsată generaţiilor viitoare că pe
aici a trecut şi a lăsat semne o personali-
tate incendiară, insolită şi originală a ar-
hitecturii româneşti< Profesorul Nicolae
Porumbescu.

A consemnat Mihai S[lceanu

Dup[ dezvelirea pl[cii comemorative, participan\ii la evenimentul de joi au vizionat expozi\ia organizat[ `n holul 
Casei de Cultur[ `n  memoria arhitectului Nicolae Porumbescu

Arhitectul Nicolae Porumbescu a dăruit oraşului contemporan un simbol a cărui imagine
se regăseşte azi în aproape toate materialele şi documentele informative despre Sătmar. Spunea
că verticala Palatului Administrativ este echivalentă cu repetabila verticală a bisericilor care
marchează epocile> ba chiar a prevăzut în turn o sală a clopotelor.
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Fortifica\iile dacice din nordul 
regatului cuprindeau ;i Beltiugul
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Pe teritoriul regatului dac exis-
tau numerase fortificaţii dacice,
dispunerea geografică sugerând
că acestea au fost realizate cu sco-
pul de a realiza un sistem defensiv
care să blocheze intrarea spre zo-
na central[ a Regatului, Transil-
vania intracarpatică. 

Capitala Sarmizegetusa la rândul ei
era închisă într-un inel de fortificaţii,
prin cetăţile de la Costeşti, Blidaru, Pia-
tra Roşie. Zona din vestul şi nord-vestul
Daciei beneficia, în adâncime de o apă-
rare naturală, prin lanţurile muntoase
ce le cuprindea< Munţii Zarandului,
Masivul Moma Codru, Munţii Pădurea
Craiului, Munţii Bihorului, Munţii
Plopişului, Dealurile Silvaniei, Măgura
Şimleului, Culmea Codrului. Aceste
lanţuri muntoase sunt despărţite de
râuri cu văi mai largi sau mai înguste
(Mureşul, Crişul Alb, Crişul Alb, Crişul
Negru, Crişul Repede, Crasna şi So-
meşul). 

~n nord-vestul României 
existau trei mari concentrări
de aşezări şi fortificaţii dacice

În acest vast spaţiu s-au efectuat nu-
meroase descoperiri aparţinând perioa-
dei dacice. Dacă aşezările erau încon-
jurate de sisteme de fortificare (unele
dintre ele cu rol de centre tribale), ce-
tăţile erau construite cu scopuri exclusiv
militare, fiind mici centre fortificate
apărate de o garnizoană, formată uneori
din câteva zeci de războinici. Cercetările
arheologice au surprins până acum
existenţa a 59 aşezări nefortificate (din-
tre care două în peşteri), 10 aşezări for-
tificate (dintre care una de refugiu) şi
17 cetăţi.

Geografic, în zona de vest şi nord-
vest a României, se constat[ existenţa a
trei mari concentrări de aşezări şi for-
tificaţii dacice, amplasate în mari unităţi
geografice, ce ar putea corespunde cu
teritoriul a trei uniuni tribale.

O primă grupare se observă în ba-
zinul Mureşului, la nord de râu, unde
constatăm prezenţa a nu mai puţin de
trei cetăţi, patru aşezări fortificate şi 15
aşezări nefortificate. Explicaţia acestei
densităţi rezidă din importanţa deose-
bită a Mureşului ca şi cale comercială şi
de acces spre şi dinspre Transilvania.
Un alt considerent pentru locuire in-
tensă este şi fertilitatea luncii râului.
Cea de-a doua concentrare de fortifi-
caţii şi aşezări este amplasată pe Crişul
Alb, Crişul Negru şi Crişul Repede şi
afluenţii acestora. În acest caz avem trei
cetăţi şi o aşezare fortificată alături de
doar 5 aşezări nefortificate. Pe Crişul
Negru constatăm prezenţa a doar două
cetăţi. Explicaţia acestei penurii stă cu
siguranţă în stadiul cercetării zonei. În
bazinul Crişului Repede au fost identi-
ficate doar două cetăţi, o aşezare forti-
ficată şi 12 aşezări nefortificate, dintre
care două în peşteri. Pe Crişuri au fost
identificate per total 2 aşezări fortificate,
17 nefortificate şi 7 cetăţi. 

Foarte bine conturată din punct de
vedere geografic, Depresiunea Şimleu-
lui, cea de-a treia concentrare de des-
coperiri dacice, este marcată de for-
maţiuni geologice care închid accesul
în interior. Este vorba de Munţii Meseş,
Munţii Plopiş, Măgura Şimleului, De-
alurile Sălajului. Principalele “porţi“ de
intrare în depresiune, care se situează
toate pe văile unor cursuri de apă, au
fost blocate în epoca dacică prin ridi-
carea unor fortificaţii cu rol strict mi-
litar - strategic (Marca, Stîrciu, Mirşid,

Şimleu, Bădăcin, Giurtelecul Şimleu-
lui). Pe lîngă rostul militar, respectivele
fortificaţii serveau cu siguranţă şi la su-
pravegherea comerţului cu sare care
tranzita aceste regiuni încă din preisto-
rie.

Fortifica\iile s-au ridicat 
`ntr-o perioad[ de dou[ 
secole

Tocmai din aceste considerente în
regiunile străbătute de cursul superior
şi mijlociu al Crasnei şi al Barcăului,
deci în Depresiunea Şimleului, se con-
stituie în epoca dacică clasică, foarte
probabil, o uniune tribală care îşi avea
nucleul în complexul de fortificaţii şi
locuiri de pe Măgura Şimleului, un mi-
crosistem defensiv foarte riguros arti-
culat, bazat pe 9 fortificaţii (7 cetăţi şi
două aşezări fortificate). Investigaţiile
arheologice realizate în ultimii zece ani,
completează substanţial cercetările mai
vechi privind acest spaţiu în intervalul
sf. sec.II a.Chr. - înc.sec. II p. Chr.,
ar[tând că centrul de pe Măgura Şim-
leului era apărat de un inel de fortificaţii
la fel ca şi capitala Sarmizegetusa.

Tot acest ansamblu de fortificaţii ca-
re gravitează în jurul Depresiunii Şim-
leului, în centrul căreia străjuie com-
plexul de aşezări şi fortificaţii de pe im-
pozanta Măgură a Şimleului, ni se con-
turează ca un spaţiu locuit şi amplu for-
tificat în vederea închiderii principalei
căi de acces nord - vestice înspre centrul
Daciei, care este trecătoarea Poarta Me-
seşană creată de înălţarea vulcanilor
Măgura Moigradului, Pomet şi Citera
şi de valea Ortelecului  de-a lungul că-
reia funcţiona drumul antic.

Existenţa în vest şi nord-vest a aces-
tor nuclee de fortificaţii ridică nume-
roase semne de întrebare de natură cro-
nologică având în vedere largul interval
propus pentru unele dintre ele< a doua
jumătate a sec. II a.Chr. - începutul sec.
II p.Chr. 

Aşa cum aprecia I. Glodariu, inter-
valul Burebista - Decebal, este marcat
de construirea mai mult sau mai puţin
simultană, de-a lungul a nici două se-
cole, a majorităţii fortificaţiilor din Da-
cia. Ce anume a determinat acest lucru?
Cercetările au scos în evidenţă legătura
înfiinţării fortificaţiilor cu două mo-
mente istorice< formarea regatului dac
şi, apoi, expansiunea Imperiului Ro-
man. 

Dispunerea fortificaţiilor la nordul
şi vestul Munţilor Apuseni se constituie
într-un sistem defensiv unitar, închegat
şi coerent delimitând în acest sector au-
toritatea regatului dac, chiar dacă aceas-
ta se putea exercita la distanţe variabile
de linia concretă de fortificaţii. De altfel
zona figurează ca una dintre cele mai
bogate în descoperiri dacice, atât mo-
netare cât şi de tezaure de podoabe. 

Urmărirea atentă a cronologiei si-
turilor amintite poate duce la concluzii
de ordin istorico - arheologic de necon-
testat. Nu se poate demonstra tranşant
că unele fortificaţii abordate au funcţio-
nat şi-n sec. II a.Chr. Materialele des-
coperite pot sugera dacă nu o fortificare,
oricum o locuire în secolul II a.Chr.
pentru unele. Ceea ce se petrece în a
doua jumătate a sec. I p.Chr., în ajunul
confruntărilor daco-romane, trebuie
pus pe seama conştientizării realităţii
istorice existente la acea dată, restrân-
gerea regatului şi necesitatea preluării
sarcinilor militare de apărare a
graniţelor de către alte puncte, care do-
tate cu garnizoane variabile ca mărime,
dar permanente (a se vedea intensa lo-
cuire în fortificaţii) asigurau blocând,
supraveghind, controlând toate posibi-
lele căi de acces înspre nucleul regatului
dac.

Importanţa geo-strategică a zonei,
situată la periferia nord-vestică a rega-
tului lui Decebal, au făcut din Depre-
siunea Şimleului atât o verigă de legă-
tură la zona de contact cu lumea celtică
cât şi un avampost bine fortificat menit

a apăra, controla şi supraveghea prin-
cipala cale de intrare în Transilvania
dinspre nord-vest< Poarta Meseşană.
Unitatea în conceperea microsistemului
defensiv dacic, reflectat în arhitectura
militară a Depresiunii Şimleului, con-
stituie doar una din expresiile unităţii
materiale şi spirituale dacice manifes-
tate pe parcursul ultimelor două secole
ce preced cucerirea romană, care a frânt
explozia de civilizaţie nemai`ntâlnită
până atunci în manieră autohtonă. 

Sarmaţi iazygi între 
Dunăre şi Tisa

Un alt factor, deloc neglijabil, care
determină o schimbare de optică în ceea
ce priveşte strategia şi tactica militară
dacică pentru nord - vest, este consti-
tuirea provinciei romane Pannonia şi
aşezarea sarmaţilor iazygi între Dunăre
şi Tisa. Deplasarea acestora la răsărit
de Tisa înspre bazinul Crişurilor, încă
în sec. I p.Chr., nu a fost posibilă dato-
rită existenţei unor fortificaţii dacice
capabile să stopeze acest fenomen. 

Analizând în 1964 relaţiile dintre
daci şi romani E. Chirilă şi mai târziu
I. Ferenczi rediscuta expediţia lui M.
VINICIVS din anii 10-9 a.Chr. ca răs-
puns la invazia dacică în Pannonia din
iarna anului 10 a.Chr. Probabil acesta
este momentul în care îşi găsesc finalul
fortificaţiile de pe valea inferioară a Mu-
reşului (Berindia, Cladova, Clit, Pecica,
Săvârşin, Şoimoş, Vărădia). Acceptând
faptul că la acea dată funcţionau aproa-
pe toate fortificaţiile dacice din vestul
României (excepţie fac doar Măgura
Moigradului şi probabil Bădăcin) pu-
tem încerca o estimare a numărului de
luptători cantonaţi pe frontiera vestică.
Estimarea se face de la măsurarea lun-
gimii fortificaţiilor, pornind de la ideea
că este nevoie de cel puţin un războinic
pentru a apăra 3 m de element defensiv.
Astfel, extrapolând calculele pentru cele
19 fortificaţii pentru care avem infor-

maţii ajungem la arii fortificate de cca.
1,7 ha / fortificaţie (în total la toate cele
27 ar fi 50 ha). La un total de 7356 m
de perimetre de fortificaţii ar fi fost ne-
voie de 2452 apărători, deci o medie de
136 luptători / fortificaţie. Generalizând
la cele 27 fortificaţii ar rezulta un număr
de 3672 de luptători. Ţinând cont de
necesitatea existenţei rezervelor şi a ce-
lor cu alte atribuţii în interiorul fortifi-
caţiei, numărul se triplează cel puţin şi
ajunge la cel puţin 11.000.

Dacă într-adevăr la cucerirea roma-
nă de la încep. sec. II p.Chr. doar cca.
jumătate din fortificaţiile dacice amin-
tite mai funcţionau, numărul de 11.000
trebuie redus la jumătate rezultând ast-
fel un corp militar de 5.500 luptători
pentru zona Crişurilor şi a Depresiunii
Şimleului, o forţă deloc de neglijat în
condiţiile în care constituiţi ca garni-
zoane permanente conduse de coman-
danţi numiţi de rege, aceşti bărbaţi erau
războinici de profesie, capabili (atât lo-
gistic cât şi fizic) să înfrunte orice in-
amic de talia romanilor. Un exemplu
poate fi acela al conflictului daco-iazig,
dintre războaie, în care Decebal iese în-
vingător. În sensul analizei cronologice
pentru fortificaţiile de pe Crişuri şi din
Depresiunea Şimleului se poate redis-
cuta incidentul amintit de Dio Cassius,
care ne relatează că între cele două răz-
boaie Decebal a ocupat cu forţa un te-
ritoriu al iazigilor, pe care Traian, cu-
cerindu-l în 106 p.Chr., a refuzat să-l
mai restituie acestora. Plauzibilă ni se
pare cucerirea Depresiunii Şimleului şi
a zonei Crişului Repede de către Traian,
teritorii aflate la periferia vestică a Re-
gatului dac, acest statut impunând şi
stabilirea graniţei provinciei traianice
pe limitele vestice ale acestei zone. 

Urme ale prezen\ei 
romanilor pe Valea Crasnei

Un foarte posibil traseu al acestui
limes iniţial poate fi oferit de traseul
valului înregistrat la începutul secolului
XIX, val care porneşte de la Beltiug (jud.
Satu Mare) spre sud-vest închizând va-
lea Crasnei, a Barcăului şi a Crişului
Repede la Oradea. Urme ale prezenţei
romane în acest teritoriu au apărut - şi
credem că vor continua să mai apară -
dar abandonarea acestuia la Hadrian
sugerează că ele nu trebuiesc supralici-
tate. Acţiunea iazigilor a avut cu sigu-
ranţă suportul iniţial al romanilor cu
scopul de a înlesni accesul nord-vestic
în Dacia, atâta vreme cât valea Mu-
reşului devenea încetul cu încetul ro-
mană. Sarmaţii iazigi au creeat probabil
o aşa presiune în nord-vestul Daciei în-
cât ne vine uşor de explicat prezenţa
unei populaţii dacice atât de numeroase
pe Măgura Moigradului şi mai ales for-
tificarea acesteia în vederea protejării
locuitorilor, dar mai ales a căii de intrare
în inima Regatului. Prezenţa materia-
lelor arheologice germanice, ce-i drept
puţine, în complexe de sec. I p.Chr. se
explică de asemenea pe Măgura Moi-
gradului, văzând în purtătorii acestei
culturi mixte pe burii aliaţi ai lui Dece-
bal şi ei ameninţaţi de iazigi.

Zona de nord-vest a României ac-
tuale a fost profund integrată regatului
lui Decebal, într-un sistem defensiv bine
închegat şi coerent tocmai datorită im-
portanţei strategice a zonei, importanţă
demonstrată atât de amplasarea geo-
grafică a punctelor, cât şi a densităţii
descoperirilor în toate secvenţele civi-
lizaţiei dacice dinaintea cuceririi roma-
ne. 

Dr. Horea Pop, cercetător la Muzeul
de Istorie şi Artă Zalău 

Propunere de reconstituire a aşezării fortificate dacice (a doua jum. a sec. II- sec. I a.Chr.) cu sectoarele de fortificare

Zona de nord-vest a României actuale a fost profund integrată regatului lui De-
cebal, într-un sistem defensiv bine închegat şi coerent tocmai datorită importanţei
strategice a zonei, importanţă demonstrată atât de amplasarea geografică a punctelor,
cât şi a densităţii descoperirilor în toate secvenţele civilizaţiei dacice dinaintea
cuceririi romane. 



“M-au sus\inut p[rin\ii, bunicii mei, unchi, m[tu;i ;i bine`n\eles prietenii ;i colegii. De la mine din clas[
am participat doar eu ca fat[ ;i un b[iat, astfel c[ am primit sus\inerea din partea tuturor colegilor prezen\i.”MISS

Carina Dunca, Miss Ioan Slavici< 
“Nu-mi plac persoanele mincinoase“
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Ziua cea mare pentru bobocii
de la Colegiul Na\ional “Ioan Sla-
vici” a fost pe 18 noiembrie, c]nd
a avut loc concursul de Miss ;i
Mister, desf[;urat `n incinta clu-
bului Insomnia. La startul acestei
edi\ii s-au prezentat 6 perechi, ca-
re s-au ̀ ntrecut ̀ n competi\ia care
s-a derulat sub denumirea “Con-
fruntarea din Olimp”. Cei 12 zei
au avut de trecut prin diferite
probe ̀ n ̀ ncercarea de a convin-
ge juriul c[ sunt cei mai buni. 

Nu a putut lipsi proba de zi, cea
`n care publicul a f[cut cuno;tint[
cu bobocii. Imediat dup[ aceea s-
a trecut la proba de dans, `n care
participan\ii au fost nevoi\i s[
danseze, timp de 5 minute, pe un
colaj muzical cuprinz]nd mai
multe ritmuri. 

Proba surpriz[ s-a dovedit a fi
o prob[ de logic[. Demn de ad-
mirat este faptul c[ bobocii nu au
;tiut ̀ ntreb[rile dinainte, cum am
`nt]lnit la concursurile altor licee,
astfel c[ au fost ;i r[spunsuri
gre;ite. A urmat ultima prob[, cea
de sear[ dup[ care juriul a delibe-
rat.

Astfel c[ pu\in dup[ aceea s-
au anun\at ;i c];tig[torii. Carina
Dunca a fost declarat[ cea mai fru-
moas[ boboac[ a Colegiului Na\io-
nal “Ioan Slavici”, iar ca s[ afl[m
mai multe despre aceasta, am invi-
tat-o s[ ne r[spund[ unor ̀ ntreb[ri.

- Cine este Carina Dunca?
- Am 14 ani, locuiesc `n cartierul

Carpa\i II ;i sunt n[scut[ ̀ n zodia leu-
lui.  

- Care sunt motivele pentru care
ai decis s[ te `nscrii `n concurs?

- Mi-am dorit `nc[ din clasa a II-a
s[ particip la un concurs de frumuse\e,
;i am considerat c[ ar fi o experien\[
`n plus pentru mine. Nu aveam nimic
de pierdut, doar de c];tigat.

- Ce p[rerere ai despre probele ale-
se de organizatori?

- Au fost probe frumoase, mi-a
pl[cut ;i tematica aleas[, ̀ ns[ ̀ mi pare
r[u c[ nu fost ;i proba la alegere. Cel
mai mult mi-a pl[cut proba `n care
trebuia s[ dans[m pe un colaj muzical. 

- Ce ai fi ales s[ faci la proba la
alegere?

- Am practicat balet timp de 6 ani
;i cu siguran\[ alegeam s[ fac balet.

- Care erau a;tept[rile tale
`nainte de concurs? Ce rela\ie
ai cu celelalte concuren-
te?

- ~naintea
concursului
m[ a;teptam s[
iau unul din pri-
mele dou[ locuri.
Am `ncredere `n
mine. 

Cu celelalte participante m[ ̀ n\eleg
foarte bine, avem o rela\ie bun[. Ne
cuno;team chiar ;i  `naintea
competi\iei, avem o rela\ie de amici\ie.

- Cine a fost al[turi de tine ̀ n sal[?
- M-au sus\inut p[rin\ii, bunicii

mei, unchi, m[tu;i ;i bine`n\eles prie-
tenii ;i colegii. De la mine din clas[
am participat doar eu ca fat[ ;i un
b[iat, astfel c[ am primit sus\inerea
din partea tuturor colegilor prezen\i.

- Cum te-ai sim\it pe scen[?

- Sunt obi;nuit[ pe scen[, nu am
avut emo\ii, doar la proba supriz[ ;i
anume proba de logic[. Am avut
emo\ii ;i la proba de sear[, `mi era
fric[ s[ nu m[ `mpiedic.

- S-au f[cut ceva schimb[ri, e;ti
privit[ altcumva la liceu?

- Multe persoane m[ privesc altfel,
;i sincer m[ a;teptam la mai multe cri-
tici din partea celorlal\i, dar cum nu
m-am schimbat, sunt aceea;i eu, nu
au de ce s[ m[ critice.

- Ce ne po\i spune despre repeti\ii?
- Am `nceput s[ ne preg[tim `n

urm[ cu o lun[. Exersam ̀ n prim[ faz[
`n fiecare zi, dup[ ore, `n sala festiv[ a
liceului, iar `n ultima s[pt[m]n[ fa-
ceam repeti\ii ̀ n clubul Insomnia. Mi-
am intrat `n ritm, parc[ acum `mi lip-
sesc.

- Care sunt hobby-urile tale? Ce
faci `n timpul liber?

- ~mi place s[ ies cu prietenii prin
cafenele ;i ̀ mi place s[ c]nt piese lente.
Am f[cut gimnastic[ timp de doi ani
;i precum v-am spus, balet. Am ̀ ncetat
s[ mai practic deoarece s-a desfiin\at
acolo unde faceam.

- ~\i place s[ c[l[tore;ti ?
- Da, normal. Am fost `n Portuga-

lia, Spania, Elve\ia, Ungaria. Cel mai
mult mi-a pl[cut `n Elve\ia deoarece
este o \ar[ curat[.

- Ce muzic[ ascul\i?
- ~mi place muzica comercial[ iar

printre arti;tii prefera\i ̀ i pot enumera
pe Deepside Deejays, Vali B[rbulescu
;i Dj Optik.

- Ce ur[;ti/apreciezi 
la o persoan[?

- Nu-mi plac persoanele minci-
noase ;i apreciez sinceritatea.

- Te folose;ti de re\elele de so-
cializare?
- Da, cel mai mult folosesc Fa-
cebook. Mi-am deschis cont
`n urm[ cu 5 luni din cauza
faptului c[ to\i prietenii mei
aveau cont aici. Stau zilnic
pe internet timp de 2-3
ore.

- Ce materii 
`\i plac?

- ~mi plac orele de
Englez[, Francez[ ;i Bio-
logie. Cunosc foarte bine
limbile< spaniola, portu-
gheza, engleza ;i france-
za.

- Ai mai participa
la astfel de competi\ii?

- Cu siguran\[ a;
mai participa deoa-
rece ̀ mi face pl[cere
;i ador s[ f iu pe
scen[ `n fa\a a sute
de persoane.

- Ce pla-
nuri de viitor ai?

- Vreau s[
dau la Conservator

sau s[ fac actoria.
Dac[ s-ar putea a; pre-

fera s[ o fac `n Fran\a.
- Dore;ti s[ mai

adaugi ceva?
- Vreau s[ le

mul\umesc tuturor celor
care m-au sus\inut, ̀ n spe-
cial mamei mele Alina care
a fost al[turi de mine, celor

prezen\i din familie, prie-
tenilor ;i colegilor.

A consemnat Ionu\
Bl[jean



EDUCA}IE

Ziua Na\ional[ a Rom]niei
s[rb[torit[ `n ;coli ;i gr[dini\e
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An de an, ;colile ;i gr[dini\ele
din jude\ul Satu Mare ̀ mbrac[ ̀ n
preajma zilei de 1 Decembrie stra-
ie de s[rb[toare. Cu mic cu mare,
elevii ;i colegii lor mai mici, cei
de v]rst[ pre;colar[, preg[tesc
programe speciale cu prilejul Zi-
lei Na\ionale a Rom]niei. 

Pe parcursul ̀ ntregii s[pt[m]ni, poe-
ziile ;i c]ntecele patriotice au r[sunat `n
institu\iile de ̀ nv[\[m]nt. Activit[\ile au
variat de la o unitate ;colar[ la alta. Unii
au confec\ionat diverse obiecte de decor
pe tema evenimentului marcat, al\ii au
prezentat adev[rate spectacole sau au or-
ganizat concursuri de istorie. Am poposit
;i noi `n c]teva institu\ii de `nv[\[m]nt
din jude\ ;i i-am surprins pe cei mici `n
timp ce omagiau aceast[ zi marcat[ de
istorie - 1 Decembrie.

O lec\ie de istorie 
la :coala nr. 10

La :coala cu clasele I-VIII nr. 10 din
Satu Mare a fost arborat steagul
Rom]niei. ~mbr[ca\i `n costume popu-
lare, elevii au prezentat un moment ar-
tistic, sub ̀ ndrumarea cadrelor didactice
Angela Antonescu, Anamaria Ardelean,
Alina Bonea ;i Cherme; M[d[lina. Pro-
fesorul de istorie Cristian Heghedu;,
printr-o prezentare ̀ n Power Point, a adus
`n prim plan importan\a istoric[ a mare-
lui eveniment. Au contribuit la aceast[
activitate ;i boboceii ;colii, elevii din ci-
clul primar, care ̀ ndruma\i de ̀ nv[\[toa-
rele Maria Ressler, Camelia Petrean, Delia
Stan ;i Elisabeta Gyorfi au preg[tit o ex-
pozi\ie cu lucr[ri tematice adecvate Zilei
Na\ionale a Rom]niei. Profesoara Silvia
L[pu;te, director adjunct al :colii nr. 10,
le-a vorbit celor prezen\i despre
`nsemn[tatea Zilei Na\ionale. 

Confec\ionare de stegule\e la
:coala C[line;ti Oa;

C]ntecele ;i versurile patriotice au
r[sunat ;i la :coala cu clasele I-VIII C[li-
ne;ti Oa;. De cum am trecut pragul ;colii
am fost ̀ nt]mpina\i de glasul elevilor cla-
sei a II-a A care, al[turi de `nv[\[toarea
Lumini\a Gavr[u, au prezentat un minu-
nat spectacol. ~nv[\[toarea le-a vorbit ce-
lor mici despre semnifica\ia acestei zile
pentru rom]ni, iar apoi, ̀ mpreun[, copiii
au confec\ionat stegule\e `n timp ce in-
tonau Imnul Rom]niei. 

Panglici tricolore la br]ul 
pre;colarilor de la Gr[dini\a 1 

Ne `ntoarcem la Satu Mare ;i intr[m
`n Gr[dini\a cu Program Prelungit nr. 1,
unde `i `nt]lnim pe "arlechinii" grupei
preg[titoare. ~mbr[ca\i festiv, b[ie\eii la
pantaloni la dung[ ;i c[ma;[ alb[, iar
feti\ele cu fusti\e ;i c[m[;i, cu o bucurie
care li se citea pe chip, copiii au sus\inut
c]teva momente artistice. Al[turi de edu-
catoarele lor, Cornelia Lalin ;i Raluca
Haidu, ;i `mpreun[ cu eleve practicante
de la Colegiul Na\ional "Ioan Slavici",
pre;colarii au ̀ n\eles de ce s[rb[torim ̀ n
1 Decembrie Ziua Na\ional[ a Rom]niei.
Fiecare arlechin a avut la br]u o panglic[
tricolor[. 

Concurs la Colegiul Tehnic
“Traian Vuia”

1 Decembrie a fost sărbătorită la Co-
legiul Tehnic "Traian Vuia" printr-o ac-
tivitate care a luat forma unui concurs.
Au participat trei echipe din clase dife-
rite< a IX-a F, a X-a C ;i a XI-a A. ~ntregul
eveniment s-a desfă;urat sub îndrumarea
următoarelor cadre didactice< Anca Moiş
- profesoar[ de istorie, Bianca Costea ;i
Simona Tom;a, profesoare de limba ;i

literatura română.
Invitat să evalueze evolu\ia celor trei

echipe a fost juriul format din Tiberiu
Baranyai, director, Ioan Sabou, director
adjunct, Erika Kimpan, profesoar[. ~n
calitate de spectatori ;i sus\inători, la ac-
tivitate au participat al\i profesori ;i elevi
ai ;colii. 

La finalul concursului, juriul a întoc-
mit clasamentul final ;i a recompensat
eforturile fiec[rei echipe cu premii din
partea conducerii colegiului. Informa\iile
de mai sus ne-au fost oferite de profe-
soara Simona Tom;a.

Program artistic 
la :coala din Rac;a

:i elevii de la :coala din comuna
Rac;a au sărbătorit în avans Ziua Na\io-
nală a României. Copiii au marcat acest
eveniment printr-o serie de manifestări
cultural-artistice. Astfel, înarma\i cu
steaguri, elevii clasei a IV-a, coordona\i
de învă\ătoarea Cseh Maria, au prezentat
un scurt program artistic, recitând poezii
;i intonând imnul României. De aseme-
nea, ca `n fiecare an, elevii de gimnaziu
au oferit un moment artistic, urmat de o
expunere privind însemnătatea zilei de
1 Decembrie pentru români, prezentată
de profesoara Silvia Ghiriti. La final, ele-
vii ;colii au participat la un concurs de
desene pe tema “Unirea”, cele mai repre-
zentative  fiind premiate. Conducerea
unită\ii de învă\ământ a încurajat ini\ia-
tiva elevilor ;i a cadrelor didactice. 

Hora Unirii la :coala 
din Valea Vinului

De 1 Decembrie, ;i la :coala din Va-
lea Vinului a continuat seria activit[\ilor
extra;colare. Odat[ cu apropierea Zilei
Na\ionale a Rom]niei, ;coala s-a
`mbr[cat de s[rb[toare, fiind decorat[

cu baloane ;i stegule\e tricolore. Elevii
;colii, `ndruma\i de `nv[\[toarele Alina
B[rbu; (clasa a III-a) ;i Adina Cotu\iu
(clasa a IV-a) au muncit ̀ n echip[ cu di-
rigin\ii claselor V-VIII< Ana Micl[u;,
Monika Iacab, Simina :tef ;i Daniel Bu-
cur, pentru realizarea unui program
aparte dedicat Zilei Na\ionale a
Rom]niei.  ~n calitate de invita\i, au ono-
rat cu prezen\a lor manifest[rile prilejuite
de s[rb[toarea na\ional[ inspectorul
Bogdan Stana, din partea Inspectoratului
:colar Jude\ean Satu Mare, ;i primarul
Radu Cristea, al[turi de directoarea
Adriana Petca;. 

Pentru a imprima ;i mai mult spiritul
de s[rb[toare, elevii, cadrele didactice ;i
invita\ii au `mbr[cat costume populare
;i au purtat panglici tricolore. La finalul
activit[\ii, inspectorul ;colar a `ntregit
manifestarea cu un discurs con\in]nd
c]teva elemente de istorie, dup[ care a
felicitat elevii ;i corpul profesoral pentru
reu;ita manifest[rilor. ~n ̀ ncheierea ma-
nifest[rilor, elevii, profesorii ;i invita\ii
s-au prins `n Hora mare a Unirii.

Spectacol la “Avram Iancu” 

Elevii Şcolii "Avram Iancu" din Satu
Mare au sărbătorit in 30 noiembrie, Ziua
Naţională a României. Frigul iernii care
se apropie cu paşi repezi nu i-a împiedi-
cat pe elevii claselor I-IV, dar şi pe cei
din clasele V-VIII să participe în curtea
şcolii la programul artistic desfăşurat cu
ocazia Zilei de 1 Decembrie.

Cuvântul de deschidere a aparţinut
d-nei director Rodica Kerekes, după care
prof. Florica Boroş le-a vorbit elevilor
despre însemnătatea acestei zile în istoria
poporului român. 

Programul artistic a fost început de
elevii claselor I-IV care au interpretat
cântece patriotice, iar grupul vocal
"Crăiţele Iancului", îndrumat de prof.
Ana Cucu, a încântat elevii şi cadrele di-

dactice prezente cu glasurile lor calde,
curate şi melodioase precum  şi cu  cos-
tumele populare pe care le-au purtat cu
atâta mândrie. Elevii claselor a III-a şi a
IV-a, alături de învăţătoarele Racolţa
Doina, Florea Gabriela, Fernea Aurelia
şi Mic Marilena, au depus o jerbă de flori
la placa comemorativă aflată în faţa şco-
lii.

Simpozion la Colegiul 
Ioan Slavici

Catedrele de limba română ;i de is-
torie de la Colegiul Na\ional "Ioan Sla-
vici" din Satu Mare, respectiv profesorii
Florica Suciu ;i Radu David au organizat,
miercuri, un mini-simpozion dedicat
Marii Uniri de la 1918, sus\inut de elevi
de la specializările ;tiin\e socio-umane
;i filologie. La eveniment au participat,
alături de conducerea colegiului, repre-
zentan\i ai Bibliotecii Jude\ene< Ioan Ar-
delean, directorul institu\iei, ;i istoricul
Viorel Câmpean. 

În deschidere, după intonarea imnu-
lui de stat, directorul colegiului, Martin
Constantin, a dorit să evoce figurile a
trei mari personalită\i istorice din Regat,
al căror efort a fost neprecupe\it< regele
Ferdinand, primul ministru Ionel Bră-
tianu ;i istoricul Nicolae Iorga. 

Incursiunea istorică a fost urmată de
un scurt moment poetic, reunind versuri
din crea\iile lui Mihai Eminescu, Nichita
Stănescu ;i Marin Sorescu.

Partea a doua a programului a fost
sus\inută de invita\i. După alocu\iunea
rostită de directorul Ioan Ardelean, is-
toricul Viorel Câmpean a prezentat un
material inedit despre contribu\ia săt-
mărenilor la realizarea Marii Uniri, evi-
den\iind rolul câtorva personalită\i locale
implicate în acest eveniment crucial pen-
tru existen\a noastră ca na\iune ;i ca stat. 

Ioana Pop Vladimirescu, 
Vasile Nechita

Pe parcursul `ntregii s[pt[m]ni, poeziile ;i c]ntecele patriotice au r[sunat `n institu\iile de
`nv[\[m]nt. Activit[\ile au variat de la o unitate ;colar[ la alta. Unii au confec\ionat diverse
obiecte de decor pe tema evenimentului marcat, al\ii au prezentat adev[rate spectacole sau au
organizat concursuri de istorie. 

:coala 

„Avram Iancu“
Gr[dini\a Nr. 1

:coala „Valea Vinului“
:coala „C[line;ti O

a;“

Colegiul „Ioan Slavici“
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Satu Mare a omagiat ̀ n luna no-
iembrie, 150 de ani de la ̀ nfiin\area
Asocia\iunii Astra (1861 - 2011),
institu\ia de cultur[ care a luptat
pentru unitatea neamului
rom]nesc din Transilvania. Printre
evenimentele dedicate acestui an
omagial s-a num[rat ;i lansarea
c[r\ii “Asocia\iunea transilvan[
pentru literatura rom]n[ ;i cultura
poporului rom]n `n nord-vestul
Rom]niei. Documente (1862 -
1974)” av]ndu-i ca autori pe< Viorel
Ciubot[, Ioan Viman, Adela Do-
brescu ;i Maria Lobon\ Pu;ca;. Vo-
lumul a ap[rut la editura Acade-
miei Rom]ne - Centrul de Studii
Transilvane, Cluj Napoca. 

~n introducerea c[r\ii, prof. dr.
Ioan Viman a f[cut un scurt istoric
al Asocia\iunii Transilvane pentru
Literatura Rom]n[ ;i Cultura Po-
porului Rom]n - ASTRA din care
red[m continuarea primei p[r\i pe
care a\i putut-o citi `n paginile In-
forma\iei de Duminic[ din data de
20 noiembrie.

La `nfiin\are, ASTRA avea 212
membri ;i un capital de 5600 de florini,
o sum[ infim[ fa\[ de sumele de care
dispuneau societ[\ile culturale ale altor
na\iuni din imperiu. ~n 1862 ASTRA or-
ganizeaz[ o Adunare General[ la Bra;ov
;i o mare expozi\ie, la care particip[
aproape 800 de intelectuali din Transil-
vania ;i Rom]nia. Majoritatea partici-
pan\ilor devin acum membri ai
Asocia\iunii, la sf]r;itul reuniunii Aso-
cia\ia num[r]nd 745 de membri, iar fon-
durile ASTREI cresc la peste 20.000 de
florini. 

Lista pre;edin\ilor

Primul pre;edinte (prezident) este
venerabilul mitropolit al Ardealului An-
drei :aguna. El a condus destinele AS-
TREI ̀ ntre 1861 ;i 1867, tras]nd reperele
spre viitorul Asocia\iunii ;i creion]nd
drumul spre eternitate al acesteia. ~i ur-
meaz[ `ntre 1867-1874 Vasile Ladislau
Pop, profesor de matematic[ la Liceul
din Blaj ;i vicepre;edinte al Guvernului
Transilvaniei, sub a c[rui pre;edin\ie ia
fiin\[ gazeta „Transilvania”. Al treilea
pre;edinte, ini\iatorul `nfiin\[riii
desp[r\[mintelor, a fost Iacob Bologa,
`ntre 1875-1877. ~i urmeaz[ `ntre 1877-
1887 filologul ;i istoricul Timotei Cipa-
riu, coautor al proiectelor de statute care
s-au aflat la baza Statutului ASTREI ;i
tot lui i se datoreaz[ ̀ nfiin\area Bibliotecii
ASTREI. Lui ̀ i urmeaz[ ̀ ntre 1888-1893
„sufletul Asocia\iunii”, George Bari\iu,
care contribuie ̀ n mod hot[r]tor la con-
solidarea ;i clarificarea scopurilor Aso-
cia\iunii. 

~ntre 1893-1901 conduc[torul AS-
TREI a fost profesorul ;i canonicul din
Blaj, Ioan Nicu Moldovan, c]nd s-a
hot[r]t editarea primei Enciclopedii
Rom]ne;ti (1895) ;i `nfiin\area Casei
Na\ionale a ASTREI la Sibiu (1897). ~ntre
1901-1904 urmeaz[ Alexandru Mocso-
ny, `n timpul c[ruia s-a finalizat elabo-
rarea Enciclopediei Rom]ne;ti ̀ n trei vo-
lume (1904), iar `n 1903 a `nceput con-
struc\ia Casei na\ionale a ASTREI. Ur-
meaz[ `ntre 1904-1911 Iosif Sterca
:ulu\iu, c]nd se inaugureaz[ Casa Na\io-
nal[ a ASTREI la Sibiu ;i se `nfiin\eaz[
Muzeul ASTREI `n 1905. ~ntre 1911-
1922, o perioad[ istoric[ dificil[, ASTRA
este condus[ de profesorul bra;ovean
Andrei B]rseanu. La moartea lui se
hot[r[;te `n semn de omagiu, ca func\ia
de pre;edinte s[ r[m]n[ vacant[ pentru

un an, iar din 1923 este ales pre;edinte
Vasile Goldi;, care va conduce ASTRA
p]n[ `n 1932, perioad[ extrem de proli-
fic[ ;i benefic[. ~n 1930 se organizeaz[
primul Congres Cultural Na\ional al
Asocia\iunii. ~ntre 1932-1947 ASTRA
este condus[ de profesorul clujean dr.
Iuliu Moldovan, `n timpul c[ruia s-au
`nfiin\at ;colile poporale, iar la ini\iativa
dr. Iuliu Ha\eganu ia fiin\[ organiza\ia
pentru tineret „:oimii Carpa\ilor”. ~n
1947 este ales pre;edinte episcopul
or[dean Nicolae Popovici, care este
`nl[turat abuziv de comuni;ti `n 1948.
El va pl[ti cu via\a curajul de a se fi opus
desfiin\[rii Asocia\iunii. Conform
hot[r]rii Ministerului Artelor ;i Infor-
ma\iilor 12.054/1948, `n fruntea
Asocia\iunii este numit un consiliu de
conducere ;i `n octombrie 1950 ASTRA
a fost desfiin\at[. ~n 1990 ASTRA ̀ ;i reia
activitatea, c]nd Adunarea General[  ale-
ge ca pre;edinte al ASTREI pe prof. univ.
Dumitru Abrudan. Din 1992 p]n[ `n
prezent pre;edinte al ASTREI este prof.
univ. dr. Dumitru Acu.

S-au organizat 83 de Adun[ri
Generale

Adun[rile Generale ale ASTREI erau
concepute ca mijloace de afirmare ;i
`nt[rire a con;tiin\ei de sine a neamului,
devenind de la un an la altul ample ma-
nifest[ri culturale, artistice, programate
`n fiecare an `n alt[ localitate din Tran-
silvania. La aceste adun[ri aveau loc dez-
bateri pe marginea rapoartelor anuale,
se adoptau hot[r]ri privind programul
de activitate, dizerta\ii, aprobarea buge-
telor viitoare, alegerea noilor organe de
conducere ;i momente protocolare, fes-
tive, vizion[ri de expozi\ii, excursii, ba-
luri etc. Aceste reuniuni anuale, prin par-
ticiparea unor c[rturari de seam[, au de-
venit adev[rate evenimente `n via\a lo-
calnicilor cu caracter ;tiin\ific, cultural
;i artistic. Dup[ Marea Unire agenda
Adun[rilor Generale s-a `mbog[\it cu
dou[ activit[\i< ;edin\a cu directorii
desp[r\[mintelor care se organiza ̀ nain-
tea Adun[rii Generale ;i ;edin\a festiv[
a sec\iilor ;tiin\ifico-literare. ~n perioada
existen\ei sale s-au organizat 83 de
Adun[ri Generale din care 80 ordinare
;i 3 extraordinare. 

~nc[ din 1862 ASTRA s-a organizat
`n trei sec\iuni< filologic[, istoric[ ;i de

;tiin\e fizico-naturale. ~n 1880 ;i 1890 se
adaug[ sec\iunile< ;colar[, economic[ ;i
medical[, astfel ASTRA poate fi consi-
derat[ centru de iradiere a ;tiin\ei ;i cul-
turii `nspre `ntreg spa\iul rom]nesc. Fi-
ind conceput[ ;i organizat[ ̀ n spirit aca-
demic, ASTRA a ̀ mplinit ̀ nainte cu cinci
ani de crearea Societ[\ii Academice
Rom]ne rolul acesteia pentru `ntreg te-
ritoriul rom]nesc. Dimitrie Gusti o nu-
mea „str[bun[ a Academiei”, iar reputa-
tul profesor Dumitru Popovici aprecia
c[ „societatea literar[ a fost un precursor
al Academiei Rom]ne”. S-au `nfiin\at ;i
alte sec\iuni< agronomic[ `n 1909, de
drept `n 1912. ~n 1914 func\ionau un
num[r de 8 sec\iuni< literar-artistic[, is-
toric[, de drept ;i ;tiin\e sociale, de ;tiin\e
naturale ;i fizice, de medicin[ ;i igien[,
;colar[, economic[ ;i tehnico-indus-
trial[. ~n anul 1925 s-a elaborat un regu-
lament nou care cuprindea ;i ̀ nfiin\area
altor sec\iuni< artistic[, etnografic[ ;i
geografic[. Sec\iunea medical[ s-a reor-
ganizat `ncep]nd cu 1927 `nfiin\]ndu-
se subsec\iunile eugenic[ ;i biopolitic[.
~n cadrul subsec\iunii de educa\ie fizic[
s-a creat asocia\ia sportiv[ „:oimii Car-
pa\ilor” `n 1928. Subsec\iunea feminin[
a organizat ac\iuni filantropice ;i acti-
vit[\i educative pentru emanciparea ;i
educarea femeilor. Cu prilejul Adun[rii
Generale de la Satu Mare din 1935 s-a
analizat activitatea a 11 sec\iuni. 

Dizolvat[ `n 1950

P]n[ la Primul R[zboi Mondial AS-
TRA dispunea de 67 desp[r\[minte `n
Transilvania ;i 13.000 de membri ̀ nscri;i.
Au fost organizate 714 adun[ri culturale
ale ASTREI, la care au participat peste
150.000 de persoane. S-au `nfiin\at 113
coruri ;i 33 de cassine, 25 de societ[\i fe-
ministe, ap[reau un num[r de 49 publi-
ca\ii ̀ n limba rom]n[. ~n 1911 aniversa-
rea a 50 de ani de la crearea ASTREI a
prilejuit un jubileu de anvergur[ na\io-
nal[ cu peste 30.000 de participan\i.
Dup[ Marea Unire, prin legea 2602 din
22 iunie 1921, se consacr[ continuitatea
statutului de personalitate juridic[ cu
men\inerea `n proprietate a `ntregului
patrimoniu material ;i spiritual realizat
p]n[ atunci. ~n perioada interbelic[ a
crescut num[rul desp[r\[mintelor, s-au
ridicat 150 de case de cultur[ or[;ene;ti
;i s[te;ti, s-au \inut peste 42.000 de con-

ferin\e. ~n 1930 scopurile ASTREI sunt
revigorate ̀ n cadrul Congresului Cultural
al ASTREI de la Sibiu. Este s[rb[torit
centenarul na;terii lui Avram Iancu `n
1924, se reface cimitirul eroilor de la
|ebea, se ini\iaz[ organizarea Muzeului
Unirii de la Alba Iulia, se ̀ nfiin\eaz[ Con-
servatorul de Muzic[ la Bra;ov `n 1930
;i la Sighet `n 1935, Muzeul Regional la
Bra;ov ̀ n 1934, dezvelirea statuii lui Va-
sile Lucaciu la Satu Mare `n 1936 etc.

Regimul comunist instaurat `n
Rom]nia ;i sovietizarea \[rii au l[sat ur-
me ad]nci `n evolu\ia fireasc[ a
Asocia\iunii. Prin Ordinul Ministerului
Artelor ;i Informa\iilor nr. 12053/31 dec.
1948, `n baza decretului 62/1948 noul
regim comunist decide contopirea cer-
curilor culturale ale ASTREI `mpreun[
cu patrimoniul lor cu ateneele ;i c[mi-
nele culturale. Iar prin HCM nr. 399/
14.04.1950 ;i a Ordinului Ministrului de
Interne nr. 470470/ 25.05.1950 ASTRA
este dizolvat[, iar patrimoniul mobil ;i
imobil este confiscat ;i transferat admi-
nistra\iilor locale. Colec\iile Muzeului
Asocia\iunii (devenit Casa de Cultur[
„:tefan Gheorghiu”) au fost date `n cus-
todie Muzeului Brukenthal. S-a acreditat
de c[tre du;mani ;i semidoc\i ideea c[
odat[ cu desfiiin\area sa ASTRA ;i-a
`ncheiat misionarismul cultural na\ional.
Misionarismul ASTREI a continuat ̀ ns[
`n forme adecvate contextului istoric,
unele oficializate, precum „Comisia pen-
tru r[sp]ndirea cuno;tin\elor cultural-
;tiin\ifice”, „Luna c[r\ii la sate”, organi-
zarea de colective sau „brig[zi” formate
din profesori sau al\i speciali;ti ce orga-
nizau conferin\e cu locuitorii din sate ;i
ora;e pe teme instructiv-educative con-
tinu]nd astfel o parte din idealurile AS-
TREI. S-au organizat chiar manifest[ri
de amploare dedicate ASTREI< Sesiunea
de comunic[ri ;tiin\ifice dedicat[ cen-
tenarului revistei „Transilvania” (1968),
Sesiunea ;tiin\ific[ na\ional[ jubiliar[,
care a marcat `mplinirea a 125 de ani de
la `nfiin\area ASTREI (1986). 

Dup[ 1989, din 1990, ASTRA ̀ ;i reia
activitatea. Referindu-se la rolul ASTREI
`n realizarea dezideratului unit[\ii na\io-
nale ;i politice, George Bari\iu spunea<
„De nu ar fi f[cut nimic rom]nii ̀ n 1860
spre dezvoltarea ;i consolidarea vie\ii lor
na\ionale, posteritatea le-ar fi datoare cu
recuno;tin\[ pentru `nfiin\area
Asocia\iunii.”

ASTRA a avut 14 pre;edin\i
de-a lungul timpului

Potrivit tradi\iei, Sf]ntul Nicolae s-
a n[scut `n secolul IV, `n provincia Li-
chia, oraşul Patara (Turcia). P[rin\ii au
fost oameni `nst[ri\i, dar ;i foarte cre-
dincio;i. A `nv[\at via\a duhovniceasc[
de la unchiul s[u, Nicolae, episcopul Pa-
tarelor. R[mas orfan devreme, Sf]ntul
Nicolae ;i-a `mp[r\it averea mo;tenit[
f[r[ s[ p[streze nimic. Sf. Nicolae a fost
unul dintre Sfin\ii P[rin\i participan\i
la Sinodul de la Niceea.

Sf]ntul Nicolae a fost un ap[r[tor al
drept[\ii. A fost considerat sf]nt de po-
por chiar din timpul vie\ii. Oamenii `l
chemau av]nd credin\a c[ necazurile
lor vor fi m]ntuite.

Este unul din sfin\ii cei mai venera\i
de poporul rus. Aproape toate bisericile
din Rusia au un col\ de rug[ciune ̀ nchi-
nat Sf]ntului Nicolae. Dup[ o via\[
aspr[, dar plin[ de credin\[ a trecut la
cele ve;nice pe 6 decembrie 343, iar din
anul 1087, moa;tele sale sunt p[strate
la o biseric[ din Bari, `n sudul Italiei.

~n Europa, ̀ n secolul al XII-lea, ziua
Sf]ntului Nicolae a devenit ziua daru-
rilor ;i a activit[\ilor caritabile. Multe
\[ri ;i-au p[strat propriile obiceiuri ;i
tradi\ii de Sf]ntul Nicolae. Copiii tutu-
ror \[rilor cre;tine au fost `nv[\a\i c[ `n
noaptea de 5 spre 6 decembrie Sf]ntul
Nicolae vine cu daruri.

A consemnat :tefania Cri;an

Iat[-ne ajun;i ̀ n ultima lun[ a anului.
Decembrie mai este numit[ `n popor ;i
luna Sf]ntului Andrei, Andrea, luna lui
Cojoc sau Luna ninsorii. Este o lun[ a
bucuriei, `n special pentru cei mici care
a;teapt[ cu ner[bdare venirea Sf. Nicolae
;i a lui Mo; Cr[ciun cu tolba `nc[rcat[
de daruri.

~n tradi\ia popular[ Indrea, Undrea
sau Andrea provin de la numele Sf]ntu-
lui Andrei. Fiind o lun[ geroas[, b[tr]nii
mai au o vorb[ c[ "te-n\eap[ de parc[-\i
bag[ ace, undrele".

Pentru luna decembrie se fac mai
multe prevestiri de timp, consemnate ̀ n
calendarele agricole ale vremii. Se spune
c[ dac[ ̀ nceputul lui decembrie va fi ge-
ros, tot a;a vor fi zece s[pt[m]ni.

Dac[ ̀ n decembrie e ger bun, atunci
va fi var[ secetoas[ ;i c[lduroas[, iar dac[
`n luna aceasta va fi vremea domoal[,
vara va fi ploioas[. C]nd c]inii latr[ la
lun[ urmeaz[ ger mare. Gerul ;i neaua
din decembrie vestesc gr]u mult. Indrea
geros aduce an m[nos. Cr[ciun negru,
Pa;ti albe. De va fi Cr[ciun ploios, vor fi
Pa;tile friguroase. Mo; Cr[ciun z[p[dos
preveste;te an m[nos. C]nd porcii de
`ngr[;at m[n]nc[ bine, va fi timp senin.
De se arat[ multe g];te s[lbatice ;i iepurii
se apropie de sat, va fi iarna grea. Sp[la-
rea cu prima neau[ se crede c[ face fetele
frumoase ;i dr[g[stoase. 

Dac[ va ninge `n Indrea, va ploua
mult ̀ n Cire;ar, de nu po\i s[pa cucuru-
zul de moale, iar de va fi ger ̀ n Indrea ;i
vreme bun[, atunci ̀ n Cire;ar va fi secet[
mare, de nu po\i s[pa cucuruzul de tare
ce e locul.

Nelipsite sunt ;i sfaturile pentru toate
cele din ograd[. ~n acelea;i scrieri  se re-
comand[ omului harnic s[-;i ̀ ngrijeasc[
gospod[ria, s[ vad[ dac[ nu s-ar aduna
ap[ pe sem[n[turi, dac[ nu trebuie s[
taie copaci ;i tufi;, s[ vad[ dac[ vitele
sunt bine ̀ ngrijite, cur[\ate, nutrite, bine
a;ternute, duse la aer ;i multe altele. 

C]t despre anotimpul iarna, se spune
c[ acesta nu a fost dat pentru ca omul s[
leneveasc[, ci s[ se odihneasc[ dup[
munca cea grea de peste an. A;adar, mare
parte din muncile fermierilor se concen-
treaz[ mai mult `n jurul gospod[riei. 

(Antoaneta Olteanu, Calendarele 
poporului rom]n, Ed. Paideia, 

Bucure;ti, 2001, 2009).

Sf]ntul Nicolae, 
ocrotitorul copiilor

Gerul de `nceput de 
decembrie veste;te zece 

s[pt[m]ni friguroase
Corul B[rb[tesc din Finteu;u Mare, pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti la manifest[rile ASTRA din 18 noiembrie

La `nfiin\are, ASTRA avea 212 membri ;i un capital de 5600 de florini, o sum[ infim[ fa\[ de
sumele de care dispuneau societ[\ile culturale ale altor na\iuni din imperiu. ~n 1862 ASTRA organizeaz[
o Adunare General[ la Bra;ov ;i o mare expozi\ie, la care particip[ aproape 800 de intelectuali din
Transilvania ;i Rom]nia. La sf]r;itul reuniunii Asocia\ia num[ra 745 de membri, iar fondurile
ASTREI cresc la peste 20.000 de florini. 
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Predicţii despre sfârşitul lumii în
2012 sunt peste tot pe Internet, însă
conform Daily Mail, un cercetător NA-
SA a desfiinţat cel puţin unul din sce-
narii, care spunea că o explozie solară
va „prăji” Pământul şi toate lucrurile
de pe planetă.

Doctor Alex Young, un heliofizi-
cian de la Centrul pentru Zbor Spaţial
Goddard de la NASA, a spus că nu tre-
buie să ne facem griji cu privire la Soa-
re pentru cel puţin câteva miliarde de
ani. 

Acesta a spus că există o tehnologie
destul de avansată, şi o monitorizare
permanentă a Soarelui, încât să se cu-
noască exact că „această super furtună
solară pur şi simplu nu se va întâm-
pla”.În afară de o insolaţie într-o zi căl-
duroasă de vară, nu există niciun motiv
să ne fie teamă de „steaua noastră ac-
tivă”. Concret, nu există suficientă
energie în Soare ca să trimită spre Pă-
mânt, la aproape 150 milioane de ki-
lometri distanţă, o minge de foc uci-
gaşă care ar putea  distruge planeta
noastră. Deşi exploziile solare şi
ejecţiile de masă coronară (CME) sunt
momentan în creştere pe suprafaţa
Soarelui, aceste activit[ţi solare fac par-
te din ciclul normal al astrului, care
durează 11 ani. Doctor Young a decla-
rat că următorul ciclu solar, care va
avea punctul culminant în jurul anului
2014, nu este cu nimic diferit de cele
care au fost până acuma sau care ur-
mează să fie. Acesta a mai spus că nici
măcar evenimentele majore care au
fost în ultimii 10.000 de ani nu au avut
un efect care să afecteze atmosfera.
Planeta noastră are o atmosferă foarte
groasă şi aceasta opreşte toate radiaţiile
periculoase care sunt produse într-o
explozie solară. 

Dincolo de atmosferă există o ba-
rieră şi mai puternică, câmpurile mag-
netice arcuite, care se extind adânc în
spaţiu şi deviază o mare parte din ra-
diaţiile Soarelui.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Un număr total de 220 de ţări
au întrat în competiţia campaniei
„Cele 7 noi minuni ale naturii”,
concurs organizat de regizorul de
film Bernard Weber şi fundaţia
elveţiană New7Wonders în 2007
cu 440 de locaţii, relatează Natio-
nal Geographic News.

Cele câteva sute de locaţii au fost re-
duse la doar 28 de către un juriu condus
de un fost şef de la UNESCO. Câştigă-
torii au fost aleşi printr-un vot public
global care s-a încheiat pe 11 octombrie
2011. Însă milioane de voturi au arătat
că există un interes al populaţiei pentru
astfel de concursuri, iar în urma acestor
voturi au fost alese următoarele „noi”
minuni ale lumii.

1.    Cascada Igazu

De o spectaculozitate ireală, Cascada
Iguazu, aflată la graniţa dintre Brazilia şi
Argentina în America de Sud, este cea
mai impunătoare cascadă din lume, cu o
suprafaţă de 670 kilometri pătraţi de pă-
dure tropicală.

Cascada seamănă cu o potcoavă
alungită ce se întinde pe 2,7 kilometri -
aproape de trei ori mai întinsă decât Nia-
gara din America de Nord şi semnificativ
mai mare, din punctul de vedere al lăţim-
ii, decât cascada Victoria din Africa.

2.    Golful Halong – Vietnam

Una dintre ţările Indochinei, Viet-
namul, sau Ţinutul Dragonului Zburător
cum este numit, este un loc de-a dreptul
fascinant, puţin cunoscut lumii moder-
ne.

Legenda spune că acest golf din Viet-
nam s-a format când un dragon s-a arun-
cat în mare, şi târându-şi coada a sculptat
un arhipelag, format din mii de insulţe
carstice, stâncoase şi acoperite de o ve-
getaţie de un verde ce îţi încântă privi-
rea.

Halong înseamnă de fapt „dragon în
coborâre”, golful fiind înscris în patri-

moniul UNESCO.

3.   Masivul Table Mountain

Luminile oraşului Cape Town din
Africa de Sud iluminează Masivul Table
Mountain, o altă minune naturală a lu-
mii.

Masivul Table Mountain este o crea-
tie fascinantă a naturii, sub forma unui
monolit plat, a cărui suprafa\ă depăşeşte
3 kilometri lungime, de unde se poate
observa întreg orasul Cape Town.

Există un telescaun care urcă la fie-
care 10-20 minute, iar localnicii adoră
să meargă până sus. 

4. Pădurea Amazoniană

Misterioasă şi înfricoşătoare, P[du-

rea Amazoniană este unul dintre puţinele
locuri virgine de pe Planetă, explorat
aproape deloc. Acesta tărâm verde, săl-
batic şi permanent umed asigură 20%
din oxigenul necesar, fiind supranumit
“Plamânii Planetei”.

Întinsă pe teritoriul a nouă ţări (din
care Brazilia deţine 60%), pădurea aco-
peră în jur de 5,5 milioane de kilometri
pătraţi şi reprezintă mai mult de jumătate
din toate pădurile tropicale ale pămân-
tului, formând ecosistemul cel mai bogat
al lumii cu multe specii încă nedescope-
rite.

5. Parcul Naţional Komodo-
Indonezia

Pe noua listă a celor şapte minuni
naturale ale lumii putem găsi Parcul

Naţional Komod din Indonezia. 
Parcul naţional a fost înfiinţat în

1980 pentru a proteja dragonul Komo-
do, cea mai mare şopârlă din lume ce
poate atinge până la 3 metri lungime.
Însă, mai târziu acest parc natural a fost
dedicat şi protecţiei altor specii, inclusiv
a animalelor marine.

6. Insula Jeju – Coreea 
de Sud

Potrivit votului global una din mi-
nunile lumii este Insula Jeju din Coreea
de Sud, unde se află Muntele Halla.
Aici se atinge cea mai mare altitudine,
de 1950 de metri, a vulcanului stins
Halla-san. Supranumită “Insula Zeilor”,
insula Jeju, creată de o erupţie vulca-
nică, rezervă oricărui turist care ajunge
aici un peisaj cu totul năucitor. 

Situat[ la sud de Strâmtoarea Co-
reeană, la aproximativ 120 de km, in-
sula este un t[râm aparte, cu munţi,
păşuni, terenuri cultivate şi sate pito-
reşti. 

7. Râul subteran Puerto 
Princesa – Filipine

Pe lista celor şapte „noi” minuni ale
lumii putem găsi şi râul subteran Puerto
Princesa, din Filipine. Situat în provin-
cia Palawan, Parcul Naţional, patrimo-
niu UNESCO, ascunde, la propriu, un
râu subteran cu o lungime de peste 8
kilometri, care se revars[ direct în mare
şi creeaz[ un peisaj absolut magnific.
Râul “călătoreşte” de-a lungul mai mul-
tor camere imense decorate cu stalactite
şi stalagmite înainte de a se revărsa în
Marea Chinei de Sud. La intrarea în
principala peşteră din Parcul Naţional
al Râului Subteran Puerto Princesa se
găsesc bărci goale care îşi aşteaptă vi-
zitatorii. La gura peşterii există o lagună
extrem de frumoasă încadrată de co-
paci antici, care se întind până la mar-
ginea apei. Această zonă este conside-
rată una din ultimele frontiere ale sta-
tului Filipine.

Cascada Igazu seamănă cu o potcoavă alungită ce se întinde pe 2,7 kilometri -
aproape de trei ori mai întinsă decât Niagara

Proiectul primului avion din
lume construit după forma norilor
ne propune să experimentăm un
nou mod de a călători, proiectul
fiind adus la viaţă de către desig-
nerul portughez Tiago Barros, re-
numit arhitect în New York, Lisa-
bona şi Liban, relatează Daily
Mail.

Propulsat şi ghidat doar de vânt, avio-
nul va călători de-a lungul SUA, oferind
călătorilor o experienţă unică şi o per-
spectivă a vieţii de deasupra norilor.

Aparatul va fi construit 
din multe baloane sferice

„Avionul-nor” urmează să fie con-
struit dintr-o serie de baloane sferice cu
o structură interioară din oţel inoxidabil,
acoperită cu material din nailon.

Tiago Barros a spus că scopul acestui
proiect este acela „de a reduce emisiile de
carbon, de a sfida toate mijloacele de
transport rapid în timp şi spaţiu, într-un
mod inovativ, estetic şi dinamic”. Călătoria
va fi cu siguranţă unică, iar sentimentul
de a pluti în atmosferă, deasupra unui nor
fără o destinaţie cunoscută „va fi o expe-

rienţă de neuitat”.
„Norul Plutitor” are şi aplicaţii prac-

tice multiple, dintre care relaxarea şi pe-
trecerea timpului liber pe puntea de ob-
servaţie, deasupra norilor, va fi cu sigu-
ranţă preferată de majoritatea călătorilor.

Barros, în vârstă de 33 de ani, speră
ca producţia „avionului-nor” să înceapă

cât mai curând, însă nu a avansat un ter-
men clar al începerii lucrărilor de dezvol-
tare a prototipului. Designerul a spus că
este o „chestiune de timp şi de oportuni-
tăţi”, însă scopul său iniţial a fost atins, şi
anume de a arăta proiectul său întregii
lumi. Proiectul a fost înscris în competiţia
de idei internaţionale “Life at the Speed

of Rail”, organizată de Institutul Van Alen
şi parţial finanţat de Departamentul de
Afaceri Culturale din New York.

Deşi nu a fost unul din proiectele
câştigătoare, Norul Plutitor a dezvăluit o
abordare conceptuală a unei noi viziuni
asupra călătoriei, un mijloc de transport
bazat pe vechile avioane Zeppelin.

„Avionul-nor” urmează să fie construit dintr-o serie de baloane sferice cu o structură interioară din oţel inoxidabil

Oamenii de ştiinţă au realizat un
prototip de lentile de contact care
afişează texte şi imagini, astfel încât,
cu ajutorul lor, poţi citi fără să-ţi arunci
privirea pe o foaie de hârtie ori pe ecra-
nul monitorului sau al smartphone-
ului. Practic, mesajele şi imaginile ge-
nerate de lentilele de contact compu-
terizate îţi apar direct în faţa ochilor
atunci când doreşti acest lucru sau de
exemplu, atunci când admiri un peisaj,
poţi da zoom, toate acestea amintind
de modul de percepere al informaţiilor
al cyborg-ilor din filmul Terminator
ori din alte producţii science-fiction.

Informaţiile ar apărea pur şi simplu
în faţa ochilor, generate de lentilele de
contact computerizate, prezintă Daily
Mail. Lentilele, care vor fi puse şi scoase
exact ca cele normale, ar putea fi utile
şi pentru apropierea şi depărtarea unor
peisaje în momentul în care ne aflăm
într-o excursie în natură, exact ca un
aparat de fotografiat.

Toate aceste lucruri sunt posibile
datorită nanotehnologiei, componen-
tele electronice ale lentilelor fiind in-
vizibile pentru ochiul uman, astfel încât
să nu obstrucţioneze vederea. 

Inventatorul lentilelor computeri-
zate este profesorul Babak Parviz, de
la University of Washington, din Seat-
tle, care intenţionează să le implemen-
teze acestora şi funcţii precum moni-
torizarea cardiacă ori a nivelului glice-
miei purtătorului.

Au fost desemnate 
cele 7 noi minuni ale lumii

“Sfâr;itul” lumii din 2012
nu se va produce din cauza

unei explozii solare

Lentile de contact 
computerizate 

Potrivit votului global una din minunile lumii este Insula Jeju din Coreea de
Sud, unde se află Muntele Halla. Aici se atinge cea mai mare altitudine, de 1950
de metri, a vulcanului stins Halla-san. Supranumită “Insula Zeilor”, insula Jeju,
creată de o erupţie vulcanică, rezervă oricărui turist care ajunge aici un peisaj
cu totul năucitor. 

Avionul viitorului, construit sub form[ de nor plutitor
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Anda Adam le ofer[ daruri 
fanilor s[i de pe Facebook

După ce în urmă cu două săptă-
mâni a oferit un iPod Touch de ultimă
genera\ie în cadrul unui concurs ful-
ger, Anda Adam are în tolba cu ca-
douri pentru luna decembrie alte gad-
geturi ;i premii surpriză, conform li-
bertatea.ro. În fiecare luni, c]nt[rea\a
va da startul unei competi\ii în care
admiratorii pot c];tiga jocuri PSP,
iPod-uri, telefoane mobile ;i chiar va-
can\e în afara \ării.

Vedeta ̀ ;i răsplăte;te astfel admi-
ratorii pentru fidelitate după ce luna
trecută a sărit pragul a 100.000 de li-
ke-uri ale paginii sale oficiale de pe
Facebook. 

"Fanii sunt cei mai importan\i
prieteni în via\a mea. Mul\umită lor
am ajuns a;a departe în carieră ;i
acum, mai mult ca niciodată, vreau
să îi recompensez. Am umplut sacul
Mo;ului cu multe cadouri pe care le
voi oferi în luna decembrie. Practic,
în luna decembrie, dacă este luni, este
concurs pe Facebook-ul Andei
Adam", declară solista.

A fost inventat programul
care arat[ adev[rata 

fa\[ a vedetelor
Era trupurilor fără niciun defect,

chipurilor perfecte care nu îmb[trânesc
niciodată a luat sfâr;it. Acum avem po-
sibilitatea de a vedea adevărata fa\ă a
vedetelor ;i a modelelor ce apar pe co-
per\ile revistelor ;i care încearcă să ne
vândă perfec\iunea.

Nu mai este niciun secret pentru
nimeni că fotografiile pe care le vedem
`n toate revistele ;i pe internet "suferă"
anumite retu;uri înainte de a fi publi-
cate. Uneori imaginea ajunge să fie atât
de diferită de adevăr, încât cu greu î\i
po\i da seama care este de fapt realita-
tea. Alteori, modificările aduse unor
imagini ajung a fi de-a dreptul ridicole.
Un grup de cercetători de la Colegiul
Dartmouth din New Hampshire au pus
la punct un program care reu;e;te cu
ajutorul unor calcule matematice să

aducă la forma ini\ială fotografiile care
au fost modificate în Photoshop, scrie
dailymail.co.uk citat de Mediafax. 

Programul inventat de cercet[tori
func\ionează pe două principii<
folose;te filtre geometrice ;i fotometri-
ce, adică reu;e;te să recunoască modi-
ficările geometrice aduse fotografiei –
sub\ierea bra\elor, lungirea picioarelor
;i fotometrice - schimbarea intensifi-
cării culorilor ;i a luminii. În luna iu-
nie, American Medical Association a
făcut un apel către cei care se ocupă de
editarea foto, sus\in]nd că ar trebui sta-
bilit un standard pentru modul în care
pot fi editate fotografiile ;i gradul de
modificare a acestora. Motivul este ace-
la de a stopa expunerea copiilor ;i ado-
lescen\i la falsa perfec\iune a vedetelor
;i modelelor ce apar `n reviste. 

Paris Hilton ;i-a f[cut cadou un Ferrari

Mo;tenitoarea imperiului hotelier Hilton
;i-a făcut un frumos cadou cu ocazia Zilei Re-
cuno;tin\ei - un bolid Ferrari, evident ro;u,
scrie Agerpres care citează TMZ. Ma;ina care
a costat 277.500 de dolari i-a fost adusă vedetei
vinerea trecut[, la re;edin\a sa din Beverly
Hills.

Paris se declară o pasionată a sporturilor
cu motor, pe lângă bolizii pe patru ro\i ea iu-
bind ;i motocicletele. Ea de\ine printre altele
;i o echipă de curse de motocicletă, SuperMar-
txe VIP by Paris Hilton, echipă ce a c];tigat
Marele Premiu al Valenciei la începutul acestei
luni. Însă departe de a fi doar preocupată de
propria ei persoană, Paris Hilton face ;i gesturi
umanitare. Spre exemplu în luna septembrie
ea a lăsat aproximativ 2.000 de dolari unor
cer;etori de pe străzile din Mumbai, după ce a
fost impresionată de amploarea sărăciei din
India. De asemenea, în timpul unei călătorii
în Indonezia, săptămâna trecută, Paris a vizitat
;i două orfelinate din Bali, între două ;edin\e
de spa.

Guy Ritchie despre 
c[snicia cu Madonna 

Regizorul britanic `n v]rst[ de 43
de ani a vorbit într-un interviu acor-
dat edi\iei din decembrie/ianuarie al
publica\iei “Details” despre căsnicia
lui cu vedeta pop, declar]nd că acel
mariaj "a fost o telenovelă", potrivit
Mediafax. Cei doi ;i-au anun\at des-
păr\irea în octombrie 2008, iar di-
vor\ul s-a finalizat pe 9 ianuarie 2009,
punând astfel capăt unui mariaj care
a durat opt ani. De atunci, fo;tii so\i
au rămas în rela\ii bune, dar ;i-au gă-
sit fiecare al\i parteneri de via\ă, in-
formează music-news.com.

Ritchie a recunoscut c[ mariajul
i-a adus multe beneficii, dar nu a fost
întotdeauna u;or ;i fericit. “Mi-a plă-
cut prima mea căsătorie. A fost cu si-
guran\ă ceva ce nu regret. Experien\a
a fost în cele din urmă pozitivă. Îmi
iubesc copiii care au provenit din
această căsnicie ;i nu a; proceda ni-
ciodată altfel. Însă oamenii merg mai

departe, nu-i a;a? Am trăit într-o te-
lenovelă ;i am rămas în ea o perioadă
destul de lungă din via\a mea. Voi fi
probabil mai elocvent peste zece ani.
Atunci când î\i fixezi o sumedenie de
obiective, dar te împiedici în tot felul
de victorii îndoielnice, începi să devii
profund filosofic. Sunt destul de fe-
ricit pentru faptul că această expe-
rienţă de via\ă a fost un fel de accele-
rator pentru mine. Sunt bucuros că
am făcut bani, cu alte cuvinte. :i sunt
bucuros că m-am căsătorit", a adăugat
Guy.

Regizorul filmelor din seria "Sher-
lock Holmes" are un fiu biologic cu
Madonna - Rocco, în vârstă de 11 ani
- ;i un fiu adoptat cu vedeta america-
nă - David, în vârstă de cinci ani. Rit-
chie a devenit în luna septembrie a
acestui an ;i tatăl unei feti\e născute
de actuala lui iubită, modelul Jacqui
Ainsley.


