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Penelope Cruz nu e sigur[ c[ va mai juca `n Pira\ii din Caraibe
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13 baschetbaliste de la CSM se lupt[
pentru un nou sezon reu;it. Utahya
Drye a debutat cu succes

Fostul preşedinte american Bill Clinton a declarat,
miercuri, că se imaginează candidat la alegerile prezidenţiale
din Franţa sau Irlanda, recunoscând totuşi zâmbind că
franceza sa proastă nu i-ar permite să câştige în Hexagon.

"Singurele două ţări în care m-aş putea prezenta
pentru a fi ales la preşedinţie sunt Irlanda, dacă m-aş
instala şi aş cumpăra o casă, deoarece aici aş putea
candida graţie ascendenţei mele irlandeze", şi în Franţa
"pentru că m-am născut în Arkansas, care face parte din
teritoriile cedate când a fost vândută Louisiana" de către
Franţa Statelor Unite în 1803, a explicat el. "Orice persoană
născută într-un loc din lume care a făcut parte din
imperiul francez, dacă se instalează în Franţa şi trăieşte
acolo şase luni şi vorbeşte franceză, poate candida la
preşedinţia ţării", a continuat Clinton, în vârstă de 66 de
ani, care a fost preşedintele SUA din 1993 până în 2001.

Premierul David Cameron ar fi refuzat o convorbire
cu preşedintele Barack Obama, transmiţ]nd că îl va
suna el înapoi, o informaţie care dă "bătăi de cap" unor
oficiali mai ales din cauza motivului pe care l-a avut bri-
tanicul. Un prieten al lui Cameron, Charlie Brooks, a
declarat că se aflau în mijlocul unei partide de tenis, la
Chequers, în momentul în care a sunat preşedintele
Statelor Unite. Premierul britanic a ales să respingă con-
vorbirea şi să joace al treilea set, susţine Brooks.

Însă unii oficiali au declarat că nu pot găsi nicio
dovadă a acestui incident. Brooks, un antrenor de cai de
curse care este căsătorit cu Rebekah Brooks, fosta editoare
a The Sun şi directoare executivă a News International,
a fost coleg cu premierul pe când acesta şi-a efectuat
studiile la Eton.

"Jucam tenis cu el (Cameron) la Chequers într-o zi.
Am câştigat primul set uşor, el l-a câştigat pe al doilea,
după care a venit cineva la el şi i-a spus «(Preşedintele
american Barack) Obama vă caută la telefon, domnule
premier", a declarat Brooks.

Premierul britanic ar fi refuzat
un apel telefonic de la Obama

Podgorenii sunt
mul\umi\i 

de calitatea vinului
din acest an

Calitatea vinului din acest an va fi deosebit[
din mai multe considerente, spun podgorenii
s[tm[reni. Produc\ia este mai mic[ ̀ n compara\ie
cu al\i ani, dar pe fondul c[ldurii acumularea
zah[rului s-a produs a;a cum ̀ ;i doresc podgorenii.
Cantitatea de zah[r a oscilat `ntre 220-250 de mi-
ligrame pe litru, fapt ce asigur[ calitate bun[ a vi-
nului. Este `n parametri ;i aciditatea strugurilor,
fiind undeva ̀ ntre 6 ;i 7, necesar[ vinurilor de ca-
litate. Pe fondul reducerii con\inutului de ap[ din
boabe s-a redus dup[ cum este firesc ;i randamen-
tul la prelucrarea strugurilor.
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Expozi\ie de m[rfuri la care a participat cu un stand ;i Fabrica Fra\ii Printz
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La fel ca ;i `n cazul celorlalte luni, Brum[rel aduce mai multe
prevestiri de timp. Se spune c[ dac[ `n aceast[ lun[ cade mult[
brum[ ;i z[pad[, luna ianuarie va fi moale ;i c[ldu\[. Dac[ avem
un octombrie ;i noiembrie ploios, ne putem a;tepta la un decem-
brie cu v]nturi mari. 

Atunci c]nd frunzele arborilor cad devreme, este semn c[
anul urm[tor va fi mai roditor, iar dac[ arborii \in frunza mult,
iarna e departe, dar va fi grea ;i la anul vor fi multe omide. 

Tribunalul administrativ federal ger-
man a hotărât, miercuri, că o persoană
care nu plăteşte taxa pentru Biserică nu
se mai poate numi membru al acesteia.
Hotărârea, pronunţată în a treia instanţă,
dă dreptate episcopiei din Freiburg (sud-

vestul Germaniei), care a depus plângere
împotriva unui profesor de drept canonic,
Hartmut Zapp. Acesta din urmă refuzase
să mai plătească taxa pentru Biserică din
2007, afirmând însă că face parte în con-
tinuare din comunitatea catolică. 
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Germanii care nu pl[tesc taxa pentru Biseric[ 
nu se mai pot numi membri ai acesteia
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Bill Clinton se imagineaz[ 
candidat la pre;edin\ie 
în Fran\a sau Irlanda

Tradi\ii de Brum[rel< dac[ frunzele mai 
r[m]n pe copaci va fi o iarn[ grea

Potrivit datelor oficiale, între anii 1922 –
1928, în România au fost declarate 3.329
conflicte colective de muncă la care au par-
ticipat aproape 500.000 salariaţi, 365 din
aceste conflicte fiind greve ce au cuprins
peste 100.000 de muncitori. Red[m `n cele
ce urmeaz[ fragmente din materialul amintit
mai sus.

În anii 1922 - 1928, dintre cei 50 – 60 de
mii de locuitori pe care-i avea oraşul Satu
Mare, în jur de 5000 de persoane lucrau în
fabricile şi uzinele situate în raza oraşului. 

Cele mai mari uzine au fost Fabrica de
maşini ”Fraţii Printz” şi Fabrica de vagoane
”Unio”. Producţia Fabricii de maşini ”Fraţii
Printz” avea ca obiective principale< reparaţia

de vagoane şi locomotive CFR, fabricarea
de instalaţii pentru morărit, de utilaje speciale
pentru fabricile de ulei, maşini agricole şi
diferite piese pentru maşini-unelte. În anul
1928 fabrica, pe baza unui contract încheiat
cu Firma Warchalovski, Eisse et Co. din
Viena, a trecut la producţia vaselor emailate
de uz casnic. PAGINA 2

Industrializarea a dus la numeroase
greve `n perioada interbelic[

Maia Morgenstern aduce la Teatru 
povestea unei vie\i trecute prin Holocaust
      În seara zilei de duminic[, 30 septembrie,
începând cu ora 18, s[tm[renii sunt așteptați la
Teatrul de Nord, în Sala Mare, pentru reîntâlnirea
cu o mare actriț[ - Maia Morgenstern - într-un
spectacol-recital de mare intensitate. Piesa “Janka”
descrie experien\ele dramatice tr[ite în Holocaust
de c[tre sigheteanca Janka Festinger și refacerea
vie\ii ei în America. Janka Festinger – n[scut[ la
Sighet la 16 noiembrie 1916 - a murit în 1994 la
vârsta de 78 ani.

      Actri\a Penelope Cruz nu s-a g]ndit serios
dac[ va mai juca vreun rol `n franciza "Pira\ii
din Caraibe". Aceasta a avut un rol `n filmul
precedent al seriei, `n persoana Angelic[i
Teach.
      "Dac[ am auzit ceva despre asta? Nu, `nc[
nu. Nu am citit vreun scenariu. Nu am auzit
nimic. Nu ;tiu nimic nici de Johnny sau
regizorul Marshall",  a declarat vedeta. 
      Chiar dac[ pentru moment nu i s-a propus
s[ joace din nou ̀ n pelicul[, Penelope a declarat

c] `i va lua ceva timp s[ se decid[, pentru c[,
fiind mam[, trebuie s[ se ocupe de familia sa. 
      ~n ciuda incertitudinii sale, celebra actri\[
a recunoscut c[ s-a sim\it foarte bine pe
platourile de filmare ale peliculei Pira\ii din
Caraibe (2011), mai ales c[ era `ns[rcinat[,
iar colegii de platou o r[sf[\au cu orice prilej.
"Mi-a pl[cut s[ fac acel film, mai ales pentru
c[ Johnny este un om incredibil. Este un
foarte bun prieten ;i a fost mereu dr[gu\
cu mine", a mai ad[ugat Penelope Cruz.
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Industrializarea a provocat numeroase 
greve `n S[tmarul interbelic

5000 de persoane lucrau în fabricile şi uzinele situate în raza oraşului `n perioada 1923 - 1928
În volumul ”Satu Mare – şti-

inţe şi comunicări”, editat de Mu-
zeul Jude\ean Satu Mare `n 1969
apare un articol semnat de Petru
Bunta, în care se găsesc câteva da-
te privind istoria mişcării mun-
citoreşti din Satu Mare din pe-
rioada 1923 – 1928. 

Potrivit datelor oficiale, între anii
1922 – 1928, în România au fost declarate
3.329 conflicte colective de muncă la care
au participat aproape 500.000 salariaţi,
365 din aceste conflicte fiind greve ce au
cuprins peste 100.000 de muncitori.
Red[m ̀ n cele ce urmeaz[ fragmente din
materialul amintit mai sus.

14 fabrici ;i uzine 
`n Satu Mare

În anii 1922 - 1928, dintre cei 50 – 60
de mii de locuitori pe care-i avea orașul
Satu Mare, în jur de 5000 de persoane
lucrau în fabricile și uzinele situate în
raza orașului. Cele mai importante în-
treprinderi de atunci erau Fabrica de va-
goane ”Unio” S.A., Turnătoria de fier și
fabrica de mașini ”Fraţii Pintz” S.A., Pri-
ma fabrică de giulgiuri și flori artificiale
din Transilvania, Fabrica de ţesut pan-
glici ”Fraţii Weisz”, Prima fabrică de ţigle
și cărămizi din Satu Mare, Moara ”Elisa-
beta”, proprietate a lui Dezideriu Printz,
Moara ”Laszlo”, proprietate a lui Leiblin-
ger și Erdelyi, Uzinele electrice munici-
pale Satu Mare, Staţia de triere a se-
minţelor ”Freund Samuil și Fiul” S.A, Fa-
brica de bomboane și ciocolată ”Adalbert
Reiter și Fiul” S.A., Fabrica de pălării de
paie ”David Grosz”, Fabrica de dopuri de
plută ”Fiii lui A. Guth”, Prima fabrică de
mașini agricole din Satu Mare, Fabrica
și depozitul de spirt ”Fiii lui Elek Mar-
kovits” S.A., Joaghere ale S.A. Lomași și
alte Întreprinderii gatere Oaș – Satu Mare
etc.

Fabrica Fra\ii Printz 
avea 600-800 muncitori

Dintre toate acestea, cele mai mari
au fost Turnătoria de fier și fabrica de
mașini ”Fraţii Printz” și Fabrica de va-
goane ”Unio”.

Producţia Turnătoriei de fier și a fa-
bricii de mașini ”Fraţii Printz” avea ca
obiective principale< reparaţia de vagoane
și locomotive CFR, fabricarea de insta-
laţii pentru morărit, de utilaje speciale
pentru fabricile de ulei, mașini agricole
și diferite piese pentru mașini-unelte. În
anul 1928 fabrica, pe baza unui contract
încheiat cu Firma Warchalovski, Eisse et
Co. din Viena, a trecut la producţia va-
selor emailate de uz casnic. Producţia ei
de 60 vagoane vase anual a permis aproa-
pe în întregime satisfacerea nevoilor in-
terne ale ţării. Fabrica Fraţii Printz, care
deja în anul 1923 realizase un câștig net
de 177.551 lei, având în jur de 200 sala-
riaţi, lucra în anii următori cu 600-800
muncitori.

~n 1927, Unio a încheiat cu
CFR un contract pe 20 de ani

Fabrica de vagoane ”Unio” S.A. a fost
în acea vreme cea mai mare și cea mai
însemnată întreprindere de pe raza
orașului Satu Mare. În perioada 1922 –
1927, această fabrică a realizat investiţii
în imobile de 14 milioane lei și 26 de mi-
lioane în mașini și diferite instalaţii. Pro-
ducţia ei principală a fost determinată
de contractul încheiat cu Direcţia Gene-
rală a CFR. În 1923, în baza comenzii
primite din partea CFR, în suma de
33.600.000, Unio se situa pe locul al trei-
lea între cei 79 de furnizori ai căilor fe-

rate, fiind întrecută în această privinţă
numai de Uzinele Reșiţa și Astra – Arad,
care aveau o comandă în valoare de
135.841.000, din totalul de 900.000.000
lei comenzi. În anul 1927 Unio a încheiat
cu CFR un contract pe 20 de ani, în baza
căruia, pe lângă reparaţiile parcului ru-
lant efectuate pentru CFR, a început fa-
bricarea unor noi tipuri de vagoane de
marfă și vagoane de persoane. Dacă în
1922 era o modestă uzină de articole de
tâmplărie, în 1928 fabrica Unio se extin-
dea pe o suprafaţă de 14.000 m/pătraţi.
Dacă la înfiinţare avea 100 de salariaţi,
în 1928 lucrau aici aproape 1.400 de per-
soane.

Societatea anonimă Unio era una din
cele 80 de societăţi anonime existente în
industria metalurgică a ţării. Profitul net
al fabricii s-a ridicat în 1926 la
6.018.183,97, iar în anul 1927 la
8.711.595, 61 lei, ceea ce a permis achi-
tarea unei dividende de 20%, adică
6.000.000 lei din venitul net realizat în
1927.

Greve pentru m[riri 
de salarii

În orașul Satu Mare numărul cel mai
mare de conflicte de muncă a fost înre-
gistrat în 1923. Conducerea de la fabrica
”Fraţii Printz” a fost nevoit[ să se așeze
la masa tratativelor cu delegaţii munci-
torilor metalurgiști.

La începutul lunii mai și muncitorii
brutari au înaintat patronilor cererea de
a le majora salariile cu 50%. La început
patronii erau de acord numai cu o ma-
jorare de 10%. Peste câteva zile însă între
delegaţii muncitorilor brutari și patroni
a fost semnat contractul colectiv, pe baza
căruia muncitorilor de cat. III-a li s-a
majorat cu 100 lei salariul săptămânal de
400 lei, acelora de cat. II-a, de 450 lei, cu
120 lei, iar muncitorilor de cat I-a, de la
500 lei săptămânal, cu 130 de lei. Pe lângă
aceasta, în noul contract colectiv au ră-
mas în vigoare toate celelalte prevederi
din vechiul contract încheiat în august
1922.

Tot în luna mai 1923 muncitorii din
construcţii și-au încheiat contractul co-
lectiv cu întreprinzătorii. Noul contract
prevedea 8 ore muncă din cele 6 zile ale

săptămânii. Salariul tarifar orar se fixa
la 17 – 22 lei, iar muncitorii bătrâni 17 –
18 lei. Pentru orele suplimentare era pre-
văzut un spor de 25% până la orele 20 și
50% pentru orele prestate duminica și în
zilele de sărbătoare. Pe șantierele din pro-
vincie, muncitorii aveau dreptul la un
spor de șantier de 30%, iar durata călă-
toriei se considera ca timp efectiv lucrat.
Pe lângă acestea se prevedea revizia sa-
lariilor din două în două săptămâni și
majorarea acestora cu câte 10% în raport
cu scumpirea articolelor alimentare.
În cele două mari întreprinderi metalur-
gice, Unio și Fraţii Printz, în cursul anului
1924 s-a procedat la reducerea număru-
lui muncitorilor cu 10, respectiv 20% (în
cea din urmă), din cauza lipsei de co-
menzi necesare din partea căilor ferate.
La Unio s-a redus și timpul de muncă de
la 8 la 6 ore pe întreaga întreprindere,
reducându-se astfel, desigur, câștigul
muncitorilor.

Conflicte la Fra\ii Printz, 
Tilia, Uzina electric[ 
;i ateliere de pantof[rie

Ca urmare a întăririi organizatorice
a Sindicatelor din Satu Mare, în anul 1926
mișcările revendicative ale muncitorilor
se ţineau lanţ. La 26 martie, din cauza
concedierii fără preaviz legal a unui băr-
bat de încredere, muncitorii de la Fraţii
Printz în semn de solidaritate au aban-
donat lucrul. După 2 zile de grevă, di-
recţiunea fabricii a fost nevoită să acorde
muncitorului concediat preavizul legal
și să-i plătească salariul pe acest timp.
În 9 aprilie, din cauza întârzierii plăţii
salariaţilor a izbucnit un conflict de mun-
că la Fabrica de mobile Tilia, care s-a sol-
dat cu victoria salariaţilor.
În ziua de 2 mai muncitorii Uzinei elec-
trice a orașului au declarat conflict, re-
vendicând sporirea salariilor și încheie-
rea unui contract colectiv. S-a încheiat
un nou contract pe un an, începând cu
1 mai 1926. Astfel că s-au stabilit 8 ore
de lucru pe zi, plata orelor suplimentare
cu 50 – 100%, salarii pe categorii, între
8 și 23 de lei pe oră și concedii plătite de
3 – 15 zile anual.

O amploare mare a luat greva mun-

citorilor de încălţăminte din atelierele de
pantofărie, care au cerut încheierea co-
tractului colectiv. În contractul propus
de ei se prevedea< recunoașterea siste-
mului bărbaţilor de încredere, durata de
48 ore a unei săptămâni de lucru, patro-
nul să poată angaja numai muncitori or-
ganizaţi, 14 zile preaviz plătit, întreţine-
rea curăţeniei în ateliere, anularea muncii
în afara atelierelor, angajarea unui ucenic
la câte 4 calfe, sporirea salariilor cu 30%.
Patronii însă au refuzat să încheie con-
tractul colectiv cu muncitorii. Drept răs-
puns la împotrivirea patronilor pantofari,
la 8 mai 1926 muncitorii de la cele 120
de ateliere de pantofărie din Satu Mare
au declarat grevă. A durat până în 12 iu-
nie, soldându-se cu încheierea contrac-
telor colective între muncitori și patroni.

Brutarii aveau salarii 
`ntre 1.070 ;i 1.170 lei

În luna iunie a aceluiași an, s-a în-
cheiat noul contract colectiv la Fabrica
de vagoane ”Unio” și la Fabrica de mașini
”Fraţii Printz”. În contractul încheiat, va-
labil de la 1 iunie 1926 la 1 iunie 1927, se
prevede< preaviz de 15 zile, spor de salarii
cu 20%, spor de 50 – 100% pentru orele
suplimentare, recunoașterea bărbaţilor
de încredere, timpul de lucru 8 ore pe zi,
respectiv 48 de ore pe săptămână, con-
cedii plătite de 3 – 7 zile pe an, salariu pe
3 luni urmașilor în caz de moarte surve-
nită în urma unui accident.

La 28 iulie muncitorii din brutăriile
orașului au declarat un conflict de mun-
că, cerând revizuirea salariilor și înche-
ierea noului contract colectiv. În cursul
tratativelor cu patronii, pretenţiile mun-
citorilor au fost acceptate> s-a încheiat
noul contract, valabil un an, cu începere
de la 1 august 1926 și s-au stabilit salariile
în sumă de 1.170 lei pe săptămână pentru
muncitori cl. I și 1.070 lei pentru mun-
citorii cl. II-a. 

Peste două luni, în luna octombrie,
au declarat grevă muncitorii croitori ai
celor 22 ateliere din oraș, cerând înche-
ierea noului contract colectiv și supri-
marea lucrului cu bucata. Greva, care a
durat trei zile, a luat sfârșit prin victoria
muncitorilor.

A consemnat Ionu\ Bl[jean

Fabrica de vagoane ”Unio” S.A. a fost cea mai mare și cea mai însemnată întreprindere de pe raza orașului Satu Mare

În anii 1922 - 1928, dintre cei 50 – 60 de mii de locuitori pe care-i
avea orașul Satu Mare, în jur de 5000 de persoane lucrau în fabricile
și uzinele situate în raza orașului. 
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Principesa Elisabeta s-a căsătorit în
1869 cu Regele Carol I, devine Regină a
României (1881), după moartea singu-
rului ei copil - principesa Maria Itty (1870
- 1874). 

Elisabeta își alină durerea dedicân-
du-se actelor de caritate. Ia sub protecţia
sa Azilul de orfane Elena Doamna, pune
bazele Coloniei de orbi, Vatra Luminoa-
să, încurajează societăţile de binefacere
Furnica, Munca, Albirea, Ţesătoarea,
producerea și vânzarea costumelor naţio-
nale, întemeiază Societatea de binefacere
”Elisabeta” pusă în slujba copiilor săraci.
În timpul războiului de independenţă
1877 – 1878 construiește la Cotroceni pe
cheltuiala sa două locuinţe cu 100 de pa-
turi pentru răniţi, pe care îi îngrijește ca
o adevărată soră de caritate. Devotamen-
tul său i-a atras supranumele de ”Mama
răniţilor”. Are de asemenea un deosebit
talent la scris și la pictură. Chiar înainte
de a se căsători este interesată de Româ-
nia și cunoaște câţiva tineri români aflaţi
la studii în străinătate printre care Vasile
Alecsandri, care-i va rămâne prieten fi-
del.

Regina Elisabeta nu se amestecă în
politică, o face o singură dată, în 1891,
când fără să-și dea seama de consecinţe,
susţine intenţia de căsătorie a principelui
moștenitor Ferdinand cu domnișoara de
onoare Elena Văcărescu. Proiectul eșuea-
ză și la porunca soţului este obligată să
se exileze în străinătate. Se întoarce în
ţară în luna septembrie 1894 când îm-
plinea frumoasa vârstă de 50 de ani.

În România sosise principesa Maria,
viitoarea soţie a Regelui Ferdinand, iar
pupila Elena Văcărescu pleac[ în exil, iar
regele Carol I care era de altfel destul de
cazon în relaţia lui cu fineţurile gastro-
nomice, a cerut lucrătorilor să pregăteas-
că ceva special. Pentru a-i face o plăcere
Reginei la întoarcerea în ţară s-a creat
acest desert delicios Tort Carmen Sylva
cu ciocolată (Carmen Sylva a fost pseu-
donimul literar al Reginei). Regina va ră-
mâne în ţară decedând la data de
18.12.1916. Este înmormântată la mă-
năstirea Curtea de Argeș.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

Un tort de ciocolat[ă
pentru Carmen Sylva

- Regina Elisabeta 
a Rom]niei
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Dac[ `n Brum[rel copacii 
\in frunzele, iarna va fi grea

Venirea lunii octombrie sau
Brum[rel cum i se mai spune `n
tradi\ia popular[ pentru c[ acum
`ncep a c[dea brumele cele mici
anun\[ sosirea sezonului rece, iar
lucr[rile din aceast[ perioad[ vi-
zeaz[ preg[tirea pentru iarn[. 

Fiind, ̀ n acela;i timp, ultima lun[ di-
naintea sosirii z[pezilor, este ;i ultima
perioad[ propice pentru a termina tre-
burile specifice, cunoscute ca Muncile
lui Brum[rel. 

Munci `n gospod[rie 
;i pe c]mp

Acestea sunt `mp[r\ite dup[ zonele
de activitate astfel< `n gospod[rie, se re-
par[ acoperi;ul casei, se dreg celelalte
stric[ciuni> se macin[ fain[ pentru iarna
`ntreag[, se pun `n pivni\[, pe gr[tare ;i
`n nisip p[trunjel, morcovi, \elin[, sfecl[,
iar ̀ n paie bostani> ai grij[ c[ acum fierb
vinurile> trec vitele la nutre\ uscat, se duc
dou[–trei scroafe la vier. ~n gr[dina de
legume, se seam[n[ salata de iarn[, se
scot cartofii ;i napii r[ma;i. ~n livad[, se
termin[ culesul poamelor ;i str]nsul
s]mburilor> se sap[ `n jurul pomilor, se
pune p[m]nt gras, se cur[\[ de mu;chi
;i de crengi uscate> r[s[di\i zmeura ;i fra-
gii> pute\i ̀ ncepe str[mutatul pomilor ti-
neri. Despre poame se spune c[ nu e bine
s[ fie culese pe timp ploios ;i nici dimi-
nea\a, ̀ nainte de a se fi luat apa de pe ele,
c[ putrezesc. ~n stupin[, se feresc stupii
de umezeal[ ;i de v]nturile reci. ~n vie,
se continu[ culesul strugurilor> se taie
hameiul ;i se ̀ ngroap[. Strugurii trebuie
clasifica\i dup[ cum sunt unii putrezi,
al\ii cop\i ori r[scop\i. B[tr]nii spun c[
numai a;a se pot face bani cumsecade,
dac[ se produce vin de mai multe feluri.

~n c]mp, se culege porumbul, apoi
tot ce a mai r[mas nestr]ns< tutun,
c]nep[ tomnatic[, napi, cartofi, curechi>
se continu[ sem[n[turile cu secar[> se
termin[ de arat miri;tile pentru
sem[n[turile de prim[var[. 

~n p[dure, se culege ghinda pentru
`ngr[;atul porcilor ;i s[m]n\[ de brad
pentru plant[ri noi> se v]neaz[ mistre\i.

Prevestiri de timp

La fel ca ;i `n cazul celorlalte luni,
Brum[rel aduce mai multe prevestiri de
timp. Se spune c[ dac[ `n aceast[ lun[
cade mult[ brum[ ;i z[pad[, luna ianua-
rie va fi moale ;i c[ldu\[. Dac[ avem un
octombrie ;i noiembrie ploios, ne putem
a;tepta la un decembrie cu v]nturi mari.
Despre Brum[rel ;i M[r\i;or se spune c[
sunt luni surori ;i c[ gerul ;i frigul din
octombrie `l `mbl]nze;te pe Gerar ;i
F[urar. Atunci c]nd frunzele arborilor
cad devreme, este semn c[ anul urm[tor
va fi mai roditor, iar dac[ arborii \in frun-
za mult, iarna e departe, dar va fi grea ;i
la anul vor fi multe omide. Lumina din
miaz[noapte aduce cur]nd ger mare. Iar-
na e aproape atunci c]nd ;oarecii de
c]m[ trag c[tre sat. Sunt semne de iarn[
u;oar[ c]nd se aud tunet `n luna lui oc-
tombrie ;i noiembrie. V]ntul de octom-
brie este v]nt bogat, iar dac[ `n aceast[
lun[ este mult[  cea\[, atunci va fi mult[
z[pad[ `n decembrie.  

S[rb[torile tradi\ionale 
ale lunii octombrie 

1 octombrie< Sf. Procoava Sf]ntul
Procoav[ este cel care acoper[ p[m]ntul
cu z[pad[. Este important mai ales `n
via\a tinerelor fete, deoarece le sare `n
ajutor ;i le umple capul cu p[r bogat, ofe-
rindu-le ;ansa de a se m[rita mai repede.
`i este dedicat[ prima s[pt[m]n[ a lunii
despre care vorbim.

14 octombrie< Sf]nta 
Paraschiva

Sf]nta Cuvioasa Paraschiva este o
s[rb[toare foarte important[ pentru
rom]ni, deoarece moa;tele Sfintei se afl[
`n Catedrala Mitropolitan[ din Ia;i de
sute de ani, aduse fiind de domnitorul
Vasile Lupu la 13 iunie 1641 (`n timpul
Mitropolitului Varlaam). Sf]nta Paras-
chiva este Protectoarea Moldovei. Astfel,
`n acatistul scris special pentru ea este
numit[ „lumin[toarea casnic[ a Moldo-
vei”. 

Ce se cunoa;te despre via\a sfintei?
S-a n[scut ̀ n prima jum[tate a secolului
al XI-lea la Epivat (azi Boiados) ̀ n Tracia,
pe \[rmul M[rii Marmara, `n apropiere
de Constantinopol. Se spune c[, pe la
v]rsta de zece ani, a auzit citindu-se `n
biseric[ „Oricine voie;te s[ vin[ dup[
Mine, s[ se lepede de sine, s[-;i ia crucea
sa ;i s[-Mi urmeze Mie (Marcu 8, 34).”
Aceste cuvinte au impresionat-o at]t de
mult, `nc]t ;i-a `mp[r\it toate hainele
s[racilor. A repetat gestul, `n ciuda ne-
mul\umirii p[rin\ilor. Dup[ c]\iva ani,
;i-a p[r[sit p[rin\ii ;i s-a retras „`n
ad]ncul pustiei”. S-a oprit prima oar[ la
m[n[stirea Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde a r[mas cinci ani. De aici a
plecat spre \ara Sf]nt[ ;i s-a a;ezat `ntr-
o m[n[stire de c[lug[ri\e `n pustiul Ior-
danului. Mitropolitul Varlaam al Mol-
dovei poveste;te `n Cazania sa (1643)
cum Sf]nta „pururea suspina ;i nep[r[sit
t]njea cumu-;i va `nfrumuse\a sufletul,
cum se va logodi pe sine Mirelui ceresc,
lui Iisus Hristos, cum se va ̀ ndulci la ve-
derea Mirelui sau, de slava ;i de lumina
;i de bucuria cea fericit[. De aceasta...
ochii de lacrimi `i erau `ntuneca\i puru-
rea.” ~ntr-o noapte `ns[, pe la v]rsta de
25 de ani, un `nger i-a ap[rut `n vis ;i i-
a spus s[ lase pustia pentru ca trupul s[
se `ntoarc[ `n p[m]ntul pe care s-a
n[scut. S-a `ndreptat spre Epivat, f[r[ s[
spun[ cuiva cine este ;i de unde vine, ;i
;i-a dat sufletul. A fost `ngropat[ ca o
str[in[, nimeni ne;tiind cine era. 

Dar, mai t]rziu, c`nd cre;tinii care
tr[iau acolo au trebuit s[ `ngroape un
marinar ce murise pe o corabie ;i fusese
adus la mal de valuri, „aflar[ trupul Prea
Cuvioasei Parascheva neputred ;i plin

de mireasm[”. Cu toate acestea, au pus
al[turi de ea ;i trupul cor[bierului. Dar,
`n noaptea urm[toare, unuia din cre;tinii
care s[paser[ groapa i s-a ar[tat `n vis o
`mp[r[teas[ `nconjurat[ de `ngeri, iar
unul dintre ace;tia `l mustra c[ n-a scos
din groap[ trupul Cuvioasei. Iar
`mp[r[teasa i-a poruncit s[ ia degrab[
trupul ;i s[-l a;eze la loc de cinste. 

De Sf]nta Paraschiva se poste;te ;i
nu se lucreaz[, exist]nd pericolul
apari\iei unor boli de ochi ;i de cap. Cine
coase sau toarce se va alege cu negi la
m]n[. Fetele o \in s[ fie cinstite. O \in
to\i oamenii de altfel pentru ca anul care
vine s[ fie bogat `n bucate. C]t despre
vreme, a;a cum este aceast[ zi, frumoas[
sau mohor]t[, a;a vor fi ;i celelalte
s[rb[tori de peste an. 

Dac[ toamna de p]n[ la Sf]nta Pa-
raschiva nu a fost una ploioas[, e semn
c[ iarna se va l[sa cur]nd. Este cunoscut[
`n popor ;i sub numele de „Sf]nta Vi-
neri”. 

18 octombrie - Lucinul 
(Sf. Luca) 

Lucinul este cel care protejeaz[ hai-
tele de lupi `n aceast[ perioad[ a anului.
Oamenii respect[ aceast[ s[rb[toare de
frica lupilor. ~n ziua Lucinului se
s[v]r;eau rituri magice menite s[ ̀ mpie-
dice reproducerea lupilor ;i s[ determine
`ndep[rtarea lor din preajma turmelor
de oi ;i a bovinelor. Unul dintre cele mai
cunoscute const[ `n `ncle;tarea din\ilor
pieptenilor metalici de sc[rm[nat l]na,
crez]ndu-se c[, prin analogie, se vor
`ncle;ta ;i din\ii lupului. Interdic\ii de
Lucin< - nu se umbl[ cu acul ;i foarfecele>
nu se taie nimic - nu se prelucreaz[ l]na
;i pieile animalelor - nu se scoate cenu;a
din vatra sobei - femeile nu se piapt[n[
(fiind p[rul ̀ nc]lcit, lupii se ̀ ncurc[ ;i se
pierd prin p[duri) - nu se `mprumut[
nimic din cas[ - nu se pronun\[ cuv]ntul
"lup". 

Singurul lucru `ng[duit ;i chiar re-
comandat este sp[latul rufelor cu ap[
clocotit[, c[ci numai astfel se poate op[ri
gura lupului. Copiii boln[vicio;i primeau
`n aceast[ zi un nume nou, cel de Lupu,
fiind astfel sub ocrotirea lupului ;i deci,
feri\i de boli. 

25 octombrie< Ajunul 
lui Sanmedru (Mosii de
Toamna)

26 octombrie< S]nmedru (Sf. Dumi-
tru) `n calendarul rom]nesc exist[ doi
Dumitru, adeseori confunda\i< Sf]ntul
Mucenic Dumitru ;i Cuviosul Dumitru.
Despre via\a Sf. Mare Mucenic Dumitru
protector al Tesalonicului (Izvor]torul de
mir, pr[znuit pe 26 octombrie) nu se cu-
nosc foarte multe lucruri. A tr[it ̀ n secolul
al III-lea ;i a trebuit `ntr-un moment de
r[scruce al existen\ei sale s[ aleag[ `ntre
a renun\a la cre;tinism ;i propria via\[.
Sf]ntul Dumitru a r[mas cre;tin ;i a de-
venit un propov[duitor al credin\ei.
~mp[ratul Maximian a poruncit ca sf]ntul
s[ fie str[puns cu l[ncile. ~n loc de s]nge,
din trupul martirului a ie;it mir. Se spune
c[ bolnavii care s-au uns cu acest mir fru-
mos mirositor s-au vindecat imediat. 

Moa;tele Cuviosului Dumitru zis „cel
nou” sau „Basarabov” ocrotitorul
Bucure;tilor (pr[znuit pe 27 octombrie) se
afl[ `n catedrala patriahal[ din capital[. S-
a n[scut `n secolul al XIII-lea `n satul Ba-
sarabi ;i s-a c[lug[rit ̀ ntr-o m[n[stire din
apropiere. S-a a;ezat ̀ ntr-o pe;ter[, s[pat[
`n st]nc[, pe malul r]ului Lom. Acolo ;i-
a petrecut restul vie\ii, complet izolat de
lume. Nu se cunoa;te data exact[ c]nd a
murit. Moa;tele i-au r[mas ascunse p]n[
c]nd s-a ar[tat `n vis unei feti\e bolnave.
Ele au fost c[utate ;i scoase din ap[, deve-
nind f[c[toare de minuni. Prima vindecat[
a fost feti\a care ̀ l visase. Sf. Dumitru a de-
venit `n folclor S]medru, patronul p[sto-
rilor. Anul seam[n[ cu o cas[ cu dou[ u;i<
una st[ descuiat[ o jum[tate de an ;i este
p[zit[ de Sf. Gheorghe, iar pe cealalt[ o
deschide Sf. Dumitru, c]nd `i vine ziua.
A;a cum s-a `n\eles cu Sf. Gheorghe, Sf.
Dumitru trebuie s[ desfrunzeasc[ p[du-
rea ;i s[-i adune pe to\i la s[rb[toarea re-
coltei. Ciobanii arunc[ un topor `ntre oi
s[ afle cum va fi vremea< rea, dac[ l]ng[
topor se a;az[ o oaie neagr[, bun[, dac[
oaia este alb[. Sau p]ndesc toat[ noaptea
oile care dorm ;i, dac[ diminea\a se
treze;te `nt]i o oaie alb[ care pleac[ spre
sud, iarna va fi grea, dac[ se treze;te o
oaie neagr[ ;i pleac[ spre nord, iarna va
fi u;oar[. 

A consemnat :tefania Cri;an

~n luna octombrie se feresc stupii de umezeal[ ;i de v]nturile reci

Oktoberfest, `n traducere
"S[rb[toarea lui octombrie" este una
din cele mai mari serb[ri populare din
lume. Se desf[;oar[ anual, ̀ n Munchen,
de la mijlocul lui septembrie p]n[ `n
octombrie.

Ideea acestui festival a pornit de la
un subofi\ei din garda na\ional[ bava-
rez[. Acesta a sugerat organizarea unei
curse de cai cu ocazia festivit[\ilor le-
gate de c[s[toria prin\ului mo;tenitor
Ludovic I al Bavariei cu prin\esa The-
rese von Hildburghausen. Regele Ba-
variei, Maximilian I s-a ar[tat mai mul-
te dec]t `nc]ntat de aceast[ sugestie.
La 17 octombrie 1810 avea loc cursa
de cai pe care prin\esa mireas[ a denu-
mit-o Oktoberfest. Ca loc de desf[;ura-
re a fost aleas[ o paji;te nefolosit[ de
la marginea ora;ului. La aceast[ prim[
festivitate, b[uturile nu au fost servite
`n locul de desf[;urare a cursei, ci `n
centrul ora;ului. 

Fiecare festival debuteaz[ cu defi-
larea firmelor participante, reprezen-
tate de c[ru\e ̀ mpodobite festiv ;i trase
de patru cai. Aceast[ defilare a fost
ini\ial necesar[., ber[riile fiind nevoite
s[ `;i transporte butoaiele cu bere la-
marginea ora;ului, pe locul destinat
festivalului. 

~n anul 1880 curentul electric a
adus un plus de farmec festivalului be-
rii, iar `n anul 1881 s-a pr[jit primul
bou. ~n 1885 au ap[rut primele meniuri
clasice< jum[t[\i de pas[re - pui sau
ra\[ - servite de obicei cu tradi\ionalul
Brezn (covrig) munchenez. 

Prima halb[ de bere din sticl[ a fost
introdus[ `n anul 1892, ast[zi fiind cel
mai c[utat suvenir la Oktoberfest.

Tradi\ia conform c[reia primarul
ora;ului d[ cep primului butoi de bere,
apare relativ t]rziu, `n anul 1950.
Aceast[ ceremonie era deosebit de im-
portant[, ̀ ntruc]t ̀ nainte de acest mo-
ment consumarea de alcool nu era per-
mis[. 

“S[rb[toarea berii” 
la Satu Mare are loc
`n 12-14 octombrie 

Tradi\ia bavarezilor a ajuns ;i la Sa-
tu Mare, anul trecut, c]nd a fost orga-
nizat[ prima edi\ie.

~n acest an, "S[rb[toarea berii" va
avea loc la Satu Mare `n perioada 12-
14 octombrie.

Primul butoi cu bere va fi deschis
s]mb[t[, 13 octombrie , de la ora 11,
`n Centrul vechi al ora;ului. Tot atunci
va avea loc ;i defilarea a aproximativ
300 de participan\i, dansatori ;i
membri ai fanfarelor. La deschiderea
oficial[ vor fi prezen\i, primarul Mu-
nicipiului Satu Mare ;i pre;edintele
Consiliului Jude\ean Satu Mare. Me-
niul preg[tit de organizatori va fi com-
pus din c]rn[ciori ;i covrigi specifici
bavarezi, precum ;i trei feluri de bere
german[.

Oktoberfest, 
una dintre cele mai

mari serb[ri populare
din lume

Atunci c]nd frunzele arborilor cad devreme, este semn c[ anul
urm[tor va fi mai roditor, iar dac[ arborii \in frunza mult, iarna e
departe, dar va fi grea ;i la anul vor fi multe omide.

Primul butoi de bere deschis anul
trecut de primarul Iuliu Ilyes
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Podgorenii sunt mul\umi\i 
de calitatea vinului din acest an

Odinioar[ statisticile ar[tau c[
la noi `n jude\ sunt aproximativ
3.300 de hectare ocupate de vie,
`n majoritatea lor vie hibrid[. ~n
timp, eviden\ele s-au modificat.
Din surse ale Direc\iei pentru
Agricultur[ ;i Dezvoltare Rural[
(DADR) Satu Mare, am aflat c[ ̀ n
prezent, sunt aproximativ 2.600
de hectare cu vi\[ de vie. :i `n
aceast[ statistic[ predomin[ hi-
brizii. 

Via nobil[ este cultivat[ pe aproxi-
mativ 1.000 de hectare, din care 300
de hectare sunt ocupate de planta\iile
mai vechi, iar 700 de hectare s-au plan-
tat ̀ n ultimii ani pe seama reconversiei.
Fermierii au beneficiat de fonduri eu-
ropene pentru acest program.

Dac[ s-ar `ntocmi un clasament
privind plant[rile de vie nobil[ prin
programul de reconversie, pe primul
loc al podiumului s-ar situa Kallos
Francisc din Dobra, cu 220 de hectare
plantate, iar pe locul II, cu 205 hectare
`nfiin\ate s-ar plasa Mihai Schita, cu
podgoriile din R[te;ti, Ger[u;a ;i
Hodi;a.

Excluz]nd seceta, anul 2012 
a fost bun pentru podgoreni

Seceta prelungit[ s-a f[cut sim\it[
`n mai toate sectoarele din agricultur[.
Au fost calamitate ̀ n jude\ peste 80.000
de hectare. La vie nu s-a `nt]mplat a;a
ceva. N-au fost fenomene meteorolo-
gice care s[ fi distrus via, iar lipsa de
ap[ a redus `n parte con\inutul de
zeam[ al strugurilor.

Inginerul horticultor Constantin
Necula, ne-a prezentat c]teva consi-
dera\ii privind culturile de vi\[ de vie
nobil[. Potrivit spuselor interlocuto-

rului nostru, cele mai afectate de secet[
sunt viile tinere cu v]rsta de p]n[ la 3-
4 ani, care au r[d[cinile `nfipte `n sol
la o ad]ncime de maximum un metru.
Ca urmare a deficitului de ap[ provocat
de  insuficien\a precipita\iilor, p]n[ la
recoltare aproximativ 5% din ciorchini
au boabele stafidite, iar la unele soiuri
dimensiunile boabelor sunt cu 15-20%
mai mici. P]n[ ;i strugurii stafidi\i au
rolul lor `n vinifica\ie. La prelucrare,

elibereaz[ `n must con\inutul lor de
zah[r.

Zah[r suficient de mult 
`n struguri

Inginerul Necula a punctat faptul
c[ lipsa precipita\iilor a avut ca efect
reducerea cu 3-4 a num[rului stropi-
rilor (10 - 12 `n anii cu multe

precipita\ii). Nu este cazul de a face
acum un calcul privind economiile
`nregistrate, dar ;i pierderile. Calitatea
vinului va fi deosebit[ din mai multe
considerente. Produc\ia este mai mic[
`n compara\ie cu al\i ani, dar pe fondul
c[ldurii acumularea zah[rului s-a pro-
dus a;a cum `;i doresc podgorenii.
Cantitatea de zah[r a oscilat ̀ ntre 220-
250 de miligrame pe litru, fapt ce asi-
gur[ calitate bun[ a vinului. Este ̀ n pa-

rametri ;i aciditatea strugurilor, fiind
undeva `ntre 6 ;i 7, necesar[ vinurilor
de calitate.

Pe fondul reducerii con\inutului de
ap[ din boabe s-a redus dup[ cum este
firesc ;i randamentul la prelucrarea
strugurilor. Dac[ `n anii anteriori
dintr-un kilogram de struguri se
ob\ineau 0,7-0,75 litri de vin, `n acest
an se vor ob\ine doar 0,55 - 0,6 litri.

Secretele prelucr[rii 
strugurilor

Despre tehnologia de ob\inere a
mustului, iar apoi a vinului ne-a vorbit
Hetei Laszlo din Beltiug. Acesta a
men\ionat c[ trebuie evitat[ depozita-
rea strugurilor `n saci, la temperaturi
ridicate. Pentru a avea vin de calitate
strugurii necesit[ o prelucrare cu uti-
laje profesionale, la o temperatur[ de
10-15 grade Celsius (C). Imediat dup[
presarea strugurilor, mustul provenit
din soiurile albe de vie nobil[ se pune
`n butoaie vreme de aproximativ 48 de
ore pentru sedimentare, dup[ care se
face separarea, apoi asigurarea tempe-
raturii de 15-18 grade C pentru fer-
mentare. O tehnologie special[ nece-
sit[ a fi utilizat[ `n cazul soiurilor de
struguri pentru vinurile ro;ii. ~n acest
caz dezbrobonirea ;i zdrobirea stru-
gurilor este urmat[ de p[strarea aces-
tora ̀ n atmosfer[ controlat[, recoman-
dat[ fiind temperatura de 28 de grade
C. ~n func\ie de soi ;i de tehnologia
utilizat[, macerarea pentru producerea
fermenta\iei malolactice poate dura
p]n[ la 14 zile. Abia apoi se trece la
stoarcere, sedimentare ;i apoi "fierbere"
- (fermenta\ia alcoolic[) a mustului.

Referitor la pre\ul vinului, podgo-
reanul Hetei a spus c[ ar trebui s[ se
discute despre 8-10 lei/litru la
produc[tor.

Ioan Ani\a;

Culesul strugurilor `n via lui Mihai Schita din Hodi;a

De-a lungul anilor am prezentat as-
pecte de la concursurile locale, dar ;i
jude\ean de vinuri nobile. Au fost
pu\ine vinurile pe care degust[torii le-
au putut clasifica drept soiuri pure. ~n
majoritatea cazurilor a fost vorba despre
amestecuri (cupaje) de vinuri nobile.
~n cele ce urmeaz[ v[ prezent[m c]teva
din soiurile de vinuri care vor exista cu
siguran\[ `n pivni\ele podgorenilor pe
m[sur[ ce cre;te suprafa\a ocupat[ de
vi\a de vie nobil[. 

Feteasca alb[ este un vechi soi
rom]nesc. Este soiul care de\ine `n vi-
ticultura rom]neasc[ cele mai mari su-
prafe\e (peste 23.000 hectare). Datorit[
valorii sale, se cultiv[ `n majoritatea
podgoriilor, mai ales `n cele din Mol-
dova ;i Transilvania. Produce vinuri
seci sau demiseci, cu con\inut echilibrat
`n alcool (t[rie 11,5 - 12°) ;i aciditate,
caracterizate prin mare fine\e. 

Feteasca regal[ - crea\ie relativ re-
cent[. Soiul a fost ob\inut `n comuna
Dane; (jude\ul Mure;) `ntre cele dou[
r[zboaie mondiale.Vinurile se `nca-
dreaz[ `n mod obi;nuit `n grupa celor
de calitate superioar[, uneori ;i `n ca-
tegoria celor de consum curent. Ele au
o t[rie alcoolic[ de 10,5 - 11,5°, sunt
seci, se caracterizeaz[ prin prospe\ime

;i vioiciune.
Riesling Italian - este cu origine incert[.
Soiul a p[truns `n planta\iile din
Rom]nia `naintea invaziei filoxerice.
Ocup[ peste 20.000 hectare, `n podgo-
riile din Transilvania, Moldova (cu ex-
cep\ia zonei nordice, ̀ n Muntenia ;i Ol-
tenia. Produce vinuri seci cu t[rie al-
coolic[ de 11 -12°, pline, ferme, echili-
brate gustativ, cu buchet care evolueaz[
bine prin `nvechire la sticl[.

Gras[ de Cotnari face parte din ve-
chiul sortiment al podgoriei Cotnari.
Se plaseaz[ ̀ n v]rful ierarhiei vinurilor
rom]ne;ti. Ele se ob\in ̀ n anii favorabili
din struguri cule;i la stafidirea boabelor.
Vinurile au o t[rie alcoolic[ de 12 -12,5°,
un con\inut ridicat `n zah[r, o culoare
galben-aurie cu tent[ verzuie, `nsu;iri
specifice de arom[, buchet generos care
cap[t[ nuan\e complexe prin `nvechi-
re.

Sauvignon a fost introdus `n
Rom]nia ̀ n perioada postfiloxeric[. So-
iul de\ine un loc de frunte ̀ n sortimen-
tul pentru vinuri de calitate superioar[,
ocup]nd o suprafa\[ de aproximativ
6.000 hectare. Se cultiv[ ̀ n Transilvania
(T]rnave, Alba ;i Aiud), `n Muntenia
(Dealu Mare, :tef[ne;ti-Arge;) ;i Ol-
tenia (Dr[g[;ani, Dealurile Craiovei,
Severin, Plaiurile Drancei), precum ;i

`n Dobrogea (Murfatlar). Produce vi-
nuri seci sau demiseci fine, cu arom[
pregnant[ de soi, cu t[rie alcoolic[ de
11,5 - 12°.

Pinot gris a ap[rut `n Rom]nia `n
perioada urm[toare invaziei filoxerice.
Soiul se cultiv[ ̀ n prezent pe o suprafa\[
de cca 3.200 hectare. A fost introdus
mai ales ̀ n podgoria Murfatlar, ̀ n Dealu
Mare ;i `n podgoriile Transilvaniei
(T]rnave, Aiud, Alba).Vinurile, de tip
sec sau demisec, uneori demidulci, au
o t[rie alcoolic[ de 11,5 -12,5°, sunt pli-
ne, robuste, echilibrate, cu personalitate
imprimat[ de o arom[ specific[ de soi.

Chardonnay este de origine fran-
cez[. Soiul a p[truns `n sortimentul
rom]nesc ̀ n perioada postfiloxeric[. Se
cultiv[ cu cele mai bune rezultate pe
solurile calcaroase din podgoria Mur-
fatlar. Se bucur[ de o foarte bun[ apre-
ciere vinurile seci de Chardonnay, ca-
racterizate prin fine\e ;i arom[ discret[.
Se ob\in vinuri demidulci ;i dulci cu
`nsu;iri complexe de arom[ ;i buchet.

Cabernet Sauvignon este originar
din Fran\a. Soiul se bucur[ de apreciere.
Produce vinuri ro;ii de cea mai `nalt[
calitate. De\ine `n prezent o suprafa\[
de cca 11.500 hectare, au o calitate im-
pun[toare, impresion]nd prin culoarea
lor ro;ie-intens[, prin extractivitate, vi-

goare, buchet bine dezvoltat prin `nve-
chire. Vinurile sunt seci, iar t[ria lor al-
coolic[ se situeaz[ `ntre 12 -12,5°. 
Pinot noir se cultiv[ `n acelea;i areale
cu Cabernet Sauvignon. Produce vinuri
cu t[rie alcoolic[ `n jurul a 12°, de cu-
loare ro;ie-c[r[mizie, catifelate, rotunde
;i fructuoase.

Merlot, al[turi de Cabernet Sauvig-
non ;i Pinot noir este inclus `n sorti-
mentul pentru vinuri ro;ii al podgorii-
lor din sudul \[rii (Muntenia, Oltenia,
Banat, Dobrogea). Vinurile sunt seci,
cu t[rie alcoolic[ ̀ ntre 12 - 12,5°, se ca-
racterizeaz[ prin culoare ro;ie-intens[,
extractivitate, fermitate ;i buchet.

Feteasca neagr[ - soiul face parte
din vechiul sortiment al Rom]niei. Vi-
nuri de Feteasc[ neagr[ de o calitate re-
marcabil[ se ob\in `n centrele viticole
Valea C[lug[reasc[, Urlati, Tohani ;i
Cote;ti. Ele sunt seci sau u;or demiseci,
au o t[rie alcoolic[ de 12 -12,5°, prezint[
o culoare ro;ie intens[ cu nuan\e rubi-
nii, o arom[ specific[, complex[ ;i ori-
ginal[.

T[m]ioasa rom]neasc[ se cultiv[
de foarte mult timp ̀ n \ara noastr[. Este
un foarte valoros soi pentru vinuri aro-
mate. Vinurile de T[m]ioas[ rom]ne-
asc[ sunt vinuri dulci sau demidulci na-
turale, au o t[rie alcoolic[ de 12 -12,5°

;i o nuan\[ impun[toare, de mare ori-
ginalitate, conferit[ de culoarea lor gal-
ben-aurie.

Muscat Ottonel - este un soi de ori-
gine francez[. ~n prezent este extins `n
cultur[ pe o suprafa\[ de peste 8.000
hectare, st]nd la baza producerii unor
vinuri aromate bine apreciate. Vinurile
foarte bune de Muscat Ottonel sunt de-
midulci sau dulci, se ob\in in podgoriile
Transilvaniei (T]rnave, Alba, Aiud etc.).
Aceste vinuri au o t[rie alcoolic[ de 11,5
-12°, un con\inut ̀ n zah[r de obicei mai
mare de 20 - 25 g/l, se caracterizeaz[
printr-o culoare galben-pai, arom[ ti-
pic[ de muscat.

Lista soiurilor de struguri prezen-
tate este departe de a fi complet[. Lip-
sesc ̀ n primul r]nd din ea c]teva soiuri
rom]ne;ti, cu importan\[ local[ ;i
r[sp]ndire limitat[, dintre care amintim
Galben[ de Odobe;ti ;i Plavaie, culti-
vate ̀ n podgoriile Vrancei, Zghihara de
Hu;i, Mustoasa de Maderat, Francusa,
Busuioac[ de Bohotin, Bakator (speci-
fic[ zonei Ora;u Nou) s.a.

Lipsesc, de asemenea, c]teva soiuri
introduse mai de cur]nd `n sortiment,
a;a cum ar fi soiul pentru vinuri ro;ii
Burgund Mare, care-;i afirm[ buna sa
comportare `n condi\iile \[rii noastre.
Text selectat ;i prelucrat de Cornel C.

Din aceast[ toamn[ se va bea la Satu Mare vin din mai multe soiuri valoroase

Seceta prelungit[ s-a f[cut sim\it[ `n mai toate sectoarele din
agricultur[. Au fost calamitate `n jude\ peste 80.000 de hectare.
La vie nu s-a ̀ nt]mplat a;a ceva. N-au fost fenomene meteorologice
care s[ fi distrus via, iar lipsa de ap[ a redus `n parte con\inutul
de zeam[ al strugurilor.
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13 baschetbaliste de la CSM se lupt[
pentru un nou sezon reu;it
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Ca în fiecare an, nu putem tre-
ce cu vederea un aspect frumos al
sportului sătmărean, echipa de
baschet de la CSM. :i ne simțim
datori să facem o prezentare, o
analiză a noului sezon ;i a forma-
ției care face cinste municipiului
Satu Mare.

Cum s-a dat startul în campionat,
ne-am putut face o mică idee despre
obiectivele ;i jocul elevelor lui Dan
Fle;eriu, un antrenor de asemenea, ca-
re merită toate laudele ;i strângerile de
mână.

Față de anii precedenți, Satu Mare
se poate lăuda cu o echipă în cupele
europene. Asta pentru că CSM s-a în-
scris în FIBA Eurocup, pentru cei mai
puțin familiarizați, un fel de Liga Eu-
ropa la fotbal, deci o competiție puter-
nică.

Însă, ca ;i în fiecare an, lotul a su-
ferit modificări, adică unele jucătoare
au părăsit echipa, aici ne referim la
Claudia Pop, Amra Mehmedic, Anita
;i Isabella Meszaros, însă conducerea
clubului a găsit înlocuitoare, pe Utahya
Drye, care va fi jucătoare de bază în
acest sezon, Dara Kovacevic, Hajnalka
Szlimak ;i inițial Megan Zullo. Însă ul-
tima dintre ele nu s-a acomodat la Satu
Mare, a;a că zilele trecute a fost trans-
ferată Luca Malina Italee, tot o ameri-
cancă, care a mai jucat în Statele Unite,
Croația ;i Israel.

Despre FIBA Eurocup putem să vă
amintim că CSM va întâlni Montpellier

(Franța) pe 25 octombrie acasă ;i pe
14 noiembrie în deplasare, pe SISU
Gentofte (Danemarca) pe 31 octom-
brie, respectiv 22 noiembrie ;i pe Che-
vakata Vologda (Rusia) pe 7 ;i 29 no-
iembrie. Adică dă piept cu baschetul
mare, întâlnind formații din campio-
nate puternice, unde valoarea jucătoa-
relor este mult peste media campiona-
tului nostru.

Nu demult s-a schimbat ;i condu-
cerea clubului, Valer Neagu luându-i
locul lui Vasile Fogel, de asemenea ;i
Comitetul Director suferind modifi-
cări destul de însemnate.

Însă noi vom vorbi despre baschet,
o echipă care are în lot 13 jucătoare ;i
care î;i dore;te să câ;tige fiecare meci
pentru a deveni campioane. Însă acest
sezon se anunță din nou foarte echili-
brat, urmând să î;i dispute supremația
trei echipe, CSM Târgovi;te, CSM Satu
Mare ;i ICIM Arad, dar nici Alba Iulia,
Sepsi nu se vor lăsa mai prejos ;i vor
încerca să încurce calculele.

Un lot echilibrat ;i valoros

În acest sezon formația sătmăreană
va evolua cu 13 jucătoare. Pare un lot
mai echilibrat, ceea ce era necesar
având în vedere că CSM va lupta pe
trei fronturi, Cupă, campionat ;i FIBA
Eurocup. Ca ;i o curiozitate, cea mai
înaltă jucătoare este pivotul sârb Dara
Kovacevic, care măsoară 1,98 m. În
continuare vom prezenta lotul ;i postul
pe care fetele sunt specializate<

* extremă< Andreea Orosz, Rada Giur-
giu, Shanika Freeman, Renata Szmut-
ku, Khadijah Whittington, Utahya
Drye, Hajnalka Szlimak ;i noua achi-
ziție, Lucas Malina Italee.
* funda;< Annemarie Părău, Diana
Moldoveanu ;i Anita Nagy
* pivot< Dara Kovacevic ;i Monica Ivan.
* antrenor< Dan Fle;eriu, Cecilia Nas-
tor - secund
* pre;edinte< Florin Mure;an
* preparator fizic< Gheorghe Fulop
* maseur< Csaba Bendo

Sezonul trecut, cele două ameri-
cance, Freeman ;i Whittington au în-
cântat asistența cu evoluții remarcabile,
cu execuții spectaculoase, recuperări
incredibile ;i finalizări de efect. Însă
acum, după cum am mai spus, lotul
este mai echilibrat, a;a că CSM va fi o
echipă greu de învins. Pe lângă cele do-
uă enumerate mai sus, Utahya Drye ;i
Lucas Italee promit de asemenea să
facă spectacol pe teren ;i să pună umă-
rul la câ;tigarea a cât mai multe parti-
de.

Debut de campionat perfect

Pentru baschetul sătmărean, pri-
mele meciuri oficiale au fost cele cu
Nova Vita Tg. Mure;, în primul tur al
Cupei României. La cererea mure;eni-
lor, ambele jocuri s-au jucat la Satu
Mare, în sala LPS. Elevele lui Fle;eriu
s-au impus de o manieră clară, 84-54
în primul joc, respectiv 94-40 în al doi-
lea.

După care a venit primul meci din
campionat, tot pe teren propriu cu BC
Teleorman Alexandria, unde CSM a
mai înregistrat o victorie, 86-68. Fără
a fi părtinitori, la ceea ce am văzut până
acum, puține, sau foarte puține echipe
vor pleca de la Satu Mare cu puncte,
dacă toate lucrurile decurg normal, iar
arbitrajele nu vor influența rezultatul
final.

Chiar dacă s-ar putea să supărăm
pe unii, aproape sigur, echipele care
vor putea pune probleme CSM-ului,
în acest nou sezon pot fi CSM
Târgovi;te, care are un buget astrono-
mic, jucătoare plătite cu sume exorbi-
tante ;i ICIM Arad, care, după spusele
antrenorului Dan Moraru, are cel mai
bun lot din istorie. Alba Iulia, cu fostul
manager al echipei sătmărene, Eles Pe-
ter, în prim plan este tot o echipă va-
loroasă, care a fost aproape să ne în-
curce sezonul trecut.

Una peste alta, va fi o bătălie fru-
moasă, cu un baschet de calitate, cel
mai probabil sala LPS va fi plină la fie-
care joc de pe teren propriu al fetelor,
iar la final, sperăm ca sătmărenii să se
bucure alături de echipă de un nou se-
zon reu;it, cu rezultate foarte bune.

Palmares bogat

De la înființare, echipa de baschet
a avut o ascensiune fulminantă, cu re-
zultate bune ;i foarte bune. Un loc trei
;i o medalie de bronz `n sezonul
2008/2009 ;i dou[ titluri de vicecam-

pioan[ a Rom]niei la finele sezonului,
2010/2011, respectiv 2011/2012, dou[
finale `n Cupa Rom]niei ;i locul 3 la
Cupa Europei Centrale `n 2012. Per-
forman\e demne de invidiat de care se
leagă numele lui Dan Fle;eriu, Florin
Mure;an, Peter Eles, dar ;i cel al
juc[toarelor, lui Gheorghe Fulop, pre-
parator fizic, maseurului Csaba Bendo
;i a tuturor care au susținut baschetul,
prin orice mijloc ;i o vor face în con-
tinuare.

CSM a avut antrenor 
;i jucătoare la națională

În vară, antrenorul Dan Fle;eriu,
alături de trei baschetbaliste de la CSM
Satu Mare s-au aflat cu echipa națio-
nală într-o competiție importantă, pre-
liminariile Campionatului European.
Dan Fle;eriu a fost antrenor principal,
iar Andreea Orosz, Annemarie Părău
;i Anita Meszaros, respectiv Claudia
Pop care s-a accidentat, au fost convo-
cate la națională. Aici au întâlnit Ger-
mania, Spania, Suedia ;i Bulgaria în
grupa D. Din păcate echipa nu s-a ca-
lificat, dar a fost o pregătire foarte bună
pentru 2015, atunci când Europenele
se vor desfă;ura în Ungaria ;i România,
iar Dan Fle;eriu va avea ocazia să an-
treneze ;i la un Campionat European,
un lucru demn de apreciat.

Daniel Chiorean

Față de anii precedenți, Satu Mare se poate lăuda cu o echipă în
cupele europene. Asta pentru că CSM s-a înscris în FIBA Eurocup,
pentru cei mai puțin familiarizați, un fel de Liga Europa la fotbal,
deci o competiție puternică.
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Maia Morgenstern aduce la Teatru 
povestea unei vie\i trecute prin Holocaust

Festivalul Internaţional “Zile-
le Muzicale Sătmărene”, organizat
de Filarmonica “Dinu Lipatti” cu
sprijinul Ministerului Culturii şi
al autorităţilor locale, ajuns la
edi\ia cu num[rul 35, a debutat
joi seară cu un concert simfonic
dedicat muzicii lui Johannes
Brahms, având-o ca solistă pe pia-
nista Dana Borşan şi fiind condus
de dirijorul japonez Shinya
Ozaki.

Dana Bor;an este din anul 2000 solist
concertist al Orchestrelor ;i Corurilor
Radio, o recunoa;tere a unei cariere ̀ nce-
pute ̀ n urm[ cu mai bine de patru dece-
nii. Ea a fost printre protagoni;tii unui
eveniment deosebit din istoria muzical[
a \[rii, desf[;urat la Satu Mare< prima
edi\ie a Galei Tinerilor Concerti;ti, ma-
nifestare organizat[ de Uniunea Critici-
lor Muzicali ;i ajuns[, cu timpul, la peste
100 de “`nf[\i;[ri”. Lansat[ atunci `n
con;tiin\a criticii muzicale, pianista clu-
jean[ a devenit un nume de elit[ `n do-

meniu, realiz[rile sale fiind dintre cele
mai frumoase. A c]ntat pentru Casa Ra-
dio integrala concertelor ;i sonatelor de
Mozart, a fost premiat[ `n numeroase
festivaluri, iar prezen\a ei pe afi;ul unui
concert a devenit o garan\ie a calit[\ii.

Pe de alt[ parte, Shinya Ozaki este
binecunoscut s[tm[renilor `n calitatea
sa de dirijor invitat permanent ;i implicat
`n mai multe proiecte al[turi de Filar-
monic[< seria de concerte cu tineri arti;ti
niponi, programele de muzic[ de film ;i
Concertele de Anul Nou. Acum a condus
cu brio, competent ;i av]ntat, un pro-
gram demn de o deschidere de festival.

Aplauze `ndelungi la final

În prima parte a fost cântat Concertul
nr. 1 în re minor pentru pian, în care so-
lista și-a confirmat bunul renume, în ciu-
da evidentei indispoziţii cauzate de o ră-
ceală. Ţesătura simfonică a partiturii și
bogăţia de idei muzicale au fost scoase
la lumină, uneori fascinant, de una din
muzicienele de elită ale ţării, absorbită
cu totul în actul interpretativ și variind
cu multă fantezie tușeele și cursele de

bravură pe claviatură. Aplauzele finale
au fost entuziaste, după ce în timpul con-
certului publicul a fost vizibil cucerit de
`mbinarea ideal[ de fine\e, virtuozitate
;i for\[ oferit[ de Dana Bor;an. Muzi-
cienii orchestrei s-au al[turat spectato-
rilor `n aprecierea presta\iei acesteia.

Partea secundă a fost dedicată Sim-
foniei I în do minor, care a avut parte de
o lectură energică din partea dirijorului
nipon și orchestrei sătmărene, într-o
prestaţie foarte bună, omogenă și con-
vingătoare. Personalitatea puternică a
maestrului Ozaki a dictat caracterul in-
terpretării, relief]nd filonul beethove-
nian recunoscut chiar de Brahms și “dat
pe faţă” în partea finală cu izbucnirea
unui citat din Simfonia a IX-a. Orchestra
și dirijorul ei au fost aplaudaţi îndelung
și pe deplin meritat la finalul serii inau-
gurale a festivalului.

Următorul concert va avea loc în sea-
ra de marţi, 2 octombrie, la biserica Cal-
varia, fiind vorba de un recital al violon-
celisstului Alexandru Moroșanu și pia-
nistei Tatiana Moroșanu, în care muzica
barocă va predomina.

V. Andreica

Dana Bor;an a `nc]ntat s[tm[renii `n deschiderea Zilelor Muzicale

În seara zilei de duminic[, 30
septembrie, începând cu ora 18,
s[tm[renii sunt aşteptați la Tea-
trul de Nord, în Sala Mare, pentru
reîntâlnirea cu o mare actriț[ -
Maia Morgenstern - într-un spec-
tacol-recital de mare intensitate.
Piesa “Janka” descrie experien\ele
dramatice tr[ite în Holocaust de
c[tre sigheteanca Janka Festinger
şi refacerea vie\ii ei în America. 

"Exist[ un moment în via\a fiec[ruia
în care știm c[ dup[ aceea, nimic nu va
mai fi la fel" povestește regizorul ;i dra-
maturgul Oscar Speace, autorul scena-
riului. "Pentru mine, ziua aceea a fost în
vara anului 1997 când am aflat c[ m[tușa
are o scrisoare de la mama mea, în care
povestește c[l[toria ei și a celor dou[ su-
rori prin Holocaust, c[l[torie care a de-
butat la 15 mai 1944 la Sighet și care s-a
încheiat la 1 mai 1945 într-un vagon de
cale ferat[ p[r[sit de nem\ii ce au depus
armele în fa\a tancurilor americane.
C[s[torit[ cu Bob, un soldat american
sta\ionat în Germania - prima c[s[torie
recunoscut[ oficial de armata american[
- a emigrat în Statele Unite și s-a stabilit
în însorita Californie unde a dat naștere
la doi gemeni - mie ;i fratelui meu David
- pe care i-a considerat simbol al victoriei
asupra solu\iei finale naziste". 

Janka Festinger – n[scut[ la Sighet
la 16 noiembrie 1916 - a murit în 1994
la vârsta de 78 ani, dar povestea ei a
r[mas, spus[ de copiii ei David și Oscar
într-un documentar artistic, în piesa ca-
re-i poart[ numele, scris[ de Oscar Spea-
ce și, recent, în volumul "Momentele fe-
ricite din via\a Jank[i Festinger" de David
D. Speace.

Piesa a fost tradus[ 
de jurnalistul Ioan J. Popescu

Regizor, dramaturg, produc[tor și di-
rector al Valley PBS Television din Fres-
no, California, SUA, în peste 20 de ani
Oscar Speace a produs și regizat peste
550 programe de radio și televiziune. Este
de\in[torul a dou[ premii Emmy. Do-

cumentarul “Janka< One Minute of Per-
fect Happiness" a cucerit premiul “Telly". 

Piesa “Janka" a fost jucat[ pentru pri-
ma dat[ de actri\a Janice Noga, remarcat[
atât în roluri dramatice cât și în musica-
luri precum “Zorba grecul", “Scripcarul
pe acoperiș" sau “Gypsy" interpretate pe
scenele de pe Broadway. Ea a prezentat-
o în premier[ la Sighetu Marma\iei, în-

tr-un spectacol de excep\ie interpretat în
limba englez[, care a avut loc la 21 mai
2011, la Sala Radio Sighet. 

Piesa “Janka" a fost tradus[ de Ioan
J. Popescu, jurnalist care a lucrat și la In-
formația Zilei de Maramureș, autor al
mai multor lucr[ri privind istoria evreilor
din Sighet. El este ini\iatorul proiectului
care, împreun[ cu Clubul Rotary Sighet,

a f[cut posibil[ prezentarea piesei în lim-
ba român[ la Sighetu Marma\iei, în in-
terpretarea Maiei Morgenstern.

Maia şi cariera 
ei str[lucitoare

Maia Morgenstern s-a n[scut la data
de 1 mai 1962 la București. Debutul în
cinematografie s-a produs în anul 1983,
cu filmul "Prea cald pentru luna mai", în
regia Mariei Callas Dinescu. Numele s[u,
în traducere liber[, înseamn[ "Steaua de
diminea\[", iar în german[ e vorba de
Luceaf[rul de diminea\[, acesta fiind și
un alt nume dat Fecioarei Maria, Maicii
Domnului, fapt care a contribuit mult la
alegerea sa în rolul din "Patimile lui Hris-
tos" (2004) întrucât regizorul filmului,
Mel Gibson, un devotat romano-catolic,
a luat și acest lucru în considerare pe
lâng[ originea ei evreiasc[. 

A studiat la Academia de Teatru și
Film din București între 1981 și 1985,
dup[ care a jucat și la Teatrul Tineretului
din Piatra Neam\ între anii 1985 și 1988.
Au urmat doi ani la Teatrul Evreiesc de
Stat și, din 1990, când a plecat de acolo,
pân[ în prezent, a jucat la Teatrul Na\io-
nal din București. În cariera ei, Maia
Morgenstern a jucat în peste 30 de filme
românești și str[ine, dar ceea ce i-a adus
faim[ a fost filmul "Balan\a", realizat de
Lucian Pintilie, cu care a venit și noto-
rietatea interna\ional[, actri\a fiind astfel
declarat[ "Steaua de mâine", ob\inând
totodat[ și prestigioasa distinc\ie a Aca-
demiei Europene de Film - Premiul Felix. 

"M[ întrebam cu fric[, atunci când
m-am apucat s[ lucrez la spectacol, ce
mai poate aduce nou acest text.  Oare nu
va fi un spectacol conventi̦onal? Oare nu
s-a spus totul? Pe cine mai poate interesa?
Ei bine, lucrul la acest spectacol a fost
mai mult decât simple repetit ̦ii. Aceast[
m[rturie zguduitoare m-a f[cut s[ m[
reg[sesc, s[ m[ reconsider și, cel mai im-
portant, s[ pot g[si r[spunsuri  celor care
din  p[cate, își pot pune asemenea în-
treb[ri", spune Maia Morgenstern despre
"Janka". Se poate observa, din fotografii,
asem[narea fizic[ între actriț[ și perso-
najul ei.
Toma Enache, un regizor 

în plin[ ascensiune

Licen\iat în Regie de Teatru și Film
și de\in[tor al diplomei de master în Arta
Actorului la Universitatea de Art[ Tea-
tral[ și Cinematografic[ I.L. Caragiale
din București, Toma Enache a semnat
regia a numeroase piese de teatru, atât
pentru scen[ cât și pentru radio.

A colaborat cu unii dintre cei mai
mari actori români contemporani, iar
piesele sale au fost prezentate cu success
în teatre din Romania și din str[in[tate.
Printre produc\iile pentru scen[, a c[ror
regie a semnat-o, se num[r[ “C[utându-
l pe Shakespeare prin Richard al III-lea",
“Pluralul englezesc" de Alan Ayckbourn,
"Secta Femeilor" dup[ “Norii" de Aris-
tofan, “Amadeus" de Peter Shaffer, "Min-
cinosul" de Carlo Goldoni, “O noapte
furtunoas[" de I. L. Caragiale (spectacol
ce a dep[șit 105 reprezenta\ii în Roma-
nia, Macedonia, Ungaria, Spania, Ger-
mania și SUA, iar la Satu Mare s-a jucat
de dou[ ori), “Conu Leonida fa\[ cu
reac\iunea" - prezentat în aromân[ și care
a avut premiera la “Teatrul Na\iunilor"
din Skopje, Macedonia.

Toma Enache este ;i autorul a trei
volume de poezie. De asemenea, a tradus
în aromân[ poemele “Luceaf[rul" de
Eminescu și “Corbul" de E.A. Poe, la fel
piesele de teatru “Conu Leonida fa\[ cu
reac\iunea" și “O noapte furtunoas[" de
I. L. Caragiale, “Mincinosul" de Carlo
Goldoni și “Norii" de Aristofan. 

* * *

Biletele la acest spectacol deosebit
cost[ 30 de lei. Clubul Rotary Satu Mare
a sprijinit acest proiect, fondurile ur-
mând s[ fie folosite pentru ajutorarea co-
piilor cu autism. Dona\ii se pot face și în
conturile Rotary Club Satu Mare<
RO50INGB0000999902901863 (ING
Bank), RO69BTRL03101205K39263XX
- deschis la Banca Transilvania. Infor-
mația Zilei și Informația TV sunt parte-
neri media.

Vasile A.

Janka Festinger – n[scut[ la Sighet la 16 noiembrie 1916 - a
murit în 1994 la vârsta de 78 ani, dar povestea ei a r[mas, spus[ de
copiii ei David și Oscar într-un documentar artistic, în piesa care-
i poart[ numele, scris[ de Oscar Speace și, recent, în volumul "Mo-
mentele fericite din via\a Jank[i Festinger" de David D. Speace.

Dana Bor;an prime;te aplauzele publicului s[tm[rean ;i aprecierile orchestrei



PARANORMAL
30 septembrie  2012/Informa\ia de Duminic[ 7

~n Rom]nia nu sunt numai țigani,
copii abandonați, cerșetori și politicieni
bezmetici. Mai sunt si lucrurile de mai
jos și multe altele.

Singurul papirus din Rom]nia, des-
coperit `n urm[ cu peste 50 de ani, este
scris `n greaca veche ;i este unic, fiind
singurul papirus ̀ ntreg din Europa care
dateaz[ din secolul IV `.H.

Acesta a fost descoperit la Mangalia
`n 1959 ;i a fost trimis, `n acela;i an, `n
Rusia, pentru restaurare ;i conservare.
Ulterior, ̀ ns[, nu s-a mai ;tiut nimic des-
pre el. ~n vara  anului 2011, acesta a fost
predat reprezentan\ilor Muzeului de Ar-
heologie „Callatis”. Cel mai vechi papirus
`ntreg din Europa a fost returnat
Rom]niei din Rusia dup[ 50 de ani.

Exist[ locuri `n Rom]nia ,`n care
ma;inile urc[ la deal cu motorul oprit
sau par ca urc[ la deal. Zona Bucium -
Ia;i, este de acum notorie. Acesteia i se
al[tur[ o alta din Mun\ii Gut]i, la tre-
cerea dintre Baia Mare ;i Sighetu Mar-
ma\iei, Pasul Tihu\a ;i chiar o por\iune
`n Babadag, Tulcea, Maramures, Ob]r;ia
Lotrului, Buz[u sau M[gura Baciului,
Bac[u.

Faimosul Sfinx din Bucegi are un
frate mai mic `n Cheile T[tarului, din
Mun\ii Gut]i. Denumit Sfinxul Mara-
mure;ului, seam[n[ mai degrab[ cu un
cap de dac, fiind compus din roci de an-
dezit dur, roca greu erodabil[”. Sfinxul
Maramure;ului  va fi acoperit de apele
barajului Runcu - Firiza, imediat ce aces-
ta va fi pus `n func\iune. 

~n jude\ul Buz[u exist[ un alt monu-
ment al naturii, mai pu\in cunoscut, care
seam[n[ cu un chip uman. Este vorba
despre Sfinxul din masivul Breaz[u, si-
tuat pe raza localit[\ii Bustea, comuna
M]nzale;ti (50 km de ora;ul Buz[u, pe
Valea Sl[nicului).

Unii istorici sus\in c[ M]nz[le;ti este
una dintre cele mai vechi a;ez[ri umane
din \ara noastr[. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Rezultatele unor cercetări re-
cente sugerează că, în antichitate,
cei care au construit structurile
monumentale descoperite în di-
verse locaţii ca Irlanda, Malta, su-
dul Turciei şi Peru au avut în co-
mun o trăsătură ciudată< aceşti
constructori ştiau să conducă şi
să manipuleze sunetul pentru a
produce anumite efecte senzoria-
le.

Începând în 2008, un studiu realizat
asupra complexului de piatră, vechi de
6000 de ani, cunoscut sub numele de
Hal Saflieni Hypogeum de pe insula
Malta, produce niște rezultate revelato-
rii, scrie wakeup-world.com.

Vocile joase creeaz[ ecouri 
stranii care reverbereaz[

La fel ca și structurile templelor
preistorice din Malta, această con-
strucţie prezintă coridoare centrale și
camere curbate. Dar această structură
este unică, deoarece este subterană,
creată prin excavarea a aproximativ
2000 de tone de piatră cu ajutorul cio-
canelor de rocă și a uneltelor din coarne
de cerb.

Vocile joase în interiorul zidurilor
structurii creează ecouri stranii care re-
verberează, iar sunetele sau cuvintele
rostite pot fi auzite în anumite locuri
extrem de clar, la toate cele trei niveluri
ale sale. Acum, cercetătorii sugerează
că anumite frecvenţe de vibraţii sonore,
create atunci când sunetul este emis în
interiorul zidurilor, influenţează de fapt
funcţiile cerebrale umane ale celor aflaţi
în respectiva zonă auditivă.

“Activitatea cerebrală regională la
un anumit număr de voluntari sănătoși
a fost monitorizată de electroencefalo-
grama prin expunerea la diferite frec-
venţe ale vibraţiilor sonore”, explică ex-
perta în templul din Malta,  Linda Eneix.

“Descoperirile indică că la 110 Hz
tiparele de activitate deasupra cortexului
prefrontal s-au modificat brusc, rezul-
tând într-o dezactivare relativă a cen-
trului lingvistic și o modificare tempo-
rară a dominanţei din partea st]ngă în
partea dreaptă, legată de procesarea
emoţională și creativitate. Această
schimbare nu s-a produs la 90 Hz sau la
130 Hz.

În plus, faţă de stimularea părţilor
creative, se pare că o atmosferă de sunet
rezonant la frecvenţa de 110 sau 111 Hz
ar activa o zonă cerebrală despre care
cercetătorii bio-comportamentali cred
că are legătură cu starea de spirit, com-
portamentul social și cu empatia. În
mod deliberat sau nu, persoanele care
petrec timp în astfel de medii, se expun
la vibraţii care aveau un impact asupra
gândirii lor”.

Cercetătorii de la Universitatea din
Malta confirmă descoperirile într-un
studiu ce se află în curs de desfășurare.

Însă, Hypogeum nu este singura lo-
caţie în care există aceste efecte sonore
ciudate. Un studiu realizat în 1994 de
către Universitatea Princeton a desco-
perit că un comportament acustic în ca-
merele antice la locaţiile megalitice cum
ar fi Newgrange în Irlanda și Wayland’s
Smithy în Anglia a fost caracterizat de
o rezonanţă susţinută puternică sau “o
undă staţionară” într-o gamă a frec-
venţei între 90 Hz și 120 Hz. “Atunci
când acest lucru are loc, ceea ce auzim
devine distorsionat, ciudat. Spaţiul exact

în care se produce acest efect variază în
funcţie de dimensiunile camerei și a ca-
lităţii rocii”.
Eneix indică și locaţia antică Gobekli
Tepe din sudul Turciei, ce datează din
10.000 î. Hr. Construită de culegători-
vânători, locaţia este considerată de
mulţi cercetători a fi amplasată în zona
de tranziţie către prima dezvoltare a
agriculturii și a creșterii animalelor do-
mestice. Așezată pe vârful unui deal,
Gobekli este alcătuită din 20 de structuri
din piatră circulare, care au fost îngro-
pate. Acele structuri prezintă stative de
calcare masive, în formă de T.

“În centrul unui altar circular, un
stativ de calcar «cântă» atunci când este
lovit cu dosul palmei. Creat în mod evi-
dent pentru a reprezenta un om cu o
curea decorată și mâinile sculptate în
relief așezate în talie, acesta poartă sim-
boluri inexplicabile în zona gâtului”.

Acum, noi descoperiri ale unui stu-
diu arheoacustic sugerează că anticii din
centrul ceremonial andin vechi de 3000
de ani de la Chavin de Huantar, din ţin-
uturile centrale din Peru, practicau o

artă și o știinţă fină a manipulării sune-
tului, în funcţie de arhitectură, pentru
a produce efectele senzoriale dorite. Cu
ajutorul formei și amplasării arhitectu-
rale, și a sunetelor emise de trompetele
din coajă de scoică, “oracolul” de la Cha-
vin de Huantar “vorbea” cu ascultătorii
centrului antic.

La Chavin s-au descoperit dovezi
acustice pentru transmisii sonore selec-
tive între locaţia monolită Lanzon și
Piaţa circulară< un sistem de filtrare
acustic arhitectural care favorizează
frecvenţe sonore ale pututus-urilor
(trompete din coajă de scoică) Chavin
și vocea umană”, spune Miriam Kolar,
conducătoarea studiului de la Universi-
tatea Stanford.

Așadar ce înseamnă toate aceste lu-
cruri? Ce explică aceste descoperiri dis-
persate din punct de vedere geografic și
cultural, dar totuși asemănătoare?

“Cât de curios este faptul că astfel de
structuri antice diferite, separate de atât
de mult timp și spaţiu, au în comun aces-
te trăsături care implică o serie de cu-
noștinţe sofisticate”, spun cercetătorii.

În centrul unui altar circular, un stativ de calcar «cântă» atunci când este lovit cu dosul palmei

Peste 70% din suprafaţa Pă-
mântului este acoperită de apă şi
oceanele rămân unele din cele mai
misterioase părţi ale lumii noastre. 

Potrivit Administraţiei Naţionale a
Oceanelor și Atmosferei, 95% din ceea ce
se află sub apă nu a fost văzut niciodată de
oameni. NASA confirmă că oamenii au
hărţi mai complete cu suprafaţa planetei
Marte decât cu fundul mării, relatează
News.yahoo.com.

Un fotograf subacvatic
a descoperit un cerc de nisip 

La începutul anului acesta, în apropie-
re de coasta Japoniei, Yoji Ookata, un fo-
tograf acvatic  și un scufundător care a do-
cumentat apele adânci de peste 50 de ani,
a observat ceva ce nu a mai văzut până

acum.
La o adâncime de 24 de metri sub ni-

velul mării era un tipar circular de nisip

cu un diametru de aproximativ 2 metri.
Ookata s-a întors în același loc cu o echipă
de filmare pentru a înregistra descoperirea

și pentru a afla cine sau ce a creat acest
model complex.

Ookata a numit noua sa descoperire
“cercul misterios” și a fost șocat să afle că
un singur pește-balon, de doar câţiva cen-
timetri, a creat cercurile folosind doar o
aripă. Peștele mic a lucrat neîncetat, zi și
noapte, pentru a termina construcţia.

Deși sculptura circulară este minunată,
Ookata și echipa sa a aflat că această creaţie
a peștelui avea un scop dublu. Femelele
sunt atrase de crestele și văile din nisip și
își depun ouăle în centru. Ouăle sunt apoi
protejate de curenţii oceanici, deoarece
punctele mai înalte ale sculpturii creează
o barieră pentru a le proteja. Cu cât conţine
mai multe creste, cu atât mai sigur scul-
ptura va atrage femelele din această specie
de pește.

Această descoperire reprezintă un
punct infim în ceea ce cunoaștem despre
ocean. Restul de 95% încă așteaptă să fie
explorat.

La o adâncime de 24 de metri sub nivelul mării era un tipar circular de nisip cu un dia-
metru de aproximativ 2 metri

Ciudad Perdida (var. spaniolă pen-
tru “Lost City”) este site-ul arheologic
al unui oraș antic în Sierra Nevada , Co-
lumbia . Se crede că a fost fondat de
aproximativ 800 î.Hr., cu 650 de ani mai
devreme decât Machu Picchu . Această
locaţie este, de asemenea, cunoscută sub
numele de Buritaca iar nativii americani
o numesc Teyuna.

Ciudad Perdida a fost descoperit în
1972, când un grup de jefuitori de co-
mori locale, a constatat că o serie de
trepte de piatră se ridică pe munte și le-
au urmat, găsind într-un oraș abando-
nat pe care au numit “Iadul verde” sau
“Set Wide”. Când figurine de aur și urne
ceramice din acest oraș au început să
apară pe piaţa neagră locală, autorităţile
au descoperit și ele site-ul, abia în 1975.

Membrii triburilor locale- Arhuaco,
Koguis și Asario -au declarat că au vi-
zitat site-ul în mod regulat înainte ca
acesta să fie descoperit pe scară largă,
dar au păstrat tăcerea cu privire la aces-
ta. Ei îl numesc orașul Teyuna și cred
că a fost în centrul unei reţele de sate
locuite de strămoșii lor, Tairona. Ciudad
Perdida a fost, probabil, centrul regiunii
de politică și de fabricaţie pe râul Buri-
taca și a adăpostit între 2.000 și 8.000
de oameni. A fost aparent abandonat în
timpul cuceririi spaniole.

Ciudad Perdida constă într-o serie
de 169 de terase săpate în munte, o reţea
de drumuri cu gresie și mai multe mici
pieţe circulare.

Din păcate, zona a fost la un mo-
ment dat afectată de conflictul armat
columbian între Armata Naţională Co-
lumbiană și grupurile de gherilă, care
au răpit 8 turiști străini în acest loc.  Pâ-
nă în 2005 zona a fost pacificată și ac-
cesul turiștilor a fost din nou permis.

Temple care influen\au gândirea
uman[ prin intermediul sunetelor

Ciudad Perdida

“În centrul unui altar circular, un stativ de calcar «cântă» atunci
când este lovit cu dosul palmei. Creat în mod evident pentru a re-
prezenta un om cu o curea decorată și mâinile sculptate în relief
așezate în talie, acesta poartă simboluri inexplicabile în zona gâ-
tului”.

Cerc misterios subacvatic descoperit în apropiere de coasta Japoniei

Locuri misterioase 
din Rom]nia
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Celebrul actor Kevin Costner este
un tip special și a demonstrat acest lu-
cru la Gala Premiilor Emmy. Acesta
este câștigătorul premiului pentru cel
mai bun actor în rol principal, iar în
discursul său a ţinut să mul\umească
românilor, echipei de filmare din ţara
noastră, alături de care a lucrat la mi-
niseria ”Hatfields & McCoys”. ”A tre-
buit să mergem în România să filmăm
această poveste americană. Aș dori să
mulţumesc echipei de filmare din Bu-
curești care ne-a ajutat”, a spus plin de
modestie Kevin Costner pe scena din
New York.

Povestea filmului ”Hatfields &

McCoys” descrie rivalitatea dintre do-
uă familii americane, Hatfield și
McCoy, iar acţiunea se petrece după
încheierea Războiului Civil din Statele
Unite. Cele două familii au o istorie de
un secol, presărată de crime, intrigi și
povești de dragoste. Filmul este produs
de postul Histoy Channel în colaborare
cu Castel Film și realizat în România.
Kevin Costner este un actor, producă-
tor și regizor de film american. A fost
născut în orașul Lynwood, California
în 18 ianuarie 1955. A primit două pre-
mii Oscar, inclusiv pentru filmul Dan-
sând cu lupii din 1990. A mai inter-
pretat filme precum Inoruptibilii
(1987) sau Bodyguard (1992).

Jurnaliștii revistei Billboard au des-
emnat Femeia Anului 2012, iar aceasta
va primi distincţia în cadrul unei gale
ce va fi organizată la New York pe 30
de noiembrie.

Katy Perry este femeia care a reușit
să transforme despărţirea de soţul ei
într-un film și într-un single de succes.
Potrivit aceleiași reviste, cântăreaţa Ka-
ty Peryy a vândut 48 de milioane de
discuri doar în Statele Unite. De ase-
menea, tot anul acesta, revista Forbes
a plasat-o pe Katy pe locul al treilea în
topul cântăreţelor cu cele mai mari ve-
nituri din lume. Juriul care desemnează
femeia anului alege o artistă cu realizări
deosebite. Au mai câștigat această dis-
tincţie și Taylor Swift, Beyonce și Fer-
gie, solista grupului Black Eyed Peas.
Katy Perry este născută în 25 noiembrie
1984, este o cântăreaţă americană. A
devenit cunoscută datorită hitului din
2008 ”I kissed a girl” care a atins prima
poziţie în peste 20 de ţări, inclusiv Sta-
tele Unite, Canada, Marea Britanie,
Australia și United world Chart.

Katy Perry 
a fost desemnat[

femeia anului de Billboard

Kevin Costner
mul\ume;te românilor
pentru premiul Emmy

Robert Pattinson 
;i Kristen Stewart 

sunt din nou împreun[

Reese 
Wintherspoon a

n[scut un b[ie\el

Actri\a Reese Wintherspoon a deve-
nit mam[ pentru a treia oar[. Ea ;i so\ul
s[u, Jim Toth, sunt ferici\ii p[rin\i ai unui
b[ie\el perfect s[n[tos.

N[scut acum trei zile, Tenneesse Ja-
mes este primul bebelu; al cuplului Win-
therspoon-Toth. Reese mai are o feti\[
de 13 ani, pe nume Ava ;i un b[ie\el de
8 ani ;i jum[tate, din c[s[toria anterioar[
cu Ryan Phillippe.

Se pare c[ pe parcursul sarcinii, ve-
deta a avut unele complica\ii, la jum[tatea
lunii august fiind spitalizat[ de urgen\[
`ntr-o clinic[ din Los Angeles. A fost vor-
ba despre o alarm[ fals[, vedeta crez]nd
c[ b[ie\elul se va na;te ̀ nainte de termen.
Din fericire, la na;tere, nici mama ;i nici
copilul nu s-au aflat `n pericol, am]ndoi
fiind perfect s[n[to;i. "M[mica ;i copilul
se simt foarte bine, sunt s[n[to;i ;i toat[
familia este fericit[", a declarat un apro-
piat al vedetei.

Reese Wintherspoon ;i-a dorit un
copil cu actualul ei so\, `nc[ de c]nd ;i-
au f[cut public[ rela\ia. Imediat dup[
nunt[, Reese a declarat c[ `;i dore;te
enorm s[-;i m[reasc[ familia.

După ce în luna iulie Kristen Stewart
a mărturisit că l-a înșelat pe Robert Pat-
tinson cu un regizor de la Hollywood,
cei doi încearcă să depășească acum pro-
blemele pe care le-au avut și s-au mutat
din nou împreună. S-au despărţit, dar
nu au putut sta deoparte unul de celălalt,
astfel că au decis să-și mai dea o șansă.

Se pare că vedeta din Twilight a ier-
ta-o pe Kristen, însă este încă ”foarte sen-
sibil” și nesigur pe relaţia aceasta. Des-

igur, relaţia lor nu este deloc în stadiul în
care era înainte de luna iulie, când actriţa
a recunoscut că a avut o aventură cu Ru-
pert Sanders. 

Cei doi actori, interpreţii personaje-
lor Edward Cullen și Bella Swan din fil-
mele francizei “Amurg/Twilight”, au mai
avut o relaţie de lungă durată după ce s-
au cunoscut pe platourile de filmare. Tot
atunci, aceștia au decis să se mute oficial
împreună.


