
Trei obiecte personale ale lui Avram Iancu, mantaua, fluierul și cingătoarea, sunt expuse
la Muzeul de Artă din P-ța Libertății, nr. 21, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Luni, cu
ocazia sărbătoririi hramului mănăstirii de la Scărișoara Nouă, obiectele vor putea fi admirate
în cadrul muzeului acestei mănăstiri.

În preajma izbucnirii revoluţiei, Avram Iancu se numără printre fruntașii intelectualităţii
românești transilvănene, fiind unul dintre iniţiatorii și organizatorii adunărilor de la Blaj din
30 aprilie, 15-17 mai și 15-23 septembrie 1848 și conducătorul cetelor înarmate de ţărani și de
mineri din Munţii Apuseni, în rândurile cărora și-a câștigat o mare popularitate.

Avram Iancu a devenit conducătorul oștii ţărănești antirevoluţionare. În fruntea acestei
oști și în colaborare cu autorităţile militare austriece a organizat apărarea în Munţii Apuseni
și a respins numeroasele atacuri ale trupelor revoluţionare maghiare, superioare ca număr și
ca armament, câștigându-și renumele de “craiul munţilor”.

~n 23 iunie, luna
va fi cea mai mare ;i 
str[lucitoare din 2013
      SuperLuna, fenomen astronomic
care are loc la fiecare 14 luni, în timpul
căruia satelitul natural al planetei noastre
se află în faza de Lună plină şi va apărea
mai mare şi mai strălucitor decât în
oricare altă noapte din 2013, va avea loc
în acest weekend, pe 23 iunie.
      Fenomenul de SuperLună, care oferă
satelitului natural al Terrei un aspect ieşit
din comun, este adeseori asociat în
credinţa populară cu stigmatul unor
dezastre naturale, precum cutremure,
tsunami, inundaţii, taifunuri şi cicloane.
      Pe 23 iunie, Luna va apărea mai mare
şi mai strălucitoare ca de obicei şi se va
afla la cea mai mică distanţă faţă de Terra
din întregul an - 356.991 de kilometri.
      În timpul fenomenului de
SuperLună, Pământul, Soarele şi Luna
sunt aliniate - Terra aflându-se între Lună
şi Soare.

Papa Francisc, record 
de popularitate 
`n mediile cre;tine
       Francisc, primul Papă argentinian, a
obţinut o popularitate inedită în primele
100 de zile de pontificat, prin hotărâre în
gesturi şi prin simboluri, fără să se abată
de la direcţia riguroasă a predecesorilor
săi în privinţa moravurilor şi doctrinei.
       Jorge Bergoglio, fostul cardinal din
Buenos Aires şi primul Papă care şi-a luat
numele Francisc - după numele lui
Francisc din Assisi -, şi-a marcat intrarea
în funcţie prin simplitate şi atenţia
acordată sărăciei. Prin câteva fraze umile,
cel care se desemnează mai degrabă ca
"episcop al Romei", a obţinut o
popularitate care depăşeşte mediile
creştine. El a moştenit o Biserică aflată în
criză, marcată de scandaluri de pedofilie,
corupţie şi scurgeri de informaţii în cazul
"Vatileaks" de anul trecut.

A sc[zut num[rul
berzelor care
se `ntorc `n Europa

:colile ;i gr[dini\ele au `ncheiat
anul ;colar cu serb[ri ;i activit[\i
`n aer liber
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Fiecare grup[ ;i fiecare clas[
a marcat finalul anului ;colar prin
spectacole ori prin ie;iri ̀ n natur[.
Pentru cei mici, s[pt[m]na care
se `ncheie a fost plin[ de emo\ii.

Pre;colarii grupei mijlocii A
de la Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 33 Satu Mare, al[turi
de educatoarele lor Veress Adela
;i Florica Roman au poposit la
Fazaneria Gelu. Educatoarele
Gr[dini\ei cu Program Prelungit
nr. 1 T[;nad `mpreun[ cu
Asocia\ia p[rin\ilor "Arlechino",
au organizat o excursie de-o zi
pentru a le oferi prichindeilor o
zi de neuitat. Pentru pre;colarii
de la Grupa mic[ a "Stelu\elor"
din Gr[dini\a Dumbrava
Minunat[ a fost mar\i, 18 iunie,
mare s[rb[toare. Ei au terminat
primul an de gr[dini\[ ;i au avut
serbarea de sf]r;it de an. Elevii
clasei I A de la :coala Grigore
Moisil din Satu Mare ;i-au luat la
revedere de la primul an ;colar
prin organizarea unei festivit[\i
cu totul aparte, la Andandino.

Mar\i, 18 iunie 2013,
Gr[dini\a cu Program Prelungit
14 Mai a `mbr[cat straie de
s[rb[toare. Cum e tradi\ia, ̀ n luna
iunie `n curtea gr[dini\ei, cu
c]teva zile `nainte de `ncheierea
anului ;colar e pus `n scen[
Carnavalul prieteniei. PAGINA 4

     Cea mai mare colonie de berze din lume se găseşte pe
acoperişul catedralei din Alfaro (Spania) unde cuibăresc
peste 100 de perechi. În Marchegg (Austria) o colonie
formată din 60 de perechi cuibăreşte exclusiv pe copaci.
      La noi, berzele albe preferă în general câmpiile joase şi
zonele umede de-a lungul marilor râuri. Evită zonele
împădurite întinse. Cele mai multe berze se găsesc în nord-
vestul şi sud-vestul ţării (în judeţele Satu Mare şi Timiş),
în depresiunile intramontane din estul şi sudul
Transilvaniei (în judeţele Harghita, Covasna, Sibiu, Braşov)
şi în Lunca Dunării. Relativ puţine berze trăiesc în centrul
ţării (Câmpia Transilvaniei, judeţele Cluj şi Alba), în
Dobrogea şi în Moldova. Cea mai mare altitudine la care
cuibăreşte barza albă în România este în zona Bilborului,
la peste 900 de metri. Cele mai multe perechi (între 28-30)
cuibăresc în localităţile Cristian (jud. Sibiu) şi Sânsimion
(jud. Harghita). 
      După ce timp de 30-40 de ani populaţia de berze din
România a cunoscut o scădere continuă, în ultimii 10-14
ani, în unele zone ale ţării se observă o creştere a numărului
de perechi. În alte zone, scăderea efectivului de berze s-a

oprit şi s-a stabilizat. Mai sunt însă şi regiuni
unde populaţia cunoaşte tendinţe

descrescătoare.

“Dumnezeul de a doua zi”,
drama evad[rii `n iubiri
de conjunctur[ PAGINA 6

      Regina Elisabeta a II-a, vizibil încântată, a devenit primul suveran britanic aflat pe tronul Regatului
Unit care câştigă Gold Cup la Ascot, punctul culminant al celebrelor curse hipice, după victoria obţinută
joi de calul său, Estimate. În loja sa regală, suverana şi-a manifestat mulţumirea, afişând un zâmbet larg şi
aplaudând în momentul în care iapa sa, călărită de jocheul Ryan Moore, a terminat pe locul întâi cursa cu
o lungime de aproximativ 4.000 de metri. 
      În spatele bunicii lor, prinţesele Beatrice şi Eugenie au sărit în sus de bucurie în urma acestei victorii,
primită cu urale de o mulţime elegantă de 75.000 de persoane aflate pe hipodromul tricentenar. 
      Regina Elisabeta, pasionată a curselor de cai, a participat cu începere din 1945 la toate ediţiile acestui
extrem de luxos eveniment monden de la Ascot, ce are loc la câţiva kilometri de Castelul Windsor. 
      De obicei, regina înmânează Gold Cup învingătorului. În acest an însă fiul său prinţul Andrew i-a
decernat recompensa. 

Victorie istoric[ pentru Regina Elisabeta la cursele de la Ascot
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Cele mai frumoase destina\iiCele mai frumoase destina\ii
de vacan\[ pentru scuba divingde vacan\[ pentru scuba diving
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       Cântărea\a ;i actri\a americană Jennifer Lopez a primit, joi, cea de-a 2.500-a stea
pe Bulevardul Gloriei - Walk of Fame - din Hollywood, în cadrul unei ceremonii la
care au participat actri\a Jane Fonda, rapperul Pitbull ;i numero;i fani ai artistei.
       "Sunt extrem de fericită", a declarat Jennifer Lopez după inaugurarea stelei pe
Walk of Fame, una dintre principalele atrac\ii turistice din Los Angeles. "Toate aceste
lucruri îmi par suprarealiste, dar în acela;i timp adevărate. E formidabil", a adăugat
ea.Rapperul american Pitbull ;i Nigel Lythgoe, producătorul emisiunii-concurs
"American Idol", la care Jennifer Lopez a participat în calitate de membru al juriului,
au fost ;i ei prezen\i la ceremonie, ca ;i Gregory Nava, regizorul filmului "Selena"
(1997), pelicula care i-a adus actri\ei primul ei rol mare din carieră. 

Jennifer Lopez a primit cea de-a 2.500-a stea
pe Walk of Fame din Los Angeles

Prezența evreilor în orașul Satu Mare este atestată pentru
prima dată în anul 1623, atunci când guvernatorul Transilvaniei
Gabriel Bethlen (1613-1629), permite stabilirea lor în zonă.
În următoarele două secole, recensămintele din Satu Mare
constată scăderea treptată a numărului evreilor localnici.

În anul 1842, evreii așchenazi au înființat oficial Comu-
nitatea Evreilor din Satu Mare. În 1869, comunitatea evreilor
din oraș se divide în evreii ortodocși (conservatori), evreii ne-
ologi (liberali) și evreii status-quo ante (independenți).

Sinagoga Mare a împlinit 120 de ani
de la consacrare
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Mantaua, cing[toarea
;i fluierul lui Avram Iancu

sunt expuse
la Muzeul de Art[
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Sinagoga Mare a împlinit 
120 de ani de la consacrare
Duminică 16 iunie complexul

de cult mozaic din Satu Mare a
fost centrul mai multor manifes-
tări organizate de Comunitatea
evreilor sătmăreni. Au fost co-
memorați martirii deportați la
Auschwitz-Birkenau în 1944, a
fost sărbătorită împlinirea celor
120 de ani de la darea în folosin-
ță a Sinagogii Mari și a avut loc
un excelent concert klezmer. Alt-
fel spus, tristețea comemorării,
bucuria cultului și veselia muzi-
cii s-au reunit într-o sinteză a
etosului comunitar evreiesc.

Ne propunem în cele ce urmează
să punctăm momente din istoria
evreilor sătmăreni și lăcașurilor lor
de cult, ilustrate exemplar în expozi-
ția realizată de Asociația SAVO -
Scrieri ale vechiului oraș, deschisă la
balconul Sinagogii, devenit un pri-
mitor loc de expoziție.

Evreii sunt prezenți
la Satu Mare de aproape
patru secole

Prezența evreilor în orașul Satu
Mare este atestată pentru prima dată
în anul 1623, atunci când guvernato-
rul Transilvaniei Gabriel Bethlen
(1613-1629), permite stabilirea lor în
zonă. În următoarele două secole, re-
censămintele din Satu Mare constată
scăderea treptată a numărului evrei-
lor localnici.

În anul 1842, evreii așchenazi au
înființat oficial Comunitatea Evreilor
din Satu Mare. În 1869, comunitatea
evreilor din oraș se divide în evreii
ortodocși (conservatori), evreii ne-
ologi (liberali) și evreii status-quo an-
te (independenți).

Comunitatea status-quo s-a orga-
nizat în 1898, având atunci 120 de
membri. În perioada 1903-1905 și-
au construit o sinagogă și în 1906 și-
au înființat propriul cimitir. Printre
rabinii acestei comunități au fost Ale-
xandru Jordan (1903-1932), Josef
Friedmann (1935-1944) și Ernö Klein
(1946-1948). Sinagoga lor era situată
pe locul actualului sediu al Inspecto-
ratului județean de Poliție.

În anul 1864 este deschisă prima
școal[ evreiască din oraș, cu 100 de
elevi (băieți și fete), care învățau
ebraică și religie. În 1892 se deschide
și prima școală de fete, ele neprimind
însă educație iudaică. Acest lucru a
făcut ca până la sfârșitul secolului al
XIX-lea, 69% dintre evreii din loca-
litate să fi absolvit o școală. Inițial în-
vățământul se făcea în maghiară, dar
din anul 1926 s-a renunțat la folosirea
acesteia.

În perioada interbelică, evreii se
ocupau cu activitatea comercială (ate-
liere de croitorie, fabrici de lumânări,
fabrici de cărămidă, edituri) sau
aveau profesii liberale (bancheri, avo-
cați, medici). Dacă în 1919 erau 8.959
evrei în Satu Mare, în 1935 numărul
lor crescuse la 12.000 evrei, pentru
ca în 1941 să devină de 12.960 (ceea
ce însemna o pondere de 24,9% din
populația orașului).

Imaginile expoziției ne arată pre-
zența activă a burgheziei evreiești în
peisajul comercial, dar și inedita lor
echipă de fotbal, numită "Bar Ko-

chba" după numele unui erou al lup-
telor cu romanii.

Drama Holocaustului
la Satu Mare

La 5 aprilie 1944 s-a instituit obli-
gația ca evreii să poarte steaua galbe-
nă, iar la 3 mai s-a înființat un ghetou
în perimetrul delimitat de străzile Pe-
töfi, Tompa, Avântului, Báthory, Mar-
tirilor Deportați, Zrinyi, Retezatului,
Kert, Golescu, Károlyi Köz și Kogăl-
niceanu. Acolo urmau să locuiască
cei 18.863 evrei concentrați în oraș.
În interval de o lună au fost deportați
pe rând evreii din ghetou, astfel< 19
mai - 3.006 evrei, 22 mai - 3.300, 26
mai - 3.336, 29 mai - 3.306, 30 mai -
3.300 și 1 iunie - 2.615 evrei sătmă-
reni.

După război, abia 500 de evrei au
revenit în oraș. La recensământul po-
pulației din 1992 doar 205 mai locu-
iau pe teritoriul județului Satu Mare,
dintre care 52 de persoane în muni-
cipiul Satu Mare.

În anul 2004 în curtea Sinagogilor
de pe strada Decebal a fost dezvelit
Monumentul Holocaustului din Satu
Mare. La 12 iunie 2005 pe zidul Sina-
gogii Mari a fost dezvelită o placă co-
memorativă pe care sunt trecute nu-
mele evreilor sătmăreni uciși în lagă-
rele de exterminare de la Auschwitz-
Birkenau în anul 1944. 

Scurtă istorie
a Templului Mare

Prima sinagogă din Satu Mare a
fost construită între anii 1852 și 1858
pe str. Decebal. Pe locul ei a fost con-
struit ulterior templul de astăzi. Tem-
plul Mare a fost construit în perioada
anilor 1889-1892 în stil maur, după
planurile arhitectului maghiar Nán-
dor Bach (1842-1905). El se asemănă
ca proiect cu sinagogile din Oradea
și Dej și are 846 de locuri, fiind dotat

încă de la început cu orgă.
Alături de Templul Mare, în oraș

au mai funcționat și alte două sina-
gogi< Sinagoga din strada Țibleș (con-
struită în 1912 și prăbușită aproape
100 de ani mai târziu) și Sinagoga
"Saare Tora" (construită în 1927 lângă
Templul mare, numită acum "Talmud
Tora"), precum și 20 de case de rugă-
ciuni. 

Templul Mare își justifică numele
deoarece arată ca o clădire monu-
mentală. Pe faţada principală sunt
marcate cele trei nave specifice unei
mari sinagogi - nava centrală princi-
pală mai largă și navele laterale mai
înguste. Volumul templului accentuat
prin separarea celor două niveluri,
parter și etaj conferă amploare clădi-
rii. Influenţe maure importante se re-
găsesc în tratarea exterioară a clădirii,
cu turnuri și turnuleţe faţetate. 

Construcţia s-a realizat în anii
1891-1892, pe timpul rabinului șef
Benjamin Farkas Mandelbaum, con-
form proiectului întocmit de arhitec-
tul și profesorul de desen Nandor
Bach (1842 -1905), originar din Vác
(Ungaria), cel care a proiectat și si-
nagoga mare de la Oradea. Templul
a fost consacrat cultului în martie
1893. Numărul populaţiei evreiești
din Satu Mare a crescut la aproape
opt mii în 1920. Probabil din această
cauză a fost ridicată pe latura sudică
a sinagogii casa de rugăciuni Talmud
Tora, a cărei construcţie a fost termi-
nată în 1927.

Suprafeţele faţadei, delimitate de
pilaștri, sunt încheiate de frontoane
triunghiulare și cornișă cu șir de ar-
cade oarbe decorative, frontoanele
sunt penetrate de ferestre circulare.
Vârful frontoanelor este decorat cu
diverse motive ornamentale, peste
frontonul central se află plăci de pia-
tră inscripţionate amintind de Tablele
Legii, iar pe cele laterale palmete de-
corative. Faţadele laterale sunt alcă-
tuite mai simplu. Faţada nordică și
cea sudică este organizată câte pe șase

axe, delimitate de pilaștrii și cu feres-
tre suprapuse încheiate semicircular.
Pe ambele faţade este și câte o intrare
secundară.

Interiorul sinagogii se accesează
printr-un hol. Spaţiul de plan drep-
tunghiular (heikhal) este divizat în
trei nave de stâlpii din fontă cu capi-
teluri ornamentate, care susţin galeria
desfășurată în formă de „U". În
poziţie centrală este amplasată bima,
un podium cu o masă care servește
la citirea Torei, iar în peretele estic
(mizrah) se află nișa grandioasă, cu
închidere semicirculară și coloane,
ocupată de dulapul Torei, separat de
spaţiul sinagogii cu un grilaj decora-
tiv scund.

Pe arcul nișei este o inscripţie în
limba ebraică, respectiv decoraţii cu
steaua lui David, deasupra dulapului
sunt formele caracteristice Tablelor
Legii, acestea fiind motive ornamen-
tale specific evreiești. De o parte și
alta a nișei, sunt amplasate strane, ca-
re odinioară erau rezervate conducă-
torilor comunităţii.

Atmosfera orientală din interiorul
templului se datorează picturii orna-
mentale generale, pe suprafaţa bolţii
teșite sunt motive geometrice și flo-
rale stilizate înconjurate de chenare
pătrate sau romboidale, iar decoraţia
pereţilor este compusă din tipare al-
ternant colorate, reprezentând pal-
mete.

Importanţă deosebită în decoraţia
interioară au vitraliile compuse din
elemente geometrice colorate în alb-
mat, albastru și portocaliu, aplicate
în golurile de diverse forme și lustra
impozantă, de factură orientală, ce
atârnă deasupra bimei.

Casa de rugăciuni, de lângă sina-
gogă, este o clădire de plan dreptun-
ghiular alcătuită dintr-un hol și un
spaţiu liturgic cu galerie vestică. Are
două accese, poziţionate în axele cen-
trale ale faţadelor vest și nord.

A consemnat
Vasile A.

Asociația SAVO - Scrieri ale vechiului oraș, a deschis o expozi\ie care ilustreaz[ cele mai importante momente din
istoria evreilor s[tm[reni ;i l[ca;urile lor de cult

Prezența evreilor în orașul Satu Mare este atestată pentru
prima dată în anul 1623, atunci când guvernatorul Transil-
vaniei Gabriel Bethlen (1613-1629), permite stabilirea lor
în zonă. În următoarele două secole, recensămintele din
Satu Mare constată scăderea treptată a numărului evreilor
localnici.
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Fiică a regelui Ferdinand I și a reginei
Maria s-a născut la 27 decembrie 1899 la
Gotha în Germania pentru că mama sa
regina Maria a simțit primele dureri ale
facerii pe când asista la reprezentația unei
opere în intimitate, principesa a fost nu-
mită astfel în viața politică, i s-a spus Mă-

rioara pentru a fi deosebită de mama sa.
Printre cei de la care primește primele în-
vățături se numără și G. T. Kirileanu, bi-
bliotecarul Palatului Regal. În anul 1919
urmează cursurile unei școli de lângă Eton
din Marea Britanie. După logodna ce are
loc la 9 ianuarie 1922 se căsătorește în ca-
tedrala ortodoxă din Iugoslavia (Belgrad)
cu Alexandru I născut în 1888 decedat în
anul 1934, regele Iugoslaviei. Din această
căsătorie au rezultat 3 copii, principele Pe-
tru (1923-1971) principele Tomislav năs-
cut în anul 1928 singurul în viață care lo-
cuiește la Londra și care este verișor primar
cu Regele Mihai I de România și principele
Andrei (1929-1994).

În anul 1934 regele Alexandru împreu-
nă cu principesa Maria, ulterior regină a
Iugoslaviei, au făcut o vizită în Franța, de-
plasarea s-a făcut pe mare cu vaporul ple-
când din portul Split de la Marea Adriatică
în prezent acest port aparține statului
Croația, făcând o escală în insula Corsica,
iar din insula Corsica au ajuns la Marsilia
în Franța, unde regele Alexandru I a fost
ținta unui atac terorist, fiind împușcat mor-
tal de către un naționalist croat. De fapt
regele în prim plan urma să plece în Franța
cu trenul dar până la urmă a ales plecarea
pe mare, iar ținta atacului urma să se în-
tâmple în capitala Franței la Paris. După
decesul regelui Alexandru I la tronul Iu-
goslaviei vine fiul lor minor să fie procla-
mat sub o regență rege al Iugoslaviei sub
numele de Petru II. După începerea celui
de Al Doilea Război Mondial în anul 1941
după intervenția brutală a Germaniei hit-
leriste împotriva statului Iugoslav. Regina
Maria este nevoită să părăsească Iugoslavia
și se stabilește în Marea Britanie unde lo-
cuiește până la sfârșitul vieții. 

Regina Maria încetează din viață la 22
iunie 1961 la Londra și este înmormântată
la Mausoleul Frogmon din Windsor Great
Park. După stabilirea în Marea Britanie a
reginei Maria și terminarea celui de al doi-
lea război mondial și instaurarea comu-
nismului în România regina Maria nu a
avut posibilitatea să viziteze România.

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

Mureşan Traian

Se împlinesc 52 de
ani de la dispari\ia
principesei Maria



ISTORIE

S[tm[reanul Ioan Buteanu l-a sprijinit pe
Avram Iancu `n revolu\ia de la 1848-1849

Fostul prefect din timpul revoluției paşoptiste s-a născut în anul 1821 în comuna Şomcuta Mare, comitatul Satu Mare
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Avram Iancu, figură legendară
a istoriei noastre naționale, a in-
trat în memoria românilor prin
activitatea desfășurată în perioa-
da revoluției de la 1848 – 1849,
din Transilvania.

A fost conducătorul de fapt al
Ţării Moţilor în anul 1849, calitate în
care a comandat armata românilor
transilvăneni, cu ajutor austriac, îm-
potriva trupelor revoluţionare ma-
ghiare ale lui Lajos Kossuth.

Originea și studiile

S-a născut în 1824, în localitatea
Vidra de Sus, din Munții Apuseni, în-
tr-o familie de moţi înstăriţi. Tatăl
său, Alexandru Iancu, a fost pădurar,
apoi jude domenial. 

Despre copilăria lui Avram Iancu
s-au păstrat foarte puţine informaţii.
Amintirile rămase în conștiinţa
moţilor săi îl arată însă ca pe un copil
vioi și vesel, plin de spirit, dar cu ca-
racterul și temperamentul singular al
moților, gânditor și scurt la vorbă, cu
inima nobilă și sinceră. A îndrăgit de
mic muzica și cântatul și știa să cânte
frumos din gură, din frunză, tulnic,
fluier, violină și flaut.

Având o situaţie materială bună,
a urmat clasele elementare la Poiana
Vadului și Abrud, gimnaziul inferior
la Zlatna, iar gimnaziul superior la
Liceul Piarist din Cluj. Începând cu
anul 1844 a fost student al Facultății
de Drept la Cluj. Din 1846 a devenit
cancelarist la Târgu Mureș, iar, în
1848, trece cu succes de examenul de
avocat.

Activitatea politică

În preajma izbucnirii revoluţiei se
numără printre fruntașii intelectua-
lităţii românești transilvănene, fiind
unul dintre iniţiatorii și organizatorii
adunărilor de la Blaj din 30 aprilie,
15-17 mai și 15-23 septembrie 1848
și conducătorul cetelor înarmate de
ţărani și de mineri din Munţii Apu-
seni, în rândurile cărora și-a câștigat
o mare popularitate.

Punerea greoaie în practică a legii
privitoare la desfiinţarea iobăgiei în
Transilvania, refuzul guvernului re-
voluţionar ungar de a acorda libertăţi
naţionale românilor și votarea unirii
Transilvaniei cu Ungaria la Dieta din
Cluj, au dus la dezbinarea forţelor re-
voluţionare române și ungare și la ri-
dicarea ţărănimii la lupta pentru re-
zolvarea problemei sociale și a celei
naţionale.

Avram Iancu a devenit conducă-
torul oștii ţărănești antirevoluţionare.
În fruntea acestei oști și în colaborare
cu autorităţile militare austriece a or-
ganizat apărarea în Munţii Apuseni
și a respins numeroasele atacuri ale
trupelor revoluţionare maghiare, su-
perioare ca număr și ca armament,
câștigându-și renumele de “craiul
munţilor”.

Pe 4 mai 1849 a dat o nouă orga-
nizare civilă Munţilor Apuseni. În va-
ra anului 1849 a efectuat o ședere de
10 luni la Viena, unde a ţinut legătura
cu autorităţile imperiale austriece.

Luptele din Munţii Apuseni slă-
biseră atât forţele revoluţionare ale
maghiarilor, cât și pe cele ale româ-

nilor. Armata ţaristă, chemată în aju-
tor de împăratul Austriei, Franz Jo-
seph, a înfrânt armata revoluţionară
maghiară la Sighișoara. Copleșite de
armatele austriece și de cele rusești,
trădate de unii generali, trupele re-
voluţionare maghiare au capitulat la
Şiria pe 13 august 1849.

După 1848

În anul 1852 tânărul împărat
Franz Joseph a întreprins o vizită în
Transilvania. La solicitarea lui Avram
Iancu, împăratul a modificat traseul
vizitei, poposind și prin Munţii Apu-
seni. Cu această ocazie, a prânzit la
Găina, a trecut prin Vidra și a înnop-
tat pe 21 iunie 1852 la Câmpeni.

Sfârșitul

În cursul anului 1872 starea sănă-
tăţii lui Iancu s-a agravat din ce în ce
mai mult. În primăvara acestui an a
fost internat timp mai îndelungat în
spitalul din Baia de Criș, judeţul Hu-
nedoara, din cauza unei hemoragii.
Tusea îl chinuia încontinuu și nu era
chip să o oprească.

Avram Iancu se va alătura stră-
moșilor săi în noaptea de 9/10 sep-
tembrie 1872, la Baia de Criș. A fost
găsit mort în dimineaţa zilei de 10
septembrie 1872 pe prispa casei lui
Ioan Stupină, zis Lieber, un brutar
din localitate, la care trăsese peste
noapte. Asupra lui, au fost găsite nu-
mai o năframă, fluierul de cireș din

care îi plăcea atât de mult să doineas-
că și o jalbă către împăratul austriac
Franz Joseph, unsă și mototolită, pe
care nu a trimis-o niciodată destina-
tarului. Cauza decesului lui Iancu a
fost o nouă hemoragie, fatală de
această dată.

Este înmormântat la Țebea, lângă
“Gorunul lui Horea”, în 13 septembrie
1872, cu mari funeralii naţionale și
în prezenţa a foarte mulți români. La
ceremonial au participat, printre alţii,
și foștii camarazi de arme ai lui Iancu,
prefecţi și tribuni care supravieţuiseră
timpului și persecuţiilor autorităţilor
austriece< Axente Sever, Simion Ba-
lint, Mihai Andreica, Nicolae Corcheș
și Clemente Aiudeanu. Prohodul a
fost cântat de treizeci și șase de preoţi,
în frunte cu protopopii Mihălţeanu
și Balint. O coloană uriașă de oameni
a condus cortegiul funerar de la Baia
de Criș la Ţebea, întinzându-se pe
câţiva kilometri. 

Legătura cu Satu Mare

Puține persoane știu faptul că de-
a lungul activității sale în perioada
revoluției de la 1848-1849, Avram
Iancu a fost sprijinit de un sătmărean,
și anume Ioan Buteanu. Fostul prefect
din timpul revoluției pașoptiste s-a
născut în anul 1821 în comuna Şom-
cuta Mare, comitatul Satu Mare. A
urmat cursurile gimnaziale la Baia
Mare și Cluj, și Facultatea de Drept
de la Cluj și Zagreb. Timp de trei ani
a fost cancelarist la Tabla Regală din

Mureș - Odorhei, obținând și diplo-
ma de avocat. De aici se mută la
Abrud unde îl găsesc evenimentele
de la 1848. Devenit administrator al
comitatului Zarand și prefect al aces-
tui ținut, Ioan Buteanu se remarcă ca
fiind unul dintre cei mai apropiați co-
laboratori ai lui Avram Iancu.

La 7 mai 1849, căpitanul Hatváni
din armata maghiară pătrunde prin
surprindere în Munții Apuseni și îl
capturează pe Ioan Buteanu, întem-
nițându-l la Baia de Criș. În 23 mai
1849, viața tânărului sătmărean ia
sfârșit, fiind spânzurat la Ionaș. Este
înmormântat la Țebea, odihnindu-se
alături de cel căruia i-a fost prieten și
sfătuitor, Avram Iancu.

Intrarea obiectelor personale
ale lui Iancu în patrimoniul
Muzeului Național al Unirii

Cu ocazia înființării Muzeului
Unirii de la Alba Iulia, Președintele
Consiliului de Miniștri, Iuliu Maniu,
a încredinţat muzeului 6 tomuri cu-
prinzând documentele Unirii, iar Va-
sile Goldiș a oferit manuscrisul auto-
graf al discursului ţinut în Sala Unirii.
Tot cu această ocazie,  Nicolae
Răchiţan, preot în Galeș, judeţul Si-
biu,  a  oferit  mantaua (haină
orășenească) purtată de Avram Iancu
în ultimii ani ai vieţii.

Conducerea Astrei a dispus și
transferul unei părţi însemnate din
colecţiile Muzeului Avram Iancu, in-
trând astfel în patrimoniul muzeului
albaiulian fluierul lui Avram Iancu,
armele tribunilor și prefecţilor și do-
cumentele Revoluţiei de la 1848 din
Munţii Apuseni.

Trei obiecte personale ale lui
Avram Iancu, mantaua, fluierul și
cingătoarea, vor fi expuse la Muzeul
de Artă din P-ța Libertății, nr. 21, în
zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
Luni, cu ocazia sărbătoririi hramului
mănăstirii de la Scărișoara Nouă,
obiectele vor putea fi admirate în ca-
drul muzeului acestei mănăstiri.

Expozi\ia lunii mai la Muzeul
Jude\ean Satu Mare<
bunurile lui Avram Iancu

Înfiinţarea Muzeului Unirii din
Alba Iulia a fost cea mai importantă
realizare muzeografică a Astrei din
perioada interbelică.

Conjunctura a constituit-o sărbă-
torirea împlinirii unui deceniu de la
Marea Unire. Programul mai amplu
al Asociaţiunii cuprindea înfiinţarea
muzeului  și amplasarea inscripţiilor
din Sala Unirii. Odată cu preluarea
puterii de către Partidul Naţional
Ţărănesc a determinat amânarea ser-
bărilor deceniului pentru primăvara
anului 1929. Cu această ocazie s-a
procedat și la preluarea patrimoniului
Muzeului Arheologic din Alba Iulia.
Era nevoie însă de un patrimoniu
mult mai bogat pentru a ilustra în
special perioada modernă, scop în
care Comitetul central al Astrei a lan-
sat apeluri despărţămintelor  și cer-
curilor culturale din Transilvania.

Președintele Consi l iului  de
Miniștri, Iuliu Maniu, a încredinţat
muzeului 6 tomuri cuprinzând do-
cumentele Unirii, iar Vasile Goldiș a
oferit manuscrisul autograf al discur-

sului ţinut în Sala Unirii.
Tot cu această ocazie, Nicolae

Răchiţan, preot în Galeș, judeţul Si-
biu,  a  oferit  mantaua (haină
orășenească) purtată de Avram Iancu
în ultimii ani ai vieţii.

Conducerea Astrei a dispus și
transferul unei părţi însemnate din
colecţiile Muzeului Avram Iancu, in-
trând astfel în patrimoniul muzeului
albaiulian fluierul lui Avram Iancu,
armele tribunilor și prefecţilor și do-
cumentele Revoluţiei de la 1848 din
Munţii Apuseni.

Muzeul a fost inaugurat la 20 mai
1929, în prezenţa Regelui Mihai, Re-
ginei Mamă Elena, Regina Maria,
principesa Ileana, membrii regenţei
etc. Panglica a fost tăiată de prim-mi-
nistrul Iuliu Maniu. Conducerea mu-
zeului  a  căzut în sarcina Des-
părţământului Alba al Astrei, iar cus-
tode a fost numit Leonte Opriș, preot
unit și profesor la Liceul Mihai Vi-
teazul.

Restaurarea “saricii” lui Avram
Iancu a fost una complexă. În 1980
piesa a intrat în Laboratorul zonal de
conservare și restaurare Sibiu – Sector
conservare textile. Echipa de conser-
vare-restaurare a fost condusă de Zoe
Hașegan.

Haina este confecţionată dintr-o
ţesătură fină de lână cu legătură dia-
gonală, de provenienţă industrială.
Gulerul păstra urmele unei blăni de
oaie care a fost aplicată ulterior pen-
tru folosire pe timp friguros. Iniţial
haina a avut culoare gri-albăstrui.
Căptușeala era confecţionată din pân-
ză de bumbac de fineţe medie, de cu-
loare brun-verzui închis. Croielile au
fost executate cu precizie, cusăturile
cu fineţe în special în zona buzuna-
relor.

Forma iniţială era greu de distins.
Piesa se prezenta fragmentar, cu de-
puneri masive de praf și murdărie și
perforaţii pe întreaga suprafaţă. Exis-
ta de asemenea un proces biologic ac-
tiv și intens de degradare, din piesa
respectivă pierzându-se aprox. 60%.
Consolidările efectuate de-a lungul
anilor au fost neprofesioniste.

Operaţiunea de conservare s-a
efectuat în mai multe etape, vizând
în principal stoparea atacului biologic
– folosirea de insecticide, în etuvă,
timp de 48 de ore, tratament ce s-a
dovedit ineficace, apoi imersia piesei
în baie de petrol timp de 4 ore a urmat
uscarea și curăţirea umedă a piesei
(timp de 8 ore, în 5 băi de spălare).

Pentru consolidarea fragmentelor
și reconstituirea formei piesei s-a fo-
losit ca suport o ţesătură de lână cașa,
care a fost vopsită în culoarea piesei.

Stabilirea formei hainei a fost, de
asemenea, un proces complex, stabi-
lirea parametrilor fiind dificilă. De
exemplu, lungimea iniţială probabilă
se păstra numai pe faţa dreaptă a hai-
nei, nu se păstrau urme de nasturi,
butonieră etc. Mânecile păstrau doar
2% din material. Restaurarea a fost
de natură a reda forma iniţială, fără
a putea stabili și aspectul iniţial al pie-
sei.

Restaurarea a constituit o ex-
cepţie, întrucât în cazul pieselor aflate
într-un stadiu de degradare atât de
avansat nu se face de regulă restaura-
re, ci doar conservarea.

Muzeograf dr. Paula Virag,
Muzeul Jude\ean Satu Mare

Biserica din |ebea, locul unde Avram Iancu, supranumit “craiul mun\ilor”, `;i
doarme somnul de veci

Puține persoane știu faptul că de-a lungul activității sale în pe-
rioada revoluției de la 1848-1849, Avram Iancu a fost sprijinit de
un sătmărean, și anume Ioan Buteanu.
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:colile ;i gr[dini\ele au `ncheiat anul 
;colar cu serb[ri ;i activit[\i `n aer liber
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O s[pt[m]n[ plin[ de emo\ii
at]t `n sufletele celor mici, c]t ;i
`n ale celor mari. Ultimele zile au
fost zile ̀ n care pre;colarii ;i colegii
lor mai mari au spus r[mas bun
institu\iilor de ̀ nv[\[m]nt al c[ror
prag l-au trecut zi de zi.

Fiecare grup[ ;i fiecare clas[ a marcat
finalul anului ;colar prin spectacole ori
prin ie;iri `n natur[.

Clovnii Dodo ;i Arlechino,
baloane ;i picturi pe fa\[
la GPP nr. 1 T[;nad

Educatoarele Gr[dini\ei cu Program
Prelungit nr. 1 T[;nad ̀ mpreun[ cu Aso-
cia\ia p[rin\ilor "Arlechino", au organizat
o excursie de-o zi ̀ n inima naturii pentru
a le oferi prichindeilor o zi de neuitat. Dis-
trac\ia a fost de zile mari, copila;ii
bucur]ndu-se de jocuri `n aer liber ;i de
un minunat spectacol oferit de clovnii
Dodo ;i Arlechino. S[ nu uit[m nici de
baloane ;i de picturile pe fa\[, un alt mo-
ment `ndr[git de cei mici. A fost o altfel
de zi ;i a fost una pl[cut[. 

Prichindeii de la GPP nr. 33
au poposit la Fazaneria Gelu

Distrac\ie mare ;i pentru pre;colarii
grupei mijlocii A de la Gr[dini\a cu Pro-
gram Prelungit nr. 33 Satu Mare. Cei 24
de prichindei, al[turi de educatoarele lor
Veress Adela ;i Florica Roman au poposit
la Fazaneria Gelu. Cei mici i-au avut
al[turi ;i pe p[rin\ii, astfel c[ pre\ de c]teva
ore s-au relaxat, s-au jucat, s-au sim\it
minunat. Au f[cut un fel de preg[tire
pentru lunga vacan\[ de var[.

Grupa mic[ a Stelu\elor
de la Dumbrava Minunat[

Pentru pre;colarii de la Grupa mic[
a "Stelu\elor" din Gr[dini\a Dumbrava
Minunat[ a fost mar\i, 18 iunie, mare
s[rb[toare. Ei au terminat primul an de
gr[dini\[ prilej cu care au avut serbarea
de sf]r;it de an. 

~mbr[ca\i frumos, feti\ele ̀ n ciuper-
cu\e ;i b[ie\ii `n diferite animale din
p[dure, au prezentat ̀ n fa\a p[rin\ilor ;i
bunicilor sceneta "Carnavalul din p[du-
re". Ursule\ii, vulpoii cei iste\i, broscu\ele
;i cipercu\ele au fost la fel de emo\iona\i
ca ;i p[rin\ii lor. ~ntr-un decor minunat,
desprins parc[ din poveste, prichindeii
au urcat pe scen[ `ntruchip]nd diverse
personaje. 

Totul a decurs ca la carte datorit[
str[daniei copiilor dar ;i a educatoarelor
Viorica :imonca ;i Ruxandra Csengeri
care au preg[tit timp de c]teva s[pt[m]ni
aceast[ serbare. Cei 24 de pitici, cu toate
c[ au doar `ntre trei ;i patru ani;ori, au
fost dezinvol\i, au c]ntat, au recitat ;i au
dansat, spre bucuria ;i deliciul asisten\ei.
"Am venit cu mic cu mare, la aceast[
s[rb[toare, prietenii s[-i `nt]lnim ;i de
griji s[ nu mai ;tim" au rostit copiii `ntr-
un glas. 

Nici m[car camerele de filmat ;i
bli\urile aparatelor foto nu i-au conturbat
pe copii de la replicile `nv[\ate.

:i pentru c[ dup[ orice munc[ ur-
meaz[ binemeritata r[splat[, la final to\i
micii actori au primit c]te o surpriz[ din
partea p[rin\ilor ;i a educatoarelor. De-
acum sunt absolven\i ai grupei mici ;i se
vor putea bucura `n continuare de mult
iubita vacan\[ de var[, care vine cu at]tea
experien\e noi pentru ei. Gr[dinarii se
vor reuni abia la toamn[ din nou, c]nd
vor povesti toate ̀ nt]mpl[rile ;i c[l[toriile
`n care au fost, revenind `n gr[dini\a lor
drag[, mai mari ;i cu for\e proaspete pen-
tru un nou an ;colar. P]n[ atunci le dorim

s[ se bucure de fascinanta copil[rie ;i de
lunile de vacan\[ binemeritate.

:coala din P[dure cu elevii
clasei I A de la  Grigore Moisil

Elevii clasei I A de la :coala gimna-
zial[ Grigore Moisil din Satu Mare ;i-au
luat la revedere de la primul lor an ;colar
prin organizarea unei festivit[\i cu totul
aparte, la Andandino. ~ndruma\i de
doamna `nv[\[toare, Daniela C]mpean,
copiii au intrat ̀ n rolul ̀ ndr[gitelor vie\ui-
toare din p[dure care deslu;esc tainele ci-
titului, scrierii ;i a cifrelor. C[prioara, ie-
pura;ul cel pozna;, ursule\ul, vulpea ;i
multe alte anim[lu\e simpatice au prins
via\[ `ntr-o scenet[ plin[ de voie bun[
despre abecedar ;i socotit.  Copiii au trecut
cu brio peste emo\ii. S-au dovedit ;colari
destoinici ;i recitatori des[v]r;i\i, semn
c[ primul an de ;coal[ a fost pentru ei
unul excelent ̀ n care au ̀ nv[\at foarte mul-
te lucruri interesante.

Rodul muncii lor s-a concretizat ;i
prin numeroasele premii ;i medalii ob\in-
ute la diverse concursuri ;colare. To\i au
fost copii iste\i ;i harnici. Fiecare copil a
fost premiat cu o dilom[ ;i o carte perso-
nalizat[ care s[ le aminteasc[ peste timp
de primul sunet de clopo\el, prima liter[
scris[ de m]nu\a lor ;i tot ceea ce au acu-
mulat ̀ n acest an ;colar. Dup[ festivatate,
voia bun[ s-a mutat la locul de joac[, la
tobogane, leag[ne ;i multe alte jocuri su-
per distractive. 

Carnavalul prieteniei
la Gr[dini\a 14 Mai

Mar\i, 18 iunie 2013, Gr[dini\a cu
Program Prelungit 14 Mai a ̀ mbr[cat stra-
ie de s[rb[toare. Cum e tradi\ia, `n luna
iunie `n curtea gr[dini\ei, cu c]teva zile
`nainte de `ncheierea anului ;colar e pus
`n scen[ Carnavalul prieteniei. 

Cei 100 de prichindei care au venit
tot anul ;colar la gr[dini\[ au avut ocazia
s[ prezinte `n fa\a unui public numeros
format din p[rin\i, bunici, fr[\iori ;i su-
rioare o mul\ime de c]ntece, poezioare ;i
dansuri. 

Spectacolul a fost deschis de directoa-
rea institu\iei de `nv[\[m]nt, Anuca
Cup;a, care a dorit s[ le mul\umeasc[ tu-
turor pre;colarilor, cadrelor didactice ;i
p[rin\ilor acestor copii pentru tot ceea ce
au f[cut ̀ n acest an ;colar la gr[dini\[. Po-
trivit directoarei, a fost un an foarte bun,
pre;colarii remarc]ndu-se prin rezultate
foarte bune la concursuri na\ionale ;i in-
terna\ionale. Numai `n acest an ;colar,
prichindeii de la GPP 14 Mai au reu;it s[
ob\in[ zece premii `nt]i la Concursul in-
terna\ional "Un z]mbet, o floare, un pic

de culoare" din Gala\i. Au fost educa\i zi
de zi la gr[dini\[ s[ respecte mediul
`nconjur[tor, s[ ocroteasc[ natura, s[ ̀ ;i
ajute semenii, s[ `nve\e pentru a avea o
via\[ frumoas[. La Carnavalul prieteniei
au fost prezen\i ;i partenerii institu\iei
de `nv[\[m]nt, Inspectoratul Jude\ean
de Poli\ie Satu Mare ;i Inspectoratul pen-
tru Situa\ii de Urgen\[ Satu Mare. O
ma;in[ de poli\ie cu girofar ;i o ma;in[
mare de pompieri au reprezentat atrac\ia
spectacolului, fiindc[ dup[ momentul
artistic copiii au verificat autovehiculele
din dotarea Poli\iei ;i Pompierilor, ;i-au
f[cut o mul\ime de poze ;i mul\i au
m[rturisit c[ `;i doresc s[ devin[ fie
poli\i;ti, fie pompieri. 

Spectacolul artistic a fost sus\inut de
toate cele ;ase grupe ale gr[dini\ei. Dac[
prichindeii din grupa mijlocie au dansat
`n aplauzele celor dragi pe melodii mo-
derne, cei din grupa mic[, `mbr[ca\i `n
costume populare, au impresionat pu-
blicul juc]nd Alunelul. Dou[ grupe mari
au spus mar\i "Adio, gr[dini\[!", pre;co-
larii merg]nd din toamn[ la ;coal[.

Ioana V., Viorica S.,
Mihaela G.

Pentru pre;colarii de la Grupa mic[ a "Stelu\elor" din Gr[dini\a
Dumbrava Minunat[ a fost mar\i, 18 iunie, mare s[rb[toare. Ei au
terminat primul an de gr[dini\[ prilej cu care au avut serbarea de
sf]r;it de an.
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~n ultimul secol, num[rul berzelor
care se `ntorc `n Europa a sc[zut

Preotul ortodox Nicolae Ghic din Hotoan îngrijeşte berze din anul 1998
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Preotul ortodox Nicolae Ghic
din Hotoan slujește în acest sat din
anul 1977. La momentul instalării
sale ca preot paroh, nu s-a gândit
nicio clipă că va deveni salvatorul
unor berze care din diverse motive
și-au pierdut aptitudinile de zbor.

După cum am aflat de la părintele
Ghic, prima barză care a ajuns în bătătura
sa a fost adusă de fiul său Nicușor. Băiatul
de pe atunci, din anul 1998, a găsit pe
câmp o barză care nu putea să zboare. A
dus-o acasă și a început să o îngrijească.
De-a lungul anilor a mers vestea prin judeţ
că preotul ortodox are un "azil" pentru
berze.

În cei 15 ani de la aducerea în bătătură
a primei berze, iată că efectivul a crescut
considerabil. La ora vizitei noastre, preotul
Nicolae Ghic îngrijea 17 berze cu vârste
cuprinse între 16 și 2 ani. Doar 4 sau 5
sunt masculi din întregul efectiv.

Cu multă dragoste faţă de aceste păsări
neputincioase, interlocutorul ne-a spus
că în cei 15 ani de când salvează de la
moarte berze care nu pot zbura, doar una
a murit. A fost dusă la azil cu un picior
rupt în urma unei furtuni. Veterinarul n-
a mai putut salva pasărea. Cangrena s-a
accentuat și barza a murit. 

În perioada de vară, spunea părintele
Nicolae Ghic au fost situaţii în care unele
berze au depus ouă, dar n-au scos pui. In-
terlocutorul nostru nu are explicaţie de
ce. Chiar dacă ar fi scos pui, era deosebit
de greu să-i înveţe să se hrănească și să-și
caute hrana pe câmp. 

Cu o doză de nemulţumire ni s-a spus
că sunt 4 berze care au aripa ruptă de alice,
fapt ce nu-și găsește explicaţie. Barza albă
nu face parte din păsările de interes vână-
toresc. Un din berzele mai bătrâne de la
Hotoan are inel de Bratislava. Nu există
nici în acest caz explicaţii privind modul
în care pasărea s-a accidentat.

Mâncarea berzelor în gospodăria
preotului Nicolae Ghic o reprezintă vara
diverse gâze, broaște și șopârle care ajung
în grădina în care păsările își duc veacul,
boabe de porumb, iar ca supliment li se
oferă gâturi de găină și chiar intestine ale
acestora.

Gardul gospodăriei preotului nu are
mai mult de 130 de centimetri. Dacă unele
berze reușesc să evadeze prin escaladarea
împrejmuirii, după o vreme se întorc la
poartă, parcă cerând îndurare de a fi re-
primite alături de celelalte. 

Berzele s-au aclimatizat suficient de
bine la Hotoan. Pe vreme de iarnă sunt
închise într-un grajd, iar în zilele cu soare,
chiar dacă este zăpadă sunt lăsate să se
plimbe. Atunci când este foarte frig afară
li se asigură căldură suplimentară folosind
o aerotermă. 

Iată și câteva curiozităţi privind barza
albă.

Constituţie corporală

Barza albă sau cocostârcul, cu denu-
mirea știinţifică Ciconia ciconia, este sin-
gura pasăre de talie mare din ornitofauna
ţării care s-a apropiat de om și își con-
struiește cuibul în vecinătatea noastră. În-
că de pe vremea romanilor era socotită
pasăre sfântă "avis pia et benigna" consi-
derată la fel și astăzi în multe zone. Multe
credinţe populare se leagă de această pa-
săre< aduce primăvara, aduce noroc casei
unde își face cuibul și o ferește de foc și
fulger, poate prevesti belșugul, norocul,
starea sănătăţii etc. 

Nu poate fi confundată cu nici o altă
pasăre< are picioare lungi și un cioc roșu,
penele corpului sunt albe, iar remigele ne-
gre. Diferenţele dintre sexe sunt aproape
inexistente< în general masculul este mai
mare (în medie 3,8 kg) decât femela (3,3
kg). Puii au la început ciocul și picioarele
negre. Mai târziu, picioarele devin roșii-
maronii, iar de la vârsta de nouă săptă-

mâni și culoarea ciocului se pigmenteză
treptat în roșu. Pentru o perioadă de timp,
însă, se va mai păstra la vârful ciocului
culoarea neagră. Barza albă poate fi recu-
noscută ușor și în zbor< are gâtul și pi-
cioarele întinse, spre deosebire de stârci,
la care în zbor gâtul este întotdeauna
strâns în formă de „S”.

Vârsta berzelor poate să ajungă în cap-
tivitate și la 30 de ani. În România, cea
mai mare longevitate s-a înregistrat la o
barz[ inelată în 1960 în Delta Dunării care
a fost regăsită după 12 ani și 6 luni în Tan-
zania. Este una dintre puţinele păsări mu-
te. Totuși, produce un clămpănit prin lo-
virea celor două maxilare.

Locuiește pe trei continente

Aria de răspândire a berzei albe cu-
prinde Europa, Africa de Nord, partea
vestică a Asiei și o parte a Orientului Mij-
lociu. În Europa lipsește din Marea Brita-
nie, Scandinavia, Italia, puţine fiind - cu
excepţia Peninsulei Iberice - și în Europa
Occidentală. Conform ultimului recen-
sământ internaţional al berzei albe efec-
tuat în anii 1994-1995, numărul total al
perechilor de berze albe de pe Pământ se
situează în jurul cifrei de 166 000. 

Populaţia speciei a scăzut continuu de
la începutul secolului trecut, efectivul sta-
bilizându-se doar în ultimele două dece-
nii. Însă, în unele ţări precum Spania și
Portugalia au avut loc și creșteri specta-
culoase ale populaţiei.Cele mai multe pe-
rechi de berze cuibăresc în Polonia (peste
40.000 de perechi)> aici se atinge și cea
mai mare densitate de perechi (65-70 pe-
rechi/100 km2). 

În locurile care le oferă condiţii priel-
nice, berzele cuibăresc în colonii. Cea mai
mare colonie de berze se găsește pe aco-
perișul catedralei din Alfaro (Spania) un-
de cuibăresc peste 100 de perechi. În Mar-
chegg (Austria) o colonie formată din 60
de perechi cuibărește exclusiv pe copaci.

La noi, berzele albe preferă în general
câmpiile joase și zonele umede de-a lungul
marilor râuri. Evită zonele împădurite în-
tinse. Cele mai multe berze se găsesc în
nord-vestul și sud-vestul ţării (în judeţele
Satu Mare și Timiș), în depresiunile in-
tramontane din estul și sudul Transilvaniei
(în judeţele Harghita, Covasna, Sibiu,
Brașov) și în Lunca Dunării. Relativ puţine
berze trăiesc în centrul ţării (Câmpia
Transilvaniei, judeţele Cluj și Alba), în

Dobrogea și în Moldova. Cea mai mare
altitudine la care cuibărește barza albă în
România este în zona Bilborului, la peste
900 de metri. Cele mai multe perechi (în-
tre 28-30) cuibăresc în localităţiile Cristian
(jud. Sibiu) și Sânsimion (jud. Harghita). 

După ce timp de 30-40 de ani popu-
laţia de berze din România a cunoscut o
scădere continuă, în ultimii 10-14 ani, în
unele zone ale ţării se observă o creștere
a numărului de perechi. În alte zone, scă-
derea efectivului de berze s-a oprit și s-a
stabilizat. Mai sunt însă și regiuni unde
populaţia cunoaște tendinţe descrescă-
toare.

Acesta este amplasat pe un loc însorit
și înalt cu o vedere bună asupra zonelor
de hrănire. Este construit din crengi, ră-
dăcini, pământ și este căptușit cu paie,
fân, iarbă, bălegar, uneori și cu hârtie și
cârpe. În cursul anilor, în urma reparaţii-
lor, poate să ajungă la mărimi impresio-
nante atingând un diametru de 1-1,5 m,
o înălţime de până la 2 m și o greutate de
1-2 tone. Un cuib nou poate fi construit
de perechea de berze în jur de 8 zile. De
obicei, perechea folosește mai mulţi ani
la rând același cuib. 

Unele cuiburi pot atinge o vechime
de câteva decenii. Astfel, cel mai vechi
cuib cunoscut din România se găsește în
localitatea Gurghiu din judeţul Mureș.
Acesta a fost construit în anul 1934 și a
fost ocupat de berze și în anul 2004. La
începutul și mijlocul secolului trecut cu-
iburile erau construite numai pe clădiri și
copaci.

Odată cu diminuarea locurilor
tradiţionale de cuibărit (acoperișurile de
paie sau stuf, coșurile cu gaură laterală)
stâlpii reţelelor electrice din localităţi au
devenit pentru berze suporturile cele mai
agreate pentru amplasarea cuiburilor. Tre-
cerea la acest mod de cuibărire s-a derulat
treptat și continuă și azi, în tot arealul de
râspândire a speciei. 

Primele cuiburi construite pe stâlpi
au apărut în anul 1958 în Germania și în
Cehia. În România, primele cuiburi am-
plasate pe stâlpi au fost semnalate în anul
1971. Raportul cuiburilor construite pe
stâlpi a ajuns în România, în 2004 la apro-
ximativ 80-90%. Totuși, în unele regiuni
ale ţării se găsesc și acum destul de frec-
vent cuiburi construite pe clădiri. În ju-
deţele Brașov și Sibiu, de exemplu, sunt
încă multe cuiburi construite pe hornuri.
În judeţul Covasna în schimb, putem în-

tâlni încă într-un număr destul de mare
cuiburi pe șuri. Cuibăritul pe copaci este
mai răspândit în Muntenia și Oltenia.

Viaţa de familie

Berzele se întorc la locurile lor de cu-
ibărit pe la sfârșitul lui martie, începutul
lui aprilie. De obicei, masculul sosește pri-
mul, care ocupă imediat cuibul și începe
activitatea de renovare a cuibului. În
această perioadă au loc frecvent lupte, de-
oarece și alţi masculi încearcă să ocupe
cuibul. 

Prima femelă care sosește la cuib este
în general acceptată și are loc imediat îm-
perecherea. Aceeași pereche poate cuibări
împreună mai mult decât un sezon, par-
tenerii fiind atrași probabil mai mult de
același cuib, decât unul de celălalt. 

Femela depune 2-7 (în general 3-4)
ouă albe. În timpul clocitului, pe coaja
ouălor pot să apară pete maronii. Mascu-
lul și femela clocesc alternativ, iar schim-
bul părinţilor la cuib este precedat întot-
deauna de o ceremonie însoţită de clăm-
pănit. La noi, puii ies din ouă la începutul
verii, în iunie, după aproximativ 32 de zile
de clocit. Eclozarea ouălor nu are loc în
același timp, ci se petrece în mod separat,
în general la intervale de două zile. Puii la
început au numai 65-80 de grame, sunt
acoperiţi cu un puf alb și, deși nici nu pot
încă să se ridice în picioare, pot deja să
clămpănească. 

Numărul mediu al puilor este în ge-
neral trei. În unii ani, acesta poate să ajun-
gă în mod excepţional și la șase pentru
un singur cuib (de exemplu, în anii 2000
și 2004 în România s-au înregistrat cinci
cuiburi cu câte șase pui). Dacă cantitatea
necesară de hrană nu poate fi asigurată
pentru toţi puii, părinţii (în general mas-
culul) aruncă jos din cuib puiul cel mai
mic (fenomenul este cunoscut și sub nu-
mele de cronism).

Puii în primele 2-3 săptămâni sunt
protejaţi și supravegheaţi de unul dintre
adulţi, care va rămâne permanent lângă
ei. La vârsta de trei săptămâni puii stau
deja în picioare. La vârsta de șapte săptă-
mâni ating mărimea părinţilor, iar pe la
mijlocul - sfârșitul lunii lui iulie părăsesc
cuibul. La început fac exerciţii de zbor în
cuib care constau din sărituri și bătăi de
aripi, întărindu-și astfel mușchii. Mai târ-
ziu, reușesc să facă mici incursiuni în zbor
în imediata apropiere a cuibului. La vârsta

de trei luni nu mai depind de părinţi și
pot să se hrănească singuri. Încep să se
asocieze cu alţi pui zburători de la alte cu-
iburi. 

De la depunerea primului ou până la
destrămarea familiei, viaţa de familie a
berzelor durează în jur de 16 săptămâni.
Nu se hrănesc numai cu broaște

Barza albă se hrănește exclusiv cu ani-
male. Hrana este foarte variată și cuprinde
insecte (lăcuste, greieri), larve, râme, am-
fibieni, mamifere mici (șoareci de câmp),
șerpi și șopârle etc. Resturile nedigerate
sunt eliberate după 1,5 - 2 zile, prin re-
gurgitare sub formă de ingluvii având di-
mensiuni de ≈ 50x35 mm, ușor de găsit
în jurul cuibului. Prin analiza ingluviilor
se poate determina compoziţia de hrană
a păsărilor.

Berzele se hrănesc singure sau în gru-
puri, pe terenuri umede și în zonele arabile
aflate pe o rază de 800-3000 metri de la
locul cuibului. Necesarul zilnic de hrană
al unei berze adulte se ridică la 500 g (un
echivalent, spre exemplu, a 16 șoareci). În
perioada lor de maximă creștere, puii au
nevoie de o cantitate și mai mare de hrană
(1.200 g). Acest lucru înseamnă că o pe-
reche de berze cu patru pui adună într-o
singură zi ≈ 5,8 kg de hrană! Pentru a pu-
tea asigura această cantitate de hrană, ha-
bitatul de hrănire trebuie să aibă o supra-
faţă de 100 - 800 ha.

Puii sunt hrăniţi la cuib timp de 53-
55 de zile de ambii adulţi, care adună hra-
na în gușă. Aceasta va fi ulterior recurgi-
tată în mijlocul cuibului, de unde va fi
preluată de puii aranjaţi sub formă de cerc
care adoptă o poziţie specifică de „cerșire”
a hranei. La început sunt hrăniţi la inter-
vale de 30 de minute, iar după ce cresc
mai rar, la intervale de 1-2 ore. 

Hrana puilor mici constă din râme,
insecte mai mari (lăcuste, cosași, gândaci).
Când ating vârsta de trei săptămâni pot fi
deja hrăniţi și cu animale mai mari< ma-
mifere (șoareci, cârtiţe), broaște, șopârle,
șerpi. 

În zilele foarte calde, părinţii aduc și
apă la cuib, vărsând-o de sus în ciocurile
deschise ale puilor sub formă de stropi. 

Berzele albe au picioare lungi, roșii și
un cioc roșu drept și ascuţit. Penajul alb
de pe cap, gât și corp contrastează cu pe-
nele negre din aripi, care în lumină pu-
ternică au reflexe roșiatice și verzi. În jurul
ochilor maro au o porţiune mică de piele
golașă (fără pene).  Sunetul făcut de berze
este foarte ușor de recunoscut< ele clăm-
pănesc din cioc într-un mod caracteristic,
sunetul fiind asemănător cu cel al lovirii
a două beţe.  Probabil cel mai ușor de ob-
servat o barză este pe cuib, dar la fel de
ușor pot fi întâlnite pe pășuni și pajiști
proaspăt cosite. 
În Europa poţi obseva berze din martie
până la sfârșitul lunii august. 

Cum pot fi diferenţiate păsările tinere
de cele adulte? Sexele sunt aparent simi-
lare, masculul fiind puţin mai mare. Pă-
sările tinere au ciocul gri și scurt și picioare
roșii și sunt puţin mai gri decât părinţii
lor albi ca zăpada și cu ciocul roșu. 

Berzele se întorc să cuibărească în ace-
lași loc sau foarte aproape de el, în fiecare
an. Păsările tinere încearcă întotdeauna
să se întoarcă în apropierea locului de un-
de au ieșit din ou. Există chiar cuiburi care
au fost folosite continuu de sute de ani, de
multe generaţii de berze! 

Berzele albe își petrec iarna
în Africa Centrală

Din păcate berzele albe nu pot fi ob-
servate decât în câteva dintre ţările Euro-
pei, România fiind una dintre ele. În ul-
timul secol, numărul berzelor care se în-
torc în Europa a scăzut. Motivul acestei
scăderi a numărului de berze albe este
probabil o combinaţie dintre schimbările
climatice și reducerea habitatelor preferate
de berze, zonele umede.

Ioan A.

După cum am aflat de la părintele Ghic, prima barză care a ajuns în bătătura sa a fost adusă de fiul său Nicușor

Cele mai multe berze se găsesc în nord-vestul și sud-vestul ţării
(în judeţele Satu Mare și Timiș), în depresiunile intramontane din
estul și sudul Transilvaniei (în judeţele Harghita, Covasna, Sibiu,
Brașov) și în Lunca Dunării.
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“Dumnezeul de a doua zi”, drama
evad[rii `n iubiri de conjunctur[

Dup[ ce am v[zut “Dumne-
zeul de a doua zi” pus `n scen[ la
Teatrul de Nord, ba chiar dup[ ce
am citit textul `nainte de a vedea
spectacolul, m[rturisesc c[ mi-e
greu s[ ̀ n\eleg cum a putut c];tiga
Mimi Br[nescu un concurs de co-
medie cu aceast[ pies[. :i asta
pentru c[, dincolo de poantele
ocazionale, avem de-a face cu o
poveste sf];ietoare despre c[uta-
rea e;uat[ a dragostei.

E foarte posibil ca aceast[ intui\ie s[
fi condus ;i viziunea regizorului Andrei
Mihalache, at]t ̀ n ce prive;te conducerea
actorilor, c]t ;i amenajarea spa\iului de
joc. Decorul amenajat de Alexandru Ra-
du las[ o impresie de gol derizoriu, de
“bleak house”, cu toate acareturile minim
necesare unei locuin\e `mpr[;tiate
inten\ionat cam alandala `n scen[ ;i
sc[ldate `ntr-o lumin[ difuz[ ;i rece. Iar
patul conjugal, suprem[ ironie, e `n[l\at
la vertical[, astfel `nc]t intimitatea cu-
plului nu prea mai exist[. Chiar separarea
transcendentului post-mortem de reali-
tatea obi;nuit[ e ap[sat marcat[ sceno-
grafic de o schel[rie neagr[. :i ironia
amar[ nu se opre;te aici.

Love story de cartier
`n Rom]nia postmodern[

Cunoscut ca actor, mai ales ̀ n filmele
noului val regizoral rom]nesc, Cornel
“Mimi” Br[nescu a devenit ̀ n ultimii ani
unul din cei mai interesan\i ;i juca\i dra-
maturgi din \ar[. ~n festivalul “F[r[ Ba-
riere” am avut ocazia s[ vedem “Insom-
niacii”, o pies[ care ne-a p[rut o parodiere
inspirat[ a ideii lui Samuel Beckett din
“A;tept]ndu-l pe Godot”.

La lectur[, ;i mai ales `n spectacol,
“Dumnezeul de a doua zi” apare ca o
prelucrare comic-cinic[ a temei din re-
numitul film “Love Story”, unde o iubire
`nceput[ promi\[tor se termin[ absurd
din cauza unei boli necru\[toare. Acolo
era un cancer fizic. Aici e un cancer so-
cial. Iar cei doi protagoni;ti ̀ ;i tr[iesc iu-
birea de pe o zi pe alta - “living on a
prayer”, vorba unei legendare piese rock

- ;i sper[ c[ m]ine, cumva, prin mila
Dumnezeului de a doua zi, totul se va
limpezi ;i `mplini ca-n pove;tile cu F[t
Frumos ;i angelica lui iubit[.

Dar via\a nu e ca-n pove;ti. Firul na-
rativ pe care El ;i Ea ni-l de;ir[ `n mo-
nologuri succesive ne prezint[ o poveste
de dragoste foarte departe de marile mo-
dele romantice. Ea e gravid[ abandonat[
;i b]ntuie str[zile. El se simte ratat ;i `;i
caut[ o ̀ mplinire, oricare o fi. Doi debu-
sola\i, ̀ n fond, ;i asta e ;i vina p[rin\ilor,
care nu par s[ mai aib[ niciun fel de hart[
moral[. Tat[l ei se d[ filosof, mama ei
artist[ ne`n\eleas[ obsedat[ de ̀ ngeri, iar
tat[l lui e microbistul rom]n tipic, c[ruia
echipa favorit[ `i \ine loc de principii ;i
care, `ntr-o scen[ de un comic grotesc,
`ncaseaz[ o b[taie zdrav[n[ `n numele
fotbalului.

S-au v[zut, s-au pl[cut, nimic nu mai
conteaz[. P]n[ la urm[ natura are felul

ei de a potrivi lucrurile, iar dup[ moartea
copilului totul putea intra `ntr-un banal
conjugal oarecum fericit. Dar improba-
bila ;i zgomotoasa cuplare a “cuscrilor”
le d[ intimitatea peste cap, ̀ nc]t ciocnirea
viselor de dragoste urm[rite haotic ;i
conjunctural ruineaz[ p]n[ la urm[ via\a
tinerilor. La propriu, c[ci Ea moare fizic,
iar El, din c]te ne d[m seama, se scu-
fund[ `ntr-un fel de moarte a sufletului.
Un final dureros pentru o pies[ bine
scris[, pe care, oric]t am `ncerca, nu o
putem considera comedie.

Desigur, umorul nu lipse;te, mai ales
cel de situa\ie, dar peste toate plute;te un
aer acid, de descompunere postmodern[
a ideii de fericire familial[, iar la final te
reg[se;ti ̀ ntreb]ndu-te care mai e rostul
acelui “instinct at]t de van”, `n cuvintele
marelui nefericit `n dragoste care a fost
Eminescu. Parc[ e nevoie de mai mult
dec]t unirea a dou[ nefericiri...

Teatrul contemporan,
o provocare necesar[

Dup[ ce a parcurs `n ultimii ani mai
multe texte clasice ale teatrului interbelic,
Andrei Mihalache s-a `ntors, inspirat,
spre un text contemporan, iar montarea
dovede;te c[ a g]ndit mult ;i cu folos
implementarea lui scenic[. F[c]nd din
personajele celor trei p[rin\i, doar po-
menite `n text, prezen\e vii, regizorul a
reu;it s[ scoat[ ;i mai pregnant `n relief
absurdul revolt[tor al situa\iei. Cu at]t
mai mult cu c]t cei trei actori distribui\i
`n roluri (Stelian Ro;ian, Sorin Oros ;i
Carmen Fr[\il[) au fost condu;i s[ re-
prezinte fidel tipurile de caracter ale aces-
tor oameni care se aga\[ de propriile ob-
sesii `n detrimentul fericirii copiilor.

Rolurile protagoni;tilor le-au primit
doi actori tineri ;i `n cre;tere valoric[
evident[< Vlad Chico ;i Alexandra Odo-

roag[. Vlad vine dup[ excelentul rol al
Vagabondului din “Omul care a v[zut
moartea”, dar presta\ia de acum o conti-
nu[ mai degrab[ pe cea dintr-un spec-
tacol oarecum uitat, “Bazic sau 7 din 49”,
unde a avut un rol de larg[ ̀ ntindere, do-
vedind c[ poate duce povara unei parti-
turi lungi ;i decisive. El ;i-a controlat cu
grij[ personajul, f[c]nd din erou un vul-
nerabil, un sensibil dominat total de vul-
canicul lui tat[, un om descump[nit de
provoc[rile noii posturi `n care `l pune
iubirea n[v[lit[ `n via\a lui. Alexandra,
longilin[ ;i voluntar[, pune for\[ `n cu-
vinte ;i senzualitate ̀ n gesturi, fata jucat[
de ea e partea puternic[ a cuplului, ca-
pabil[ de sacrificiul suprem, iar scenele
de dragoste, care puteau ie;i parodice cu
alt[ actri\[, cap[t[ profunzime ;i erotism
rafinat `n presta\ia ei. R[m]ne de v[zut
ce va aduce viitorul pentru o t]n[r[ care
pare preg[tit[ pentru roluri mai comple-
xe dec]t ce a jucat p]n[ acum pe scena
s[tm[rean[.

Fa\[ de alte mont[ri ale acestui text
compus din monologuri paralele, regia
lui Andrei Mihalache a ales s[ ̀ i pun[ pe
cei doi `ndr[gosti\i `n rela\ie direct[, `n
episoade `n care amintirea devine reali-
tate, o dovad[ `n plus a medit[rii atente
a materialului dramaturgic. Totul devine
mai viu, mai prezent, mai pe fa\[. Ne
amintim cu pl[cere de o alt[ montare iz-
butit[ a aceluia;i regizor, “Jocul vie\ii ;i
al mor\ii ̀ n de;ertul de cenu;[“, de Horia
Lovinescu. A devenit de altfel un obicei
ca stagiunea Teatrului de Nord s[ aib[
`n program m[car o pies[ de dat[ re-
cent[.

Oric]t s-ar depl]nge lipsurile dra-
maturgiei rom]ne;ti contemporane, rea-
litatea e c[ se scriu destule piese noi, pe
teme actuale, acute, care ne dor ;i ne ob-
sedeaz[ pe noi, cei din anii 2000. Desigur,
a c[uta texte valoroase ̀ n mul\imea celor
scrise recent ;i a le monta cu succes cere
destul efort din partea regizorilor. Dar
ne ̀ ntreb[m ce e mai greu< s[ pui ̀ n scen[
un text al unui autor de azi, cu probleme
ale zilei de azi, sau s[ ̀ ncerci s[ for\ezi li-
tera unui text clasic, prin artificii regizo-
rale, pentru a-l face relevant pentru spec-
tatorul de teatru de acum? Teatrul con-
temporan e o provocare din care arti;tii
scenei nu au dec]t de c];tigat.

Vasile A.

Vlad Chico ;i Alexandra Odoroag[, plini de sensibilitate `n povestea unei iubiri vandalizate de p[rin\i

Tema de c[p[t]i a poeziei este
revela\ia sinelui. Versurile au o abi-
litate special[, rug[ciune ;i iar
rug[ciune, via\a ;i moartea, con-
fesiuni pline de umilin\[, a nobilei
scriitoare plin[ de `n\elepciune,
momente de via\[. 

Marea suferin\[ a poetului Vasile Tar\a
i-a trezit g]ndul, visul, credin\a `n Dum-
nezeu p]n[ la t[r]mul candorii, sim\uri
superioare, sensibilitate.

Ni se arat[ un nou chip al poetului,
credin\[, vinov[\ie, tr[ire, religie, jertf[, ce-
rere, m]ntuire, zbucium, `mp[care cu
Dumnezeu, o via\[ plin[ de spiritualitate.

"Ajut[-m[ ;i pe mine s[ scap de acest
calvar / De-a mea boal[ p[c[toas[ s[ am
s[n[tate iar / S[ m[ mai pot bucura de via\a
p[m]nteasc[ / Ca s[ `mi pot cere iertare
c[ci Doamne, mult am gre;it / De c]nd m-
am n[scut `n lume Dumnezeul meu iubit
(Cu glasul meu tremur]nd)”.

O confesiune liric[ de mare
`nc[rc[tur[, cartea e un miracol ;i taine,

renun\[ri, mul\umiri. Cu ajutorul rug[ciu-
nii a `nvins crunta suferin\[. Suferin\a i-a
deschis ochii sufletului, apropierea de
Dumnezeu l-a trezit din ame\eala tinere\ii,
acum c[ldura uman[ `i inund[ sufletul. 

"~n noaptea miraculoas[ am v[zut pe
cer o cruce / Din care curgeau izvoare cu
seve de ap[ dulce / Mi-au umplut sufletul
meu cu puteri f[r[ sf]r;it / ~nt[r]ndu-m[-
n credin\[ cu crez nebiruit (`n noaptea mi-
raculoas[)”.

Chemarea vie\ii ;i a credin\ei a;eaz[
poeziile autorului Vasile Tar\a pe cea mai
`nalt[ treapt[ a diapazonului uman. 

O sfio;enie religioas[ inund[ toate
poeziile de la prima p]n[ la ultima carte a
poetului pentru voi cititorii poate fi, un
plus de lumin[ cre;tineasc[. Poate s[ ocupe
un loc ̀ n r]ndul c[r\ilor de rug[ciuni, nu-
mit[ poate s[ fie, Lumin[ lin[ peste lacrimi
(carte de rug[ciuni)< "~\i cer o milostivire,
dac[ m[ voi `ndrepta / Iart[-m[, Iisuse
dulce, c]nd `ncerc a m[ ruga / M[ rog cu
lacrimi `n ochi ;i le pun pe o h]rtie / C[
am fost un p[c[tos lumea -ntreag[ s[ o
;tie / Iar pe aceste versuri scrise nu `\i cer

nicio r[splat[ / De c]t ce a; merita la Sf]nta
Ta Judecat[! (Nu ;tiu de ce ̀ \i scriu, Iisuse)”.
Pactul evoc[ mereu epicul, liricul, o con-
fesiune analitic[ ;i cre;tineasc[, se
d[ruie;te poeziei cu o mare sinceritate ;i
cu bl]nde\e care duce cititorul la reflec\ie
;i chemare. St[p]ne;te bine cuv]ntul, se
define;te, semnific[ cu sensibilitate actul
crea\iei, drumul spre adev[r. Modul poe-
tului de a sensibiliza se traduce adesea
prin, felul de a transmite emo\ii. Origina-
litatea nu este for\at[, totul e introdus `n
liric[. Din poeziile acestei c[r\i ne ali-
ment[m cu g]nduri ;i emo\ii, care vin din
armonia l[untric[ ;i spiritual[ a versuri-
lor.

"R]u de lacrimi mi se scurg, din iz-
voare-ndurerate/ C]nd m[ simt prea
b]ntuit de rele ;i de p[cate / C[ci o jale m-
a cuprins cu ghearele-i haps]ne.

St]nd pe patul suferin\ei, speram ̀ ntr-
o zi de m]ine / Dac[ Dumnezeul meu m[
va milui vreodat[ ca s[ m[ pot ridica, o
s[-i dau a mea r[splat[ (R]u de lacrimi mi
se scurg).”

Rug[ciunile spuse de autor cu a ta cre-

din\[ dar ;i puse ̀ n vers l-au ajutat s[ se ri-
dice din patul suferin\ei. Citind cartea poe-
tului Vasile Tar\a ̀ \i d[ momente de fericiri,
pentru c[ te cheam[ la iubire de om ;i
Dumnezeu.

"Iat[ c[ sunt vindecat / P]n[ c]nd, nu
pot s[ ;tiu / M-ai \ine-m[ ̀ n via\[ / :i me-
reu eu am s[ ̀ \i scriu / C[ci Tu e;ti iubirea
mea / De c]nd eu te-am cunoscut / C]nd
eram copil odat[ / De c]nd mama m-a
f[cut / (Doamne, Tu m-ai vindecat)”.

Cartea "Nimeni nu-i ca Tine Doamne”
autor Vasile Tar\a este una dintre cele mai
originale, el d[ un con\inut aparte poeziei
prin talentul care-l st[p]ne;te. De la ̀ nce-
put firul ini\ial al c[r\ii este iubirea fa\[ de
Dumnezeu, de Fiul s[u Iisus ;i Maria.
Drept urmare, aceast[ carte te `mbie s-o
lecturezi pentru c[ `\i m]ng]ie sufletul
precum o agheazm[ sau o rug[ciune, o
valoare necontestabil[ `n c]mpul poeziei.

Un climat spiritual ce porne;te dintr-
un sentiment sincer un dialog cu o realitate
sufleteasc[, o punte `n acord cu valorile
morale ;i spirituale dau c[r\ii o str[lucire
regal[ cu sufletul autorului. 

Marile emo\ii ale poeziei sunt ̀ ndrep-
tate spre un unghi estetic ;i moral. 

Lirismul poeziei poetului Vasile Tar\a
nu respinge sugestia tragicului, `l comen-
teaz[ cu jovialitate sau cu durere sufle-
teasc[. F[r[ `ndoial[, cartea are ;i destule
virtu\i literare. La ceas de cump[n[ ;i griji
cartea aceasta poate deveni oric]nd un
prieten ;i un confesor adev[rat. ~ntre co-
pertele acestei c[r\i emo\ionante, tr[irile,
revela\iile ;i mai presus de toate flac[ra
unei credin\e adev[rate ;i neantinate, dar
;i talentul aduce lacrima pe geana citito-
rului. 

Cartea este o bijuterie ce ̀ ndreapt[ su-
fletul cititorului c[tre Dumnezeu ;i face
s[ m[reasc[ ̀ n noi credin\a. Mireasma iu-
birii `n Dumnezeu plute;te mereu `n ver-
surile acestei c[r\i, este ancorat[ ad]nd ̀ n
sufletul autorului, tr[ie;te profund toate
tr[irile, mul\umire, iertare, devotament,
toate aceste sunt puse pe notele inimii.

Un lan\ de tr[iri `mbie cititorul s[ se
`mp[rt[;easc[ din tainele iubirii dumne-
zeie;ti.                                                                                                                                    

Ana Vacarciuc

Nimeni nu-i ca tine, Doamne  
Autor Vasile Tar\a

Fa\[ de alte mont[ri ale acestui text compus din monologuri
paralele, regia lui Andrei Mihalache a ales s[ `i pun[ pe cei doi
`ndr[gosti\i ̀ n rela\ie direct[, ̀ n episoade ̀ n care amintirea devine
realitate, o dovad[ ̀ n plus a medit[rii atente a materialului drama-
turgic. Totul devine mai viu, mai prezent, mai pe fa\[.
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În ultimii ani, am fost martorii
unor evenimente meteorologice pe ca-
re le găseam inexplicabile, însă cerce-
tătorii ne spun că, pe lângă încălzirea
globală, clima a fost influențată ;i de
procesul  inversării polilor magnetici,
susține bzy.ro. Un astfel de proces du-
rează între sute ;i mii de ani, iar cerce-
tătorul Norbert Nowaczyk, după ce a
analizat mai multe roci din Marea Ne-
agră, declară că a "citit" perioadele `n
care aceste modificări au avut loc.

"Câmpul magnetic al Pământului
este foarte dinamic. Intensitatea aces-
tuia a variat, de-a lungul timpului, între
50% mai mult decât în ziua de azi ;i
90% – 95% mai puțin”, susține Nowac-
zyk.

Se cunoa;te foarte bine ideea că Pă-
mântul ar fi intrat de 250 de ani într-
un proces de schimbare al polilor mag-
netici, care se poate încheia oricând.

Astfel, oamenii de ;tiință spun că
recentele erupții vulcanice sunt o do-
vadă că acest proces este pe cale să se
încheie. Cea mai mare erupție vulca-
nică din emisfera nordică din ultimii
100.000 de ani s-a petrecut la Campi
Flegrei, în apropiere de Napoli, când
roca ;i cenu;a s-au împră;tiat peste în-
treaga suprafață din estul Marii Medi-
terane ;i până în centrul Rusiei.

Pe atunci câmpul magnetic al Pă-
mântului avea doar 25% din valoarea
actuală. Acest fapt indică foarte clar că
ne aflăm într-o perioadă scurtă a in-
versării polilor magnetici.

În momentul în care polii magne-
tici ai Terrei se vor inversa, anotimpu-
rile ;i toate ciclurile naturale care de-
pind de poziția planetei față de Soare
suferă schimb[ri semnificative.

"În telecomunicații, transmisii ra-
dio ;i aviație va fi haos", spune Nowac-
zyk.

Animalele care migrează vor fi bul-
versate ;i nu vor mai putea să se orien-
teze. Cea mai importantă schimbare
pentru om va fi cea a climei pentru că
zonele fertile s-ar putea de;ertiza în ur-
mătorii ani, iar nivelul oceanului va
cre;te.

Ferma Bigelow

În trecut, această proprietate de
aproape 200 de hectare din nord-vestul
statului Utah era cunoscută sub numele
de Ferma familiei Sherman sau Ferma
Skinwalker. 

Nenumărate evenimente stranii au
fost raportate aici, încă din anii '50, în-
să, odată cu preluarea fermei de Terry
;i Gwen Sherman în 1994, incidentele
misterioase s-au înmulțit. 

În prima zi, ace;tia au raportat apa-
riția unui lup imens care părea a fi im-
un la gloanțe. În mod ciudat, urmele
lăsate de lup în pădure se opreau brusc,
ca ;i cum animalul dispăruse. 

Familia Sherman a raportat de-a
lungul timpului ;i apariția OZN-urilor,
a sferelor plutitoare ;i a unor mutilări
ale animalelor. 

Ace;tia au vândut până la urma fer-
ma lui Robert Bigelow, fondatorul Na-
tional Institute for Discovery Science,
care dorea să studieze îndeaproape
misterele fermei. 

Triunghiul Bridgewater

Zona de circa 300 de kilometri pă-
trați din sud-estul statului Massachu-
setts, la sud de Boston, pare a fi o re-
giune cu adevărat supranaturală. 

Aici au fost raportate încă din anii
'70 apari\ii ale unor creaturi înalte ;i
păroase, păsări imense, iar în 1976, un
bărbat a văzut un câine uria;, fantoma-
tic, cu ochi ro;ii. În plus, nu au lipsit
nici aparițiile de obiecte neidentificate. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Faţa umană a evoluat consi-
derabil din Epoca Pietrei și până
acum, așa că este de așteptat ca
ea să se schimbe și în viitor. 

Un artist și un genetician au ex-
plorat ideea, creând și imagini care
“spun” cum ar putea arăta chipurile
oamenilor peste multe milenii de
acum încolo.

Schimbările climei
au determinat triplarea 
dimensiunii craniului

De-a lungul istoriei, chipul oame-
nilor s-a schimbat în mod considera-
bil. Spre exemplu, în perioada cuprinsă
între acum 800.000 de ani și acum
200.000 de ani, schimbările rapide ale
climei Pământului au coincis cu tri-
plarea în dimensiuni a craniului și a
creierului uman, modificare ce a dus
totodată la aplatizarea feţei.

Ce schimbări fiziologice vor suferi
oamenii în viitor, mai ales în contextul
în care tehnologiile „purtabile” pre-
cum Google Glass vor modifica modul
în care ne folosim corpul și faţa? Nic-
kolay Lamm, un artist și totodată cer-
cetător, a colaborat cu un genetician
pentru a analiza și ilustra cum vor ară-
ta oamenii peste 20.000, 60.000 și
100.000 de ani. În urma discuţiilor cu
dr. Alan Kwan, doctorand în compu-
tational genomics la Universitatea
Washington, Lamm a realizat o simu-
lare a viitoarelor schimbări ale fizio-
nomiei umane.

Dr. Kwan crede că elementul-cheie
al evoluţiei viitoare a speciei umane
va fi “preluarea controlului” în ceea ce
privește aspectul omului, care nu va
mai fi datorat selecţiei naturale, ci
acţiunii omului de a adapta biologia
umană la propriile sale necesităţi. Pe
măsură ce ingineria genetică va deveni
ceva obișnuit, “soarta feţei umane va
fi tot mai mult determinată de gustu-
rile oamenilor”, spune dr. Kwan, iar
frunţile vor deveni tot mai mari, pe
măsură ce creierele continuă să crească
în dimensiuni.

Kwan și-a bazat predicţiile pe me-
diul în care vom trăi, clima viitorului
și progresul tehnologic. Una dintre
schimbările importante pe care o pre-
zice Kwan este creșterea în dimensiuni
a frunţii - un proces ce are deja loc în-
cepând cu secolul al XIV-lea. Un stu-
diu publicat în British Dental Journa-
larată că oamenii de astăzi au trăsături
faciale mai puţin proeminente în com-
paraţie cu cei ce trăiau între secolul al
XIV-lea și al XVI-lea, însă fruntea este
mai înaltă. Kwan se așteaptă ca această
tendinţă să continue, capul oamenilor
mărindu-se pentru a putea găzdui un
creier mai mare.

Kwan afirmă că peste 60.000 de
ani, abilitatea noastră de a controla ge-
nomul uman va reduce rolul evoluţiei
în modificarea trăsăturilor faciale. Pe
măsură ce ingineria genetică devine
ceva firesc, „soarta feţei umane va fi
din ce în ce mai mult stabilită de gus-
turile oamenilor”, spune cercetătorul.
Ochii vor deveni mai mari, pe măsură
ce oamenii vor încerca să colonizeze
sistemul solar, trăind mai departe de
Soare, în zone mai întunecate decât
Terra. De asemenea, pielea va deveni
mai pigmentată pentru a reduce dau-
nele provocate de radiaţia UV dincolo
de stratul protector de ozon al Pămân-
tului. Kwan se așteaptă ca oamenii să
aibă pleoape mai groase și arcade mai
pronunţate, pentru a putea gestiona
condiţiile de gravitaţie scăzută.

Peste 100.000 de ani, Kwan crede
că faţa va reflecta „faptul că oamenii
vor avea în totalitate controlul asupra
geneticii morfologice umane”. „Faţa
oamenilor va prezenta mai ales trăsă-
turi pe care oamenii le consideră atră-
gătoare< trăsături bine marcate, distin-
se, nas drept, ochi strălucitori, simetrie
perfectă drepta-stânga și proporţii care
să respecte așa-numitul număr de aur”,
spune Kwan.

Dr Kwan mai crede că ochii vor
deveni foarte mari, pe măsură ce spe-
cia umană va coloniza Sistemul Solar
și oamenii vor începe să trăiască în
mediile mai întunecate ale acestor co-
lonii, aflate mai departe de Soare.

Ochii se vor dezvolta, de aseme-
nea, în moduri diferite de cele de azi,

dobândind noi caracteristici< *ecrana-
rea ochilor, pentru a-i proteja de ra-
diaţia cosmică> *dezvoltarea unui
tapetum lucidum (un strat
“reflectorizant”, existent la
multe specii de vertebra-
te)> *pielea ar putea de-
veni mai închisă la cu-
loare, pentru a proteja
organismul de efecte-
le razelor ultraviolete,
atunci când oamenii
vor trăi pe corpuri ce-
rești lipsite de stra-
tul protector de
ozon al Terrei>
*nări mai largi,
pentru a ușura res-
piraţia în mediile ex-
traplanetare, cu canti-
tate limitată de oxigen>
*păr mai des, pentru îm-
piedica pierderile mari de
căldură la nivelul capului,
atunci când capetele oame-
nilor vor fi mai mari decât în
prezent.

Ca urmare a dezvoltării ge-
neticii, părinţii vor putea alege
dinainte înfăţișarea viitorilor copii
- culoarea ochilor și a părului etc.

Dr. Kwan prezice apariţia unei ten-
dinţe de a arăta cât mai natural posibil,
chiar dacă vor exista tot   mai multe
intervenţii tehnologice la nivelul or-
ganismului uman< lentile de comuni-
care implantate în ochi, dispozitive in-
tegrate în oase, cu nanocipuri in-
corporate, care vor transmite și
primi, la rândul lor, informaţii
spre și de la dispozitive ex-
terne, în scopul comunicării
și al divertismentului, pre-
vede dr. Kwan.

În august 2012, când se efec-
tuau săpăturile pentru construi-
rea autostrăzii Sibiu-Nădlac, a
fost descoperit un oraș mai vechi
decât piramidele.

Arheologii români l-au situat la o
vechime de peste 7.500 de ani și a
aparţinut culturii neolitice “Turdaș”, din
sudul Transilvaniei. 

Odată cu această descoperire de sen-
zaţie, a mai fost scoasă la lumină o piatră
pe care sunt însemnate mai multe semne
ciudate. După ce mai multe analize au
fost efectuate, s-a stabilit că scrierea
aparţine alfabetului de la Tărtăria.

“Vă trimit ceea ce am văzut la Tur-
daș, pe traseul excavaţiilor autostrăzii.
Am fost acolo cu profesorul Victor Cră-
ciun, senatorul Avram Crăciun și foto-
graful Virgil Jireghie de la Arad. Priviţi
înscrisurile și comparaţi-le cu cele de
la Tărtăria și Oteleștii de Iași! Este nu-
mitorul comun al existenţei noastre in-
teligente de mii de ani”, a declarat ge-

neralul în rezervă dr. Mircea Chelaru
pentru Libertatea ro.

De-a lungul timpului și alte tăbliţe

inscripţionate cu scrierea de la Tartăria
au mai fost descoperite pe teritoriul ţării
noastre. 

Acest alfabet este considerat cel mai
vechi din lume și cu toate acestea con-
tinuă să rămână nedescifrat. Datarea
t[bli\elor ̀ ns[ este contestat[ de unii ar-
heologi. 

Cele 3 tăblițe de la Tărtăria au fost,
totuși, datate indirect, căci din cauza
conținutului prea mic de carbon și cel
mai important datorită unui tratament
termic de coacere în cuptor, pentru o
mai bună conservare, nu mai pot fi da-
tate niciodată cu radiocarbon. S-au fă-
cut analize pe alte obiecte (oase) găsite
împreună cu ele în groapa rituală.
Aceasta este metoda numită mai sus
metoda indirectă. Cu toate acestea, exis-
tă voci sceptice care susțin că tăblițele
sunt falsuri, „puse” în groapă de desco-
peritor, fapt ce nu poate fi clar infirmat,
de vreme ce nu se pot lua probe din pie-
se. 

Acest fapt poate să certifice ideea
că limbajele enumerate anterior se pot

trage din limba mamă de la Tărtăria.
Acest fapt se poate justifica și prin da-
tarea alfabetelor în timp, dacă cel su-
merian are o vechime de 5.500 de ani,
cel descoperit pe teritoriul României
are undeva peste 7.500 de ani.

Conform datelor colectate s-a sta-
bilit că limbajul de la Tărtăria a dispărut
în jurul anului 3.000 î. Hr., în clipa în
care omenirea a făcut trecerea de la
Epoca Pietrei la Epoca Bronzului. 

Tot în această perioadă alte civili-
zaţii precum cea sumeriană, cea din zo-
na actualului Irak, și civilizaţia Harapa,
din vechea Indie, au dispărut brusc fără
nicio explicaţie. Este ca și cum o lume
veche s-a evaporat pentru ca o altă nouă
să-i ia locul.

Acest fapt dramatic a fost inscripţio-
nat și în deja celebrul calendar mayaș,
în care s-a specificat clar că în jurul anu-
lui 3000 î. Hr. lumea veche urma să dis-
pară fiind înlocuită de una nouă. 

Calendarul mayaș a început în anul
anul 23.613 î.Hr. și s-a sfârșit pe 21 de-
cembrie 2012.

Acest alfabet este considerat cel mai
vechi din lume și cu toate acestea con-
tinuă să rămână nedescifrat

Dr. Kwan crede că elementul-cheie al evoluţiei viitoare a speciei
umane va fi “preluarea controlului” în ceea ce privește aspectul
omului, care nu va mai fi datorat selecţiei naturale, ci acţiunii
omului de a adapta biologia umană la propriile sale necesităţi.

Clima este influen\at[
;i de inversarea
polilor magnetici

Au 7500 de ani t[bli\ele de la T[rt[ria?

Peste 60.000 de ani ochii oamenilor vor
fi mai mari iar pielea mai pigmentat[
Un artist ;i un genetician au creat imagini care "spun" cum va ar[ta rasa uman[ peste milenii

Dr
Kwan mai crede că

ochii vor deveni foarte
mari, pe măsură ce specia

umană va coloniza Sistemul
Solar și oamenii vor începe să
trăiască în mediile mai întu-

necate ale acestor colonii,
aflate mai departe

de Soare
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Vacan\ele ce includ scuba di-
ving (scufund[ri) adaug[ un strop
de aventur[ concediului. Unii
merg la scufund[ri pentru a ̀ ncer-
ca ceva nou, `n timp ce al\ii sunt
pasiona\i de acest sport ;i `;i pla-
nific[ aproape fiecare vacan\[
pentru a include ;i o aventur[ su-
bacvatic[.

Indiferent c[ e;ti scufund[tor sau
doar vrei s[ ̀ ncerci ceva diferit, acest gen
de vacan\e ofer[ satisfac\ii neb[nuite.
Bucura\i-v[ de c]teva zile petrecute la
scufund[ri, `ntr-o lume subacvatic[ `n
care aventura va fi prezent[.

Pl[nuirea vacan\elor `n 
func\ie de locurile cele mai 
bune pentru aceast[ activitate

Scuba diving reprezint[ un sport ui-
mitor care ofer[ ;ansa de a p[trunde ̀ ntr-
o lume cu totul nou[. Spre deosebire de
snorkeling, scuba cere mult mai multe
cuno;tin\e< trebuie s[ fii calificat s[ faci
asta (s[ ai un certificat) sau s[ te
mul\ume;ti cu limitele impuse de sta\iu-
nile `n care se practic[ scufund[rile.

Un certificat obi;nuit se poate ob\ine

`n 5 zile ;i `\i ofer[ recunoa;tere
interna\ional[, la sf ]r;itul cursului.
Aceasta este ̀ n mod obligatoriu calea de
urmat, dac[ planifica\i o astfel de vacan\[
sau dac[ vre\i s[ v[ scufunda\i la
ad]ncimi mult mai mari. Alege\i o sta\iu-
ne `n care se practic[ scufund[rile,  sub
supraveghere ;i cu instructorul al[turi.

O astfel de loca\ie cere cunoa;terea
c]torva lucruri elementare despre scu-
fund[ri, precum practicarea respira\iei
sub ap[. Dup[  toate astea, v[ pute\i scu-
funda `nso\it de un instructor calificat.
Scufund[rile se fac `n ape pu\in ad]nci
;i, de obicei, limitat la un rezervor de aer
pe zi.

~n Insulele Belize
se fac scufund[ri al[turi
de \estoase uria;e

Sta\iunile `n care se practic[ scu-
fund[rile reprezint[ o modalitate exce-
lent[ de a da fr]u liber pasiunii pentru
scufund[ri. Dac[ dup[ o astfel de vacan\[
vrei ca urm[toarea s[ fie alt[ loca\ie de
acest fel pentru a practica scuba diving,
vei dori s[ ob\ii un certificat de
scufund[tor. Po\i rezolva multe, dac[ nu
chiar totul, `n ora;ul t[u. ~n felul acesta,
vacan\a viitoare, vei sc[pa de problemele

administrative!

Alt lucru minunat legat de vacan\ele
la scuba diving ̀ l reprezint[ sta\iunea  pe
care o alege\i. Aceste loca\ii au de regul[
toate caracteristicile unei vacan\e all in-
clusive, a;a c[ pe l]ng[ scuba diving sunt
multe alte op\iuni la `ndem]n[. Peisajul
de deasupra apei este de obicei la fel de
frumos ca cel de sub ap[, iar ofertele pen-
tru astfel de vacan\e sunt numeroase ;i
la pre\uri avantajoase.

C]nd vine vorba despre cele mai bu-
ne vacan\e la scuba diving, exist[ at]t de
multe locuri incredibile `n care se poate
practica acest sport, cu lucruri uimitoare
de v[zut, care fac ca alegerea s[ fie foarte
grea.

Marea Barier[ de Corali

Marea Barier[ de Corali este una din-
tre cele mai faimoase, dac[ nu cea mai
faimoas[ destina\ie pentru scufund[ri.
Ea se afl[ dincolo de coasta Australiei,
`n Marea Coralilor. Aici tr[iesc mii de
specii marine diferite ;i este singura
structur[ din lume alc[tuit[ din organis-
me vii. Datorit[ nenum[ratelor lucruri
ce se pot vedea aici, Marea Bariera de
Corali este f[r[ `ndoial[ una dintre cele
mai bune loca\ii ̀ n care po\i practica scu-

ba diving. Aici g[se;ti de toate, de la ba-
lene, \estoase, rechini, pisici de mare, iar
lista poate continua la nesf]r;it. Este cu
adev[rat o minune a naturii ;i o
destina\ie obligatoriu de luat `n calcul
pentru scufund[tori.

Indonezia

De;i nu foarte cunoscut[ pentru scu-
fund[torii ̀ ncep[tori, Indonezia are mul-
te de oferit ;i reprezint[ o destina\ie obli-
gatoriu de vizitat dac[ `\i dore;ti o va-
can\a la scuba diving. Aici vei g[si peste
3000 de specii de pe;ti, iar Indonezia se
m]ndre;te cu una dintre cele mai lungi
linii de coast[ din lume, ceea ce ofer[ ne-
num[rate oportunit[\i pentru
scufund[ri. ~n afar[ de varietatea specii-
lor de pe;ti, po\i vedea aici lan\uri mun-
toase vulcanice subacvatice, peste 600 de
tipuri de corali, epave ;i multe altele.
Dac[ e;ti `n c[utarea unei aventuri su-
bacvatice, Indonezia este loca\ia ideal[
;i, ̀ n plus de asta, este ;i foarte convena-
bil[ ca pre\.

Mexic

C]nd vine vorba despre o vacan\[
tropical[, nu este greu s[ incluzi pe lista
ta Mexicul, cu ofertele sale fantastice pen-

tru scufund[ri. De la Cozumel p]n[ `n
Cancun, aproape orice ofert[ de vacan\[
include ;i scuba diving, aceasta fiind una
dintre cele mai populare activit[\i prac-
ticate aici. ~n Mexic se afl[ a doua barier[
de corali din lume, ̀ n Chinchorro Banks.
Po\i face scufund[ri toat[ ziua, iar noap-
tea o po\i \ine tot `ntr-o petrecere, cu o
astfel de vacan\[ `n Mexic.

Bahamas, un `ndemn
la scufundare

Bahamas este o alt[ destina\ie f[cut[
parc[ pentru scufund[ri. Aici exist[ peste
1000 de loca\ii pentru practicarea acestei
activit[\i, `ntre cele aproximativ 700 de
insule. Fiecare scufund[tor poate alege
dintre locurile magnifice pe care aceste
insule le pune la dispozi\ie, indiferent c[
`;i dore;te un loc lini;tit sau dimpotriv[,
unul plin de via\[. Ofertele sunt dintre
cele mai avantajoase indiferent c[ este
vorba despre biletele de avion, tarifele la
cazare sau pachetele de vacan\[.
C]nd vine vorba despre scuba diving,
exist[ destina\ii minunate de vacan\[.
Scufund[rile sunt un sport fantastic ;i
mul\i sunt cei care dup[ ce `l `ncearc[ o
dat[ se ̀ ndr[gostesc de el ̀ n mod ireme-
diabil.

V. S.

Cele mai frumoase destina\ii
de vacan\[ pentru scuba diving


