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Soba cu petrol 
a fost inventat[ 
de un s[tm[rean

`n 1936
Probabil lucra pentru fabrica de aragaze
Samus, actuala Electrolux Acum 3600 de ani, în Nord Vestul României 

se extrăgea ;i se făcea comerț cu sare. 
La Beclean au fost descoperite mai multe 
construcții pentru extracția sării

La `nceputul lunii mai NATO a lansat
cel mai mare exercițiu militar v[zut vreo-
dată la ușa Rusiei. Moscova a răspuns prin
efectuarea de exerciţii militare „provoca-
toare” în Marea Mediterană, în coordonare
cu China, la primul exerciţiu naval făcut
vreodată care să implice ambele superpu-
teri. Puterile NATO, de asemenea, parti-
cipă la unul dintre cele mai mari exerci\ii
militare aeriene efectuate vreodat[ `n Eu-

ropa, cu Statele Unite, Marea Britanie, El-
veția, Olanda, Germania, Franța, Finlanda,
Norvegia și Suedia toate implicate într-un
exercițiu de 12 zile.

Tensiunile sunt de asemenea în creşte-
re între SUA și China. Global Times, o
surs[ media de stat deținut[ de Partidul
Comunist Chinez, a avertizat că „războiul
este inevitabil”.
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Armatele lumii se preg[tesc intens de r[zboi

       Cu o avere estimată la 500 de
milioane de dolari, Regina
Elisabeta a II-a a Marii Britanii nici
măcar nu se apropie de primele 10
poziții ale clasamentului Forbes al
celor mai bogați monarhi ai lumii.
       Conform Forbes, primele zece
poziții ale clasamentului celor mai
bogați monarhi din lume sunt
dominate de conducătorii
monarhiilor arabe, însă prima
poziție este deținută de regele
ailandei, Bhumibol Adulyadej,
cu o avere estimată la 30 de
miliarde de dolari.
       Pe poziția secundă, cu o avere
cu 10 miliarde de dolari mai mică,
se află sultanul Bruneiului,

Hassanal Bolkiah.
       Locul trei era ocupat de fostul
suveran al Arabiei Saudite,
Abdullah bin Abdulaziz Al Saud,
cu 18 miliarde de dolari. Locul
patru îi revine emirului din Abu
Dhabi, Khalifa bin Zayed al
Nahyan, cu 15 miliarde de dolari.
Pe locul cinci se află Mohammed
bin Rashid al Maktoum, emirul
Dubaiului, cu o avere de "doar" 4
miliarde de dolari. 
       Primul monarh european
apare în acest clasament abia pe
locul șase. Hans Adam al II-lea,
prinț de Liechtenstein, avea în 2011
o avere estimată la 3,5 miliarde de
dolari, conform Forbes.

      Președintele rus Vladimir Putin va fi primit
la 10 iunie la Vatican de Papa Francisc, pentru a
doua oară de la alegerea Suveranului Pontif, a
indicat joi purtătorul de cuvânt al Vaticanului.
      "Președintele Putin se va deplasa la Vatican
pentru a se întâlni cu Papa în după-amiaza zilei
de miercuri, 10 iunie", a indicat purtătorul de
cuvânt adjunct, părintele Ciro Benedettini, în
timp ce estul Ucrainei se confruntă cu noul val
de violențe sângeroase. În noiembrie 2013,
președintele rus a vizitat deja Vaticanul, unde s-
a întâlnit cu Suveranul Pontif. Kremlinul
anunțase la 1 iunie că șeful statului rus prevede
să se deplaseze în următoarele zile la Milano,
unde se desfășoară Expoziția universală. Vizita
președintelui Vladimir Putin la Vatican are loc
în contextul tensiunilor încă acute între Moscova
și Occident ca urmare a crizei ucrainene.

Regina Elisabeta nu se num[r[ printre 
cei mai boga\i monarhi ai lumii

Putin va fi primit a doua oar[ 
de Papa Francisc

      "Pas cu pas", prima carte scrisă de preşedintele
României, Klaus Iohannis, a apărut, în această
săptămână, în traducere în limba maghiară, la
editura Cser, sub titlul "Nagyszebentől az elnöki
palotáig/ Din Sibiu la palatul prezidenţial".
      Versiunea în limba maghiară, apărută în
traducerea lui Lakatos Mihály, va fi disponibilă
deopotrivă în Ungaria şi în România, informează
un comunicat remis de editura Curtea Veche,
unde a fost publicat volumul. Cartea va apărea
peste câteva luni şi în limba bulgară, la editura
Ciela Norma. 
      "Pas cu pas", de Klaus Iohannis, a apărut la
Curtea Veche Publishing în timpul campaniei
electorale din 2014 şi editura a primit solicitări
pentru traducerea volumului în limbile bulgară,
germană, maghiară şi olandeză.

Prima carte a lui Iohannis, 
tradus[ în limba maghiar[
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În 1 februarie 1939, sătmă-
reanul Melchior Szigeti prime;te
“Brevetul de invențiune” apro-
bat prin Decretul Regal nr. 524
pentru “Arzător de combustibile
lichide pentru sobe, ma;ini de
bucătărie, etc”.

Brevetul este valabil 15 ani de la
data publicării Decretului Regal în
Monitorul Oficial. La Brevetul Regal
este anexată o schiță a aparatului pre-
cum ;i o descriere detailată a modului
de funcționare. Inventatorul a locuit
în actualul muncipiu Satu Mare pe
strada dr. Drago; Teofil nr. 14.

Iată cum î;i descrie autorul inven-
ției aparatul de încălzit.

Aparatul poate fi folosit ;i la
încălzire centrală

"Obiectul invențiunii de față este
un arzător pentru combustibile lichi-
de cum ar fi motorina, petrolul, pă-
cura etc. ;i este destinat a servi la în-
călzitul sobelor, ma;inelor de gătit
etc. prin pulverizarea combustibilului
respectiv".

În schița anexată sunt prezentate
toate părțile într-o secțiune transver-
sală a ma;inii.

"Dispozitivul funcționează în felul

următor<
Prin gura rezervorului se intro-

duce combustibil în rezervor cam pâ-
nă la 3/4 din înălțimea sa apoi cu aju-
torul pompei de mână care poate fi
înlocuită cu un compresor sau alt dis-
pozitiv de împingere a aerului se
pompează aer prin țeavă ;i ventilul
de retenție în rezervorul de deasupra
nivelului lichidului până ce presiunea
atinge 3 atmosfere. 

Se deschide ventilul de admisiune
al combustibilului ;i combustibilul
este împins de presiunea aerului din
rezervor prin țevi, spre duza de dis-
persiune, unde combustibilului i se
dă foc.

Odată arzătorul aprins, intensita-
tea flacărei poate fi reglată cu ajutorul
regulatorului prin admiterea de can-
tități de combustibil mai mare sau
mai mică spre duză.

Oprirea respectiv stingerea arză-
torului se face prin închiderea venti-
lului de admisiune a combustibilului
spre duză respectiv prin oprirea scur-
gerii lichidului spre aceasta.

Temperatura pe care un asemenea
arzător o poate produce este de apro-
ximativ de 900-1.000 grade Celsiuns,
greutatea aparatului nedepă;ind 4-5
kg.

Este de la sine înțeles că aparatul
descris poate fi construit în ori ce di-
mensiuni atât ale rezervorului cât ;i

ale părților acestuia, fiind determi-
nate de la caz la caz. Rezervorul de
combustibil este astfel calculat încât
să reziste presiunei aerului presat de-
asupra nivelului lichidului ;i este con-
fecționat prin sudare dealungul unei
gerenatrice a lui precum ;i prin aceea
a fundului ;i a capacului.

Aparatul conform invențiunei
poate fi folosit ;i la încălzire centrală
prin o serie de bran;amente ce ar
porni de la aparat mergând la sobele
sau ma;inele de gătit dispersare în di-
feritele încăperi, extremitatea fiecărui
bran;ament terminându-se în ma;ina
respectivă cu o duză".

Documentația depusă de inven-
tator pentru a i se acorda Brevetul re-
gal de invențiune se încheie cu un ca-
pitol numit "Revendicațiuni", în care
sunt descrise măsurile gândite prin
construcție pentru evitarea pericole-
lor de explozie.

Scurtă istorie a sobelor 
de încălzit ;i gătit

Deşi trăiau într-o zonă cu climă
blândă, egiptenii şi mesopotamienii
aveau nevoie să se încălzească în pe-
rioadele mai reci. Ei ardeau materiale
combustibile dintre cele mai diverse
pentru că lemnul era rar în aceste zo-
ne şi trebuia păstrat pentru cuptoarele

de sticlărie, olărit sau metalurgie. Cei
bogaţi dispuneau totuşi de mangal,
pe care-l ardeau în recipiente din ar-
gilă. Dar, în general, încălzirea era
asigurată de cuptorul la care se gătea,
alcătuit din două pietre şi, mai rar,
construit din cărămizi.

Grecii şi romanii foloseau acelaşi
sistem. Ruinele oraşului Pompei de-
monstrează că numai cuptoarele bru-
tarilor aveau coşuri> casele, chiar cele
cu un etaj, aveau gaura clasică din ta-
van, fumul şi gazele calde folosind,
în acest caz, la încălzirea camerei de
sus, unde erau depozitate carne,
peşte, fructe şi alte produse, la uscat,
vinuri etc.

Cele mai vechi sobe erau construi-
te din c[r[midă şi aveau forma semi-
conic[ eliptică. În secolul al XIII-lea,
hota a devenit rectangulară. Legat de
randamentul scăzut al acestor sobe, i
se atribuie luiBenjamin Franklin
această butadă< „Soba este cel mai
bun mijloc de a se încălzi cât se poate
de puţin arzând o cantitate de lemne
cât se poate de mare”.

De asemenea, în ciuda a ceea ce
se crede adesea, climatizarea lo-
cuinţelor cu ajutorul instalaţiilor de
aer condiţionat nu este o noutate< în-
cepând cu 1836, Parlamentul de la
Londra era echipat cu o instalaţie care
furniza aer rece vara şi cald iarna.

Mihai G. 

În data de 6 iunie 1930, Carol al II-
lea a revenit în ţară după un exil de 5
ani. La ora 22<10, acesta a aterizat pe
aeroportul Băneasa, după o călătorie
plină de peripeţii. De aici, fostul prinţ
moştenitor, cu o înfăţişare greu de re-
cunoscut, cu o eşarfă înfăşurată peste
faţă şi cu o cască de pilot, s-a îndreptat
spre cazărmile regimentelor 2 şi 9 Vâ-
nători de munte. A fost întâmpinat cu
entuziasm de ofiţeri, în frunte cu vechii
lui colaboratori coloneii Gavrilă Mari-
nescu şi Paul Teodorescu. Un de-
taşament de soldaţi avea să însoţească
convoiul de maşini care l-a condus pe
Carol spre Cotroceni.

Între timp, Cabinetul s-a întrunit
pentru a hotărî acceptarea lui Carol ca
rege sau ca regent. O delegaţie a Parti-
dului Naţional Ţărănesc a sosit la gu-
vern, dorind să-l înştiinţeze pe Maniu
că doreşte proclamarea imediată a ASR
Principele Carol ca Rege. Mai târziu,
Maniu nota< „Am văzut că, în contra
opiniei publice, în contra parlamenta-
rilor, nu are înţeles să forţez părerea
mea, pe care chiar dacă aş impune-o,
tot nu ar putea avea roadele la care tin-
deam eu. Am recurs la singura soluţiu-
ne logică şi onorabilă< mi-am dat de-
misia.” Vestea întoarcerii lui Carol a
cauzat o euforie în care a fost antrenată
întreaga ţară, peste care dăinuia acum
o atmosferă de sărbătoare. Nu puţini
dintre politicieni s-au temut că reveni-
rea Prinţului avea să ducă la un război
civil, însă realitatea a fost alta< Carol a
fost întâmpinat ca un mântuitor.

Căldura cu care a fost primit l-a luat
prin surprindere chiar şi pe Carol. Re-
gina Maria nota în jurnalul ei< „Oamenii
înnebuniseră complet, se îmbrăţişau pe
stradă, plângeau unii în braţele altora”.

La 8 iunie 1930, Parlamentul l-a
proclamat Rege pe Carol cu cvasiuna-
nimitate< 495 la 1. Liberalii nu au fost
prezenţi la vot. Înainte de acest lucru,
Parlamentul abrogase legile prin care
se recunoştea renunţarea lui Carol la
tron şi înfiinţarea Regenţei. De aseme-
nea, Mihai fusese retrogradat de la sta-
tutul de rege, la cel de Moştenitor al
Tronului, fiindu-i acordat şi titlul de
Mare Voievod de Alba Iulia. În drumul
său către Parlament, Carol a fost primit
cu ovaţii de mulţime, iar când a intrat
în sala de şedinţe a fost aplaudat frenetic
timp de 15 minute.

Vizibil mişcat de toate aceste ges-
turi, Carol a depus jurământul. După
acest moment, a adresat câteva vorbe
Adunării< „Tributul mişcător cu care
m-aţi onorat îmi arată că răutatea şi in-
trigile duşmanilor mei nu au reuşit. (...)
Şi acum, să ne apucăm de treabă!”.

85 de ani de la
`ntoarcerea `n \ar[ 
a lui Carol al II-lea

EVENIMENT
“Obiectul invențiunii de față este un arzător pentru combustibile lichide cum ar fi motorina,

petrolul, păcura etc ;i este destinat a servi la încălzitul sobelor, ma;inelor de gătit etc prin pulverizarea
combustibilului respectiv”.
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ARHEOLOGIE
Nu sunt puţini oamenii care caută aur, 
însă nu este om care să nu îşi dorească să găsească sarea>
pe bună dreptate este aşa căci 
nu există fel de bucate care să nu îşi datoreze savoarea sării.
(Cassiodorus, Variae Epistolae, 12.24)

Istoria Sătmarului este strâns
legată de râul Someş şi de trans-
portul sării aduse pe râu, de bo-
gatele zăcăminte de sare ce se gă-
sesc pe cursul său superior. Unii
istorici consideră că insăşi nu-
mele oraşului se datorează co-
merţului cu sare. Nu este exclus,
deoarece este o certitudine că
“intrarea pe scena istoriei” a
oraşului Satu Mare se produce
într-un document ce face referi-
re la sarea vămuită în oraş. 

O serie de descoperiri arheologice
spectaculoase referitoare la exploatarea
sării preistorice, antice şi medievale în
zona zăcămintelor de pe cursul So-
meşului Mare aduc o nouă lumină asu-
pra importanţei comerţului cu sare din
nordul Transilvaniei, iar unele docu-
mente recent descoperite referitoare la
cl[direa vămii din Satu Mare atestă că
sarea a reprezentat o constantă a istoriei
meleagurilor sătmărene. 

Descoperiri arheologice 
spectaculoase 
la Beclean - Băile Figa

În ultimii ani au fost realizate o serie
de descoperiri arheologice spectacu-
loase referitoare la exploatarea sării
preistorice, antice şi medievale în zona
zăcămintelor de pe cursul Someşului
Mare (Beclean - Băile Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud etc.). Cercetate de o echipă ro-
mâno-britanică, condusă de Valeriu
Cavriuc şi Antony Harding, descope-
ririle au ajuns să fie deosebit de cunos-
cute pe întreg continentul. Faima lor a
pornit din faptul că mediul salin per-
mite o conservare perfectă a unor ma-
teriale extrem de perisabile, cum ar fi
nuielele, textile sau chiar fructe. Astfel,
avem ocazia unei adevărate teleportări
în timp, deoarece sub pământul sărat
s-au păstrat perfect uneltele, amenajări
şi construcţii de lemn folosite pentru
extracţia sării în urmă cu trei mii de
ani. 

Începute în anul 2007 şi continuate
şi în prezent cercetările din zona sali-
nelor someşene se prezintă ca fiind cele
mai spectaculoase din Europa. La Băile
Figa de lângă Beclean, în zona unui ză-
cământ masiv de sare cu diametru de 1
km ce se află la adâncimi mici, au fost
găsite mai multe construcţii de lemn,
bine conservate, care erau folosite la
extragerea sării. Rămăşiţele de con-
strucţii de lemn sunt fără îndoială ur-
mele unor depozite pentru sarea extra-
să. Printre ele existau numeroase gar-
duri de nuiele menite a despărţi gră-
mezile de sare sau a delimita zonele de
extracţie. Însă cele mai interesante sunt
instalaţiile de extracţie, de o complexi-
tate nebănuită, ce dovedesc o intensitate
a extracţiei ce merge cu mult mai de-
parte decât satisfacerea necesităţilor
unor comunităţi locale, fiind evident
că se lucra pentru un comerţ la scară
mare. 

Dincolo de numeroase unelte de
lemn perfect conservate, lopeţi, scări,
ciocane, pene, cele mai interesante sunt
instalaţiile de aducţiune şi folosire a
apei pentru minerit, formate din jghea-
buri şi aşa numitele troace.  Sistemul
de expolatare era unul complex, vădind
o perfecţionare realizată pe parcursul
mai multor generaţii. Datorită durităţii
sării din zăcământ aceasta este extrem
de dificil de spart cu unelte metalice,
chiar în condiţiile tehnologiei de azi.

În shimb, exploatarea era mult mai
uşoară prin utilizarea apei. Apa unor
izvoare era captată cu ajutorul unor
jgheaburi şi era condusă în aşa numitele
“troace”, adică jgheaburi adânci care
aveau un rând de perforaţii în partea
de jos. Aceste perforaţii, în care erau
introduse beţe înconjurate de textile,
jucau rolul unor robinete ce asigurau o
scurgere lină a apei, iar firicelele de apă
perforau sarea gemă, apa curgătoare
formând canale în rocă. Cu ajutorul
unui ciocan de lemn şi a câtorva pene
s-au putut desprinde bucăţi de sare din-
tre aceste canale. Aşa cum s-a surprins
în săpăturile arheologice prin legarea
în serie a unor astfel de troace, exploa-
tarea devenea extrem de productivă. 

Instalaţiile de extracţie 
a sării datează începând 
cu anul 1600 î. de Hr.

Analizele radiocarbon au arătat că
instalaţiile de extracţie a sării datează
începând cu anul 1600 î. de Hr. Nu sunt
excluse şi exploatări mai vechi ce pot fi
bănuite pe baza prezenţei unor lemne
cu o datare mai timpurie, însă urmele
acestora au fost în mare parte distruse
de exploatările mai recente. Începutu-
rile  exploatărilor intense în preajma
anului 1600 î. de Hr. nu sunt deloc în-
tâmplătoare. Începuturile exploatării
sării sunt puse pe seama schimbărilor
majore în dieta alimentară de pe supra-
faţa continentului. Schimbările s-au da-
torat modificărilor climatice provocate
de erupţia vulcanului de la Santorini,
din Marea Egee< norii de cenuşă au pro-
vocat o răcire bruscă a climei, alimen-
taţia bazată pe cereale fiind înlocuită
de o alimentaţie în care era utilizată
preponderent carnea, iar necesitatea
conservării cărnii a devenit o problemă
de viaţă şi de moarte. Exploatarea sării
a crescut în intensitate în perioada 1000
- 750 î. de Hr., într-o perioadă în care
întreaga zonă de nord-vest a Transil-
vaniei era presărată cu numeroase for-
tificaţii şi cunoştea o dezvoltare demo-
grafică deosebită. Pe suprafaţa Sătma-
rului au fost descoperite cinci centre
fortificate, la Călineşti-Oaş, Andrid, Ti-
ream şi Căuaş, ultimul având aspectul
unui adevărate aşezări protourbane.

După această perioadă în care intensi-
tatea de locuire scade dramatic, scade
şi intensitatea exploat[rii sării, ea re-
venindu-şi abia în perioada târzie a
epocii fierului, în vremea civilizaţiilor
celtice, dacice şi romane. Ritmurile ex-
tracţiei sării sunt fluctuante şi pe par-
cursul epocii migraţiilor, cu un moment
de maximă exploatare în secolul V-VI,
în vremea gepizilor ce îşi aveau capitala,
poate nu întâmplător, chiar în apropie-
rea zonelor saline din nordul Transil-
vaniei. 

Some;, Mure;, Tisa - căi de
transport ale sării

Prin cele arătate mai sus, autorii
săpăturilor de la salina din Figa-Be-
clean au ajuns la concluzia că ritmul
exploatării sării din nordul Transilva-
niei corespunde cu ritmul de dezvol-
tare a civilizaţiilor Câmpia Someşană
şi, practic, cu ritmul necesităţilor de
sare din această zonă. Nici nu putea fi
altfel dat fiind că Someşul, alături de
Tisa şi de Mureş au constituit una din
principalele căi prin care sarea, alături
de lemn şi de alte mărfuri erau duse
adânc în Câmpia Panonică. Documen-
tele medievale atestă că aceste mate-
riale erau coborâte pe plute de lemn,
care datorită riscurilor şi a durităţii

ocupaţiei erau denumite în termeni
populari “carele dracului”.

Vama s[rii de la Satu Mare

Una din cele mai importante insti-
tuţii din Satu Mare erau vama sării, aşa
numita Cămară a Sării, în care plutaşii
trebuia să îşi descarce marfa. De fapt
sarea trebuia dată “en gros” în piaţa
oraşului, ea neputând fi distribuită de-
cât trecând pe la vamă. Nu este întâm-
plător că oraşul Satu Mare apare în do-
cumente tocmai în legătură cu docu-
mente ce fac legătură cu sarea. Unii is-
torici consideră că însăşi denumirea
oraşului Satu Mare şi a comitatului (ju-
deţului) se datorează comerţului şi
tranzitului de sare. Dar comerţul sării
medievale şi leg[tura sa cu oraşul Satu
Mare, respectiv cu sudul judeţului, ce
era străbătut de un drum “de uscat” im-
portant ce traversa judeţul pe ruta Su-
pur – Tăşnad – Pir – Sălacea - Dobriţin,
este un subiect amplu şi interesant, pe
care îl vom trata într-un context sepa-
rat. 

Centre de putere pentru 
controlul comer\ului

Am amintit importanţa izvoarelor
medievale pentru a argumenta conclu-

ziile arheologilor care au ieşit la iveală
odată cu cercetarea salinelor preistorice
din nordul Ardealului. Dat fiind că do-
cumentele din Evul Mediu surprind
existenţa unui intens comerţ de sare pe
râul Someş, nu este de mirare concluzia
la care au ajuns arheologii salinelor, po-
trivit căreia enormele cantităţi exploa-
tate depăşeau nevoile unor comunităţi
locale şi erau vândute la distanţe mari,
în câmpie. De altfel numeroase desco-
periri din Câmpia Someşană vin să su-
blinieze aceste aspecte. Salba de fortifi-
caţii preistorice de pe Valea Ierului sau
din nordul Câmpiei Sătmărene de la Me-
dieşu Aurit, Boineşti şi Călineşti Oaş
pot fi considerate ca fiind de fapt centre
de putere ce controlau negoţul derulat
pe rute comerciale valabile în Evul Me-
diu, dar care au o istorie ancestrală. Nu-
mai aşa se explică şi numeroasele “im-
porturi” de piese din Transilvania intra-
carpatică, multe dintre ele constituind
elemente identitare certe, ce reprezintă
dovezi ale circulaţiei în câmpie a unor
comercianţi. Doar prin existenţa unor
materii prime din zona montană se poa-
te explica intensa prezenţă a unor unelte
metalurgice în aceste fortificaţii preis-
torice din plină câmpie lipsită de metale
neferoase. Considerăm că prin poziţio-
narea pe o arteră comercială importantă
ar putea fi explicată una din marile enig-
me ale istoriei sătmărene< stabilirea mo-
tivului pentru care cel mai mare centru
de cuptoare de ars ceramică din Europa
rămasă în afara Imperiului Roman a în-
florit tocmai la Medieşu Aurit. Poate ex-
plicaţia ar trebui căutată chiar în am-
plasarea sitului pe unul din cele mai im-
portante drumuri comerciale, valabile
încă din preistorie. Atât în preistorie,
prin fortifica\ia de la Cioncaş (traversată
de drumul Medieşu Aurit-Potău), iar
apoi prin cetatea medievală (timpurie
şi recentă) zona Medieş-Apa s-a contu-
rat ca un centru de putere ce controla
comerţul pe direcţia nord - sud. 

Pe vremea dacilor, la Medie;
se produceau vase pentru
provizii

În Evul Mediu principala marfă era
reprezentată de vinurile principilor ar-
deleni ce erau tranzitate către şleahta
poloneză, care deşi iubea mult vinul,
aveau nefericirea să trăiască într-o zonă
ce nu era propice pentru creşterea viţei
de vie. Considerăm că şi în vremea da-
cilor liberi vasele mari de provizii ce
erau fabricate la Medieşu Aurit consti-
tuiau de fapt ambalajul unor produse.
Dat fiind că din zona Medieşului Aurit
încep să apară marile meandre ale So-
meşului care înainte de ̀ ndiguire făceau
ca acesta să curgă foarte încet în zona
de câmpie, putem considera că amba-
larea mărfii avea loc în contextul nece-
sităţii transbordării acesteia provocate
de schimbarea condiţiilor de navigaţie.
Plutele greoaie ce alunecau pe curenţii
din văile superioare, deveneau dificil
de manevrat prin făţişurile meandrate
de pe cursul inferior. Astfel marfa era
transbordată pe un alt tip de ambar-
caţiuni sau pe mijloace de transport te-
restre, ocazie cu care la Medieşu Aurit
s-a dezvoltat un centru de olărit menit
a produce vase de provizii. Rămâne încă
în discuţie natura produselor ambalate
(sare?, vin?), dar este tot mai cert că este
vorba de o transbordare a unor mărfuri
venite din Provincia Dacia, aşa cum o
susţine prezenţa numeroaselor piese
specifice unor funcţionari romani. 

Dr. Diana Iegar, dr. Liviu Marta
Muzeul Judeţean Satu Mare

Someşul, alături de Tisa şi de Mureş au constituit una din principalele căi prin care sarea, alături de lemn şi de alte mărfuri
erau duse adânc în Câmpia Panonică

“Troacă” – jgheab ce dirija firele de apă pentru a săpa canale în roca de sare

În nord-vestul \[rii, comer\ul ;i extragerea 
s[rii au început în urm[ cu 3600 de ani

Unii istorici consideră că însăşi denumirea oraşului Satu Mare şi a comitatului se datorează comerţului şi tranzitului de sare
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Antoniu Popp este un harnic cu-
legător de folclor, prezenţa bio-bi-
bliografiei sale în diferitele lucrări
de referinţă dedicate etnologilor
români demonstrând acest lucru.
În ceea ce priveşte biografia sa, cer-
cetători mai vechi au întâmpinat
probleme – recunoscând că nu au
putut găsi date biografice despre
autor, nici până în zilele noastre ne-
reuşindu-se eliminarea completă a
erorilor privind viaţa sa. 

Sunt mai multe legături ale acestui
preot greco-catolic român, din stirpea
cărturarilor epocii moderne, cu Săt-
marul istoric. O legătură ar fi faptul
că este fratele dascălului Corneliu Oc-
tavian Popp, care şi-a legat destinul de
luminarea şcolarilor din localitatea
Hrip. Acestui frate i-am şi dedicat un
material în „Informaţia de Duminică”.
O altă legătură ar fi faptul că vreme de
câţiva ani a studiat teologia în oraşul
nostru.

Fiu şi nepot de preot

Antoniu Popp s-a născut în Prisaca
(aproape de Beiuş) la 25 decembrie
1867, în familia preotului greco-catolic
Petru Popp şi a Anei Millian. Dar şi
bunicul lui Antoniu a fost tot preot>
Mitrofan pe numele său, acesta a stu-
diat teologia ortodoxă. A trecut cu în-
treaga comunitate din Beznea la Bise-
rica Greco-Catolică, pe la jumătatea
secolului al XIX-lea.

Antoniu Popp a mai avut trei fraţi<
Ioan (preot greco-catolic în Păuleşti,
jud. Bihor), Ana Irina (nemăritată, a
crescut-o pe fiica fratelui Corneliu, ră-
mas văduv, şi a decedat în anul 1953
la Viile Satu Mare) şi Corneliu, în-
văţător. Petru Popp a repausat la 23
decembrie 1895 pe când era paroh în
Chiuag.

Student şi în Satu Mare

A urmat atât gimnaziul cât şi liceul
la Beiuş, absolvind în anul 1886. Diri-
ginţi ai clasei sale au fost, rând pe rând,
dr. Ioan Ardelean, George Mariu Ma-
rinescu şi Vasile Ştefănică. A fost coleg,
printre alţii, cu viitorul preot greco-
catolic şi profesor Antoniu Csigy şi cu
viitorul preot greco-catolic Andrei
Bogdan. A beneficiat în cursul anilor
de şcoală de cunoscuta stipendiere
săptămânală cu o pâine de 5 kg, din
fundaţia episcopului de frumoasă
amintire Samuil Vulcan. S-a numărat
printre elevii care fost premiaţi cu
cărţi, spre exemplu la sfârşitul clasei a
IV-a de gimnaziu a primit o carte din
colecţia Biblioteca Săteanului Român.

Teologia a început să o studieze la
Oradea, fiind coleg cu Petru German.
A absolvit însă aceste studii la Satu
Mare în anul 1892. De-a lungul anilor
în Seminarul Latin (Romano-Catolic)
din oraşul Satu Mare s-au format o se-
rie de clerici care au făcut cinste hainei
preoţeşti greco-catolice< Simeon Antal,
Simeon Toma, George Şuta, Alexa
Pop, Pamfil Ossian. Antoniu Popp se
alătură cu cinste acestor slujitori ai ne-
amului românesc. S-a căsătorit la data
de 17 iulie 1892 cu Iustina, fiica paro-
hului din Spinuş, Petru Hadşi. 

Cele două parohii

După hirotonire, eveniment care
a avut loc la 21 decembrie 1892, a slujit
la Giuliţa (districtul Şiria, în judeţul
Arad), unde avea în parohie şi în cele
cinci filii 241 de suflete greco-catolice,
majoritari fiind în acea comună orto-
docşii, 3540 de credincioşi. 

Din anul 1896, după decesul tatălui
său, a slujit la Chiuag (districtul Bar-
cău, judeţul Bihor), unde în anul 1900
avea un număr de 251 de credincioşi.
La 3 septembrie 1893 s-a născut în
Spinuş, în casa bunicilor din partea
mamei, fiul Antoniu, ajuns ulterior
preot şi protopop greco-catolic, cu stu-
dii teologice la Budapesta şi profesor
la liceul „Emanoil Gojdu” din Oradea.
În anul 1948 acesta mai profesa în Ora-
dea. 

Antoniu Popp a repausat pe când
era paroh la Chiuag. Se întâmpla acest
lucru la 27 octombrie 1905. Conform
mărturiei unei nepoate, a decedat la
Chiuag, dar a fost înmormântat în
Oradea. Presa transilvăneană îi anunţa
decesul.

Publicistica

De-a lungul vieţii a colaborat la
foarte multe publicaţii, dintre care
amintim, pentru început, numele câ-
torva< „Minerva” (Bistriţa), „Controla”
(Timişoara), „Familia” (Pesta şi, apoi,
Oradea), „Foaia ilustrată” (Sibiu),

„Foaia poporului” (Sibiu), „Gazeta de
Transilvania” (Braşov), „Gutinul” (Ba-
ia Mare), „Luminătorul” (Timişoara),
„Rândunica” (Sibiu), „Steaua” (Pan-
ciova – Banatul Sârbesc) cu doine, cân-
tece, strigături, balade şi poveşti. 

În anul 1894 a tipărit volumul Lira
Bihorului, apărut la Tipografia Aurora
din Gherla. A doua ediţie s-a tipărit,
postum, în anul 1908. Scrierea este de
fapt o broşură de 48 de pagini, care
conţine balade. Specialiştii au afirmat
că nu mai păstrează autenticitatea cân-
tecelor publicate în revistele amintite.
Interesant este că a doua ediţie are 64
de pagini; sursa care face această afir-
maţie opinează că autorii din categoria
lui Antoniu Popp „sunt primii care au
cules poezii populare româneşti ine-
dite şi prin publicaţiile lor au făcut cu-
noscute părţi din acest produs sufle-
tesc şi spiritual al neamului. Ei au ac-
tivat benevol, dintr-un sentiment
naţional şi atraşi de eterna frumuseţe
a poeziei noastre populare”.

Cele mai fructuoase 
colaborări

Se distinge în mod deosebit cola-
borarea lui Antoniu Popp la „ziarul
beletristic şi de distracţiune”, „Miner-
va”, apărut la Bistriţa între anii 1891 şi
1894, sub redacţia lui George Curtea-
nu, care în acelaşi timp era şi proprie-

tar şi editor. Dintre alţi colaboratori ai
acestei publicaţii îi amintim pe Ion
Pop-Reteganul, Petre Dulfu, Ilarie
Chendi, George Coşbuc, V.B. Munte-
nescu, Virgil Oniţiu. Revista şi-a în-
cheiat activitatea din „duşmănie a ofi-
cialităţilor” şi, conform aprecierii re-
dactorilor, din „motive vrednice de o
inimă strâmtă, care s-a năpustit asupra
revistei noastre din o parte, pre care a
o arăta aici nu avem spaţiu, dar nici
voie”. Este de semnalat faptul că multe
colaborări ale lui Antoniu Popp sunt
expediate din Satu Mare, deci din vre-
mea studenţiei sale.
A mai colaborat la revista „Rândunica.
Foaie literară-beletristică”, care a apă-
rut la Sibiu, în anii 1894 şi 1895, sub
conducerea lui Silvestru Moldovan.
Au mai semnat în această publicaţie<
Andrei Bârseanu, Petre Dulfu, Mar-
gareta Moldovan, V. B. Muntenescu,
Lucreţia Suciu-Radow, Ilie Demetres-
cu, Iuliu I. Roşca, dar şi un sătmărean,
Corneliu Dărăbant.

La o altă publicaţie sibiană, „Foaia
ilustrată”, a colaborat cu trei doine po-
porale, autorul care ne precizează acest
lucru afirmând că ar fi vorba despre
un învăţător. Înainte de a debuta, pri-
meşte un răspuns sec la rubrica „Co-
respondenţa foii”: „A. P., teolog, Szat-
már< Doinele, da; celelalte, nu”. Se afir-
mă că „poeziile populare publicate de
el în Foaia ilustrată sînt compuse din
fragmente izolate, fără o temă lirică
unitară, în care sînt exprimate dorul,
dragostea, jalea de cătănie şi dorul de
haiducie, teme specifice liricii popu-
lare”.

A colaborat şi la „Familia” lui Iosif
Vulcan cu literatură populară, în două
rânduri. Se ştie că Iosif Vulcan şi-a dat
seama de importanţa culegerilor de
folclor. Antoniu Popp se alătură cu
contribuţiile sale unor nume cu renu-
me în domeniu, precum< Miron Pom-
piliu, Andrei Bârseanu, I. U. Jarnik,
Vasile Sala, Ion Pop-Reteganu, Petre
Ispirescu, Ath. Marienescu, dar şi în-
văţătorului din Baia Sprie, Florian
Danciu, care a cules folclor din părţile
sătmărene. De fapt culegători de fol-
clor pentru „Familia” au existat din
întreg spaţiul locuit de români, în spe-
cial remarcându-se intelectuali de la
sate.

În anul 1901 îi regăsim semnătura
în volumul Almanachul preotului ro-
mân, editat de părintele Corneliu Da-
rabant la tipografia Aurora, A. Todo-
ran din Gherla. Volumul conţine arti-
cole de interes preoţesc, dar şi litera-
tură, în cuprinsul lui mai regăsindu-
se semnăturile unor alţi preoţi născuţi
în părţile noastre ca Felician Bran sau
George Şuta. 

A colaborat şi la „Gazeta Transil-
vaniei” cu două articole despre un pre-
ot-paşoptist sătmărean< Două prefeţe
ale opurilor lui Moise Sora Noacu şi
Moise Sora Noacu. Articolele sale va-
lorifică informaţii lăsate viitorimii pe
nişte cărţi bisericeşti, chiar de către
revoluţionarul din Hurezu Mare. An-
toniu Popp readucea astfel în memoria
contemporanilor săi personalitatea
unui merituos luptător pentru drep-
turile românilor din părţile noastre.

Impresionanta 
corespondenţă

De mare importanţă pentru con-
turarea profilului spiritual al lui An-

toniu Popp sunt câteva scrisori adre-
sate apropiaţilor săi. Vom reproduce
fragmente din două scrisori expediate
la 12 iunie 1895 din Giuliţa, prima pa-
rohie în care a slujit, părinţilor săi<

Iubita mea mamă! Într-o zi ca-
ntr-alta iubirea mea e nestrămutată
faţă de D-ta. Că te iubesc, din nenu-
măratele dovezi ce ţi le-am arătat ştiu
că ştii< cu toate acestea, serbându-ţi
astăzi ziua onomastică a D-tale, nu pot
face, ca să nu-mi exprim întru atât în-
cât pot, căci precum inima mea
simţeşte, limba mea nu e în stare să-ţi
spună – simţămintele de dragoste, iu-
bire şi de afecţie. Să poţi privi în inima
mea ai vedea mai mult decât îţi pot
spune şi te încredinţez...

Iubită şi dulce mamă! Cea mai mi-
că odraslă a D-tale drept mulţămită
pentru grija, scutul şi alte bunătăţi ce
i le-ai întins dela naştere până azi, îţi
aduce tributul recunoştinţei. Ţi-ai îm-
plinit misiunea, chemarea şi dătorinţa
de mamă ca puţine altele. Trăiască-te
Dumnezeu mulţi-mulţi ani, ca îm-
preună cu dulcele meu tată să fii îm-
părtăşită de cea mai mare îndestulire>
bucurându-te de fericire, norocul şi
de iubirea mea şi a fraţilor mei pentru
care multe zile şi nopţi ţi-ai zbuciumat
trupul şi ţi-ai neliniştit inima. La mulţi
ani, întru deplină sănătate, fericire şi
îndestulire.

Iubitul meu tată! Inima iubitoare
ceea ce păstrează faţă de iubitul ei şi le
arată atât prin fapte cât şi prin cuvinte.
Azi când cu toţi sărbătorim ziua şi săr-
bătoarea patronului D-tale şi ziua ono-
mastică, grăbesc şi eu ca în semn de
recunoştinţă pentru cele ce ai făcut
pentru mine să-ţi exprim sentimentele
de iubire şi recunoştinţă ce ţi le păstrez,
rugându-te ca, “precum” într-o oglin-
dă să cauţi şi în inima mea, ca aşa apoi
să vezi câtă asemănare este între iubi-
rea ce o ai faţă de mine, şi între iubirea
ce eu o păstrez faţă de D-ta.

Trăiască-te cel ce ţine lumea şi-ţi
lungească firul vieţii preste mulţi,
mulţi ani, bucurându-te cu prea iubita
mea mamă de fericirea, norocul, să-
nătatea şi de împlinirea şi realizarea
tuturor dorinţelor ce unul altuia o pof-
tim. La mulţi ani!

Mărturia fotografică 

Demersul nostru de redescoperire
a unui cărturar de talia lui Antoniu
Popp nu ar fi fost posibil fără sprijinul
domnului profesor Vasile Părău, care
ne-a dăruit marea majoritate a docu-
mentelor pe care se bazează articolul
nostru. Printre documentele donate şi
puse la dispoziţia noastră de acest dis-
tins prieten al Bibliotecii Judeţene,
profesorul Părău, căsătorit cu nepoata
învăţătorului Corneliu Popp, se nu-
mără şi fotografia publicată pe pagina
1. Imaginea ilustrează încă o dată le-
găturile cărturarului Antoniu Popp cu
ţinuturile noastre, căci poza este rea-
lizată în anul 1895 în oraşul Satu Mare,
în atelierul fotografic Pentek, situat în
actuala Piaţă a Libertăţii, la nr. 18. Stra-
iele lui Antoniu Popp arată şi ele dra-
gostea unui tânăr intelectual pentru
folclorul izvorât din înţelepciunea ne-
amului său. 

Viorel Câmpean 
Marta Cordea

Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Fragmente din două scrisori expediate de Antoniu Popp părinților săi la 12
iunie 1895 din Giuliţa, prima parohie în care a slujit

Teologia a început să o studieze la Oradea, fiind coleg cu Petru German. A absolvit însă aceste
studii la Satu Mare în anul 1892. De-a lungul anilor în Seminarul Latin (Romano-Catolic) din
oraşul Satu Mare s-au format o serie de clerici care au făcut cinste hainei preoţeşti greco-catolice<
Simeon Antal, Simeon Toma, George Şuta, Alexa Pop, Pamfil Ossian. Antoniu Popp se alătură cu
cinste acestor slujitori ai neamului românesc. 

Culeg[torul de folclor Antoniu Popp 
;i leg[turile lui cu s[tm[renii
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Denumirea latin[, Alchillea
milefolium, ne aminte;te de Ahi-
le, a c[rui ran[ s]nger]nd[, spune
legenda, a fost oblojit[ de to-
var[;ul s[u de lupt[ chiar cu frun-
zele m[runte ale acestei plante.
Mai t]rziu, solda\ii romani au fost
`nv[\a\i de medicul Discorides s[-
;i trateze r[nile cu aceea;i plant[
de leac. 

De fapt, p]n[ ̀ n zilele noastre, coa-
da ;oricelului este folosit[ pentru cali-
tatea ei de a favoriza vindecarea r[ni-
lor.

Generalit[\i

Coada ;oricelului este o plant[ er-
bacee din familia compozitelor, cu tul-
pina de 20-80 de centimetri, care cre;te
at]t la ;es c]t ;i la munte. Frunzele ei
de un verde ̀ nchis sunt divizate ̀ n mai
multe segmente, aspect reflectat de nu-
mele latin de "millefolium", adic[ "o
mie de frunze". Capetele plate ale in-
florescen\elor alc[tuite din flori albe
sau roz apar vara, `n iunie-iulie.

Ca utilizare terapeutic[ se folosesc
at]t inflorescen\ele separat c]t ;i p[r\ile
aeriene ale plantei cu flori cu tot, `n
func\ie de scopul urm[rit.

Se recolteaz[ c]nd floarea a ajuns
la maturitate ;i obligatoriu pe timp
`nsorit, `ntruc]t atunci este puternic
mirositoare ;i con\ine cea mai mare
concentra\ie de substan\e active.

Coada ;oricelului poate fi culeas[
din f]ne\e, paji;ti, terenuri virane, de
la marginea p[durilor, `n nici un caz

din apropierea ;oselelor intens circu-
late.

~n tradi\ia popular[ aceast[ plant[
era folosit[ mai ales pentru tratarea
t[ieturilor ;i r[nilor. ~n unele zone, se
pisa planta, ori numai frunzele ei, se
storcea seva pe ran[ sau t[ietur[. ~n
alte p[r\i, frunzele se pisau, se ameste-
cau cu gr[sime ;i a;a se puneau, ori se
uscau, se sf[r]mau ;i se pres[ra praful.
Frunzele uscate ;i sf[r]mate se puneau
`ntre degetele de la picioare contra
op[relilor, iar crude ;i pisate pe
b[t[turi.

Ac\iuni terapeutice

Propriet[\ile majore ale plantei se
datoreaz[ uleiului volatil con\inut.
Coada ;oricelului, preparat[ sub di-
verse forme, are efecte benefice ̀ n tra-
tarea multor afec\iuni, la persoane de
toate v]rstele.

Folosit[ pe timp ̀ ndelungat este efi-
cient[ ̀ n gastrita hiperacid[, ulcer gas-
tric ;i duodenal, inflama\ii ale tractului
gastro-duodenal. Stimuleaz[ func\iile
ficatului ;i vezicii biliare, calmeaz[ co-

licile hepatice, insuficien\a biliar[, dis-
chinezia biliar[, intensific[ semnifica-
tiv secre\ia biliar[.

Coada ;oricelului amelioreaz[ di-
gestia, sindromul dispeptic cu indige-
stii cronice, colite, enterocolite, spasme
gastro-intestinale, balon[ri ;i meteo-
rism. Opre;te hemoragiile stomacale,
este benefic[ `n tratarea colonului iri-
tabil, a hemoroizilor, regleaz[ tranzitul
intestinal ;i cre;te pofta de m]ncare.

Aceasta plant[ modest[ ca aspect
este benefic[ `n prevenirea litiazei re-
nale, insuficien\ei renale ;i enurezis
(urinare involuntar[).

Coada ;oricelui trateaz[ diverse
afec\iuni respiratorii, combate st[rile
alergice, nevrozele, durerile de cap,
oboseala general[. Intervine ̀ n cardio-
patia ischemic[, angina pectoral[ ;i
congestia cerebral[, reduce hiperten-
siunea arterial[.

Afec\iunile ginecologice pot fi
`ndep[rtate sau ameliorate cu ceai,
tinctur[ sau b[i cu Coada ;oricelului.

Regleaz[ fluxul menstrual, ate-
nueaz[ simptomele dismenoreei, di-
minueaz[ hemoragiile menstruale ori
s]nger[rile la nivelul mucoasei vagi-
nale.

Extractele de Coada ;oricelului
sunt recomandate ̀ n Germania pentru
cazuri de incontinen\[ ;i diminuarea
chisturilor ovariene.

Studii recente confirm[ faptul c[
aceast[ plant[ medicinal[ previne
apari\ia cancerului de col uterin ;i di-
minueaz[ simptomatologia `n perioa-
da de premenopauz[.

Exemple de administrare

Centrul Medical al Universit[\ii
Maryland a demonstrat ;tiin\ific efec-
tul pe care `l are Coada ;oricelului ca
relaxant al \esuturilor  musculare ne-
tede, `ndeosebi musculatura uterului
;i cea a sistemului digestiv, ceea ce cal-
meaz[ crampele musculare ;i s]nge-
rarea. Planta se consum[ sub form[ de
extract lichid sau ceai prin ad[ugarea
a 2 linguri\e de Coada ;oricelului us-
cat[ `ntr-o can[ cu ap[ fierbinte ;i o
infuzare de 10 minute. Aceast[ infuzie
are un gust foarte amar, dar dup[ cum
spunea Leonardo da Vinci "tot ceea ce
este nepl[cut la gust este s[n[tos".

~n cazul anexitelor se fac b[i de
;ezut cu aceast[ plant[, iar `n caz de
prolaps uterin se fac b[i de ;ezut o pe-
rioada `ndelungat[ ;i se beau 4 ce;ti
de ceai de cre\i;oar[ pe parcursul unei
zile.

Coada ;oricelului poate fi ameste-
cat[ cu alte plante ;i consumat[ sub
form[ de ceai pentru tratarea r[celii ;i
gripei. Ajut[ la producerea transpira\iei
care scade temperatura corpului ;i
mic;oreaz[ febra.

~n acest caz se recomand[ combi-
narea plantei cu menta ;i florile de soc.
Din acest amestec se pune o linguri\[
`ntr-o can[ cu ap[ fierbinte, se las[ 10
minute la infuzat ;i se repet[ procesul
de 3 ori pe zi.

Coada ;oricelului poate interac\io-
na cu sedative, medicamente antiacide
pentru stomac ;i medicamente pentru
tensiunea arterial[. De asemenea, nu
este indicat[ femeilor `ns[rcinate sau
celor care al[pteaz[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

Coada ;oricelului, preparat[ sub diverse forme, are efecte benefice `n tratarea
multor afec\iuni

Coada ;oricelului amelioreaz[ digestia, sindromul dispeptic cu indigestii cronice, colite,
enterocolite, spasme gastro-intestinale, balon[ri ;i meteorism. Opre;te hemoragiile stomacale,
este benefic[ `n tratarea colonului iritabil, a hemoroizilor, regleaz[ tranzitul intestinal ;i
cre;te pofta de m]ncare.

Unele alimente pe care le ave\i `n
c[mar[ pot s[ fie adev[rate calmante
pentru arsuri.

De pild[, fulgii de ov[z. Pute\i s[
`ncerca\i urm[toarea re\et[< `mpache-
ta\i fulgi usca\i de ov[z `ntr-o bucat[
de p]nz[. Trece\i-o pe sub un jet de ap[
rece, colectat[ ̀ ntr-un castron. Arunca\i
fulgii de ov[z ;i muia\i o bucat[ de fla-
nel[ ̀ n lichidul respectiv. Aplica\i o dat[
la 2-4 ore.

La fel de bine pute\i folosi laptele
degresat. Amesteca\i 250 ml de lapte
degresat cu 1 litru de ap[ ;i ad[uga\i
c]teva cuburi de ghea\[. Muia\i c]teva
buc[\i de flanel[ `n acest lichid ;i apli-
ca\i 15-20 de minute  o data la 2-4 ore.

O alt[ op\iune ar fi s[ amesteca\i
m[lai ;i ap[ p]n[ rezult[ un terci pe
care s[ `l aplica\i pe arsur[.

Mai pute\i `ncerca s[ domoli\i ar-
surile cu frunze de salat[ op[rite. Sucul
rezultat `l r[ci\i la frigider, dup[ care
cu o dischet[ `nmuiat[ `n lichid pute\i
tampona ;i masa u;or pielea afectat[.

:i iaurtul este o variant[ excelent[.
~l pute\i aplica `n strat sub\ire pe toate
zonele cu arsuri. Limpezi\i cu un du;
rece ;i usca\i-v[ prin tamponare u;oar[.

Dac[ suferi\i de arsuri pe pleoape,
pentru a diminua tumefierea ;i a calma
durerea aplica\i plicule\e de ceai muiate
`n ap[ rece. Ceaiul con\ine acid tanic,
care s-ar p[rea c[ reduce durerea pro-
vocat[ de arsuri solare.

:tefania C.

Leacuri din c[mar[ ce
calmeaz[ arsurile solare

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST

Coada ;oricelului este una dintre 
cele mai populare plante medicinale
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RE}ETE

Salat[ r[coritoare cu ton

Pr[jitur[ cu mac 
;i cartofi

Mod de preparare<

Tăiem legumele pe lungime, în fâşii
cât mai subţiri, sau eventual, le putem
răzui, tot așa, fâșii înguste, după care
le amestecăm uşor cu conserva de ton
scursă în prealabil de zeamă. Aşezăm
amestecul într-un bol încăpător de sti-

clă. Pentru prepararea dressing-ului
stoarcem lămâia şi o amestecăm cu 5-
6 linguri de ulei de măsline, adăugăm
sare, piper şi seminţele de susan puţin
prăjite. Turnăm acest dressing peste le-
gumele deja amestecate şi asezonăm
cu frunze de pătrunjel tăiate. Având în
vedere că am folosit și ingrediente cu
textură mai tare, mâncarea este destul
de sățioasă. Cantitatea de salată este
suficientă pentru 2 persoane.

Ingrediente< 

O conservă de ton bucăţi, un
morcov proaspăt, un ardei capia
roşu şi unul galben, o ceapă mică
roşie, un fir de ceapă verde, un
sfert de căpăţână de varză proas-
pătă, câteva boabe de mazăre
verde opărită, ulei de măsline,
sare, piper, zeamă de lămâie, se-

minţe de susan.

Mod de preparare<

Făina se freacă bine-bine cu untura,
apoi se adaugă zahărul, zahărul vanilat,
praful de copt, sarea și gălbenușul de
ouă se amestecă, apoi încet, se adaugă
smântâna, până când aluatul capătă o
consistență potrivită pentru întins. Se

mai frământă puțin și se împarte în
două. Se întinde la mărimea tăvii și se
pune în tava unsă cu unt sau untură.
Blatul se unge foarte subțire cu gem.
Cartofii curățați se fierb și se zdrobesc
până devin păstoși și încă până când
încă e fierbinte se amestecă cu macul,
gălbenușurile de ouă, zahărul și cu coa-
ja de lămâie, apoi cu grijă, se amestecă
cu albușurile bătute spumă tare. Se
toarnă peste primul blat, se așează din
nou un strat foarte subțire de gem, apoi
și blatul următor, sau în loc de blat se
pate face un grilaj. Se coace în cuptor
preîncălzit, la foc potrivit, circa 30 mi-
nute. Se ornează cu zahăr pudră, sau
eventual cu gem.

Ingrediente< 

Pentru blaturi< 1/2 kg făină
fină, 4 linguri de untură, 4 linguri
de zahăr, 4 gălbenușuri de ouă,
1-2 plicuri zahăr vanilat, un plic
de praf de copt, un vârf de cuțit
de sare, și 2-300 g de smântână
(în funcție de grosimea sa). Pen-
tru umplutură< 500 g de zahăr
tos, 6 ouă, coaja rasă de la o lă-
mâie, 500 g de cartofi fierți, 400
g de mac măcinat, 1-2 linguri de

gem de caise.

P[st[i sc[zu\i

Mod de preparare<

Fasolea verde curățată și ruptă în
bucăți de circa 3 cm se fierbe în apă
ușor sărată (se poate folosi și conservă).
Din ulei și făină se prepară un rântaș
ușor auriu, se adaugă o linguriță de bo-
ia, apoi și păstăii fierți. Se adaugă câte

puțin și din apa în care s-a fiert fasolea
(sau zeama de la conservă), până când
se formează o zeamă păstoasă. Se adau-
gă condimentele și mărarul mărunțit,
precum și smântâna zdrodită bine în
prealabil, adăugând și 2-3 linguri de
zeamă fierbinte. Frunzele de pătrunjel
se pot adăuga, fie odată cu mărarul, fie
doar le servire. Mâncarea se mai lasă
pe foc până când începe din nou să
fiarbă. Se servește ca mâncare indivi-
duală, sau garnitură la carne fiartă sau
prăjită, cârnați prăjiți, sau cu ochiuri
de ouă. 

Ingrediente<

600 g de fasole verde (cu păs-
tăi albi), 150 g de smântână, circa
5-6 linguri de ulei, 3 linguri de
făină, sare, piper, boia de ardei
dulce, o legătură mică de mărar
verde, câteva frunze de pătrunjel
(nu obligatoriu).

Ciorb[ haiduceasc[
cu afum[turi

Mod de preparare< 

Atât carnea afumată, cât și cea
proaspătă se taie cubulețe, cea afumată
este indicat să se lase peste noapte la
înmuiat în apă rece. Slănina tăiată cu-
bulețe se prăjește puțin, se adaugă cea-

pa mărunțită, se călește, apoi se adaugă
toată carnea, tăiată cubulețe, precum
și ardeii și roșia. Se călesc bine toate
ingredientele, se adaugă zarzavaturile
și toate legumele se presară cu boia, se
amestecă și se stinge cu circa 2,5 litri
de apă, se condimentează și se fierbe
până când toate ingredientele se în-
moaie bine. Tăițeii se fierb separat, în
apă ușor sărată. Se strecoară și se ames-
tecă cu supa, după ce aceasta se ia de
pe foc. Se poate servi cu smântână, pă-
trunjel verde, sau ardei iute.

Ingrediente< 

100 g de slănină afumată, o
ceapă mare, un ardei gras, o ro-
șie, sau o lingură de bulion, 200
g de carne afumată (costiță, șun-
că, cefă, etc.), 500 de fasole verde,
circa 150 g carne de porc, 2 mor-
covi, 1 pătrunjel, alte legume și
zarzavaturi ce aveți, 150 g tăiței
mărunți pentru supă, o lingură
de boia de ardei iute, sare, piper,
bază pentru mâncăruri, eventual
o legătură de pătrunjel verde și

smântână la servire.

Cireşele se numără printre
fuctele timpurii. Majoritatea con-
sumatorilor cunosc doar aportul
de vitamine al acestor fructe.
Puţini cunosc câte efecte miracu-
loase au atât fructele, cât şi
codiţele cireşelor pentru sănătatea
noastră. În scopuri terapeutice se
folosesc fructele bine coapte, in-
tens colorate şi neatacate de dău-
nători.

Paralel se colectează, separat, codiţele
fructelor, care se usucă la soare în strat
subţire. Pentru a evita mucegăirea sau
brunificarea, codiţele se întorc în fiecare
zi și se păstrează în pungi de hârtie. În
aceste condiţii, codiţele vor avea gust
amărui-astringent și culoarea brun-ver-
zuie. Cozile de cireșe sau de vișine au pu-
ternice efecte diuretice, datorită conţin-
utului ridicat de săruri de potasiu și fla-
vonoide. În plus, s-au constatat și pro-
prietăţi astringente și antidiareice, apoi
proprietăţi depurative, antifebrile și an-
tiinflamatoare renal.

Cozile de cire;e

Ceaiul din cozi de cireșe este reco-
mandat în o serie de afecţiuni. Iată câteva
recomandări din partea celor care prac-
tică medicina naturistă< afecţiuni renale
(litiază urică, pielite, nefrite, pielonefrite,
cistite, uretrite, retenţie urinară, colici
renali, infecţii renale, hidropizie);
afecţiuni ale aparatului digestiv (diaree,
ascită)> reumatism, gută, artrite> preve-
nirea aterosclerozei și pericarditei> tra-
tarea edemelor și a celulitei.

Utilizarea cozilor de cireșe se face sub
formă de< decoct preparat dintr-un pumn
de codiţe uscate la 600 ml apă rece> se
fierbe 10 minute la foc mic, se infuzează
acoperit 20 minute, se îndulcește și se
bea călduţ între mese, prin fracţionare
în 3-4 reprize în cursul zilei, având efect
în tratarea durerilor de rinichi provocate
de litiază renală. Pentru a îmbunătăţi gus-
tul, ceaiul strecurat se toarnă fierbinte
peste 250 g cireșe proaspete sau mere tă-
iate în felii, ţinându-se vasul acoperit încă
20 de minute> infuzia din cozi de cireșe,
neîndulcită, se bea contra tusei, la dureri
de stomac și lumbago, precum și în boli
de rinichi. În uz extern se fac băi de mâini
și picioare cu decoct din cozi de cireșe
(un pumn de cozi uscate la un litru apă
clocotită)> se fierbe 5 minute, se infuzează
acoperit 10 minute și se fac două băi pe
zi.

Efectele curei cu fructe

Fructele de cireș prezintă efecte diu-
retice, laxative, depurative, detoxifiante,
antianemice, hemostatice, sedative, an-
timigranoase, diaforetice, antigripale, hi-
potensoare, antireumatismale, remine-
ralizante, energizante fizic și psihic, to-
nice, reconfortante, răcoritoare. Consu-
mul de fructe are efecte vindecătoare în<
boli ale aparatului digestiv (constipaţie,
gastrite, atonie hepatică, vome, colite de
fermentaţie și de putrefacţie, hepatite cro-
nice, litiază biliară, dureri de stomac, gas-
troenterite). Un rol important al fructelor
constă în favorizarea digestiei, ca urmare
a normalizării tranzitului intestinal. 

Cireșele proaspete se consumă în se-
zonul de coacere timp de 10 zile conse-
cutiv, în alternanţă cu vișine (10 zile).
Cantitatea zilnică este de 500 de grame,
pentru a înlocui una din mesele zilnice.
Efectele curei sunt deosebit de favorabile
în eliminarea toxinelor și a altor deșeuri
metabolice, datorită acţiunii de curăţire
a sângelui.

Efecte bune ale curelor de cireșe
proaspete se constată și în combaterea
unor afecţiuni cardiace sau în poliartrite
reumatoide.

Ioan A.

Cire;ele pot deveni
remedii în hepatite,
litiaz[ biliar[, dureri

de stomac

Cireşele se numără printre fuctele timpurii. Majoritatea consumatorilor cunosc doar aportul
de vitamine al acestor fructe. Puţini cunosc câte efecte miraculoase au atât fructele, cât şi codiţele
cireşelor pentru sănătatea noastră.

rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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MOD~

Curentul “mini-me” a deve-
nit din ce în ce mai puternic în
ultimii ani. Cu alte cuvinte, ma-
rile case de modă, designerii şi
brand-urile impulsionează pă-
rinţii să îşi transforme copiii în
miniaturi fashionable ale lor.

Deși, acest curent nu este nou, fi-
ind foarte vizibil în rândul celebri-
tăţilor internaţionale, copiii și părinţii
au acum numeroase surse de inspi-
raţie< Harper și Romeo Beckham, Suri
Cruise, Milan (fiul Shakirei cu Pi-
quet), Kingston (fiul lui Gwen Ste-
fani). Cu alte cuvinte, “așa mam[, așa
fiica” a devenit mai mult decât o ex-
presie... este dictonul unui curent ves-
timentar!

Casă de modă Burberry, propune
ca magia și șarmul colecţiilor femi-
nine și masculine Burberry Prorsum,
London și Brit să se regăsească și în
colecţia dedicată copiilor! Aceasta cu-
prinde trench-uri clasice, rochii cu
celebrul check, jachete din jeans, po-
lo-uri cu cavalerul Burberry, seturi
pentru botez, evident cu o reinter-
pretare chic&young, dar și cu accente
clasice inspirate din moștenirea  și
tradiţia brand-ului. 

Linia Burberry Kids reunește ele-
mente din colecţiile Prorsum "The
Birds and The Bees" și "Book Co-
vers&Bruce Chatwin", în care
predomină elemente și printuri
ce fac referire la vremea și spi-
ritul britanic. Inspirate din
look-urile de runway, colecţia
Burberry adresată copiilor se re-
marcă prin materiale organice și
lejere, imprimeuri colorate și ju-
căușe (de inspiraţie retro) cu un
puternic impact vizual, dar adap-
tate totuși vârstei și preocupărilor
celor mici.

Colecţia Little Marc Jacobs
de primăvară-vară a fost creată
sub atentă supraveghere a lui
Marc Jacobs însuși.  Noua
echip[ de designeri ai liniei
Marc by Marc Jacobs, Luella
Bartley și Katie Hillier, a că-
ror colecţie a fost prezenta-
tă la New York a pus o pu-
ternică amprent[ și asupra
liniei vestimentare pentru
pitici. Influenţele mini-me
sunt evidente< rochiţele au
primit o notă retro sau ele-
mente chic (paiete, pli-
seuri, imprimeuri distinc-
te și nuanţe ţări), iar hai-
nele de băieţi au fost per-
sonalizate cu personaje
distractive!

În aceeași notă,
colecţia Hugo Boss
(lider în modă high-
end) a creat o co-
lecţie modernă și
relaxată pentru
linia Boss
Kids, fără

a pierde
aerul  ele-

gant prin ca-
re s-a impus.
Tricourile

polo, cămășile,
short-urile și bermudele, jachetele și
cardiganele predomină în această co-
lecţie dedicată celor mici cu aspiraţii
de oameni mari.

Dac[ `n materialul al[turat
am spus ce se poart[, `n materia-
lul ce urmeaz[ vom spune ;i cum
nu este bine s[ fie `mbr[ca\i co-
piii. De multe ori din prea mult[
dragoste, p[rin\ii `;i las[ copiii
s[ se `mbrace cum vor. Asta nu
este bine pentru c[, la fel ca ;i `n
cazul adul\ilor, hainele trebuie
alese `n func\ie de v]rst[.

Hainele cu inscrip\ii nepotrivite gen
“Sun[-m[” sau “Iubesc b[ie\ii `n uni-
form[” fac parte din cateogira hainelor
care nu se potrivesc copiilor. Din p[cate
acestea sunt doar o parte dintre mesajele
indecente inscrip\ionate pe articolele
pentru copii. ~n afara de acestea, marile
magazine comercializeaz[ tricouri prin
intermediul c[rora micu\ii se pl]ng de
p[rin\ii lor, vorbesc ur]t despre temele
;i lec\iile de la ;coal[ sau abordeaz[ tema
rela\iilor.

Trebuie s[ existe o limit[
`ntre realitate ;i fic\iune

Copiii trebuie s[ se comporte ̀ n con-
formitate cu v]rsta lor ;i s[ nu mai
`mbrace h[inu\e rebele. ~n str[in[tate,
protestele m[micilor scandalizate au
avut ̀ n majoritatea cazurilor succes, ma-
rii creatori fiind nevoi\i s[ retrag[ arti-
colele de pe rafturile magazinelor ̀ n ur-
ma sesiz[rilor f[cute de ele.

Marele serial Hannah Montana a
avut un adev[rat success. Toate feti\ele
visau s[ fie Hannah Montana ;i ;i-au
dorit s[-;i schimbe `nf[\i;area ;i s[ aib[
brusc un p[r mai lung ;i mai str[lucitor.
Micile domni;oare au `nceput chiar s[
apeleze la tot felul de accesorii pentru a
p[rea mai interesante, printre care ;i pe-
ne sau benti\e cu p[r fals. Acestea nu
doar c[ ofer[ un look nepotrivit, dar nici
nu sunt s[n[toase pentru p[rul n[zdra-
vanelor. Trebuie s[ existe o limit[ `ntre
realitate ;i fic\iune ;i oric]t de mult ;i-
ar dori micu\ul dumneavoastr[ s[ se-
mene cu un personaj din desene este bi-
ne s[ fie o dorin\[ controlat[.

Costume de baie nepotrivite

Vacan\a se apropie, iar majori-
tatea copiilor ̀ ;i doresc la mare. Ce
costum de baie i se potrive;te
feti\ei? ~n niciun caz unul cu bikini.
Nici un costum `n dou[ piese nu
este recomandat dac[ feti\a abia
acum `nva\[ s[ mearg[ `n picioare.

Lenjeria intim[ inscrip\ionat[ cu
mesaje indecente a fost doar primul
pas `n industria articolelor de
`mbr[c[minte provocatoare pentru co-
pii. Ce-a urmat a fost ;i mai r[u, conform
m[micilor, care acuz[ produc[torii de
sutiene de o sexualizare exagerat[ a
feti\elor din zilele noastre.

Din aceea;i categorie a hainelor in-
decente fac parte ;i costumele f[cute
pentru anumite ocazii speciale cum este
de exemplu Halowenul. Oric]t de mult
;i-ar dori copilul dumneavoastr[ s[
`mbrace un costum extravagant nu este
bine s[-i permite\i acest lucru. Persona-
jele animate ar trebuie s[ fie principala
lui alegere.

Dac[ `n r]ndul domni;oarelor pan-
talonii cu talie joas[ au devenit un articol
obi;nuit, feti\ele ar trebui \inute departe
de astfel de h[inu\e. Pe l]ng[ faptul c[
sunt nepotrivite, ele s-ar putea transfor-
ma ;i `n cauza apari\iei unor probleme
de s[n[tate. Faptul c[ micu\ele stau me-
reu cu mijlocul dezgolit ;i sunt expuse
la condi\ii meteo nefavorabile poate pro-
voca anumite complica\ii.

Curentul “mini-me” a devenit din ce în ce mai puternic în ultimii ani. Cu alte cuvinte, marile
case de modă, designerii şi brandurile impulsionează părinţii să îşi transforme copiii în miniaturi
fashionable ale lor.

Copiii sunt inspira\ia
marilor designeri

Nu-i l[sa\i 
pe cei mici s[

`mbrace ce vor! 
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DIET~

Ceaiurile pentru sl[bit ajut[ la
purificarea organismului, eli-
mind toxinele acumulate, dar ;i
excesul de ap[. Atunci c]nd vre\i
s[ \ine\i o diet[ e bine s[ include\i
`n regimul de zi cu zi ;i un ceai.
Ceaiurile pentru sl[bit pot fi con-
sumate ;i dup[ mesele copioase,
pentru a ajuta organismul s[ di-
gere mai u;or excesul de gr[simi.

Ceaiul de soc este unul dintre cele
mai recomandate ceaiuri pentru sl[bit,
`ntruc]t elimin[ toxinele din organism,
fiind diuretic ;i `ntr-o mic[ masur[ la-
xativ. Pe l]ng[ propriet[\ile diuretice,
acesta este ;i foarte aromat ;i pl[cut la
gust chiar ne`ndulcit. Pute\i  prepara de
diminea\a un litru de ceai pentru ̀ ntrea-
ga zi. La un litru de ap[ ave\i nevoie de
6 linguri de flori de soc uscate. Ceaiul de
soc se prepar[ prin infuzie, turn]nd ap[
clocotit[ peste flori ;i l[s]nd acoperit 10
- 15 minute. Este ideal de consumat cu
felii de l[m]ie.

Consumat `n exces, ceaiul de
ment[ constip[

Ceaiul negru are propriet[\i
asem[n[toare cu ale ceaiului verde, in-
tensific]nd metabolismul ;i favoriz]nd
arderea gr[similor. Cercet[ri recente au
demonstrat c[ dou[ dintre substan\ele
prezente `n ceaiul negru - teaflavina ;i
tearubigina - se comport[ asem[n[tor
cu insulina, control]nd nivelul glicemiei.

Ceaiul de coada calului ajut[ orga-
nismul s[ elimine toxinele din s]nge
av]nd `n acela;i timp ;i o ac\iune anti-
microbian[. Ceaiul se prepar[ din plant[
uscat[, cam 5 linguri\e la 1 litru de ap[
;i se bea pe parcursul unei zile.

Ceaiul de ment[ este o alt[ b[utur[
r[coroas[ care ajut[ la t[ierea poftei de
m]ncare. Prepar[ o infuzie din 2 lin-
guri\e de plant[ uscat[ sau c]teva frunze
de plant[ verde, peste care toarn[ ap[
clocotit[. Ceaiul de ment[ este ideal ;i

dup[ o mas[ copioas[, pentru c[ ajut[
la digestie. Aten\ie ̀ ns[, consumat ̀ n ex-
ces, ceaiul de ment[ constip[, fapt ce va
`ngreuna orice cur[ de sl[bire. De aceea
nu be\i mai mult de 3 c[ni pe zi ;i `ncer-
ca\i s[ `l alterna\i cu alte ceaiuri pentru
sl[bit. 

Ceaiul de urzic[ elimin[ apa acumu-
lat[ `n exces. Pentru un efect garantat,
ceaiul trebuie b[ut zi de zi p]n[ la dou[
luni. Se poate prepara sub forma unei
infuzii de 4-5 linguri\e de frunze uscate
de urzic[ la 1 litru de ap[ fiart[. Ceaiul
de urzic[ este indicat `n  cura de
sl[bire deoarece are un con\inut bogat
de vitamine ;i calciu. Pentru a ajunge la
rezultatele dorite este bine s[ consuma\i
aproximativ 1 litru de ceai de urzic[ pe
zi (de preferat diminea\a ;i dup[ masa
de pr]nz). 

Ceaiul de p[p[die este un ceai depu-
rativ, sudorific ;i diuretic. Se consum[

cam dou[ c[ni de ceai pe zi, preparat din
plant[ uscat[ - 2 linguri\e la o can[ de
ap[ fierbinte.

Ceaiul de anghinare ajut[ procesul
de digestie fiind un excelent tonic hepa-
tic. Se bea timp de o lun[ cam 2 c[ni de
infuzie de aghinare pe zi. Urmeaz[ o
pauz[ de dou[ s[pt[m]ni dup[ care se
reia cura.

Ceaiul verde este considerat de mul\i
ca o armă secretă în scăderea în greutate.
Unul dintre modurile prin care ceaiul
sus\ine eforturile de slăbire este stimu-
larea ușoară a vitezei de ardere a calorii-
lor din corp. Be\i cel puţin o ceașcă de
ceai verde pe zi. Fie că e fierbinte, fie că
îl preferaţi rece, acesta nu trebuie să vă
lipsească din meniul zilnic, deoarece aju-
tă la arderea grăsimilor și accelerează ar-
derile metabolice. Ceaiul verde este unul
dintre cele mai eficiente antioxidante, di-
zolv[ gr[simile ;i stopeaz[ absorb\ia aci-

zilor gra;i. El este indicat ̀ n toate dietele,
pentru c[ ajut[ la men\inerea greut[\ii
corporale, la echilibrarea fluidelor ̀ n or-
ganism ;i, ̀ n plus, inhib[ dezvoltarea ce-
lulelor nocive ̀ n organism ;i deci previne
cancerul, men\in]nd organismul t]n[r
pentru mai mult timp.

Ceaiul din frunze de dud este o alt[
solu\ie pentru persoanele care vor s[ sca-
pe de kilogramele `n plus. Se folosesc
doar frunzele de dud uscate. Ceaiul se
prepar[ dintr-o linguri\[ de frunze de
dud la 250 de ml de ap[ clocotit[. Se con-
sum[ dup[ fiecare mas[, iar pentru un
gust ;i mai pl[cut poate fi `ndulcit cu
miere.

Alte ceaiuri care sunt foarte eficiente
pentru sl[bit sunt ceaiul de cimbri;or,
care pune metabolismul lene; la lucru,
fiind un fel de cofein[ natural[, ceaiul
de rozmarin, care ac\ioneaz[ `mpotriva
stratului adipos ;i ajut[ foarte mult la

combaterea celulitei ;i ceaiul de anason,
un condiment care protejeaz[ stomacul
;i ficatul, care de obicei sunt cele mai
afectate `n cazul unui regim drastic de
sl[bire.

Mare aten\ie la ceaiurile speciale pen-
tru slăbit! Anumite plante din care sunt
făcute vă pot crea probleme de sănătate
dacă sunt consumate în cantităţi mari,
pe perioade îndelungate. În special, ar
trebui să fi\i prudente când vine vorba
despre ceaiuri pe bază de aloe, cătină și
Senna, care ac\ionează ca laxative, dar
pot cauza diaree, stări de vomă, crampe
abdominale, constipa\ie cronică, gre\uri,
moleșeală. În unele cazuri, pot avea efecte
destul de grave.

C]teva sfaturi simple pentru
rezultate uimitoare

Înlocuiţi cafeaua de diminea\ă cu
ceai negru și sucurile cu care acompania\i
mesele importante, cu același ceai, în va-
rianta rece. Ceaiul negru este plin de an-
tioxidan\i care ajută la detoxifierea or-
ganismului și la creșterea ratei metabo-
lice. Cafeaua, pe de altă parte, aduce un
plus de toxine în organism și poate crea
o stare de moleșeală din pricina faptului
că împiedică asimilarea în totalitate a vi-
taminelor.

Ceaiul alb este o altă variantă, dacă
nu vă place ceaiul negru sau ceaiul verde.
Gustul său este mai delicat, este plin de
antioxidant\i și are același efect asupra
metabolismului ca și celelalte două. Po-
trivit unui studiu realizat în trecut, ceaiul
alb scade presiunea arterială și nivelul
colesterolului rău, ceea ce înseamnă că
îmbunătă\ește sănătatea cardiovasculară.
Prin urmare, ave\i undă verde pentru a
face sporturi intense!

Toate ceaiurile ar trebui să fie dispo-
nibile și în versiunea decafeinizată, nu-
mai bună pentru persoanele care vor să
scape de dependen\a de cofeină. :i nu
vă lăsaţi înșelate de efectul de scurtă du-
rată al cofeinei, care taie apetitul și acţio-
nează ca diuretic, nu este suficient pentru
a scăpa de kilogramele în plus.

Ceaiul verde ajut[ la men\inerea
greut[\ii corporale

Dac[ nu sunte\i o mare con-
sumatoare de carne, dar sunte\i
con;tient[ c[ organismul are ne-
voie de proteine pentru a func\io-
na corect, pute\i alege alte alimen-
te bogate `n bogate `n proteine.

Legumele sunt prima alegere chiar
dac[ nu au a;a multe proteine ca ;i o
por\ie de carne. Pentru un plus de pro-
teine combina\i legumele cu cereale
integrale. Dar ca s[ face\i aceast[ tre-
cere de la carne la legume bogate `n
proteine trebuie s[ ;ti\i ce fel de legume
s[ alege\i a;a c[ ̀ n cele ce urmeaz[ vom
prezenta care sunt cele mai bogate sur-
se vegetale de proteine.

Soia, unul dintre cele mai
s[n[toase alimente

Maz[rea este o alegere bun[ ;i
s[n[toas[, iar la 130 de grame asigur[
3,5 grame de proteine. Pute\i consuma
maz[rea sub form[ de sup[ crem[.

Soia este un aliment s[n[tos, care
con\ine proteine, minerale, vitamine

;i fibre. La 100 de grame de boabe ma-
ture de soia, pr[jite uscat (f[r[ ulei)
avem 39,58 g proteine, la 100 g de boa-
be mature de soia, fierte avem 16,64
grame de proteine.

Spanacul este s[n[tatea verde din
farfurie. La 130 de grame asigur[ 3,5
grame de proteine. Broccoli con\ine ;i
el circa 2 grame de proteine, dar ;i mul-
te fibre. Varza de Bruxelles pe l]ng[
proteine mai con\ine vitamina K ;i po-
tasiu. 

Proteinele la micul dejun sunt foar-
te importante pentru că ne furnizează
energia de care avem nevoie pe par-
cursul zilei și ne conferă starea de sa\ie-
tate, astfel încât sunt esen\iale pentru
persoanele care doresc să slăbească,
dar și pentru cei care doresc să își creas-
că masa musculară. Din p[cate cele
mai multe persoane sar peste micul de-
jun ;i m]n[nc[ doar seara, iar asta
`ncetine;te metabolismul ;i favorizeaz[
depunerea colesterolului r[u ;i astfel
cre;te riscul de boli cardiovasculare,
diabet ;i obezitate. Pentru a evita acest
nu trebuie s[ s[ri\i niciodat[ peste mi-
cul dejun. Ou[le pot fi alegerea unui

mic dejun perfect. Sunt foarte bogate
`n proteine, dar pentru a profita din
plin de el trebuie consumat `ntreg. Un
ou `ntreg con\ine 6,26 grame protei-
ne.

O surs[ important[ de protein[ este
somonul. Pe l]ng[ proteine, somonul
con\ine ;i acizi gra;i Omega 3, foarte
importan\i pentru men\inerea
s[n[t[\ii. Sardinele con\in ;i ele Omega
3 ;i vitamina D. Trebuie doar s[ ave\i
grij[ ;i s[ le consuma\i proaspete.

Legumele amintite mai sus sunt ce-
le mai bogate ̀ n proteine ;i pot ̀ nlocui
cu succes carnea. Dar pe l]ng[ ele pu-
tem alege lactatele. Br]nza de vaci ofer[
toate substan\ele nutritive de care avem
nevoie, iar la o can[ de br]nz[ avem
16 grame de proteine.

Fructele `n coaj[ lemnoas[,
gustarea ideal[

Iaurtul este alegerea s[n[toas[ care
con\ine tot 16 grame la o can[, dar este
foarte important c[ nu con\ine zah[r. 

Fructele `n coaj[ lemnoas[ consti-

tuie gustarea ideal[. Migdalele, nucile,
fisticul, cajuu, alunele de p[dure toate
sunt o surs[ de vitamine, minerale,
gr[simi s[n[toase, fibre ;i mai ales
protein. Avantajul acestor gust[ri
s[n[toase este c[ pot fi luate
oriunde inclusive la birou,
la ;coal[ sau pot fi
p[strate `n dulap `n
ambalajul original.

Acestea sunt ali-
mentele pe care le
pute\i consuma
dac[ nu sunte\i o
mare consuma-
toare de carne,
dar dac[ v[ pla-
ce carnea ;i nu
vre\i s[ renun\a\i
la consumul ei
atunci alege\i car-
nea alb[ de pui
sau de curcan. Se
g[te;te rapid, este
ieftin[ ;i sunt cele
mai bogate sur-
se de protein
animale.

Alimentele bogate `n proteine

Înlocuiţi cafeaua de diminea\ă cu ceai negru şi sucurile cu care acompania\i mesele importante,
cu acelaşi ceai, în varianta rece. Ceaiul negru este plin de antioxidan\i care ajută la detoxifierea
organismului şi la creşterea ratei metabolice. 
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La sfârșitul săptămânii trecute, în
31 mai, Loga Dance School a participat
la Cupa Latino Angels, concurs orga-
nizat la Dej, unde au participat peste
300 de perechi de dansatori. Din cele 7
perechi de la Loga Dance School 5 pe-
rehi au intrat în finală, obținând 7 me-
dalii. Perechea Kengye Ádám și Illés
Tamara, a participat pentru prima dat[
în clasa E, fiind noua lor categorie în
care au avansat luna aceasta, unde au
obținut locul 4 din 12 perechi, tot de la
Loga Dance School, în această finala s-
a clasat pe locul 6 perechea Diousi Ra-
fael și Tala Alexia, care de o lun[ a trecut
în clasa E.

Cuplul de sportivi Pop Sebasitan și
Lungu Vivien, în clasa Precompetițio-
nal 3 dansuri, categoria 12-15 ani a ob-
ținut locul 1> Pușcaș Eduard și Pap
Ariana - clasa Precompetițional 3 dan-
suri, categoria 4-7 ani - locul 2> Pușcaș

Eduard și Pap Ariana - clasa Precom-
petițional 2 dansuri, categoria 4-7 ani -
locul 2> Pușcaș Eduard și Pap Ariana -
clasa Precompetițional 1 dans, catego-
ria 4-7 ani - locul 2> Kengye Ádám și
Illés Tamara - clasa E, categoria 12-13
ani - locul 4> Varga Andrei și Cherezsi
Jasmine - clasa Precompetițional 1
dans, categoria 8-9 ani - locul 5, iar
Diouși Rafael și Tala Alexia - clasa E,
categoria 12-13 ani au obținut locul 6.

Premii la Cupa Sătmarului

Tot în cursul lunii mai, Loga Dance
School a participat la Cupa Sătmarului,
concurs la care au participat peste 300
de perechi de dansatori. Din cei 37 de
sportivi participanți de la această școală
de dans 32 au dansat în finală, obținând
10 medalii< una de aur, 4 de argint și -
5 medalii de bronz, iar celelalte perechi

au obținut locurile 4, 5 și 6. În categoria
Hobby 12-15 ani din cele 13 perechi,
primele 4 au fost de la Loga Dance
School, pentru primele 3 perechi acesta
a fost ultimul concurs ̀ n categoria Hob-
by. Ei, începând cu urm[torul concurs
au avansat în clasa E. Pauliuc Rita a ob-
ținut locul 7 din 25 de participan\i la
primul ei concurs> Mihali Alexandra -
locul 4 din 13 de participan\i la primul
ei concurs, iar perechea de dansatori
Toth Krisztián și Lohan Larisa la acest
concurs au dansat pentru prima dată
în categoria Hobby unde au obținut lo-
cul 5 din 13. În finală au intrat< Handrau
Raul și Mihai Gloria - clasa Hobby, ca-
tegoria 12-15 ani, obținând locul 1 din
11 de perechi> Kengye Ádám și Illés Ta-
mara clasa Hobby, categoria 12-15
ani - locul 2 din 11 de perechi> Makara
Daniel și Pușcaș Iulia - clasa Precom-
petițional 1 dans, categoria 8-9 ani - lo-

cul 2 din 8 perechi> Pușcaș Eduard și
Pap Ariana clasa Precompetițional 2
dansuri, categoria 4-7 ani - locul 2 din
3 perechi> Telegdy Áron și Tötös Regina,
clasa Debutanți, categoria 12-15
ani - locul 2 din 3 perechi> Loga Lorant
și Ary Dalma - clasa D, categoria 16-34
ani - locul 3 din 11 perechi.

În secțiunea Standard, la dansurile<
Vals Lent, Vals Vienez, Tango Quick
Step< Simon Luca și Mureșan Maria -
clasa Hobby, categoria 12-15 ani au ob-
ținut locul 3 din 11 de perechi> Varga
Andrei și Cherezsi Jasmine - clasa Pre-
competițional 2 dansuri, categoria 8-9
ani  -  locul 3 din 6 perechi> Pușcaș
Eduard și Pap Ariana - clasa Precom-
petițional 1 dans, categoria 4-7 ani - lo-
cul 3 din 3 perechi> Horotan Octavian
și Precup Natalia - clasa Debutanți, ca-
tegoria 12-15 ani - locul 3 din 3 perechi>
Evi Bogdan și Tătar Alessia - clasa Hob-

by, categoria 12-15 ani - locul 4 din 11
de perechi> Varga Andrei și Cherezsi
Jasmine - clasa Precompetițional 1
dans, categoria 8-9 ani - locul 4 din 8
perechi> Mihali Alexandra - clasa Solo
Fete, categoria 10-14 ani - locul 4 din
13 perechi> Toth Krisztian și Lohan La-
risa - clasa Hobby, categoria 10-11
ani - locul 5 din 13 perechi> Marton Vi-
vien - clasa Solo Fete, categoria 10-14
ani  - locul 5 din 13 perechi, Makara
Daniel și Pușcaș Iulia - clasa Precom-
petițional 3 dansuri, categoria 8-9
ani - locul 5 din 14 perechi> Varga An-
drei și Cherezsi Jasmine - clasa Pre-
competițional 3 dansuri, categoria 8-9
ani  -  locul 7 din 14 perechi> Pauliuc
Rita - clasa Solo Fete, categoria 6-9
ani - locul 7 din 25 perechi> Bocian Ma-
ria - clasa Solo Fete, categoria 10-14
ani - locul 8 din 13 perechi.

Eva L.

Sunt oameni care vin pe
aceast[ lume pentru a d[rui dra-
goste, pentru a ocroti, a educa ;i
`ndruma pa;ii altor suflete pe
drumul cel bun `n via\[. ~n
aceast[ categorie intr[ ;i p[rin\ii,
educatorii, `nv[\[torii, cadrele
medicale, asisten\ii sociali ;i mul-
te alte categorii de persoane. 

Ne-am dori ca `n r]ndurile de mai
jos s[ descoperim ce ̀ nseamn[ de fapt
un centru de plasament, o fost[ cas[
de copii ;i pentru c[ vineri, 5 iunie
2015, Centrul de plasament "Floare de
col\" Halmeu a marcat `mplinirea a 50
de ani de existen\[. 

Anii 1963-1964

Fosta cas[ de copii din localitatea
Halmeu e situat[ `n centrul comunei,
chiar l]ng[ Biserica reformat[ cl[dit[
`n stil gotic `n secolul 16, azi monu-
ment istoric. "Casa de copii ;colari" din
Halmeu, pentru c[ a;a se numea `n
urm[ cu c]\iva zeci de ani, a luat na;te-
re ̀ n 1963. La vremea respectiv[ ocro-
tea 60 de b[ie\i ce proveneau din Casa
de copii Sighet, respectiv :coala
ajut[toare din G]rdani. ~n momentul
`n care a fost `nfiin\at[, casa era cea
de-a doua unitate de ocrotire din ju-
de\ul nostru dup[ casa de copii din
municipiul Satu Mare. ~n primul an de
func\ionare, la Halmeu lucrau doar trei
educatori. Cei trei oameni cu suflet
mare aveau grij[ de 60 de b[ie\i cu
v]rste cuprinse `ntre 6 ;i 18 ani. Din
toamna anului urm[tor, adic[ ̀ n 1964,
efectivul de copii a crescut la 275 ;i 110
tineri asista\i. Au fost angaja\i ;i edu-
catori, num[rul lor ajung]nd `n 1964
la 12, fiind de asemenea angaja\i ;i trei
profesori, unul de educa\ie fizic[, unul
de muzic[ ;i un t]mplar, maistru pen-
tru a-i `ndruma pe copii `n cadrul ac-
tivit[\ilor dedicate timpului liber. 

Condi\iile din casa de copii
erau asem[n[toare celor din
caz[rmi `nainte de 1990

~n 1975 s-au ̀ nfiin\at mai multe in-

stitu\ii de ocrotire `n jude\ ;i asta a
f[cut ca num[rul de copii de la casa
din Halmeu s[ scad[ treptat. ~n 1989,
`n unitate erau 250 de copii ;i 100 de
tineri asista\i. Condi\iile din casa de
copii erau asem[n[toare celor din
caz[rmi. Dormitoarele erau uria;e, cu
30 de paturi, activit[\ile erau acelea;i
`n toate grupele, iar copiii aveau o via\[
monoton[ pentru c[ programul zilnic
nu era f[cut `n func\ie de v]rsta ;i ne-
cesit[\ile copiilor. Predomina la vremea
respectiv[ preocuparea pentru asigu-
rarea disciplinei. Erau planificate toate
momentele zilei ;i nu se acorda aten\ie
timpului liber. Pentru a se renun\a la
acel program rigid era nevoie de edu-
catori cu imagina\ie, capabili s[ fie re-
ceptivi la ceva nou, s[ fie dinamici ;i
s[ aib[ ini\iative valoroase care s[ cree-
ze ideea de familie ̀ n unitatea de ocro-
tire. Ori asta s-a `nt]mplat abia mai
t]rziu.

~n 1992 `ncepe colaborarea
cu Satul de copii Albert
Schweitzer din Waldenburg -
Germania ;i Comunitatea
Evanghelic[ din Hilbeck

~n 1990, dup[ c[derea dictaturii, a
`nceput `n \ar[ reorganizarea caselor
de copii. Un an mai t]rziu, `n 1991, la
Halmeu soseau primele fete, din acel
moment casa de copii devenind mixt[
;i fiind "acas[" at]t pentru b[ie\i, c]t ;i
pentru fete. Tot atunci a fost acceptat[
ideea ca fra\ii ;i surorile s[ stea `n
aceea;i cas[ de copii, urm[rindu-se
re`ntregirea familiilor a c[ror copii erau
interna\i `n diferite case din \ar[. Anii
1990 ;i 1991 au adus `n Rom]nia nu-
mero;i str[ini. Delega\iile de peste ho-
tare vizitau casele de la noi ;i organizau
seminarii de preg[tire a personalului
educativ prin Crucea Ro;ie. ~n 1992,

la Halmeu poposeau reprezentan\ii
Comunită\ii Evanghelice din Hilbeck
;i de conducerea  Satului de copii Al-
bert Schweitzer din Waldenburg - Ger-
mania. A fost `ncheiat un contract de
colaborare ̀ ntre cele trei institu\ii, con-
tract care chiar ;i-n ziua de azi e `n vi-
goare.  

1997 - anul `n care casa 
de copii devine centru 
de plasament

~n anul 1997, casa de copii din Hal-
meu trece `n subordinea Direc\iei Ju-
de\ene de Protec\ia Copilului Satu Ma-
re ;i odat[ cu acest pas num[rul de co-
pii este redus ;i casa de copii devine
centru de plasament. Schimbarea de-
numirii institu\iei are la baz[ o serie
de motive printre care amintim< ocro-
tirea copilului în institu\ie este un pla-

sament temporar, pentru că adevărata
casă a copilului nu este acolo, în insti-
tu\ie, ci într-o familie, pentru că oricare
copil are dreptul fundamental de a trăi
într-o familie. 

Din clipa `n care unitatea de ocro-
tire trece `n subordinea Direc\iei, cu
sprijinul primit de la partenerii ger-
mani, condi\iile de via\[ ale copiilor se
`mbun[t[\esc at]t material, c]t ;i edu-
cativ. Au fost mixate grupele de copii
pe v]rst[ ;i sex, s-a trecut la formarea
modulelor familiale `n cl[dirile vechi
;i ̀ n cea nou[ finalizat[ ̀ n 2000, au fost
construite dormitoare mici, pentru
doi-trei copii, s-au f[cut schimburi de
experien\[ ;i s-a modernizat nu doar
interiorul, ci ;i exteriorul. 

Centrul a fost recent 
reabilitat ;i dotat 
printr-un proiect

Luna aceasta s-a `ncheiat ;i imple-
mentarea unui amplu proiect privind
reabilitarea ;i dotarea Centrului de pla-
sament "Floare de col\" Halmeu. Pro-
iectul a avut ̀ n vedere izolarea termic[
a cl[dirilor, mansardarea par\ial[ a
unei cl[diri ;i o serie de amenaj[ri ;i
dot[ri interioare. 

Aceasta este povestea casei care de-
a lungul a mai bine de 50 de ani a oferit
sentimentul specific celui de "acas["
pentru sute ;i sute de copii. Angaja\ii
institu\iei de ocrotire au `ncercat s[
modeleze fiecare suflet `n parte, s[ `l
`ndrume pe calea cea bun[. :i am putea
spune c[ au ;i reu;it mai ales c[ an de
an mul\i copii de la centrul de plasa-
ment merg la facultate `n centre uni-
versitare din \ar[ ;i reu;esc s[ `;i cro-
iasc[ drumul `n via\[, s[ devin[ inde-
penden\i.

La ora actual[, Centrul de plasa-
ment "Floare de col\" Halmeu este con-
dus de Eniko Vasilovici ;i g[zduie;te
59 de copii ;i tineri, copii frumo;i ;i
cumin\i care frecventeaz[ ;coala din
localitate, ciclul primar ;i gimnazial,
respectiv licee din jude\.

Ioana Vladimirescu

La ultimele dou[ concursuri sportivii Loga Dance School au ob\inut 17 medalii

Sărbătoare de 1 iunie la Centrul de Plasament Halmeu

EDUCA}IE
"Casa de copii ;colari" din Halmeu, pentru c[ a;a se numea `n urm[ cu c]teva zeci de ani, a

luat na;tere `n 1963. La vremea respectiv[ ocrotea 60 de b[ie\i ce proveneau din Casa de copii
Sighet, respectiv :coala ajut[toare din G]rdani.

Casa de copii din Halmeu a fost 
înfiin\at[ în 1963 pentru 60 de b[ie\i



10 Informa\ia de Duminic[/7 iunie 2015

ACTUAL ITATE

Un înalt oficial NATO a de-
clarat pentru fostul analist de in-
formații NSA John Schindler c[
lumea „va fi probabil în război”
cândva în această vară. „Vom fi
probabil în război în această vară,
dacă avem noroc nu va fi unul nu-
clear”, a declarat oficialul săptă-
mâna trecută. Pregătirile intense
ale marilor armate par să indice
şi ele apropierea unui conflict ma-
jor la scar[ planetar[.

Deși postul de pe Twitter a fost re-
transmis de peste 400 de ori, comen-
tariul nu a atras atenția mass-media de
niciun fel, acest lucru fiind ciudat
având în vedere că Schindler este un
fost profesor american la Colegiul Na-
val de Război și are mai multe contacte
militare la nivel înalt.

Tensiuni în creştere în mai
multe puncte ale lumii

Deși nu este specificat, trimiterea
era aproape sigur la tensiunile în creș-
tere dintre Statele Unite și Rusia. O
analiză a unui comentator sugerează
că poate fi vorba despre o scurgere „de-
liberată” de informaţii de către NATO,
pentru a sublinia cât de serioasă este
situația.

La ̀ nceputul lunii mai NATO a lan-
sat cel mai mare exercițiu militar v[zut
vreodată la ușa Rusiei. Moscova a răs-
puns prin efectuarea de exerciţii mili-
tare „provocatoare” în Marea Medite-
rană, în coordonare cu China, la pri-
mul exerciţiu naval făcut vreodată care
să implice ambele superputeri.

Puterile NATO, de asemenea, par-
ticipă la unul dintre cele mai mari
exerci\ii militare aeriene efectuate
vreodata `n Europa, cu Statele Unite,
Marea Britanie, Elveția, Olanda, Ger-
mania, Franța, Finlanda, Norvegia și
Suedia toate implicate într-un exercițiu
de 12 zile.

Tensiunile sunt de asemenea în
creştere între SUA și China. Global Ti-
mes, o surs[ media de stat deținut[ de
Partidul Comunist Chinez, a avertizat
că „războiul este inevitabil” dacă Was-
hingtonul nu încetează cu avertismen-
tele la adresa Beijingului pentru a stopa
construirea de insule artificiale în Ma-
rea Chinei de Sud. „Dacă Statele Unite
vor considera că Beijingul a întrecut
limita cu activitățile sale din Marea
Chinei de Sud, atunci un război SUA-
China este inevitabil. Intensitatea con-
flictului va fi mai mare decât `;i pot
imagina oamenii.” CNN a arătat cum
Marina Chinei a emis în mod repetat
avertismente la avioanele de suprave-
ghere americane care zboară deasupra
Mării Chinei de Sud.

Avertismentul lui Soros

Miliardarul american George Soros
a avertizat asupra riscului izbucnirii
unui nou război mondial, afirmând că
multe depind aici de sănătatea econo-
miei chineze, într-un discurs susținut
recent la o conferință Bretton Woods
a Băncii Mondiale, relatează site-ul
Market Watch.

'În cazul unui conflict între China
și un aliat militar al SUA, cum ar fi Ja-
ponia, atunci nu este o exagerare să
spunem că suntem în pragul unui al

treilea război mondial', a spus Soros.
Cheltuielile militare sunt în creștere în
Rusia și China, a adăugat el.

Pentru a evita un astfel de scenariu,
Soros a cerut SUA să facă o "concesie
majoră" și să permită monedei chineze,
yuanul, să se alăture coșului de valute
al Fondului Monetar Internațional
(FMI). În acest caz, yuanul chinez ar
deveni un potențial rival al dolarului
american ca monedă de rezervă la nivel
mondial, notează site-ul citat. În
schimb, China ar trebui să facă concesii
majore similare pentru a-și reforma
economia și să accepte statul de drept,
a spus Soros.

Acceptarea yuanului ca monedă de
piață va crea o conexiune între cele do-
uă sisteme, a mai opinat miliardarul
american, potrivit căruia un acord în
acest sens va fi greu de obținut, dar al-
ternativa este și mai ingrată. 'Există un
pericol real al unei alinieri a Chinei cu
Rusia din punct de vedere politic și mi-
litar, iar amenințarea unui al treilea
război mondial devine reală, așa că me-
rită încercat', a concluzionat finanțistul
american de origine maghiară.

Un conflict între China şi SUA poa-
te izbucni şi din simple motive finan-
ciare, întrucât Statele Unite sunt înda-
torate masiv Chinei, iar concurenţa
economică dintre cele două ţări a atins
cote paroxistice în ultimul timp.

Exerciţii militare NATO
în România

Peste 1.500 de militari români,
americani, englezi şi canadieni cu 200
de tancuri, elicoptere sau avioane su-
personice au participat în poligonul de

la Cincu, judeţul Braşov, la o demons-
traţie de luptă în cadrul exerciţiului
Sarmis 15, la care a fost prezent şi mi-
nistrul Apărării, Mircea Duşa. De-
monstraţia de luptă a durat două ore,
timp în care militarii au pus la punct
strategii tactice, au folosit focuri de ar-
me şi lansatoare de rachete şi au iniţiat
atacuri terestre şi aeriene. La baza mi-
litară de la Câmpia Turzii urmează să
sosească o altă escadrilă de avioane
F16 din SUA cu militari din Garda
Naţională Alabama, iar în 17 iunie va
începe un exerciţiu cu comandamentul
de la Napoli. Ceva mai devreme a avut
loc la Babadag exerciţiul "Platinum Ea-
gle".

Avioane ruseşti de atac de tip Su-
24 din cadrul Marinei au fost trimise
să oprească distrugătorul USS Ross să
intre în apele teritoriale ale Rusiei, a
declarat o sursă din cadrul forţelor de
securitate din Crimeea pentru RIA No-
vosti. Nava aparţinând Marinei Statelor
Unite a fost observată în timp ce se în-
drepta către apele ruseşti, după ce a
părăsit portul Constanţa, în aceeaşi zi
în care fostul lider georgian Mihail Saa-
kaşvili a fost numit guvernator al re-
giunii ucrainene Odessa de la Marea
Neagră, relatează portalul rus de pro-
pagandă Sputnik.

Butoiul cu pulbere
din Orientul Mijlociu

Între timp, continuă expansiunea
Statului Islamic în Orientul Mijlociu,
în teritorii siriene şi irakiene, apropi-
indu-se de graniţa Turciei. Conflictul
s-a transformat încet, dar sigur, în unul
confesional, foarte sângeros, între mu-

sulmanii sunniţi şi cei şiiţi, principalele
puteri implicate, deocamdată indirect,
fiind Arabia Saudită, respectiv Iranul.
Cele două puteri se confruntă destul
de direct în Yemen, unde armata sau-
dită a efectuat bombardamente şi pre-
găteşte o intervenţie terestră. Israelul
este şi el în alertă, pregătit să intervină,
în timp ce administraţia Obama ne-
gociază un acord cu Iranul pe tema
programului nuclear, iar Rusia vinde
armament Iranului.

Turcia este condusă de naţionalistul
Recep Tayyip Erdogan, care a adoptat
recent un ton belicos, iar alegerile care
vor urma vor fi foarte importante în
privinţa direcţiei pe care o va lua con-
flictul. Între timp, Grecia ameninţă cu
părăsirea zonei euro şi intrarea în sfera
de influenţă rusească, ea putând urma
exemplul Ciprului, care a pus la dis-
poziţia Rusiei baze navale la ̀ nceputul
acestui an. Între Turcia şi Grecia există
resentimente istorice, iar o decizie ra-
dicală a Greciei ar pune Turcia într-o
situaţie ingrată< la vest problema gre-
cească, la sud măcelul din Siria şi Irak
care se extinde spre nord. Ceea ce adu-
ce în actualitate câteva profeţii...

Profeţii despre
războiul iminent

În 2010 Turcia a început un pro-
gram de amenajare turistică ;i agricol[
intensiv[ a Anatoliei de Sud-Est, pen-
tru care a limitat drastic debitul Eufra-
tului spre sud, fapt care a dus în timp
la o criză acută a apei, care pune gaz
pe focul războinic din zonă. Eufratul
trece prin patru state actuale< Turcia,
Siria, Irak şi Iran.

Acum să aruncăm o privire în Bi-
blie, Apocalipsa, capitolul 9< "Şi a
trâmbiţat al şaselea înger. Şi am auzit
un glas, din cele patru cornuri ale al-
tarului de aur, care este înaintea lui
Dumnezeu, zicând către îngerul al
şaselea, cel ce avea trâmbiţa< Dezleagă
pe cei patru îngeri care sunt legaţi la
râul cel mare, Eufratul. Şi au fost dez-
legaţi cei patru îngeri, care erau gătiţi
spre ceasul şi ziua şi luna şi anul acela,
ca să omoare a treia parte din oameni.
Şi numărul oştilor era de douăzeci de
mii de ori câte zece mii de călăreţi, căci
am auzit numărul lor. Şi aşa am văzut,
în vedenie, caii şi pe cei ce şedeau pe
ei, având platoşe ca de foc şi de iachint
şi de pucioasă> iar capetele cailor se-
mănau cu capetele leilor şi din gurile
lor ieşea foc şi fum şi pucioasă. De aces-
te trei plăgi< de focul şi de fumul şi de
pucioasa, care ieşea din gurile lor, a
fost ucisă a treia parte din oameni." (v.
13-18).

În caz de mobilizare totală, China
poate aduna o armată de 200 milioane
de oameni. Pare suprarealist, dar evo-
luţiile recente fac plauzibil un astfel de
scenariu, cu o intervenţie chineză în
Orientul Mijlociu. Iar un război mon-
dial purtat cu armament atomic poate
face cu uşurinţă 2 miliarde de victime.

Celebrul călugăr atonit Paisie
Aghioritul a profeţit şi el despre război<
“Când veţi auzi că apele Eufratului sunt
îngrădite de turci în susul lor cu un
baraj şi sunt folosite pentru irigare, să
ştiţi atunci că deja suntem în proces
de pregătire a acelui mare război şi ast-
fel se deschide drumul pentru armata
de două sute milioane de oameni a ră-
săritului, precum spune Apocalipsa.
Printre pregătiri va fi şi aceasta< va tre-
bui să sece râul Eufrat ca să poată trece
o armată numeroasă. (...) Dup[ des-
tr[marea Turciei, Rusia va continua
r[zboiul pân[ va ajunge în Golful Per-
sic ;i î;i va opri trupele lâng[ Ierusalim.
Atunci puterile occidentale îi vor soma
pe ruşi şi le vor da 6 luni. Rusia însã
nu-si va retrage trupele si atunci pute-
rile occidentale vor începe s[ aduc[
trupe pentru a-i ataca pe ruşi. R[zboiul
care va izbucni va fi mondial ;i `n cele
din urm[ vor pierde ruşii. Se va v[rsa
mult sânge. Marile ora;e vor deveni
ruine. Dar noi, grecii, nu vom participa
la acest r[zboi. To\i cei din jurul nostru
se vor sfâ;ia unii pe alţii, îns[ noi vom
sta de-o parte.”

La noi, Arsenie Boca se zice că ar
fi spus că România va fi atacată din
trei părţi (Rusia, Ungaria, Bulgaria),
"dar peste cei ce ne atacă va veni ploaie
de foc". În 2013 părintele Iustin Pârvu,
înainte de a muri, spunea că mai e un
an până când "vine urgie". În toamna
2014 războiul din Ucraina s-a acutizat.
Acum, c]nd facem editarea final[ a
acestui material, televiziunile anun\[
lupte puternice `n estul Ucrainei, cu
zeci de mor\i ;i sute de r[ni\i.

Nu vrem să alarmăm pe nimeni,
dar e bine să fie cunoscută situaţia. Şi,
în fond, orice profeţie se poate anula
dacă oamenii îşi schimbă comporta-
mentul (un exemplu biblic `n acest
sens, foarte instructiv, este povestea
profetului Iona). Şansele, din păcate,
sunt însă minime.

Vasile A.

Armatele lumii se preg[tesc intens 
de un r[zboi de propor\ii apocaliptice

La `nceputul lunii mai NATO a lansat cel mai mare exercițiu militar v[zut
vreodată la uşa Rusiei. Moscova a răspuns prin efectuarea de exerciţii militare
„provocatoare” în Marea Mediterană, în coordonare cu China.
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În Asia Centrală, între Kazahstan și
Uzbekistan, se întinde Marea Aral sau
Marea Ostroavelor, care odată adăpostea
1500 de insulițe. Cea mai mare dintre
ele este Barsa Kelmes dar și cea mai enig-
matică. Insula nu mai este locuită de ni-
meni de foarte mult timp.

În limba kazahă numele ei se traduce
prin insula dispăruților, pentru că toți
cei care s-au aventurat în inima ei au dis-
părut. Deasupra ei apare o ceață stranie.
Sate întregi au fost înghițite de această
pâclă care, ca o umbră a morții, pare să-
și pândească victimele.Locuitorii dim-
prejurul insulei sunt convinși că acolo
se găsește o poartă între lumi, o poartă
a timpului.

Se spune că prin această poartă apar
adesea în plan real, ființe enigmatice care
astăzi nu mai există, păsări cu aripi mari,
cu dinți și cioc ascuțit, monștri ai apelor,
creaturi ciudate care seamănă cu dino-
zaurii erei mezozoice.

Aici, ceasurile nu mai funcționează,
o oră transformându-se într-o zi.În se-
colul al XIII lea, în timpul marilor cuce-
riri ale imperiului mongol, pe această
insulă se retrăgea populația din calea
acestor hoarde. Când reveneau în locu-
rile de baștină, constatau că erau mai bă-
trâni cu ani și nu cu luni de zile, cât stă-
tuseră în realitate, pe această insulă.In-
sula le înghițise cu lăcomie zeci de ani.
În anii 50 insula a început să fie locuită
și datorită faptului că temperaturile pe
timpul iernii erau mai ridicate.

La sfârșitul iernii, populația care se
retrăsese pe insulă nu a mai revenit pe
continent. Rudele acestora au pornit în
căutarea lor. O echipă a rămas la țărmul
insulei, iar cealaltă a pornit în interiorul
insulei, în căutarea dispăruților. Neîn-
torcându-se la țărm cea de-a doua echi-
pă, au fost alertate autoritățile. Acestea
au trimis un avion într-un zbor de recu-
noaștere.

Piloții au văzut ceața groasă care aco-
perea ostrovul. Deasupra pâclei zburau
niște obiecte ovale care intrau și ieșeau
din ceață. Acele ceasornicelor au început
să se miște haotic iar motoarele avionului
s-au oprit, pilotul fiind obligat să ateri-
zeze pe insulă.Discurile luminoase au
stat nemișcate, monitorizând echipajul
minute în șir.

Autoritățile au trimis în interiorul
insulei câini special dresați, pentru a des-
coperi persoanele dispărute. Aceștia nu
s-au mai întors. Autoritățile au luat de-
cizia de a trimite un tanc, închis ermetic,
iar pe caroserie au așezat mai multe apa-
rate de măsurat.Tanchistul a fost instruit
să nu iasă din tanc și să mențină în per-
manență legătura radio cu cei rămași la
țărm. Mai mult, tancul a fost legat cu un
cablu metalic pentru a împiedica dispa-
riția acestuia. Tancul a înaintat o bucată
de vreme, tanchistul raporta ceea ce vede
până când transmisia s-a întrerupt. Cei
de la țărm au tras tancul spre țărm și au
constatat că acesta era acoperit cu un
strat gros care semăna cu gheața. Când
au deschis tancul au constatat că tan-
chistul dispăruse.

Mostre din gheață au fost duse la
Moscova pentru a fi cercetate și s-a ajuns
la concluzia că particulele sunt de origine
necunoscută.Vadim Cernobrov, cerce-
tător rus, vorbește despre faptul că pe
insulă ar fi amplasată o bază a extrate-
reștrilor, iar pâcla este un scut de pro-
tecție a acesteia. În prezent insula este
nelocuită, iar autoritățile au interzis ac-
cesul. sursa< efemeride.ro.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Pe Pământ sunt multe locuri
misterioase. Unele au o istorie in-
credibilă. ~n continuare, vă pre-
zentăm cinci locuri misterioase şi
la care publicul nu are acces.

Este un fenomen straniu care se
produce într-un lac din Oregon. Iarna
lacul este plin cu apă, iar vara se trans-
formă într-o preerie.

Lacul pierdut ;i baza secret[
din subsolul Australiei

Lost Lake, sau Lacul Pierdut, ocupă
o suprafață de 85 de hectare și în fiecare
vară, apa dispare și lasă loc unei câmpii
cu multă verdeață.  Specialiștii nu au
putut da o explicație rațională la acest
fenomen. Cantitatea de apă este imensă
și totuși ea dispare în totalitate în câteva
zile. Pine Gap este o bază secretă, si-
tuată în mijlocul Australiei. Ea este for-
mată dintr-un imens sistem subteran,
de unde se urmăresc sateliții. În inte-
riorul bazei lucrează 800 de angajați
de la NASA și CIA. Accesul în bază se
face numai angajaților.

Insula Poveglia este situată în Ita-
lia.În trecut ea a fost locul unde erau
izolate persoanele bolnave de pestă.
Peste 160.000 de persoane au murit pe
această insulă. Astăzi, insula este aban-
donată. Pe insulă se află un spital psi-
hiatric. Spitalul este dezafectat. Foști
pacienți ai acestui spital au afirmat că
au fost martori la numeroase fenomene
care țin de paranormal.  Se spune că
este cea mai bântuită insulă din lume.

Sanctuarul Ise se află în Japonia.
Sanctuarul este locul cel mai sacru pen-
tru religia shintoistă. Intrarea în sanc-
tuar este foarte strictă. O dată la 20 de
ani, sanctuarul este dărâmat și recon-
struit după arhitectura și cu tehnologia
folosită în secolul al X-lea.

Zona 51, cea mai secret[ 
;i bine p[zit[ baz[ militar[
din lume

Zona 51 este cea mai secretă și bine
păzită bază din SUA. Se întinde pe o
suprafață de 150 de kilometri pătrați
și cuprinde hangare, piste de avion și
o vastă zonă în subteran. Ea a fost crea-
tă de CIA, în 1955, inițial având drept
scop testarea celor mai secrete aparate
militare.

În timp, baza s-a extins, experi-
mentele căpătând o altă turnură. Se-
cretul asupra acestei zone este foarte
bine păzit. Angajații nu au voie să vor-
bească despre ceea ce se întâmplă în
interior. Cei care nu au respectat an-
gajamentul scris făcut cu autoritățile

americane au fost obligați să părăsească
SUA, sau au avut parte de morți mis-
terioase. Imaginile luate din satelit au
prezentat peste 25 de clădiri care ocupă
această vastă suprafață, iar în subteran
sunt adevărate buncăre, în care se rea-
lizează experimente top secret. Cu toa-
te că secretul este bine păzit, o serie de
informații au ajuns în media, creând
controverse care mai de care mai biza-
re. Interesant este faptul că nici Con-
gresul american nu are cunoștință de
finanțarea acestei baze și de scopul real
pentru care a fost ridicată.

Foarte mult timp, CIA a negat exis-
tența bazei, până când rușii, cu ajutorul
unui satelit au reușit să dea publicității
poze cu această locație. Angajații din
această bază au fost despărțiți de fa-
miliile lor, pentru a nu putea comunica

și sunt transportați cu avioane speciale
din Las Vegas la această bază, în fiecare
zi. Un documentar care a fost făcut în
această zonă și difuzat la un post de
televiziune american, de un fost anga-
jat, prezintă imagini impresionante.

Un OZN de mari dimensiuni este
transportat în interiorul bazei cu aju-
torul unei platforme uriașe. Filmul du-
rează un minut și jumătate. Cu toate
că membrii Congresului american au
cerut explicații în acest sens celor de la
CIA și Casa Albă, aceștia nu au dat
curs acestor interpelări.

Mulți susțin că OZN-ul ar fi o re-
plică, creată de americani. Chiar și așa
stând lucrurile, media americană se în-
treabă cine finanțează aceste proiecte,
uriașe din punct de vedere financiar și
în ce scop? sursa< efemeride.ro.

Zona 51-Imaginile luate din satelit au prezentat peste 25 de clădiri care ocupă această vastă suprafață, iar în subteran
sunt adevărate buncăre, în care se realizează experimente top secret

În data de 20 mai, garda de
coastă cubaneză a anunțat că a
interceptat o navă fără căpitan şi
echipaj la bord, care se îndrepta
spre Cuba. 

Specialiștii cubanezi susțin că este
vorba despre nava SS Cotopaxi, care a
fost dată dispărută, în decembrie 1925.

Dispariția navei a fost asociată cu
Triunghiul Bermudelor.  Cubanezii au
depistat prima dată vaporul în data de
16 mai, când au încercat să intre în co-
municație cu echipajul navei.  Demer-
surile în acest sens au eșuat, iar câteva
zile mai târziu, marinarii cubanezi au
putut să pătrundă la bordul navei.

Vaporul a fost construit 
`n urm[ cu 100 de ani

Ei au constatat că este vorba despre
un vapor vechi de o sută de ani, care se
numește SS Cotopaxi. Evident că la bord
nu se găseau marinari. La bordul vapo-
rului a fost descoperit jurnalul de bord
Din păcate, nu era nimic consemnat cu
privire la incidentul care s-a produs și
a dus la dispariția echipajului și implicit
a vaporului.

Toate consemnările din jurnal se
opresc la data de 1 decembrie 1925. În
data de 29 noiembrie, vasul Cotopaxi
pleacă din Carolina de Sud spre Cuba.
La bord erau 32 de marinari sub co-
manda căpitanului Meyer și avea o în-
cărcătură de 2340 de tone de carbon.
Două zile mai târziu, vaporul a fost dat
dispărut.

Ministrul afacerilor externe din Cu-
ba a declarat că se face o anchetă cu pri-
vire la acest eveniment și că misterul
care s-a creat în jurul Triunghiului Ber-

mudelor trebuie dezlegat, dat fiind fap-
tul că această rută este tot mai ocolită
de navele maritime comerciale, situație
care afectează Cuba.

Triunghiul Bermudelor este o zonă
dificil de a fi definită, care acoperă
Miami, Puerto Rico și Bermudele.

Reapariția acestui vapor a suscitat
interesul lumii științifice și chiar o echi-
pă de specialiști s-a deplasat în Cuba,
în vederea dezlegării misterului acestei
dispariții.

Legendele care s-au creat în jurul

acestei zone sunt multiple. Cu toate că
s-au înregistrat multe dispariții de
avioane sau vapoare în această zonă, au
fost specialiști care au negat cu vehe-
mență posibilitatea producerii unor fe-
nomene paranormale.

Ei considerau că disparițiile sunt
cauzate de eroarea umană.  Apariția
acestui vapor, după 90 de ani de la dis-
pariție, a reluat toate ipotezele care s-
au făcut cu privire la aceste dispariții.

Să ne aducem aminte că în anul
1968, cercetătorul Brown a descoperit
din întâmplare două piramide uriașe în
adâncurile apelor din zona Triunghiului
Bermudelor. Mai târziu, grație unui so-
nar, au putut fi fotografiate cele două
piramide, care se află la o adâncime de
2000 de metri, și sunt de două ori mai
mari ca piramidele din Egipt.

Piramidele par a fi construite dintr-
un material care pare a fi cristalul. Cer-
cetările nu se pot efectua dat fiind adân-
cimea la care se găsesc, în adânc.  Nu
știm dacă există o legătură între ceea ce
se află în adâncul apelor din această zo-
nă și misterioasele dispariții.

Cert este că apariția unui vapor după
90 de ani, va trezi interesul lumii știin-
țifice pentru a încerca dezlegarea acestui
mister. 
sursa< efemeride.ro.

Pe insula Barsa 
Kelmes oamenii dispar

`n mod enigmatic

Insula Poveglia este situată în Italia.În trecut ea a fost locul unde erau izolate persoanele
bolnave de pestă. Peste 160.000 de persoane au murit pe această insulă. Astăzi, insula este
abandonată. Pe insulă se află un spital psihiatric. Spitalul este dezafectat

Reapariția acestui vapor a suscitat interesul lumii științifice și chiar o echipă de
specialiști s-a deplasat în Cuba, în vederea dezlegării misterului acestei dispariții

Vapor g[sit dup[ 90 de ani `n Triunghiul Bermudelor

Cinci locuri de pe P[mânt `n 
care publicul nu are acces
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Din ce în ce mai multe săli de
concerte au o arhitectură
neobi;nuită ce atrage imediat pri-
virile, oferindu-le vizitatorilor un
spectacol deosebit înainte ca
ace;tia să participe la evenimen-
tele artistice propriu-zise.

Deschis[ ̀ n ianuarie 2015, sala ma-
re din Philharmonie de Paris are 2.400
de locuri iar construc\ia ei a durat opt
ani, dep[;ind de trei ori bugetul ini\ial
care a ajuns astfel la 390 de milioane
de euro. Uimitor de modern[ `n com-
para\ie cu alte s[li de concert tradi\io-
nale de pe continent, a fost proiectat[
de Jean Nouvel ̀ n nordul capitalei fran-
ceze cu ;ase s[li de repeti\ii, zece stu-
diouri, ateliere pedagogice, o cafenea
cu vedere spre parc, un restaurant pa-
noramic ;i o „promenad[” pe acoperi;.
Arhitectul francez a boicotat deschi-
derea, consider]nd c[ Filarmonica nu
este finalizat[ ;i nu corespunde desig-
nului ini\ial.

Protestul lui Nouvel reaminte;te de
importan\a cl[dirilor-reper `n mediul
urban ;i finalizarea lor at]t pentru cei
care le-au proiectat, c]t ;i pentru pu-
blicul care se va bucura de ele. :i c]nd
vine vorba de s[lile de concerte, pute-
rea lor inerent[ de a crea emo\ie se tra-
duce `ntr-o miz[ foarte mare. Acestea
devin catedrale ale muzicii ;i ale artelor
interpretative ;i, cu un design deosebit,
ajung s[ fie un ghid cultural pentru o
`ntreag[ regiune.

Centrul Na\ional pentru Artele
Spectacolului din Beijing, numit în
limbajul cotidian „Oul uria;", este o
clădire elipsoidală din titan ;i sticlă,
înconjurată de un lac artificial, a cărui
suprafa\ă este de aproape 12.000 de
metri pătra\i, cu trei săli imense pentru
concerte ;i spectacole, care dispun de
5.452 de locuri. Construc\ia clădirii
proiectate de arhitectul francez Paul
Andreu a început în decembrie 2001,
iar concertul inaugural a avut loc în
decembrie 2007. Privită de departe,
aceasta arată ca un ou plutind pe ap[.
Cupola măsoară 212 metri în direc\ia
est–vest ;i 144 metri în direc\ia nord–
sud. Intrarea principală se face prin
partea de nord, vizitatorii ajung]nd în
clădire după ce merg pe jos printr-un
pasaj subteran deasupra căruia se vede
lacul.

Un punct de reper `n Los Angeles,
Walt Disney Concert Hall a fost pro-
iectat[ de Frank Gehry ;i este gazda
orchestrei Filarmonicii L.A. Proiectul
a fost lansat în 1987, când Lillian Dis-
ney, văduva lui Walt Disney, a donat
50 de milioane de dolari pentru pro-
iectarea ;i realizarea unei săli de con-
certe care să poarte numele celebrului
său so\ devotat artei ;i ora;ului. Con-
struc\ia propriu-zisă (274 milioane de
dolari) a debutat în anul 1999 ;i a fost
inaugurată cu un concert de gală la 23
octombrie 2003 `n sala de 2.265 de lo-
curi. Acustica s[lii se apropie de per-
fec\iune datorit[ colabor[rii arhitec-
tului cu japonezul Yasuhisa Toyota. La
deschiderea sa, directorul muzical al
Filarmonicii L.A. a declarat c[ `n tim-
pul repeti\iilor, mul\umit[ acusticii ex-
traordinare, au descoperit note gre;ite
`n partiturile vechi de zeci de ani, dar
nimeni nu le sesizase p]n[ atunci. Sce-
na din sala de concerte este completată
perfect de impunătoarea orgă construi-
tă de germanul Caspar Glatter-Gotz,
tot după un proiect al lui Frank Gehry,
ajutat de consultantul de sunet Manuel
Rosales.

Tot Gehry a proiectat ;i New World
Center din Miami, Florida, inaugurat[
`n ianuarie 2011. Cu toate c[ exteriorul
este atipic de simplu pentru arhitectul
american, zidul alb joac[ rolul de ecran

de proiec\ie a concertelor ;i ale altor
evenimente pentru cei afla\i `n parcul
de l]ng[ cl[dire. Amfiteatrul de 756 de
locuri dispune ;i el de cinci ecrane
uria;e ca ni;te vele pentru imagini vi-
deo transmise `n timpul concertelor,
iar dispunerea locurilor `i aduce pe
spectatori mai aproape de muzicieni.

Impresionanta cl[dire a Teatrului
de Oper[ ;i Balet din Oslo a fost inau-
gurat[ în luna aprilie a anului 2008.
Vizitatorii se pot urca pe o platformă
de marmură italian[ ;i granit alb până
pe acoperi;. Iar privind în jos, clădirea
este asemănată fie cu un iceberg, fie cu
un vapor căci iese practic din apele
fiordului Oslo. Opera are 1100 de
`nc[peri, trei scene cu 1369, 400 ;i res-
pectiv 200 de locuri ;i o dotare tehnică
de ultimă genera\ie. În proiectul arhi-
tectural al clădirii au fost integrate mai
multe proiecte artistice. Cortina mare,
de 500 de kilograme, este făcută din
bumbac, o suprafa\ă plană dar care dă
iluzia unui spa\iu tridimensional din
aluminiu sau argint care dore;te să su-
gereze tot o suprafa\ă înghe\ată. Alt
proiect artistic sunt pere\ii de aluminiu
de la etajele superioare. De pe geamul
foaierului se poate vedea încă o crea\ie
de artă ancorată chiar lângă peretele
clădirii dar plutind în apă. Este o scul-
ptură tridimensională de mari
propor\ii realizată din sticlă.

Micu\a sal[ de concerte din satul
bavarez Blaibach este construit[ sub
p[m]nt tocmai pentru a nu aglomera
pia\eta central[. La suprafa\[ se afl[
doar un bloc dreptunghiular `nclinat
de granit care g[zduie;te ultimele
r]nduri de scaune din amfiteatru.
Sc[rile duc spre un foaier cu pere\i
`mbr[ca\i `n lemn de unde se intr[ `n
sala de concerte cu pere\i din panouri
suprapuse de beton care regleaz[ ca-
lit[\ile acustice ale spa\iului.

Cu un design g]ndit de Zaha Ha-
did, Heydar Aliyev Center din Baku a
devenit imediat `n urma inaugur[rii,
`n 2012, una dintre cele mai importante
s[li de concert din Azerbaidjan. Cen-
trul, plasat în cel mai nou cartier al
ora;ului, într-un parc de 9 hectare ce
se întinde pe o colină, este format
dintr-un amfiteatru, o bibliotecă, un
muzeu, o cafenea ;i spa\ii numai par\ial
publice. Curbele, realizate din lemn,
favorizează acustica sălii ;i modalitatea
de pătrundere a luminii.

Aceea;i arhitect[ de origine ira-
kian[ a proiectat ;i Guangzhou Opera
House din sudul Chinei inaugurat[ `n
2010 ;i ale c[rei costuri se ridic[ la
aproximativ 200 de milioane de dolari.
Situat[ pe malul r]ului Pearl,
construc\ia cu o sal[ de 1800 de locuri
;i una de 400 de locuri este ̀ n perfect[
armonie cu amplasamentul s[u,
afl]ndu-se ̀ n centrul de dezvoltare cul-
tural[ din Guangzhou.

Situat `ntr-un peisaj extraordinar,
cu oceanul Atlantic ca fundal, Audito-
riul din Tenerife ofer[ vizitatorilor oca-
zia de a se bucura de o construc\ie ar-
hitectural[ deosebit[. Proiectat[ de ar-
hitectul spaniol Santiago Calatrava
Valls, cl[direa inaugurat[ ̀ n 2003 e for-
mat[ din mai multe structuri succesive
;i o arip[ suspendat[ la aproximativ 50
de metri de la sol, care d[ senza\ia de
mi;care ;i flexibilitate ca ;i c]nd ar fi
vorba de un personaj animat. Audito-
riul din Insulele Canare este format
din mai multe S[li< Sala Simfonic[ de
1658 locuri, Sala de Camer[ cu 428 lo-
curi, plus alte s[li mai mici care sunt
folosite pentru repeti\ii, reuniuni, ex-
pozi\ii ;i alte evenimente. Culoarea
alb[ a exteriorului `i ofer[ o atrac\ie
vizual[ deosebit[, mai ales pe timp de
noapte, c]nd datorit[ ilumin[rii se
transform[ `n una dintre atrac\iile ca-
pitalei pentru turi;ti.

Design contemporan ;i sunet 
pe m[sur[ - noile s[li de concerte


