
Au trecut 165 de ani de când prefectul
Avram Iancu a trimis la Curtea de la Viena un
raport scris cu privire la evenimentele revolu-
ționare din Ardeal în perioada anilor 1848-
1849. Prin dimensiunea lui și prin prezentarea
cu acuratețe a evenimentelor petrecute, docu-
mentul peste care s-a așternut praful și uitarea,
reprezintă o valoare inestimabilă.

Raportul prefectului Avram Iancu
despre armatele române;ti în 
r[zboiul cet[\enesc (1848-1849)

Morm]ntul lui Arsenie Boca atrage
oameni din toat[ \ara

Restauratorii, oamenii care 
recreeaz[ frumuse\ea istoriei
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Pe locul sediului fostei Episcopii Ortodoxe a S[tmarului a fost ridicat un altar de var[. Bisericile de
lemn din Cuța ;i Soconzel construite din lăca;ul fostei mănăstiri episcopale au fost mistuite de flăcări

Pe urmele unor legende despre 
m[n[stirea din Cu\a

       Popularitatea Papei Francisc în SUA, unde
urmează să efectueze o vizită în luna septembrie, este
în scădere, în special în rândul conservatorilor și al
catolicilor, potrivit unui studiu realizat de Gallup.
       Popularitatea Papei crescuse în Statele Unite la
începutul anului 2014 la 76%, față de 58% opinii
favorabile în momentul alegerii sale, în aprilie 2013.
Acum, gradul de popularitate a scăzut la 59%,
revenind astfel la nivelul din 2013. Opiniile
nefavorabile au crescut de la 9% în 2014 la 16% în
2015. 25% dintre americani spun acum că nu au auzit
de Papa Francisc sau nu au nici o opinie, comparativ
cu 16% în 2014. Acest declin de popularitate este dat
de creșterea numărului de americani care afirmă că
nu au nici o opinie cu privire la Papă, dar și de o
scădere bruscă a opiniilor favorabile printre
conservatori și catolici, a explicat institutul Gallup.
       Papa Ioan Paul al II-lea ajunsese la cea mai mare
cotă de popularitate în anul 2005, când se bucura de
simpatia a 78% dintre americani.

Popularitatea Papei Francisc 
în SUA este în sc[dere

       Gardul pe care Ungaria îl
construieşte la frontiera cu Serbia va
fi de două tipuri, anunţă Janos Lazar,
şeful de cabinet al premierului ungar
Viktor Orban.
       Gardul montat pe segmentele de
frontieră mai vulnerabile va fi montat
de la adâncimea de 1,5 metri în
pământ şi până la 3 metri deasupra
solului. În partea superioară, gardul
va avea sârmă ghimpată. Un gard mai
mic va fi instalat pe un segment de
frontieră de 30-40 de kilometri care
este mai greu de traversat.
       Lazar a precizat că gardul va
ocupa 980.000 de metri pătraţi de
proprietate privată, pentru care
proprietarii vor primi o sumă iniţială
şi o taxă de utilizare de 160-170 de
forinţi (0,5 euro) pe metrul pătrat.
       Pe gard vor fi indicatoare spre cele
mai apropiate puncte de trecere a
frontierei, pentru a fi îndrumaţi
"autenticii refugiaţi".
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Conservarea bunurilor cultu-
rale mobile, un domeniu amplu
şi complex, constituind una din
problemele de mare actualitate a
societăţii contemporane, este
amplu reflectată în expoziţia de
postere deschisă marţi la sec\ia
de artă a muzeului sătmărean.

Fiecare lucrare vine cu partea ei
de contribuţie, prezentând concludent
at]t nivelul tehnico-;tiinţific atins în
acest domeniu cât şi eforturile ;i
reuşitele celor care s-au dedicat acestei
munci. Expoziţia prezintă aspecte re-
prezentative din timpul procesului de
restaurare ale celor mai spectaculoase
bunuri culturale restaurate în ultimul
an în laboratoarele de restaurare şi
conservare.

Obiectele pe care acum le numim
“bunuri de patrimoniu” sunt obiecte
care au fost prezente în via\a omului
din cele mai vechi timpuri, având rol
de obiecte de podoabă, unelte, arme,
obiecte de uz casnic, `mbrăcăminte
sau obiecte de cult.

Evolu\ia tehnologică 
a permis controlul asupra
degradărilor materialelor

Conştientizarea valorii lor mate-
riale a generat practici străvechi de
reparare prin retopire şi prelucrare
mecanică, repictare, peticire, trans-
formare, etc. Calitatea acestor practici

depindea de priceperea, talentul şi
răbdarea meşterului. Odată cu trece-
rea timpului aceste practici s-au di-
versificat şi specializat, evoluând de
la “meşte;ugul şi arta reparării” unui
obiect de colec\ie, la studierea sa in-
terdisciplinară şi restaurarea elaborată
susţinută tehnologic şi ştiinţific din
zilele noastre.

Evolu\ia tehnologică, dezvoltarea
cercetării în domenii precum fizica,
chimia, biologia, ;tiinţa materialelor,
au permis controlul asupra degradă-
rilor materialelor şi a tehnicilor de in-
tervenţie în scopul restaurării şi con-
servării acestora. 

Odată cu apariţia primilor co-
lecţionari privaţi şi a instituţiei mu-
zeale s-au reliefat acţiuni de salvare
ori de protejare a bunurilor culturale.
În paralel, valorificarea patrimoniului,
de orice manieră, a fost cea care a im-
pus reparaţiile şi intervenţiile de res-
taurare. Totalitatea măsurilor care au
fost observate se înscriu aceluiaşi scop
final - de transmitere a moştenirilor
culturale generaţiilor ulterioare.

Pentru a cunoaşte dimensiunea
conservării patrimoniului dintr-un
anumit spaţiu cultural, trebuie mai în-
tâi să se stabilească valorile care au
necesitat a fi ocrotite în mediul luat
în considerare şi transformările isto-
rice la care acestea au fost supuse de-
a lungul timpului, manifestate prin
valorificare.

Din păcate, pentru cei mai mulţi
din afara muzeului, conservarea pa-

trimoniului este un domeniu de acti-
vitate foarte puţin vizibil. Publicul este
obişnuit cu valorificarea expoziţiona-
lă, de care sunt răspunzători muzeo-
grafii, şi mult mai puţin familiarizat
cu ceea ce presupune restaurarea şi
conservarea. Este şi de înţeles din mo-
ment ce, de exemplu, depozitul, spre
diferenţă de expoziţie, nu se desfăşoa-
ră în faţa vizitatorului, iar controlul
preventiv al condiţiilor de mediu nu
este sesizabil asupra bunului cultural
nici măcar cât retuşul unei picturi res-
taurate şi etalate. 

Important de reţinut este faptul
că, fără conservarea materială a bu-
nurilor culturale muzeale, în extremis,
însăşi muzeografia n-ar mai avea de-
cât să producă literatură, să scrie is-
torie ori să expună fotografie.

În prezent, activitaţile de conser-
vare şi restaurare constituie un dome-
niu inseparabil de alte activităţi mu-
zeistice, dar şi una din căile de pă-
trundere ale noului, sub aspectul ul-
timelor cercetări ale ;tiinţei ;i tehni-
cii.

Primele restaurări 
s-au făcut la muzeul 
sătmărean încă din 1975

Anul acesta se împlinesc 40 de ani
de restaurare în România, eveniment
marcat în toate muzeele mari ale ţării
prin organizarea de expoziţii, simpo-
zioane, colocvii dedicate restaurării
şi conserv[rii patrimoniului cultural.

Muzeul sătmărean, prin organizarea
acestei expoziţii de restaurare se ală-
tur[ acestor evenimente, expozi\ia fi-
ind itinerantă p]nă la sf]rşitul anului
în mai multe muzee din tară.

Primele restaurări s-au făcut la
muzeul sătmărean încă din 1975, în-
tr-o încăpere improvizată, cu dotare
rudimentară, situată în actuala clădire
a secţiei de artă.

De-a lungul timpului, creşterea
colec\iei muzeale a dus implicit la ne-
cesitatea restaurării şi conservării
acesteia, astfel c[ în 1997,  ia naştere
laboratorul zonal de restaurare con-
servare, cu specialişti în restaurare
metale, ceramică arheologică şi etno-
grafică, carte veche şi documente,
icoane, mobilier şi lemn etnografic,
obiecte textile etnografice, religioase
;i arheologice.

Laboratul Muzeului Jude\ean este
format din 9 speciali;ti< Roxana Co-
busceanu ;i Dinu Capotescu - restau-
ratori metal ceramic[,  Ioan Balto; -
restaurator lemn, Gabriela Paul - res-
taurator carte veche, Cristina Busuioc
- restaurator pictur[, Adela Dobrescu
;i Emese Varga - restauratori textile,
Diana Kinces - conservator bunuri
culturale, Gheorghina Olariu - ;ef
sec\ie restaurare conservare, investi-
ga\ii fizice ;i chimice ale bunurilor
culturale.

Gheorghina Olariu
șef Secție Restaurare Conservare 

Muzeul Județean Satu Mare

Ion Gigurtu (n. 24 iunie 1886, Turnu
Severin – d. iulie 1959, Râmnicu Sărat)
a fost un  om politic de extremă dreaptă,
pro-german, pentru 40 de zile prim-mi-
nistru al României în anul 1940. 

Sub influența pro-nazistă a Gărzii
de Fier, guvernul Gigurtu și-a declarat
adeziunea sa loială la politica Axei Ber-
lin -Roma și a lăsat la latitudinea lui
Adolf Hitler rezolvarea conflictului te-
ritorial dintre România și Ungaria asu-
pra Transilvaniei Odată cu venirea sa la
putere, Ion Gigurtu a declarat că va duce
o politică pro-Axa Berlin-Roma, anti-
semită și fascist-totalitară. 

În 26 şi 27 iulie 1940 – la nici două
săptămîni după răpirea Basarabiei de
către sovietici –, premierul Ion Gigurtu
şi ministrul de Externe Mihail Manoi-
lescu i-au făcut o vizită lui Adolf Hitler
şi lui Benito Mussolini, pentru a le ex-
pune poziţia ţării în litigiile cu cei doi
vecini agresivi, despre care, în scrisoarea
sa către Führer, din 26 iulie 1940, Carol
al II-lea afirma că „în număr şi ca putere,
ne sunt inferiori“.

La sfârșitul lunii august 1940, în ur-
ma întâlnirii dintre Gigurtu și Hitler,
România a acceptat arbitrajul lui Hitler
prin care a cedat Ungariei 43.492 km
pătrați din teritoriul Transilvaniei, in-
clusiv orașul Cluj. Armata ungară urma
să preia stăpânirea pe aceste teritorii la
data de 15 septembrie 1940. În cadrul
politicii sale pro-naziste, Ion Gigurtu a
fost de acord și cu cedarea a 8.000 km
pătrați din Dobrogea de sud în favoarea
Bulgariei.

Pe plan intern Ion Gigurtu a dus o
politică de discriminare rasială antise-
mită prin interdicția căsătoriilor dintre
creștini și evrei, precum și prin clasifi-
carea prin lege a evreilor, în funcție de
data venirii lor în România.

Guvernul lui Ion Gigurtu a demi-
sionat pe 4 septembrie 1940, în urma
marilor proteste împotriva rezultatelor
arbitrajului lui Hitler, prin care România
a cedat 2/5 din Transilvania în favoarea
Ungariei. Mareșalul Antonescu l-a pus
pe Ion Gigurtu sub stare de arest pentru
cedările teritoriale din Transilvania în
favoarea Ungariei.

Guvernul comunist condus de Petru
Groza nu i-a mai permis să revină la
conducerea întreprinderilor sale, iar în
perioada următoare a fost arestat şi eli-
berat de mai multe ori de către autori-
tăţile comuniste. În noaptea de 5/6 mai
1950 este arestat şi închis la penitencia-
rul din Sighet împreună cu alţi foşti
demnitari din perioada interbelică. Ion
Gigurtu a decedat în suferinţe cumplite
pe 24 noiembrie 1959 la penitenciarul
din Râmnicu Sărat.

~n 26 iulie 1940 Hitler
s-a `nt]lnit cu primul
ministru Ion Gigurtu
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RELIGIE
Mănăstirea dintre Cuţa şi Soconzel a fost construită cu mult înainte de anul 1618, când la 18

septembrie, a fost sfinţit un călugăr şi instalat ca episcop ortodox. În acest fel mănăstirea de lemn
a devenit o vreme sediul Episcopiei Ortodoxe a Sătmarului, în fapt pentru 7 ani. 

Amintirea sfinților Ioachim și
Ana se face, în Biserica Romano-
Catolică pe 26 iulie pe când în Bi-
serica Ortodoxă și cea Greco-Cato-
lică pe 9 septembrie. Nu calendarele
sunt cele care ne interesează în acest
moment, ci semnificația spirituală
a cinstirii bunicilor după trup ai lui
Isus.

Nu știm de ce Spiritul Sfânt nu a dorit
să ne lase informații nici măcar despre
numele părinților Sfintei Fecioare Maria
în Evangheliile introduse în canonul
Noului Testament.  Și poate nici nu e ca-
zul să punem întrebarea „de ce?”. O pu-
tem lua ca pe un gest de smerenie post
mortem a celor ce au adus-o pe lume pe
„cea plină de har”. Nu și-au atribuit nici
un merit pentru aceasta și poate nu și-ar
fi dorit să fie pomeniți. Nici evangheliile
copilăriei lui Isus nu ne vorbesc despre
ei sau despre vreo relație a Mântuitorului
cu bunicii săi pământești. E posibil ca,
după cum ne vorbesc evangheliile apo-
crife, adică cele neintroduse în canonul
Scripturii, fiind oameni în vârstă, să fi
fost deja trecuți la cele veșnice la nașterea

lui Isus.
Dacă e să luăm drept adevăr istoric

cele relatate de Protoevanghelia lui Iacob,
scriere ce se răspândește deja din secolul
al II-lea, figurile sfinților Ioachim și Ana
sunt forjate după modelul părinților pro-
fetului Samuel< oameni gospodari, din
tribul preoțesc al lui David, dar bătrâni
și fără copii. Nașterea Fecioarei Nepri-
hănite este descrisă pe fondul unei tristeți
profunde a celor doi oameni sfinți care
nu înțeleg de ce Bunul Dumnezeu nu-i
miluise cu viața vreunui prunc. Știm că
pentru evrei sterilitatea era semn al pe-
depsei divine pentru păcate ascunse. Era
tragic pentru ei să-și încheie viața pă-
mântească sub semnul pedepsei divine,
lucru ce le producea probleme serioase
de conștiință, punându-le viața dreaptă
și evlavioasă sub un mare semn de între-
bare. Nu lipsește istorisirea prezenței în-
gerilor vestitori ai bucuriei unei vieți noi
care să ridice blestemul nu doar de pe
capul cuvioșilor vârstnici ci mai mult, de
pe capul omenirii. Vestea cea bună este
sărbătorită de păstorul Ioachim cu daruri
deosebit de generoase duse la templu în-
ainte ca soția sa să fi fost binecuvântată
cu noua viață în pântece. Generozitatea

Anei este reliefată de promisiunea de a
oferi Domnului copilul sau copila ce i se
va naște. Povestirile din această scriere
apocrifă sunt în perfectă coerență cu alte
povestiri biblice la care fac referire, ca de
exemplu la cea a lui Avraam, care este și
pomenit. Ioachim știa că pentru Avraam
Dumnezeu făcuse posibilă nașterea lui
Isac la bătrânețe. De aceea are curaj să-
și reverse inima înaintea Lui și să ceară,
postind patruzeci de zile în pustiu.

Celebrarea amintirii acestor sfinți es-
te foarte veche atât în Biserica latină cât
și în cea orientală. De la bun început
creștinii au găsit de cuviință să-i cinsteas-
că pe acești oameni venerabili pornind
de la premisa că, Dumnezeu, în Provi-
dența sa, nu putea să nu-i hărăzească cu
daruri deosebite pe cei care aveau să o
aducă pe lume pe Născătoarea lui Dum-
nezeu. Nu degeaba, Sfinții Ioachim și
Ana sunt reprezentați uneori în icono-
grafie într-o atitudine tandră, îmbrățișați
cu drag și cel mai adesea împreună cu
Sfânta Fecioară între ei. Viețile lor trebuie
să fi fost cu adevărat sfinte, fiind capabili
să-i transmită fiicei lor, Maria, o educație
puternic marcată de dragostea de Dum-
nezeu și de planurile sale. O icoană im-

presionantă din bisericuța din Sâi o re-
prezintă pe Sfânta Ana care o învață pe
fiica ei Maria să citească din Sfânta Scrip-
tură. 

Rolul și poziția bunicilor 
în societate

Cinstirea sfinților Ioachim și Ana ne
aduc în atenție, în primul rând rolul și
poziția bunicilor în societate. Deși există
o tendință puternică de a transforma bă-
trânii în „deșeuri ale societății consumu-
lui”, cum ar zice Papa Francisc, impor-
tanța lor pentru educarea morală și îm-
plinirea afectivă a tinerelor generații nu
ar trebui diminuată. Aparentele excese
de drăgălășenie și permisivitatea unor
bunici iubitori, pot aduce un mare plus
în asimilarea înțelepciunii pentru nepoți.
Nu pu\ini sunt aceia care își datorează
educația religioasă și dragul pentru cele
sfinte unor bunici care, măcar în vacanță,
au știut să-și ia nepoții de mână și să-i
ducă la biserică. Nu pentru puțini adulți
biserica, cu miresmele ei, este o amintire
a copilăriei populate de imaginea buni-
cilor. Pentru mulți dintre noi moartea

bunicilor e moartea copilăriei. Sărbătoa-
rea de azi ne sugerează o reflecție serioasă
asupra rolului bunicilor în societatea
noastră, asupra imaginii acestora și asu-
pra responsabilității pe care o au aceștia
în educația pruncilor, dar și a responsa-
bilității părinților care își pot descoperi
proprii părinți în postura de bunici pen-
tru copiii lor.

Un al doilea gând este acela la cuplu-
rile care își doresc prunci și nu pot avea
sau la cei cărora li se dau prunci și nu și-
i doresc. Sfânta Ana este îndrăgită și pen-
tru că este considerată patroana femeilor
ce trebuie să nască și este invocată și de
femeile ce își doresc prunci. Trăim într-
o societate ce tinde să facă „deșeuri” și
din pruncii nenăscuți sau idoli din puți-
nii prunci primiți sau acceptați. Putem
cere mijlocirea bunicii lui Isus pentru a
putea prețui viața la adevărata ei valoare
și pentru a trece mai ușor peste greutăți
în a primi și aduce prunci pe lume. Fie
ca ocrotirea părinților Sfintei Fecioare
Maria, a bunicilor după trup ai lui Isus
să ne umple inimile, mințile și familiile
de tandrețe și înțelepciune!

Pr. Iulian Bud[u SJ, 
Biserica Calvaria

La sfârşitul săptămânii trecu-
te, membri ai Asociaţiei Codrenii,
condusă de inginerul Ioan Cos-
tescu, însoţiţi de simpatizanţi şi
localnici au făcut un pelerinaj la
altarul de vară construit între sa-
tele Cuţa şi Soconzel, pe locul
unei foste mănăstiri. 

La pelerinaj au luat parte aproxima-
tiv 250 de credincioşi, acolo unde au
asistat la o slujbă oficiată de un sobor
de preoţi în frunte cu Marian Crainic,
protopop al Protopopiatului Ortodox
Carei.

Fosta mănăstire a fost 
ridicată înainte de 1616

Aşa cum am aflat de la inginerul
Ioan Suciu, proiectantul altarului de va-
ră despre care vorbim, mănăstirea din-
tre Cuţa şi Soconzel a fost construită
cu mult înainte de anul 1618, când la
18 septembrie, a fost sfinţit un călugăr
şi instalat ca episcop ortodox.

În acest fel mănăstirea de lemn a
devenit o vreme sediul Episcopiei Or-
todoxe a Sătmarului, în fapt pentru 7
ani. Ea avea jurisdicţie asupra eno-
riaşilor care locuiau de o parte şi alta a
Codrului, până în vecinătatea actualului
municipiu Satu Mare. A fost construită
din lemn deoarece în anul 1299 Sinodul
de la Buda le-a interzis românilor să-şi
construiască biserici trainice din pia-
tră.

Mănăstirea a rezistat presiunilor de
trecere la catolicism, dar din ordinul
Mariei Tereza, cu implicarea generalului
Bucov, lăcaşul de cult a fost devastat şi
demolat în anul 1776. 

O bună parte din materialele rezul-
tate din demolări au fost recuperate, iar
enoriaşii din Cuţa şi din Soconzel şi-au
construit câte o biserică din lemn. Bi-
serica de lemn din Soconzel a fost con-
struită în anul 1777 şi a ars în vara anu-

lui 2009, pe o secetă cumplită. Lăcaşul
de lemn construit la Cuţa a ars în anul
1908.

Prin faţa mănăstirii despre care vor-
bim trecea un drum strategic care asi-
gura comunicarea între mănăstiri simi-
lare din judeţele Satu Mare, Maramureş,
Sălaj, inclusiv cu cetatea de la Ardud.

În anul 1300 Codrul a fost arondat
ca teren de vânătoare regelui Andrei al
Ungariei. Acesta a poposit ;i la mănăs-
tirea dintre satele Cuţa şi Soconzel.

Altarul de vară la care se fac peleri-
naje a fost proiectat de inginerul Ioan
Suciu, iar construcţia lui a început în
anul 2004. Din motive financiare fina-

lizarea s-a tot amânat până în anul 2012.
Acest altar este un semn de recunoaşte-
re al fostei mănăstiri, iar pelerinajul are
loc anual ca semn de aducere aminte. 

La evenimentul organizat de
Asociaţia Codrenii au participat alături
de sătmăreni şi enoriaşi din câteva lo-
calităţi ale judeţului vecin Maramureş. 

Potrivit documentelor, pelerinajele
enoriaşilor se organizau şi în perioada
existenţei mănăstirii dintre satele Cuţa
şi Soconzel. Pe atunci nu exista actuala
mănăstire de la Bixad. După demolarea
mănăstirii despre care vorbim a început
pelerinajul la Bixad, undeva după anul
1700.

Ce a însemnat Marea Schismă?

Ionel Costescu, în monografia sa-
tului Hodişa prezintă câteva repere cro-
nologice privind viaţa religioasă în zona
Codru< "Cu mult înainte de atestarea
documentară a satului  - Hodişa n.r.
(anul 1271), în sânul creştinismului a
avut loc o ruptură cunoscută sub de-
numirea de „Marea Schismă”. Ce a fost
de fapt „Marea Schismă”, cum a fost ea
percepută de către contemporanii ei şi
când au aflat creştinii despre aceasta, o
explică George Rădulescu în revista
„HISTORIA”, nr. 101 din mai 2010 pag.

67-69. Cauzele reale au fost<
Disputa între Apus şi Răsărit în pri-

vinţa purcederii Duhului Sfânt. Roma,
a acceptat după anul 1014 că acesta pur-
cede şi de la Fiul. Totuşi, papii s-au îm-
potrivit acestei adăugiri, dovadă stă
Crezul creştin, gravat pe plăci de argint,
în greacă şi latină şi pus de papa Leon
al III-lea (795-816) pe uşa Catedralei
„Sfântul Petru”, cu menţiunea „din dra-
goste şi grijă pentru credinţa ortodo-
xă”.

Pretenţiile de supremaţie, încă din
secolul al IX-lea, manifestate de papa
Nicolae I, mai ales că Sicilia şi sudul Ita-
liei erau sub jurisdicţia Constantino-
polului.

Diferenţa în tradiţie, printre care
mai importante sunt< omiterea lui „Ali-
luia” în timpul Postului Mare, pregătirea
pâinii şi vinului pentru Euharistie, ce-
libatul preoţilor, nesăvârşirea Mirun-
gerii imediat după Botez.

Încă de la sfârşitul veacului al XIII-
lea „cnezii maramureşeni reprezentau
o clasă de stăpâni ereditari ai satelor.”
(Radu Popa - Ţara Maramureşului în
veacul al XIV-lea, Buc. Ed. Enciclope-
dică). Din rândul cnejilor de sat s-au
ridicat „cneji cu atribuţii superioare de
care ascultau satele grupate de-a lungul
unei văi. ”În Maramureş existau şapte
asemenea „cnezate de vale” printre care,
sunt cel al „Izei şi Vişaelor” cu centrul
la Cuhea, condus de familia Bogdan,
cel al Marei cu centrul la Giuleşti unde
stăpâneau urmaşii lui „Dragoş româ-
nul” şi cel al Câmpulungului (al Sara-
săului) condus de Codrea. Adunarea
„cnejilor de vale” alegea un voievod.
Cel mai vechi voivevod cunoscut a fost
Codrea, urmându-l Bogdan de Cuhea
şi apoi nepoţii de frate al lui Bogdan,
fiii lui Iuga.            

Cnejii maramureşeni  stăpâneau
moşii întinse şi în Sătmar, conform Da-
telor istorice despre familiile nobiliare
române publicate de Ioan Cavaler de
Puşcariu..."

Ioan A.

Sfin\ii Ioachim ;i Ana – bunicii p[mânte;ti ai lui Isus

Aproximativ 250 de credincio;i s-au rugat `mpreun[ la altarul de var[ dintre Cu\a ;i Soconzel

Pe locul sediului fostei Episcopii Ortodoxe 
a S[tmarului a fost ridicat un altar de var[
Bisericile de lemn din Cuța ;i Soconzel construite din lăca;ul fostei mănăstiri episcopale au sfâr;it mistuite de flăcări
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ISTORIE
”~n adunarea de la Blaj, din luna septembrie 1848 s-a stabilit că în puterea dreptului dat de îm-

părat tuturor popoarelor monarhiei să se organizeze și gărzi naționale românești, atât spre men-
ținerea siguranței în comunitățile române, cât și spre a ne apăra dacă ar cere trebuința”.

Au trecut 165 de ani de când
prefectul Avram Iancu a trimis la
Curtea de la Viena un raport scris
cu privire la evenimentele revolu-
ționare din Ardeal în perioada ani-
lor 1848-1849. Prin dimensiunea
lui și prin prezentarea cu acuratețe
a evenimentelor petrecute, docu-
mentul peste care s-a așternut pra-
ful și uitarea, reprezintă o valoare
inestimabilă.

Ceea ce fac eu, semnatarul prezen-
tului material, cercetător al trecutului
poporului român, prin intermediul pu-
blicației de excepție ”Informația de Du-
minic[”, este să pun la dispoziția iubito-
rilor de istorie acest document, care se
găsește în posesia autorului. Pentru in-
formarea cititorilor, afirm că în România
se mai găsește un exemplar la Arhivele
Statului de la Târgu Mureș.

Către Excelenția Sa Guvernatorul ci-
vil și militar din Transilvania F.M.L., Ca-
ron Ludovic de Bolgemut.

”După ce în adunarea de la Blaj, din
luna septembrie 1848 s-a stabilit că în
puterea dreptului dat de împărat tuturor
popoarelor monarhiei să se organizeze
și gărzi naționale românești, atât spre
menținerea siguranței în comunitățile
române, cât și spre a ne apăra dacă ar
cere trebuința în contra terorismului un-
guresc, care devenise cu total nesuferit
și criminal - eu mă întorsei în muntosul
meu ținut, și mi-am așezat locuința la
Câmpeni și am întreprins acțiuni de a
ridica și a organiza și garda națională ro-
mânească. Întraceea cum a hotărât Co-
mitetul de Îmbărbăciune ales de către
abciunea de la Blaj a fost confirmată de
Ecel. Ca comandant general Pricner, Pro-
clamația din 18 octombrie 1848, dat-o
către popoarele din Transilvania, ce de-
veniră și planul nostru pentru dezarma-
rea recruților.

Planul dezarm[rii ungurilor

Eu în 19 octombrie 1848 am primit
știrea despre planul dezarmării de la pre-
fectul Axențiu Sever. Am fost totodată și
provocat a sta gata, spre al pune în lucrare
îndată ce același lucru mi s-ar cuminica.
Garda națională românească chemată de
mine era pe atunci concentrată la Câm-
peni, Bistra și Bucium sub comanda tri-
bunului Nicolau Corcheș, a centurionu-
lui Alexandru Bisteanu și a vice-tribu-
nului Dionisiu Popovici. O altă despăr-
țitură a gardei românești staționa la Mă-
gina sub comanda vice-prefectului Probu
Prodan. În 21 octombrie 1848 prefectul
Ioan Buteanu venind de la Sibiu îmi adu-
ce planul dezarmării și totodată mi-a
adus de la generalul comandant austriac
o scrisoare către comandantul unei di-
viziuni de dragoni Saboieni strâmtorați
de către unguri la Huiteni. Cu aceea pro-
vocare, ca atât scrisoarea să o dau sigur
în mâna respectivului ofițer, cât și să văd
cum am putea scăpa numitul despărță-
mânt de cavaleri din prinsoarea unguri-
lor. Însărcinarea din armă o executat po-
runcire, încât generalul comandant des-
coperi a sa mulțumire într-o despărțire
blândătoare.

În privința dezarmărei ungurilor toc-
mai stam gata de a o pune în lucrare în
aceeași zi de 21 octombrie 1848, mai întâi
la Abrud pe când o deputăciune a acelui
oraș Huiedin coborând la mine pentru a
discuta cu ei în numele comunității. Eu
le-am spus și le-am prezentat condițiile
de care se referea că ungurii să depuie
armele pe cale de pace și să jure împăra-
tului credință, și să dea jos flamurele uni-

unei ungurești de la casele publice private
și în locul acelora să pună pe cele ale îm-
păratului, apoi îi dădui timp până la 24
aceleași timp de socotire. Totodată am
luat măsuri care tăiau toată comunăciu-
nea acetui oraș cu Aiudul și Zlatna. La
ziua pusă merserăm cu garda noastră
militară românească până am luat mă-
sura să tai tot până la Abrud, Orașul Hu-
iedin primi pretenția mea din aceea zi
până la venirea lui Hotvany prin urmare
peste un jumătate de an se bucură de cea
mai mare liniște și cu siguranță sunt în
protecția românilor. 

Într-aceea știrea a dezarmării ungu-
rilor în Alba Cardina, știre ce se răspân-
dea cu iuțeala fulgerului. Românii, pro-
puneau credinciosului împărat și casei
austriece, iar acum prea sătui de teroris-
mul unguresc, guvernul legitim păși abia
acum pe față asupra rebeliunei, la mai
multe locuri se sculară fără conducători
și – în prunceasca lor credință începură
de a dezarma pe unguri și ai sili să pună
flamura și pajura împărătească în locul
flamurei de uniune a ungurilor. Aceasta
se întâmpla mai vârtos în acele ținuturi
pe unde prefecții încă nu avuseră timpu
a organiza măcar câteva gărzi naționale
precum de exemplu s-a întâmplat în Co-
mitetul Zărandului supt preîntâmpinarea
apelului discordiei semănată de unguri
după ce mă încred în coînțelepciunea că
Ioan Buteanu prefectul Zărandului care
încă nu ocupase acel post al său și să con-
ducă acolo pe tribuni.

Contele Teleki, nemeș Kândea, dintre
capii cei doi cu toată blânda omenească
purtată de către familiile ungurești aris-
tocrate pe care le apăra de orice tratatre
și de a asigura de daune, mai târziu fuseră
uciși tocmai de către acei apărați ai lor. 

Lupta de la Zlatna

În același timp și încă tocmai pe când
negociam cu locuitorii Abrudului, în 22
octombrie, am primit asemenea știre de
la Zlatna. Românii din comunitățile de
prin împrejurimi venind din foarte multe
așezări românești la Abrud, în 22 octom-
brie 1848, primiră încă o amenințare. Au
venit în număr mare la acel oraș al cărui
locuitori unguri erau cunoscuți ca cei
mai înfierbântați la tendințele ungurilor
de provocatori pentu a nu se depune ar-
mele și a scoate flamura împărătească.
Eu îndemnându-i îndată pe tribunul
Ioan Mara care staționa la Ofenbaia

(Arieșul de Câmpie n.n.) și primește or-
din de marș asupra Trăscăului pentru a
dezarma și acest oraș, ca îndată săși
schimbe marșul și să meargă la Zlatna,
că dacă  s-ar putea să mijlocească o în-
voire de pace,  iar la o întâmpinare mai
rea să apere averile visteriei și pe locui-
torii credincioși ai acelui oraș. Acela tri-
bun fiind tocmai ocupat cu dezarmarea
ungurilor din Ofenbaia (Arieșul de Câm-
pie n.n.) și dă sarcina pe vice tribun Cai-
mente Aiudeanu ca să meargă îndată la
Zlatna. Și pe când acesta se apropia de
oraș, catastrofa trece peste el. Același lucu
s-a petrecut și în 23 octombrie. În aceea
zi românii fuseră chemați spre a negocia,
apoi se primi condițiunea, ca pe cât va
putea să cruțe dezbaterea de învoială, ar-
mele să se depună de ambele părți. Ro-
mânii depuseră armele la cel mai mic
prepus, încât unii se puseră la joc fără
nici o grijă. Ații iarăși își mânca din me-
rindea ce avea, pe când conducătorii ro-
mâni negociau cu ungurii. Dintre unguri
depuseră armele numai gardienii din în-
ainte, iar ceilalți unguri ca niște perfizi
le ținură între picioare sau în mână> tu-
nurile încă le țineau gata de atac. Deci
pe când românii negociau cu nepăsare
și pretindea cu tărie ca garda ungurească
să fie dezarmată. Nemegey consiliarul
de amnistie și comandantul gărzii ungu-
rești strigă dintrodată ungurește ”foc.”
Unguri înarmați se deplasară înainte și
pușcară fără milă pe români neînarmați
și pe 8 tribuni ai lor iar ceilalți în prima
fază luară la fugă, lăsându-și mulți tocmai
și armele. Acum însă românii înverșunați
și foarte numeroși, înflăcărați de mânie
și răzbunare neputând accepta neferici-
tului oraș. Totodată se răspândi și infor-
mația că Iancul s-ar apropia cu cetele
sale. Gărzile ungurești nu putu înfrunta
pe români. Orbite de furie, ungurimea
deteră foc topitoriei împărătești, bisericei
românești, cum și altor case de a le ro-
mânilor, apoi o tuliră din oraș la o fugă
neregulată, iar cu ele se depărtă și o parte
însemnată dintre locuitorii unguri.

Acum se începu în oraș o măcelărie
înfricoșată, în care și-au găsit moartea
mai mulți unguri nevinovați, pentru că
furia românilor nu se mai putea opri. To-
todată cartierul mai frumos al orașului
locuit de unguri deveni pradă flăcărilor.
Soarta gărzilor ungurești cum și a celor-
lați unguri care se alăturaseră la luptă în-
că nu fu mai bună. Știrea despre perfidia
ungurilor și a comandanților lor, din
Zlatna, zbură înaintea nenorociților. Lo-
cuitorii din Prisaca și din împrejurimi
au fost primii spre a sta și pentru a întra-
jutora pe frații lor din Zlatna împotriva
ungurilor, când iată că întâmpină fuga-
rii.

Românii loviră asupra nenorociților
și uciseră pe mai mulți dintre ei. Între
unguri morți a fost  și uritorul catastrofei,
consilierul Nemegyi, însă și alți mai mulți
nevinovați.

Acesta e adevăratul curs al catastrofei
de la Zlatna. Eu îndată ce am aflat de
aceea întâmplare tristă, alergai spre a lua
măsuri ca pe oficialii camerali câți au ră-
mas în viață săi duc la Abrud în siguranță.
În 26 octombrie am mers însămi cu pre-
fectul Balint la Zlatna spre a pune la cale
cele trebuincioase.

Situația de la Aiud ;i Alba
Carolina

Cu o zi mai înainte până încă petre-
ceam la Abrud, cu prefectul Prodan îmi
aduce știrea, că cetele lui de la Năsina lo-
vite de gărzile ungurești din Aiud co-
mandate de cârmuitorul primar V. Cre-
fan Chemeni unite cu o comună, Carol
Ferdinand comandat de căpitanul Novac

se răspândise, iar apoi numitul sat Năsina
cu și o parte din Cocova fuseră cucerite.
Această victorie a ungurilor le veni eftină,
pentru că credincioșii români nu vrea a
se baga în contra soldaților împărătești.
Puțin după aceea soldații acelei compa-
nii, precum se auzi mai târziu se sculară
asupra căpitanului lor care ținea cu un-
gurii, și îl siliră a părăsi Aiudul și a mege
la Alba Carolina.

Pe când eu mă ocupam de dezarma-
rea și pacificarea orașelor muntene, un
alt despărțământ al oastei mele țărănești
ce rămaseră în cea dintâie luptă cu Hon-
veizii unguri și c]știgă o victorie ilustră
la Cricău. Acel despărțământ ce sta sub
comanda prefectului Bălaș, a tribunului
Bucur din Galda și a bravului locotenent
Sendu de la regimentul unu românesc
de graniță se așezase îndată de la înce-
putul operațiunilor la numitul sat Circău.
Tot pe atunci mai multe companii de
honveizi și gărzile ungurești de la Aiud
pe neașteptate acepta ostei prefectului
Axențiu Sever, așezat la Craiu lîngă Mu-
reș și încă nici decum regulată, unde fa-
vorații de o negură mare o luară la fugă.
Patru companii de honveizi unguri în-
gânfate de o victorie așa ușor câștigată
însoțite de o parte a gardelor din Aiud
pentru a trece peste Mureș, apoi în 28
octombrie 1848 se repeziră cu iuțeală
asupra cetelor de la Cricău. Românii res-
pinseră asaltul cu bărbăție, iar apoi se în-
cinge o luptă pe viață și pe moarte de
mai multe ore înregistrând morți și răniți
de ambele părți. Un student de la Blaj
află o nouă strategie bună. El își umplu
sumanul cu paie și îl duce într-un par de
gard. Mai mulți români făcură asemenea
lucru și așea dintrodată ieși un șir întreg
tot oamenii de paie pe care ungurii să
intre cu toții pe după de ținu până târziu
încrezători a fi în adevăr buni de luptă.
Deci până când ungurii se luptă cu hai-
nele umplute cu paie mai vârtos în contra
acestor manevre, oastea românilor se for-
ța în coloane de atac, lovi pe unguri pe
flancul de două părți deodată și cu mare
curaj încât ungurii fuseră siliți a fugi cu
mari pierderi și stricăciuni, iar românii
îi alungară până la Teiuș.

Credincio;ii au ajutat la 
operațiunile militare ale 
românilor

Precum preoții români credincioși
stau în fruntea cetelor armate românești
mai peste tot ajutau operațiunile militare
cu pericolul vieții lor. Așa s-a întâmplat
cu această ocaziune. Preotul din Mecean-
te încă căzu în mâinile ungurilor. Aceștia
îl tratează cu pumnii și cu tăieturi de sa-
bie, până ce căzu la pământ mai că îi fură
viața, apoi legândul cu un streang de gât
și de un car îl duseră de la Aiud la Turda
iar de acolo la Cluj, unde îl aruncară în-
tr-o temniță, și vroiau nepărat să-l spân-
zure într-o temniță dacă nu ajungea tru-
pele împărătești sub colonelul Upean,
care îl scăpară de spânzurătoare.

În Zlatna am primit o scrisoare de la
locotenentul Șănduc care îmi cerea ajutor
în contra ungurilor, care sta să lovească
din nou asupra Pruceciun de la Cricău.
După ce îi trimisei cerutul ajutor, eu am
mers la Alba Carolina unde am fost che-
mat de comandantul acelei cetăți. După
ce am primit înștiințarea m-am deplasat
în castelul de la Cricău. Aici, căpitanul
Grate îmi aduce mandatul ca eu cu cetele
țărănești să operez  asupa Aiudului, Vin-
țului și Turdei. Noi împăciuni Aiudul
apoi deplasându-se încolo aflarăm în
partea lui mai mare pericol. De acolo
merserăm către Turda, unde ne întâm-
pina o deputație a orașului, care auzi și

primi condițiile păcii, iar noi din partea
noastră am stat demni pentru siguranța
persoanei și averii lor. Aici ne împreju-
rară cu corpul de armate ce opera sub
comanda locotenentului Gedeon.

La acest loc simțul de datorință mă
silește a mă declara în privința purtării
cetelor armate pe cât timp ținură opera-
țiunile pe malurile Mureșului, cu atât
mai vârtos de la o parte oarecare se dă
pe față o aplicare necumpătată de a de-
făima pe români la toată ocaziunea. De
și unguri pe valea Mureșului, iar mai vâr-
tos  în ținutele Aiudului, săvârșiră cele
mai revoltătoare cruzimi, ucideri și
aprinderi de case aparținând românilor,
totuși aceștia la intrarea lor în acel oraș
se purtară atât de omenește, încât  nici
un locuitor nu a avut cel mai mic cuvânt
de a se plânge asupra lor. Aceasta trebuie
să se însemne spre garda românilor cu
atât mai vârtos cu cât gardele săsești care
învinseseră pe unguri au fost lăsate acolo
ca garanțiune să poată opri cele mai scan-
daloase fapte de răpiri și prădări cârmui-
torii numitului oraș ce văzură ceilalți a
da la general comando plânsoare în scris
asupra purtărei gardelor săsești, iar din
contră purtarea românilor în alăturare
cu a sașilor o lăudară ca de model.

Arderea Vințului

Arderea Vințului așa cum încă voiesc
alții a o încărca pe spinarea românilor.
Când sosirăm noi la acel orășel, era pre-
cum observai mai sus mai de tot era și
părăsit. Noi acolo aflarăm o mulțime de
români aruncați de către unguri în groa-
pe cu var și în acest mod diavolesc înecați
și cadavre arse și mutilate de a le preoților
români. Tot atâtea îndemnuri spe a irita
răzbunarea românilor. Totuși căpitanul
Grațe se simți îndatorat a raporta, că du-
pă o cercetare strânsă ce s-a făcut, oră-
șelul nu s-ar fi aprins de români, ci chiar
de către unguri când aceștia aflară de
apropierea celora. 

Purtarea cetelor române a fost peste
tot atât de exemplară încât acelea știură
că câștiga chiar și încrederea ungurilor,
de și ungurii purtau vina atâtor cruzimi
împotriva românilor. Așea s-a întâmplat.
Orășenii din Aiud voind a se reîntoarce
la Turda îmi cerură gardiștii români din-
tre ei a fost Albăcenii, ca aceștia săi apere
până acasă. Așa însuși generalul Varde-
ner recerea de la mine gardiști români
care să apere curțile și moșiile proprie-
tarilor mari. Aceștia ar fi să se ia în so-
cotință bună la judecarea tristei catastrofe
mai târzie a Aiudului, nici să se dea as-
cultare calomniatorilor de români, ci
adevăratele pricini să se scurteze fără
prejudecăți și raporturile respectivelor
conducători ai celor române să fie cer-
cetate cu semne de pace.

Eu de la Turda am călătorit cu gene-
ralul Vardener, însă spre locul colonelu-
lui, am spus că am fost trimis la colonel
Losenau. De la acesta am primit mandat
ca eu cu oastea mea să ajut aripa dreaptă
austriacă spe Huedin și fiindcă oamenii
mei au operat de mult depărtați de casele
lor și suferind de multe ori în lupte grele
peste și lăsându-și treburile la casele lor
pentu ca să-și câștige drepturile naționale
și sociale.

După ce în toate zilele și locul adu-
nării la Câmpeni iar de acolo la Abrud
au avut cu toții și mai ales eu dintâi care
am avut întâlnire ca să fac legătura cu
Ivanovici, care precât pot prezenta că am
fost însărcinat am fi de ajutor pentru co-
manda cetele armate ca ofițer și a face
pentru cauza împăratului. Mă doare însă
că mă văd silit a mărturisi cum că el ca
răspuns chemărei sale, precum vedem
mai în jos...”         

Ioan Corneanu

Avram Iancu i-a scris Guvernatorului
austriac din Transilvania

Raportul prefectului Avram Iancu despre armatele 
române;ti în r[zboiul cet[\enesc (1848-1849)
A apărut în Foaia pentru Minte, Animă și Literatură din 8 ianuarie 1850
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Pentru majoritatea dintre noi,
condimentele sunt doar ni;te pli-
cule\e sau borc[na;e colorate pe
care le arunc[m `n co;ul de
cump[r[turi numai pentru c[
anumite re\ete de m]ncare impun
acest lucru.

De fapt, adev[rata valoare a acestor
prafuri aromatice const[ nu doar `n
`mbun[t[\irea gustului m]nc[rii ci ;i `n
prevenirea ;i tratarea diverselor afec\iuni
cu care se confrunt[ omenirea de mii de
ani.

Generalit[\i

Condimentele sunt substan\e de na-
tur[ mineral[ (sare) sau vegetal[ (frunze,
semin\e, fructe ̀ ntregi sau m[cinate) sau
un preparat din acestea (o\et, ulei, esen\[,
extract, past[, sos etc.) care, ad[ugate
unor produse alimentare sau preparate
culinare, le confer[ un gust sau o arom[
specifice, contribuie la conservarea aces-
tora, precum ;i la stimularea apetitului
;i digestiei.

Prin urmare, condimentele sunt uti-
lizate pentru a da gust ;i savoare
m]nc[rilor dar ;i pentru propriet[\ile lor
medicinale. Studii realizate recent sus\in
c[ acestea promoveaz[ s[n[tatea ;i
bun[starea organismului printr-o serie
de ac\iuni care inhib[ dezvoltarea bolilor
degenerative. Condimentele au un
con\inut mai ridicat de antioxidan\i `n
compara\ie cu legumele ;i fructele. An-
tioxidan\ii ajut[ la prevenirea cancerului,
bolii Alzheimer, bolilor cardiovasculare,
dar se implic[ ;i `n p[strarea fermit[\ii
;i elasticit[\ii pielii.

~n general, condimentele nu au, in-
dividual, o valoare nutritiv[ ridicat[. ~n
schimb ajut[ alimentele deja dense `n
nutrien\i s[ fie mai aromate, dar ;i mai
calorice. Din acest motiv, v[ pot sabota
discret silueta, dac[ nu le cunoa;te\i exact
ingredientele.

~n continuare voi prezenta calit[\ile
culinare ;i terapeutice a trei plante aro-
matice mai mult sau mai pu\in cunos-
cute.

Nuc;oara

Nuc;oara a fost una dintre cele mai
scumpe mirodenii care a ajuns ̀ n Europa

`n secolul 9 prin intermediul negustorilor
arabi. Aceasta vine din Indonezia. Nu-
mele pare s[ ne induc[ `n eroare, `ns[,
paradoxal, nuc;oara nu este o nuc[, ci
s]mburele unor fructe care seam[n[ cu
piersicile. C]ndva era unul dintre cele
mai scumpe condimente din lume, iar
ast[zi, din fericire este accesibil oricui.

Nuc;oara are o arom[ fin[ ;i un gust
dulce-picant, datorit[ amestecului de ule-
iuri esen\iale care aduc a portocale, a
l[m]ie ;i a camfor. Buc[tarii asiatici o
folosesc foarte des ad[ug]nd-o p]n[ ;i
`n ceai.

~n Europa,  italienii o combin[ cu su-
cul de ro;ii iar grecii o combin[ cu

scor\i;oara cu rezultate spectaculoase.
Sfatul speciali;tilor `n domeniul gastro-
nomic este s[ ad[uga\i pudr[ de
nuc;oar[, proasp[t m[cinat[, peste broc-
coli ;i conopid[ g[tite la aburi, `n pilaf,
peste pe;te, precum ;i peste cartofi cop\i
;i peste pastele cu br]nz[.

Nuc;oara reduce durerile articulare
;i pe cele musculare, `mbun[t[\e;te cir-
cula\ia ;i trateaz[ insomnia.

Con\ine vitamine ;i minerale care
`nt[resc sistemul imunitar, ajut[ digestia
;i men\in creierul ̀ n cea mai bun[ form[.
Ac\iunea asupra creierului se datoreaz[
miricistinei, o substan\[ care protejeaz[
neuronii ;i `mpiedic[ deteriorarea aces-
tora odat[ cu `naintarea `n v]rst[.

Nuc;oara, amestecat[ cu un pic de
ap[ ;i miere p]n[ se ob\ine o past[, apli-
cat[ pe piele va conferi prospe\ime ;i
cur[\are `n profunzime a tenului, re-
duc]nd cicatricele l[sate de acnee ;i
l[s]nd pielea str[lucitoare.

Cui;oarele

Cui;oarele vin tot din Arhipelagul
Indonezian, care mai este cunoscut ;i ca
Insulele Mirodeniilor.

Se spune c[, datorit[ gustului lor dul-
ce ;i foarte aromat, cui;oarele au fost fo-
losite ̀ nc[ din anul 200 ̀ nainte de Hristos
de curteni chinezi pentru a avea o respi-
ra\ie proasp[t[ atunci c]nd se adresau
`mp[ratului, pentru a nu-l ofensa, altfel
risc]nd chiar s[ fie decapita\i. Cui;oarele
sunt de fapt bobocii florilor roz ai arbo-
relui de cui;oare. Cui;oarele sunt
dulci-am[rui, fierbin\i, iu\i ;i astringente.
Pot ̀ nlocui sarea ;i pot potoli chiar ;i se-
tea. Sunt populare ̀ n \[rile arabe,  China
;i India, dar `n Europa sunt folosite mai

pu\in, aroma lor puternic[ nefiind apre-
ciat[. Dau un gust inconfundabil c]nd
sunt folosite la prepararea unor dulciuri,
al[turi de scor\i;oar[ ;i nuc;oar[.  Se mai
adaug[ `n unele sosuri, ciorbe, iar ore-
zului `i confer[ o arom[ deosebit[.

Cui;oarele atenueaz[ durerile de
din\i, combat durerile de stomac ;i previn
balonarea. Con\in o substan\[ activ[ de-
numit[ Eugenol care are propriet[\i an-
tibiotice, antifungice, analgezice ;i anti-
virale. Pe l]ng[ faptul c[ ajut[ la stimu-
larea imunit[\ii, cui;oarele sunt un real
aliat ̀ mpotriva gastritelor, a durerilor ar-
ticulare ;i sunt de folos pentru
`mprosp[tarea respira\iei.

Rozmarinul

Rozmarinul, cunoscut din cele mai
vechi timpuri, este folosit at]t ca medi-
cament, c]t ;i `n buc[t[rie pe post de
condiment. Buc[tarii renumi\i ̀ l folosesc
pentru c[ poate transforma complet o
m]ncare< fie c[ este vorba de o limonad[,
fie de o friptur[. Nu trebuie ad[ugat mult
`n m]ncare pentru c[ are o arom[ extrem
de puternic[. Parfumul s[u aromat are o
calitate< nu se pierde prin fierbere.

Poate fi folosit ;i proasp[t `n omlete
;i cartofi sau ̀ ntr-un sos cu ulei de m[sli-
ne ;i usturoi pentru a `nmuia p]inea.
Rozmarinul este un condiment cu aroma
regal[ pentru c[ str[luce;te `n gust[ri,
aperitive ;i unele dulciuri. Dac[ face\i ̀ n
cas[ diverse aluaturi, nu uita\i s[ ad[uga\i
;i pu\in rozmarin pentru mai mult[ sa-
voare.

Rozmarinul reduce migrenele, este
antiinflamator ;i `mbun[t[\e;te func\ia
stomacului. 

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721.202.752

Condimentele sunt substan\e de natur[ mineral[ (sare) sau vegetal[ (frunze, semin\e, fructe
`ntregi sau m[cinate) sau un preparat din acestea (o\et, ulei, esen\[, extract, past[, sos etc.) care,
ad[ugate unor produse alimentare sau preparate culinare, le confer[ un gust sau o arom[ specifice,
contribuie la conservarea acestora, precum ;i la stimularea apetitului ;i digestiei.

Condimentele au un con\inut mai ridicat
de antioxidan\i dec]t fructele ;i legumele

Hipertensiunea arterial[ (HTA)  re-
prezint[ cel mai r[sp]ndit factor de risc
cardiovascular de pe glob. P]n[ la v]rsta
de 50 de ani, 1 din 5 oameni are hiper-
tensiune arterial[, dup[ v]rsta de 50 de
ani, 1 din 3, iar dup[ v]rsta de 65 de ani,
2 din 3. Se estimeaz[ c[ ̀ n Rom]nia sunt
peste 5 milioane de hipertensivi.

Cercet[rile efectuate `n \ara noastr[
arat[ c[, dintre bolnavii depista\i cu hi-
pertensiune arterial[, aproape jum[tate
nu ;tiau c[ au HTA, iar dintre cei care se
;tiau cu aceast[ afec\iune, 60% nu f[ceau
tratament.

Prin hipertensiune arterial[ se ̀ n\ele-
ge presiunea prea mare de curgere a
s]ngelui. S]ngele este pompat ritmic `n
artere de c[tre inim[ care dezvolt[ o anu-
mit[ presiune pentru a reu;i s[ trimit[
s]ngele `n tot arborele arterial, la toate
organele. Aceast[ presiune se poate
m[sura ;i se nume;te presiune/tensiune
arterial[ sistolic[ (TAS). ~n momentul
urm[tor, inima se relaxeaz[ ;i prime;te
o nou[ cantitate de s]nge oxigenat de la
pl[m]ni, iar `n timpul acestei relax[ri a
inimii `n artere se men\ine o presiune
mai mic[ numit[ presiune/tensiune ar-
terial[ diastolic[.

Valorile normale ale tensiunii arte-
riale (TA) sunt<140/90 mmHg> 130/80
mmHg la cei cu diabet ;i risc cardiovas-
cular crescut, iar valoarea considerat[
optim[ este de 120/80 mmHg.

:tefania C.

Hipertensiunea arterial[,
cel mai r[sp]ndit factor
de risc cardiovascular

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

Nuc;oara a fost una dintre cele mai scumpe mirodenii care a ajuns `n Europa
`n secolul 9 prin intermediul negustorilor arabi
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Spum[ de zmeur[

Cotlet crestat cu
legume ;i bacon

Mod de preparare<
Fructele se sfăr]mă bine și se ames-

tecă cu jumătatea zahărului și cu vani-
lia, p]nă la obținerea unei paste omo-
gene. Albușurile de ouă, cu restul za-
hărului, `ntr-un bol mai mare, cu mi-
xerul la turație mare se bat spumă tare,

apoi se amestecă cu pasta de fructe.
Paharele, sau bolurile ̀ n care se va servi
spuma se pun `n prealabil la frigider,
sau și mai bine, la congelator, timp de
o oră-două. Spuma se așează ̀ n pahare
și se ornează cu bucăți de fructe, even-
tual cu un topping de ciocolată, sau
unul obținut din gălbenușurile de ouă
frecate cu alte 4 linguri de zahăr pudră.
Se consumă proaspăt, sau răcit la fri-
gider.

Ave\i nevoie< 
250 g fructe de zmeură, c]t mai bine
coapt[ și proaspăt culeas[, 4 albușuri
de ouă (la temperatura camerei), 4-6
linguri de zahăr pudră, un pliculeț

zahăr vanilat

Mod de preparare<

Cotletul se spală și se lasă să se scur-
gă, sau eventual se sugativează cu șer-
vețele de bucătărie. Se crestează la circa
1 cm. Se prepară un amestec de con-
dimente dintr-o linguriță de sare, ceva
mai puțin piper și nucșoară, iar cu acest
amestec se condimentează cotletul, la

fiecare tăietură. Ceapa și roșiile se taie
felii subțiri. Se pune `n fiecare crestă-
tură c]te o felie de bacon sau 3-4 feliuțe
de c]rnați, una de cașcaval, c]teva fe-
liuțe de ceapă, c]teva de roșii, iar apoi
se acoperă fiecare buzunăraș cu c]te o
felie de ardei gras. Cotletul astfel um-
plut se ̀ mpachetează ̀ n folie de alumi-
niu și se dă la cuptor. Peste 40 de mi-
nute folia se desface, se stropește cu o
lingură-două de ulei de măsline și se
mai coace p]nă c]nd se rumenește fru-
mos. Se lasă puțin să se răcească și să
se lege. Se feliază perpendicular pe tă-
ieturi, astfel `nc]t feliile să aibă formă
de creastă de cocoș. Se servește cu sau
fără garnitură.

Ave\i nevoie< 
O bucată de cotlet dezosat și degresat
de circa 1 kg, 12 feliuțe subțirele de
bacon sau c]rnați afumați tăiați feliuțe
subțiri, 12 felii de cașcaval mai uscat
(numărul de felii variază `n funcție
de mărimea bucății de cotlet), o ceapă,
2 roșii, un ardei gras, c]t mai cărnos
și c]t mai frumos colorat, sare, piper,
un v]rf de cuțit de nucșoară, ulei de

măsline.

Sirop de lebeni\[
(pepene ro;u)

Mod de preparare<

Miezul de pepene se scobește cu o
lingură și se taie cubulețe. Zahărul se
se toarnă peste fructe, se amestecă bine,
`n așa fel ̀ nc]t pepenele să se mai zdro-
bească. Aici se pot adăuga și cuișoarele.
Compoziția se pune la rece și se lasă să
stea 4-5 ore, după care se pune la fiert.
Se mai pot adăuga 100-150 g apă, `n
funcție de grosimea compoziției din
vas. Lăsăm la fiert la foc mic,

amestec]nd din c]nd `n c]nd, p]nă
c]nd pepenele `ncepe să se `nmoaie.
Dacă ați adăugat cuișoare, după ce se
fierbe compoziția acestea se scot. ~ntr-
un vas se strecoară siropul, zdrobind
bine `n strecurătoare bucățile de lebe-
niță ce au mai rămas, apoi se adaugă
gelfixul amestecat cu zahăr și sarea de
lăm]ie. Se mai fierbe 2-3 minute și se
pune `n sticle cu capac. Siropul astfel
obținut se poate servi proaspăt, iar dacă
se pune pentru iarnă se adaugă și sali-
cilul. Se recomandă pentru sucuri, coc-
tailuri, coctailuri de fructe, sau topping
la `nghețată ori prăjituri.

Ave\i nevoie< 
1,5 kg de miez de pepene, c]t mai
aromat și c]t mai dulce, 1,5 kg zahăr,
un sfert de pachet de gelfix 2<1, un
v]rf de cuțit de sare de lăm]ie, un v]rf
de cuțit de salicil (salicilul nu se ̀ nlo-
cuiește cu conservant). După gust se
poate adăuga 2-3 bucăți de cuișoare,

dar nu este obligatoriu

Sup[ \[r[neasc[
italian[

Mod de preparare<

Cu furculi\a se piseaz[ o can[ ;i
jum[tate de fasole. O linguri\[ de ulei
se `nc[lze;te la foc mediu `ntr-o oal[
de sup[. Se adaug[ ceapa, amestec]nd
continuu, p]n[ ce devine aurie. Se pune

varza ;i usturoiul pisat ;i se las[ `nc[
2-3 minute. Se adaug[ supa de pui,
boabele de fasole m[run\ite ;i boabele
r[mase `ntregi. Se las[ la fiert 10-12
minute, p]n[ ce varza este muiat[. Se
adaug[ piper dup[ gust. La scurt timp
dup[ ce e gata supa, pr[ji\i u;or p]inea
;i unge\i-o cu usturoi. Se pune p]inea
`n farfurii, iar supa se toarn[ peste.
R[zui\i ca;caval ;i stropi\i aproximativ
o linguri\[ de ulei de m[sline ̀ n fiecare
farfurie. Servi\i imediat.

Ave\i nevoie< 
500 g de fasole, 3 linguri de ulei de
m[sline, o ceap[ medie, m[run\it[, o
jum[tate de varz[ m[run\it[, 3 c[\ei
de usturoi pisat ;i un c[\el de usturoi
t[iat, 400 g de sup[ de pui, piper, 8
felii de p]ine de cas[, o jum[tate de

can[ de parmezan.

Mărul lupului sau
cucurbe\ea, este o specie de plan-
tă erbacee, perenă, glabră și cu
miros neplăcut, care crește în lo-
curi cultivate și în tufișuri. În
scopuri farmaceutice se folosește
numai partea aeriană a plantei,
recoltată în timpul înfloririi.
Planta conţine acid aristolochic,
ulei volatil și flavonoide. Se fo-
losește numai extern, cu efi-
cienţă foarte bună în tratarea
multor afecţiuni. Nu se utilizea-
ză intern deoarece poate deveni
toxică. Preparatele din plantă au
o puternică acţiune antibiotică.

Mărul lupului se poate folosi ex-
tern pentru diferite afecţiuni sub for-
mă de tinctură, cremă, cataplasme sau
băi de sezut.

Tinctura se prepară umplând un
borcan cu frunze bine pisate sau mă-
cinate, peste care se toarnă alcool de
70 de grade. Cele dou[ ingrediente se
amestecă bine, în așa fel încât să fie
pătrunsă cu alcool toată planta. Bor-
canul se înfiletează și se lasă la mace-
rat două săptămâni.

Tinctura astfel preparată poate fi
folosită timp de doi ani de data la care
a fost culeasă planta, sub formă de
comprese pe locurile afectate. Astfel,
se vindecă răni grave, purulente, care
au rezistat altor tratamente.

Crema se prepară din șase linguri
de tinctură, lăsate la evaporat pe o
farfurioară până ce rămân cam dou[
linguri de pastă groasă și ușor lipi-
cioasă. Se amestecă bine, până la
omogenizare completă, cu un sfert de
pachet de unt. Se păstrează la frigi-
der.

Unguentul din tinctură de mă-
rul-lupului se folosește cu rezultate
de excepţie împotriva abceselor, fu-
runculelor și eczemelor infecţioase.
De asemenea, cu acest unguent se fac
aplicaţii locale de două-trei ori pe zi
în caz de hemoroizi.

Pentru cataplasme se amestecă
pulbere de mărul lupului cu pulbere
de tătăneasă, în părţi egale. Peste cele
două pulberi se toarnă apă caldă și se
amestecă până se obţine o pastă care
se aplică pe locul bolnav printr-o bu-
cată de tifon.

Cataplasma se aplică împotriva
diferitelor dureri, reumatice sau pro-
vocate prin loviri, timp de 30 de mi-
nute, după care se îndepărtează și se
lasă pielea să se zvânte pentru măcar
o jumătate de oră.

Pe abcese, furuncule, eczeme in-
fecţioase rezistente la alte forme de
tratament se pune cataplasma cu mă-
rul-lupului timp de trei - patru ore
pe zi, după care se lasă pielea să se
zvânte în aer liber, timp de o oră. Se
repetă procedura zilnic până la vin-
decarea completă. Vindecarea se va
produce mai repede și cicatricele, cu
timpul, vor dispărea.

Pentru baia de șezut se pune la
macerat, de dimineaţa, o mână de
plantă ̀ n doi litri de apă. Seara, se fil-
trează și planta rămasă se opărește cu
alţi doi litri de apă. După răcire, iar
se filtrează și se amestecă cele două
extracte într-un lighean în care se stă
cu șezut timp de 20 de minute. La ne-
voie se mai adaugă apă fierbinte.

Băile de șezut sunt de leac pentru
hemoroizi și inflamaţii anale și ̀ mpo-
triva infecţiilor genito-urinare reci-
divante.

Text selectat și adaptat
de Ioan A.

Preparatele din
"m[rul lupului" au 
o puternic[ ac\iune

antibiotic[ 

Mărul lupului sau cucurbe\ea, este o specie de plantă erbacee, perenă, glabră
și cu miros neplăcut, care crește în locuri cultivate și în tufișuri. În scopuri far-
maceutice se folosește numai partea aeriană a plantei, recoltată în timpul înfloririi. 
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În general, garderoba sezonului de
vară se traduce prin nuanţe tari, ultra-
saturate, şi imprimeuri de tot felul. Ne-
grul, pe de altă parte, este o nuanţă mai
degrabă rezervată sezonului rece, ori
un accent ce se împleteşte pe durata
verii cu tonuri vesele, pentru a echilibra
aerul sobru cu un suflu de optimism.
Cu toate acestea, eleganţa clasică a ne-
grului îl transformă fără doar şi poate
într-o nuanţă atemporală.

Dacă te temi că negrul ar putea fi
nepotrivit în condiţiile în care tempe-
raturile ating cote alarmant de înalte,
fii fără grijă - există o multitudine de
opţiuni pentru a construi o ţinută ră-
coroasă. Favorita noastră se bazează
pe o rochie neagră - varianta perfectă
în caz că un outfit format din pantaloni
şi top ţi se pare puţin prea sumbru pen-
tru vară, şi, de asemenea, versiunea
ideală pentru zilele toride.

Detalii feminine pentru o
sear[ romantic[

Aşadar, te încurajăm să renunţi,

măcar pentru o zi, la printurile florale
şi exploziile cromatice, în favoarea unei
rochii negre, care, în cazul în care eşti
bronzată, va accentua nuanţa ciocolatie
a pielii, iar în cazul în care eşti genul
ce evită soarele, va crea, prin contrast,
un ten imaculat, ca de porţelan.
Pentru birou, o rochie shift, cu si-
luetă dreaptă, ori un model cu dra-
paje, sunt variante extrem de stylish,
dar şi business-like. 

Pentru o seară romantică,
mizează pe detalii femi-
nine, precum dantela,
ori pe decupaje se-
ducătoare. Un look
urban cool poţi crea
instant cu ajutorul
unei rochii stil tuni-
că ori o versiune stil
tricou XXL, în timp
ce pentru seară, poţi
opta pentru o rochie
de cocktail cu detalii
preţioase din mărge-
le, paiete, pene, ori
dantelă.

:tiu că te-ai obişnuit cu ea mai de-
grabă în sezonul rece, însă vara lui 2015
aduce în topul preferinţelor vestimen-
tare cele mai cool item-uri din piele,
naturală sau ecologică, pentru un look
nonconformist.  De la nuanţe clasice
până la pasteluri, pielea este adaptată
tendinţelor sezonului estival, devenind
rapid una din texturile preferate ale pe-
rioadei.

Material nobil prin definiţie, pielea
este favorita sezonului estival 2015
când vine vorba de apariţii „altfel”. Pen-
tru că vara înseamnă de cele mai multe
ori şi temperaturi caniculare, trebuie
să îţi adaptezi pu\in ţinutele astfel încât
să te simţi confortabil chiar şi atunci
când optezi pentru piese din piele.

Opta\i pentru piese sumare

Te poţi inspira direct de pe cat-
walk, unde vei avea parte de outfit-
uri glamouroase, dar în egală măsură
poţi trage cu ochiul la ţinutele vede-
telor şi blogger-ilor de modă, care
fac cele mai reuşite combinaţii esti-
vale cu item-uri din piele.

In primul rând, îţi recomand
să optezi pentru piese cât mai su-
mare. Ele îţi vor asigura un plus
de confort în zilele extrem de cal-
de. Cele mai râvnite item-uri din
piele pentru sezonul de vară sunt
fără dar şi poate pantalonii scurţi
din piele şi fustele, la fel de scur-
te.

O altă opţiune foarte bine
apreciată, dar nu la fel de con-
fortabilă sunt şi fustele midi,
cloche. Must have-ul vesti-
mentar la capitolul fuste,
acest model adorat atât de
designeri, cât şi de clientela
feminină face furori şi este
interpretat în absolut orice
formă, inclusiv în varianta din
piele. |i-o recomand însă
pentru vară, doar dacă nu su-
feri din pricina căldurii, pen-
tru că altminteri vei avea di-
ficultăţi în a o purta.
Rochiile de piele sunt şi ele
binevenite, atât timp cât
sunt fie mini, fie midi dar
în bretele subţiri şi cu un
decupaj lateral pe picior.
Dacă te întrebi cum să le
porţi, atunci nimic mai
simplu! Depinde doar
dacă alegi pielea pentru
o ţinută de zi sau pen-
tru una de seară. Ziua
optează pentru un
look casual, în care să
adaugi o cămaşă
subţire din mătase
sau un tricou de
bumbac alături de
pantalonii scurţi din
piele. O pereche de teni;i slip-on
sau ni;te espadrile sunt foarte potrivite.
Poţi opta pentru o geantă tip ruscac,
pentru un outfit smart-cool.

Dacă vei purta piesa din piele seara,
poţi să plusezi puţin la capitolul extra-
vaganţă. Alege o fustă din piele, într-o
nuanţă metalică. Poart-o cu un maieu
lărguţ pe corp, ce lasă să se întrevadă
discret sutienul. Alege la final nişte san-
dale minimaliste, cu tocul înalt şi ba-
rete foarte fine, pentru ca întreaga
atenţie să pice pe item-ul cheie al ţin-
utei< fusta de piele.   

Pentru o seară romantică, mizează pe detalii feminine, precum dantela, ori pe decupaje seducătoare.
Un look urban cool poţi crea instant cu ajutorul unei rochii stil tunică ori o versiune stil tricou XXL,
în timp ce pentru seară, poţi opta pentru o rochie de cocktail cu detalii preţioase din mărgele,
paiete, pene, ori dantelă.

Negrul, o culoare
ve;nic la mod[

Pielea, materialul
favorit al sezonului

estival
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DIET~

~n ultimul timp am auzit nu-
meroase controverse legate de su-
biectul „fructe în dietă”. Ba sunt
bune, ba nu sunt bune, ba ne slă-
besc, ba ne îngraşă, ba sunt sănă-
toase, ba au prea mult zahăr. As-
tăzi auzim o ştire despre cum ar
trebui să le consumăm din abun-
denţă, mâine vom afla că, de fapt,
ar trebui să facem pauză de la ele.

Şi atunci, unde e adevărul? Simplu!
E pe la mijloc, pe undeva, ca întot-
deauna! Fructele au reale calităţi
nutriţionale, însă sunt parfumate, uşor
acide, nu dau saţietate şi, consumate
în exces (mai mult de 500g/zi), îngraşă.
Chiar dacă sunt naturale şi sănătoase,
fructele nu trebuie considerate alimen-
te de bază în dietă, ci doar produsele
cele mai potrivite pentru a satisface
apetitul pentru gustul dulce.

Prin conţinutul de fructoză, fruc-
tele se încadrează în categoria produ-
selor care conţin glucide simple (dul-
ciuri). Fructele reprezintă o sursă con-
siderabilă de energie şi de aceea, dacă
sunt incluse în alimentaţie, se va ţine
cont de aportul lor caloric, care va fi
adaptat la nevoile şi gradul de activi-
tate al persoanei respective.

Campaniile de educaţie nutriţio-
nală care îndeamnă la creşterea con-
sumului de fructe şi legume în dietă
se referă la avantajele acestor produse
din punct de vedere al mineralelor, vi-
taminelor, fibrelor şi fitonutrienţilor.
Însă legumele sunt cele obligatorii şi
care pot fi mâncate fără limită de can-
titate, în timp ce fructele reprezintă
doar o alternativă. Cu alte cuvinte, per-
soanele care nu au o slăbiciune pentru
dulciuri şi care nu sunt atrase de fructe
nu au obligaţia să le introducă în die-
tă.

Cu siguranţă fructele au stat la baza
alimentaţiei omului primitiv, când
acesta alerga după hrană, însă în zilele
noastre, având în vedere gradul de se-
dentarism şi conţinutul caloric exage-
rat al tuturor produselor, nu mai este
la fel de uşor să menţinem echilibrată
balanţa energetică.

Fructele sunt de obicei privite cu
indulgenţă şi relaxare,  fapt care poate
încuraja consumul excesiv şi acumu-
larea kilogramelor în plus. Există, des-
igur, alimente mult mai concentrate
în calorii, însă pe acelea suntem
conştienţi că trebuie să le consumăm
cu moderaţie, în timp ce jumătate de
kilogram de fructe nu determină mus-
trări de conştiinţă niciunei persoane.

Indicele glicemic al fructelor

Noţiunea de indice glicemic de-
fineşte viteza cu care glucidele dintr-
un aliment trec în sânge, provocând
creşterea glicemiei. Variaţiile bruşte
sau moderate ale
nivelului glu-
cozei din
sânge
pro-

voacă răspuns insulinogenic, iar insu-
lina este hormonul responsabil de
transformarea glucidelor alimentare
în depozite de grăsime. În concluzie,
la acelaşi număr de calorii, produsul
cu indice glicemic mai mare va îngrăşa
mai tare.

Nu există nicio legătură directă în-
tre conţinutul energetic şi indicele gli-
cemic. Cel mai bun exemplu este pe-
penele, care, deşi are doar 30 cal/100g,
are un indice glicemic peste 80, adică
mai mare decât zahărul rafinat. Chiar
dacă aportul caloric nu este mare, glu-
coza se metabolizează preferenţial spre
sinteza de grăsime în loc să fie consu-
mată ca ener-
gie,

deci nu vă miraţi dacă nu slăbiţi mân-
când jumătate de pepene zilnic –
conţine multă apă, dar tot poate să în-
graşe.

Fructele, desertul ideal 

Satisfac nevoia de dulce într-un
mod sănătos, fără concentraţia cres-
cută de calorii din produse precum
ciocolata sau alte deserturi. Conţin
mult potasiu cu efect diuretic, care în-
lătură retenţia de lichide în  exces. Sunt
bogate în fibre şi apă, care au rol în
funcţionarea corectă a digestiei şi în
prevenirea constipaţiei. Asigură apor-
tul optim de vitamine, minerale şi fi-
tonutrienţi esenţiali pentru sănătate.

Consumate `n exces,
;i fructele `ngra;[

Vrem s[ sl[bim, ne-am hot[r]t
;i am promis c[ de m]ine \inem
regim. Planul pare u;or, `ns[ de
la g]nd la fapt e cale lung[ ;i de
cele mai multe ori se renun\[
dup[ 3 zile de regim.

Tocmai de aceea este indicat s[ ne
punem c]teva ̀ ntreb[ri ̀ nainte s[ ̀ nce-
pem o diet[, ̀ ntreb[ri la care s[ r[spun-
dem cu foarte mare sinceritate, pentru
c[ doar a;a vom putea avea ;i realiz[ri
concrete.

1. Pot să îmi iau un angajament pe
termen lung pe care să îl respect indi-
ferent de obstacolele ivite pe parcurs?

2. Pot să spun cu precizie câte ki-
lograme vreau să slăbesc? Dacă da, pot
să le împart în etape lunare?

3. Sunt o fire pofticioasă? Mănânc
unele alimente fără să îmi placă gustul
ştiind că sunt o alegere sănătoasă?

4. Sunt dispus/ă să renunţ la ieşirile
cu prietenii sau alte evenimente sociale
care îmi perturbă regimul alimentar
(dacă e cazul), doar ca să îmi ating
greutatea propusă?

5. Ce se întâmplă dacă eşuez să
ajung la greutatea pe care mi-o propun
în perioada imediat următoare? Sunt
dispus/ă să continui?

Dacă ai răspuns cu DA la toate în-
trebările de mai sus, înseamnă că eşti
pregătită să începi procesul de slăbire.
Chiar dacă ţie ţi-a fost uşor să găseşti
un răspuns evident, nu pentru toată
lumea este atât de simplu. Trebuie să
ştii de la bun început cum să faci di-
ferenţa între alimentele care sunt fă-
cute să îţi ofere substanţe nutritive şi
cele menite să îţi "gâdile" papilele gus-
tative.

5 paşi pentru a obţine 
greutatea dorită

Pasul 1. Aruncă din casă alimen-
tele procesate sau mâncărurile la care
ştii că vei apela în momentele în care
va începe greul. Cele mai multe per-
soane renunţă la un regim alimentar
adecvat imediat cum întâmpină o pro-
blemă emoţională. Atunci când îţi vine
să renunţi şi te consolezi mâncând, vei

avea la dispoziţie variante mult mai să-
nătoase< legume, lactate fără prea multă
grăsime, fructe etc. Uită de biscuiţii cu
zahăr!

Pasul 2. Găseşte o sursă de alimen-
te sănătoase lângă casă sau birou. Pe
parcursul procesului de slăbire, nu
puţine vor fi momentele când te vei
trezi că îţi este foame şi nu vei avea la
îndemână pacheţelul sau alimentele
necesare. Acesta va fi momentul cheie!
Contează foarte mult să ai posibilitatea
de a cumpăra un aliment sănătos, plin
de substanţe nutritive, şi asta cât mai
rapid cu putinţă, pentru a-ţi potoli foa-
mea. Majoritatea persoanelor care ce-
dează vor apela la fast-food, covrigi,
patiserie etc.

Pasul 3. Nu merge niciodată la
cump[r[turi atunci când îţi este foame!
Cred că ai încercat deja acest pas pe
propria piele. Coşul de cumpărături o
să fie mereu mai încărcat atunci când
îţi este foame, pentru că senzaţia aceas-
ta preia controlul asupra creierului tău.
Încearcă să mănânci o gustare sau un
fruct înainte de a pleca la cumpărături.
Întotdeauna ajută să pleci de acasă cu
o listă de cumpărături.

Pasul 4. Renunţă la cartofi, orez şi
pâinea albă. Acestea sunt surse de car-
bohidraţi cu un indice glicemic ridicat.
Doar prin eliminarea acestor alimente
vei avea ocazia să observi rezultatele
dorite, bineînţeles cu condiţia să faci
cel puţin 30 de minute de mişcare zil-
nică< alergare în parc, antrenament pe
circuite sau orice formă de sport care
îţi menţine ritmul cardiac la un nivel
mediu spre ridicat.

Pasul 5. Ţine un jurnal de alimen-
taţie detaliat! După ce ai eliminat, cel
puţin teoretic, toate tentaţiile, acum
este momentul să ne responsabilizăm
pentru alegerile pe care le facem în
timpul zilei. Cea mai bună cale de a
face acest lucru este să ţinem un jurnal
de alimentaţie în care să notăm fiecare
masă şi gustare, împreună cu ora şi
cantităţile pe care le consumăm. Dacă
nu eşti pregătit să faci totul pe cont
propriu, atunci probabil este momentul
să apelezi la specialiştii care au trecut
deja prin acest proces de nenumărate
ori.

Preg[ti\i-v[ azi 
pentru dieta de m]ine!

Fructele reprezintă o sursă considerabilă de energie şi de aceea, dacă sunt incluse în alimentaţie,
se va ţine cont de aportul lor caloric, care va fi adaptat la nevoile şi gradul de activitate al persoanei
respective.
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După o drumeţie de trei zile
prin Nordul Moldovei, ajungi să
înţelegi cum se face că această re-
giune a dat României cele mai
mari vârfuri culturale şi o
mulţime de mari duhovnici. Un
drum prin această zonă superbă
îţi oferă peisaje frumoase aproa-
pe la fiecare pas şi o mulţime de
locuri importante pentru istorie,
cultură şi religie, aşa că orice că-
lător are motive de satisfacţie aco-
lo.

Există două rute către Bucovina dacă
mergi cu maşina, cum am mers noi de
curând. Una ceva mai directă, dar mai
dificilă din cauza drumurilor mai grele,
merge prin Sighet, Vişeu de Sus, Borşa
şi Pasul Prislop. Ruta mai lungă, dar mai
comodă, merge prin Satulung, Dej,
Bistriţa, Vatra Dornei.

Cele două rute se întâlnesc în loca-
litatea Iacobeni, care este poarta rutieră
de intrare în Moldova, iar primul oraş
important al regiunii este Câmpulung
Moldovenesc, de unde se deschid două
direcţii principale< una spre nord, spre
Rădăuţi, şi una spre est, prin Gura Hu-
morului, spre Suceava. De la Suceava un
drum merge spre Botoşani, altul spre
zona Neamţului prin Fălticeni. De la Târ-
gu Neamţ, unde se poate vizita Cetatea
Neamţului, există direcţia mănăstirilor
din Parcul Natural Vânători-Neamţ, un-
de se intră din Humuleşti, un drum care
face un cerc printr-un ţinut împădurit,
sau direcţia metropolei moldovene Iaşi.

Drumul nordului< Moldoviţa,
Suceviţa, Bogdana, Putna

Înainte de intrarea în Câmpulung
Moldovenesc venind dinspre Vatra Dor-
nei, o intersecţie deschide drumul, prin
Sadova, spre Mănăstirea Moldoviţa, pri-
ma care ilustrează un tip de mănăstire
fortificată pe care domnitorii Moldovei
l-au folosit în multe locuri din regiune.
Originea acestei mănăstiri rămâne în-
văluită în negura vremii. Sub pașnica
domnie a lui Alexandru cel Bun, mă-
năstirea a dăinuit până la sfârșitul seco-
lului al XV-lea când, din cauza unei alu-
necări de teren, s-a prăbușit. Voievodul
Petru Rareș a construit actuala biserică
a Moldoviței în anul 1532 şi ziduri și
turnuri de apărare, dându-i aspectul
unei mici fortărețe. Unul dintre punctele
de atracție al Mănăstirii Moldovița îl
constituie pictura exterioară, mai ales
cea de pe peretele sudic al bisericii care
s-a păstrat în bune condiții.

De la Moldoviţa la Suceviţa se trece
prin Pasul Ciumârna, care are în vârf un
monument în forma unei palme, mar-
când locul în care echipele care au făcut
şoseaua, din cele două sensuri. Mănăs-
tirea Suceviţa, mai impunătoare ca Mol-
doviţa, este ctitoria renumitei familii bo-
iereşti a Movileştilor, iar muzeul ei aduce
în faţa vizitatorilor multe artefacte legate
de ea. Arhitectura îmbină elemente de
artă bizantină și gotică, la care se adaugă
elemente de arhitectură ale vechilor bi-
serici din lemn din Moldova. Pictura
murală interioară și exterioară este de o
mare valoare artistică, fiind o amplă na-
rațiune biblică.

Continuând drumul, la marginea
oraşului Rădăuţi, găsim unul din cele
mai vechi monumente bisericeşti din
Moldova< mănăstirea Bogdana. Biserica
mănăstirii a fost ctitorită de către voie-
vodul Bogdan I (1359-1365), întemeie-
torul statului feudal moldovean, și a avut
rolul de necropolă domnească, fiind în-

gropaţi aici toţi domnitorii până în tim-
pul lui Alexandru cel Bun.

La 35 km de Rădăuţi se află Mănăs-
tirea Putna, unde găsim mormântul lui
Ştefan cel Mare şi al soţiei sale Maria de
Mangop şi un muzeu spectaculos, cu ex-
ponate din anii de domnie ai lui Ştefan.
Zidirea mănăstirii a început în anul 1466
și s-a terminat în 1469. Incinta, turnul
de la intrare și fortificațiile au fost ter-

minate în 1481.

Spre Suceava şi Botoşani

Coborând de la Putna, dinspre Ră-
dăuţi se merge spre Gura Humorului,
pe drum existând biserica ctitorită de
hatmanul Luca Arbore, aflată în satul
care-i poartă numele. De la Gura Hu-
morului, staţiune turistică frumoasă şi

bine dotată, se deschid drumuri spre do-
uă monumente mănăstireşti celebre<
Mănăstirea Humorului şi Mănăstirea
Voroneţ.

Aceasta din urmă este una dintre ce-
le mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel
Mare. Biserica a fost ridicată în anul 1488
în numai 3 luni și 3 săptămâni, ceea ce
constituie un record pentru acea vreme.
Pictura exterioară, cu faimosul ei albas-

tru, s-a păstrat doar parţial, un perete
fiind şters aproape în totalitate, iar dru-
mul spre mănăstire suferă din cauza co-
merţului ambulant.

După alţi 35 de kilometri ajungem
la Suceava, unde se poate vedea Cetatea
de Scaun, Muzeul satului bucovinean şi
Muzeul de Istorie, un loc indispensabil
pentru a înţelege istoria acestor locuri.
Alţi 40 de kilometri ne poartă în zona
Botoşaniului, unde noi am fost în două
locuri< casa familiei Eminovici de la Ipo-
teşti, unde s-a păstrat o frumoasă bise-
rică şi s-a construit un teatru de vară, şi
mănăstirea Vorona şi schitul ei, unde se
află o icoană a Maicii Domnului în care
ea îl poartă pe Iisus nu în braţe, ci de
mână, pe lângă ea - o temă iconografică
foarte rară. Exprimând paradoxurile
moldovene, la Vorona, pe lângă mănăs-
tire, există şi o fabrică de vodcă, renu-
mită la nivel european. Se pot vizita în
aceste zone casele memoriale ale com-
pozitorilor Ciprian Porumbescu şi Ge-
orge Enescu.

Zona Neamţului,
mănăstiri şi poveşti

De la Suceava, eventual după o vizită
la frumoasa mănăstire Hagigadar de la
ieşirea din oraş, se merge prin Fălticeni
la Târgu Neamţ. Aici se află monumen-
tul militar cel mai impunător rămas din
epoca de aur a Moldovei< Cetatea Ne-
amţului, excelent restaurată în ultimii
ani. De acolo se ajunge imediat la Hu-
muleşti, unde se poate vizita Casa me-
morială a lui Ion Creangă, lângă care s-
a amenajat un foarte simpatic parc te-
matic, cu personajele scriitorului şi un
tablou etnografic al zonei.

De la Humuleşti sunt două direcţii
prin care se poate intra în Parcul Naţio-
nal Vânători-Neamţ, o zonă împădurită
în care sunt înşirate cele mai renumite
mănăstiri din aceast[ regiune, multe po-
menite şi în opera lui Creangă. O direcţie
este cea spre Mănăstirea Neamţului, im-
presionantă prin monumentalitate, ur-
mată de Secu şi mai ales de Sihăstria,
devenită celebră prin personalitatea câ-
torva vieţuitori care au devenit duhov-
nici renumiţi în toată ţara (Paisie Olaru,
Cleopa Ilie, Ioanichie Bălan), Dincolo
de frumuseţea şi spiritualitatea locului,
e impresionantă biserica nouă, ridicată
din banii din vânzarea cărţilor acestora.
Această sihăstrie a devenit mai căutată
şi impozantă decât mănăstirea-mamă,
Secu.

De la Sihăstria, pe drumuri forestie-
re, se ajunge la Sihla, dar există şi un
drum abrupt, presărat cu staţiuni ale
Căii Crucii (devoţiune catolică, culmea),
spre un izolat şi ascetic schit numit Po-
iana lui Ioan, literalmente în creierii
munţilor, în codri de brad. De la Sihla,
închizând cercul, se ajunge într-un târziu
la Agapia - cu pictura incitantă a lui Ni-
colae Grigorescu, la limita dogmei or-
todoxe - apoi la Văratec şi înapoi la Hu-
muleşti. Pe drumul spre Secu se poate
merge la stânga spre Schitul Vovidenie
şi casa memorială, impecabil conservată,
a lui Mihail Sadoveanu.

* * *

Cele înşirate aici sunt doar câteva
din multele locuri interesante din Bu-
covina şi Neamţ. E o regiune în care,
chiar o lună dacă ai sta, ai avea mereu
ceva de văzut sau înţeles. Nu am vorbit
aici despre tradiţiile populare sau deli-
cioasa mâncare locală. Putem să spunem
doar atât< merită descoperită pe cont
propriu, cu grijă şi răbdare.

Vasile A.

Locuri de credin\[, istorie 
;i cultur[ în Bucovina

TURISM
Există două rute către Bucovina dacă mergi cu maşina. Una ceva mai directă, dar mai dificilă

din cauza drumurilor mai grele, merge prin Sighet, Vişeu de Sus, Borşa şi Pasul Prislop. Ruta mai
lungă, dar mai comodă, merge prin Satulung, Dej, Bistriţa, Vatra Dornei.
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PELERINAJE

~n ultimii ani cel mai impor-
tant loc de pelerinaj ortodox din
Rom]nia a devenit M[n[stirea
Prislop din |ara Ha\egului. Dac[
`n alte locuri pelerinajele sunt mai
degrab[ sezoniere, legate de anu-
mite s[rb[tori, la aceast[ m[n[sti-
re vin zilnic sute sau chiar mii de
oameni, iar de s[rb[torile mari se
trece de 10.000 de pelerini.

Succesul Prislopului se datoreaz[
faptului c[ aici ̀ ;i are locul de veci p[rin-
tele Arsenie Boca, devenit ̀ n ultimii ani
cel mai mediatizat simbol al ortodoxiei
rom]ne;ti, iar vizitele la morm]ntul s[u
au reputa\ia c[ fac minuni ̀ n via\a celor
care ajung la frumoasa cruce de lemn
de pe costi;a muntelui.

Cum se ajunge la Prislop?

Mănăstirea Prislop se află la 13 km
de oraşul Haţeg şi la 16 km de munici-
piul Hunedoara. Este amplasată într-o
zonă pitorească, la altitudinea de 580
m, într-o poieniţă străjuită de culmile
Munţilor Poiana Rusc[. Prin curtea mă-
năstirii trece pârâul Silvaş (Slivuţ), care
străbate şi satele aflate mai jos de mă-
năstire< Silvaşu de Sus (la 3 km) şi Sil-
vaşu de Jos (la 6 km).

De la Satu Mare se poate ajunge fie
pe varianta Oradea - Arad - Deva -
Ha\eg, fie pe varianta Zal[u - Cluj-Na-
poca - Alba Iulia - Sebe; - autostrad[ -
Ha\eg. Drumul prin Apuseni pe ruta
Oradea - Beiu; - Brad - Deva nu `l re-
comand[m nim[nui, ̀ ntruc]t se afl[ ̀ n
lucr[ri intense de renovare ;i am avut
(ne)fericirea s[-l parcurgem ̀ n drumul
nostru recent spre Prislop.

Sfântul Nicodim, reorganizatorul
monahismului românesc din a doua
jum[tate a veacului al XIV-lea, a ctitorit
Mănăstirea Prislop. Sfântul Nicodim a
copiat la Prislop Tetraevangheliarul sla-
von pe pergament împodobit cu fron-
tispicii şi miniaturi. Domniţa Zamfira,
fiica domnitorului muntean Moise
Vod[ Basarab din Bucureşti, refugiată
în Ardeal după moartea tatălui ei, a res-
taurat biserica mănăstirii între anii
1564-1580, devenind a doua ctitoră a
Mănăstirii Prislop.

Arsenie Boca a fost
duhovnicul m[n[stirii

~nmorm]ntat aici, Arsenie Boca ;i-
a legat numele de Prislop timp de aproa-
pe 12 ani. La 25 noiembrie 1948 a fost
trimis la mănăstirea Prislop de Mitro-
politul Nicolae Bălan. Mănăstirea era
într-o stare jalnică, fiind părăsită de ul-
timii trei vieţuitori greco-catolici. Este
numit stareţ al acestei mănăstiri.

~n 1950 Prislopul devine mănăstire
de maici. Părintele Arsenie nu mai este
stareţ, ci rămâne duhovnic al mănăstirii,
iar stareţa este numită monahia Zam-
fira. Ridicat din nou de Securitate, re-
vine la Prislop `n 1952, după ce a fost
condamnat 9 luni (la Ocnele Mari şi la
Canal). ~n 1959 se desfiinţează Mănăs-
tirea Prislop, iar maicile sunt alungate,
la fel şi părintele Arsenie, căruia i se in-
terzice să mai slujească. Clădirea este
transformată într-un cămin de bătrâni
până în 1976, când se redeschide mă-
năstirea. Trecut la cele ve;nice ̀ n 28 no-
iembrie 1989 la Sinaia, Arsenie Boca
este ̀ nmorm]ntat, conform voin\ei sale,

la Prislop, ̀ n 4 decembrie 1989, la foarte
pu\in timp `naintea c[derii regimului
comunist. ~nainte s[ moar[, ar fi spus
c[ va fi de mai mare ajutor oamenilor
dup[ trecerea “dincolo”, iar `n anii care
au urmat s-au ̀ nmul\it m[rturiile despre
evenimente miraculoase legate de nu-
mele s[u ;i au fost publicate c[r\ile sale,
“C[rarea ~mp[r[\iei” ;i “Cuvinte vii”,
`mpreun[ cu o mul\ime de apocrife ;i
m[rturii ale celor ce l-au cunoscut.

Experien\a pelerinului

~n diminea\a `n care am fost acolo,
p]n[ la ora 6<30, la care se deschid
por\ile m[n[stirii, se formase deja o
coad[ de sute de oameni, veni\i cu au-
tocare ;i ma;ini personale din toat[ \ara,
mai ales din Oltenia ;i Moldova.
Urcu;ul destul de abrupt spre morm]nt
este ghidat de o firm[ de securitate ;i s-
a desf[;urat ̀ n condi\ii relativ bune. Unii
pelerini urc[ ;i mai  sus, la grota unde
se nevoia stare\ul Ioan pe vremuri ;i
unde se retr[gea ;i Arsenie Boca ̀ n anii
s[i la Prislop. Slujbele se \in `n aceste
zile `n altarul de var[, dar aglomera\ia
nu e prea propice reculegerii.

~ntruc]t m[n[stirea nu ofer[ cazare,
cele dou[ sate dinaintea ei sunt pline de
pensiuni, dar ;i de flor[rii, c[ci a devenit
o tradi\ie a celor care vin aici s[ aduc[
m[car un ghiveci de flori pentru
morm]nt. Nu lipsesc din drumul spre
m[n[stire gheretele cu de-ale gurii, in-
clusiv mici (!), dar ;i spa\iile pentru
v]nzarea de suveniruri, obiecte sfin\ite,
picturi ;i c[r\i cu ;i despre Arsenie Boca.
Circul[ inclusiv un acatist al acestuia,
lucru la limita legii canonice, `ntruc]t
p[rintele nu a fost ridicat ̀ nc[ la cinstea
sfin\ilor `n mod oficial. Cultul creat `n
jurul s[u are uneori aspecte extreme,
de cur]nd un individ din Maramure;
s[p]nd o groap[ la morm]nt ̀ n credin\a
c[ Arsenie se va ar[ta din nou `ntre cei
vii. Evident, a fost re\inut de poli\ie.

Dincolo de excesele inevitabile ̀ ntr-
un asemenea context, drumul p]n[ aco-
lo ;i clipele petrecute `n inima p[durii
r[m]n o experien\[ demn[ de tr[it. Cel
pu\in po\i spune< “Am fost ;i eu.”

Vasile A.

Cu ocazia praznicului Adormirii
Maicii Domnului, timp de câteva zile,
inima creştină a Franţei va pulsa cu
multă intensitate la Lourdes, prin ru-
găciunile miilor de bolnavi şi de fiinţe
încercate de cele mai neaşteptate sufe-
rinţe, pelerini care vin aici din toate
colţurile lumii, pentru a o invoca pe
Fecioara Maria, aştepând dacă nu mi-
racole, fie doar alinare sufletească şi
sprijin din partea semenilor. 

Până în anul 1858, Lourdes nu era
mai mult de un orăşel modest, ferit de
zgomot şi agitaţie, însă soarta avea să i
se schimbe. Bernadette Soubirous, în
vârstă de 14 ani, primea atunci bine-
cuvântarea divină, prin apariţia Fecioa-
rei Maria, într-o peşteră. Fetiţa a spus
tutoror că s-a întâlnit cu o femeie fru-
moasă, care s-a prezentat drept Con-
ceptia Imaculata. Fecioara avea să se
arate micuţei credincioase încă de 17
ori, după aceea, îndrumând-o de fie-
care dată către cele sfinte. Din acel mo-
ment, pelerini din toată lumea au venit
să se reculeagă în mijlocul locului sfânt.
În luna februarie a anului 2008, cre-
dincioşii au comemorat 150 de ani de
la prima apariţie a Sfintei, la festivalul
organizat atunci participând peste 45
mii de pelerini.

Deşi Lourdes numără doar 15 mii
de locuitori, beneficiază de o capacitate
de cazare incredibilă, având cel mai
mare număr de hoteluri din întreaga
Franţă, după Paris. Devenit o destinaţie
preferată de europeni, dar şi de creştini
din alte colţuri ale lumii, locul unde şi-
a făcut apariţia Fecioara este ales de că-
tre turişti din martie, până în octom-
brie.  Se spune că izvorul care iese din
grota binecuvântată Grotte de Massa-
bielle are puteri tămăduitoare.

Cel mai mare
pelerinaj catolic
are loc la Lourdes

Conform perceptelor Islamului,
fiecare credincios musulman trebuie
să facă măcar o dată în viaţă un pele-
rinaj la Mecca în funcţie de starea de
sănătate, precum şi de posibilităţile fi-
nanciare ale acestuia.

Hajj-ul (pelerinajul sacru) este con-
siderat a fi unul dintre cei cinci mari
stâlpi ai credinţei musulmane alături
de Zakat (contribu\ia social[ pentru
s[raci), Shahadah (m[rturia de cre-
din\[), Salat (rug[ciunea, de cinci ori
pe zi) şi Sawm (postul din luna Rama-
dan). Întâlnirea credincioşilor musul-
mani din timpul pelerinajului la Mecca
este considerată cea mai mare întâlnire
în scop religios din întreaga lume. Hajj-
ul este printre altele o adevărată de-
mosntraţie a solidarităţi şi puterii mu-
sulmanilor din întreaga lume. Acest
pelerinaj are loc între zilele de 8 şi 12
ale lunii Dhu al-Hijjah, adică ultima
lună din calendarul musulman. 

Toţi pelerinii musulmani se supun
unor serii de ritualuri care const[ în
înconjurarea de şapte ori a edificiului
Kaaba, mersul între colinele dintre Al
Safa şi Al Marwah, băutul apei din fân-
tâna Zamzam şi ascensiunea pe Mun-
tele Arafat, precum şi aruncatul sim-
bolic cu pietre în stâncile care îl sim-
bolizează pe Diavol. La sfârşitul întregii
procesiuni, pelerinii îşi rad părul din
cap şi fiecare dintre ei sacrifică ritual
un animal, de regulă o oaie sau o capră,
după care urmează celebrarea final[.

~n Islam pelerinajul
este o datorie a
fiec[rui credincios

Morm]ntul lui Arsenie Boca
atrage oameni din toat[ \ara

Mii de oameni se `nchin[ zilnic la crucea de lemn de la morm]ntul p[rintelui Arsenie Boca

Biserica M[n[stirii Prislop, ctitorit[ de Nicodim de la Tismana

Comer\ul religios, alimentar ;i floral se desf[;oar[ din plin la poalele mun\ilor

Trecut la cele ve;nice ̀ n 28 noiembrie 1989 la Sinaia, Arsenie Boca este ̀ nmorm]ntat,
conform voin\ei sale, la Prislop, `n 4 decembrie 1989, la foarte pu\in timp `naintea
c[derii regimului comunist. 
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Astronomii au descoperit o plane-
tă de mărimea Terrei< Kepler-186f 18. 

Datele culese de telescopul spaţial
al NASA, Kepler, arată că există o pla-
netă, numită Kepler-186f, aflată la 500
ani-lumină de Pământ, care se asea-
mănă foarte mult cu planeta noastră

ca dimensiune și ca plasament în jurul
stelei de care aparţine. 

În timp ce planetele descoperite
până acum aflate în "zona locuibilă"
din orbita anumitor stele au dimen-
siuni de cel puţin 40% mai mare ca a
Pământului (unele ajungând aproape
de dimensiunea lui Neptun) această
nouă planetă, Kepler-186f, este cu
doar 10% mai mare ca Pământul. 

"Descoperirea lui Kepler-186f este
un important pas înspre descoperirile
altor lumi asemănătoare planetei
noastre", spune Paul Hertz, directorul
diviziei de astrofizică al NASA. "Vii-
toarele misiuni ale NASA cum ar fi
Transiting Exoplanet Survey Satellite
și telescopul spaţial James Webb - în-
locuitorul telescopului Hubble - vor
încerca să determine și compoziţia cât
și condiţiile atmosferice de aco-
lo".      Mărimea lui Kepler-186f este
de acum cunoscută dar ce nu este cu-
noscută  încă este masa și compoziţia
(se presupune că e o planetă având ro-
ca în compoziţie, nu că ar fi o planetă
gazoasă gen Jupiter).      Kepler-186f
este plasată în sistemul stelar Kepler-
186, la 500 ani lumină de noi (consi-
derând dimensiunea Căii Lactee,
această distanţă e practic în curtea
noastră) în constelaţia Cygnus. Siste-
mul mai are încă patru planete (Ke-
pler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d
și Kepler-186e), pe lângă o stea (pitică
roșie) având dimensiunea și masa la
jumătate faţă de Soarele nostru. Piti-
cele roșii compun cam 70% din nu-
mărul de stele din galaxia noastră.     

Planeta soră a noastră orbitează în
jurul stelei proprii în 130 de zile, mai
puţin decât jumătate din anul terestru,
primind o treime din energia stelei
proprii faţă de cât primește Pământul
de la Soare. La suprafaţa planetei Ke-
pler-186f, după amiaza, steaua ei apare
atât de strălucitoare cum ar apărea
Soarele nostru la o oră înaintea apu-
sului.     

Celelalte patru planete din acest
sistem orbitează în jurul stelei în pe-
rioade cuprinse între 4 și 22 de zile,
făcându-le prea fierbinţi pentru a găz-
dui viaţa așa cum o știm noi.      Teles-
copul Kepler monitorizează 150.000
de stele în mod continuu și este prima
misiune a NASA capabilă să detecteze
planete de dimensiunea Pământu-
lui.      În viitor, însemnând sute de ani
de acum încolo, probabil vom găsi și
mijloacele de a ne deplasa spre aceste
noi lumi descoperite și a le coloniza.
Pământul începe să devină prea mic
pentru unii din noi. Planetele desco-
perite până acum care sunt în zonele
potenţial locuibile.   

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Istoria leului românesc începe
cu secolul al XVII-lea când în
Principatele dunărene se foloseau
ca monedă taleri olandezi, löwen-
thaler, care aveau gravat pe ei un
leu rampant, locuitorii denumin-
du-l generic “leu”.

Această monedă a fost folosită în
Țările Române până în a doua jumătate
a secolului XVIII și chiar după ce talerul
fusese scos din uz, el încă reprezenta o
unitate de calcul imaginară sub numele
de “leu”, la care se raportau toate preţuri-
le în anii ce au urmat.

:i denumirea dolarului 
american provine tot de la 
“löwenthaler”

Mai este de menţionat că moneda
naţională a vecinilor noștri de peste Du-
năre este leva care în traducere înseam-
nă tot “leu”, trădând aceeași origine ca
cea a leului românesc. De la löwenthaler,
pronunțat daler, vine și denumirea mo-
nedei SUA, dolar. Din cauza lipsei unor
legi monetare bine definite la noi au în-
ceput să fie folosite câteva zeci de tipuri
de valută străină. Prin Regulamentele
Organice din 1831 și 1832 s-a hotărât
utilizarea unui număr restrâns de mo-
nede, printre ele aflându-se una aus-
triacă, numită zwanziger. La noi era cu-
noscută drept sfanţul de argint, sau mai
simplu, doar șfanţ. Putem vedea astfel
de unde se trage celebra expresie “nu
am nici un șfanţ”. 

O altă monedă era paraua otomană.
Expresia de rigoare ”nu face două pa-
rale” vine de la faptul că moneda avea
o valoare redusă și era confecționată
din material prost, astfel că o folosire

intensă o tocea și monezile chiar se li-
peau unele de altele.Leul devine oficial
monedă a românilor pe 16 septembrie
1835 când domnul Țării Românești,
Alexandru Ghica, instituie ca monedă
a țării, leul, unitate teoretică de cont,
echivalentul a 60 de parale. Tranzac\iile,
taxele, impoziele se calculau în lei, dar
se plăteau în monedă străină. În Mol-
dova, domnitorul Mihail Sturdza, ar fi
dorit în 1835 să bată monedă, dar Im-
periul Otoman, nu ar fi acceptat ca un
stat vasal să aibă propria monedă, de-
oarece ar fi fost un semn al indepen-
denţei. După unirea Principatelor și Cu-
za a tatonat ideea unei monede naţio-
nale, care urma să se numească român
sau romanat, dar din nou Înalta Poartă
s-a opus.

Încă din 1859, Alexandru Ioan Cuza
l-a însărcinat pe consulul francez la Iași,
Victor Place, să negocieze baterea unor
monede românești la monetăria din Pa-
ris. Acestea urmau să se numească „ro-

mâni”. Un român ar fi cântărit 5 grame
de argint și ar fi fost împărţit în 100 de
„sutimi”, ca monedă divizionară. Ion
Heliade Rădulescu a propus numele de
„romanat”, după modelul bizantin. Pro-
iectul nu a putut fi realizat. La 1860, s-
a bătut totuși o monedă de bronz de 5
parale, dar aceasta nu a circulat. În 1864,
după ce Cuza a impus regimul său au-
toritar, chestiunea a fost reluată și s-au
bătut câteva monede de probă. Este vor-
ba de piesele de „5 sutimi”, care aveau
pe avers efigia domnului și inscripţia
„Alecsandru Ioan I”. Ele nu au fost puse
în circulaţie niciodată. O astfel de mo-
nedă poate fi văzută la Muzeul Naţional
de Istorie a României din București.

Prima Constituţie a ţării, cea din
1866, ignora complet problema suze-
ranităţii Imperiului Otoman asupra
Principatelor, dovedind încă de atunci
dorinţa statului român de a își căpăta
independența. O primă bătălie s-a dat
prin intermediul politicii monetare. La

22 aprilie 1867 este stabilită moneda
naţională leul, o monedă bimetalică cu
etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226
grame de aur și având 100 de diviziuni,
numite bani. Un leu echivala cu un
franc francez. Monedele de 5, 10 și 20
de lei erau din aur, iar cele de 1 și 2 lei,
precum și cele de 50 de bani erau din
argint. Până la înfiinţarea Monetăriei
statului (1870), primele monede au fost
bătute la Birmingham.

Ministrul de finanțe, Ion C. Brătia-
nu, a început tratativele cu Poarta pen-
tru ca aceasta să admită punerea efigiei
domnitorului Carol I pe monedele de
aur și argint ce urmau a fi emise. Trata-
tivele nu au dat roade, dar guvernul ro-
mân a comandat monedele de aur de
20 de lei (”pol”), fără a ține seama de
pretențiile Imperiului Otoman. Aceste
monede au fost puse în circulație în
1868, având efigia domnitorului și in-
scripția ”Carol I domnitorul românilor”.
Tirajul a fost de doar 200 de piese. Din-
tre acestea, câteva zeci au fost zidite la
temelia castelului Peleș, iar altele au fost
dăruite parlamentarilor, miniștrilor,
unor diplomaţi străini, guvernului turc,
familiei Hohenzollern de la Sigmarin-
gen și unor capete încoronate din Eu-
ropa. Imediat după emitere, a urmat
protestul Porții, precum și al Austro-
Ungariei, care considera titulatura dom-
nului român periculoasă pentru sigu-
ranța Austro-Ungariei care stăpânea
Transilvania și Bucovina. Sub presiunea
celor două Mari Puteri, monedele au
fost retrase în 1870, când au fost bătute
5000 de monede din aur și 400.000 de
argint, fără a cuprinde însă ”semnul”
menit să evidențieze suzeranitatea sul-
tanului. Începând cu 1872 s-au bătut
monede de 50 de bani, 1 leu și 2 lei fără
ca Poarta să mai protesteze.

Stephen Hawking spunea că
Polul Nord marchează cea mai
îndepărtată limită geografică a
Pământului, dar Pământul nu se
termină acolo. 

În același mod putem spune că tim-
pul are o limită numită Big Band. Dacă
Universul se dilată, se extinde, rezultă
că timpul nu are limite. Putem crede
că au fost mai multe Big Banduri?

Timpul ar putea fi întors 
dacă Universul se contractă
brusc

Cele mai noi teorii din fizică susțin
că dacă Universul se extinde la maxi-
mum și apoi se contractă brusc, timpul
ar putea să fie întors. Este dacă vreți,
săgeata pe care o trimitem într-un sens
și ea revine. Ce consecințe ar fi?

Apa ar curge în sus, noi am întineri,
stelele ar absorbi toată căldura și lumi-
na. Existența ar avea sens invers iar noi
am avea probleme mentale. Ce ne îm-
piedică să vizităm trecutul? Specialiștii
susțin că dacă am putea depăși bariera
luminii, am putea vizita trecutul.

Conform teoriei relativității, dacă
ai încerca să accelerezi un corp cu vi-
teza luminii, acesta ar deveni foarte
greu. În masa lui ar intra din ce în ce
mai multă energie, în timp ce energia

necesară pentru creșterea vitezei ar scă-
dea cantitativ. Ar fi nevoie de o canti-
tate uriașă de energie pentru a atinge
viteza luminii. 

Totuși, teoria relativității nu exclu-
de posibilitatea unei călătorii cu viteze
superioare celei a luminii.

Fizicienii au descoperit particulele
numite tahioni, particule ipotetice care
pot circula în timp mai repede decât
lumina.

Ei ar putea fi folosiți pentru a putea
călători în trecut. Călătoria în timp este

un vis pe care omenirea nu l-a atins în-
că. Pentru a atinge acest vis trebuie să
construim o mașină a timpului.

În anii 80, un grup de specialiști au
lansat ideea unei călătorii în timp, în-
tr-o gaură de vierme.

Gaura de vierme este o structură
ipotetică a spațiu-timpului, reprezen-
tată sub forma unui tunel lung și subțire
care face legătura între două puncte
spațiu-timp. 

Ea ar fi o zonă de gravitație intensă,
asemănătoare unei găuri negre. Dacă
o gaură neagră duce către nicăieri, o
gaură de vierme are început și
sfârșit. Obiectele care trec prin ea pot
fi proiectate în trecut și viitor. Fizicienii
susțin că aceste găuri de vierme se pro-
duc odată cu Big Beng-ul și în Cosmos
se află foarte multe.

Specialiștii sunt convinși că pot
construi o gaură de vierme, în mod ar-
tificial, controlat. Acest lucru este po-
sibil în interiorul unui accelerator de
particule, numit collider. 

Dacă s-ar încerca construcția ei în
spațiu ar trebuie făcută o tăietură în
timp și spațiu, ceea ce ar duce la pro-
ducerea unei energii colosale. Această
energie ar distruge toată natura și ar
duce la formarea unei găuri negre.

Pedro Ernetti a inventat un dispo-
zitiv cu ajutorul căruia se poate foto-
grafia trecutul omenirii, care a fost nu-
mit cronovizor. Se spune că planul se-

cret al acestui dispozitiv este ascuns la
Vatican. 

Cu ajutorul acestui dispozitiv au
fost fotografiați Iisus și Napoleon,
atunci când erau în viață. Cronovizorul
captează imagini din trecutul apropiat
sau îndepărtat sub forma unor holo-
grame proiectate într-un spațiu cilin-
dric.

În 1994, preotul Ernetti a murit,
ducând cu el secretul acestui dispozi-
tiv. Ernetti a recunoscut că a lucrat la
acest dispozitiv cu ajutorul a 12 savanți,
dintre care unul laureat al premiului
Nobel. Nu se știu multe lucruri despre
acest dispozitiv. 

Ce s-a putut afla este faptul că are
multe antene care captează lumina și
sunetul. Antenele sunt construite dintr-
un aliaj misterios. Preotul Ernetti sus-
ținea că principiul după care funcțio-
nează dispozitivul este unul simplu.
Undele vizibile și audibile nu se distrug,
nu dispar.

Măreția acestui aparat a spus Er-
netti este aceea că poate recupera ener-
gia pierdută acum câteva secole. 

În 1972, o revistă italiană a publicat
fotografia cu Iisus agonizând, captată
de către cronovizor. 

Imediat după moartea lui Ernetti,
reprezentanții Vaticanului au distrus
aparatul iar planul acestuia a fost as-
cuns în arhivele bine păzite ale Vatica-
nului.

Istoria leului românesc 
începe în secolul XVII

Un alt P[mânt, la 500
de ani lumin[ de noi

Vaticanul ascunde cronovizorul, aparatul de fotografiat trecutul

Leul devine oficial monedă a românilor pe 16 septembrie 1835 când domnul Țării Românești,
Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60
de parale.

Pedro Ernetti a inventat un dispozitiv
cu ajutorul căruia se poate fotografia
trecutul omenirii, care a fost numit cro-
novizor

În Principatele dunărene se foloseau ca monedă taleri olandezi, löwenthaler,
care aveau gravat pe ei un leu rampant, locuitorii denumindu-l generic “leu”
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De mii de ani, podurile au fost
construite pentru a u;ura transpor-
tul ;i astfel permi\ând ora;elor ;i
imperiilor s[ prospere. Multe din-
tre ele sunt proiectate exclusiv pen-
tru pietoni sau biciclete, iar altele
pentru ma;ini, trenuri ;i chiar am-
barca\iuni. Dar unele fac mai mult
dec]t s[ uneasc[ dou[ puncte
desp[r\ite de ap[, v[i sau drumuri,
`mpletind forma cu scopul `n con-
struc\ii cu adev[rat memorabile.
Dintre cele mai emblematice struc-
turi din lume, cele mai deosebite
poduri se ridic[ la nivel de art[, de-
vin o parte integrant[ a peisajului
;i, dup[ toate aparen\ele, reprezint[
caracterul locului unde sunt am-
plasate.

Tehnicile folosite la podurile suspen-
date primitive au fost cunoscute ;i utili-
zate `n India ;i China chiar cu 2000 de
ani `naintea erei noastre. Unele dintre
cele mai vechi poduri din lume sunt ̀ nc[
`n folosin\[ - Ponte Sant’Angelo din Ro-
ma, unul dintre cele opt poduri de piatr[
construite de c[tre romani peste Tibru
`ntre 200 `.Hr. ;i 260 d.Hr. Romanii nu
au inventat podul `n arc, dar au fost pri-
mii care au zidit astfel de structuri care
se ̀ ntindeau pe o lungime mai mare fa\[
de cele construite anterior. Multe dintre
principiile tehnice introduse de romani
sunt `nc[ folosite ;i `n zilele noastre.

Podurile continu[ s[ fie celebrate ca
minuni ale tehnicii, ca Jiaozhou Bay
Bridge deschis circula\iei `n iunie 2011,
cel mai recent dintr-o serie de poduri
din China care doboar[ recorduri. Con-
struc\ia celui mai lung pod peste ap[
(aproape 42 km pe ;ase benzi) a necesitat
450.000 tone de o\el ;i ciment c]t s[ um-
ple 3800 de piscine olimpice. Structura
podului a fost proiectat[ pentru a rezista
cutremurelor, taifunurilor ;i impactului
unei nave de 300.000 de tone.

Alte poduri au fost la `nceput ni;te
minuni tehnologice, dar `n prezent sunt

recunoscute ca ni;te structuri-simbol.
Printre ele se num[r[ Golden Gate Brid-
ge, recunoscut de public ca simbol al
ora;ului San Francisco sau Brooklyn
Bridge, care traverseaz[ East River pen-
tru a lega Manhattan-ul de Brooklyn,
terminat `n 1883. La vremea aceea era
cel mai `nalt pod suspendat din lume ;i
cea mai `nalt[ structur[ din New York.
Ast[zi este o emblem[ esen\ial[ a Ame-
ricii, o surs[ de inspira\ie pentru im-
igran\i ;i poe\i deopotriv[. Fiecare cu un
design unic ;i o istorie pe m[sur[, iat[
c]teva dintre cele mai impresionante po-
duri din lume.

„Ponte Vecchio” este cel mai vechi
pod din Floren\a, situat în partea infe-
rioară a fluviului Arno. Construit ̀ n 1345
are o structură solidă cu trei arcade ;i se
caracterizează prin casele mici care sunt
aliniate pe ambele păr\i ale podului. În
secolul XIV aceste clădiri au avut o arhi-
tectură compactă, dar pe măsura trecerii
timpului au intervenit schimbări care au
condus la imaginea pitorească din zilele
noastre. Coridorul Vasari traversează po-
dul deasupra clădirilor. Acesta îi permi-
tea lui Cosimo I să ajungă la Pallazzo
Pitti în siguran\ă. Începând cu secolul
XVI, magazinele de pe pod au devenit
ateliere-magazine ale bijutierilor dup[ ce
unele dintre ele au fost măcel[rii. ~n tim-
pul celui de-al Doilea R[zboi Mondial, a
fost singurul pod din Floren\a cru\at de
bombardamentele germane deoarece
Hitler pare s[ fi dat acest ordin.

Podul de ap[ Magdeburg din Ger-
mania este cel mai lung apeduct navigabil
din lume. Acesta are peste 918 metri lun-
gime ;i leagă canalele Elbe-Havel ;i Mit-
telland. Construc\ia a început în anul
1930, dar izbucnirea celui de-al Doilea
Război Mondial ;i divizarea \ării a dus
la amânarea proiectului. Lucrările au fost
reluate în anul 1997 ;i finalizate în anul
2003, costurile dep[;ind 500 milioane
euro. Podul de apă Magdeburg este des-
chis pentru vizitatori ;i turi;ti, av]nd tra-
see pentru cicli;ti ;i pietoni, precum ;i
un mic muzeu care relatează despre în-
ăl\area construc\iei.

Tower Bridge este unul dintre cele
mai fotografiate obiective turistice din
Londra. Ideea de a construi un pod peste
Tamisa ̀ n aceast[ parte a Londrei dateaz[
din jurul anului 1876, c]nd partea de est
a ora;ului devenise extrem de aglome-
rat[, iar existen\a unui pod era o necesi-
tate. ~nceput ̀ n 1886, peste 450 de mun-
citori au lucrat timp de 8 ani pentru a
termina construc\ia. Design-ul gotic vic-
torian al turnurilor, asem[n[tor cu cel al
Turnului Londrei care se afl[ ̀ n vecin[ta-
te, nu a fost la `nceput apreciat de
cet[\eni. Podul are o lungime de 244 de
metri, cele 2 turnuri construite pe piloni
au fiecare c]te 65 metri lungime. Partea
central[ dintre cele 2 turnuri are o lun-
gime de 61 de metri ;i este divizat[ `n 2
p[r\i ce pot fi ridicate p]n[ la un unghi
maxim de 86 de grade, pentru a permite
traficul pe r]u. Cu o greutate de peste
1000 de tone fiecare, acestea sunt con-
trabalansate pentru a minimiza for\a ;i
a permite ridicarea lor `n 5 minute.

Sundial Bridge sau Podul Cadranu-
lui Solar din Redding, California, este
opera arhitectului spaniol Santiago Ca-
latrava, proiectat special pentru pietoni
;i bicicli;ti. Inaugurat[ `n 2004, con-
struc\ia a fost costisitoare ̀ n compara\ie
cu m[rimea podului, peste 23 milioane
de dolari, dar pilonul ̀ nclinat cu cablurile
de ancorare a fost transformat `ntr-un
cadran solar, iar puntea are `ncorporate
pe toat[ suprafa\a sa elemente din sticl[
semitransaprent[ iluminate noaptea.

Cu o lungime de 2460 de metri, Via-
ductul Millau are ;i o `n[l\ime impre-
sionant[, mai exact 343 de metri ;i se
`ntinde peste toat[ valea r]ului Tarn de
l]ng[ Millau, Fran\a. Constru\ia a durat
numai 3 ani dar a fost nevoie de opt ani
pentru a defini traseul ;i `nc[ cinci pen-
tru alegerea constructorului. Conform
declara\iei arhitectului Norman Foster,
viaductul a fost creat pentru a avea „de-
licate\ea unui fluture". Podul este sus\inut
de ;apte picioare prelungite prin piloni
de 87 m `n[l\ime, de care sunt ag[\ate
cele 11 perechi de hobane. 

Podul pietonal Helix, din portul

Marina Bay, Singapore are o structur[
asem[n[toare cu cea a ADN-ului. Con-
struc\ia inaugurat[ ̀ n 2010, cu o lungime
totală de 280 metri, are o structură cur-
bată ;i este primul pod din lume con-
struit din arcuri spiralate duble. Montat
în aproape doi ani, este realizat din o\el
;i este dotat cu cinci platforme de vizio-
nare, repartizate în mod egal pe întreaga
lungime. Pe pod sunt amenajate ;i ex-
pozi\ii cu picturi ;i desene realizate de
copii, iar noaptea este luminat cu sute de
becule\e.

Podul Sidu din China str[bate
mun\ii bazinului Sichuan peste valea
r]ului Sidu ;i este amplasat la cea mai
mare altitudine din lume – 496 metri.
Construc\ia de 1,2 km lungime a fost
deschis[ circula\iei ̀ n anul 2009 ;i a cos-
tat aproximativ 100 milioane de dolari.
Prima parte a cablului de suspendare in-
stalat, numit cablul pilot, a fost primul
din istorie care a fost plasat cu ajutorul
unei rachete deoarece condi\iile de la fa\a
locului nu au permis folosirea de bărci
sau elicoptere. Rachetele militare au f[cut
posibil[ traversarea cablurilor pilot `n 6
octombrie 2006, realizare ce a dus la eco-
nomii de timp ;i costuri.

Podul pietonal Langkawi Sky din
Malaezia se ̀ nal\[ la 660 metri deasupra
nivelului m[rii ;i are o l[\ime de doar
1,8 metri. A fost deschis pentru turi;ti
`n 2005 ;i este accesibil doar prin inter-
mediul telecabinei. Curba podului ;i
pun\ile triunghiulare ofer[ o vedere pa-
noramic[ asupra p[durilor ;i arhipela-
gului Langkawi. Structura are un singur
st]lp, de 87 metri `n[l\ime, de care sunt
prinse cele 8 cabluri care sus\in con-
struc\ia.

Inaugurat de Regina Elisabeta a II-a
`n luna mai 2002, podul Millennium
Gateshead din Marea Britanie este prin-
tre pu\inele din lume care se ̀ nclin[. Pen-
tru a permite vaselor să treacă pe sub
pod, toată structura se mi;că la unison,
iar pe m[sură ce arcada coboară podul
se ridică, fiecare contrabalansându-se re-
ciproc. Podul pietonal oferă un spectacol
desăvâr;it în timpul opera\iunii de des-

chidere, mi;cările sale fiind asemuite cu
ale unui ochi care clipe;te. 

Numit dup[ mogulul media Octavio
Frias de Oliveira, podul brazilian tra-
verseaz[ r]ul Pinheiros, aflat `n vestul
ora;ului Sao Paolo. Are o lungime de 900
de metri ;i o `n[l\ime de 138 de metri,
iar designul s[u este unul special< are
dou[ pun\i curbate aflate una sub alta,
care se intersecteaz[ sub un turn de su-
port ̀ n forma literei X. Podul este decorat
cu lumini care creeaz[ o imagine deose-
bit[.

Podul Banpo din Seul, ce traver-
seaz[ r]ul Han, este o combina\ie `ntre
stilul vechi ;i cel modern. Ca ;i
construc\ie, acesta a fost creat `n anul
1982, iar `n 2007 a fost recondi\ionat ;i
modernizat pentru a da o alt[ fa\[ zonei.
Au fost ad[ugate f]nt]ni arteziene pe
ambele laturi ale podului. ~n timpul
nop\ii, apa devine multicolor[ cu ajutorul
instala\iei de lumini din componen\a
acestuia. Un alt plus adus de constructorii
coreeni este ad[ugarea unui dinamism
al apei `n ton cu muzica.

Podul Vasco da Gama din Lisabona
traversează râul Tagus ;i este cel mai lung
din Europa – 17,2 km. Stâlpii de sus\inere
îngropa\i cel mai adânc ajung la 85 de
metri sub nivelul mării. Lă\imea este de
30 de metri, iar deschiderea principală
de 450 de metri.

Prin cele dou[ arcuri care se reflect[
`n r]ul Tees, Podul Infinitului din An-
glia, deschis `n 2009, creeaz[ simbolul
infinitului, de unde ;i numele. Arcul
principal are o ̀ n[l\ime de 121 metri, iar
lungimea `ncadrat[ de el este de 274
metri. Sistemul de iluminat nocturn face
ca simbolul s[ fie ;i mai bine eviden\iat.

Henderson Waves este un pod care
a f[cut valuri ̀ nc[ din prima zi de la des-
chidere, `n 2006. ~nalt de 36 de metri ;i
lung de 274 metri, construc\ia este cel
mai mare ;i mai frumos pod pietonal din
Singapore, f[c]nd leg[tura `ntre dou[
parcuri superbe. Cu un design unic, ;er-
puit, podul de deasupra ora;ului Singa-
pore ofer[ trec[torilor o priveli;te care
taie r[suflarea.

Cele mai impresionante 
poduri din lume


