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Moricz Goth din 
Negre;ti, un pictor 
renumit ̀ n Olanda, 

uitat la noi
Filarmonica “Dinu Lipatti” a deschis joi 
o nou[ stagiune printr-un concert dirijat 
de Shinya Ozaki

La cap[tul blocurilor ce formeaz[ azi
cartierul Micro 16 din municipiul Satu Ma-
re, pe strada F[g[ra;ului, str[juie;te o
Sf]nt[ Cruce ridicat[ `n urm[ cu aproape
90 de ani. Povestea ei evoc[ credin\a
nestr[mutat[ a s[tm[renilor `n bun[tatea
;i milostivirea lui Dumnezeu la vreme de
`ncerc[ri. 

Iat[ c[ `n aceast[ duminic[
premerg[toare praznicului ~n[l\[rii Sfintei
Cruci - 14 septembrie, enoria;ii parohiei
Sf]ntul Anton vor merge `n procesiune la
Sf]nta Cruce pentru a participa la slujba
de resfin\ire. Prin grija unor binevoitori ai
parohiei Sf]ntul Anton, lucrarea a fost res-
taurat[.
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100 de familii greco-catolice din Satu Mare au ridicat 
în 1926 o cruce care s[ le apere de inunda\ii

       Autoritățile din Philadelphia
au pus marți la dispoziția
cetățenilor 10.000 de bilete gratuite
pentru a asista la o ceremonie la
care va participa papa Francisc în
26 septembrie în oraș, biletele
epuizându-se în două minute.
       Site-ul arhidiocezei din
Philadelphia a pus la dispoziția
cetățenilor 10.000 de bilete gratuite
pentru ceremonia de marți de la
ora 12.00 (16.00 GMT), cu o limită
de patru bilete de persoană și
disponibile la cerere. În
următoarele minute, site-ul a
înregistrat 394.000 de accesări ale
utilizatorilor și toate biletele
disponibile s-au epuizat.
       Presa locală a semnalat că
multe bilete obținute astfel au fost
scoase la vânzare pe internet la
prețuri care au ajuns chiar și la o

sută de dolari.
       Arhidioceza a pus la dispoziția
cetățenilor bilete de acces la predica
papei asupra imigrației și libertății
religioase pe care papa o va susține
în centrul istoric al Philadelphiei
în 26 septembrie și preconizează
ca în următoarele zile să ofere bilete
și la alte evenimente la care va
participa Suveranul Pontif.
       Autoritățile religioase au
precizat că nu vor sancționa
revânzarea biletelor, având în
vedere că nu pot să o împiedice,
dar au deplâns faptul că multe
persoane care și-au dorit acest
lucru nu vor putea asista la "un
eveniment istoric" precum prima
vizită a papei Francisc în SUA.
       Suveranul Pontif va vizita
pentru prima dată SUA în perioada
22 - 27 septembrie.

       Regina Letizia a Spaniei are deja o replică sub
formă de păpușă "Barbie". Păpușa realizată de
compania rusă AFD Group va fi prezentată oficial
peste câteva zile la convenția Madrid Fashion Doll
Show, care se desfășoară în perioada 11 - 13
septembrie în capitala spaniolă.
       Cea de-a treia ediție a convenției a fost
organizată la Madrid de Asociația Colecționarilor
Fashion Dolls, iar tema sa centrală va fi o trecere
în revistă a modei internaționale.
       Replica reginei a fost creată de artistul rus
Vasili Barbier, membru al companiei AFD Group,
iar pentru ținuta păpușii el a ales una din creațiile
spectaculoase purtate de soția regelui Felipe VI.
Este vorba de un model sofisticat, creație a
designerului Felipe Varela< o rochie bustieră gri
perle din muselină și tul cu broderii florale, strânsă
pe talie și care coboară lejer peste genunchi în
stilul anilor 50.

10.000 de bilete pentru a-l vedea pe pap[ 
în Philadelphia s-au epuizat în dou[ minute

Regina Letizia a Spaniei are 
o replic[ sub form[ de p[pu;[

       Steaua miliardarului și candidatului
republican în cursa prezidențială Donald Trump
de pe Walk of Fame din Hollywood a fost
vandalizată, fiind desenat un mare semn X de
culoare galbenă peste stea, care a fost însă înlăturat
imediat. Leron Gubler, directorul Camerei de
comerț de la Hollywood, organismul care
gestionează Walk of Fame a apreciat că "oamenii
care au vreo problemă cu Donald Trump", aflat
în fruntea cursei prezidențiale în tabără
republicană "nu ar trebui să se exprime pe acest
bulevard". 
       În decembrie, steaua starului de televiziune
căzut în dizgrație Bill Cosby, care se confruntă cu
acuzații de agresiune sexuală din partea a circa 50
de femei a fost de asemenea vandalizată, cuvântul
"violator" fiind scris peste steaua simbolică după
care a fost șters repede.

Steaua lui Donald Trump de la 
Hollywood a fost vandalizat[

Moricz Goth a tr[it `n perioada 1873-1944
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~ncheiem prezentarea rezulta-
telor cercet[rii arheologice la Ce-
tatea Ardud din anul 2010 cu des-
crierea vestigiilor descoperite.
S[p[turile arheologice de la Ce-
tatea Ardud au oferit prilejul de a
descoperi numeroase materiale
arheologice< fragmente din vase
ceramice sau de sticl[, fragmente
de cahle (teracote), piese de port
;i de podoab[, mai multe monede
;i pietre profilate constituie un te-
zaur valoros pentru cunoa;terea
re;edin\elor nobiliare. De;i des-
coperite `n stare fragmentar[ ;i
necesit]nd deseori opera\iuni
complexe de conservare ;i restau-
rare, aceste materiale fac parte din
zestrea istoric[ a Ardudului ;i
fundamenteaz[ vechimea ;i im-
portan\a locului. 

Materialul arheologic constituie su-
portul pentru datarea ruinelor, pentru
reconstituirea etapelor de locuire ;i pen-
tru cunoa;terea vie\ii de fiecare zi a lo-
cuitorilor. Piesele se afl[ la Muzeul
Jude\ean Satu Mare ;i a;teapt[ s[ fie res-
taurate ;i valorificate at]t ;tiin\ific (prin
prelucrare ;i publicare) c]t ;i muzeistic,
prin expunerea lor ̀ ntr-o expozi\ie refe-
ritoare la Ardud. C]teva dintre cele mai
interesante exemplare sunt prezentate ̀ n
volumul-catalog, editat de dr. Daniela
Marcu-Istrate, coordonator al ;antierului
arheologic.

Procesul cercet[rii 
arheologice

Cercetarea arheologic[ a fost reali-
zat[ timp de cinci luni cu participarea a
patru arheologi, un arheozoolog ;i un
desenator. S[p[turile au fost realizate
efectiv `n medie de 15 muncitori. Ulte-
rior, `n anul 2011, un arheolog a supra-
vegheat, timp de aproape dou[ luni, ame-
najarea nivelului de c[lcare `n interiorul
cet[\ii, fiind ocazia unic[ de a `nregistra
numeroase ruine, mai ales `n zona tur-
nului de poart[. 

S[p[tura arheologic[ a avansat foarte
`ncet. P[m]ntul a fost c[utat foarte atent>
ruinele, vetrele, cuptoarele, pavimentele
;i oricare alt[ structur[ ce s-a descoperit
a fost cur[\at[ cu ;pacluri de diferite for-
me, pensule ;i m[turi, apoi a fost foto-
grafiat[ ;i desenat[. `n timpul s[p[turii,
materialele arheologice au fost adunate
cu mult[ grij[< fragmentele ceramice,
fragmentele de sticl[, pipele, piesele
m[runte de vestimentaţie au fost prele-
vate, ̀ mpachetate ;i sunt acum depozitate
la Muzeul Jude\ean Satu Mare. Arheo-
zoologul a adunat toate oasele de ani-
male< ele ne dau informaţii despre spe-
ciile care erau crescute sau v]nate ;i des-
pre ceea ce m]ncau oamenii ̀ n evul me-
diu ;i epoca modern[.

~n afar[ de recoltarea materialelor,
arheologii au documentat foarte atent
fiecare pas al s[p[turii. Fiecare situaţie
;i structur[ descoperit[ a primit un
num[r de inventar (`nc[perea I, comple-
xul 1 etc.), a fost descris[ detaliat `ntr-o
fi;[, fotografiat[ ;i desenat[. Informa\iile
acumulate ̀ n timpul s[p[turii, const]nd
din noti\e, desene, fotografii ;i materiale
concrete formeaz[ o baz[ de date imens[
care trebuie s[ fie prelucrat[. Fragmentele
ceramice, oasele, pietrele profilate, sunt
sp[late, desenate, identificate ;i datate.
Fiecare ciob ascunde `n sine informaţii
despre viaţa celor care au locuit ̀ n castel,
de aceea este foarte important s[ punem
aceste informaţii la locul lor, adic[ s[
;tim exact de unde provine ciobul sau

oricare artefact arheologic. ~n laboratorul
s[u post-s[p[tur[ arheologul practic re-
constituie toate situaţiile pe care le-a par-
curs pe ;antier, a;eaz[ obiectele ̀ n stratul
`n care au fost descoperite ;i `n final re-
construie;te teoretic situl cercetat. 

Vestigii medievale
Etapa cet[\ii medievale este reflectat[

prin piese nu foarte numeroase dar rele-
vante, ;i chiar spectaculoase. Cea mai in-
teresant[ descoperire o reprezint[ restu-
rile unei sobe construite ̀ n stil gotic. Mai
multe fragmente de cahle de diferite for-
me ;i dimensiuni, cu fa\a plin[ sau tra-
forat[, sm[l\uit[ sau p[str]nd aspectul
lutului ars, au f[cut parte din aceast[ sob[
monumental[. Elementul comun `l re-
prezint[ decorul `n forme gotice, care
preia elemente din arhitectur[, red]nd
fa\ada unei cl[diri cu un portal ̀ n primul
plan ;i cu o suit[ de ferestre ̀ n planul se-
cund. Compozi\ia este variabil[, uneori
portalul este `ncadrat de ni;e `n care au
fost a;ezate statuile unor sfin\i ;i cavaleri,
deseori `n deschiderea portalului este
a;ezat un cavaler ecvestru. Nu doar din
punct de vedere al imaginilor apreciem
valoarea deosebit[ a acestei sobe, ci ;i
din punct de vedere formal< piese trafo-
rate, piese cu ni;[, piese asamblate din
dou[ componente toate acestea necesitau
un `nalt nivel tehnic pentru a fi realizate
;i este foarte pu\in probabil ca ele s[ pro-
vin[ din ateliere locale. ~n absen\a unor
inscrip\ii, nu putem data aceast[ sob[ cu
mare precizie, dar `n stadiul  actual al
cercet[rilor o datare `n ultimele decenii
ale secolului al XV-lea poate fi asumat[
cu certitudine.  

Re;edin\a familiei Dr[go;e;tilor a
fost ̀ mpodobit[ ̀ ns[ ;i cu alte sobe, rea-
lizate sub influen\a stilului gotic sau a
Rena;terii, decorate cu personaje, motive
florale, geometrice sau heraldice ̀ n dife-
rite compozi\ii. O pies[ unic[ este cahla
decorat[ cu imaginea Sf]ntului Hiero-
nymus, care poate fi datat[ `n primele
decenii ale sec. XVI. 

Un material surprinz[tor este ;i ve-
sela ceramic[. C]teva fragmente de vase
par s[ fie mai vechi chiar dec]t mijlocul
secolului al XV-lea, dar  dominant[ este
ceramica ars[ reduc[tor, cu aspect
zgrun\uros, pentru care am propus o da-
tare ̀ n sec. XV-XVI. Fragmentele apar\in
`n principal unor oale cu sau f[r[ toart[,
dimensiuni mari, toate cu urme de folo-

sire, provenind din buc[t[riile re;edin\ei.
Al[turi de acestea au fost ̀ ns[ descoperite
;i fragmente de c[ni, farfurii ;i castroane
folosite pentru servirea mesei. Ceramica
cenu;ie este foarte rar[ `n epoca medie-
val[ pe teritoriul Transilvaniei, ̀ n stadiul
actual al cercet[rilor lotul cel mai con-
sistent este reprezentat chiar de materia-
lul de la Ardud. 

Piese numismatice 
Pe parcursul s[p[turilor au fost re-

cuperate 16 monede identificabile. Ele
se ̀ ncadreaz[ cronologic ̀ n intervalul ce
`ncepe cu primele decade ale sec. XVI
p]n[ la jum[tatea sec. XX. Cea mai veche
moned[ descoperit[ este un denar emis
de regele Ungariei, Ludovic II (1516-
1526) ;i un obol p[strat fragmentar
(152?). Din sec XVI au mai fost identifi-
cate alte trei monede< dou[ piese de de-
nari emise de ̀ mp[ratul-rege Ferdinand
I (1526-1564) `n anii 1532 ;i 1534, res-
pectiv un pfenning unifacial emis pentru
Boemia `n anul 1533. O alt[ pies[ mai
special[ ar fi un jeton de calcul, databil
`n perioada 1586-1635, gravat de me;te-
rul Hans Krauwinckel din Nüremberg.
De la sf]r;itul sec. XVI p]n[ la ̀ nceputul
sec. XVIII materialul numismatic
lipse;te, evident datorit[ abandon[rii si-
tului. Cea mai timpurie moned[ din sec.
XVIII este o poltur[ emis[ de `mp[ratul
Leopold I, `n anul 1703, av]nd o perfo-
raţie de prindere. Aceast[ pies[ este ur-
mat[ cronologic de trei buc[\i de gro;i
de la Carol Albert din anul 1736.
`ncep]nd cu a doua jum[tate a sec. XVIII,
piesele numismatice sunt reprezentate
de crei\ari, emi;i `n anii 1760, respectiv
1774. Trei monede apar\in sec. XIX, fiind
emise ̀ n anii 1812, 1859 ;i 1868. Din um-
pluturi au fost de asemenea recuperate
dou[ monede de 25 bani din anul 1954.

Descoperiri din 
perioada baroc[

Dup[ cum a mai fost men\ionat, au
fost recuperate pu\ine materiale
apar\in]nd perioadei aferente refacerii
castelului baroc. Aceasta se datoreaz[
faptului c[ proprietarii nu au locuit aici,
castelul servind drept o re;edin\[ admi-
nistrativ[. Totu;i pu\inele piese desco-
perite dau o imagine complex[ asupra
vie\ii cotidiene a locuitorilor.

Este remarcabil[ seria bogat[ a pipe-

lor descoperite ̀ n cursul cercet[rilor. Uti-
lizarea lor se leag[ evident de personalul
administrativ ;i paz[ ce locuia `n castel
;i deservea domeniul organizat `n jurul
cet[\ii. Pipele prezint[ o mare varietate
de tipuri ;i decor, unele fiind legate sti-
listic de motive baroce, iar altele sunt in-
spirate de arta popular[. C]teva pipe au
decor mai special ;i material mai bun,
fiind procurate probabil prin import. 

Vasele de uz comun sunt confec\io-
nate din ceramica de calitate foarte bun[.
Majoritatea vaselor au fost sm[l\uite at]t
`n interior c]t ;i `n exterior, de obicei `n
culorile verde, maro sau negru. O foarte
mare diversitate de forme se reg[se;te ̀ n
acest material< oale, crati\e ;i tig[i cu pi-
cioare ;i m]ner, t[vi, farfurii, castroane,
c[ni ;i chiar oale de noapte. C]teva ca-
pace, simple sau sm[l\uite ;i chiar deco-
rate pe exterior cu motive florale f[ceau
parte din inventarul buc[t[riilor. C]teva
piese de tac]m completeaz[ imaginea
vie\ii cotidiene din castelul baroc.

Concluzii
~ntr-o epoc[ ̀ n care ne gr[bim s[ ac-

ces[m diverse fonduri ;i apoi s[ ajungem
c]t mai repede la un rezultat, risc[m s[
pierdem, din vitez[, esen\a unui monu-
ment istoric de tipul celui de la Ardud.
Cercetarea arheologic[ este considerat[
deseori ca fiind foarte costisitoare ;i este
simplificat[ p]n[ la eliminare. Prelucra-
rea informa\iilor, desenarea cioburilor
par ocupa\ii pentru care societatea mo-
dern[ nu g[se;te nici timp ;i nici bani.
Totu;i, valoarea acestor ruine nu poate
fi recuperat[ ̀ n alt fel dec]t prin cercetare
arheologic[ riguroas[, care s[ conduc[
la o restituire coerent[ a sitului. Mai de-
parte, p]n[ la restaurare ;i punere ̀ n va-
loare, este `ntr-adev[r necesar[ o echip[
complex[ `n care arhitec\ii ;i inginerii
cap[t[ rolul principal. Un turn din beton,
o ruin[ ridicat[ din c[r[mid[ nou[, un
pavaj din materiale moderne – toate
acestea sunt banalit[\i care pot fi realizate
oriunde, `n oricare alt[ localitate. Speci-
ficul ;i implicit identitatea locului este
conferit[ de vestigiile descrise aici – aces-
tea se g[sesc doar aici ;i atest[ istoria
ora;ului Ardud.

A consemnat
Dr. Péter Levente Szőcs

Muzeul Jude\ean Satu Mare

Aurel Vlaicu (1882-1913) a încoro-
nat printr-o moarte glorioasă o viaţă
admirabilă închinată în principal
aviaţiei. Vlaicu s-a născut la 6 noiembrie
1882, la Bin\in\i, lângă Orăştie, într-o
familie de ţărani.

Preocupările sale pentru zbor şi do-
rinţa sa de a realiza o maşină de zburat,
acţionată de un motor puternic, erau
cele mai importante pentru Vlaicu. În
timpul studiilor de la München a făcut
planurile primului s[u aparat de zbor,
cu aripi batante, acţionat de arcuri> a
abandonat acest proiect, convins fiind
că viitorul îl reprezintă aeroplanele
acţionate de motoare. Modelul primei
sale maşini de zburat a rămas în labo-
ratorul universităţii.

În 1908, s-a angajat inginer la fabrica
de motoare Opel din Rüsselsheim.
Având gata proiectul avionului s[u, a
cerut sprijin pentru realizarea acestuia,
însă nu l-a primit. S-a întors acasă, în
1909, şi a construit primul s[u planor
pe care a reuşit să-l înal\e în aer.

A reuşit să-şi construiască primul
aeroplan la Arsenalul Armatei, sfătuin-
du-se, în alegerea tipului de motor, şi
cu prietenul s[u Traian Vuia. În 1910 a
obţinut brevetul nr. 2258 pentru
“Maşină de zburat cu un corp în formă
de săgeat[. Cu acest aparat a participat
la manevrele militare de toamn[ şi a
reuşit să ducă un mesaj cifrat (ordin de
lupt[) de la Slatina la Piatra Olt, avionul
Vlaicu I (model 1910) fiind primul
avion militar din dotarea armatei ro-
mâne. Vlaicu a introdus pentru prima
dată inelul protector în jurul motorului,
direcţia dublă, trenul de aterizare pe roţi
independente şi frână pe roţi.

În februarie 1911, a terminat apa-
ratul de zbor Vlaicu ÎI. La Blaj, la săr-
bătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea
ASTREI, în faţa a aproape 30 de mii de
participanţi, a zburat cu noul s[u avion.
După aceea, la Sibiu şi la Bra;ov a exe-
cutat zboruri acrobatice, atingând pla-
fonul de înălţime de 1.000 metri şi viteză
de 90 km/h.

În 1912, la Aspern, lângă Viena, a
obţinut premiul I în proba de precizie
pentru aruncare la ţintă şi al doilea pen-
tru aterizarea la punct fix.

În timpul campaniei din Bulgaria,
în vara anului 1913, Aurel Vlaicu a în-
deplinit misiuni de observaţie aeriană.
A proiectat un nou avion, Vlaicu III,
integral din metal, în 1913. De teamă
să nu fie întrecut în traversarea Car-
paţilor, în 13 septembrie 1913 a decolat
de lângă Bucureşti, a aterizat pentru ali-
mentare la Ploieşti pentru a-şi lua din
nou zborul, însă s-a prăbuşit lângă co-
muna  Brăneşti (aproape de Câmpina),
pierzându-şi viaţa.

Aviatorul Aurel Vlaicu
a murit `n data de

13 septembrie 1913

ISTORIE
Etapa cet[\ii medievale este reflectat[ prin piese nu foarte numeroase dar relevante, ;i chiar

spectaculoase. Cea mai interesant[ descoperire o reprezint[ resturile unei sobe construite `n stil
gotic. Mai multe fragmente de cahle de diferite forme ;i dimensiuni, cu fa\a plin[ sau traforat[,
sm[l\uit[ sau p[str]nd aspectul lutului ars, au f[cut parte din aceast[ sob[ monumental[. 

Vestigiile descoperite cu ocazia s[p[turilor arheologice se afl[ la Muzeul Jude\ean Satu Mare ;i a;teapt[ s[ fie restaurate
;i valorificate ;tiin\ific ;i muzeistic
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Cea mai spectaculoas[ pies[ descoperit[ la
Cetatea din Ardud `n 2010 este un denar emis

de regele Ungariei, Ludovic II (1516-1526)
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ISTORIE
În perioada 13-25 Septembrie 1848, sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu,

militarii Companiei de Pompieri ai Capitalei, au purtat pe Dealul Spirii o crâncenă
bătălie cu trupele otomane.

Aniversăm an de în, în ziua de
13 septembrie, Ziua Pompierilor
din România, care marchează de
fapt  data bătăliei dusă de pom-
pierii militari în Dealul Spirii. 

În timpul luptei cu forţele inamice
covârşitoare ca număr, pompierii şi-
au dovedit curajul şi spiritul de sacri-
ficiu.

~n 1848 s-a luptat pentru 
libertate

În acest an, la 13 septembrie, ani-
versăm 167 de ani de la o dată memo-
rabilă în tradiţia Armei Pompierilor,
dar şi în istoria modernă a românilor<
lupta eroică purtată la 13 septembrie
1848 de Compania de Pompieri din
Bucureşti împotriva trupelor venite să
înfrângă mişcarea revoluţionară ro-

mână, moment semnificativ al istoriei
naţionale.

Pompierii, eroi fără nume a acelei
zile dar ;i a tuturor zilelor care au tre-
cut de atunci, au participat activ la toa-
te momentele importante ale istoriei
moderne a României.

În perioada 13-25 Septembrie
1848, sub comanda căpitanului Pavel
Zăgănescu, militarii Companiei de
Pompieri ai Capitalei, au purtat pe De-
alul Spirii o crâncenă bătălie cu trupele
otomane venite să înăbuşe legitimele
aspiraţii de libertate, progres şi demo-
craţie ale românilor. Istoria atestă fap-
tul că la 1848, pe Dealul Spirii,s-a lup-
tat pentru un principiu, acela al liber-
tăţii.

Ziua de 13 Septembrie a fost şi va
rămâne un reper fundamental în
conştiinţa naţională a românilor prin
faptele de armă săvârşite sub comanda
căpitanului Pavel Zăgănescu. A trecut

mai bine de un veac şi jumătate de la
actul eroic săvârşit de către pompierii
militari din Bucureşti pentru apărarea
Revoluţiei române de la 1848 împo-
triva invaziei otomane.

Intrarea trupelor otomane invada-
toare în Bucureşti a prilejuit unităţilor
militare româneşti, printre care şi
Compania de Pompieri, să înscrie unul
dintre momentele înălţătoare ale Re-
voluţiei române, încleştarea din Dealul
Spirii devenind un simbol al luptei po-
porului român pentru libertate şi in-
dependenţă.Această bătălie reprezintă
prima afirmare patriotică a calităţilor
morale şi de luptă a ostaşilor noştri,
ca parte integrantă a tinerei armate ro-
mâne moderne, constituită în urma
păcii de la Adrianopole 1829.

După o luptă crâncenă, trupele ro-
mâne au fost împrăştiate, militarii
turci au pus stăpânire pe Bucureşti iar
Revoluția de la 1848 din ȚaraRomâ-

nească a fost înăbuşită.
Chiar dacă Bătălia din Dealul Spi-

rii s-a încheiat cu înfrângerea trupelor
române, totuşi din punct de vedere is-
toric, această luptă consfințeşte dorin-
ța națională de autodeterminare, chiar
dacă acest lucru presupune însăşi jertfa
supremă.

În 1901, pe Dealul Spirii a fost in-
augurat Monumentul Eroilor Pom-
pieri eveniment ce a reunit în jurul
său pe ultimii 17 veterani a istoricei
bătălii. 

Pentru a cinsti memoria celor 166
de pompieri militari care au căzut la
datorie în Dealul Spirii, dar şi a celor-
lalţi pompieri, eroi peste veacuri, data
de 13 Septembrie a fost declarată Ziua
Pompierilor din România. Sărbătoarea
legal oficializată din 1953, constituie
un prilej de evocare a faptelor de arme
săvârşite acum un veac şi jumătate de
militarii pompieri din Bucureşti.

Defilarea Deta;amentului de pompieri Satu Mare la una din edițiile anterioare ale sărbătoririi Zilei lor

Ziua pompierilor se s[rb[tore;te 
în 13 septembrie din anul 1953
Ea marchează bătălia de pe Dealul Spirii, dar ;i eroismul de fiecare zi al acestora

Un început al așa-zisei etape civile,
sub aspect organizatoric, mai ales, poate
fi asociată cu apariția breslelor în cen-
trele orașenești Sătmar, Mintiu ;i Carei,
undeva în secolele XVI-XVII. Mese-
riașii, cizmari, tăbăcari, cojocari, țesă-
tori s.a.m.d. folosind în procesul de pro-
ducție materii prime combustibile  și
inflamabile erau neîndoielnic preocu-
pați de a-și asigura o dotare corespun-
zătoare unor intervenții în caz de in-
cendii. 

În urma demersurilor întreprinse
de către magistrul orașului Satu Mare,
"Camera regală de Scopus" aprobă în
anul 1768 construirea unui edificiu de
piatră și cărămidă destinat Primăriei
orașului. Aceast[ nouă clădire a fost
terminată prin anul 1777 și se găsea pe
locul unde se afl[ astăzi "Hotelul Dacia".
Amintirea acestui edificiu în memoria
sătmărenilor a dăinuit până în zilele
noastre cu denumirea de "casă turn".
Turnul instalat deasupra imobilului a
servit ca observator (foișor) pentru su-
pravegherea ordinii  și liniștii publice,
precum  și pentru depistarea  eventua-
lelor incendii, până în anul 1900 când
acesta va fi demolat. 

În anul 1820 exista un turn al pom-
pierilor dar, în mod cert. a existat mai
înainte turnul primăriei vechi construit
din lemn în anul 1777. Între anii 1901-
1904 supravegherea se efectua din cele
două turnuri ale Catedralei romano-
catolice

Grija autorităților locale pentru pre-
venirea și stingerea incendiilor s-a con-
cretizat prin `nființarea în anul 1875 a
"Reuniunii pompierilor voluntari din
Satu Mare", având în câmpul sigilar gra-
vate o cască de pompieri, o scară, o se-
cure (topor) și o cange. 

Despre un sediu al Reuniunii, pu-
tem vorbi în anul 1898, cand ea va fi
adăpostită, împreună cu Poli\ia, în im-
obilul situat pe strada Mihai Viteazu
nr. 13, lângă cinematograful "Victoria".

Interesant de subliniat este faptul
că Reuniunea avea și o "secție de salva-
re", încadrată cu pompieri  salvatori vo-
luntari și înzestrată cu o c[ruță și cu
echipamentul necesar acordării primu-
lui ajutor medical, care intervenea în
cazuri de înjunghieri, accidente rutiere,
înec, sinucideri, otrăviri, arsuri, mușcă-
turi de căine și altele. 

Începând cu anii 1830-1931, Reu-
niunea va funcționa ca "Serviciu de In-
cendiu" în subordinea Primăriei
orașului Satu Mare. Bazele "Asociației
Pompierilor din Comitatul Satu Mare"
vor fi puse în august 1908, cu prilejul
desfă;urării în orașul nostru a Congre-
sului anual al pompierilor din Ungaria
și Transilvania, care a aprobat statutul
asociației. 

Adoptarea Legii de organizare, a
Corpului Pompierilor Militari, promul-
gate prin decret regal din 3 aprilie 1936
prin care se instituia o coordonare uni-
că, la nivel național a activității de pre-
venire și combatere a incendiilor, a fă-
cut posibilă ̀ nființarea instituției pom-
pierilor militari în județul Satu Mare. 

Până în 1947 pompierii militari săt-
măreni vor folosi numai utilajele și ac-
cesoriile  preluate de la serviciile de
pompieri civili.

Un moment important al istoriei
pompierilor militari sătmăreni s-a con-
sumat în anul 1997, când unitatea pri-
mește denumirea de Grupul de pom-
pieri "Some;" al  județului Satu Mare,
iar prin decretul Preziden\ial nr.  517
din 10.10.1997 i se acordă Drapelul de
luptă.

Începând cu 15 decembrie 2004 a
luat ființ[ Inspectoratul pentru Situații
de Urgență "SOMEŞ" al județului Satu
Mare, prin unificarea Grupului de
Pompieri "Some;" cu Inspectoratul de
Protecție Civilă.

Înainte de construirea primu-
lui Turn de observare a incendii-
lor, depistarea incendiilor se făcea
din turnul vechii primării aflat pe
locul actualului Hotel „Dacia”. 

Începutul construcției turnului este
datat în jurul anului 1768 iar clădirea a
fost terminată în 1777. Clădirea ce era
prevăzută cu un turn ce a servit ca
foișor pentru depistarea eventualelor
incendii a fost demolată în 1900 iar pe
locul acesteia a fost construit actualul
Hotel “Dacia”. Cu toate acestea, o pe-
rioadă de un veac și jumătate turnul a
servit prevenirii incendiilor.

Turnul este vizitat zilnic 
de sătmăreni ;i de turi;ti

Lucrările la actualul turn au început
la sfârșitul anului 1903 ;i au fost termi-
nate anul următor iar predarea oficială
a avut loc în 25 septembrie 1904. Po-

trivit documentelor vremii, momentu-
lui festiv i-a urmat dezvelirea Turnului
;i a trei plăci comemorative iar la ora
12 a avut loc alarmarea pompierilor
pentru stingerea unui incendiu simbo-
lic la “Casa Albă”, exerciţiu urmărit de
o bună parte din locuitorii orașului.

Manifestările de inaugurare s-au în-
cheiat cu un bal în aer liber, iar serviciul
oficial de supraveghere din Turnul
Pompierilor a început de a doua zi de
la ora 8. 

În anul 2005, dată fiind uzura inte-
riorului clădirii și mai ales a cupolei s-
a impus renovarea acestora, banii fiind
alocaţi din bugetul Consiliului Local
(CL) Satu Mare.

Turnul Pompierilor rămâne un
obiectiv turstic vizitat zilnic de circa 50
de sătmăreni ;i de alți străini de ora;
sau chiar de țară. 

Turnul Pompierilor are o înălțime
totală de 47 metri și o în[lțime cursivă
de 34 metri. 

Accesul până la platforma balco-

nului circular se face printr-o scară me-
talică în spirală. Platforma balconului
circular perimetral este realizată sub
formă de planșeu de lemn susţinut de
traverse metalice. Platforma este pre-
văzută cu o balustradă de protecţie din
fier forjat.

Cupola decorativă este realizată din
lemn iar învelitoarea din tablă de cupru.
În vârful cupolei este montată o veche
stemă a orașului. 

Intrarea în turn se face printr-un
portal cu fronton triunghiular, având
deasupra trei casete formate din patru
baghete de piatră cioplită, în care se
aflau trei texte cu privire la anul ridicării
turnului și contextul în care a fost rea-
lizat.

Restaurarea turnului a fost termi-
nată în anul 2005, când cu ocazia zilei
pompierilor la 13 septembrie acesta a
putut fi vizitat.

Programul de vizitare este zilnic în-
tre orele 16. 00 și 21. 00, cu excepția
zilei de luni.

Inaugurarea Turnului pompierilor 
a fost urmată de un bal în aer liber Pagină realizată de Mihai G.

Turnul Pompierilor a fost inaugurat în 25 septembrie 1904 

Scurt istoric al pompierilor
s[tm[reni
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RELIGIE
Credincio;ii v[d ca pe o minune faptul c[ Sf]nta Cruce s-a p[strat ̀ n pofida tuturor schimb[rilor

prin care a trecut urbea de pe Some;, respectiv, anii comunismului, inunda\iile din '70 etc, construc\ia
blocurilor de locuin\e din apropiere care formeaz[ ast[zi Micro 16 etc. 

Cultul Sfintei Cruci se bucură de un
mare respect în viaţa religioasă a creşti-
nilor, ocupând un loc important şi în
tradiţia locuitorilor judeţului Satu Mare. 

Istoricul praznicului 
“Înălţarea Sfintei Cruci”

Sfânta Elena, mama Sfântului Împă-
rat Constantin cel Mare (306-337), este
cea căreia Dumnezeu i-a rânduit să gă-
sească Crucea Domnului. Datorită îm-
părătesei Elena, pelerinajul la Locurile
Sfinte a luat o mare amploare. Constantin
a trimis-o pe fericita sa mamă la Ierusa-
lim, în vederea căutării cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci, pe care fusese răstignit
Domnul Iisus. Ducându-se la Ierusalim,
a fost întâmpinată cu mare cinste de către
episcopul cetăţii, Macarie. Elena a cer-
cetat Sfintele Locuri despre care istorisesc
Evangheliile, le-a curăţat de influenţele
păgâne şi a scos la lumină moaşte ale
multor sfinţi şi mucenici, care au pătimit
pentru credinţa lor statornică în Hristos.
După multe căutări, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, împărăteasa Elena a găsit locul în
care era îngropată Crucea Domnului.
Acolo se găseau trei cruci, împreună cu
piroanele. Alături de Sfânta Cruce a
Domnului mai erau şi crucile celor doi
tâlhari răstigniţi de-a dreapta şi de-a
stânga Sa. Neştiind nimeni care este Cru-
cea lui Iisus, s-a întâmplat ca în acel mo-
ment să treacă un convoi ce ducea o per-
soană decedată spre mormânt. Prin in-

spiraţie dumnezeiască, episcopul Maca-
rie a oprit convoiul, aşezând pe rând cele
trei cruci peste persoana moartă. Când
a atins acea persoană cu Crucea Mân-
tuitorului, îndată a înviat. Cutremurată,
împărăteasa a îngenuncheat şi a sărutat
sfântul lemn, iar oamenii din jur, îngră-
mădindu-se, ar fi vrut fiecare să-l atingă
şi să-l sărute, dar aceasta nefiind cu pu-
tinţă, deoarece se adunaseră mulţi, au
cerut măcar să poată vedea cu toţii Cru-
cea de viaţă dătătoare. Atunci, Macarie a
înălţat Crucea, arătând-o poporului, care
a început să strige cu bucurie< “Doamne,
miluieşte-ne cu puterea Crucii Tale!” De
atunci, se prăznuieşte Înălţarea Sfintei
Cruci, pentru care Biserica a rânduit zi
de post şi rugăciune. Elena a luat cu sine
o parte din lemnul Crucii şi cinstitele pi-
roane, iar cealaltă parte, punând-o într-
o raclă de argint, i-a dăruit-o episcopului
Macarie.

Ziua Crucii se mai numeşte 
şi ziua şarpelui

Înălţarea Sfintei Cruci sau “Ziua Cru-
cii” cum se numeşte în popor, este una
dintre sărbătorile cele mai mari ale cre-
dincioşilor, pentru ca ea, crucea, este ar-
ma cea mai puternică a Domnului Hris-
tos şi a omului împotriva puterilor întu-
necate ale diavolului. Prin cruce se
sfinţeste în fiecare zi omul, făcându-şi
semnul ei şi tot crucea îl ajută pe creştin
în orice împrejurare, când diavolul şi du-

hurile rele se apropie de el. În tot cuprin-
sul judeţului nostru, în Ţara Oaşului, în
zona Codrului, în Câmpia Sătmarului,
pe Valea Someşului, credincioşii ştiu că
în această zi se cade ca toată lumea să
postească, “să nu mănânce frupt”. Pe alo-
curi se spune că este bine ca omul să pos-
tească toată ziua, să ajune, nemâncând
nimic. Este zi de post şi ajun, indiferent
de ziua în care “pică”. Chiar şi animalele
primesc numai apă şi sare până seara.
Numai femeile însărcinate pot gusta din
ce le va fi poftă, căci ele au dezlegare. În
niciun caz nu se vor mânca fructe şi le-
gume care au înfăţişare de cruce într-în-
sele, cum ar fi de pildă< nucile, pepenii,
usturoiul. De muncit nu se munceşte de-
loc şi fiecare este dator să meargă la bi-
serică, ducând pomeni pentru sufletele
celor raposaţi şi busuioc spre a fi sfinţit
de preot. Cei care nu respectă cu stricteţe
aceste prescripţii pot atrage mânia dum-
nezeiască. În Ţara Oaşului, de Ziua Cru-
cii, femeile umblă cu părul despletit sau
poartă batic negru. Bărbaţii umblă cu
capul descoperit. Se scoate icoana Crucii
în câmp, iar la întoarcere se aprind în
casă opt lumânări< două la uşă, două pe
masă şi patru în colţuri, timp în care lu-
mea se roagă. Totodată, de Ziua Crucii,
fiecare creştin trebuie să apuce pe calea
cea dreaptă, pe calea adevărului şi să ră-
mână pe ea. Minciuna nu-i “îngăduită”.
O legendă povesteşte că un om ar fi fost
împins de diavolul să se spânzure, pentru
că a minţit că a fost la biserică, lucru pe
care nu-l făcuse. Apoi, dacă după această

zi se întâmplă şi mai tună, acest fapt se
consideră ca fiind un semn că toamna
va fi lungă.

Ziua Crucii se mai numeşte şi ziua
şarpelui, motiv pentru care în această zi
nu se taie lemne, ca să nu vină şarpele în
casă. Se mai spune în popor că acum vor-
besc toate florile şi-şi arată părerea lor
de rău că se usucă. Acele plante care încă
îşi mai păstrează viaţa, se socotesc a fi
necurate sau a fi menite altor scopuri de-
cât nevoilor omeneşti. Dacă se vor mai
găsi fragi după această zi, nu trebuie să
se mănânce, căci aceştia sunt destinaţi
morţilor. Păsările încep şi ele să călăto-
rească spre alte zări şi ţări, iar turmele de
oi, dacă nu au făcut-o până în acest mo-
ment, trebuie s[ “scoboare” din munte.
O veche tradiţie mai spune că dacă cineva
zace de friguri şi-l apucă această sărbă-
toare tot bolnav, boala se va închide în
trupul lui şi frigurile nu-l vor slăbi până
anul viitor.

Acum se culeg diferite flori şi plante,
dintre care unele sunt duse la biserică
spre a fi sfinţite de către preoţi. Aceste
buruieni sunt foarte bune “de leac” la
anumite boli mai uşoare sau mai grele.
De exemplu, busuiocul sfinţit este folosit
pentru bolnavii de friguri. De asemenea,
se pune în vasul din care beau găinile
apă, pentru ca acestea să fie ferite de mo-
limă. Fetele folosesc florile şi verdeaţa
sfinţite pentru a-şi spăla capul, crezând
că astfel nu le va cădea părul, iar flăcăii,
la rândul lor, îşi pun în buzunare busuioc,
fiind convinşi că în felul acesta cinstea îi

va încununa pretudineni şi răutăţile se
vor îndepărta de la ei. Sunt bune şi plan-
tele culese din grădini sau de pe câmp,
cu toate că nu sunt sfinţite în biserici.
Mătrăguna şi alte ierburi culese în această
zi sunt folosite pentru atragerea dragos-
tei. Ierburile puse sub streşina casei, apă-
ră casa în cursul anului de tunete şi trăz-
nete. Dintre fructe, prunele sunt bune
pentru “potolirea” durerilor de cap, de
dinţi şi a umflăturilor sau bubelor de pe
corp, iar nucile tămăduiesc oasele bol-
nave. De Ziua Crucii încep să se bată nu-
cii, strângându-se roadele lor. 

Iată că, respectul pe care românii îl
acordă Crucii se răsfrânge şi asupra vieţii
lor de zi cu zi, concretizându-se în obi-
ceiuri şi tradiţii păstrate de-a lungul vre-
mii şi perpetuate din generaţie în gene-
raţie. (...) 

Crucea este dovada iubirii supreme
a Fiului lui Dumnezeu faţă de întreg ne-
amul omenesc. Totodată, este o armă pu-
ternică împotriva diavolului şi a păcatu-
lui, arătând calea urmării sau a imitării
lui Hristos. În acest sens, Sfântul Isaac
Sirul afirma< “Calea lui Hristos este Cru-
cea de fiecare zi. Nimeni nu a urcat vreo-
dată la cer prin comoditate”. Fiecare
creştin este un purtător de cruce, iar dru-
mul cel mai scurt şi mai sigur spre Îm-
părăţia lui Dumnezeu este “drumul Cru-
cii”. Tocmai de aceea s-a dezvoltat o ade-
vărată “teologie a Crucii”. Hristos nu poa-
te fi despărţit de Cruce, fiindcă Jertfa Sa
constituie cheia mântuirii noastre. 

Preot dr. Cristian Boloş

La cap[tul blocurilor ce for-
meaz[ azi cartierul Micro 16 din
municipiul Satu Mare, pe strada
F[g[ra;ului, str[juie;te o Sf]nt[
Cruce ridicat[ `n urm[ cu aproa-
pe 90 de ani. Povestea ei evoc[ cre-
din\a nestr[mutat[ a s[tm[reni-
lor ̀ n bun[tatea ;i milostivirea lui
Dumnezeu la vreme de ̀ ncerc[ri.

Crucea `nchinat[ "Spre M[rirea
Marelui Dumnezeu" a fost ridicat[ `n
anul 1926 de c[tre credincio;ii rom]ni
uni\i  greco-catolici din Lunc[. ~n ace-
la;i an, la 6 iunie, R[stignirea este
sfin\it[ `n prezen\a tuturor celor care
s-au ostenit pentru ridicarea ei. 

~n 1926, `n Lunc[ tr[iau 
100 de familii greco-catolice

Contextul `n care credincio;ii au
hot[r]t s[ aib[ o Cruce `n Lunc[ ne-a
fost prezentat de p[rintele Daniel Bo-
nea, paroh al Bisericii greco-catolice
Sf]ntul Anton din Satu Mare pe baza
unor m[rturii ale unei credincioase,
care a avut locuin\a p[rinteasc[ `n
apropierea Crucii. Afl[m c[ zona cu-
noscut[ ̀ n S[tmar ca fiind Lunc[ ̀ nce-
pea cu o strad[ aflat[ pe marginea di-
gului r]ului Some; (la cap[tul actua-
lului Micro 16, actuala str. F[g[ra;ului
n.r.) ;i se intersecta cu o alt[ strad[
care avea ie;ire la Drumul Careiului.

~n Lunc[ tr[iau `n perioada res-
pectiv[ peste 100 de familii greco-ca-
tolice apar\in]nd de parohia  "Sfin\ii
Arhangheli Mihail ;i Gavril" de pe stra-
da 1 Decembrie 1918, unde slujeau
preo\ii Aurel Drago;, protopop ;i Mi-

hai Dobo;i. Mult[ vreme locul a fost
afectat de inunda\ii, locuin\ele oame-
nilor fiind ̀ n pericol de a se surpa mai
tot timpul `ntruc]t digul nu era sufi-
cient de bine consolidat. Datorit[ re-
petatelor intemperii care afectau Lun-
ca, credincio;ii au hot[r]t s[ ridice cru-
cea av]nd credin\a c[ astfel vor fi feri\i
de aceste dezastre naturale, dar ;i ca o
mul\umire pentru c[ au sc[pat cu via\[. 

Sf]nta Cruce este prev[zut[ cu o
plac[ de marmur[ neagr[, cu o grosime
de 20 centimetri pe care sunt scrise
urm[toarele cuvinte< "Spre M[rirea
Marelui Dumnezeu au ridicatu-o cre-
dincio;ii rom]ni uni\i din Lunc[ 1926
iunie 6". Faptul c[ a fost zidit[ ̀ n Cruce
o plac[ at]t de groas[ are la baz[ acela;i
motiv al inunda\iilor, g]ndul credin-
cio;ilor fiind acela de a nu fi luat[ de
ape `n cazul `n care construc\ia nu ar
fi rezistat intemperiilor. De o parte ;i
de alta este prev[zut[ cu dou[ supor-
turi pentru flori ;i de asemenea, este
`mprejmuit[ cu un gard mic din fier
forjat. 

La 6 iunie 1926 crucea este sfin\it[
de preo\ii parohiei, iar de atunci a stat
neclintit[ `n acel loc. 

Credincio;ii v[d ca pe o minune
faptul c[ Sf]nta Cruce s-a p[strat `n
pofida tuturor schimb[rilor prin care
a trecut urbea de pe Some;, respectiv,
anii comunismului, inunda\iile din '70
etc, construc\ia blocurilor de locuin\e
din apropiere care formeaz[ ast[zi Mi-
cro 16 etc. 

Procesiune pentru resfin\ire

Iat[ c[ `n aceast[ duminic[ pre-
merg[toare praznicului ~n[l\[rii Sfin-

tei Cruci - 14 septembrie, enoria;ii pa-
rohiei Sf]ntul Anton vor merge ̀ n pro-
cesiune la Sf]nta Cruce pentru a par-
ticipa la slujba de resfin\ire. Prin grija
unor binevoitori ai parohiei Sf]ntul
Anton, lucrarea a fost restaurat[. "Ne
dorim ca oamenii ;i de acum `ncolo
atunci c]nd trec pe l]ng[ Sf]nta Cruce
cel pu\in s[-;i ridice p[l[ria sau s[ `;i
fac[ semnul sfintei cruci", a spus unul
dintre enoria;i.

Monumentul a fost cur[\at, reparat
acolo unde a fost nevoie ;i s-a zidit
`nc[ o plac[ de marmur[ pe care st[
scris "Spre M[rirea Marelui Dumen-
zeu au ridicat-o credincio;ii rom]ni
uni\i din Lunc[, 1926 iunie 6, restau-
rat[ la 14 septembrie 2015 de credin-
cio;ii greco-catolici, Biserica Sf]ntul
Anton".

Sfin\irea Crucii va avea loc imediat
dup[ Sf]nta Liturghie, c]nd p[rintele
Daniel Bonea `mpreun[ cu cre;tinii
vor merge la locul unde este amplasat[
pentru a o sfin\i, rug]ndu-se pentru
pacea, s[n[tatea ;i bun[starea locui-
torilor `ntregului ora;.

"O nespus[ bucurie spiritual[ tre-
buie s[ ne cuprind[ c]nd `i vedem pe
to\i cre;tinii `nchin]ndu-se ;i
`nsemn]ndu-se cu semnul Sfintei
Cruci trec]nd prin fa\a acestei R[stig-
niri. De asemenea, credem c[ aceast[
Sf]nt[ Cruce s[ lumineze cu har dum-
nezeiesc sufletele cre;tinilor ;i `ntreg
ora;ul nostru. Astfel, locuitorii acestei
parohii, cer binecuv]ntare pentru fa-
milii de la Dumnezeu, rug]ndu-se chi-
pului M]ntuitorului r[stignit pe cruce
pentru m]ntuirea noastr[", a spus
p[rintele  Daniel Bonea.

A consemnat Mihaela Ghi\[Monumentul din Micro 16 va fi resfin\it duminic[

În[l\area Sfintei Cruci în tradi\ia s[tm[renilor

100 de familii din Satu Mare au ridicat în 
1926 o cruce care s[ le apere de inunda\ii
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FESTIVAL
Concertul susţinut de Filarmonica din Berlin la Bucureşti, al cărui program a cuprins

"Variaţiunile pe o temă de Frank Bridge op. 10", de Benjamin Britten, şi "Simfonia nr. 4 în
do minor op. 43", de Dmitri Şostakovici, a fost îndelung aplaudat de publicul care a umplut
până la refuz Sala Palatului.

~n timp ce actualitatea muzi-
cal[ este acaparat[ de parada de
valori din jurul Festivalului “Ge-
orge Enescu”, orchestra Filarmo-
nicii “Dinu Lipatti” s-a bucurat s[
observe c[ s[tm[renii `;i doresc,
`n num[r destul de mare, s[ se bu-
cure de muzica simfonic[ pe viu,
`n sala de concert.

Publicul concertului inaugural al
stagiunii 2015-2016, care a avut loc `n
seara zilei de joi, 10 septembrie, a fost
unul numeros, de;i `nc[ nu a `nceput
derularea abonamentelor, ;i `n mare
m[sur[ avizat. A fost un concert orga-
nizat de Filarmonica s[tm[rean[ `n
parteneriat cu ambasada Japoniei la Bu-
cure;ti, dirijat de cunoscutul Shinya
Ozaki ;i av]nd ca soli;ti doi piani;ti ni-
poni din genera\ii diferite.

Prezent la Satu Mare de mai bine
de 15 ani ̀ n calitate de dirijor ;i impre-
sar, Shinya Ozaki ;i-a format o imagine
;i un public al s[u, care gust[ prezen\a
sa scenic[ impetuoas[, gestica sa care
este un spectacol `n sine. El a dirijat `n
mai multe r]nduri Concertul de Anul
Nou ;i vine `n fiecare stagiune cu un
program de muzic[ de film, dar a adus
orchestrei ;i amatorilor de muzic[ ;i
lucr[ri mai preten\ioase (ne amintim
o simfonie de Karl Atterberg, de pild[).

Concertul de joi a fost unul serios, cu
lucr[ri interesante ;i provocatoare.

S-a deschis cu poemul simfonic “O
noapte pe muntele ple;uv” scris de Mo-
dest Mussorgski `n 1867. Unul din cei
mai originali compozitori ru;i, ̀ n mare
m[sur[ autodidact, Mussorgski se pare
c[ a compus aceast[ poveste muzical[
`ntr-o singur[ sear[, `n noaptea de

S]nziene. El reu;e;te s[ picteze muzical
un Sabat al vr[jitoarelor pe un munte
golit de copaci, arpegiile ;i ritmurile
sale fulgurante evoc]nd un peisaj de-
monic, care se lini;te;te miraculos `n
pasajul de final. Interpretarea orchestrei
conduse de Ozaki a reu;it s[ transpun[
fascina\ia acestei piese unice, fiind ̀ nde-
lung ;i sincer aplaudat[.

A urmat mica pianist[ Akira Ko-
dera ̀ n Concertul nr. 1 de Liszt. Admi-
rabil[ prin curaj, prospe\ime ;i c]ntul
limpede, a pl[cut celor prezen\i, chiar
dac[ experien\a mai redus[ n-o reco-
manda pentru o lucrare de asemenea
anvergur[ ;i, probabil, un repertoriu
clasic i s-ar fi potrivit mai bine dec]t
acest tur de for\[ scris de unul din cei

mai faimo;i piani;ti din istoria muzicii.
Oricum, a rezolvat pasajele dificile cu
elegan\[ ;i a fost extrem de simpatic[
la final, c]nd a nominalizat ea, ̀ n locul
dirijorului, interpre\ii din orchestr[ ca-
re se f[cuser[ remarca\i.

Piesa de rezisten\[ a serii a fost Con-
certul nr. 3 pentru pian de Rahmaninov,
favoritul compozitorului, un monu-
ment de provoc[ri tehnice ;i armonii
complexe (totul pornind de la o tem[
`nc]nt[tor de simpl[), o pies[ pe care
destul de pu\ini piani;ti se ̀ ncumet[ s[
o prezinte. Solistul Yuma Segawa, ;colit
`n Polonia, unde cu siguran\[ muzica
;i tehnica pianistic[ ale lui Chopin sunt
la loc de cinste `n program[, a fost ex-
trem de concentrat pe tot parcursul in-
terpret[rii, a lucrat `n tempo rapid,
uneori a fost acoperit de orchestr[, a
fost mai atent la derularea corect[ a
;iragului de note ̀ n;irat de compozitor
;i ;i-a permis mai pu\ine tu;euri de ex-
presie personal[. A fost `ns[ admirabil
prin tenacitatea sa ;i siguran\a de sine
afi;at[, fiind aplaudat la scen[ deschis[
de to\i cei prezen\i, cu dirijorul ̀ n frun-
te. A oferit ;i un bis, tot de mare vir-
tuozitate.

S[pt[m]na viitoare concertul o are
ca solist[ pe pianista s[tm[rean[ Alexa
Stier, iar noi v[ vom prezenta ;i pro-
gramul Zilelor Muzicale S[tm[rene.

V. Andreica

Muzicienii Filarmonicii din
Berlin, care au susţinut pentru
prima dată un concert la Festiva-
lul Enescu, spun, într-un mesaj
de pe blogul orchestrei, că au fost
foarte impresionaţi de entuzias-
mul publicului român, precizând
totodată că Bucureştiul este “un
oraş fascinant, plin de contraste”.

"Am fost foarte impresionaţi de en-
tuziasmul publicului!", se spune într-
un mesaj publicat sâmbătă, pe
blog.berliner-philharmoniker.de, care
este însoţit de mai multe fotografii de
la concertul pe care Filarmonica din
Berlin l-a susţinut la Festivalul Inter-
naţional "George Enescu", sub bagheta
dirijorului Sir Simon Rattle, după 18
ani de negocieri.

Totodată, muzicienii din Filarmo-
nica din Berlin îi mulţumesc lui Mihai
Constantinescu, pentru că "a organizat
totul atât de minunat". Acest mesaj este
însoţit şi de o fotografie a lui Martin
Hoffmann, General Manager al Filar-
monicii din Berlin, cu Mihai Constan-
tinescu, care este principalul organi-
zator al Festivalului Enescu, din pos-
tura de director al Artexim, o instituţie
publică a Ministerului Culturii prin ca-
re este realizat Festivalul Internaţional
"George Enescu".

Pe blogul Filarmonicii din Berlin
mai sunt publicate imagini de la con-
ferinţa de presă susţinută de membrii
orchestrei la Bucureşti, înaintea con-
certului de la Festivalul Enescu, cu
artiştii pe scena Sălii Palatului, cu Sir
Simon Rattle, dirijorul orchestrei, şi cu
violonistul Laurenţiu Dincă, singurul
muzician de origine română din aceas-

tă prestigioasă orchestră.
Totodată, pe acelaşi blog, sunt pu-

blicate câteva fotografii cu obiective
din Bucureşti, între care Biserica Sta-
vropoleos, Biblioteca Centrală Univer-
sitară, statuia ecvestră a lui Carol I şi
pasajul Villacrosse din Centrul Vechi.

Berliner Philharmoniker este con-
siderată în primele trei cele mai bune
orchestre ale momentului la nivel mon-
dial. Concertul susţinut de Filarmonica

din Berlin la Bucureşti, al cărui pro-
gram a cuprins "Variaţiunile pe o temă
de Frank Bridge op. 10", de Benjamin
Britten, şi "Simfonia nr. 4 în do minor
op. 43", de Dmitri Şostakovici, a fost
îndelung aplaudat de publicul care a
umplut până la refuz Sala Palatului.

A doua zi după concert, organiza-
torii Festivalului "George Enescu" au
anunţat că, în urma reacţiei publicului
din România şi a modului în care mu-

zicienii au fost primiţi la festival, con-
ducerea Filarmonicii din Berlin a decis
ca orchestra să revină la Bucureşti, la
ediţia din 2019 a evenimentului dedicat
marelui compozitor român.

“Publicul, o ;ampanie
deschis[”

Pianista Elisabeth Leonskaja, una
dintre cele mai admirate artiste ale mu-

zicii clasice internaționale, consideră
că publicul din România este unul spe-
cial, ca o șampanie deschisă, care nu
se mai termină, deoarece românii sunt
altfel și iubesc mai puternic.

"Voi aici sunteți altfel pentru că po-
porul este foarte fierbinte și iubiți altfel
și mai puternic. Aș face o comparație
cu o sticlă de șampanie deschisă și care
nu se mai termină", a afirmat pianista
miercuri seara, la Sala mică a Ateneului
Român, la cea de a doua ediție a con-
versațiilor din seria "Festivalul Ideilor",
organizate de Institutul Aspen Româ-
nia în colaborare cu Festivalul Inter-
național "George Enescu".

Leonskaja a mărturisit că are o re-
lație sentimentală cu Bucureștiul, ora-
șul în care "biletele la concerte nu se
găsesc nici în timpul sezonului obișnuit
(n.r. muzical), ceea ce este o mare ca-
litate".

"Cu Bucureștiul am o relație foarte
sentimentală. Când ai 18 ani și primești
primul bilet spre viață, sigur că rămâne
în memorie. Bucureștiul este frumos
în sine și l-aș fi iubit oricum. Dar pen-
tru că am avut asemenea experiențe și
asemenea amintiri e pentru mine ca
un fel de încercare de a stabili unde
sunt. E ca un jalon. Şi unde revin de
fiecare dată cu foarte multă plăcere", a
spus artista.

Ea s-a referit astfel la un moment
important din cariera sa artistică, în-
tâlnirea cu Bucureștiul, la doar 18 ani,
fiind legată de câștigarea, în 1964, a
Premiului I la Secțiunea Pian a Con-
cursului Internațional 'George Enescu'.
"Ceea ce a fost ieri e destul de departe,
dar ceea ce a fost la Enescu e ca ieri", a
adăugat celebra pianistă.

A consemnat Vasile A.

Filarmonica “Dinu Lipatti” a deschis o nou[ stagiune

Sala Palatului din Bucure;ti g[zduie;te cele mai importante ;i c[utate concerte ale edi\iei 2015 a Festivalului

Vedetele Festivalului Enescu sunt
impresionate de publicul rom]n

Dirijorul Shinya Ozaki ;i membrii orchestrei salut[ publicul dup[ interpretarea primei piese din concertul inaugural
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ART~
Pictorul Moricz Goth s-a n[scut `n ora;ul din |ara Oa;ului la 2 martie 1873, `ntr-o vreme `n

care zona era inclus[ `n Imperiul Austro-Ungar. Av]nd ;ansa de a se na;te `n familia unui bogat
proprietar de p[m]nt, ;i-a cultivat talentul artistic `n cele mai bune condi\ii.

~n demersurile noastre de re-
cuperare a unor personalit[\i ne-
glijate, dac[ nu de-a dreptul uitate,
din istoria cultural[ s[tm[rean[,
am `nt]lnit o figur[ cosmopolit[,
afirmat[ la nivel european, mai
ales `n \ara adoptiv[, Olanda, un
artist n[scut ̀ ntr-un loc dintre cele
mai ̀ nc[rcate de tradi\ii< Negre;ti-
Oa;.

Pictorul Moricz Goth s-a n[scut ̀ n
ora;ul din |ara Oa;ului la 2 martie
1873, `ntr-o vreme `n care zona era in-
clus[ ̀ n Imperiul Austro-Ungar. Av]nd
;ansa de a se na;te ̀ n familia unui bogat
proprietar de p[m]nt, ;i-a cultivat ta-
lentul artistic ̀ n cele mai bune condi\ii.

A studiat la Budapesta ̀ ncep]nd din
1888, fiindu-i dasc[li, printre al\ii, Bi-
hari Sandor ;i Karlovszky Bertalan.
Profesorul care l-a influen\at cel mai
mult ̀ n anii de formare a fost cunoscu-
tul artist maramure;ean de origine ar-
mean[ Simon Hollossy, cu care s-a
re`nt]lnit la cump[na secolelor ̀ n Aca-
demia de Arte Frumoase din München.

~n grupa de studen\i ai lui Hollossy,
Moritz Goth o cunoa;te pe vieneza Ada
Löwitz, care ̀ i va deveni so\ie. La Viena
se va na;te singurul lor copil, Sarika, ̀ n
1900. Cele dou[ prezen\e feminine din
via\a lui au fost un factor de echilibru
;i de inspira\ie, o mul\ime de tablouri
`nf[\i;]nd-o pe Sarika citind sau ad-
mir]nd peisaje. Fata artistului a devenit
la r]ndul ei o pictori\[ important[, con-
tinu]nd activitatea ̀ n domeniu p]n[ la
moartea ei, `n 1991, ;i duc]nd mai de-
parte amintirea tat[lui ei.

Ani de peregrin[ri
prin Europa

Destinul lui Moricz Goth l-a purtat
prin ̀ ntreaga Europ[. Dup[ studiile de
la Budapesta, München ;i Viena,

t]n]rul pictor ;i grafician a petrecut o
scurt[ perioad[ ;i la Academia Julian
din Paris. ~n 1908 deschide prima ex-
pozi\ie personal[ la Budapesta, iar `n
urm[torii 10 ani lucr[rile sale sunt pre-
zente ̀ n mod constant ̀ n Salonul Na\io-
nal din capitala Ungariei. ~ntre  1909 ;i
1910 lucreaz[ `ntr-o colonie de arti;ti
din Szolnok. ~n 1912, cu ocazia jubi-
leului ̀ mp[ratului Franz Joseph, Moricz
prime;te o burs[ care ̀ i permite s[ reia
c[l[toriile sale prin Europa. A mai pri-
mit Premiul Rotschild, Premiul An-
drassy, Medalia de Aur pentru Grafic[
;i Premiul Romei acordat de ora;ul Bu-
dapesta.

~n 1914 r[zboiul l-a g[sit `n Belgia
`mpreun[ cu familia, dar a apucat s[ se
refugieze ̀ n Olanda vecin[, \ar[ neutr[.
S-a stabilit la Domburg, pe l]ng[ colo-
nia condus[ de pictorul Jan Toorop,
unde activau arti;ti din cele mai felurite
curente< impresioni;ti, cubi;ti, chiar ex-
presioni;ti (de altfel cel mai celebru ar-
tist care a pictat la Domburg ̀ n deceniul
2 al veacului trecut a fost Piet Mon-
drian). ~n 1918 ̀ i este dedicat[ integral
lui Moricz o expozi\ie la Salonul Na\io-
nal din Budapesta.

Dorind s[ revin[ ̀ n Ungaria, familia
Goth a f[cut rost de o locuin\[ l]ng[
Budapesta `n 1920, dar nu s-a stabilit
acolo, peregrin]nd ;i prin Polonia ;i
revenind ̀ n cele din urm[, definitiv, ̀ n
Olanda `n 1928. Re;edin\a familiei a
fost aleas[ `n ora;ul Veere. ~n ciuda
acestor ani agita\i, Sarika, devenit[
Charlotte `n Olanda, s-a bucurat la
r]ndul ei de oportunit[\i bune de stu-
diu, printre altele la Academia din Haga
cu Hans Hofmann, la München, la Paris
;i la :coala de Arte ;i Meserii din Lon-
dra.

Un pictor prolific ;i care n-a dus
lips[ de comenzi `ntr-o \ar[ cu mare
tradi\ie `n acest domeniu, Moricz (sau
Maurice, pentru olandezi) Goth s-a
exersat ;i ca grafician, gravor, sculptor
;i xilograf, dar materialul preferat al

s[u a fost acuarela. Avea s[ devin[
membru al cercului artistic “Art[ ;i
Amici\ie” din Amsterdam, iar
activit[\ile sale au ajuns p]n[ la New
York.

A murit la Amsterdam, `n data de
7 noiembrie 1944, iar fiica sa l-a onorat
o dat[ ̀ n plus realiz]nd un desen fin al
tat[lui ei pe patul de moarte.

Un impresionist luminos

Dintre toate manierele de pictur[
pe care le-a `nt]lnit ;i asimilat Moricz
Goth, cel mai aproape i-a r[mas im-
presionismul, de;i unele lucr[ri, mai
ales peisaje marine, v[desc ;i u;oare in-
fluen\e expresioniste. Paleta e de obicei
luminoas[, subiectele calme, portretele
pline de empatie ;i fine\e. Picteaz[ `n
genurile consacrate< peisaje, portrete,
naturi statice, flori, scene din via\a ci-
tadin[. Lucr[rile sale tr[deaz[ ;i o oa-
recare melancolie, dar ea nu `l
cople;e;te pe acest impecabil stilist, pic-
tura sa fiind de o simplitate ;i sinceritate
fermec[toare. Este un sentimental
lini;tit, interiorizat.

Lucr[ri ale sale se g[sesc at]t ̀ n Un-
garia, de pild[ la Galeria Na\ional[ ;i
Muzeul de Arte Frumoase din Buda-
pesta, c]t ;i `n Olanda, la Veere ;i
Utrecht de exemplu. Casele de licita\ii
din Europa `ncep s[ `i pun[ opera `n
circula\ie, la pre\uri `nc[ accesibile,
`ntre 500 ;i 2.500 de euro majoritatea.
Acest artist pornit din |ara Oa;ului a
ajuns, dup[ o via\[ plin[ de neprev[zut,
la o recunoa;tere remarcabil[ `n \ara
sa de adop\ie, Olanda, ;i ̀ n mediile ar-
tistice maghiare. La finalul anului 2000
la Budapesta s-a vernisat o expozi\ie a
familiei de arti;ti Goth ;i a fost editat
un album tematic. Filonul folcloric
r[zbate mai ales `n operele Sarik[i, o
dovad[ c[ artistul a transmis ceva din
etosul locurilor natale, indiferent pe
unde l-au purtat drumurile vie\ii.

Vasile A.

Moricz Goth din Negre;ti-Oa;, un pictor
interbelic renumit `n Olanda, uitat la noi
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RE}ETE
Pentru obţinerea preparatelor medicinale din coada-şoricelului, majoritatea autorilor

recomandă folosirea florilor, însă unii consideră totuşi că toată partea aeriană (tulpina,
frunzele) poate fi recoltată împreună cu florile mărunte, albe, dispuse în inflorescenţe.

Sirop de m[ce;e

Sup[ de fasole 
cu cârna\i afuma\i

Mod de preparare<

Se toarnă 3 litri de apă fierbinte
peste măceșele măcinate și se lasă așa
până a doua zi, amestecând din când
în când. A doua zi zeama se stoarce,
iar peste pulpele de fructe rămase se
mai toarnă un litru de apă fierbinte și

lăsăm așa încă o zi, la fel amestecând
din când în când. Apoi stoarcem din
nou, strecurăm zeama, atât din prima
zi cât și din a doua și le amestecăm. Se
adaugă zahărul, se pune la fiert până
dă primul clocot, se adaugă sarea de
lămâie, se amestecă bine, până când
toate se topesc, apoi se pune în sticle,
așezând deasupra câte un vârf de cuțit
de salicilat, după care sticlele se acoperă
și se lasă să se răcească încet, sub pă-
turi.

Ingrediente<

1 kg de măceșe măcinate
(măceșele se culeg doar după ce
se lasă prima brumă), 4 litri de
apă fiartă în prealabil, 1,5 kg de
zahăr, 20 g de sare de lămâie, sa-

licil.

Mod de preparare< 

Cârnații se taie bucăți de circa o ju-
mătate de deget grosime. Fasolea cu-
rățată, spălată și dacă se poate, înmu-
iată în prealabil, se pune la fiert cu pu-
țină sare. Când fasolea este pe jumăta-
tea fiartă se adaugă cârnații, precum și
morcovii, dacă se folosesc și se lasă să

fiarbă în continuare, până când toate
ingredientele se înmoaie. Din făină și
ulei se face un rântaș slab, la care se
adaugă și o linguriță de boia de ardei.
Se toarnă în supa clocotită și se mai
lasă puțin la fiert. Smântâna se ames-
tecă treptat cu câteva linguri de zeamă
fierbinte, pentru a nu face cocoloașe.
Se pune în supă și se mai fierbe puțin.
Se servește caldă, ornată cu frunzulițe
de pătrunjel verde, ardei iute, oțet, după
gust, sau se mai poate adăuga încă o
lingură de smântână și în farfurie.

Ingrediente<

Un fir (circa 200g) de cârnaț
afumat, 250 g fasole boabe, even-
tual și un morcov, 2 linguri de
făină, 3-4 linguri de ulei, 200 g
de smântână, sare, boia de ardei
dulce, ardei iute, oțet, sau încă

puțină smântână la servire.

Bezele de cocos

Mod de preparare<

Fulgii de cocos se amestecă cu za-
hărul și cu zahărul vanilat, respectiv
cu ciocolata răzuită, dacă se folosește.
Ouăle, fără să se despartă albușurile de
gălbenușuri, se bat bine și se amestecă

bine-bine cu cocosul. Cu ajutorul a do-
uă linguri, sau cu pompa de ornat tor-
turi se formează fie ghemulețe, fie pi-
ramide, sau alte forme, iar acestea se
așează pe o tavă antiaderentă, sau căp-
tușită în prealabil cu hârtie de copt. Se
poate orna cu stafide. Se pune în cup-
torul preîncălzit, la foc mare și se coace
12 minute. Când este cald, e un desert
moale, dar când se răcește, se întărește.
Se poate servi ornat cu diverse toppin-
guri. 

Ingrediente<

200 g de fulgi de cocos, 200
g de zahăr, un plic de zahăr va-
nilat, 2 ouă, eventual 50 g de cio-
colată răzuită, sau câteva boabe

de stafide. 

Pulpe de pui 
cu zucchini

Mod de preparare<

Pulpele se ung cu un amestec de
sare, piper, delicat și 2-3 linguri de vin.
Se lasă o jumătate de zi la macerat. Le-
gumele se taie bucăți, zucchini (sau
dovleceii) nu se curăță în mod obliga-

toriu, morcovii, ceapa și ardeii se taie
felii subțiri, se condimentează și se
așează într-o tavă termorezistentă, an-
tiaderentă, sau unsă în prealabil cu pu-
țin ulei. Pulpele se așează peste ele, apoi
se toarnă în tavă și vinul. Se acoperă
cu o folie de aluminiu sau hârtie de
copt, se pune la cuptor și se ține așa
acoperit circa 30 minute la foc mare,
după care se ia folia, pulpele se stropesc
cu uleiul de măsline pentru a căpăta
un luciu plăcut și se prăjesc în conti-
nuare, până când toate ingredientele
se înmoaie, iar carnea se rumenește.

Ingrediente<

3-4 pulpe de pui de mărime
aproximativ egală, 2-3 cartofi, 2
bucăți de  zucchini (se pot înlo-
cui cu dovlecei), un morcov, 200
- 250 g de ciuperci, o ceapă, 2-3
roșii, un ardei,  sare, piper, delicat
(de casă), 200 ml vin roșu sau-
vignon, 2-3 linguri de ulei de

măsline.

Coada-şoricelului este o plantă
care creşte pe solurile aspre de pe
păşuni şi de pe marginea drumu-
rilor. Frunzele ei verde-închis
sunt divizate în mai multe seg-
mente, aspect reflectat de numele
latin de “millefolium”, adică „o
mie de frunze”. Capetele plate ale
inflorescenţelor, alcătuite din
multe flori albe sau roz, apar vara.
Coada şoricelului ajută la reface-
rea mucoasei tubului digestiv.

Pentru obţinerea preparatelor medi-
cinale din coada-șoricelului, majoritatea
autorilor recomandă folosirea florilor,
însă unii consideră totuși că toată partea
aeriană (tulpina, frunzele) poate fi recol-
tată împreună cu florile mărunte, albe,
dispuse în inflorescenţe.

Compoziţie
Florile conţin 0,2-0,5% ulei esenţial,

iar frunzele, 0,02- 0,07%. Uleiul conţine
sesquiterpene, mai ales azulenă, și lacto-
nă achilleinică, cu efect antiinflamator,
tanini, flavonoidele antiinflamatorii, al-
caloizii, principii active (achileina, azu-
len, chamazulena, cineol, borneol, thion-
camfen, limonen, pinen, cariofilen, acizi
organici, acid achileic, formic, acid acetic,
valerianoic, probionic, alcooli metilic,
colina, fitosteroli).

Propriet[\i
Coada șoricelului are proprietăţi as-

tringente, stomahice, antispasmotice, an-
tiseptice, antiinflamatorii, decongestive,
hemostatice, cicatrizante, calmante, ver-
mifuga (favorizează eliminarea viermilor
intestinali), reglator hormonal datorită
prezenţei fitosterolilor, principiile active
ajută la refacerea celulelor hepatice, fa-
vorizează evacuarea vezicii biliare, acţiu-
ne coleretică, colagogă, `mpiedică for-
marea pietrelor la vezică (efecte compa-
rabile cu anghinarea), antiinflamatorie
la nivelul vezicii, combate colecistitele
acute și cronice, crește rezistenţa orga-
nismului la infecţii, flavonoidele au acţiu-
ne antispastică, combat spasmele intes-
tinale, reduc inflamaţia și ajută la reface-
rea mucoasei tubului digestiv, datorită
fitosterolilor con\inuţi, hormoni naturali
(apigeina și luteolina) reglează activitatea
gonadelor, stimulează activitatea hormo-
nilor care controlează ciclul menstrual,
acţiune diuretică, depurativă, dezintoxi-
cant pentru ficat, bilă, rinichi.

Indicaţii terapeutice
Coada-șoricelului este întrebuinţată

datorită efectelor ei benefice în afecţiu-
nile digestive, enterite, enterocolite, în
colicile abdominale, în bolile diareice, în
tratamentul hemoroizilor. În amestec cu
alte plante cu acţiune similară, este folo-
sită pentru stimularea digestiei în caz de
hipo sau anaciditate gastrică. Planta mai
este recomandată în tratamentul afecţiu-
nilor din sfera genitală la femei, în infla-
maţiile cronice ale anexelor precum și
pentru calmarea durerilor menstruale,
datorate spasmelor musculaturii uterine.
Preparatele din coada-șoricelului sunt
deosebit de valoroase în vindecarea plă-
gilor, inclusiv a arsurilor.

Administrare<
Pentru administrare internă, infuzia

din coada-șoricelului se prepară din 2
linguri de flori la 2 căni de apă. Se va bea
toată cantitatea în mai multe reprize, pe
parcursul zilei respective.

În bolile diareice, enterite și entero-
colite, infuzia din coada-șoricelului are
efecte similare cu cele ale preparatelor
din mușeţel.

Pentru uz extern (plăgi, arsuri, ecze-
me, hemoroizi), se pot aplica pansamente
îmbibate cu o infuzie obţinută din 2 lin-
guri de flori la o cană de apă.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Coada ;oricelului 
combate spasmele 

intestinale



8 Informa\ia de Duminic[/13 septembrie 2015

DIET~

A\i avut vreodată impresia că
face\i tot ceea ce trebuie ca să
slăbi\i, dar nu ob\ine\i rezultatele
pe care vi le dori\i? A\i simţit că
v[ scapă ceva?

Poate că a\i ţinut o dietă specială
pentru slăbire, sau poate doar a\i redus
drastic cantitatea de alimente, uneori
până la înfometare. Şi totuşi, cântarul
parcă „nu ţine pasul” cu eforturile de-
puse. Sau poate că ave\i o digestie lentă,
ave\i deseori probleme cu balonarea,
şi v[ simţi\i mai tot timpul obosit? De
multe ori toate acestea au o cauză pe
care nu o bănui\i, dar care din fericire
este uşor de eliminat. 

Modul `n care bem ap[ 
este foarte important

E important să bem apă suficientă
în fiecare zi dacă vrem să rămânem ti-
neri, sănăto;i, să arăt[m bine şi să fim
plini de energie. Pe lângă calitatea şi
cantitatea apei pe care o bem, este de
o importanţă vitală modul cum bem
apa. Modurile în care ne hrănim şi bem
apă le învăţăm în copilărie. Suntem
obişnuiţi încă din copilărie ca după ce
mâncăm ceva să bem apă. Există şi o
vorbă din popor care spune că „apa e
bună dacă ai după ce să o bei”. Şi cum
aproape toţi oamenii beau apă imediat
după ce mănâncă, nu ne gândim că ar
putea fi ceva în neregulă cu asta. Să
be\i apă imediat după ce m]nca\i este
un obicei greşit, care v[ creează multe
probleme pe care nici nu le bănui\i. Nu
este vina dumneavoastr[, toţi am fost
învăţaţi la fel în copilărie, şi toţi tragem
ponoasele. Este însă în puterea dum-
neavoastr[ să schimba\i acest obicei şi
să v[ bucura\i de mai multă energie şi
un corp mai suplu. Soluţia e simplă.

Ce se întâmplă când bem ap[
dup[ m]ncare?

Imagina\i-v[ că ave\i o casă pe care
o încălzi\i cu o sobă cu lemne sau cu
un şemineu. Afară este frig şi umezeală,
şi în cas[ este la fel – înainte să aprinzi
focul. Odată ce a\i aprins focul şi acesta
arde cu putere, în casă este cald iar
umiditatea în exces dispare. V[ sim\i\i
bine în camera bine încălzită. Dacă ae-
rul e prea uscat, pute\i pune un vas cu
puţină apă în apropierea şemineului.

Ce s-ar întâmpla însă dacă imediat
ce a\i aprins focul în şemineu, arunci
o găleată de apă peste foc? Focul se va
stinge sau va arde abia mocnit, iar în
cameră va rămâne frig şi umezeală.
Peste ceva timp, aprinde\i din nou fo-
cul ca să v[ încălzi\i, apoi imediat arun-
ca\i o găleată cu apă peste el. Nu a\i
face niciodată asta la dumneavoastr[
acasă. Şi totuşi, într-un fel face\i asta
de mai multe ori pe zi, în interiorul
corpului, atunci când be\i apă imediat
după ce m]nca\i.

În medicina tradiţională europea-
nă, indiană şi chineză, există termenul
de „foc digestiv”. Acesta se referă la
funcţia stomacului şi a intestinului
subţire şi are un rol foarte important
în organism< descompune alimentele
(combustibilul) şi ne asigură energia
necesară activităţilor noastre> menţine
un mediu interior corect în interiorul
corpului, la fel cum focul menţine tem-
peratura plăcută în cameră şi pereţii

uscaţi. Atunci când focul digestiv este
puternic, omul este plin de vigoare şi
are un tonus fizic şi psihic bun. Atunci
când focul digestiv este slab, conform
medicinii tradiţionale în corp se acu-
mulează „umiditate”, la fel cum într-o
casă neîncălzită apare igrasia şi muce-
gaiul care distrug pereţii şi fac aerul
irespirabil. „Umiditatea” descrisă în
medicina tradiţională apare în corp ca
exces de mucus şi de toxine.

Efectele unui foc digestiv slab

Exces ponderal, digestia greoaie,
balonare, diaree, lipsa de apetit, obo-
seală, micoze frecvente, hipertensiune
arterială, reţinere de apă la picioare.
Atunci când mănânca\i, stomacul se-
cretă sucul gastric pentru a descom-
pune alimentele. Acesta este o combi-
naţie de apă, acid clorhidric şi enzime
digestive, şi are un caracter acid. În
mod normal, alimentele ajunse în sto-
mac vor fi descompuse de către enzi-
mele digestive. Apoi, nutrienţii vor tre-
ce în intestinul subţire pentru a fi ab-
sorbi\i în sânge. Dacă însă be\i apă ime-
diat după ce mânca\i, apa ajunge în
stomac şi diluează sucul gastric, ceea
ce face ca enzimele digestive să nu mai
poată descompune alimentele. Astfel,
acestea trec în intestin în mare parte
nedigerate. Din această cauză cantita-
tea de nutrienţi absorbită este mult mai
mică, ceea ce duce la o cantitate de
energie mai mică, alimentele nedige-
rate fermentează sau intră în putre-
facţie şi generează în organism mucus
şi toxine care te îmbolnăvesc.

Ce legătură are asta 
cu o slăbire rapidă?

Menţinerea unei greutăţi normale
şi arderea grăsimii în exces depinde de
metabolism, adică de capacitatea or-
ganismului de a transforma nutrienţii
în energie. Dacă metabolismul dum-

neavoastr[ este prea lent, ve\i „arde”
grăsimile prea încet şi nu ve\i reuşi să
slăbi\i. Dacă ave\i un metabolism rapid,
va fi mult mai uşor pentru corp să sca-
pe de grăsimea în exces. Iar metabo-
lismul este doar o manifestare fizică a
focului digestiv din medicina tradiţio-
nală. Un foc digestiv bun înseamnă un
metabolism mai rapid. „Aprinde-ţi”
focul digestiv din nou şi vei slăbi mult
mai rapid. 

Ce e de f[cut?

Nu be\i apă imediat după ce
m]nca\i. Nu e indicat s[ be\i apă (sau
orice alt lichid) 1 oră după fiecare masă,
nu be\i apă (sau orice alt lichid) cu mai
puţin de 30 de minute înainte de masă.
Dac[ face\i asta ve\i avea mai multă
energie, ve\i slăbi mai rapid, ve\i scăpa
de balonări, sinuzită şi nu numai.

Atunci când începe\i să v[ abţine\i
să be\i apă imediat după masă s-ar pu-
tea să v[ fie greu la început, datorită
obişnuinţei. Pentru a atenua senzaţia
de sete be\i o ceaşcă de ceai fierbinte
sau un pahar mic cu apă fierbinte după
masă. Setea va dispărea. Asculta\i-v[
corpul. La început strădui\i-v[ să nu
be\i apă o oră după ce a\i mâncat. Dacă
simţi\i nevoia să reduce\i timpul în care
nu be\i apă după masă, experimenta\i.
Be\i apă după 50 de minute şi vede\i
cum v[ simţi\i. Dacă e ok, pute\i în-
cerca şi cu 40 de minute. După ce v[
reactiva\i focul digestiv ve\i simţi foarte
clar când „a\i turnat găleata de apă pe
foc” şi l-a\i stins.

Dacă vre\i să reduce\i umiditatea
internă şi mai mult, reduce\i consumul
de lactate, brânzeturi şi carbohidraţi
(mai ales cei care conţin zahăr rafinat).
Acum şti\i cum să be\i apă pentru ca
să slăbi\i mai rapid, să ave\i o digestie
mai bună, să sc[pa\i de oboseala cro-
nică, balonare, sinuzită şi alte boli pro-
vocate de un foc digestiv slab.

Uita\i tot ce a\i crezut că şti\i
despre detoxifierea prin lichide!
Aceste smoothie-uri, uşor de fă-
cut într-un timp scurt, sunt o ade-
vărată explozie de sănătate! 

Detoxifierea, curăţarea organismu-
lui de toxine, este un proces important,
atât în menţinerea sănătăţii, cât şi în
curele de slăbire. Fiecare dintre noi ar
trebui să facă o cură de detoxifiere, mă-
car o dată pe an, indiferent de starea
sănătăţii sau de vârsta pe care o avem.

6 reţete de smoothie care vor
funcţiona exact cum v[ dori\i

Green smoothie<
½ pară 
¼ avocado
½ castravete
½ lămâie
1 mână de coriandru
250 gr varză kale
½ linguriţă de ghimbir
½ cană de apă de nucă de cocos

Smoothie negru<
½ banană
½ ceaşcă de afine
¼ avocado
½ cană lapte de migdale
1 linguriţă de spirulină

Smoothie raw<
2 piersici (se pot lua şi dintr-un com-
pot) 
1 pară
1 măr        

Smoothie pentru mic-dejun<
1 castravete mare
Un pumn de varză kale
Un pumn de salată
2 sau 3 tulpini de ţelină
Un bucheţel de broccoli
1 măr verde
½ coajă de lămâie

Smoothie colorat<
1 avocado
1 banană
1 ceaşcă de afine
1 castravete
Un pumn de varză/salată/spanac

Smoothie de legume<
6 morcovi

3 roşii mari
2 ardei roşii
4 c[ţei de usturoi
4 tulpini de ţelin[
1 legătură de spanac

Hrănitoare şi pline de antioxidanţi,
aceste piureuri sunt chiar mai delicioa-
se decât par. Aşadar, lua\i-v[ blenderul
şi da\i startul sănătăţii!

Re\ete de smoothie-uri
pentru detoxifiere

Menţinerea unei greutăţi normale şi arderea grăsimii în exces depinde de metabolism, adică de
capacitatea organismului de a transforma nutrienţii în energie. Dacă metabolismul dumneavoastr[
este prea lent, ve\i „arde” grăsimile prea încet şi nu ve\i reuşi să slăbi\i. Dacă ave\i un metabolism
rapid, va fi mult mai uşor pentru corp să scape de grăsimea în exces.

Apa b[ut[ imediat dup[
mas[ ne baloneaz[
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S~N~TATE
S-au descoperit inscripţii pe piramida din Keops care menţionau sumele mari cheltuite pentru

hrana muncitorilor, care era bazată pe usturoi şi ceapă. Naturalistul roman Plinius cel Bătrân
descrie nu mai puţin de şaizeci şi unu de remedii pe bază de usturoi în cartea sa Istoria naturală.

Cultivarea usturoiului şi a ce-
pei a început probabil în Asia
Centrală şi Orientul Mijlociu cu
peste cinci mii de ani în urmă. 

Există numeroase referinţe istorice
despre utilizarea usturoiului şi a rudelor
sale din familia Allium pe care ni le-au
lasat civilizaţiile antice, acestea fiind
exemple elocvente privind rolul plantelor
în tratarea bolilor şi menţinerea sănă-
tăţii.

Istoricul utilizării

Cultivarea usturoiului şi a cepei s-a
extins apoi în bazinul mediteranean, cu
precădere în Egipt, apoi în Orientul În-
depărtat, unde deja era folosit frecvent
în China cu mai mult de două mii de ani
înainte de Hristos. Egiptenii apreciau în
mod deosebit aceste plante şi îşi atribuiau
propria putere şi rezistenţa consumului
de usturoi şi ceap[. S-au descoperit in-
scripţii pe piramida din Keops care
menţionau sumele mari cheltuite pentru
hrana muncitorilor, care era bazată pe
usturoi şi ceapă. Naturalistul roman Pli-
nius cel Bătrân descrie nu mai puţin de
şaizeci şi unu de remedii pe bază de us-
turoi în cartea sa Istoria naturală.

Usturoiul era recomandat pentru tra-
tarea infecţiilor, problemelor respiratorii,
tulburărilor digestive şi lipsei de energie.
În Evul Mediu, usturoiul a fost folosit
din ce în ce mai des pentru a combate
ciuma bubonică şi alte boli contagioase,
iar mult mai târziu, în secolul 19, scor-
butul şi astmul. Abia în 1858 Louis Pas-
teur a făcut o demonstraţie definitivă a
puternicei activităţi antibacteriene a us-
turoiului.

Familia Allium

În mod incontestabil, condimentul
cel mai răspândit în lume, usturoiul (Al-
lium sativa) este un ingredient esenţial
în majoritatea tradiţiilor culinare. De-
numirea usturoiului în limba chineză,
suan, este reprezentată printr-o singură
ideogramă, fapt ce sugerează că a fost fo-
losit pe scară largă încă de la începutul
evoluţiei limbii. Folosit din timpuri stră-
vechi pentru a trata muşcăturile de ani-

male, cum sunt cele de şarpe, usturoiul
a ajuns în cele din urmă să aibă o repu-
taţie legendară, fiind considerat unul din-
tre cele mai eficiente ajutoare pentru
alungarea vampirilor. Strălucirea legen-
dei păleşte oarecum când ne dăm seama
că proprietăţile anticoagulante ale ustu-
roiului ar trebui mai degrabă să atragă
vampirii decât să-i gonească.

Putem menţiona aici un exemplu de
inteligenţă intuitivă populară, şi anume
faptul că ţăranii nu pun sare în mujdeiul
de usturoi. În usturoi există două sub-

stanţe, aliina şi alinozina, despărţite de
o membrană fină.

Când se pisează usturoiul în intenţia
de a se face mujdei, membrana se sparge,
cele două substanţe interacţionează şi
formează alicina. Alicina protejează or-
ganismul de boli, inclusiv de cancer.

Pentru că Alicina să fie binefăcătoare
pentru corp, nu se pune sare în mujdeiul
de usturoi, pentru că i se distrug pe loc
şi ireversibil enzimele şi, în loc să fie de
ajutor, substanţa formată atacă un alt
grup de enzime din organismul nostru.

Bulbul de Allium cepa este astăzi cul-
tivat şi consumat în toată lumea ca legu-
mă şi condiment. Esenţială în cultura
egipteană, care o credea plină de forţă şi
putere, un simbol al inteligenţei în China
antică şi leguma preferată în Europa Evu-
lui Mediu, ceapa ocupă de multă vreme
un loc onorabil în dieta şi tradiţia oame-
nilor. Din punct de vedere fitochimic,
ceapa este o sursă importantă de flavo-
noizi, în special quercitina. Substanţa
responsabilă pentru proprietăţile lacri-
male se eliberează prin zdrobirea sau ru-
perea bulbului, dar întrucât este foarte
solubilă în apă, poate fi uşor eliminată
prin spălarea bulbului curăţat sub jet de
apă.

Având o aromă mai fină decât rudele
sale, prazul este originar din Orientul
Mijlociu. Este o legumă binecunoscută
de multă vreme, iar istoria sa este ani-
mată de multe anecdote. Se pare că era
considerat responsabil de aptitudinile
vocale. Aristotel, de pildă era convins că
strigătul pătrunzător al potârnichii avea
legătură cu dieta păsării, care era bogată
în praz.

Proprietăţile anticancer 
ale usturoiului

În organismul nostru, alicina este
transformată rapid într-o serie de com-
puşi care dezvoltă o activitate biologică
foarte interesantă. În laborator, proprie-
tăţile anticancer ale compuşilor din us-
turoi şi ceapă au fost studiate în special
pe animale, cărora li se declanşează can-
cerul prin expunerea la substanţe can-
cerigene. În general, rezultatele obţinute
la animale corespund observaţiilor făcute
în cazul oamenilor şi anume compuşii
fitochimici din usturoi şi ceapă pot ajuta
la prevenirea apariţiei sau evoluţiei anu-
mitor tipuri de cancer, în special cele de
stomac şi de esofag, existând indicaţii ale
unei activităţi similare în cazul cancerelor
de plămân, sân şi colon. Usturoiul pare
deosebit de eficient pentru protecţia îm-
potriva cancerelor cauzate de nitrozami-
ne, o clasă de compuşi chimici cu po-
tenţial cancerigen puternic. Nitrozami-
nele se formează în flora noastră intesti-
nală din nitriţi, o clasă de aditivi alimen-
tari folosiţi frecvent cu rol de conservanţi,
în special la murături şi la produsele din
carne afumate, cum sunt cârnaţii, slănina
şi şunca.

Pe lângă acţiunea lor asupra sub-
stanţelor cancerigene, compuşii din us-
turoi pot să atace direct celulele tumorale.
Tratarea celulelor izolate din leucemii şi
din cancere de colon, sân, plămâni şi
prostată cu diferiţi compuşi extraşi din
usturoi determină schimbări semnifica-
tive în evoluţia celulelor tumorii, acti-
vând totodată procesul care duce la
moartea lor.

Fără îndoială, usturoiul şi celelalte
legume din familia Allium merită să fie
aşezate la loc de cinste în orice strategie
de prevenire a cancerului prin dietă.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

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

Diferen\a dintre tipul 1  ;i tipul
2 de diabet const[ `n faptul c[ `n
diabetul tip 1 exist[ un deficit de
insulin[, ̀ n timp ce ̀ n diabetul de
tip 2 insulina nu poate fi utilizat[
eficient. Diabetul de tip 2 este cel
mai frecvent, respectiv `n circa
90% din cazuri.

Diabetul de tip 1 poate ap[rea la
orice v]rst[, dar cel mai frecvent apare
la v]rste tinere. Aceast[ form[ apare
prin distrugerea celulelor pancreatice
care sintetizeaz[ ;i secret[ insulina.
F[r[ insulin[ omul nu poate tr[i. Pen-
tru a supravie\ui, cei cu aceast[ form[
de diabet trebuie s[ primeasc[ trata-
ment cu insulin[. De aceea acest tip de
diabet a mai fost denumit "insulinode-
pendent". Descoperirea insulinei a per-
mis supravie\uirea acestor bolnavi. ~n
1921, medicul rom]n Nicolae Paulescu
a descoperit insulina aproape con-
comitent cu o echip[ de cercet[tori
canadieni. Simptomatologia diabetului
zaharat de tip 1 este urm[toarea< elim-
inarea excesiv[ de urin[ (poliurie), sete
excesiv[, consum sporit de alimente,
sc[dere `n greutate ;i oboseal[.

Diabetul de tip 2 este cel mai des
`nt]lnit. Boala apare `n general dup[
v]rsta de 40 de ani, la persoane cu pre-
dispozi\ie genetic[, de obicei obeze ;i
sedentare. ~n diabetul de tip 2, glicemia
nu poate fi \inut[ `n limite normale

deoarece pancreasul nu produce in-
sulin[ `n cantitate suficient[ pentru a
`nvinge rezisten\a la insulin[ a \esu-
turilor.  Pute\i avea surpriza ca la un
examen medical de rutin[ sau cu
ocazia unui consult prilejuit de o
r[ceal[ sau o complica\ie cardiovascu-
lar[ s[ descoperi\i c[ ave\i diabet. De
ce? Speciali;tii explic[ faptul c[ simp-
tomatologia este `n general ";tears["
astfel c[ boala poate trece neobservat[.
Ca atare, de cele mai multe ori boala
este descoperit[ `nt]mpl[tor.

Caracteristici ale diabetului zaharat
tip 2< este secundar utiliz[rii ineficiente
de c[tre organism a insulinei>
reprezint[ 90% din toate cazurile de
diabet> se asociaz[ cu cre;terea ̀ n greu-

tate ;i lipsa activit[\ii fizice> ̀ n prezent
nu caracterizeaz[ doar adul\ii ci ;i copi-
ii obezi> simptomatologia este similar[
cu a diabetului de tip 1 dar mult aten-
uat[> ~n general ajunge s[ fie diagnos-
ticat[ tardiv. Boala se asociaz[ cu al\i
factori de risc vascular, ceea ce explic[
de ce un num[r semnificativ de bolnavi
cu diabet zaharat tip 2 au deja compli-
ca\ii cardiovasculare `n momentul
c]nd boala este depistat[.

O asociere particular[ ̀ ntre diabet,
obezitate (mai ales gr[simea de pe
burt[), hipertensiune, cre;terea
trigliceridelor, reducerea colesterolului
"bun" define;te "sindromul metabolic"
care poate fi prezent ̀ n cursul evolu\iei
daibetului tip 2 cu mult timp `nainte
ca acesta s[ devin[ manifest clinic.

Sindromul metabolic se define;te
prin cinci aspecte< Obezitatea abdom-
inal[ (definit[ prin circumferin\a taliei
egal[ sau mai mare de 94 centimetri la
b[rba\i ;i 80 centimetri la femei)> Ten-
siunea arterial[ egal[ sau mai mare de
130/85 mmHg> trigliceridele serice
egale sau peste 150 mg/dl> colesterolul
"bun" mai mic de 40 mg/dl la b[rba\i
sau mai mic de 50 mg/dl la femei>
glicemia pe nem]ncate este egal[ sau
peste 100 mg/dl.

Diagnosticul de sindrom metabolic
este stabilit dac[ sunt prezen\i cel pu\in
3 (oricare din ei) din cei 5 factori enu-
mera\i mai sus.

A consemnat :tefania Cri;an

Ce trebuie s[ ;ti\i despre diabetul de tip 1 ;i 2?

Usturoiul ;i ceapa sunt cele 
mai vechi alimente medicament

Diabetul de tip 2 este cel mai des ̀ nt]lnit
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Psihologia culorilor este com-
plicat[ ;i `n acela;i timp intere-
sant[. Se ;tie c[ atunci c]nd o per-
soan[ alege un articol vestimentar
de o anumit[ culoare, ea ̀ ncearc[
astfel, f[r[ s[ `;i dea seama, s[ `;i
arate starea interioar[ ;i s[ o in-
fluen\eze `ntr-un mod sau altul.

Perfect va fi dac[ starea interioar[ va
corespunde cu tendin\ele  actuale `n
mod[. Anume din acest motiv trebuie s[
acord[m o aten\ie deosebit[ nuan\elor
;i culorilor, care vor fi actuale ̀ n sezonul
toamn[-iarn[ 2015-2016.

Alb-negru
Hainele alb-negru pot deveni un

must-have `n crearea celor mai variate
\inute la mod[. Dup[ cum se ;tie, aceste
culori acromatice se combin[ perfect cu
toate celelalte nuan\e. ~n plus, acestea se
potrivesc cu toate stilurile. De aceea, cu-
lorile negru ;i alb se ̀ nt]lnesc at]t de des
`n toate colec\iile noi. Unii designeri le
folosesc doar `n calitate de nuan\[, pe
c]nd al\ii opteaz[ pentru \inutele stricte
monotone lucru pe care ̀ l putem observa
;i ̀ n sezonul rece. Akris, Fendi, Givenchy,
Elie Saab, Valentino, DKNY, Donna Ka-
ran, Chanel, Alberta Ferretti, Dolce &
Gabbana, Balenciaga ;i mul\i al\i desig-
neri ne recomand[ s[ purt[m \inute `n
totalitate albe sau negre, combin]nd
aceste dou[ culori ̀ ntr-o \inut[ doar oca-
zional.

Dried Herb (verde oliv)
Dup[ p[rerea institutului Pantone,

nuan\a Dried Herb, cunoscut[ mai mult
ca verde oliv, va deveni una din cele mai
solicitate culori ale sezonului, fapt de-
monstrat de branduri precum Elie Saab,
Donna Karan, Zac Posen, Vivienne Wes-
twood Red Label, Victoria Beckham, Al-
berta Ferretti ;i mul\i al\i designeri re-
numi\i. Aceast[ nuan\[ poate fi atribuit[
gamei de culori neutre, datorit[ c[reia
se potrive;te ideal at]t `n combina\ie cu
nuan\e mai `nchise ;i aprinse, c]t ;i de
sine st[t[tor.

Biscay Bay
Aceast[ nuan\[ este o combina\ie

`ntre cald ;i rece, inspirat din profunzi-
mea albastrului apelor tropicale ;i a ver-
delui suculent. Aceast[ combina\ie face
aceast[ culoare at]t de universal[, `nc]t
poate fi folosit[ at]t la crearea unor \inute
de var[, c]t ;i a celor de iarn[. ~n noul
sezon rece, designeri precum Oscar de
la Renta, Elie Saab, au optat anume pen-
tru aceast[ nuan\[ de culoare.

Desert Sage (gri-verzui)
Aceast[ nuan\[ poate fi considerat[

a fi una neutr[ ideal[. Nuan\a Desert Sa-
ge pune accent pe aspectul fizic al per-
soanei, precum ;i pe stilul ales ;i carac-
teristica croielii, fapt care se va lua `n
considerare dac[ decide\i s[ alege\i anu-
me aceast[ culoare. Dac[ griul verzui
este folosit doar `n calitate de nuan\[
ajut[toare, atunci aceasta va accentua
perfect frumuse\ea ;i profunzimea ce-
lorlalte culori ale \inutei. Nuanta Desert
Sage nu este o raritate `n colec\iile de la
Saint Laurent, Zac Posen, 3.1 Phillip Lim,
Hunter Original, s.a.

Stormy Weather (gri-alb[strui)
Aceast[ nuan\[ caracterizeaz[ apele

marine `n timpul unei furtuni, precum
;i cerul `n zilele posomor]te. Stormy
weather este o alegere ideal[ `n crearea
unor \inute luxoase severe ;i clasice. Tre-
buie s[ `i acord[m o aten\ie deosebit[

pentru c[ cu aceast[ nuan\[ se vor
„`mprieteni” cu u;urin\[ ;i celelalte cu-
lori. 

Oak Buff (galben-auriu)
Oak Buff – este o nuan\[ cald[ aso-

ciat[ cu natura, care „`nc[lze;te” perfect
timpul posomor]t. Din acest motiv,
aceast[ nuan\[ este perfect[ pentru tim-
pul rece al anului. ~n plus, dup[ p[rerea
psihologilor, aceasta este una din acele
nuan\e care este bine tolerat[ de to\i.
Hunter Original, Miu Miu, Badgley Mis-
chka, Vivienne Westwood Red Label au
decis s[ `i `nc[lzeasc[ ;i s[ le ridice dis-

pozi\ia admiratorilor s[i `n noul sezon
toamn[-iarn[.

Marsala
Aceast[ nuan\[ „savuroas[” este

nuan\a vinului ro;u, care indic[ rafina-
ment ;i naturale\e. ~n dependen\[ de cu-
lorile cu care se combin[, nuan\a Marsala
poate fi at]t estompat[, c]t ;i mai intens[.
Surprinz[tor ̀ ns[ c[ aceast[ culoare poa-
te s[ accentueze punctele forte ale
oric[rui tip de culoare a tenului, de aceea
ea se prive;te la fel de frumos pe toate
doamnele. Nuan\a Marsala a fost aleas[
de Zac Posen, Vivienne Westwood, Chri-

stian Dior, Reem Acra, Balenciaga ;i
mul\i al\i designeri.

Reflecting Pond 
(albastru profund)

Nuan\a de albastru profund, Reflec-
ting Pond, ne-a fost d[ruit[ de ̀ ns[;i na-
tura. Aceast[ nuan\[ de lux este creat[
anume pentru \inutele monotone, de;i
se combin[ armonios ;i cu alte nuan\e
din paleta de culori. Trebuie s[ nu uit[m
c[ nuan\ele ̀ nchise fac culoarea albastru
rece s[ fie mai profund[, `n timp ce cele
mai deschise `i confer[ str[lucire ;i

c[ldur[. ~n sezonul rece 2015-2016,
aceast[ nuan\[ a devenit cirea;a de pe
tort ̀ n noile colec\ii Zuhair Murad, Vic-
toria Beckham, Zimmermann.

Amethyst Orchid
Energic[, sensibil[, vie ;i activ[,

nuan\a Amethyst Orchid este pu\in ne-
obi;nuit[ pentru perioada rece a anului,
cu toate acestea, aceasta se afl[ la egalitate
cu celelalte culori la mod[ ob\in]nd locul
de frunte `n topul culorilor la mod[ pen-
tru sezonul toamn[-iarn[ 2015-2016.
Aceast[ nuan\[ expresiv[ este folosit[ de
multe branduri ca culoare de baz[, de;i
se `nt]lnesc ;i anumite varia\ii bazate pe
combinarea nuan\ei Amethyst Orchid cu
ro;u, albastru, gri ;i chiar Reflecting Pond.
Exemple de \inute la mod[ cu utilizarea
acestei nuan\e pot fi v[zute `n colec\iile
de la Chanel, Balenciaga, Zac Posen.

Cashmere Rose (roz bl]nd)
Aceast[ nuan\[ elegant[, moale ;i tac-

til[ ne atrage aten\ia din prima prin
lini;tea ;i frumuse\ea ei. Ea poate fi uti-
lizat[ pentru diluarea unor nuan\e mai
aprinse. ~n plus, Cashmere Rose este des
folosit[ ca nuan\[ de baz[ a ̀ ntregii \inute
doar ̀ n acest caz pun]nd accentul pe spe-
cificul croielii, de aceea liniile trebuie s[
fie c]t se poate de laconice ;i moi. Cas-
hmere Rose a devenit culoarea de baz[
`n colec\iile de la Fausto Puglisi, Dolce
and Gabbana, Chanel, s.a.

Cadmium Orange 
(oranj – cadmiu)

Oranjul cadmiu a invadat moda mo-
dern[ `nc[ din `ndep[rta\ii ani ’70 ;i ne
aminte;te de nuan\a cald[ de coral des-
chis. Aceast[ nuan\[ evoc[ un sentiment
de imprevizibilitate care se manifest[ `n
dependen\[ de iluminare ;i de alte culori
cu care se combin[. Acesta poate da un
aspect moale prin nuan\a de coral, sau
poate ̀ nv[lui prin c[ldura nuan\ei de por-
tocaliu cald.

Galben aprins
~nc[ o culoare care nu este specific[

sezonului toamn[-iarn[. Aprins[, succu-
lent[ ;i intens[, nuan\a de galben a deve-
nit o adev[rat[ descoperire pentru sezo-
nul rece 2015-2016. Designerii ne sf[tuie
s[ combin[m galbenul aprins cu gri (Ak-
ris), negru (Balenciaga), bleu (Dolce and
Gabbana). Deseori, aceast[ culoare este
folosit[ ;i ̀ n versiune solo (Miu Miu, Ver-
sace, Christian Dior).

Ro;u aprins
Ro;ul pasional iar[;i a spart toate re-

cordurile de popularitate. Aceast[ culoare
dinamic[, cu adev[rat regal[, este purtat[
atunci c]nd dorim s[ atragem aten\ia.
Psihologii sus\in c[ persoanele ce poart[
haine de culoare ro;ie par mai sobre dec]t
altele, de;i efectul depinde mult de nuan\a
aleas[. ~n anumite cazuri se va opta pen-
tru nuan\e mai calde, deoarece ro;ul in-
tens poate psihologic afecta persoanele
din jur. Dac[ aceasta nu reprezint[ o pro-
blem[ pentru dumneavoastr[ atunci
`mbr[ca\i \inute de la Zac Posen, Elie
Saab, Dolce & Gabbana, Badgley Mis-
chka, Alberta Ferretti, DKNY, Versace.

F[c]nd cuno;tin\[ cu cele mai renu-
mite nuan\e ;i culori pentru sezonul rece
toamn[-iarn[ 2015-2016, ave\i posibili-
tatea de a crea o \inut[ original[ ;i la
mod[, care va reflecta nu doar stilul ;i
gustul dumneavoastr[, dar ;i buna dis-
pozi\ie. Dup[ cum putem vedea, varie-
tatea de culori este una foarte mare des-
ignerii prezent]nd admiratorilor s[i at]t
acromatic[ clasic[, c]t ;i nuan\e aprinse
;i intense.

Ce culori se poart[ `n sezonul 
toamn[-iarn[ 2015-2016?

F[c]nd cuno;tin\[ cu cele mai renumite nuan\e ;i culori pentru sezonul rece toamn[-iarn[
2015-2016, ave\i posibilitatea de a crea o \inut[ original[ ;i la mod[, care va reflecta nu doar stilul
;i gustul dumneavoastr[, dar ;i buna dispozi\ie. 
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* Există o serie de scriitori care
obi;nuiau să scrie stând în picioare. Prin-
tre ace;tia se num[ră< Ernest Hemin-
gway, Thomas Wolfe, Lewis Carroll, Vla-
dimir Nabokov ;i Philip Roth.

* Edgar Allan Poe a intrat la Uni-
versitatea din Virginia la vârsta de 17 ani.
În primul an, însă, ;i-a pierdut toată bur-
sa la pariuri ;i a fost dat afară.

* Până să ajungă unul dintre cei mai
bogați scriitori ai vremii, Jack London a
trăit în s[r[cie, schimbând mai multe
slujbe< fermier, vânz[tor de ziare, mari-
nar, pirat, căut[tor de aur ;.a.m.d.
Din pricina vagabondajului a ajuns de
mai multe ori la închisoare.

* Fyodor Dostoevsky era un carto-
for împătimit ;i adeseori scria pentru a-
;i putea plăti datoriile.

* Gorky  înseamnă în rusă "amar".
* Cel mai mare creier din lume (al

unei persoane normale) i-a  aparținut
scriitorului rus Ivan Turgheniev. Creierul
acestuia cânt[rea aproape două kilogra-
me.

* Tolstoi avea mai bine de 2 metri
în[lțime ;i iubea să joace cărți. Pe bani.
Odată, după un joc care-a durat trei zile
;i două nopți, a reu;it să-;i piardă casa.

* Lermontov, celebru pentru poe-
mul său "Demonul" a murit la doar 27 de
ani în urma unui duel.

* La 8 ani după ce-a câ;tigat Natio-
nal Book Award, scriitorul Jerzy Kosinski
;i-a retrimis cartea sub un alt nume ;i
titlul mai multor edituri, pentru a testa
editorii. Nu mică i-a fost surpriza când a
fost refuzat de toți (27 în total), inclusiv
de editura care-l publicase în prealabil.

* Ernest Hemingway suferea de pei-
rafobie - teama patologică de-a vorbi în
public.

* Byron suferea de "nebunie afecti-
vă". În timpul ;ederii în Vene\ia se zvo-
ne;te că ar fi avut în jur de 250 de amante
într-un an.

* Charles Dickens avea ca hobby
hipnoza. Nu de puține ori a încercat s-o
adoarmă astfel pe soția sa.

* Oscar Wilde ;i-a petrecut doi ani
în închisoare pentru  sodomie.

* Lewis Carroll suferea de vreo 20
de boli diferite. Exista printre exegeți sus-
piciunea că el ar fi fost de fapt Jack Spin-
tecătorul. 

În Pe;tera Muierilor 
se vindec[ mai multe boli

Situată în comuna Baia de Fier din
județul Gorj, scobită de vreme în pânte-
cele muntelui de calcar de lângă r]ul Gal-
benul, Pe;tera Muierilor a căpătat repu-
tația de loc miraculos unde se vindecă
astmul, diabetul, reumatismul, depresia,
insomnia ;i dereglările hormonale. 

De asemenea, femeile care vizitează
această pe;ter[ primesc darul fertilității.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Pământul se mişcă într-o re-
giune a galaxiei care conduce la
creşterea energiilor cosmice afec-
tând Soarele nostru şi modifi-
când ADN-ul uman. 

Este prezis că acest lucru va duce la
mai multe schimbări în societatea uma-
nă, inclusiv la descoperiri majore de teh-
nologii avansate, programe spațiale se-
crete și de viață extraterestră.

Omenirea va face un salt
uria; în evoluție

Dr. Simon Atkins, un celebru doctor
în bioelectromagnetică, specialist în
prognosticarea riscurilor de dezastre,
susține că Pământul și omenirea vor face
un salt în evoluție, odată cu un episod
de erupții solare care va avea loc în luna
septembrie.

O accelerare și o creștere a energiei
electromagnetice de la soare, dar și a al-
tor energii cosmice, care vor avea loc de
la sfârșitul lunii august până la finele lu-
nii septembrie, vor provoca, în jurul da-
tei de 28 septembrie ceea ce este descrisă
ca o „schimbare de frecvență” în conști-
ință. Energia cosmică așteptată este de-
numită „Valul X” (Wave X).

Vom experimenta un „val de evo-
luţie”, spune dr. Simon Atkins. „Ce sun-
tem pe cale de a afla la un nivel mare,
nemaiauzit în istorie, la scară largă, este
adevăratul răspuns la întrebările «Cine
suntem noi?», «De unde venim?» și «Ca-
re este scopul nostru?». Planeta are de
gând să «decoleze» în astfel de moduri
incredibile”, spune Atkins, potrivit sur-
sazilei.ro.

El precizează că exercițiul Jade Helm,
care a început la 15 iulie și se execută
până la 15 septembrie, are adevăratul
scop de a obține informații cu privire la
efectele energiilor cosmice primite în
scopul de a gestiona mai bine schimbă-
rile pe care le declanșează în umanitate.
Acest exercițiu este foarte mult legat de
schimbarea de frecvență în care statele

mici, în care exercițiile sunt efectuate,
se vor confrunta cu o frecvență mai mare
în câmp, în iulie și august – scopul fiind
de a învăța de la acestea și de a gestiona
efectele asupra populației din statele mai
mari, în luna septembrie.

O schimbare de frecvență va avea
loc în septembrie, în intervalul 23-28,
fiind foarte semnificativă. Aceasta va co-
incide cu întâlnirea dintre Papa Francisc
președintele american, Barack Obama,
la Casa Albă (în 23 septembrie), urmând
ca papa să se adreseze Congresul SUA
(în 24 septembrie). Atkins susține că va
exista o încercare de a folosi celebrul
CERN de la Geneva (Consiliul European
pentru Cercetări Nucleare) pentru a de-
via acest masiv val de energie care va
veni.

După vizita de la Washington, Papa
Francisc se va adresa liderilor politici
mondiali la Adunarea Generală ONU

din 25 septembrie. Serviciul de infor-
mații al Vaticanului este, de asemenea,
conștient de acest val de energii cosmice.
E mai mult decât o coincidență faptul
că liderii religioși și politici puternici ai
lumii se întâlnesc în momentul în care
aceste energii invadează planeta.

Energiile cosmice primite au efecte
profunde asupra ADN-ului uman și vor
declanșa descoperiri majore. Atkins sus-
ține că anumiți ambasadori stelari din
Federaţia Galactică staționată pe Pământ
au fost deja numiți delegați la un grup
de extratereștri numit Ființa Alianței
Sphere. Acest grup a venit în perioada
2012-2013 cu sfere de dimensiuni uriașe,
cât planeta Neptun, care au format scu-
turi de frecvență în jurul sistemului solar
și a Soarelui. Una dintre cele mai im-
portante funcții ale acestor sfere a fost
de a regla cantitatea de energie cosmică
care vine în sistemul nostru solar și pă-

mântul, astfel încât omenirea să se poat[
integra mai bine și să se pregătească pen-
tru schimbări majore.

Printre modificările care vor fi de-
clanșate prin intrarea energiilor cosmice
este eliberarea de informații referitoare
la tehnologii avansate, la programe spa-
țiale secrete și la viața extraterestră în
ceea ce Corey Goode, un specialist în
tehnologii avansate, cunoscut ca o per-
soană empatică intuitiv, a descris ca fiind
un eveniment de „dezvăluiri totale”.
Goode a anunțat recent că aceste sfere
de dimensiuni uriașe sunt pe cale să pă-
răsească sistemul nostru solar, deoarece
acestea și-au îndeplinit scopul. Există,
desigur, destul de multe alte evenimente
care au loc înainte de acest ultim eveni-
ment, după care vom fi lăsați pe cont
propriu.

Atkins anunță că, în 28 septembrie,
la ora 11,11, Valul X va bombarda pă-
mântul cu particule de lumină foton-
gamma, călătorind cu viteza luminii și
producând o schimbare de ADN instan-
tanee. Ființele care au o frecvență, pe re-
zonanța Schumann, de cel puțin 17 Hz
vor fi propulsate în a 5-a dimensiune.

Numărul de persoane proiectate să
aibă o ascensiune pe frecvență este un
pic peste 2,3 miliarde, iar numărul exact
depinde de conștiinţa colectivă a uma-
nităţii pentru a manifesta modificările.
Energiile cosmice au început să intre,
iar sferele care au jucat rol de tampon le
blochează din ce în ce mai puțin. Toate
acestea sugerează că, la finele lui sep-
tembrie, ar putea fi un moment de vârf
în care energia cosmică va produce
schimbări semnificative în fiziologia
umană, declanșând astfel o ascensiune
în masă a fiinţelor de lumină care au ri-
dicat frecvențele lor la un nivel ridicat
de iubire de sine.

Data de 9 septembrie 2015 este cu-
noscută că „Event Horizon” și este cea
mai importantă zi din istoria umanității,
este de părere Simon Atkins, precizând
că acesta nu este sfârșitul, ci începutul
unei ascensiuni în masă, la nivel mon-
dial, al ființelor a căror vibrație trece din
a 4-a dimensiune în a 5-a.

O schimbare de frecvență va avea loc în septembrie, în intervalul 23-28, fiind
foarte semnificativă

În România există un loc învă-
luit în mister, unde fenomenele
inexplicabile par să fie la ordinea
zilei. 

Este vorba despre „Templul Dorin-
țelor” de la Şinca Veche, județul Brașov.

Templul are cinci încăperi

La poalele Munților Făgăraș, într-un
peisaj ce pare desprins din basme, se află
satul Şinca Veche, vizitat în special pentru
mănăstirea rupestră din dealul Pleșu. Fai-
ma vechiului lăcaș de cult săpat în piatră
este în continuă creștere, de numele aces-
tuia legându-se numeroase legende și po-
vești, care de care mai misterioase. Lăcașul
de cult este cunoscut sub mai multe de-
numiri, respectiv  “Templul Dorințelor”,
“Templul Ursitelor”, “Templul Împlinirii
Rugăciunilor”,  “Mănăstirea săpată în pia-
tră”, “Templul de la Şinca Veche” și chiar
“Templul Extratereștrilor”, având legătură
cu fenomenele bizare care s-au întâmplat
aici de-a lungul timpului.  Mănăstirea ru-
pestră nu a putut fi datată cu exactitate,
însă există voci care susțin că ar avea o
vechime chiar de peste 7.000 de ani. De

altfel, nici originile sale nu au fost stabilite
scrie dezvăluitorul.ro.

“Templul Dorințelor” are cinci încă-
peri, două altare și un fel de turn- clopot-
niță prin a cărui deschidere se poate vedea
cerul. Interesant este și faptul că în cea
de-a doua încăpere pot fi observate două
simboluri ce ridică mari semne de între-
bare< o stea cu şase colţuri, cunoscută
drept Steaua lui David, și simbolul Yin-
Yang. Tot aici există și un profil al unui
om ce privește spre stânga, despre care se
spune că ar fi Mântuitorul.

O legendă veche spune că oamenilor
cu inima curată și plină de credință li se
îndeplinesc dorințele în acest lăcaș de cult,
ba mai mult, sunt vindecați de boli. Me-
dicul epidemiolog Maria Bâgiu a desco-
perit în 2004, când a ieșit la pensie, “Tem-
plul Dorințelor”. Femeia suferea de o boală
incurabilă și este de părere  că energiile
din vechea mănăstire au vindecat-o. De
asemenea, paznicul lăcașului, Victor Pas-
cu,  a cunoscut puterile miraculoase ale
“Templului Dorințelor”, acesta afirmând
că s-a vindecat de ulcer. Potrivit specia-

liștilor în radiestezie, energiile din templu
sunt foarte puternice.

Aici au avut loc și numeroase feno-
mene stranii. Unii dintre cei care au co-
borât în grotă au mărturisit că au auzit
cântări bisericești, deosebit de frumoase,
dar într-o limbă ce doar parțial putea fi
înțeleasă.  De altfel, nu puțini au fost cei
care, după ce au fotografiat misteriosul
lăcaș de cult, au observat că în poze apar
și niște sfere albe, pe care nu le-au văzut
cu ochiul liber. Un reporter din Brașov a
povestit că, în timp ce încerca să filmeze
mănăstirea rupestră, camera sa video por-
nea și se oprea inexplicabil. În momentul
în care a vizionat imaginile surprinse, re-
porterul a observat niște sfere de lumină
și o siluetă într-o mantie închisă la culoare,
în timp ce în plan îndepărtat se putea ve-
dea ceea ce părea o mână de lumină stră-
vezie. Fostul primar al comunei Şinca Ve-
che, Radu Munteanu, a afirmat, în urmă
cu doar câțiva ani, că și fratele său a foto-
grafiat lăcașul, imaginile surprinse “îm-
bogățindu-se” cu “pete albicioase ca niște
mingi de lumină”.

Se pare că “Templul Dorințelor” ar fi,
după Sfinx și Cetatea Sarmizegetusa, al
treilea punct energetic important din Ro-
mânia. 

Obiceiuri bizare ale
scriitorilor ;i poe\ilor

O accelerare şi o creştere a energiei electromagnetice de la soare, dar şi a altor energii cosmice,
care vor avea loc de la sfârşitul lunii august până la finele lunii septembrie, vor provoca, în jurul
datei de 28 septembrie ceea ce este descrisă ca o „schimbare de frecvență” în conştiință. Energia
cosmică aşteptată este denumită „Valul X” (Wave X).

Oamenilor cu inima curată și plină de credință li se îndeplinesc dorințele

Un loc înv[luit în mister, unde toate dorin\ele se împlinesc

Dup[ 15 septembrie, oamenii vor
suferi schimb[ri spectaculoase
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De peste 30 de ani, trupa lui a
v]ndut 130 de milioane de albume
;i a c]ntat ̀ n fa\a a peste 37 de mi-
lioane de fani `n 55 de \[ri. Spre
deosebire de colegii lor de breasl[
din anii ’80, stilul pop-rock acce-
sibil c]ntat de ei a supravie\uit
unor genuri ca grunge, Britpop,
nu-metal sau restul curentelor
lansate de industria muzical[, ei
recurg]nd la influen\a country-
rock, \inute scenice ;i frizuri po-
trivite v]rstei lor.

Trupa Bon Jovi nu duce lips[ de
concerte, aceast[ toamn[ g[sindu-i `n
turneu `n Asia. E prima oar[ `n dou[
decenii c]nd trupa condus[ de rockerul
`n v]rst[ de 53 de ani, pe care o descrie
ca „cei mai tineri dintre cei mai b[tr]ni”
(Jon este cu 19 ani mai t]n[r dec]t so-
listul Rolling Stone, Mick Jagger), apare
`n Singapore. „C]nd Britney Spears va
ar[ta ca o b[tr]nic[, atunci vei ;ti c[
`mb[tr]ne;ti ;i tu”, glume;te artistul.
Este mul\umit c[ trupa `nc[ vinde al-
bume ;i bilete la concerte mai mult
dec]t majoritatea arti;tilor tineri doar
viseaz[.

Cu toate c[ au r[mas ̀ n mare parte
fideli stilului lor de-a lungul timpului,
schimb[rile rapide din industria mu-
zical[ au dus la o reinventare, trupa

ajung]nd s[-;i promoveze cel mai re-
cent album „What About Now” prin
intermediul unei aplica\ii. Bon Jovi este
suficient de experimentat pentru a ;ti
c[ statutul s[u ̀ n lumea amuzical[ „nu
`nseamn[ nimic”, chiar dac[ e pu\in
probabil c[ le va fi dep[;it succesul `n
viitorul apropiat. „Trupele de tineri care
apar acum nu vor vinde niciodat[ 20
de milioane de albume. E ceva ce nu se
va ̀ nt]mpla.” ~n ciuda flirtului cu lumea
filmului (de la apari\ii pe micile ecrane,
`n seriale ca „Ally McBeal”, la produc\ii
de la Hollywood) ;i a zvonurilor unei
posibile cariere politice, Jon declar[ c[
nu are nicio inten\ie s[ renun\e la chi-
tara sa. „Politica ̀ \i ofer[ un job ingrat”,
spune el r]z]nd. „50 % dintre oameni
te ur[sc `nainte de a ie;i din `nc[pere
c]nd e;ti politician.” Cu toate acestea,
Jon este preg[tit s[ contribuie cu bani
pentru a sus\ine prin fapte viziunile
sale politice. „Nu m[ deranjeaz[ s[
pl[tesc mai multe taxe pentru c[ nu
\ine de ̀ ndrept[\ire, ci de putere. Poate
c[ dac[ a avut ce m]nca, acel om se va
putea g]ndi mai bine la ce loc de munc[
s[-;i caute. Sau copiii lor nu vor mai fi
bolnavi ;i vor putea merge la ;coal[. E
o abordare de bun-sim\.”

Aceast[ viziune l-a determinat s[
`nfiin\eze `n 2006 Jon Bon Jovi Soul
Foundation, o organiza\ie non-profit
care distribuie m]ncare ;i ofer[ ad[post

celor nevoia;i. La ̀ nceput legat[ de pro-
gramul comunitar al echipei de fotbal
american Philadelphia Soul (co-de\in-
ut[ de Bon Jovi ̀ ntre anii 2003 ;i 2008),
funda\ia are acum proiecte pe tot teri-
toriul Statelor Unite ;i conduce Jon Bon
Jovi Soul Kitchen din Red Bank, New
Jersey. E o scen[ pe care o cunoa;te
mult prea bine - mama ;i tat[l lui, fo;ti
solda\i `n Marin[, s-au reinventat de-
venind flor[reas[, respectiv frizer. Jon
Bon Jovi Soul Kitchen este un restau-
rant comunitar unde nu exist[ pre\uri
`n meniu, clien\ii av]nd posibilitatea
de a face o dona\ie sau munc[ voluntar[
pentru a-;i pl[ti consuma\ia. 

~n 2012, restaurantul a devenit
punctul central pentru ajutorarea celor
afecta\i de uraganul Sandy dup[ ce Red
Bank a fost inundat, Jon d]nd ;i el o
m]n[ de ajutor. „Tata, so\ia mea, copiii
mei, toat[ lumea a ajutat. Am g[tit
m]ncarea, am pus-o ̀ n cutii ;i am dus-
o acolo unde a fost nevoie.” Iar aceste
ac\iuni nu au fost f[cute doar de dragul
camerelor de luat vederi. „Merg la res-
taurant de fiecare dat[ c]nd sunt acas[.”

Pentru Jon, munca filantropic[ este
cel mai sigur lucru pe care l-a f[cut `n
via\a lui. Dar ;i trupa lui s-a dovedit a
fi indestructibil[, `n ciuda unor
schimb[ri, cea mai important[ fiind
plecarea, din motive personale, a chi-
taristului Richie Sambora dup[ lansa-

rea ultimului lor album. „Am reu;it s[
trecem peste ne`n\elegerile interne care
pot ajunge s[ defineasc[ o trup[. Am
crezut ̀ n ceea ce f[ceam ;i a contat mult
c[ `nc[ ne pl[ceam.” Aceast[ continui-
tate se extinde ;i ̀ n via\a lui personal[,
mariajul de 26 de ani cu Dorothea Hur-
ley, iubita lui din adolescen\[,
r[m]n]nd la fel de solid. Ei au patru
copii – Stephanie de 22 de ani, Jesse de
20, Jacob de 13 ;i Romeo de 11 ani - ;i
duc o via\[ lini;tit[ pe coasta de est a
Statelor Unite. Se pare c[ Jon nu a fost
niciodat[ impresionat de faim[. ~i face
pl[cere s[ bea un pahar de vin bun, dar
evit[ capcanele unui stil de via\[ extra-
vagant. „Nu-mi place s[ vizitez Holly-
wood-ul. C]nd sunt acolo, `mi \in ba-
gajul f[cut ;i u;a `ncuiat[.”

De;i nu a fost niciodat[ l[udat de
criticii preten\io;i, Jon Bon Jovi crede
`n c]ntecele lui ;i, `n consecin\[, mi-
lioane de oameni din `ntrega lume se
identific[ cu piesele lui. „M[ `ntreb de
ce ar trebui oamenii din Londra, Ger-
mania sau Africa de Sud, de exemplu,
s[ ;tie ce se petrece `n \ara mea sau `n
lumea mea? Eu `ncerc s[ scriu c]ntece
despre oamenii care le ascult[. Cred c[
to\i avem probleme asem[n[toare.”

Aparen\ele pot `n;ela, dup[ cum
spune el, ;i trebuie s[ prive;ti sub partea
de suprafa\[ pentru a g[si adev[rata
persoan[. „Nu-mi dau aere de rock star

- cli;eele, anturajul din aceast[ lume,
hainele sau bijuteriile. Trebuie s[ fii
con;tient c[ faci mai mult dec]t s[ c]n\i
`ntr-o trup[ rock pentru a-\i c];tiga
existen\a, trebuie s[ utilizezi puterea
«celebrit[\ii» pentru a face ceva bun
pentru ceilal\i.”

Bon Jovi `n numere

130.000.000+ albume v]ndute la nivel
mondial de trupa Bon Jovi.
37.000.000+ fani care au venit la con-
certele trupei.
2.600.000+ bilete v]ndute doar ̀ n 2013.
2.900 spectacole date de trup[ `n toat[
lumea.
900 de c[ni de cafea f[cute zilnic `n
timpul unui turneu pentru `ntreaga
echip[.
425 de por\ii de m]ncare g[tite zilnic
;i servite echipei.
100+ localnici angaja\i `n fiecare zi.
78 de membri permanen\i ai echipei
de turneu.
55+ \[ri `n care au avut spectacole.
7 chitare sunt folosite de Jon Bon Jovi
c]nd este ̀ n turneu, trei electrice ;i pa-
tru acustice.
4 be\e pentru tobe sunt rupte de
tobo;arul Tico Torres `n fiecare con-
cert.
De 4 ori a fost numit[ trupa num[rul
unu din lume ̀ n turnee, din ultimii ani.

Jon Bon Jovi continu[ 
s[ c]nte rock


