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Uleiul de Krill, benefic `mpotriva 
`mb[tr]nirii ;i bolilor asociate acesteia

Carvona din m[rar are un
puternic efect anticancerigen
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Filarmonica a început anul 2016
cu un concert voios de anul nou

       Szatmari Juhos
Laszlo s-a n[scut la
Satu Mare `n 1947. A
studiat la Liceul de
Muzic[ ;i Arte
Plastice din T]rgu
Mure;, av]ndu-i ca
profesori pe sculptorii
Hunyadi Laszlo ;i
Isaac Martin ;i pe
pictorul Paul Nagy.

Sculptorul s[tm[rean
Juhos Laszlo tr[ie;te
;i creeaz[ la Szekszard

La 1570, `n jur de 120 de comune 
apar\ineau cet[\ii S[tmarului

Dunărea era numită de grecii antici Istru, Istros,
Hister sau Danaistru, în timp ce romanii foloseau hi-
dronimul Danubius, adică Zeul Fluviilor. În timpul îm-
păratului Caesar, Dunărea era cunoscută sub numele de
Donaris.  Fluviul este singurul din Europa care curge de
la vest la est, cele mai multe ape curgătoare având un
curs de la nord la sud. Dunărea are peste 70 de afluenţi
doar pe teritoriul României, fluviul colectând majoritatea
râurilor din ţara noastră. Anual, Dunărea transportă câ-
teva zeci de milioane de tone de aluviuni.

Potrivit informa\iilor preluate din
volumul “Din istoria S[tmarului”, sem-
nat de A. Dobo;i, la 1570, cetăţii Sătma-
rului i-au aparţinut 43 de comune din
zona Cehul Silvaniei şi 49 din zona Ar-
dudului. În anul 1592 s-a făcut o statis-
tică a comunelor care aparţineau cetăţii
Sătmarului, astfel la Ardud erau 37, la
Ardusat 13, iar Sătmarul, Baia Mare şi
Baia Sprie contribuiau cu alte 12 comu-
ne. Pe posesiunile cetăţii se găseau apro-
ximativ 1.400 de case şi aproximativ
50.000 de holde, iar pe lângă acestea erau
teritorii întinse de păduri şi de păşuni.
Conscripţiile erau foarte dese în acea
perioadă, iar în cadrul celei din 1634 a
fost făcută o nouă evidenţă a comunelor
aparţinătoare cetăţii.

În acest interval de timp oraşul este
tot mai delăsat, casele orăşenilor săraci
nefiind altceva decât nişte colibe de lut.
Orăşenilor le era frică să investească în
construirea de case frumoase, pentru că
nu se ştia niciodată dacă acestea nu ar fi
fost dărâmate în urma atacurilor turcilor,
nemţilor sau tătarilor. Pe timp de ploaie
străzile erau acoperite cu noroi, iar ce-
tăţenii nu vroiau să repare străzile, astfel
carele cu tracţiune animală ne`ncărcate
se împotmoleau în noroi.
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       Editura Trei va publica, în
luna ianuarie, prima carte scrisă
de Papa Francisc, "e Name of
God is Mercy< A Conversation
with Andrea Tornielli (Numele
lui Dumnezeu este Milostivirea.
Un dialog cu Andrea Tornielli)",
volumul urmând să apară în
limba română simultan cu
lansarea sa la nivel mondial.
       În acest volum, pornind de
la propria sa experienţă ca preot
şi pastor, cel de-al 266-lea papă
al Bisericii Romano-Catolice
dezvăluie temeiul învăţăturilor
sale< îndurarea, mila,
milostivirea. 

       Preşedintele Dumei de stat
din Rusia, Serghei Narîşkin, aflat
la Bucureşti în noiembrie, i-a
adus cadou preşedintelui
Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu, un ceas de perete,
brodat cu fir de aur, mătase şi
bumbac, potrivit listei cu
cadourile primite de senatori în
activităţile de protocol în 2015.
       Ceasul de perete, brodat cu
fir de aur, mătase şi bumbac a
rămas în patrimoniul Senatului,
valoarea sa fiind estimată la
168,86 de lei (37,87 de euro).
       Preşedintele Senatului a mai
primit în 2015 doar două
cadouri. Preşedintele Albaniei,
Edi Rama, i-a dat cadou lui
Tăriceanu cartea "În culisele
puterii", semnată de Edi Rama,
care a rămas în posesia sa.
Preşedintele Adunării Naţionale
a Serbiei, Maja Gojkovic, i-a
făcut cadou lui T[riceanu o
cravată de mătase, care a rămas
în posesia sa, şi o figurină din
argilă reprezentând o femeie –
simbolul fertilităţii, care a rămas
în patrimoniul Senatului.

Prima carte scris[
de Papa Francisc,
tradus[ `n rom]n[

“În Dun[re ;i Rhin va veni 
s[ bea / Camila cea mare”,
a profe\it nostradamus

Cadou-surpriz[
pentru T[riceanu

Designer-ii au 
transformat pârtiile în 
reale podiumuri de mod[

       Prințul Marocului Moulay
Hassan, în vârstă de doar 12 ani,
deși și-a intrat în rol încă de anul
trecut, nu vrea să țină cont de
un lucru din protocolul
regal<  refuză să îi fie sărutată
mâna de către demnitari.
       De altfel, prințul Marocului
a fost surprins în mai multe
rânduri ferindu-se să îi fie
sărutată mâna. ~n `nregistrarea
din timpul unei ceremonii se
poate vedea cum fiul regelui
Mohammed al V-lea şi
moştenitorul tronului, îmbrăcat
elegant, la sacou și cravată, iese
din mașina regală, trece prin fața
gărzii de onoare și a
demnitarilor, îi salută, dar își
retrage mâna rapid când aceștia
vor să i-o sărute.  

Prin\ul Marocului
refuz[ o regul[
de protocol
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Petru Burcă, Shinya Ozaki ;i 
Oana Trîmbiţaş - protagoni;tii
concertului de joi
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În perioada anilor 1570, ce-
tăţii Sătmarului au aparţinut 43
de comune din zona Cehul Sil-
vaniei şi 49 din zona Ardudului.
În aceste comune marea majori-
tate a locuitorilor era formată
din români.

Locuitorii plăteau darea numită
tretină, şi în afară de dare aduceau
comandanţilor din cetate unt, brânză
şi caş. Toate produsele puteau fi răs-
cumpărate cu bani, iar cei 4 fierari
din Beltiug aveau ca singură obligaţie
arderea cărbunilor pentru prepararea
prafului de puşcă pentru cetate.

Tertina este un cuvânt de origine
slavă şi înseamnă a treia parte. După
cum s-a stabilit la Şimleu în anul
1682, tertina însemna răscumpărarea
dişmei pe care românii nu o plăteau,
însă în realitate însemna că, după fie-
care turmă de oi, indiferent de mări-
mea acesteia se plătea o oaie şi un
miel.

Tertina s-a pomenit şi în con-
scripţia din Sătmar din anul 1678 în
comunele Pişcari şi Ardusat, iar în
1626 a fost menţionată în satele din
Oaş.

Bani mai erau încasaţi de cetate şi
de la podul de la Oar şi Ardusat, de
la vama din Ardusat, Livada, Săsari,
Dăneşti, Şilimeghiu, Craidorolţ, Za-
lău şi Marghita.

Cea mai grea muncă la care erau
supuşi iobagii care aparţineau de ce-
tate era munca de întărire a fortifi-
caţiilor cetăţii, iar iobagii încercau

sistematic să nu presteze această
muncă.

Tertina este un cuvânt
de origine slavă şi înseamnă 
a treia parte

În anul 1592 s-a făcut o statistică
a comunelor care aparţineau cetăţii
Sătmarului, astfel la Ardud erau 37,
la Ardusat 13, iar Sătmarul, Baia Mare
şi Baia Sprie contribuiau cu alte 12
comune.

Pe posesiunile cetăţii se găseau
aproximativ 1.400 de case şi aproxi-
mativ 50.000 de holde, iar pe lângă
acestea erau teritorii întinse de păduri
şi de păşuni.

Conscripţiile erau foarte dese în
acea perioadă, iar în cadrul celei din
1634 a fost făcută o nouă evidenţă a
comunelor aparţinătoare cetăţii.

Această conscripţie a avut o im-
portanţă majoră, deoarece se face lă-
murirea privind organizarea români-
lor pe posesiunile aparţinătoare ce-
tăţii.
Astfel românii trăiau organizaţi în vo-
ievodate, iar voievozii erau la Ge-
răuşa, Borleşti şi Tătăreşti. Aceştia
strângeau tertina şi adunau locuitorii
pentru muncile necesare reparării ce-
tăţii.

Pe posesiunile cetăţii
se găseau aproximativ
1.400 de case şi `n jur
de 50.000 de holde

În loc de tertină voievozii dădeau
o căprioară şi un uliu, care puteau fi
răscumpărate, căprioara cu 60 de bani
şi uliul cu 35 de bani. Conform unei
conscripţii a Oaşului din 1648, tertina
se dădea în perioada Rusaliilor.

Tertina se stabileşte cel mai precis
în urbariul Hodişei de la 1569 în care
se prevede că "din fiecare turmă de
oi, oricâte ar fi, dau câte o oaie cu
miel, dau câte un caş, care prestaţiune
se numeşte tertina."

Locuitorii din Hodişa mai dă-
deau, împreună la Sfântul Mihai 4 flo-
rini şi 47 de denari, a zecea parte din
producţia stupilor, şi 2 caşuri. Con-
form conscripţiilor vremii, starea ro-
mânilor era una mizeră.

O altă conscripţie din 1643 pre-
zintă domeniul Dorolţ cu 7 sate, cel
al Ardudului cu 50 de sate, cel al
Oaşului cu 10 sate şi cel al Ardusatu-
lui cu 21 de sate.

De frica invadatorilor 
locuitorii cetăţii nu investeau 
în construirea de case 
frumoase

În tot acest interval de timp oraşul
Sătmar este din ce în ce mai delăsat,
casele orăşenilor mai săraci nefiind
altceva decât nişte colibe de lut.

Se pare că orăşenilor le era frică
să investească în construirea de case
frumoase, pentru că nu se ştia nicio-
dată dacă acestea nu ar fi fost dărâ-
mate în urma atacurilor turcilor,
nemţilor sau tătarilor.

Pe timp de ploaie străzile erau
acopeite cu noroi, iar cetăţenii nu vro-
iau să repare străzile, astfel chiar şi
carele cu tracţiune animală ne`ncă-
cate se împotmoleau în noroiul de pe
străzi.

În 1585 Sătmarul a fost vizitat de
învăţatul francez Bongars, care apoi
a trecut pe la Seini spre Transilvania
şi care a fost mirat de cât de mult se
vorbea limba românească în această
zonă.

La sfârşitul secolului al XVI în Ar-
deal au avut loc schimbări majore.
Andrei Bathory a ajuns principe, dar
acesta a fost învins de voievodul Mi-
hai Viteazul, care a ocupat formal Ar-
dealul în numele împăratului hab-
sburgic, însă în realitate a dorit unirea
principatelor.

În urma acestei acţiuni, împăratul
l-a trimis în Ardeal pe Basta, coman-
dantul armatelor din Ungaria de
Nord, ca acesta, împreună cu doi co-
misari să preia Ardealul.

Mihai Viteazul nu s-a împotrivit,
însă nici nu le-a predat Ardealul, ci a
pornit spre Moldova, unde a reuşit
alungarea domnitorului Ieremia Mo-
vilă, iar apoi s-a întors din nou în Ar-
deal.

Aici însă lucrurile s-au schimbat,
pentru că Basta, care între timp se re-
trăsese spre Sătmar şi Meseş a trecut
din nou în Ardeal unde împreună cu
nobilii maghiari a reuşit să îl învingă
pe Mihai Viteazul la Mirislău.

Cu toate acestea, Ardealul a fost
pierdut pentru habsburgi.

Bogdan Mihalca

Primul conflict asupra regiunii
Kashmir a avut loc între 1947-1949. În
1947, triburile pakistaneze au invadat
provincia, pentru a susţine o revoltă a
ţăranilor musulmani. Maharajahul a
fugit la Delhi, unde a semnat o serie de
acte prin care atribuia provincia Kas-
hmir Indiei. Luptele au continuat în
Kashmir până când o comisie a Naţiu-
nilor Unite a aranjat un armistiţiu în
ianuarie 1949. Kashmir a fost ulterior
împărţit de-a lungul liniei frontului,
India obţinând aproximativ două
treimi, iar Pakistanul restul. 

În aprilie 1965 lupte puternice au
izbucnit la graniţa dintre Pakistanul de
vest şi India şi ulterior s-au extins asu-
pra regiunilor Kashmir şi Punjab. India
a acuzat faptul că din nou pakistanezii
invadau Kashmirul, în timp ce Pakis-
tanul a pretins că invadatorii erau de
fapt luptători de eliberare aparţinând
Kashmirului. India a pus stăpânire pe
posturile militare din partea pakista-
neză a frontierei lor comune, iar Pa-
kistan a răspuns cu tancuri primite ca
ajutor militar din partea S.U.A. La rân-
dul ei, India a trimis avioane menite să
distrugă tancurile.  Când Pakistanul a
lansat la rândul s[u aviaţia, pregătită
de S.U.A., fiecare dintre cele două state
a început o invazie a teritoriului celui-
lalt stat, iar în septembrie 1965 Naţiu-
nile Unite au intervenit din nou pentru
a se înceta focul. Confruntările directe
între trupele celor două state s-au în-
cheiat acum 50 de ani, în 10 ianuarie
1966, imediat după ce a fost semnat un
acord între India şi Pakistan la Tas-
hkent, în fosta Uniune Sovietică, prin
medierea acesteia din urmă.

Deşi nici războiul din 1948, nici cel
din 1965 nu au dus la nici o concluzie,
India a demonstrat o superioritate mi-
litară incontestabilă asupra Pakistanu-
lui în cel de-al treilea război, care a avut
loc în decembrie 1971. 

La momentul respectiv, India in-
tervenise în războiul civil care a început
între Pakistanul de vest si cel de est,
permiţând separarea celui din urmă,
care a devenit statul independent Ban-
gladesh. Armata şi aviaţia pakistaneză
au avut mult de suferit în acest război. 

O revoltă a separatiştilor musul-
mani a cauzat 30.000 de morţi în 1997,
iar India şi Pakistan şi-au relansat efor-
turile diplomatice de a rezolva pre-
tenţiile teritoriale ale celor două state. 
Problemele au crescut îngrijorător, mai
ales după instaurarea unui nou guvern
naţionalist în India în 1998. Testele nu-
cleare efectuate de India şi Pakistan în
mai al aceluiaşi an au mărit tensiunile
în zon[.

acum 50 de ani india
;i Pakistanul semnau

o pace temporar[

ISTORIE
Tertina s-a pomenit şi în conscripţia din Sătmar din anul 1678 în comunele

Pişcari şi Ardusat, iar în 1626 a fost menţionată în satele din Oaş.
Bani mai erau încasaţi de cetate şi de la podul de la Oar şi Ardusat, de la

vama din Ardusat, Livada, Săsari, Dăneşti, Şilimeghiu, Craidorolţ, Zalău şi
Marghita.

O conscripţie din 1643 prezintă domeniul Dorolţ cu 7 sate, cel al Ardudului cu 50 de sate, cel al Oașului cu 10 sate și cel al Ardusatului cu 21 de sate
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PERSONALIT~}I
Ajuns în Satu Mare din 1965, preia conducerea Corului de Copii al şcolii.

Împreună cu baritonul Ion Budoiu şi Filarmonica din Satu Mare au pus pe
scenă opera „Der Schulmeister” compus de Georg Philipp Telemann. Din anul
1968 preia conducerea Corului de Cameră al profesorilor de muzică din Satu
Mare. Cu acest cor a participat la multe evenimente locale şi naţionale.

Scriitorul român Tudor Ar-
ghezi s-a aflat pe lista de propu-
neri pentru premiul Nobel pentru
literatură pe anul 1965, alături de
autori precum Vladimir Nabokov,
Pablo Neruda şi Jorge Luis Bor-
ges, distincţia fiind acordată în
acel an lui Mihail Şolohov.

Academia suedeză, instituţia care se-
lectează autorii care primesc premiul No-
bel, a făcut publică pe site-ul său lista
scriitorilor propuşi la această prestigioasă
distincţie pe anul 1965. Nominalizările
la premiul Nobel sunt ţinute secrete timp
de 50 de ani.

Astfel, pe lista de propuneri pentru
premiul Nobel pentru literatură pe anul
1965 apar 90 de scriitori, printre care şi
Tudor Arghezi.

Alături de Tudor Arghezi, pe această
listă, care este datată 1 februarie 1965,
apar şi scriitorii Vladimir Nabokov, Pablo
Neruda, Jorge Luis Borges, Samuel Bec-
kett, W. Somerset Maugham, Heinrich
Böll, Ernst Jünger şi André Malraux.

Scriitorul român a fost propus la pre-
miul Nobel pentru literatură pe anul
1965 de filologul italian Angelo Monte-
verdi (1886 – 1967), profesor de literatură
română la Universitatea din Roma.

Tudor Arghezi s-a numărat printre
candidaţii la această prestigioasă dis-
tincţie cu doar doi ani înainte de decesul
său, în 1967, la vârsta de 87 de ani.

Tudor Arghezi (1880-1967) a fost
unul dintre cei mai importanţi scriitori
români, autor de teatru, proză, pamflete
şi literatură pentru copii, opera sa poetică
fiind însă componenta esenţială a scrii-
turii sale. Primul volum, „Cuvinte potri-
vite”, l-a publicat în 1927, printre cărţile
sale capitale numărându-se romanul pa-
rabolic „Cimitirul Buna-Vestire” (1934),
„Versuri” (1936), „Versuri alese” (1946),
„Bilete de papagal” (1946), „Cântare
omului” (1955), „Poeme noi” (1963),
„Versuri lungi” (1965), „Litanii” (1967),
ultimul volum antum fiind „Noaptea”
(1967). În 1936 şi 1946 a primit Premiul
Naţional de poezie, iar în 1955 a fost ales
membru titular al Academiei Române,
pentru ca în 1965 să fie recompensat cu
prestigiosul Premiu Herder, potrivit bio-
grafiei sale prezentate pe site-ul editurii
Art, care publică mai multe volume ale
scriitorului.

Premiul Nobel pentru
literatură `n 1965 a fost 

câştigat de Mihail Şolohov

Premiul Nobel pentru literatură pe

anul 1965 a fost câştigat de Mihail Şolo-
hov (1905-1984). Cu un an înainte, Jean-
Paul Sartre refuzase acelaşi premiu toc-
mai pentru că nu-i fusese încă acordat
lui Şolohov. Primul dintre cele patru vo-
lume ale „Donului liniştit”, scrise de Mi-
hail Şolohov, a apărut în 1928, pe când
autorul avea douăzeci şi trei de ani. Car-
tea a fost imediat recunoscută drept ge-
nială, dar asta lui Şolohov i-a adus şi mari

probleme< a fost acuzat de plagiat, prin-
cipala „dovadă” împotriva lui fiind că era
prea tânăr ca să poată scrie o carte atât
de mare. Nu l-a ajutat nici faptul că, în
anii ’40, manuscrisele primelor două vo-
lume au „dispărut”. A trecut mai bine de
o jumătate de secol până când manus-
crisele au putut fi răscumpărate şi stu-
diate prin cele mai moderne mijloace.
Iar verdictul a fost clar< fără umbră de

îndoială, autorul cărţii este Mihail Şolo-
hov, conform informaţiilor publicate pe
site-ul editurii Univers.

Potrivit site-ului nobelprize.org, în
fiecare an, Comitetul Nobel trimite
membrilor Academiei Suedeze, profeso-
rilor universitari, oamenilor de ştiinţă
din numeroase ţări, laureaţilor la acest
premiu, dar şi unor alte categorii de per-
soane invitaţii prin care îi roagă să facă
propuneri pentru candidaţii la premiile
Nobel din anul următor.

Premiile Nobel sunt decernate din
1901, cu excepţia celui pentru economie,
instituit în 1968 de Banca centrală din
Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani
de la fondarea acestei instituţii. Premiile
au fost create după moartea inginerului
suedez Alfred Nobel (1833 – 1896), in-
ventatorul dinamitei, conform voinţei
sale din testament.

Laureaţii primesc câte o medalie din
aur şi un premiu în valoare de 8 milioane
de coroane suedeze (930.940 de euro),
care poate fi împărţit între cel mult trei
câştigători pe fiecare categorie.

Premiul Nobel pentru literatură pe
anul 2015 a fost primit de scriitoarea şi
jurnalista Svetlana Aleksievici, din Be-
larus, „pentru scrierile sale polifonice,
un monument dedicat suferinţei şi cu-
rajului în zilele noastre”, potrivit moti-
vaţiei Comitetului Nobel.

Profesorul de muzică Fejér
Kálmán s-a născut la 7 decembrie
1935 în localitatea Alungeni, ju-
deţul Covasna, într-o familie de
agricultori. Primele 4 clase le-a
absolvit în satul natal. 

În sat nu erau romi, care să asigure
muzica la petreceri, bunicul Fejér Mózes
cu fiii săi Márton (tatăl profesorului) şi
unchiul András au format un taraf
tradiţional. Bunicul a cântat la contră iar
feciorilor săi le-a cumpărat pentru Már-
ton o vioară, iar lui András un ţambal.
Copilul Kálmán aici a avut primele con-
tacte cu muzica, mai ales cu muzica po-
pulară.

Când a a juns la şcoală, bunicul i-a
confecţionat un fluier. Autodidact a în-
ceput să înveţe. Mai târziu găsind o ţiteră
în podul casei, a început să studieze şi
acest instrument. La vârsta de 12 ani stu-
diază la Colegiul Popular „Móricz Zsig-
mond” din Cluj clasele gimnaziale a V-
a  şi a VI - a. Odată cu reforma în-
văţământului din 1949 este trimis la Târ-
gu Secuiesc, acolo reuşind să termine
clasa a VII-a, după care a fost admis la
Liceul Pedagogic.

În timpul liceului a studiat vioara,
iar în Fanfara oraşului a fost trompetist.
N-a apucat majoratul şi deja era numit
învăţător la Şcoala din Ghelinţa. A mai
predat la şcolile din Comandău, Cătălina,
Alungeni şi Târgu Secuiesc din judeţul
Covasna. După cinci ani de dăscălie şi
doi ani de armată, se hotăreşte să facă
Facultatea de Muzică, absolvind conser-
vatorul din Cluj Napoca, după care în
anul 1965 ajunge profesor la Şcoala de
muzică din Satu Mare.

Aici a predat solfegiu, ca profesor ti-

tular până în 1998, apoi ca dascăl pen-
sionar până în 2012.

Culegerile de folclor muzical
pe teritoriul judeţului 
Satu Mare

Ajuns în Satu Mare din 1965, preia
conducerea Corului de Copii al şcolii.
Împreună cu baritonul Ion Budoiu şi Fi-
larmonica din Satu Mare au pus pe scenă
opera „Der Schulmeister” compus de Ge-
org Philipp Telemann. Din anul 1968
preia conducerea Corului de Cameră al
profesorilor de muzică din Satu Mare.
Cu acest cor a participat la multe eveni-
mente locale şi naţionale. Cu participarea
Filarmonicii şi concursul renumitului di-
rijor Alexandru Schumsky au prezentat
grandioasa lucrare a compozitorului An-
tonio Vibaldi, „Magnificat”. În anii 1970
- 1972 a fost conducătorul, instructorul
şi dirijorul Ansamblului folcloric muzical
„Ţara Oaşului” din Satu Mare. Au parti-
cipat la Festivalul de dansuri populare
din Seghedin (Ungaria). A fost
membru activ al Corului Sindicatului
Pedagogilor din Satu Mare, al cărui diri-
jor a fost profesorul Csendes Ştefan, iar
în anul 1989 pupitrul dirijoral a fost pre-
luat de Fejér Kálmán.

Din 1983 a cântat şi în taraful Casei
de dans maghiar la Clubul Tineretului,
Satu Mare. După 1990, din păcate s-au
desfiinţat corurile laice în municipiu, de
aceea pentru evenimente deosebite s-au
unit corurile bisericeşti sub bagheta lui
Fejér Kálmán.

Un alt aspect deosebit al activităţii
domnului profesor îl reprezintă culege-
rile de folclor muzical pe teritoriul ju-
deţului Satu Mare. Rodul muncii s-a ma-

terializat în volumele<
Darai népdalok (Cântece populare

din Dara) împreună cu învăţătorul Zol-
csák Miklós, volum editat de Casa
Creaţiei Populare, Satu Mare, 1973, Szat-
márvidéki néphagyományok (Tradiţii
Populare din zona Sătmarului) împreună
cu Dr. Bura László şi Petkes József, editat
de Casa Creaţiei Populare, Satu Mare,
1979>  Rózsát hintettem a gyalogútra.
Szatmár vidéki népdalok. (Am presărat
trandafiri pe cărare> Cântece populare
Sătmărene) împreună cu Bura László.
Editura Identitás, Satu Mare, 2004> Fel-
sütött már az Esthajnali csillag, Szatmár

vidéki népdalok. (A răsărit Luceafărul
de Seară> Cântece populare Sătmărene)
împreună cu Bura László. Editura Iden-
titás, Satu Mare, 2011>  Hajnal akar lenni.
Válogatás 20 év népdalaiból. (Zori de zi-
uă se revarsă. Antologie de cântece po-
pulare din cei 20 de ani ai concursului
cu acelaşi nume) împreună cu Olsvai Im-
re în ciclul Otthonom, Szatmár megye
nr. 34. Satu Mare, 2011.

A publicat studii, articole şi cronici
în publicaţiile „A Hét” (Bucureşti), „Dol-
gozó Nép” (Satu Mare), „Szatmári Hir-
lap” (Satu Mare) etc. În domeniul muzi-
cologiei a publicat studiile< A funkcio-

nális és az abszolut hallás fejlesztésének
eljárása a zenei iskolában (Procedeul de
dezvoltare a auzului funcţional în şcoala
de muzică), în volumul Zenetudományi
Irások 1986, îngrijitor Benkő András,
Bucureşti, 1986.

Lucrări didactice

Az abszolut hallás problemáirol,
(Despre problemele auzului perfect) în
„A Hét” nr. 22, Bucureşti, 1 iunie 1973>
A zene mindenkié? (Aparţine muzica tu-
turor?), în „A Hét” nr. 30, Bucureşti, 26
iulie 1974.

Prelucrări de folclor< Două jocuri co-
dreneşti (1974), pentru cor mixt> Două
cântece populare maghiare (1977), pen-
tru cor mixt, în Glasuri din Sătmar. An-
tologia corală sătmăreană, Satu Mare,
1977.

După evenimentele din 1989 în ju-
deţul Satu Mare a avut loc sărbătorirea
poeţilor şi scriitorilor maghiari originari
sau care au avut legătură cu regiunea.
Dragostea de poezie a domnului profesor
Fejér Kálmán l-a determinat să pună pe
note poezii scrise pe teritoriul judeţului.
A început cu câteva poezii ale lui Petőfi
Sándor (pe care poetul le scria pentru
dragostea lui cea mare - Szendrey Julia,
din cetatea Ardudului) apoi a urmat Ady
Endre şi mai nou ciclul de poezii Veri fe-
ricite la Satu Mare, autor Páskándi  Géza.
Melodiile acestor poezii au amprenta fol-
clorului muzical al judeţului iar armo-
nizările sunt pe structura clasică a mu-
zicii.

Mulţumim lui Enedy Ştefan pentru
sprijinul acordat în realizarea acestui ma-
terial retrospectiv.

Coriolan A.

Tudor arghezi s-a aflat pe lista de propuneri pentru premiul
nobel pentru literatur[ pe anul 1965

Profesorul Fejér Kálmán

Dragostea de poezie a profesorului Fejér Kálmán ;i-a
l[sat amprenta asupra folclorului muzical al jude\ului
A publicat numeroase studii, articole şi cronici `n diferite ora;e din Rom]nia

Tudor ;i Mitzura Arghezi
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EDUCA}IE

Despre via\a ;i activitatea lui
Timotei Cipariu, care pe bun[
dreptate este numit “P[rintele Fi-
lologiei Rom]ne”, se cunosc pu\ine
lucruri, cu toate c[ a l[sat ̀ n urma
lui o oper[ imens[.  Din p[cate pes-
te cercet[rile ;i scrierile sale, s-a
a;ternut praful ;i uitarea. ~n ;coli
;i `n facult[\i, abia se mai
aminte;te numele lui, sau este tre-
cut la bibliografie facultativ[.

S-a n[scut la 21 februarie 1805 ̀ n co-
muna Valea Lung[, jude\ul Alba. A fost
un erudit intelectual rom]n din Ardeal.
A f[cut parte printre revolu\ionarii
pa;opti;ti ;i politician renumit din Tran-
silvania.

A fost ;i cleric greco catolic apoi mem-
bru fondator al Academiei Rom]ne ̀ n ca-
litate de vicepre;edinte, iar mai t]rziu a
devenit pre;edinte al acestui `nalt forum
de ;tiin\[ ;i cultur[ rom]neasc[. 

A scris c[r\i de poezii ;i c[r\i religioase
cunosc]nd 15 limbi printre care amintim<
greaca, latina, ebraica, araba, siriac[, turc[,
persan[, spaniol[, italian[, german[, fran-
cez[, englez[ ;i ungar[. 

Pe l]ng[ preocuparea sa de cercet[tor
;i scriitor a de\inut cea mai bogat[ biblio-
tec[ particular[ din Ardeal `n care erau
p[strate c[r\i ;i manuscrise foarte rare. A
mai `ndeplinit ;i rolul de pionierat al zia-
risticii rom]ne;ti din Ardeal, `nfiin\ate ;i
conduse de el. Printre acestea amintim< 

1. "Organul lumin[rii" p]n[ `n 1847
dup[ care `n 1848 a devenit "Organul
Na\ional". (De remarcat este ;i faptul c[ a
fost primul ziar rom]nesc scris cu litere
latine).
2. ~n 1848 a `nfiin\at ;i a condus revista

"~nv[\[torul poporului"
3. ~n 1867 - 1872 a editat "Archirul pentru

filologie ;i istorie", prima revist[ de filo-
logie.

Colaborator la “Foaia pentru 
minte, inim[ ;i literatur[”
din Bra;ov

Pe l]ng[ ziare ;i revistele pe care le-a
condus, a mai fost ;i un harnic colaborator
la "Foaia pentru minte, inim[ ;i literatur["
din Bra;ov, unde a publicat studii, eseuri,
versuri ;i traduceri din lucr[rile istoricilor
antici care se refereau la daco ge\i. 

A mai `ndeplinit ;i alte func\ii de o
mare importan\[ pentru rom]nii ardeleni.
A fost ;i pre;edintele " Asocia\iei transil-
vane pentru Literatur[ ;i Cultur[ a Popo-
rului Rom]n", apoi a fost ;i membru fon-
dator, iar mai t]rziu a ̀ ndeplinit ;i func\ia
de pre;edinte al Astrei.

Prin scrierile sale, a publicat multe
studii, asupra Limbii Rom]ne ;i a grama-
ticii sale, fiind considerat pe bun[ dreptate
unul din `ntemeietorii filologiei ;i al lin-
gvisticii rom]ne;ti. ~n toate lucr[rile sale
a demonstrat ;i a dovedit drepturile isto-
rice ale Poporului Rom]n din Ardeal, pre-
cum ;i originea sa daco rom]n[. 

Pe plan politic a fost printre cei 10 se-
cretari ai Adun[rii Na\ionale, a Rom]nilor
din Ardeal din 1848 de la Blaj. De aseme-
nea, a f[cut parte din delega\ia rom]nilor
ardeleni pentru a ̀ nm]na ~mp[ratului de
la Viena revendic[rile rom]nilor ardeleni.

Timotei Cipariu a l[sat `n urma sa o
oper[ de o importan\[ deosebit[ pentru
Neamul Rom]nesc. Amintim doar< "Eclo-
ga", "Drama pastoral[", "Elemente de
Limb[ Rom]n[ dup[ dialecte ;i monu-
mente vechi", "Istoria Sf]nt[ sau Biblic[ a
Testamentelor vechi ;i nou", "Scien\ia
Sfintei Scripturi" (tip[rite cu litere latine),
"Acte ;i Fragmente Latine ;i Rom]ne;ti
pentru Istoria Bisericii mai ales a celei
unite cu Roma", "Compediu de gramatic[
a Limbii Rom]ne", "Crestoma\ie sau Ana-
lize Literare din C[r\i vechi ;i manuscrise
din sec. al XVI ;i p]n[ `n sec al XIX",

"Cuv]nt la inaugurarea Asocia\iei
Rom]ne din Blaj", "Principia de Limb[ ;i
Scriptur[", "Gramatica Limbii Rom]ne",
"Despre Limba Rom]n[", "Gramatica
Limbii Latine", "Elemente de filosofie",
"Purtarea de Bun[ Cuviin\[ ̀ ntre oameni"
;.a.

Din acte ;i fragmente latine ;i
rom]ne;ti pentru Istoria Bisericii Unite
cu Roma (Blaj, 1855, p. VII - IX). Timotei
Cipariu, prezint[ aprecieri despre
`nsemn[tatea documentelor istorice "is-
toria religiei unui popor e str]ns[
`mpreun[ cu cea critic[ ;i politic[ ;i numai
am]ndou[ fac ̀ ntreaga lui istorie. Prin cea
politic[ cunoa;tem pe un popor din par-
tea social[, domestic[, economic[, comer-
cial[ ;i de industrie, iar din cea religioas[
cunoa;tem starea lui moral[, gradul cul-
turii inimii ;i a min\ii, progresul ̀ n arte ;i
;tiin\e care sunt `ntotdeauna `mpreunate
cu religia. :i rom]nii au istoria lor civil[
;i religioas[, b[rba\i serio;i s-au ocupat
de cercetarea ;i scrierea ei. Scrierile celor
mai vechi, poate c[ din nedreptatea tim-
purilor au pierit, iar ale celor mai noi nu
sunt pe deplin ie;ite la lumin[. ~n afar[ de
operele istorice un loc mai `nsemnat `l
ocup[ monumentele ;i documentele sin-
guratice, ele sunt temeiul a tot edificiului
istoric. Ele sunt mai expuse degrad[rilor
;i d[r]m[rii dec]t operele istorice, pentru
c[ sunt singuratice ;i prea u;or se sfarm[
f[r[ a l[sa urme dup[ ele (ele sunt d[r]ma-
te inten\ionat de cei care-;i preg[tesc
pream[rirea lor n.a.). Cel mai trist exem-
plu este ̀ nt]mpl[rile Metropoliei de la Al-
ba Iulia, de la care din perioada dinainte
de unire cu Roma, cu toate c[ au r[mas
documente istorice prin str[mutarea de
la F[g[ra; p]n[ la Blaj, c]te documente
nu s-ar fi pierdut.

De asemenea la Blaj `nc[ nu s-a asi-
gurat paza cum se cuvine asupra docu-
mentelor r[mase, m[car cele din timpul
lui Petru Aron s[ se fi puse la conservare.
~ntr-un timp prea scurt, se scoteau, apoi

se duceau ;i nu se mai `ntorceau multe
documente istorice din arhiva episcopiei.
Dac[ vrem s[ ne convingem despre acest
lucru s[ ne amintim de documentele citate
de Inocen\iu Micu Klein, Gheorghe :incai
sau Petru Maior care `n arhiva episcopiei
la 1849 nu se mai g[sesc. Ce s-a ̀ nt]mplat
`n timpul nostru? Constat[m c[ se g[sesc
doar prin note ici ;i colo. Ei au adunat do-
cumente ̀ nsemnate din arhivele de la Blaj.
Avem speran\a c[ documentele vechi se
vor mai ̀ ntoarce ̀ n arhive, dar speran\a e
prea mic[. Nici paza documentelor nu e
bun[. Acestea oric]nd din cauza focului,
a umezelii sau a moliilor (c]t ;i din partea
du;manilor no;tri de veacuri) se pot dis-
truge pentru totdeauna. De aceea cea mai
bun[ p[strare sunt c[r\ile care se pot
p[stra cu mai mult[ securitate. 

Din aceste cauze ;i eu m-am deter-
minat a face cunoscute aceste documente
sau acte ;i fragmente care mai r[maser[
din altele care s-au distrus, ca s[ nu piar[
totul dintr-o fatalitate neprev[zut[. Cei ce
le vor citi cu luare aminte se vor convinge
c[ am dreptate ;i c[ cele mai m[runte
buc[\i ;i noti\e ajut[ la luminarea istoriei
noastre rom]ne;ti. Ele nu fac singure is-
torie ̀ ns[ combin]ndu-se cu altele vor du-
ce la o idee, de;i nu complect[, dar clar[,
de o parte a istoriei bisericilor rom]ne;ti.

~n munca sa de cercet[tor ̀ n domeniul
lingvisticii istoriei, teologiei, pedagogiei
;i orientalisticii, a cutreierat anticariatele
iar prin prietenul s[u Iosif Romanov, re-
numit anticar din Bucure;ti, a cump[rat
c[r\i ;i documente rare pentru a le da via\[
prin opera sa. Apoi, a f[cut mai multe
drumuri la Constantinopol unde a avut
un alt prieten anticar, care `i vindea do-
cumente de o importan\[ deosebit[ pen-
tru Istoria Poporului Rom]n. 

Dup[ o munc[ de mare r[spundere
`n slujba Poporului Rom]n, la v]rsta de
82 de ani a decedat la 3 septembrie 1887
;i a fost `nmorm]ntat `n cimitirul greco
catolic din Blaj.

Timotei Cipariu a l[sat `n urma sa o oper[ de importan\[ deosebit[<  "Compediu
de gramatic[ a Limbii Rom]ne", Principia de Limb[ ;i Scriptur[", "Gramatica
Limbii Rom]ne", "Despre Limba Rom]n[", "Gramatica Limbii Latine" etc.

Pe plan politic a fost printre cei 10 secretari ai Adun[rii Na\ionale, a Rom]nilor din Ardeal din 1848 de la
Blaj. De asemenea, a f[cut parte din delega\ia rom]nilor ardeleni pentru a `nm]na ~mp[ratului de la Viena
revendic[rile rom]nilor ardeleni.

Timotei Cipariu a l[sat `n urma sa o oper[ de o importan\[ deosebit[ pentru Neamul Rom]nesc. Amintim
doar< "Ecloga", "Drama pastoral[", "Elemente de Limb[ Rom]n[ dup[ dialecte ;i monumente vechi", "Istoria
Sf]nt[ sau Biblic[ a Testamentelor vechi ;i nou", "Scien\ia Sfintei Scripturi" (tip[rite cu litere latine) etc.

Timotei Cipariu - P[rintele 
filologiei rom]ne

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

Scriitorul Mircea Cărtărescu va fi in-
vitatul Institutului Cultural Român şi al
Teatrului Dramatic Regal din Stockholm
la un eveniment organizat pe 24 ianuarie,
în parteneriat cu editura Albert Bonnier.

Potrivit unui comunicat al ICR Stoc-
kholm, transmis joi AGERPRES, întâlnirea
are ca punct de plecare publicarea în limba
suedeză a volumului ”Levantul”, în 2015,
în traducerea lui Inger Johansson.

Pe scena Teatrului Dramatic, Mircea
Cărtărescu va dialoga cu renumitul scriitor
suedez Magnus Florin, şef al secretariatului
literar al Teatrului Dramatic Regal, iar dis-
cuţia va fi urmată de lectura câtorva pasaje
din ”Levantul”, în interpretarea actriţei Sti-
na Ekblad, precizează ICR Stockholm.

Adaptată în proză pentru a putea fi
mai uşor tradusă, epopeea modernă sem-
nată de Mircea Cărtărescu a fost întâmpi-
nată elogios de presa suedeză şi apreciată
drept „un imn dedicat imaginaţiei şi poe-
ziei” (SVT, televiziunea naţională suedeză),
„o demonstraţie de poezie, imaginaţie şi
istorie” (cotidianul Svenska Dagbladet), o
„capodoperă” (cotidianul Expressen), se
arată în comunicat.

Sursa citată precizează că la publicarea
în suedeză a ”Levantului”, cotidianul Da-

gens Nyheter nota< „E fantastic ca în sfârşit
să putem gusta din acest extraordinar cân-
tec pentru libertate. Inger Johansson a rea-
lizat o traducere minunată, redând ritmul,
câteodată şi rima, şi imaginile luxuriante
ale epopeii”.

Mircea Cărtărescu este cunoscut pu-
blicului suedez atât ca poet, cât şi ca pro-
zator, fiind prezent în traducere suedeză
cu nu mai puţin de opt volume personale,
precum şi cu selecţii în diverse antologii.
Cărţile scriitorului se regăsesc de altfel în
colecţia principalelor biblioteci din Suedia<
Biblioteca Naţională (Regală) a Suediei,
Biblioteca Nobel a Academiei Suedeze şi
Biblioteca Municipală a oraşului Stoc-
kholm oferă cititorilor lor peste 50 de titluri
ale autorului român în limbile suedeză,
franceză, germană şi norvegiană, precum
şi versiunile originale în limba română.
În ultimii ani, autorul român a întâlnit pu-
blicul suedez prin intermediul unor pro-
iecte realizate de ICR Stockholm în parte-
neriat cu prestigioase instituţii culturale
din Suedia. În anul 2013, când România a
fost invitată de onoare la Târgul de Carte
de la Goteborg, Mircea Cărtărescu a ţinut
discursul de inaugurare a evenimentului.

Mircea C[rt[rescu – pe scena
Teatrului Regal din Stockholm
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S~N~TATE
Deşi cancerul de prostată are cu siguranţă o componentă genetică, factorii de mediu şi alimentaţia

joacă un rol dominant în apariţia acestuia. S-a demonstrat că există o legătură între alimentaţia
de origine animală (bogată în carne, lactate, ouă) şi cancerul de prostată, în sensul că bărbaţii care
consumă preponderent aceste alimente de origine animală şi nu consumă suficiente legume şi
fructe proaspete, au un risc mai mare de cancer de prostată.

Prosta Borat capsule este un su-
pliment alimentar fabricat de Hy-
pericum, av]nd rol adjuvant în
menţinerea sănătăţii prostatei şi a
aparatului urinar.

Din materialul care urmeaz[, ve\i afla
care sunt afecţiunile prostatei şi care sunt
factorii favorizanţi ai apariţiei acestora ;i
cum vă ajută produsul în rezolvarea prob-
lemelor dvs. de sănătate care pot viza
recâştigarea şi menţinerea sănătăţii
prostatei şi a aparatului urinar. 

Afecţiunile prostatei şi factorii
favorizanţi ai apariţiei acestora

Cele mai frecvente afecţiuni ale
prostatei sunt< prostatita (o inflamaţie a
prostatei de natură infecţioasă sau aler-
gică), hiperplazia benignă de prostată (tu-
moră benignă a prostatei) sau adenomul
de prostată, cancerul de prostată. Prostata
îşi măreşte volumul, interferând cu fluxul
urinei. Se datorează unui dezechilibru hor-
monal (deficit de testosteron şi dominanţă
estrogenică) şi afectează prostaglandinele
cu efect antiinflamator. Deşi bărbaţii pro-
duc foarte puţin estrogen, ei sunt expuşi
la acest hormon prin alimentaţie (carnea
de la animalele hrănite cu hormoni conţine
estrogeni). Cancerul de prostată este unul
dintre cancerele cele mai des diagnosticate
la bărbaţi> o mare parte a bărbaţilor de 70
de ani şi peste această vârstă au cancer de
prostată latent. Deşi este destul de răspân-
dit, cancerul de prostată este un cancer cu
evoluţie înceată. Unul dintre markerii uti-
lizaţi pentru a determina probabilitatea
apariţiei cancerului de prostată este nivelul
sangvin al antigenului specific prostatei
(PSA). Bărbaţii sunt diagnosticaţi ca având
probleme cu prostata atunci când nivelul
lor de PSA este mai mare decât nivelul
normal. Deşi cancerul de prostată are cu
siguranţă o componentă genetică, factorii
de mediu şi alimentaţia joacă un rol dom-
inant în apariţia acestuia. S-a demonstrat
că există o legătură între alimentaţia de
origine animală (bogată în carne, lactate,
ouă) şi cancerul de prostată, în sensul că
bărbaţii care consumă preponderent aceste
alimente de origine animală şi nu consumă
suficiente legume şi fructe proaspete, au
un risc mai mare de cancer de prostată.
Această legătură între alimentaţia de orig-
ine proponderent animală şi cancerul de
prostată s-a dovedit valabilă şi în cazul
altor forme de cancer. Există un hormon
care sporeşte dezvoltarea celulelor can-
ceroase, un hormon pe care organismul îl
fabrică pe măsură ce este nevoie de el. Este
un hormon de creştere (IGF) care se
dovedeşte a avea o valoare predictivă în
privinţa cancerului de prostată. În condiţii
normale acest hormon se ocupă de
frecvenţa de „creştere” a celulelor sănă-
toase, de felul cum se înmulţesc şi se reîn-
noiesc acestea, eliminând celulele bătrâne,
totul în cadrul unei stări bune de sănătate.
În condiţii nesănătoase, IGF devine mai
activ, sporind crearea şi creştera a noi
celule, inhibând simultan îndepărtarea

celulelor vechi şi favorizând
dezvoltarea cancerului. Bărbaţii
care au un nivel de IGF mai
mare decât nivelul normal au
un risc mai mare de a dezvolta
cancer de prostată. Cu cât
consumăm mai multe ali-
mente de origine animală, cu
atât organismul produce mai
mult IGF, care va produce de-
zordine în creşterea celulelor
stimulând dezvoltarea can-
cerului. În aceste condiţii, o
dietă bazată pe alimente de
origine vegetală, fructe şi
legume, poate fi un “medica-
ment” foarte eficient împotri-
va apariţiei cancerelor. 

Produsul v[ ajut[ 
în rezolvarea 
problemelor dvs.
de sănătate

Acest produs con\ine o se-
rie de ingrediente care au efecte
puternice ̀ mpotriva simptomelor ;i bolii.

Fructoboratul de calciu are un puter-
nic efect antioxidant. Acesta este un ele-
ment activ în mecanismul de protecţie
contra oxigenului reactiv celular, elimină
radicalii liberi formaţi şi contracarează
efectele nocive ale acestora asupra organ-
ismului. Fructoboratul de calciu ridică
nivelul unor enzime antioxidante în sânge
şi celule< superoxidismutaza, catalaza şi
glutation peroxidaza. Aceste 3 enzime sunt
antioxidanţii naturali principali ai organ-
ismului care constituie apărarea naturală
împotriva radicalilor liberi.

Activitatea antioxidantă a fructobo-
ratului de calciu are o mare valoare ter-
apeutică în prevenirea apariţiei cancerelor,
în special a cancerului de prostată, a can-
cerului de sân şi col uterin şi a cancerului
de plămâni. Fructoboratul de calciu are
atât capacitatea de protecţie împotriva
acestor boli devastatoare, dar şi capacitatea
de inhibare a proliferării celulelor can-
ceroase, încetinind sau stopând evoluţia
acestor cancere. Suplimentarea dietei cu
fructoborat de calciu poate inhiba activi-
tatea unor enzime proteaze, în special anti-
genul specific al prostatei (PSA), ale cărui
niveluri crescute duc la apariţia cancerului
de prostată.

Ajutând la menţinerea unor niveluri
optime ale PSA, fructoboratul de calciu
este un nutrient esenţial în prevenirea
apariţiei cancerului de prostată. Riscul de
cancer de prostată este invers proporţional
cu doza de fructoborat suplimentată. Fruc-
toboratul de calciu are efecte benefice atât
în metabolismul oxidativ, cât şi în apoptoza
celulară (moartea celulară programată)
având capacitatea de a o induce pe aceasta
în celulele canceroase. Apoptoza este
definită ca moartea celulară, izolată şi pro-
gramată, care încheie ciclul celular normal
al unei celule şi creează condiţii fiziologice
pentru înlocuirea sa (reînnoirea sa). Apop-
toza celulară este valabilă la celulele sănă-
toase.

Celulele canceroase au aceste mecan-

isme blocate, procesul de
apoptoză (de autodis-
trugere) nu mai are loc, iar
celulele canceroase se în-

mulţesc haotic, necon-
trolat şi devin “nemu-
ritoare”. Apoptoza este
cea mai puternică
apărare a organismului
împotriva cancerelor
deoarece acest proces
elimină potenţialele
celule mutagene dete-
riorate. Majoritatea
tratamentelor anti-
cancer mediază
moartea celulară apop-
totică prin activarea el-
ementelor cheie ale
programului apoptotic
şi răspunsul la stres
celular. Celulele can-
ceroase au o afinitate
exagerată pentru fruc-
toboratul de calciu, îl
includ excesiv în me-

tabolismul lor, stopându-
şi dezvoltarea.

Celulele sănătoase au o afinitate nor-
mală pentru fructoboratul de calciu, aces-
tea îl folosesc doar în măsura în care au
nevoie de el pentru a contracara efectele
stresului oxidativ. Celulele canceroase, în
schimb, preiau fructoboratul de calciu
peste măsură incluzându- l în metabolis-
mul lor până se autodistrug, până îşi de-
clanşează apoptoza, care la aceste celule
este blocată. Datorită acestei proprietăţi
fructoboratul de calciu are o importanţă
deosebită în terapia anticanceroasă în-
trucât “obligă” celula canceroasă să-şi de-
clanşeze apoptoza, să se autodistrugă.
Fructoboratul de calciu are şi un puternic
efect antiinflamator, ajutând la reducerea
semnificativă a inflamaţiei şi a durerii aso-
ciate afecţiunilor prostatei şi apartului uri-
nar. Fructoboratul de calciu ajută la con-
trolul procesului inflamator deoarece el
poate diminua producţia crescută de me-
diatori (enzime) specifici inflamaţiei. Mai
stimulează celulele polimorfonucleare
neutrofile care joacă un rol central în
răspunsul inflamator. Suplimentarea dietei
cu fructoborat de calciu conferă protecţie
împotriva cancerelor de prostată, sân şi
col uterin în sensul că poate preveni
apariţia acestora, iar dacă acestea sunt deja
instalate fructoboratul de calciu reduce
semnificativ inflamaţia şi durerea fără a
avea nevoie de medicamente antiinflam-
atoare convenţionale care, după cum ştim,
pot avea unele efecte adverse la tratamente
prelungite şi abuzive.

Un număr surprinzător de mare de
procese metabolice sunt influenţate de
cantităţi fiziologice de bor. Fructoboratul
de calciu are proprietatea de a creşte nivelul
hormonilor asociaţi cu o prostată sănă-
toasă, mărind semnificativ concentraţia
serică de testosteron şi stimulând efectele
acestuia, cu atât mai mult cu cât hiper-
plazia benignă de prostată se caracter-
izează şi printr-un deficit important de
testosteron.

Acizii graşi nesaturaţi Omega 3 joacă

un important rol antiinflamator< aceştia
pot reduce procesele inflamatorii din nu-
meroase afecţiuni printre care si afecţiunile
prostatei şi ale tractului urinar. EPA (acidul
eicosopentaenoic) este transformat în or-
ganism în eicosanoide, substanţe care re-
glează inflamaţia si durerea, în sensul re-
ducerii acestora. Există o relaţie de siner-
gism de acţiune între acizii graşi Omega 3
şi fructoboratul de calciu care are efecte
benefice asupra metabolismului lipidelor,
în special asupra metabolismului acizilor
graşi Omega 3, fructoboratul de calciu
având capacitatea de a stimula acţiunea
benefică a acestora atât asupra aparatului
urinar cât şi asupra întregului organism.

Fructele plantei Serenoa repens
sunt foarte bogate în acizi
graşi şi steroli

Fructele plantei Serenoa repens
(Palmierul pitic) sunt foarte bogate în acizi
graşi şi steroli (liposteroli) care au propri-
etăţi benefice în afecţiunile prostatei şi ale
aparatului urinar, în dezvoltarea deficientă
a testiculelor sau deteriorarea acestora, în
atrofie testiculară, în dezvoltarea deficientă
a ovarelor şi a sânilor, reduc frecvenţa
micţiunilor nocturne dureroase, au acţi-
une biologică valoroasă în tratamentul
simptomelor asociate cu hiperplazia be-
nignă de prostată, au capacitatea de a in-
hiba 5-alfa-reductaza şi aromataza, 2 en-
zime semnificative în dezvoltarea hiper-
plaziei benigne de prostată, ameliorează
probemele deficienţelor urinare în prosta-
tita benignă şi hiperplazia de stadiul I şi
II, reduc dimensiunile prostatei mărite şi
dereglările hormonilor sexuali specifici
măririi prostatei. De asemenea, extractele
din această plantă au proprietăţi diuretice,
antiseptice urinare (foarte utile în cistite
cronice şi subacute), şi antiinflamatoare. 

Seleniul şi vitamina E sunt 2 antioxi-
danţi puternici, care protejează ţesuturile
organismului de acţiunea nocivă a radi-
calilor liberi şi contribuie la prevenirea un-
ui mare număr de afecţiuni printre care
afecţiunile tractului urinar şi cancerele de
prostată. Organismul are nevoie de seleniu
şi de vitamina E pentru funcţionarea op-
timă a peptidei glutation, “luptătorul” or-
ganismului împotriva radicalilor liberi şi
un antioxidant potenţial. Acest compus
chimic sintetizat în organism asigură buna
funcţionare a sistemului imunitar, care ne
protejeză de infecţii, de apariţia cancerelor
şi de îmbătrânirea prematură a întregului
organism. Insuficienţa vitaminei E poate
reduce capacitatea de asimilare a seleniu-
lui. Seleniul şi vitamina E acţionează sin-
ergic, administrarea unuia pentru
corectarea insuficienţei impune şi admin-
istrarea proporţională a celuilalt. Datorită
proprietăţilor antioxidante foarte puter-
nice, vitamina E pătrunde în membrana
celulelor în vederea neutralizării radicalilor
liberi. În celulele imune, vitamina E în-
tăreşte şi protejează membranele care în-
conjoară lizozomii. Aceştia conţin sub-
stanţe chimice puternice cu un mare
potenţial de radicali liberi pe care celulele
imune le păstrează şi transportă la celulele

şi ţesuturile organismului care sunt atacate
de viruşi, bacterii şi alţi agenţi agresori
“străini” din afara organismului. Celulele
imune eliberează aceste substanţe chimice
distructive asupra agresorilor sau “duş-
manilor” organismului cu scopul de a-i
elimina sau distruge. Eliberarea acestor
protectori toxici (radicali liberi) în ţesu-
turile sănătoase ale organismului poate
provoca însă şi distrugerea acestor ţesuturi.
Sarcina importantă a vitaminei E este aceea
de a “culege” radicalii liberi şi de a-i neu-
traliza înainte de a dăuna ţesuturilor sănă-
toase. Datorită acestei acţiuni, vitamina E
ne poate proteja de îmbătrânirea accelerată
a ţesuturilor, de apariţia maladiilor car-
diace, în special de ateroscleroză, de
apariţia cataractei şi a cancerelor. Datorită
ingredientelor deosebite prezentate mai
sus produsul Prosta Borat prezintă urmă-
toarele proprietăţi rezumate< antioxidant
(previne formarea radicalilor liberi şi con-
tracarează efectele negative ale celor deja
formaţi, protejând celulele şi ţesuturile
prostatei, potenţează activitatea unor an-
tioxidanţi naturali ai organismului), anti-
tumoral şi anticancerigen (previne apariţia
cancerelor de prostată, sân, col uterin şi
plămâni, inhibând dezvoltarea şi înce-
tinind evoluţia acestora), antiinflamator
şi analgezic (inhibă sinteza mediatorilor
inflamaţiei, ducând la diminuarea dimen-
siunilor prostatei), echilibrant hormonal
(stimulează şi normalizează nivelul hor-
monilor asociaţi cu prostata sănătoasă),
diuretic (ajută la eliminarea reziduurilor
urinare ;i creşterea fluxului urinar), anti-
septic urinar, imunostimulent, vita-
minizant.

Produsul este adjuvant în< infecţii ale
prostatei (prostatita), hiperplazie benignă
de prostată sau adenom de prostată, cancer
de prostată, incontinenţă urinară noc-
turnă, dezvoltare deficientă a testiculelor
şi a ovarelor, atrofie testiculară. 

Prosto Borat, un produs adjuvant `n men\inerea
s[n[t[\ii prostatei ;i aparatului urinar

Fructoboratul de calciu ridică nivelul unor enzime antioxidante în sânge şi celule

Modalitatea prin care copiii apar pe
lume fie pe cale naturală fie prin cezariana
ar avea un efect de durată asupra modului
în care se dezvolt[ creierul nou-născutu-
lui. Constatări ̀ n acest sens parvin dintr-
un studiu realizat de cercetătorii ameri-
cani, potrivit descopera.ro. Analizând
cre;terea puilor de ;oareci, oamenii de
;tiin\ă au identificat diferite tipuri de dez-

voltare a celulelor, reie;ind din modul în
care ace;tia au apărut pe lume.

Când se na;te un copil, creierul pro-
duce, în mod natural, mai multe celule
decât are nevoie. De;i cercetarea este încă
în faza preliminară, colaboratorii ;tiu deja
că dezvoltarea sistemului nervos începe
în primii ani de via\ă. Cele două metode
de na;tere ar avea astfel  efecte diferite?

O explica\ie ar fi urm[toarea< conexiunile
între microbiomele bazate pe bacterii să
ne fie transmise nouă de mamele noas-
tre.

Cercet[rile anterioare au demonstrat
că în func\ie de metoda de na;tere, mi-
crobiomele pot proveni de la microbiota
vaginală sau de la specii care trăiesc în
piele, cum ar fi Lactobacillus ;i Staphy-

lococcus. Oamenii de ;tiin\ă cred că acest
lucru are un efect de durată asupra siste-
mului nostru imunitar ;i cercet[torii de
la Universitatea de Stat din Georgia vor
să adăuge ;i dezvoltarea creierului în
această listă. De asemenea, au descoperit
că ;oarecii care au apărut prin cezariană,
în medie, cresc mai gra;i decât omologii
lor ;i mai silen\io;i. În cazul în care ace-

lea;i conexiuni între metoda de naştere
;i obezitate vor fi demonstrate ;i la copiii
umani, ar trebui să regândim abordarea
noastră despre cezariană.

În timpul procesului de na;tere pe
cale vaginală, copiii sunt expu;i la anu-
mite procese biologice, cum ar fi un val
de hormoni, care nu se declan;ează dacă
travaliul nu începe. 

Dezvoltarea creierului este legat[ de modul `n care venim pe lume

Produsul se g[se;te la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului,
nr. 3A, Maramure;, Rom]nia

Tel/fax< 0262 271 338 > 
0262 372 695 

Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< 

office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii 

cu privire la produsele noastre 
;i pentru oferte, v[ rug[m s[ 

accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro
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Tort Fanta

Fasole b[tut[ cu ceap[ă
c[lit[ă;i cârna\i pr[ji\i

Mod de preparare<

Se prepară în mod clasic un
blat de pișcot. Albușurile de ouă se bat
spumă tare, se amestecă zahărul și găl-
benușurile, se adaugă zahărul vanilat, se
amestecă cu spuma de albuș, se adaugă
treptat și făina, praful de copt și se coace
timp de 20 de minute la foc mare. Pentru

crenă se fierbe grisul în lapte și se răcește
amestecând. Se amestecă cu brănza, se
adaugă zahărul pudră, untul, zahărul va-
nilat și coaja rasă de la portocală. Se
amestecă bine, până când se obține o pas-
tă omogenă, care se întinde în mod egal
pe blatul de pișcot. Budinca se prepară
conform rețetei de pe plic, doar că, în loc
de cele 500 ml lapte se vor folosi 400 ml
suc de portocale. Astfel, la fierbere se for-
mează o budincă cu aspect sticlos, care,
inediat ce se ia de pe foc, se toarnă de-
asupra cremei și se uniformizează repede.
Se poate orna cu felii de portocale.

Ingrediente<

Pentru blat< 6 ouă, 6 linguri de făină, 6
linguri de zahăr, un plic de zahăr vanilat,
1 plic de praf de copt. Pentru cremă<
400 g brânză dulce, 6 linguri de zahăr
pudră, 2 linguri de gris, 250 g lapte, 50
g unt, un plic de zahăr vanilat. Pentru
glazură< o budincă de portocale sau  de
vanilie, 400 ml de suc de portocale (poa-
te fi carbogazos), 4 linguri de zahăr cris-

talin, o portocală bine coaptă.

Mod de preparare<

Fasolea se lasă câteva ore la în-
muiat, după care se fierbe în apă ușor să-
rată, apoi boabele se scot, în așa fel încât
să mai rămână din ele și în zeamă, căci
din aceasta se va prepara supa. Boabele
scoase se zdrobesc, fie cu robotul, blen-

derul, sau conform rețetelor vechi se dă
prin mașina de tocat. Din făină și puțin
ulei se face un rântaș, se adaugă o lingu-
riță de boia, apoi fasolea zdrobită, con-
dimente și puțină apă, până la obținerea
consistenței dorite. Se fierbe puțin, iar
după ce se ia de pe foc se adaugă și ustu-
roiul zdrobit și se amestecă. Ceapa se fe-
liază și se călește în ulei, apoi se presară
cu boia. Fasolea bătută se servește caldă,
iar deasupra se pune ceapa călită. Dacă
nu doriți o mâncare vegetariană, se poate
servi și cu cârnați prăjiți.

Ingrediente<

500 g fasole boabe, 3 linguri
de făină, ulei, 3-4 căței mari de us-
turoi, sare, piper, boia de ardei, o
ceapă sau un fir de cârnați afumați

de casă.

Tortellini cu carne, 
cu sos de legume

Mod de preparare<

Tortellini este întotdeauna o mân-
care care ne poate salva atunci când
trebuie să gătim foarte rapid ceva gus-
tos și sățios. Fierbeţi cele două pungi
de tortellini în apă cu sare şi puţin ulei,
la foc mediu, timp de 12 minute. După
ce aţi stins focul, mai lăsaţi puțin timp

pastele în apă, sub capac să se înmoaie.
Între timp faceţi sosul astfel< ceapa tă-
iată o căliţi în puţin ulei, adăugaţi ardeii
tăiaţi cubuleţe şi căliţi câteva minute.
Adăugaţi apoi cele două roşii coapte,
date prin blender împreună cu sucul
proaspăt de roșii, sare, o linguriţă de
unt şi la final, usturoiul pisat şi piper
după gust. Strecurați pastele, turnaţi
sosul peste tortellini şi lăsaţi câteva mi-
nute să se pătrundă gusturile. Adăugaţi
la final pătrunjel şi ceapă verde tăiată
rondele subţiri  dar şi câteva roşii cher-
ry, pentru aspect.

Ingrediente pentru 4-5 porţii<

2 pungi de tortellini (semipreparat)
a câte 250 de grame> pentru sos< o ceapă
mai mărișoară, 2 roșii, un ardei gras
roşu şi unul galben, puţin unt, 2-3 lin-
guri de ulei, 2-3 căţei de usturoi, câteva
linguri de suc proaspăt de roşii, sare,
piper, frunze de pătrunjel, ceapă verde,
roşii cherry pentru ornat.

Sup[ăde fasole 
cu t[i\ei

Mod de preparare<

Se spune că de la Crăciun și până la
Bobotează nu se mănâncă fasole, deci

acum e tocmai momentul cel mai potrivit
pentru aceste preparate. Zeama, în care
au mai rămas și boabe de fasole se pune
din nou la fiert, se adaugă zarzavaturile
curățate și mărunțite, precum și câteva
linguri din uleiul în care s-a călit ceapa
pentru fasolea bătută, apoi se condimen-
tează. Tăițeii se pot fierbe și separat, în
acest caz, după ce s-au fiert se strecoară
și se limpezesc, apoi se adaugă la supă,
dar se pot fierbe și direct în supă. Dacă
nu îi fierbeți separat, tăițeii se vor pune
în supă după ce zarzavaturile sunt fierte
aproape complet. La servire se poate oferi
cu smântână.

Ingrediente<

Această supă se prepară de
obicei împreună cu fasolea bătută.
Pe lângă zeama din care s-au scos
boabele de fasole mai este nevoie
de circa 500 g de zarzavaturi (mor-
covi, pătrunjei, gulie, țelină), 200
tăiței și condimente< sare, piper,

delicat.

M[rarul este un condiment
foarte aromat, dar puţini sunt cei
care îi cunosc virtuţile terapeutice.
Pentru români mărarul este un
simbol al vitalităţii. Efectele
benefice ale mărarului au fost
menţionate încă în farmacopeea
egiptean[ de acum 5000 de ani. 

Mărarul se foloseşte în bucătărie atât
verde, cât şi uscat. Frunzele uscate de
mărar se folosesc atât la aromatizarea
salatelor, fripturilor şi sosurilor cât şi a
lichiorurilor şi dulceţurilor.

Compoziţie şi efecte curative

Mărarul este o plantă bogată în
potasiu, sodiu şi sulf. El este un foarte
bun diuretic. Amelioreaz[ anxietatea şi
epuizarea nervoas[, insomia, tulbur[rile
digestive, înt[reşte unghiile. Conţine
ulei volatil între 2,5-4% (în frunzele de
mărar şi în ramurile tinere şi 3-6% în
seminţe) calciu, potasiu, fier, magneziu,
vitaminele A, B şi C. Uleiul volatil de
mărar conţine între 40-60% carvona (un
puternic antioxidant specific mărarului,
dafinului şi chimenului), substanţă cu
un puternic efect anti-cancerigen.

M[rarul are propriet[ţi digestive,
antispastice, antiinflamatorii şi diuretice.
Pe vremuri, el a fost folosit pentru
calmarea crizelor de epilepsie, şi dac[ în
timpul unui banchet cineva ar fi băut
prea mult, m[rarul calmează excesul. Se
pare c[ are şi propriet[ţi afrodisiace. Sub
form[ de infuzie m[rarul stimuleaz[
sistemul digestiv, seminţele opresc
sughiţul, durerile de cap, tusea,
stimuleaz[ lactaţia, ajut[ la eliminarea
gazelor intestinale, la diminuarea
crampelelor şi are acţiune de antiseptic
intestinal.

Folosită în îngrijirea dinţilor, aceast[
plant[ cur[\[ în profunzime dinţii şi
gingiile, reuşind s[ opreasc[ proliferarea
bacteriilor responsabile de infecţiile
gingivale şi de formarea cariilor. De
asemenea, el este recomandat
persoanelor care au sensibilitate dentar[,
mestecarea frunzelor de m[rar putând
calma durerile.

Un decoct de vin alb în care se
adaug[ frunze de m[rar poate fi folosit
pentru periajul zilnic al dinţilor. Pentru
o respiraţie proasp[t[ puteţi folosi
pentru gargar[ un decoct din seminţe de
m[rar. M[rarul poate lupta împotriva
dispepsiei nervoase şi poate reduce
febra, atunci când este administrat sub
form[ de infuzie. M[rarul opreşte
sughiţul, stimuleaz[ pofta de mâncare şi
poate chiar s[ îmbun[t[\easc[ libidoul şi
tonusul general. În cazul retenţiei de
ap[, a spasmelor gastrice, a surplusului
de greutate, sau în ulcere, este
recomandat a se bea o infuzie de m[rar
de 2 -3 ori pe zi.

Uleiul esenţial de mărar, ad[ugat în
ceai combate gazele intestinale şi
balonarea. Este eficace împotriva
durerilor menstruale, a colicilor şi a
problemelor hepatice. Uleiul esenţial de
m[rar poate opri sfor[itul, fiind de ajuns
s[ picuraţi câteva pic[turi de ulei pe un
prosop aşezat pe pern[.

Cercetătorii de la Universitatea din
Osaka afirmă că o cură cu pulbere sau
cu tinctură din seminţe de mărar, timp
de 20 de zile, favorizează creşterea
fermităţii sânilor, pe care-i remodelează
şi cărora le accentuează fermitatea.
Frunzele de mărar conţin mici cantităţi
de estrogen. Estrogenul încetineşte
procesul de îmbătrânire, face pielea
frumoasă, ajută la creşterea naturală şi
armonioasă a sânilor, reglează ciclul
menstrual şi estompează simptomele
menopauzei.

Pe parcursul sarcinii uleiul esenţial
de m[rar poate fi toxic pentru f[t, de
aceea este contraindicat femeilor
îns[rcinate, dar şi femeilor care
al[pteaz[. Uleiul esenţial de m[rar
trebuie folosit în doze mici. Trebuie
administrat cu precauţie copiilor, fiind
interzis copiilor sub doi ani.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Cercetătorii de la Universitatea din Osaka afirmă că o cură cu pulbere sau cu tinctură din
seminţe de mărar, timp de 20 de zile, favorizează creşterea fermităţii sânilor, pe care-i remodelează
şi cărora le accentuează fermitatea. Frunzele de mărar conţin mici cantităţi de estrogen. Estrogenul
încetineşte procesul de îmbătrânire, face pielea frumoasă, ajută la creşterea naturală şi armonioasă
a sânilor, reglează ciclul menstrual şi estompează simptomele menopauzei.

Carvona din m[rar
are un puternic 

efect anticancerigen
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MOD~

~n ultima perioadă, designer-
ii au transformat pârtiile în reale
podiumuri de modă! Case de mo-
dă cu tradiţie împlinesc visul iu-
bitorilor sporturilor de iarnă fur-
nizându-le cele mai spectaculoase
ţinute şi accesorii (şi nu numai).
Priveşte numai!

De multe ori avem senzaţia că se-
zonul rece este echivalent cu sezonul
de schi. Deși vacanţa de iarnă ţine doar
o săptămână sau două, sezonul de schi
poate dura câteva luni atunci când
condiţiile meteorologice sunt prielnice.
Așa că achiziţionarea de echipamente
de sport la modă și de calitate este o
investiţie care trebuie făcută cu atenţie,
iar oferta este foarte variată, dat fiind
că designer-ii investesc enorm în cer-
cetare și propun produse care să răs-
pundă cu succes atât nevoilor funcţio-
nale, cât și celor estetice.

Iarna, staţiunile alpine se transfor-

mă în locuri în care nu se merge doar
pentru practicarea sporturilor de iarnă,
ci și pentru a stârni admiraţia celor din
jur. Asta pentru că moda nu intră în
vacanţă nici măcar pe pârtie. Doar că
pantofii stiletto sunt înlocuiţi de clăpari
călduroși, dar întotdeauna în tendinţe.

Oferta este extrem 
de cuprinzătoare

Până nu demult, exista precon-
cepţia că pe pârtie poţi arăta ca un su-
permodel, însă riști să faci hipotermie,
ori poţi îmbrăca un costum de schi
special realizat pentru acest sport, nu
o să te transforme în cea mai atrăgă-
toare persoană, dar își va face treaba
în ceea ce privește frigul și umiditatea.
Dar dacă în anii ’80, toţi schiorii ama-
tori arătau la fel, în ziua de azi, pistele
cu zăpadă s-au transformat în adevă-
rate podiumuri de modă. 

Case de modă cu tradiţie precum

Balenciaga, Fendi sau Emilio Pucci, ca-
re în mod normal creează un alt tip de
modă, și-au dat seama de potenţialul
acestui business, iar astăzi creează piese
vestimentare destinate sporturilor de
iarnă. 

Oferta este extrem de cuprinzătoa-
re, și se referă la produse care îmbină
perfect cele mai noi tendinţe ale modei
cu inovaţii tehnologice. Sunt funcţio-
nale, confortabile, îţi permit să te miști
lejer, sunt rezistente, izolante și, bi-
neînţeles, impermeabile.

Moncler, de altfel, realizează astfel
de piese vestimentare încă din 1952 și
de atunci până astăzi a adăugat o notă
de glam echipei naţionale de schi a
Franţei, la olimpiadele de iarnă, sau
unei expediţii din Alaska realizată în
anii ’60. Este singurul brand de profil
care își prezintă creaţiile la Săptămânile
Modei de la Paris și de la Milano, iar
consumatorii de modă au făcut o pa-
siune atât de mare pentru această mar-

că, încât piesele sale au devenit o ade-
vărată uniformă nu doar pe pârtie, ci
și în marile capitale ale modei.

Accesoriile sunt cele care 
personalizează ţinutele

La fel ca și în cazul prezentărilor
de podium, accesoriile sunt cele care
personalizează ţinutele, chiar și pe pâr-
tie. Iar tehnologia The North Face vine
cu un model inedit de mănuși. Se nu-
mesc e-tip gloves și sunt niște mănuși
care prezintă o tehnologie foarte avan-
sată. Practic, îţi permit să îţi folosești
degetul arătător pe telefoane mobile
sau pe orice tip de device care funcţio-
nează cu touchscreen, fără a le scoate
din mâini.

Şi căștile de la brand-ul Kask sunt
foarte greu de întrecut în inovaţie. Pre-
zintă detalii tehnice de ultimă oră, pre-
cum orificii de ventilaţie sau ochelari
de soare deja atașaţi care pot fi folosiţi

și pe timp de ceaţă.

Există site-uri care închiriază
sute de modele de costume 
de schi

Desigur, tehnologia merge mai de-
parte, punând la dispoziţia iubitorilor
de sporturi, tot felul de metode de a-și
imortaliza experienţa pe pârtie. Came-
re de luat vederi atașate de căști sau
aparate foto încorporate în mănuși, ca-
re filmează și simultan fac și poze.

Şi dacă vă gândeaţi că pentru a ară-
ta de milioane, trebuie să cheltuiţi mi-
lioane, ei bine există site-uri care în-
chiriază sute de modele de costume de
schi. Mai mult decât atât. Închiriază și
accesorii, și gadget-uri special destinate
acestor costume, au până și o echipă
de stiliști care vă poate ajuta să vă ale-
geţi atât măsura care vi se potrivește,
dar și stilul de costum care să vă flateze
silueta.

Deşi vacanţa de iarnă ţine doar o săptămână sau două, sezonul de schi poate dura câteva luni
atunci când condiţiile meteorologice sunt prielnice. Aşa că achiziţionarea de echipamente de sport
la modă şi de calitate este o investiţie care trebuie făcută cu atenţie, iar oferta este foarte variată,
dat fiind că designer-ii investesc enorm în cercetare şi propun produse care să răspundă cu succes
atât nevoilor funcţionale, cât şi celor estetice.

Designer-ii au transformat pârtiile 
în reale podiumuri de mod[ă
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DIET~

Krilul este un crustaceu ma-
rin care tr[ie;te `n oceanul At-
lantic, fiind asem[n[tor creve-
telui, dar mult mai mic ;i face
parte din hrana zilnic[ a balene-
lor, pisicilor de mare ;i crabilor.

Uleiul de krill extras  este consi-
derat cel mai bun acid gras de tip
Omega 3. Spre deosebire de acizii
gra;i omega 3 din pe;te, acesta se ab-
soarbe `n totalitate `n organism ;i nu
con\ine metale grele sau alte toxine.

Generalit[\i

Acizii gra;i Omega 3 sunt recu-
noscuți pentru efectul  protector pe
care-l au asupra organismului, dar
mai ales asupra s[n[t[\ii inimii.
Ace;tia au 3 componente esențiale<
acidul eicosapentanoic (EPA), acidul
docosahexanoic (DHA) ;i acidul al-
falipoic (ALA). EPA ;i DHA se absorb
mai u;or `n organism.

Cele mai bune surse de EPA ;i
DHA sunt cele marine (somon, ton,
macrou, hering), `n timp ce ALA se
reg[se;te `n nuci, soia, avocado, ulei
de m[sline ;i semințe de in.

EPA contribuie la `mbun[t[\irea
structurii colesterolului total ;i tri-
gliceridelor, `n timp ce DHA cre;te
performanțele creierului. ALA este
un antioxidant puternic ;i este bene-
fic diabeticilor, sc[z]nd glicemia.

Din cauza riscului de contaminare
al pe;tilor cu toxine, cercet[torii vin
cu o solu\ie, ̀ nlocuind uleiul de pe;te
cu cel de Krill. Potrivit speciali;tilor,
uleiul de Krill este superior celui de
pe;te care era folosit p]nă acum `n
suplimentele cu Omega 3, `ntrucât
are o structur[ ce face ca substan\ele
nutritive din el s[ fie mai u;or absor-
bite. Astfel, acizii de tip Omega3 din
Krill se prezint[ `n principal sub
form[ de fosfolipide, ceea ce repre-
zint[ o form[ bioactiv[ mai eficient[,
duc]nd la o mai bun[ absorb\ie a
DHA la nivelul creierului.

~n plus, uleiul de Krill con\ine un
antioxidant deosebit, Astaxantina ca-
re, ̀ ntre altele împiedic[ oxidarea aci-
zilor DHA ;i EPA.

Ce este Astaxantina?

Astaxantina este considerat[ de
cunoscători drept cea mai puternic[
carotenoid[ `n ceea ce prive;te capa-
citatea de cur[țare de radicalii liberi
at]t de toxici pentru organism.

Face parte din categoria carote-
noidelor care reprezint[ o categorie
de pigmenți naturali cu puternice
propriet[\i antioxidante. Sunt com-
pu;i care dau mâncărurilor culori vii.
Exist[ peste 700 de feluri de carote-
noide naturale ;i, `n orice moment
cam zece carotenoide diferite circul[
prin sistemul nostru sanguin. Caro-
tenoidele se `mpart `n dou[ grupe.
Carotenoidele care nu con\in oxigen,
cum sunt licopenul (prezent `n ro;ii)
;i betacarotenul (prezent ̀ n morcovi),
care este transformat `n organism `n
vitamina A.

Carotenoidele xantofile con\in
oxigen ;i din ele fac parte luteina, zea-
xantina ;i Astaxantina.

Zeaxantina este cea mai
r[sp]ndit[, dar cea mai valoroas[ este
astaxantin[.
Astaxantina este o carotenoidă ma-
rin[ produs[ de microalgele Haema-
toccocus pluviallis atunci c]nd rezer-
vele de ap[ sunt pe sf]r;ite, pentru a
se proteja de radia\iile ultraviolete.

Astaxantina are o putere antioxi-
dant[ de 65 de ori mai mare dec]t vi-
tamina C, de 54 de ori mai mare dec]t
betacarotenul ;i de 14 ori mai mare
decât vitamina E. La fel ca resvera-
trolul poate trece de bariera s]nge-
creier, barier[ s]nge-retin[, ceea ce
betacarotenul ;i licopenul nu pot fa-
ce.

Beneficiile Astaxantinei pentru
s[n[tate sunt urm[toarele< sprijin[
func\ia imunitar[, `mbun[t[\e;te
s[n[tatea cardiovascular[ prin redu-
cerea trigliceridelor ;i cre;terea co-
lesterolului bun (HDL), protejeaz[
ochii de cataract[, degenerescența
macular[ ;i orbire, protejeaz[ creierul
de demen\[ ;i Alzheimer, reduce ris-
cul apari\iei cancerului.

Studii clinice

Studii clinice recente au ar[tat o
`mbun[t[\ire a profilului lipidic al su-
biec\ilor tineri ;i adul\i prin m[rirea
HDL-ului ;i mic;orarea nivelelor tri-
gliceridelor plasmatice, dup[ admi-
nistrarea a 12-18 mg pe zi de Asta-
xantină timp de 12 s[pt[m]ni. Alte
studii au ar[tat efectele antiinflama-
torii ale astaxantinei, prin reducerea
semnificativ[ a proteinei C reacive ;i
m[rirea gamei interferonului.

Studii experimentale pe diferite

specii de animale au demonstrat
`nt[rirea mu;chiului cardiac la admi-
nistrarea Astaxantinei. De asemenea,
utiliz]nd modele experimentale de
infarct miocardic s-a ob\inut o redu-
cere semnificativă a dimensiunilor
infarctului. Apoi, Astaxantina a redus
incidența accidentelor vasculare ;i a
atenuat ateroscleroza.

Tot prin studii clinice s-au de-
monstrat efectele benefice ale acestui
antioxidant ̀ n ̀ mbun[t[\irea func\ii-
lor cognitive. Administrarea a 12 mg
de Astaxantină pe zi timp de 12
s[pt[m]ni a ̀ mbun[t[\it aten\ia, tim-
pul de reac\ie ;i memoria subiec\ilor
v]rstnici inclu;i `n studiu.

Cercet[rile au demonstrat c[ da-
torit[ puternicei ac\iuni antioxidante
;i antiinflamatorii, suplimentarea cu
Astaxantină poate fi benefic[ `mpo-
triva `mb[tr]nirii ;i bolilor asociate
acesteia< cardiovasculare, inflamatorii
;i neurovegetative.

S-au demonstrat ;i efectele bene-
f ice a le  acestui  carotenoid `n
`mbun[t[\irea func\iilor retinei, sta-
bilizarea sau `mbun[t[\irea acuit[\ii
vizuale, a senzitivit[\ii la contrast ;i
a func\iilor vizuale.

Cel mai recent studiu american
arat[ c[ un supliment zilnic de 300
mg de ulei de Krill scade inflama\iile
;i simptomele negative la pacien\ii
cardiaci ;i la bolnavii de artrit[.

~n plus, ca un avantaj, dozele de
ulei de Krill sunt mai mici dec]t do-
zele de ulei de somon, necesare pen-
tru a se ob\ine un efect similar.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel.< 0721202752

În ultimii ani, pasionaţii de
diete şi stil de viaţă sănătos şi-au
pus în minte să nu rateze sezoa-
nele de detoxifiere a organismu-
lui. Se începe cu începutul, adică
cu luna ianuarie, după tradiţio-
nalele excese de Sărbători.

Atenţie însă, medicii avertizează că
organismul are propriile metode de de-
toxifiere şi că nu este necesar să agresaţi
colonul cu soluţii precum cele pe bază
de apă sărată, oţet, ardei iute. 

În primul rând, odihna, hidratarea,
o alimentaţie echilibrată şi mişcarea
vor ajuta organismul să funcţioneze în
parametri, însă îţi recomandăm şi câ-
teva alimente menite să potenţeze
funcţia de purificare şi elimare a toxi-
nelor. De asemenea, nu confunda un
regim de detoxifiere cu unul de slăbi-
re!

Ceai de hibiscus

Neîndulcit. Îl găsim în multe com-
binaţii, în general alături de fructe, şi
este responsabil pentru culoarea roşie
a ceaiului. Dar florile de hibiscus sunt
extrem de plăcute şi dacă le infuzăm
fără alte adaosuri de plante sau îndul-
citori. Pe lângă gustul acrişor, ceaiul de
hibiscus este de folos celor care suferă
de balonare. De asemenea, ajută la re-
glarea retenţiei de apă în organism.

Grepfrut

Dacă îţi place gustul este perfect.
Dacă nu îţi place, educă-ţi gustul. Mai
ales că în acest sezon poţi găsi fructe
coapte natural, cu o aromă deosebită.
Grepfrutul consumat pe stomacul gol
ajută la arderea grăsimilor. Un nou stu-
diu al cercetătorilor asiatici spune însă
că nu doar fructul are un efect pozitiv

asupra siluetei, ci şi mirosul. Aroma
uşor înţepătoare dar reconfortantă dă
comanda de “ardere a celulelor grase”
şi de reducere a apetitului alimentar.

Guacamole

Avocado este pe lista alimentelor
bune de avut în dietă tot timpul anului
- conţine acizi graşi esenţiali, ajută di-
gestia, protejează organe vitale precum
inima şi ficatul, conţine antioxidanţi.
În această perioadă, puteţi paria şi pe
guacamole - sosul mexican din avoca-
do şi coriandru. Combinaţia dintre cele
două dă stomacului senzaţia de saţie-
tate.

Ceaiul alb face 
abdomenul plat

Chinezii obişnuiesc să consume
ceai alb la ceremonii sau la sărbători.
Pentru mulţi români, ceaiul alb încă
este o curiozitate. Cumpăraţi ceai alb
de calitate cu prima ocazie (verificaţi
eticheta şi alegeţi sortimentele ce nu
conţin arome arficiale). Un studiu al
americanilor a arătat că ceaiul alb poate
stimula în acelaşi timp lipoliza (arderea
grăsimilor) şi bloca adipogeneza (for-
marea celulelor grase). Evident, nu se
consumă îndulcit, iar dieta nu trebuie
să abunde în grăsimi şi zahăr.

Apă cu lămâie

Nu o dată aţi auzit despre cât de
bună e apa plată cu lămâie. Nu degeaba
se tot repetă. Alegeţi lămâi bio, tăiaţi
în felii şi puneți-le într-o cană cu apă
plată. Consumaţi 8 pahare de astfel de
apă pe zi şi vă veţi ajuta ficatul să
funcţioneze corect. În coaja de lămâie
se găseşte un puternic antioxidant care
stimulează ficatul să elimine toxinele
din corp.

Dup[ S[rb[tori,
organismul nostru 

are nevoie de o detoxifiere

Cele mai bune surse de EPA ;i DHA sunt cele marine (somon, ton, macrou, hering), `n timp ce
ALA se reg[se;te `n nuci, soia avocado, ulei de m[sline ;i seminte de in.

EPA contribuie la ̀ mbun[t[\irea structurii colesterolului total ;i trigliceridelor, ̀ n timp ce DHA
cre;te performantele creierului. ALA este un antioxidant puternic ;i este benefic diabeticilor,
sc[z]nd glicemia.

Uleiul de Krill, benefic
`mpotriva `mb[tr]nirii ;i bolilor

asociate acesteia

MELiSSa - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)
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Johann Strauss-tatăl şi Johann
Strauss-fiul şi-au câştigat merite
care asigură muzicii lor, pline de o
poezie atât de umană, o perma-
nentă actualitate şi interesul me-
lomanilor, reînnoit mereu.

Johann Strauss-fiul s-a născut la Vie-
na, la 25 octombrie 1825, fiind fiul cel
mare al lui Johann Strauss-tatăl, un mare
compozitor al vremii (n. 14 martie 1804
- m. 25 septembrie 1849). În familie, i se
spunea Şani. Pe când avea doar șase ani,
el a compus primul său vals, care s-a păs-
trat sub titlul 'Primele Gânduri' (Erste Ge-
danke).

Tatăl său s-a opus ca fiul cel mare să
urmeze o carieră muzicală. Vocația mu-
zicală a fraților Strauss a găsit un aliat
firesc în mama lor, care, cu destul de multă
greutate, a obținut de la tatăl lor aprobarea
pentru ca frații Strauss să învețe să cânte
la pian. Johann și Josef deveniseră pianiști
străluciți, complăcându-se tot mai mult
în atmosfera artistică de care era plină
Viena în epoca lor, în ciuda încercărilor
tatălui lor de a-i ține departe de ea.

Obligat de tatăl său, Johann Strauss-
fiul a studiat pentru a deveni funcționar
de bancă, dar a renunțat fiind exclus după
doi ani, pentru comportament inadecvat.

După divorțul părinților, încurajat de
mama sa, a luat lecții de vioară de la Keh-
lmann, maestru de balet al Operei impe-
riale, un pedagog experimentat, de la care
a primit și cele dintâi noțiuni teoretice.

Dar adevăratul lui maestru a fost capel-
maistrul Josef Drechsler (1782-1852), care
l-a primit în rândurile elevilor săi, la 16
ani. Drechsler a semnat la 7 iulie 1844 un
certificat despre talentul cu totul excep-
țional al tânărului Johann Strauss, necesar
pentru ca magistratul orașului să-i elibe-

reze proaspătului capelmaistru autorizația
de a cânta cu ansamblul alcătuit de el în
localurile publice ale Vienei. Johann
Strauss avea doar 19 ani și, fiind considerat
minor din punct de vedere juridic, avea
nevoie de acordul tatălui său. Pentru că
nu l-a primit, Drechsler a girat, cu întregul

său prestigiu profesional, în fața magis-
tratului pentru seriozitatea și buna pre-
gătire artistică ale fostului său discipol.

Johann Strauss și-a constituit propria
lui orchestră la cazinoul "Dommayer", de-
venind astfel concurentul lui Johann
Strauss-tatăl, care a încercat să-l obstruc-
ționeze. "Strauss contra Strauss!" Ştirea a
izbucnit pe neașteptate în toamna anului
1844. Vienezii se împărțiseră în două ta-
bere, unii aprobând însuflețiți hotărârea
plină de curaj a fiului, alți luând cu îndâr-
jire apărarea tatălui. A urmat primul con-
cert așteptat cu nerăbdare de vienezi. Tâ-
nărul Strauss a cucerit de la început și
pentru totdeauna auditoriul, lucru pe care
l-a confirmat întreaga presă vieneză. Jo-
hann Strauss-tatăl a aflat din sursa auto-
rizată a opiniei publice că în orașul unde
se crezuse singur stăpân este loc pentru
amândoi "zeii de casă" ai vienezilor.

Succesul fulgerător al lui Johann
Strauss-fiul a fost un semn al vremurilor
noi. Muzica tânărului Strauss, mai spon-
tană și mai expresivă, aducea o puternică
inovație locală, un timbru care era doar
al Vienei. De la primele sale valsuri Johann
Strauss-fiul a folosit un anumit fel al lui
propriu de a cânta, o concizie sugestivă a
imaginilor muzicale eliberate de servitu-
țiile clasice. Valsurile lui sunt lirice, ex-
presia frustrantă a sentimentelor capti-
vează urechea și inima, melodia concen-
trată tălmăcește o emoție sinceră. Ele au
câștigat un public din ce în ce mai larg,
care le asculta nopți întregi fără să se plic-
tisească. 

În 1848, a fost numit șef al muzicii
municipale din Viena. Tată și fiu, muzica
ajunsese să-i aducă destul de des împreu-
nă, fiind nevoiți să colaboreze la repetițiile
în comun și la defilările unităților. În 1847
tatăl și fiul s-au împăcat.

La scurt timp Johann Strauss-fiul a
întreprins primul lui turneu în Ungaria,
Boemia și Transilvania, ajungând și în
Muntenia și Moldova. În iarna anului
1847, el a vizitat orașele Cluj, Sibiu, Lugoj,
Arad și Timișoara, unde a susținut trei
concerte. După un scurt popas la Brașov,
a plecat la Iași și, de acolo, la București. În
februarie 1848, când a izbucnit la Paris
revoluția, Johann Strauss-fiul se afla din
nou la București.

După moartea tatălui, în toamna anu-
lui 1849, fiul a unit cele două orchestre,
efectuând numeroase turnee în Europa.
În 1853, fiind epuizat, a încredințat ba-
gheta orchestrei fratelui său, Joseph.

Meritul istoric al lui Johann Strauss-
fiul în muzica vieneză constă în primul
rând în felul în care a perceput noul din
atmosfera epocii și a reușit să-l exprime
în imaginile specifice ale valsurilor sale.
El a avut darul de a gândi în imagini mu-
zicale, întruchipând în ele nevoia de în-
noire, de transformare și de înnobilare a
sentimentului omului vremii sale.

A murit în 1899, de pneumonie, fiind
înmormântat lângă Brahms și Schubert.
Lucrările sale sunt considerate chintesența
muzicii vieneze și au influențat într-o ma-
nieră imposibil de neglijat întreaga mu-
zică.

Concertul de Anul Nou al unei
orchestre simfonice, de oriunde
ar fi ea, a devenit un eveniment
aproape religios, iniţiatic, căutat
şi urmărit de oameni care în res-
tul anului nu prea sunt interesaţi
de muzica clasică. Aplauzele rit-
mate ce acompaniază Marşul Ra-
detzky, final canonic al unui ase-
menea spectacol, dau un tonus
optimist şi sunt ca un ritual care
binedispune oamenii la începutul
unui nou ciclu al vieţii.

În 2016 aproape toate filarmonicile
din România au ales să aducă pentru
Concertul de Anul Nou solişti din lu-
mea operei, care au cântat arii şi duete
de operă şi operetă, spre deliciul spec-
tatorilor prezenţi în sălile lor. Filarmo-
nica "Dinu Lipatti" a intrat şi ea în acest
trend şi ne-a oferit ocazia să-i cu-
noaştem şi să-i ascultăm pe soprana
Oana Trîmbiţaş şi basul Petru Burcă,
doi absolvenţi ai Academiei de Muzică
din Cluj, aflaţi în etape diferite ale ca-
rierei lor. A dirijat un invitat consacrat
al Filarmonicii, iubit de public< japo-
nezul Shinya Ozaki.

Călătorie muzicală
la Viena şi prin Spania

Prima parte a programului prezen-
tat în serile de joi şi vineri a urmat obi-
ceiurile clasice ale Concertului de Anul
Nou. S-a deschis cu Uvertura "Neves-
tele Vesele din Windsor" de Otto Ni-
colai şi a continuat cu creaţii ale fami-
liei Strauss< "Tritsch-Tratsch Polka",

valsul "Viaţa mea e dragoste şi petre-
cere" (aplaudat îndelung şi sincer de
publicul serii de joi), Moulinet Polka,
Marşul Persan şi frumosul vals "Tran-
dafirii Sudului".

După obi;nuita pauză s-a intrat în
atmosfera muzicii franceze de inspi-
raţie spaniolă, cu Pastorala din Suita a
II-a "Arleziana" de Georges Bizet. Apoi
a intrat `n scen[ soprana, blond[, jo-
vială şi plăcută, şi a făcut un tur de
forţă în aria "Je veux vivre" din opera
"Romeo şi Julieta" de Gounod, cu im-

presionante pasaje de coloratură.
Basul Petru Burcă, solist cu expe-

rienţă şi o mulţime de concursuri câşti-
gate, cu o prezenţă scenică deosebită
(înalt, expresiv, cu o gestică bine pusă
la punct), a făcut ceva ce ne-am dori
să vedem la mai mulţi muzicieni de
factur[ clasic[< a explicat publicului
ceea ce urma să cânte, şi a făcut-o cu
umor şi căldură. A cântat Aria calom-
niei din "Bărbierul din Sevilla", intrând
într-o legătură plin[ de haz pe scenă
cu dirijorul şi concertmaestrul.

După un intermezzo mai lini;tit,
din Capriciul spaniol de Rimski-Kor-
sakov, basul a revenit cu savuroasa arie
a catalogului de femei din "Don Gio-
vanni" de Mozart, adres]ndu-se din
nou direct ;i spontan publicului, mai
ales doamnelor din sal[, iar soprana a
interpretat cavatina Musettei “Quando
me’n vo” din "Boema" de Puccini, cu-
cerind spectatorii.

Programul oficial s-a încheiat cu
un fragment din suita "Espana" de
Chabrier, dar au urmat, inevitabil, bi-

surile. Duetul "La ci darem la mano"
din "Don Giovanni", jucat, nu doar
cântat, prin toată sala, apoi Uvertura
"Carmen" de Bizet şi în final mult
aşteptatul Marş Radetzky, care a ̀ nche-
iat un concert cu destule momente
demne de \inut minte.

Programe viitoare
ale Filarmonicii

Pentru informarea iubitorilor de
muzică bună, şi în special a celor care
obişnuiesc să meargă doar la concerte
festive, vă mai spunem că programul
Filarmonicii în primele trei luni ale
anului 2016 este unul excelent din
punct de vedere al lucrărilor progra-
mate. Veţi putea descoperi şi muzică
foarte recent compusă, şi interpreţi ti-
neri aflaţi în plină dezvoltare a carierei,
şi capodopere ca "Patetica" lui Ceai-
kovski (21 ianuarie), Concertul pentru
pian, trompetă şi orchestră de Şosta-
kovici (25 februarie), Concertul nr. 3
pentru vioară de Saint-Saens (18 mar-
tie), Simfonia a 3-a de Brahms (31 mar-
tie) şi altele. Printre soli;tii a;tepta\i s[
c]nte al[turi de orchestr[ se num[r[
violonistul :tefan :imonca Opri\a, so-
prana Stanca Maria Manoleanu, pia-
nistul Remus Manoleanu, violoni;tii
laurea\i ai Concursului “Remember
Enescu” 2015, pianista Cristiana Dra-
go;-Roman.

Vă vom ţine la curent în Informaţia
Zilei, ca de obicei, cu programele cu-
rente ale concertelor săptămânale. Fi-
larmonica merită vizitată constant, nu
doar cu ocazii speciale.

Vasile A.

Familia Strauss a creat moda valsului vienez

Dirijorul japonez Shinya Ozaki a condus din nou concertul de Anul Nou `ntr-o sal[ arhiplin[

Johann Strauss-fiul, fotografiat la Paris `n 1867

MUZIC~
Programul oficial s-a încheiat cu un fragment din suita "Espana" de Chabrier, dar au urmat,

inevitabil, bisurile. Duetul "La ci darem la mano" din "Don Giovanni", jucat, nu doar cântat, prin
toată sala, apoi Uvertura "Carmen" de Bizet şi în final mult aşteptatul Marş Radetzky.

Filarmonica a început anul 2016
cu un concert voios de anul nou
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Continu]nd seria de restituiri
ale mo;tenirii culturale s[tm[re-
ne neglijate, ajungem azi la un
sculptor de mare rafinament,
n[scut la Satu Mare ;i stabilit `n
Ungaria, unde tr[ie;te ;i creeaz[
cu mare succes.

Szatmari Juhos Laszlo s-a n[scut la
Satu Mare ̀ n 27 iunie 1947. ~ntre 1961
;i 1966 a studiat la Liceul de Muzic[ ;i
Arte Plastice din T]rgu Mure;,
av]ndu-i ca profesori pe sculptorii Hu-
nyadi Laszlo ;i Isaac Martin ;i pe pic-
torul Paul Nagy. ~ntre 1968 ;i 1971 este
student la Institutul de Arte Plastice
“Ion Andreescu” din Cluj-Napoca,
maestru fiindu-i Lowith Egon Mark.

~n 1972 se mut[ `n Ungaria, studi-
ind p]n[ `n 1975 la Academia Ma-
ghiar[ de Arte Plastice din Budapesta,
`ndrumat de sculptorul Mikus Sandor.
Dup[ absolvire se mut[ ̀ n ora;ul Szek-
szard, re;edin\a jude\ului Tolna, unde
locuie;te ;i `n prezent.

O carier[ prodigioas[

În ultimele decenii a fost prezent
`n via\a cultural[ a Ungariei ;i Europei
cu numeroase expoziții personale ;i
colective, prezent]nd sculpturi create
din calcar, bronz, argilă refractară, pic-
turi și sculpturi de dimensiuni mici.

Este un membru al Asociației Na-
ționale a Artiștilor Plastici din Ungaria,
Societ[\ii Maghiare de Sculptur[, Aso-
ciației Kapos Art.

A deschis expozi\ii personale la

Szekszárd, Paks, Bonyhád,  Kaposvár,
Baja, Csongrad, Tata, Budapesta, Ka-
posvár (Ungaria), T]rgu Mure;
(Rom]nia, Tamboura (Rusia), Lendava
(Croa\ia), Inowroclav (Polonia), Ver-
nau, Iserlohn (Germania), Paris - Be-
zons (Franța).

A participat la tabere de crea\ie or-
ganizate la Iserlohn (Germania), Len-
dava (Croația), Inovroclav (Polonia),
Nyíregyháza-Sóstó (Ungaria)

Din 1993 are propriul studio `n
Szekszard ;i p]n[ `n 2007 a organizat
`n ora;ul s[u de re;edin\[ o tab[r[ de
sculptur[ ̀ n bronz. Au luat na;tere aici
35 de sculpturi de bronz ̀ n format ma-
re, peste 300 de sculpturi ̀ n format mic
;i trei statui de bronz amplasate `n
spa\iul public.

Este c[s[torit cu Csuhaj Tunde, cu-
noscut[ ;i ea `n lumea artistic[ euro-
pean[, printre altele prin arta decora-
tiv[ `n coaj[ de ou. Din cei patru copii
ai lor, fiica Janka a urmat calea tat[lui
s[u `nspre arte, fiind designer de biju-
terii la Budapesta.

A expus la Lisabona
`n 2005 ;i 2011

~n urma expozi\iei deschise de
Szatmari Juhos Laszlo la Lisabona `n
luna ianuarie a anului 2005, numele
s[u ;i, prin urmare, ;i originile sale
s[tm[rene au ajuns `n presa portu-
ghez[. :i cronicarii de acas[, mai ales
cei ai s[pt[m]nalului care apare `n
Szekszard `n fiecare duminic[, au de-
dicat spa\ii ample unuia dintre cei mai
reprezentativi arti;ti ai comunit[\ii lor.

Avea s[ revin[ `n capitala Portugaliei
`n 2011, cu o expozi\ie de pictur[, con-
semnat[ ;i ea cum se cuvine.

Pentru formarea unuia maestru, ca
Laszlo Szatmari Juhos, e nevoie de im-
aginație mare, o mulțime de energie,
optimism, curaj și un volum de muncă
în consecință. Artistul a avut de muncit
pentru a deveni sculptor, iar acest vis
a implicat costul unor mari sacrificii,
inclusiv decizia de a p[r[si \ara natal[.

Spirit deschis ;i volubil, s-a implicat
cu mare pasiune ̀ n organizarea anual[
a simpozionului de sculptur[ de la
Szekszard, unde cuv]ntul de ordine a
fost mereu experimentarea unor idei
creatoare noi. A preferat `ntotdeauna
spiritul creativ `n defavoarea unei mai
comode cariere profesorale ;i ;i-a asu-
mat sacrificii ;i ne`mpliniri pentru a
se putea exprima ca artist. Faima tabe-
rei de la Szekszard a dep[;it cu mult
grani\ele Ungariei.
 
Un artist de mare fine\e

Arta lui Laszlo Szatmari Juhos s-a
`mplinit `n timp, c[p]t]nd individua-
litate, recunoaștere profesională și un
volum tot mai mare de comenzi. Ta-
lentat ;i mereu dornic de experiment,
a folosit subiecte ;i metode inovatoare,
formele sub\iri ;i longiline din scul-
ptura sa necesit]nd o mare fine\e ;i
aten\ie `n procesul turn[rii `n bronz.

:i-a ales ca subiecte sculptura cir-
culară tradițională, portrete, peisaje ci-
fre, figuri ciudate, alungite, teme legate
de lumea sculpturii clasice. Reprezen-
tarea stilistic[, cu toate acestea, se rupe

de reprezentarea convențională, re-
zult]nd opere proaspete, moderne.
Marea provocare ̀ n arta lui este g[sirea
echilibrului propor\iilor, prelungirea
formelor ̀ n spa\iu, crearea unei atmos-
fere ̀ n jurul lucr[rii. Ilustrativ ̀ n acest
sens este ciclul de sculpturi miniaturale
dedicate semnelor zodiacului, pline de
originalitate ;i chiar umor.

Ca orice sculptor care se respect[,
Szatmari Juhos Laszlo se ocup[ singur
;i de turnarea lucr[rilor. Studiaz[ cu
atenție structura internă a materialului,
legile interne și forțele care ac\ioneaz[
`n structura de încălzire și de formare
a produsului finit. Pentru aceste mo-
dificări morfologice ;i pentru compor-
tamentul intern al particulelor din ma-
terialele folosite, ;i tratarea lor, artistul
este direct responsabil. Procesul este
irepetabil în fiecare caz. Turnarea are
ceva magic, evaziv și de contact de-
miurgic cu ve;nicia.

Lucr[rile sale sunt, aproape fără ex-
cepție, compoziții pline de acțiune, su-
prarealiste, saturate cu emoție. Aceste
statui, sculpturi, linii de for\ă, urmeaz[
de multe ori aceeași axă. În astfel de
cazuri, privitorul percepe anumite
puncte de vedere ale mișcărilor și pos-
turile ̀ ;i cumuleaz[ efectul. În alte mo-
mente se intersecteaz[, evitându-se ast-
fel capcana uniformit[\ii ;i creând în
același timp echilibru și rotunjime scul-
pturii. Acest lucru duce la un contrast
ciudat `ntre form[ ;i dinamismul per-
cep\iei, care emo\ioneaz[ ;i produce
respect celui care intuie;te migala ;i fi-
ne\ea cu care artistul a desenat, tridi-
mensional, viziunea sa. 

Lucr[rile lui au ceva renascentist
`n tematic[, permit o contemplare li-
niștită și un comentariu al artei con-
temporane la tematica milenară a iu-
birii ;i for\elor primare, mitologice, ca-
re conduc lumea de la `nceputul tim-
purilor.

~n ce prive;te piesele amplasate `n
spa\iul public stradal ocupat, temele
fac trimitere at]t la iubire ;i natur[, c]t
;i la drama ultimului r[zboi mondial.
Expresivitatea radiant[ ;i suprafețele
pline de viață ale pieselor confer[ in-
dividualitate, vitalitate, bogăție com-
pozițională acestor lucrări care s-au
impus ca unice în sculptura publică
maghiară.

Izbitoarea personalitate a artistului
ne arat[ un om care este at]t sentimen-
tal (figurile sale feminine sunt pline de
tandre\e), c]t și ciudat, uneori chiar
ironic. Sculpturile mici au ;i ele efectul
monumental ̀ nt]lnit ̀ n lucr[rile g]ndi-
te la scar[ mare. Avem de-a face cu un
artist conștient de valoarea sa, inepui-
zabil, neobosit și talentat, ancorat `n
actualitate, consider[ criticul de art[
Angyal Maria `ntr-un amplu articol
dedicat crea\iei sculptorului n[scut la
Satu Mare.

* * *
~n seria portretelor de arti;ti

n[scu\i sau afirma\i `n Satu Mare ne-
am `nt]lnit cu mai mul\i sculptori ac-
tivi de valoare. Poate c[ visul lui Geo
Goidaci, de organizare a unei tabere
de sculptur[ `n jude\, ar merita spriji-
nul celor care conduc destinele culturii
locale.

Vasile A.

Sculptorul s[tm[rean Juhos Laszlo
tr[ie;te ;i creeaz[ la Szekszard

Szatmari Juhos Laszlo s-a n[scut la Satu Mare `n 27 iunie 1947. ~ntre 1961 ;i 1966 a studiat la
Liceul de Muzic[ ;i Arte Plastice din T]rgu Mure;, av]ndu-i ca profesori pe sculptorii Hunyadi
Laszlo ;i Isaac Martin ;i pe pictorul Paul Nagy. ~ntre 1968 ;i 1971 este student la Institutul de Arte
Plastice “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca.
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Unor suflete le este cu adev[rat
dificil ca la o perioadă de timp după
moarte să î;i găsească un trup în care
să se nască. Iar motivul este foarte
simplu. Dacă am putea să le divizăm,
sufletele se împart in trei categorii.
Din cea inferioară fac parte oamenii
a căror con;tiință este aproape ine-
xistentă, a căror con;tiință este infe-
rioară> din categoria a doua fac parte
cei a căror con;tiință este foarte evo-
luată ;i pură> iar din a treia categorie
fac parte oamenii mediocri – o com-
binație a primelor două categorii.

În India este folosită o tobă, dam-
roo, ale cărei capete sunt foarte largi,
iar mijlocul este foarte îngust. Dacă
ne imaginăm această tobă ca fiind în-
gustă la capete ;i mare la mijloc,
atunci vom putea înțelege foarte u;or
situația sufletelor neîntrupate. La ca-
petele înguste se află foarte puține su-
flete. Acestor suflete inferioare ;i su-
perioare le este foarte dificil să se reîn-
trupeze. Dar sufletele care fac parte
din categoria de mijloc – care sunt
foarte multe – nu au nicio problemă
în găsirea unui trup, deoarece pentru
acestea întotdeauna este pregătit un
pântec.

La o perioadă de timp după moar-
te, sufletul vede sute de cupluri care
fac dragoste – ;i de care cuplu se simte
atras, va pătrunde în acel pântec. Mul-
te suflete superioare nu pot intra în
pântecele unor femei obi;nuite. Un
suflet superior are nevoie de un cuplu
care să aibă o con;tiință foarte evo-
luată, astfel încât să îi fie accesibile
după na;tere potențialitățile cele mai
elevate. De aceea, un asemenea suflet
trebuie să a;tepte. În mod similar, su-
fletele inferioare trebuie ;i ele să
a;tepte până când apar cupluri cu o
calitate a con;tiinței foarte decăzută.
Însă sufletele mediocre nu au nicio
dificultate în a se reîncarna rapid.
Pentru acestea există în permanență
pântece accesibile.

Există în India o tehnică de me-
ditație pentru cei muribunzi, denu-
mită Bardo. Prin această tehnică, celui
care a murit i se ;opte;te la ureche<
“O să vezi sute de oameni făcând dra-
goste, dar nu trebuie să te grăbe;ti să
te îndrepți spre niciun cuplu. Mai
a;teaptă> nu pătrunde imediat în pân-
tecul de care te simți atras.” Dacă ar
face-o, ar fi exact ca ;i când ar pleca
la cumpărături ;i ar intra în primul
magazin întâlnit, fără să aleagă ;i fără
să facă nicio selecție între magazine.
Prin metoda Bardo, sufletul este aver-
tizat< ,,Ai grijă! Fii foarte atent! Nu te
grăbi, continuă să cauți> ia totul în
considerare.” Sufletul va vedea sute
de cupluri făcând dragoste, dar dintre
toate acestea, el se va simți atras doar
de un singur pântec.

Sufletele superioare ;i cele infe-
rioare trebuie să a;tepte până găsesc
un pântec potrivit. Sufletul inferior
nu poate găsi foarte u;or un cuplu ca-
re să aibă un caracter inferior potrivit
necesităților sale. În mod similar, su-
fletul superior a;teaptă până găse;te
un cuplu care să îi satisfacă necesită-
țile. Aceste suflete inferioare neîntru-
pate sunt a;a-zisele spirite rele despre
care se vorbe;te în toată istoria ome-
nirii> iar sufletele superioare sunt zeii.
Dar pentru un suflet obi;nuit este în-
totdeauna pregătit un pântec care să
îl primească. La o perioadă de timp
după ce s-a produs despărțirea de cor-
pul fizic, un suflet mediocru pătrunde
într-un pântec pentru a porni într-o
nouă existență fizică.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Despre măreţia fluviului ca-
re străbate zece ţări şi se varsă în
Marea Neagră s-au scris până
acum mii de pagini şi nu puţine
au fost momentele din istoria Du-
nării când oamenii au vărsat la-
crimi de emoţie sau de tristeţe în
faţa imaginii covârşitoare oferite
de bătrâna „doamnă“.

“Adevărul“ prezintă zece lucruri
mai puţin cunoscute despre fluviul
Dunărea. 

Fluviul s-a format 
în urmă cu circa un milion 
de ani

1. Fluviul s-a format în urmă cu
circa un milion de ani, la începutul
Cuaternarului, prin drenarea unor la-
curi de mari dimensiuni. Dunărea iz-
vorăşte din Munţii Pădurea
Neagră  sub forma a două râuri (Bri-
gach şi Breg), care se unesc în oraşul
Donaueschingen, în curtea unui cas-
tel.   

2. Dunărea era numită de grecii
antici Istru, Istros, Hister sau Danais-
tru, în timp ce romanii foloseau hi-
dronimul Danubius, adică Zeul Flu-
viilor. În timpul împăratului Caesar,
Dunărea era cunoscută sub numele de
Donaris.   

3. Fluviul este singurul din Europa
care curge de la vest la est, cele mai
multe ape curgătoare având un curs
de la nord la sud.    

4. Dunărea are peste 70 de afluenţi
doar pe teritoriul României, fluviul
colectând majoritatea râurilor din ţara
noastră. Anual, Dunărea transportă
câteva zeci de milioane de tone de alu-
viuni.    

5. Cu un debit mediu de peste
7.250 metri cubi pe secundă, Dunărea
este al 28-lea fluviu de pe glob din
punct de vedere al debitului. Valorile
maxime ale debitului s-au înregistrat
în 1942 şi 1996, când Dunărea a avut
un debit de circa 15.900 metri cubi pe
secundă.    

6. Apolodor din Damasc a avut ne-

voie de doar doi ani pentru a construi
primul pod peste Dunăre. Cu o lungi-
me de circa 1.135 metri şi o înălţime
de 12 metri, construcţia a avut un rol
decisiv în cucerirea Daciei, înlesnind
trecerea trupelor romane pe teritoriul
regelui Decebal. 

Al doilea pod peste Dunăre a fost
construit în timpul împăratului Con-
stantin cel Mare, în anul 328. Podul
avea o lungime de peste 2.000 de metri
şi făcea legătura între cetatea Sucidava
şi satul bulgăresc Ghiden. 

Alte două poduri au fost construite
pe Dunăre în a doua jumătate a seco-
lului al XX-lea, podul de la Giurgiu şi
Calafat Vidin.    

7. Peste 32.000 de persoane au lu-
crat la construcţia canalului care leagă
Dunărea de Marea Neagră. Ideea ame-
najării unui canal care să taie Dobro-
gea de la est la vest i-a aparţinut lui
Stalin şi viza exterminarea intelectua-
lilor din România, care s-au opus re-

gimului comunist. 
Câteva mii de oameni, foarte mulţi

deţinuţi politici, au murit în timpul
lucrărilor, soluţia gândită de Stalin fi-
ind pusă în practică în 1949, de Ghe-
orghe Gheorghiu Dej.     

8. Baba Caia, stânca din mijlocul
Dunării. În apropierea localităţii Co-
ronini răsare semeaţă, la circa şapte
metri deasupra apei, stânca Baba Caia.
Monument natural din calcar este unic
şi marchează intrarea propriu-zisă în
Clisura Dunării. 

În timpul embargoului impus fos-
tei Republici Iugoslave, grănicerii stă-
teau la pândă pe stâncă, pentru a de-
pista contrabandiştii de carburanţi.   

9. Dunărea, în catrenele lui Nos-
tradamus   ”În Dunăre şi Rhin va veni
să bea/ Camila cea mare, şi nu e po-
căinţă/Ronul va tremura mai tare de-
cât Valea Loarei/ Şi în apropiere de
Alpi, Coco;ul îi va ruina”, scria în ur-
mă cu mai bine de 500 de ani celebrul

Nostradamus. 
Catrenul a devenit de actualitate

în vara acestui an, pe fondul invaziei
imigranţilor din statele arabe. 

Cei care au interpretat profeţia
susţin că Nostradamus o oferit indicii
despre recenta criză a refugiaţilor, zeci
de mii de locuitori ai ţărilor arabe
ajungând inclusiv pe teritoriul Ger-
maniei, statul de unde izvorăşte Du-
nărea.    

10. Dunărea, locul de veci a mii de
români. În perioada comunistă, mii
de români care au încercat sa treacă
granița în fosta Iugoslavie au sfâr;it
tragic. 

Unii dintre fugarii care au visat o
lume liberă au ajuns în închisorile co-
muniste, alții au murit sub ploaia de
gloanțe a grănicerilor sau înecați. 

Date estimative arată că cel puțin
15 000 de români au încercat să treacă
ilegal frontiera în ultimul deceniu de
dictatură comunistă. 

Dunărea pe teritoriul Austriei, unde cursul face una din întoarcerile sale de 180 de grade 

Arabia Saudită plănuieşte con-
struirea celei mai înalte clădiri din
lume< un turn care ar urma să mă-
soare un kilometru în înălţime,
pentru a cărui construcţie au fost
alocate 1,23 miliarde de dolari,
informează CNN. 

Numit Turnul Jeddah – după nu-
mele oraşului în apropierea căruia va fi
construit, al doilea ca mărime din ţară
după capitala Riyadh – construcţia ar
urma să depăşească turnul Burj Khalifa
din Dubai, care este în momentul de
faţă cel mai înalt edificiu din lume, mă-
surând 829,8 metri.    

Termenul de finalizare 
este anul 2020

Proiectul se afla deja în construcţie,
şi iniţial ar fi trebuit să măsoare 1,6 ki-
lometri în înălţime, însă aceasta a fost

ajustată ca urmare a unor studii de fe-
zabilitate climatică. Turnul are 26 de eta-
je construite până în momentul de faţă,

iar termenul de finalizare al construcţiei
este anul 2020.   

Turnul este parte a unui proiect mai

mare, încheiat între companiile saudite
Alinma Investement şi Jeddah Econo-
mic Company, denumit „Jeddah Eco-
nomic City”, care presupunea construi-
rea unui centru finaciar şi rezidenţial
de-a lungul coastei Mării Roşii, în nor-
dul oraşului Jeddah. 

Turnul Jeddah a fost proiectat de ar-
hitectul american Adrian Smith, cel care
a proiectat şi Burj Khalifa.   

„Cu acest proiect, vom atinge culmi
noi şi nemaiauzite în proiectele imobi-
liare, şi vom îndeplini obiectivul com-
paniei de a crea un centru urban de o
calitate extraordinară care va oferi un
stil de viaţă avansat, asftfel încât Jeddah
(n.r. - oraşul) să aibă un reper cunoscut
care va atrage persoane din toate zonele
societăţii” a declart Mounib Hammoud,
CEO-ul Jeddah Economic Company.

Construcţia turnului-gigant va
necesita peste 529.000 de metri cub de
beton şi în jur de 80,00 de tone de oţel,
conform „Saudi Gazette”. 

”În Dun[re ;i Rhin va veni s[ăbea/ 
Camila cea mare”, a profe\it nostradamus 

Cum î;i aleg 
sufletele noul trup
înainte de na;tere?

arabia Saudit[ construie;te cea mai înalt[ cl[dire din lume

Apolodor din Damasc a avut nevoie de doar doi ani pentru a construi primul pod peste Du-
năre. Cu o lungime de circa 1.135 metri şi o înălţime de 12 metri, construcţia a avut un rol deci-
siv în cucerirea Daciei, înlesnind trecerea trupelor romane pe teritoriul regelui Decebal. 

Al doilea pod peste Dunăre a fost construit în timpul împăratului Constantin cel Mare, în
anul 328. Podul avea o lungime de peste 2.000 de metri şi făcea legătura între cetatea Sucidava şi
satul bulgăresc Ghiden.



12 Informa\ia de Duminic[/10 ianuarie 2016

Pentru milioane de oameni
din ̀ ntreaga lume, metroul repre-
zint[ un mijloc de transport
esen\ial `n via\a de zi cu zi, fie ea
profesional[ sau personal[. De
cele mai multe ori `ns[, o sta\ie
de metrou este asociat[ cu aglo-
mera\ie, zgomot ;i spa\ii insalu-
bre. Cu toate acestea, `n multe
ora;e din lume, unele sta\ii se re-
marc[ prin arhitectur[ ;i culoare,
devenind ni;te galerii subterane
de art[. Unele sunt somptuoase,
altele moderne, fiind o adev[rat[
`nc]ntare vizual[ at]t pentru
c[l[tori, c]t ;i pentru turi;ti.

La 10 ianuarie 1863, se inaugura
la Londra o ini\iativ[ ̀ ndr[znea\[ pen-
tru acea vreme - o linie de transport
amplasat[ ̀ n subteran. Era primul me-
trou din lume, construit `n `ntregime
din lemn, a;ezat imediat sub nivelul
str[zii ;i ac\ionat de locomotive cu
aburi. Linia era de fapt un ;an\ acope-
rit, cu o lungime de 6,5 km. ~n 1890,
a fost inaugurat[ prima linie de me-
trou electric[, al c[rei succes a deter-
minat electrificarea rapid[ a `ntregii
re\ele executate p]n[ atunci. Exemplul
Londrei a fost rapid preluat de alte
centre urbane europene. ~n 1896, a
fost inaugurat[ prima linie subteran[
de pe continent, la Budapesta, iar `n

1898 o nou[ linie de metrou la Viena.
Metroul din Paris s-a inaugurat cu
mult fast, odat[ cu turnul Eiffel, la des-
chiderea Expozi\iei Universale din
anul 1900.

~n secolul XX, aproape toate me-
tropolele europene s-au dotat cu astfel
de mijloace de transport. Prima linie
din emisfera sudic[ a ap[rut la Buenos
Aires, `n 1913, care de altfel s-a dez-
voltat rapid. ~n Rom]nia, prima linie
a metroului din Bucure;ti a fost inau-
gurat[ la 16 februarie 1979.

Moscova are una dintre cele mai
elaborate re\ele de metrou, ̀ n care fie-
care sta\ie are o tematic[ diferit[. Kiev-
skaya a fost terminat[ `n 1937, iar pe-
re\ii s[i sunt decora\i cu mozaicuri,
celebr]nd prietenia ruso-ucrainean[.
Sta\ia face parte dintr-o linie con-
struit[ ̀ n cerc. Legenda spune c[ Stalin
;i-a a;ezat cana de cafea pe planuri,
atunci c]nd i-au fost aduse spre apro-
bare. Tem]ndu-se pentru slujbele lor,
inginerii ar fi modificat proiectul dup[
urma de cafea l[sat[ de can[ ;i astfel
a luat na;tere linia de metrou ̀ n form[
de cerc. ~n sta\ia de metrou Komso-
molskaya exist[ opt mozaicuri pe ta-
van, decorate cu pietre pre\ioase, care
prezint[ scene din luptele Rusiei pen-
tru libertate ;i independen\[ purtate
de-a lungul timpului. ~n alte sta\ii din
capitala rus[ pot fi admirate vitralii
realizate manual, sculpturi, picturi ;i
tablouri realizate de cei mai mari

arti;ti din Rusia, coloane de marmur[
;i candelabre imense de cristal.

Deservind toate cele trei linii ale
metroului din Stockholm, sta\ia T-
Centralen este decorat[ cu lucr[ri ar-
tistice care seam[n[ cu picturile ru-
pestre descoperite `n pe;teri. Partea
sta\iei de metrou care g[zduie;te Linia
Albastr[ este decorat[ cu lucr[ri exe-
cutate `n alb ;i albastru care dateaz[
`nc[ din anii '70. Cunoscut[ mai ales
ca "tunnelbana" (cuvântul suedez pen-
tru "metrou" sau "subteran"), aceast[
sta\ie de metrou este cunoscut[ ca cea
mai mare galerie de art[ din lume.
Aproape toate sta\iile de metrou din
Stockholm seam[n[ cu o galerie de
art[ sau un muzeu ;i expun lucr[ri din
diverse epoci ale istoriei suedeze. Mai
mult de 140 de arti;ti au lucr[rile ex-
puse ̀ n 90 dintre sta\iile de metrou ale
ora;ului, aici fiind incluse at]t expozi\ii
permanente, c]t ;i temporare.

Renovată ;i inaugurat[ `n septem-
brie 2012, sta\ia de metrou Toledo din
Napoli (aflat[ la 50 de metri sub
p[m]nt) este o încântare pentru călă-
tori, fac]nd parte dintr-o re\ea g]ndit[
ca o scen[ pentru diferi\i arti;ti plastici.
Pere\ii, tavanele ;i alte suprafe\e sunt
acoperite într-o combina\ie galactică
de albastru ;i alb, datorită mozaicului
Bisazza ;i a instala\iilor de lumini, care
dau impresia că te afli fie sub apă, fie
în spa\iul cosmic.

Sta\ia de metrou Bund din Shan-

ghai, China este, f[r[ ̀ ndoial[, una din-
tre cele mai neobi;nuite sta\ii de me-
trou din lume. Este `mp]nzit[ cu o in-
stala\ie vizual[ care dep[;e;te sta\ia de
metrou, prelungindu-se ̀ n ̀ ntregul tu-
nel. Deoarece pasagerii c[l[toresc `n
vagoane mici construite din sticl[,
c[l[toria cu metroul devine una psi-
hedelic[, plin[ de culori ;i lumini pe
sub r]ul Huangpu.

Fiecare sta\ie de metrou din Dubai
este decorat[ pentru a reprezenta unul
dintre cele patru elemente - aerul,
p[m]ntul, focul ;i apa, ceea ce face ca
fiecare s[ aib[ un aspect unic, frumos
;i futurist. Totu;i, cea mai frumoas[ a
fost desemnat[ sta\ia BurJuman, cu-
noscut[ ;i sub numele Khalid Bin al
Waleed, una dintre cele mai luxoase
sta\ii de metrou din lume. Desigur c[
`n Dubai nici nu te a;tep\i la mai pu\in[
opulen\[. Sta\ia are trei etaje ;i este ce-
lebr[ pentru candelabrele sale din fibr[
optic[, `n form[ de meduze, care emit
lumin[ albastr[ ;i dau senza\ia c[ te
afli sub ap[, `n mijlocul oceanului.

Supranumit[ cea mai mare
instala\ie de art[ din lume, sta\ia For-
mosa din Kaohsiung, Taiwan este aco-
perit[ cu o cupol[ `n form[ de dom,
cu o deschidere de 30 metri care se
`ntinde pe aproximativ 660 de metri
p[tra\i ;i este realizat[ din 4500 de pa-
nouri din sticl[ colorat[. Aceast[ mi-
nunat[ oper[ de art[ exprim[ povestea
vie\ii umane `n patru teme aranjate

cronologic< Apa - p]ntecul vie\ii,
P[m]ntul - prosperitate ;i dezvoltare,
Lumina - spiritul creator ;i Focul - dis-
trugere ;i rena;tere. Designul cupolei
a fost realizat de c[tre artistul Narcissus
Quagliata ;i au fost nevoie de mai mult
de 4 ani pentru a o finaliza ;i a com-
pleta mesajul pe care artistul `ncerca
s[ `l transmit[ - dragoste ;i toleran\[.

Inaugurat[ `n octombrie 1904,
sta\ia Arts et Metiers din Paris ;i-a luat
numele de la Muzeul de Arte ;i Meserii
aflat `n apropiere. Pentru a celebra bi-
centenarul Conservatorului Na\ional
de Arte ;i Meserii, ̀ n 1994, sta\ia a fost
reproiectat[ de artistul belgian Fran-
çois Schuiten `n stilul steampunk (un
subgen al Science Fiction-ului) care
aminte;te de lucr[rile SF ale lui Jules
Verne, cu pere\i din cupru ;i obiecte
gigantice care atârnă de tavan.

Deschis[ publicului ̀ n 1998, sta\ia
Westfriedhof din Munchen nu avea ni-
mic ie;it din comun până în 2001, c]nd
a fost dotată cu 11 corpuri de iluminat
enorme (fiecare cu un diametru de
3,80 metri), în formă de cupolă, care
iluminează interiorul într-un mod in-
teresant.

Majoritatea sta\iilor din `ntreaga
Portugalie au fost realizate de arti;ti
contemporani ;i, la fel ca la Moscova,
fiecare are o tem[ diferit[. Olaias este
o explozie de culori si forme geome-
trice, ca o adevărată operă de artă mo-
dernă. 

Sta\ii de metrou spectaculoase -
loca\ii de art[ subteran[


