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În 1972, în municipiul Satu Mare
erau peste 45.000 de salaria\i
Acum, în jude\ul Satu Mare abia dac[ sunt 80.000 de angaja\i

Zilele Muzicale S[tm[rene
la final, stagiunea ofer[
noi surprize
Concertul de joi seară al formației
maghiare Budapest Saxophone Quartet
a pus punctul final ediției jubiliare cu
numărul 40 a festivalului internațional
“Zilele Muzicale Sătmărene”, manifestare autumnală tradițională a Filarmonicii “Dinu Lipatti”.
Alte două seri de mare încărcătură
aveau să urmeze, cu prima prezență a
cunoscutului Tiberiu Soare (foto mai
sus) la conducerea orchestrei, revalorizând Simfonia I de Rahmaninov ;i
creând multă emoție în Larghetto, alături de prestația elegantă ;i rafinată a
pianistului rus Alexei Nabiulin, confirmată câteva zile mai târziu într-un
recital solo.
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Pre;edintele SUA, atacat
cu steaguri ruse;ti
Un bărbat a aruncat marți mici
steaguri ruse la trecerea președintelui
american, Donald Trump, în timpul
sosirii acestuia la Congres.
Bărbatul care a aruncat stegulețele
ruse se afla printre jurnaliștii care relatau de la vizita făcută de Trump senatorilor majorității, la reuniunea lor
săptămânală. El nu s-a apropiat de liderul american, astfel încât steagurile
nu l-au atins pe acesta. Trump și-a continuat imperturbabil drumul.
Bărbatul a fost identificat ca fiind
Ryan Clayton, de la organizația Americans Take Action, care militează pentru destituirea celui de-al 45-lea președinte american. El deja împărțise
steaguri ruse la o conferință conservatoare în apropiere de Washington.
Ryan Clayton a lansat stegulețele
spre președintele SUA strigând "Trump
este trădare!", în timp ce acesta se îndrepta, alături de liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell,
către o reuniune cu senatorii republicani pe tema planurilor sale de reformă
fiscală.
"De ce vorbiți despre reduceri de
impozite când ar trebui să vorbim de
trădare?", a întrebat Clayton.
Mai multe investigații sunt în curs,
în Congres și a procurorului special
Robert Mueller, asupra ingerințelor
Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, dar concluziile lor nu
au fost prezentate.

Pia\a Libert[\ii din centrul municipiului Satu Mare, anii ‘60
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Elisabeta a II-la nu ar avea nevoie
să poarte cu sine o poșetă, având în vedere că garda sa de corp poate transporta tot ceea ce are nevoie regina. Însă,
acest accesoriu nu `i lipse;te niciodat[
;i preferă să transporte ea însăși unele
lucruri, mai ales că se poate folosi de
geantă și pentru a trimite mesaje ascunse agenților de securitate, ca un fel
de cod Morse regal. Regina Angliei are
peste 200 de genţi, toate făcute de
aceeaşi firmă londoneză.
"Este un motiv de îngrijorare să vezi
că regina își schimbă geanta, dintr-o
mână în alta, în timpul unei conversații", declara în martie istoricul casei regale Hugo Vickers revistei britanice
People. Este vorba de un semnal trimis
personalului său, că dorește să încheie
conversația, a asigurat el.
Este un mod discret de a pune capăt
unei discuții fără să ofenseze pe nimeni.
Deși nu este singurul semnal pe care îl
trimite în acest fel. Atunci când pune
geanta pe masă înseamnă că dorește ca
întâlnirea să se încheie în următoarele
cinci minute. În schimb, dacă așează
geanta pe jos înseamnă că nu se bucură
de întâlnire și că trebuie să fie salvată
de doamna sa de companie. “Totuși, cel
mai important semnal transmis de regină, nu este cu ajutorul genții, ci al inelului de căsătorie. Atunci când îl întoarce cu piatra spre palmă înseamnă că
trebuie să fie salvată cu orice preț", a
precizat Vicker.

Janos Bakai,
un s[tm[rean pasionat
de trenule\e ;i ma;ini
miniaturale
Janos Bakai este un angajat al Muzeului Județean, unde a expus de curând o parte din colecția sa de miniaturi< 47 de blindate, 12 locomotive
şi două automotoare.
Realizarea de machete este partea
preferată din munca lui. Pe lângă asta,
Janos Bakai are o colecţie impresionantă de trenuleţe şi de blindate. Pe
cele din urmă le adună mai degrabă
din obişnuinţă< "Blindatele sunt doar
un hobby, colecţia sunt trenuleţele".
Dragostea pentru trenuleţe l-a urmărit încă din copilărie. Îşi aminteşte
cu nostalgie despre drumul pe care îl
străbătea cu trenul până la bunici<
"Când eram mic îi vizitam de multe
ori pe bunici împreună cu părinţii
mei. Călătoream cu trenul pentru că
nu aveam maşină".
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Se împlinesc
500 de ani
de la primul pas
spre Reforma
Protestant[
Martin Luther s-a născut în 1483, în
Saxonia, la Eisleben. În vara anului 1505,
în timpul unei furtuni puternice, era să
fie lovit de un trăsnet. La propriu. El a
considerat incidentul ca fiind un semn
divin şi a jurat să se călugărească dacă
supravieţuieşte furtunii. A supravieţuit.
S-a ţinut de cuvânt şi a lăsat deoparte
studiile de drept şi a intrat într-o mănăstire Augustină. Şi-a continuat şi studiile
teologice, la Universitatea din Erfurt şi
la cea din Wittenberg, iar în 1512 a obţinut doctoratul şi a devenit profesor de studii biblice. Convins că mântuirea nu poate fi atinsă decât prin credinţă şi prin
graţie divină, Martin Luther s-a opus cu
vehemenţă vânzărilor de indulgențe.

Regina Elisabeta trimite
mesaje cu ajutorul gen\ii

Pe 31 octombrie 1517, Martin Luther a bătut în cuie o copie a celor
"95 de teze" pe uşa bisericii Castelului din Wittenberg
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ISTORIE
Se `mplinesc 55 de
ani de la finalul crizei
rachetelor din Cuba
Celebra şi totodată controversata
criză a rachetelor din Cuba a fost fără
îndoială, cel mai important moment al
Războiului Rece, derulat în trecut între
blocul sovietic şi cel ocidental. În urmă
cu aproape cincizeci de ani, Statele Unite şi Uniunea Sovietică au fost mai
aproape ca niciodată de declanşarea
Armaghedonului.
Când în luna octombrie a anului
1962 J.F. Kennedy - preşedintele american din acea vreme - a fost informat
că un avion de spionaj american de tip
U-2 a descoperit rachete cu încărcătură
nucleară trimise de sovietici în Cuba,
bastionul lor comunist din Caraibe,
acesta şi-a dat seama că este în mijlocul
unei situaţii limită. Timp de 13 zile fatidice, cât timp Kennedy s-a confruntat
cu Hruşciov, întreaga lume a trăit probabil cele mai încordate momente din
întreaga noastră istorie. Cele două superputeri aveau nu doar posibilitatea
de a se distruge reciproc, ci şi pe cea de
a stinge definitiv lumina pe Terra. Din
fericire, lucrurile s-au terminat altfel.
Însă detaliile crizei din 1962 rămân şi
astăzi extrem de interesante. Mai ales
în prisma situaţiei actuale. Care nu este
deloc una liniştitoare.
Cele două blocuri au intrat în probabil cea mai tensionată fază a relaţiei
lor imediat după ce pilotul unui avion
de spionaj de tip U-2 care zbura la mare
altitudine deasupra Cubei pe data de
14 octombrie 1962 a fotografiat asamblarea mai multor rachete sovietice cu
rază medie de acţiune de tip SS-4 care
erau asamblate pentru o ulterioară instalare. Un moment crucial în desfăşurarea faptelor avea să survină pe
data de 24 octombrie când navele militare sovietice s-au întâlnit în apele
Cubei cu cele americane. Orice încercare a acestora de a sparge blocada ar
fi dus foarte probabil la o confruntare
militară care ar fi excaladat uşor întrun război nuclear. Însă navele sovietice
nu au forţat blocada.
Din fericire, în ciuda tensiunilor
uriaşe, liderii sovietici şi americani au
găsit o cale de scăpare onorabilă. Pe
data de 26 octombrie, Hruşciov i-a trimis un mesaj lui Kennedy în care se
oferea să-şi retragă rachetele din Cuba
în schimbul promisiunii că americanii
nu vor invada această ţară. În ziua următoare, Hruşciov a forţat, anunţând
că-şi va retrage rachetele doar dacă
americanii şi le vor retrage pe ale lor
din Turcia. Procurorul General al SUA,
Robert Kennedy, i-a trimis personal
mesajul de retragere ambasadorului
URSS la Washington, iar începând cu
ziua de 28 octombrie criza rachetelor
urma să se detensioneze. To\i au fost
speriaţi serios de acest incident.
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După o rusificare de peste 60 de ani, în 1871, statisticianul Sbruceff, constată o “reducere” a
procentajului românilor la 68%, iar în 1897 statisticienii ruşi “fac” să scadă cifra brusc şi inexplicabil,
“reducând” proporția populației româneşti din Basarabia de la 68% la 47%.

Popula\ia româneasc[ a r[mas majoritar[
;i dup[ rusificarea Basarabiei
Căpitanul american John Kaba, membru al misiunii americane Hoover în România, evalua în
1918, potrivit anchetelor sale, la 65-67% coeficientul românilor în Basarabia
Cu toate măsurile de deznaționalizare, românii din Basarabia și-au păstrat specificul național, fapt cunoscut de autoritățile
țariste, care au intuit “pericolul”
ca această regiune să dorească a
se uni cu România.
În 1890, țarul Alexandru al III-lea a
însărcinat pe Batiușcov să studieze cauzele pentru care rusificarea în Basarabia
progresează așa de încet. În urma studiilor, Batiușcov a ajuns la următoarele
concluzii< “Noi spunem hotărât că nu
numai în fundul Basarabiei, unde populația a rămas întreagă românească, dar
chiar la Chișinău am întâlnit moldoveni
care nu știau un cuvânt rusește. Dacă
voim ca populația rusească să nu se românizeze, dacă voim ca Basarabia să nu
ajungă obiectul dorințelor și agitațiilor
românofile, atunci trebuie ca prin intermediul școlilor să ne grăbim ca măcar
jumătate din țăranii moldoveni să devină
ruși.”(P.N. Batiușcov, Descrierea istorică
a Basarabiei, Petersburg, 1892, p. 251252)

În 1834, 86% din locuitori
erau români
Referindu-se la situația demografică
a Basarabiei, P.F. Keppen, profesor de statistică, membru al Academiei Ruse, arăta
că în 1834 din totalul de 469783 locuitori
ai Basarabiei, 406182, adică 86% sunt români.
Pentru anul 1862 A. Zasciuk dădea
următoarele date cu privire la populația
Basarabiei< Români 600000 – 66,4%> ruteni 120000 – 13,1%> evrei 28750 – 8,6%>
bulgari 48210 – 5,2%> germani 24160 –
2,6%> ruși 20000 – 2,1%> ucrainieni 6000
– 0,5%> armeni 3000 – 0,2%> greci 2000
– 0,2%> polonezi 800> elvețieni 538> țigani
11480 – 1%.
Recensământul realizat în 1871 și comunicat de N.N. Oberncev, redă o situație asemănătoare, ba mai mult o creștere
a numărului românilor. Din totalul de
1026000 de locuitori avem< români
692000 – 67,4%> ruteni, ucrainieni și velicoruși 162200 – 15,8%> bulgari 25600
– 2,5%> germani 35500 – 3,5%> evrei
93600 – 9,1%> țigani, găgăuzi, greci, armeni, polonezi 17100 – 1,7%. (N.N.
Oberncev, Dicționarul statistic al Basarabiei, Chișinău, 1873, p. 11-15)
În Geografia provinciei Basarabia
publicată în 1878 și aprobată de Ministerul Instrucțiunii Publice pentru școlile
secundare și primare din Rusia, autorul
P. Soroka scria< “Moldovenii compun
marea masă a populației, aproximativ
3/4 din totalul de 1,5 milioane de locuitori cât reprezintă populația Basarabiei.”(P. Soroca, Geografia provinciei Basarabia, 1878, p. 80-81) A. Zasciuk scria
: “Moldovenii (românii) formează majoritatea populației, aproape 3/4 din cifra
totală. Moldovenii locuiesc de foartă
mult timp în regiunile centrale și septemtoriale ale Basarabiei. Ei pot fi considerați ca aborigenii acestor regiuni.
Moldovenii vorbesc o limbă latină stricată, amestecată cu cuvinte slave. Limba
lor are o rădăcină latină și păstrează mai
mult particularitățile originale ale limbii
romanilor decât italiana.”(A. Zasciuk,
Materiale pentru geografia și statistica
Rusiei, regiunea Basarabiei, Sankt Petersburg, 1862, p. 153-154)
În lucrarea sa Poezdka, Călătorie în
Rusia meridională, A.S. Afanasiev-Ciujbinski afirmă că toată provincia cuprinsă
între Prut și Nistru, în afara porțiunii
septemtoriale din departamentul Hotinului, este locuită numai de moldoveni

Turnul cu ceas din Chi;inău
care ignoră total limba rusă. Încercând
să învețe câteva fraze moldovenești, el
constată cu surprindere că această limbă
este foarte apropiată de limba italiană și
că ea derivă din latină. Călătorul a stat
mult timp printre moldoveni și a studiat
obiceiurile lor. Vorbind cu entuziasm
despre moldovean, care este un om cu
spirit larg și cu inimă sensibilă, are o frumusețe tipică. A.S. Afanasiev-Ciujbinski
descrie condițiile rudimentare în care este obligat să trăiască pentru că este exploatat de străini și nu are școli în limba
națională. (Ibidem, p. 266-282)
Având curajul caracteristic intelectualității democratice ruse, el se ridică
împotriva … autointitulaților patrioți ai
poliției, care în regiunile unde trăiesc populații minoritare, propagă limba rusă
ca mijloc al “Knutului” și al
“Pumnului”.(Ibidem, p. 283-284)

Statistică măsluită în 1897
După o rusificare de peste 60 de ani,
în 1871, statisticianul Sbruceff, constată
o “reducere” a procentajului românilor
la 68%, iar în 1897 statisticienii ruși “fac”
să scadă cifra brusc și inexplicabil, “reducând” proporția populației românești
din Basarabia de la 68% la 47%. În același
timp, P. Crușevan arată că proporția românilor în Basarabia este de 75 %.(Almanahul Basarabiei din 1903, p. 163164), iar Laskov, atribuie elementului românesc un procentaj de 70%. (Laskov,
Basarabia la centenarul anexării sale la
Rusia (1812-1912). Studii istorice, statistice și geografice asupra Basarabiei,
Chișinău, 1912, p. 53-54)
Căpitanul american John Kaba,
membru al misiunii americane Hoover
în România, evalua în 1918, potrivit anchetelor sale, la 65-67% coeficientul românilor în Basarabia. (J. Kaba, Studiu
politic și economic al Basarabiei, iunie
1919, p. 45-46)
Rezistența românilor împotriva politicii țariste de rusificare și lupta lor pentru reunire cu Patria Mamă au constituit
unul dintre mobilurile politicii guvernanților pentru anularea prevederilor
Tratatului de la Paris din 1857 și încorporarea sudului Basarabiei la Rusia. Încă
din 1863, împăratul Alexandru al II-lea
a deschis lucrările Consiliului Suprem
Imperial cu cuvintele< “Acum șapte ani

la această masă, am comis un act pe care-l pot califica dat fiindcă eu l-am comis>
am semnat Tratatul de la Paris și asta a
fost o lașitate. Și cum toți de față protestau, am repetat bătând cu pumnul în masă. Da. A fost o lașitate și cu siguranță nam s-o mai comit.”(S. Goriainov, Le Baspore et les Dardanelles, Paris, 1910, p.
147)
În august 1870 generalul Ignatiev,
ambasadorul Rusiei la Constantinopol,
a avut cu ministrul turc al afacerilor externe, Ali Pașa, o întrevedere pur academică și personală, cu privire la aceleași
probleme. În timp ce Ignatiev a declarat
că “amorul propriu național al Rusiei”
era ofensat prin menținerea acestor clauze, a căror suprimare nu putea să dăuneze
cu nimic Imperiului Otoman, Ali Pașa a
făcut totuși o distincție importantă> după
el, “o revenire putea să se realizeze întrun moment favorabil și nu s-ar ridica
obiecții din partea Porții, deci gurile Dunării ar rămâne sub control internațional
și insulele din Deltă ar fi păstrate de Turcia.” Ali Pașa părea mai ezitant în ceea ce
privește Marea Neagră. În opinia sa, o
flotă rusă nu ar putea avea acolo alt scop
decât acela de a amenința Turcia. (Ibidem, p. 150)
Odată în plus, diplomația otomană
sacrifica un teritoriu românesc pentru a
asigura o mai bună salvare a intereselor
sale. Dar evenimentele au luat de data
aceasta un curs diferit. Câteva luni mai
târziu, profitând de complicațiile războiului franco-german, Alexandru al II-lea
îi scria regelui Wilhelm< “Am luat, dupâ
reflecții mature, o gravă hotărâre< aceea
de a mă dezlega de angajamentele Tratatului din 1856.” În circulara adresată de
Gorciacov ministerelor de externe ale țărilor europene, se lua drept pretext numeroasele derogări de la acest tratat, pe
care Europa le acceptase timp de paisprezece ani, enumerând printre acestea
în primul rând, șirul de revoluții înfăptuite de Principatele Moldovei și Munteniei, ceea ce le condusese mai întâi la
unire, apoi la chemarea unui prinț străin.
În această circulară, el sublinia că Rusia
fusese singura care a protestat împotriva
toleranței manifestate de către celelalte
cabinete europene față de aceste infracțiuni. Trebuia așteptată o altă ocazie pentru a pune problema frontierei cu Basarabia oferită în anii 1875-1877, de criza

orientală a luptei popoarelor pentru proclamarea independenței naționale, a suveranității de stat.

Întrevederile de la Livadia
Pentru a treia oară în decurs de un
secol, problema Basarabiei revenea la ordinea zilei în cadrul negocierilor dintre
puterile europene. Dar la aceasta avea să
se mai adauge un element nou și, desigur,
de-a dreptul imprevizibil< România, moștenitoare a unității populației din Moldova începând de la Unirea Principatelor,
avea să pretindă să-și hotărască ea însăși
soarta, opunându-se încercărilor de a
dispune de teritoriul său fără a i se cere
părerea. Aceasta a fost surpriza convorbirilor de la Livadia , din septembrie
1876, dintre ministrul de externe Gorceakov și primul ministru român I.C.
Brătianu. (Gheorghe Brătianu, Bassarabia droits nationalles et historiques, București, 1939, p. 106-107)
În cursul celor două întrevederi pe
care le-a avut la Livadia, cu ministrul de
externe rus, I.C. Brătianu l-a întrebat care
erau intențiile Rusiei în ce privește Basarabia de Sud. El a primit doar răspunsuri evazive și ambigui. Necunoscând intențiile și declarațiile Împăratului Alexandru al II-lea de a se dezice de angajamentele Tratatului de la Paris, prin al
cărui articol, Rusia se angaja< ...”să mențină și să acționeze pentru respectarea
drepturilor politice ale statului român,
așa cum decurg ele din legile interne și
tratatele existente, precum și să mențină
și să apere integritatea actuală a României.”(Ibidem)
Potrivit prezicerilor făcute într-un
memoriu cunoscut postum al publicistului francez Paul Bataillard, prieten cu
primul ministru român I.C. Brătianu, se
pare că acestuia din urmă i-au trebuit
multă insistență și fermitate pentru a introduce cuvântul “actuală” care “nu era
conținut în textul inițial, acceptat deja
definitiv de către prințul Gorceacov și
de către țar”(P. Bataillard, Jean Bratiano
et la politique extérieure de la Roumanie
(1891), publicată de Gheorghe Brătianu,
București, 1940, p. 8-9)
(Continuare în numărul următor)
Ioan Corneanu şi Mircea Pîrlea
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Cu prilejul redactării acestui text, am stat de vorbă cu unul dintre autori. Este vorba de dr. Ioan
Corneanu, fost şef de cabinet al primului secretar, actualmente pensionar, în vârstă de 82 de ani.
Interlocutorul ne-a dezvăluit unele secrete din bucătăria echipei de redactare a textului.

ISTORIE

În 1972, în municipiul Satu Mare
erau peste 45.000 de salaria\i
În 1972 a apărut lucrarea monografică intitulată Satu Mare
străvechi centru de judeţ, pe 180
de pagini, tipărită la Întreprinderea poligrafică “Crişana” Oradea.
Dacă ar fi să facem o caracterizare
de ordin general a lucrării, am spune
că principala valoare a monografiei
consistă în datele cu caracter statistic,
care abundă prin tabele şi grafice de
tot felul. Mai sunt şi câteva fotografii
şi două hărţi mari la finalul lucrării. În
schimb, găsim doar puţine analize, interpretări, explicaţii.
Prima pagină redacţională este intitulată Cuvânt înainte, sub semnătura
lui Iosif Uglar, membru supleant al Comitetului Executiv al CC al PCR, prim
secretar al Comitetului judeţean Satu
Mare al PCR. Cum era moda în acele
vremuri, acea prefaţă este precedată de
un citat dintr-o cuvântare a lui Nicolae
Ceauşescu, rostită cu prilejul sărbătoririi în acel an (1972) a unui “mileniu
de existenţă documentară a municipiului”.

Despre autori
După cum aflăm din pagina de gardă, din colectivul de elaborare fac parte< Iosif Uglar, coordonator, Ioan Nichita, redactor, Aurel Puşcaşu, Ivan Gabriel, Ioan Raţiu, Alexandru Zolcsak,
Iuliu Benedek, Coriolan Corodan şi
Ioan Corneanu, colaboratori.
Cu prilejul redactării acestui text,
am stat de vorbă cu unul dintre autori.
Este vorba de dr. Ioan Corneanu, fost
şef de cabinet al primului secretar, actualmente pensionar, în vârstă de 82
de ani. Interlocutorul ne-a dezvăluit
unele secrete din bucătăria echipei de
redactare a textului. Astfel, am aflat că
iniţiativa abordării subiectului i-a
aparţinut lui însuşi când a aflat că a
apărut la nivel naţional un program de
tipărituri pe teme de ştiinţă, cultură şi
artă. În aceste condiţii, Ioan Corneanu
l-a abordat pe Iosif Uglar propunându-i o carte cu subiectul respectiv, pe
motiv că “noi, sătmărenii, avem foarte
puţine lucrări publicate”. Propunerea
a fost agreată de primul secretar, fiecare
dintre colaboratori primind sarcini
specifice de la Ioan Nichita, directorul
Direcţiei judeţene de statistică şi de la
Ioan Raţiu, redactor şef la ziarul Cronica sătmăreană. Datele statistice
având ponderea cea mai mare din lucrare, alţi doi de la Direcţia de statistică
au contribuit la elaborare< Ivan Gabriel
şi Coriolan Corodan. Şi Aurel Puşcaşu,
vicepreşedinte al Comisiei de control
muncitoresc, deţinea numeroase date
statistice despre economia şi populaţia
judeţului. La rândul său, Alexandru
Zolcsak, şeful secţiei financiare a Consiliului Popular Judeţean, s-a ocupat
de problemele de finanţare a lucrării.
În fine, Iuliu Benedek, inspector şcolar
general, a elaborat capitolele pe teme
de învăţământ şi cultură, iar Ioan Corneanu a redactat paragrafele de istorie
a urbei, corespunzătoare fiecărui domeniu.

Structurare deficitară
a secţiunilor
Fiind vorba de o lucrare monografică, ne-am fi aşteptat ca de la bun început să se vorbească despre istoria

Numărul salariaților în perioada 1960 - 1971
oraşului, cu atât mai mult cu cât e vorba
de un “străvechi centru de judeţ”. Ei
bine, primul capitol, intitulat Date generale, cuprinde câteva coordonate
geografice ale locului, urmate de sol,
climă, temperaturi, precipitaţii, faună,
vegetaţie. Se continuă cu o ciudăţenie<
următoarele două pagini cuprind statistici ale temperaturii aerului între anii
1896 şi 1971 (maxima absolută şi minima absolută), urmate de alte două
pagini cu precipitaţiile atmosferice,
media anuală şi lunară în acelaşi interval de timp, de 65 de ani.
Cu toate mixturile de teme, expuse
adesea de-a valma, fără o structură logică, continuând lectura, remarcăm că
aproape fiecare capitol al lucrării este
precedat de câte un paragraf cu tematică istorică. Paragraf este un fel de a
spune, fiindcă partea introductivă a
capitolelor nu e de fiecare dată tratată
distinct, nici sub raport grafic şi nici
sub raport tematic. Adică, fraze care
încep cu actualitatea, sau cu anul 1960,
sunt intercalate cu fraze despre istoricul vechi al localităţii, ajungând uneori
până în paleolitic. Există şi capitole
care încep fără o retrospectivă istorică,
altele care pornesc de la primul sau de
la al doilea Război Mondial. Desigur,
textul este formulat în bună măsură în
“limba de lemn”, specifică epocii.
Dar să enumerăm capitolele lucrării< I. Date generale> II. Indicatori sintetici> III. Populaţia> IV. Forţa de muncă> V. Investiţii şi construcţii> VI. Industrie> VII. Agricultură> VIII. Transporturi şi telecomunicaţii> IX. Comerţ
interior> X. Export> XI. Bugetul local>
Învăţământ şi cultură> XIII. Ocrotirea
sănătăţii> XIV. Gospodărie comunală.

Istoricul urbei
Potrivit lui Ioan Corneanu, temele
istorice erau limitate de ideologia de
partid, astfel că partea de administrare
a oraşului, din trecutul care i-a revenit
Statului maghiar, este tratată deosebit
de sumar, dacă nu de-a dreptul ignorată.
Organizarea deficitară a materialului este motivul pentru care am optat
să extragem câteva date istorice şi să le
inserăm într-un capitol distinct în chiar
acest paragraf.
Astfel, izvoarele istorice atestă că
oraşul actual s-a format prin unirea,
în secolul al XVIII-lea, a două localităţi<
Satmar (malul stâng) şi Mintiu (malul
drept). În lucrare (pag. 33) se vorbeşte
despre o evaluare a populaţiei în 1674,
când oraşul avea circa 2.000 de locuitori< 402 case în Satmar şi 332 în Mintiu. La recensământul din 1890, populaţia oraşului era de 20.736 de locuitori.
În 1966, populaţia era de 69.769, iar în
1970 de 82.855 de locuitori. (La recensămintele mai recente, numărul populaţiei municipiului Satu Mare a evoluat
astfel: 1992 – 131.987 locuitori> 2002
– 115.142 de locuitori> 2011 – 102.411
locuitori). Natalitatea a crescut de la
13,8 în 1966 la 19,9 născuţi vii la 1.000
de locuitori în 1971. Remarcabil este,
în 1971, este menţionat şi numărul de
9.200 de persoane care a migrat de la
sat la oraş, la care se adaugă 8.300 de
persoane cu domiciliul flotant.

Agricultura
Emblematic pentru modul în care
autorii au înţeles să trateze o temă este

Comerțul socialist, în plin avânt, în perioada 1965 - 1971
capitolul despre agricultură (VI), motiv
pentru care redăm un citat mai lung
în cele ce urmează.
“Pe străvechiul teritoriu al municipiului Satu Mare, cultivarea primitivă a
pământului şi domesticirea animalelor
a început în epoca paleolitică, fapt atestat de descoperirile de săpăligi de corn
şi grâu carbonizat în apropierea
oraşului.
Condiţiile pedoclimatice favorabile
din raza oraşului au contribuit la dezvoltarea îndeosebi a culturilor de cereale, plante tehnice, cartofi, legume,
plante de nutreţ, precum şi la creşterea
animalelor.
Pământul, aflat în mare parte în
proprietatea moşierimii, a fost împărţit
prin reforma agrară din anul 1945 ţăranilor lipsiţi de pământ sau cu pământ
puţin, iar o parte a trecut în proprietatea statului.
Agricultura privată a rămas în continuare organizată în mici gospodării
individuale până în anul 1954, când sau constituit 12 întovărăşiri agricole.
Cooperativizarea agriculturii s-a
desfăşurat în mod treptat, paralel cu
dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi
pe măsura convingerii ţărănimii asupra superiorităţii noii forme de organizare a producţiei agricole.
Prima gospodărie agricolă colectivă “Drumul socialismului” a fost înfiinţată în anul 1959, cuprinzând 78 de
familii cu o suprafaţă de 145 ha.
În anul 1961 a luat fiinţă gospodăria colectivă “Viaţa nouă”, care în anul
1962 s-a unificat cu gospodăria “Drumul socialismului” luând denumirea
de gospodăria agricolă colectivă “Someşul”. Tot în anul 1959 s-a format gos-

podăria agricolă colectivă “Viaţa nouă”
din Sătmărel, iar în 1961 a luat fiinţă
gospodăria agricolă colectivă “Sătmăreana”.
Socializarea completă a agriculturii
s-a terminat în oraşul Satu Mare în
luna martie 1962, având în prezent trei
unităţi agricole cooperatiste”.
Textul continuă cu câteva explicaţii
despre creşterea producţiei agricole şi
cu tabele privind diveşi indicatori statistici pe această temă.

Forța de muncă
În capitolul IV al lucrării este tratată situația forței de muncă. Astfel,
numărul salariaților era de 45.738, numai în municipiul Satu Mare. Ca o
comparație, azi în județul Satu Mare
sunt aproximativ 80.000 de salariați.
Numărul muncitorilor a sporit în anul
1971 față de anul 1960 cu 89,4%.
Privind repartizarea pe sfere de activitate a sporului de salariați, rezultă
că în perioada 1960 - 1971 majoritatea
cre;terii numerice a salariaților de
21.675 s-a realizat în ramurile producției materiale, din care 10.243 în industrie. În anul 1971, în industrie, construcții, transporturi, telecomunicații
;i circulația mărfurilor lucrau 36.716
salariați, adică 80,3% din totalul salariaților.
În final, mai menţionăm că tot pe
vremea lui Iosif Uglar au mai fost elaborate două lucrări cu caracter monografic despre oraşul Satu Mare, intitulate< Sătmărenii în lupta pentru socialism şi Epopee pe Someş (despre inundaţiile din 1970).
V. Nechita
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EVENIMENT
Armata român[ a fost
s[rb[torit[ ;i la
Muzeul comemorativ
eroic de la Ro;iori
Armata română a fost sărbătorită la
Muzeul comemorativ eroic de la Roșiori,
în atmosfera generală de atenţie, cinste
și mulţumire pe care poporul român o
are faţă de armata sa.
Locuitorii dintre Someș și Codru,
elevii și cetăţenii mai vârstnici sau mai
puţin vârstnici, au participat cu entuziasm la manifestările care s-au desfășurat de Ziua Armatei Române.
Evenimentul a avut două părţi la care
au participat și elevii de gimnaziu de la
Școala Valea Vinului, îndrumaţi de profesoara Ștef.
În prima parte, s-a vizitat muzeul și
s-a admirat cu emoţie eroismul soldaţilor
români care s-au jertfit pentru dezrobirea
Ardealului. S-au remarcat îndeosebi luptele pentru eliberarea ultimei brazde de
pământ românesc de sub ocupaţie străină
de la Carei și Satu Mare.
În partea a doua, elevii au luat pentru
prima dată cunoștinţă de victoriile armatei române dintre 1918-1919. La 17
aprilie s-au eliberat localităţile someșene,
iar la 19 aprilie municipiul Satu Mare a
devenit, după cum aprecia generalul Davidoglu, "un juvaier pe colierul orașelor
românești". Acestui scop a servit și cartea
Armata în istoria românilor, apărută
acum doi ani.
Muzeul comemorativ eroic de la
Roșiori este închinat patriotismului și
eroismului armatei române. Prin vizitarea lui, tinerii școlari și elevii trebuie să
ia cunoștinţă de virtuţile ostășești cu care
a învins armata românească< iubire, credinţă, jertfă și eroism. Este necersar ca
acestea să fie încorporate în prezent pentru apărarea patriei sfinte, România.
Manifestările au avut o încheiere simbolică. S-a atras atenţia asupra faptului
că armata a avut pentru România o necesitate vitală, iar acest lucru a rămas și
va rămâne neschimbat.
Colonel (rezervă), Vasile Rus

Concurs de exponate
pe tema toamnei, la
Ş:coala Gimnazial[Ş
“Octavian Goga”
A devenit deja o tradiţie, ca în fiecare
an în luna noiembrie, la Școala Gimnazială “Octavian Goga” din Satu Mare să
se organizeze o expoziţie-concurs intitulată ”Doamna Toamnă”.
La fel ca în anii anteriori, coridoarele
școlii sunt și acum ornamentate cu exponate formate din șiruri de dovleci ingienios sculptaţi. Inventivi cum sunt, copiii au găsit cu cale să-și boteze bostanii
cu nume sonore, au creat colaje formate
din legume, fructe, frunze, pănuși sau
alte exponate frumoase. Mai departe, se
pot vedea machete, panouri, picturi ce
încântă ochii și inimile vizitatorilor. La
toate acestea se adaugă poezii pline de
savoare și eseuri izvorând din inimi sincere de copii ce radiază bună dispoziţie.
De asemenea, gânduri despre toamnă
au fost surprinse și în proză.
Dacă toamna se numără bobocii, la
fel și lucrările școlarilor vor fi apreciate
și premiate cu diplome, dulciuri și cuvinte de preţuire. După cum ne spune
directoarea Corina Chindriș, lucrările
prezentate au fost grupate pe trei
secţiuni< bostani/ machete, creaţii, eseuri
literare limba română / creaţii literare în
limbile engleză și franceză, precum și
secţiunea picturi și jurizate după criterii
elaborate de membrii juriului constituit
din echipe formate din cadre didactice
și elevi.
A consemnat V. Nechita

Luminătorii satelor au fost şi vor rămâne modele pentru toţi cei care pot conştientiza utilitatea
unor asemenea demersuri culturale. Judeţul Satu Mare este singurul din ţară care organizează o
manifestare de acest gen prin care sunt celebrate valorile culturale şi spirituale de pe întreg cuprinsul
judeţului.

10 lumin[tori ai satelor,
premia\i de Consiliul Jude\ean
Centrul Judeţean pentru
Conser varea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Satu Mare
cu sprijinul Consiliului Judeţean
a organizat miercuri, 25
octombrie, cea de-a VII-a ediţie a
Galei de premiere „Luminătorii
satelor”.
În cadrul acestui eveniment au
fost premiate personalităţile
locale care şi-au adus contribuţia
la dezvoltarea spirituală a
localităţilor din care provin.
Acest eveniment este extrem
de relevant pentru conturarea
profilului identitar al acestor
meleaguri. Sunt evidenţiaţi
oamenii care prin eforturile lor
au luminat viaţa culturală a
comunităţilor din care provin, de
a recunoaşte public meritele lor.
Luminătorii satelor au fost şi vor
rămâne modele pentru toţi cei care pot
conştientiza utilitatea unor asemenea
demersuri culturale. Judeţul Satu Mare
este singurul din ţară care organizează
o manifestare de acest gen prin care sunt
celebrate valorile culturale şi spirituale
de pe întreg cuprinsul judeţului.
Programul artistic a fost susţinut de
către< Francis Edmund Balog- percuţie,
Lavinia Pop, Silvia Şuth şi Marian Buzilă
– muzică populară.

Ioan Andreica-Homoroade
Născut la 1 noiembrie 1943 în
localitatea Homorodu de Mijloc, a fost
profesor în comuna Homoroade, satele
Chilia, Homorodu de Mijloc, Solduba,
Homorodu de Jos.
A fost şi este membru în cenacluri
literare din Satu Mare şi Baia Mare,
publică poezie, eseuri, critică literară.
Este prezent în numeroase antologii, dar
şi reviste din judeţ, ţară şi străinătate.
A publicat numeroase volume
printre care< „Şirul cu patimi” -poezie,
„Unde pe timp” -poezie, „Pelerin printre
semeni” - poezie, „Religii şi biserici la
Chilia”, „Unitate religioasă şi
conservatorism la Homorodu de Mijloc”.
Editează Mesagerul Albastru revistă de
opinii şi cultură.

Antal Mária
Antal Mária este originară din
comuna Hodod, a terminat pedagogia
şi a devenit învăţătoare în localitatea Ser,
comuna Bogdand. De cinci ani,
împreună cu Varga Gabriela a înfiinţat
şi conduce formaţia de dansuri populare
”Széri Kukurók”.
Au participat la nenumărate
spectacole în Satu Mare (Rusaliile Roşii,
Zilele Partium ş. a.). Artiştii amatori
coodonaţi de Antal Mária, sunt invitaţi
cu ocazia zilelor comunelor, participă în
tabere de dansuri populare în judeţele
Bihor, Cluj, Sălaj şi Satu Mare. Formaţia
de dansuri populare ajută la organizarea
”Întâlnirea internaţională a Starostelor”
ce are loc în localitatea Ser.

Berci Ştefan-Ardud
S-a născut în Sighetu-Marmaţiei la
10 decembrie 1965. A studiat în Ohio,
teologie protestantă la Marietta Bible
Colege 1994-1998 fiind şef de promoţie.
După întoarcerea în ţară a fost
director la ,,Outraeach Ministres of

Sunt evidenţiaţi oamenii care prin eforturile lor au luminat viaţa culturală a comunităţilor din care provin
Roumania” după care a fost 15 ani
consilier pe probleme de tineret la Hope
for the Future. Din 1998 este hirotonisit
pastor. În prezent lucrând la Casa de
Cultură a oraşului Ardud.
A publicat trei cărţi< Drăgoşeştii în
două ediţii şi Sinoadele de la Ardud.
A înfiinţat secţia de etnografie a
Muzeului Cetăţii din oraşul Ardud.
Totodată a înfiinţat şi coordonează
Simpozionul internaţional de istorie în
cadrul Festivalului Medieval de la
Ardud. Periodic susţine conferinţe în
străinătate< SUA, Rep. Moldova,
Germania etc.

Felician Alexandru Jurja s- a născut
pe 13 august 1967. A fost director al
Căminului Cultural din comuna
Odoreu, calitate în care a participat la
organizarea a patru ediţii ale Festivalului
de muzică uşoară ,"Steaua Sătmarului".
Organizeză două ediţii ale spectacolului
concurs, "Talente Odorene," cu scopul
de a descoperi noi talente.
Împreună cu trupa Metropolis din care
face parte, participă la toate manifestările
organizate de comunitate -Ziua
comunei, Zilele vârstnicilor etc.

Ionel Costescu - Hodişa

Dragostea pentru folclorul muzical
şi dansuri populare, a determinat-o ca
în 2003 să se antreneze în organizarea
taberelor de dansuri şi meşteşuguri
populare din judeţ.
Începând cu anul 2014, cu ajutorul
instructorului de dansuri populare
Szarvas Károly din Agriş a organizat o
formaţie de dansuri pentru şcolari. 22
de elevi participă regulat la instruire.
Ajută la organizarea manifestării
”Danţu la şură” în Oraşu Nou.
A organizat grupuri de elevi în şcolile
din împrejurimi pentru învăţarea
dansului popular, activitate ce se
desfăşoară pe categorii de vârste, prima
grup[ de copii cu vârsta între 6 - 10 ani,
iar cealaltă pentru copii de 11 - 14 ani.

Născut la 8 iulie 1955 este un
inovator şi inventator, publicând lucrări
de cercetare ştiinţifică, dar şi monografii<
Monografia satului Hodişa 1993 şi 2013,
dar şi o carte - Socond 19 octombrie
1944 care a apărut în 2016.
Este membru fondator şi preşedinte
al Asociaţiei Codrenii 2014. Cu ajutorul
acesteia reînnoadă după 50 de ani
tradiţia digăniei, după 60 de ani
reînnoadă tradiţia drumeţiei în Poiana
ghioceilor.
S-a implicat în ridicarea
Ansamblului Monumental închinat
eroilor căzuţi în Socond în octombrie
1944. Stimulează şi sprijină tinerii artişti
din zona codrului.

Gőrcsi Mihai-Craidorolţ
El este lider al rromilor de
aproximativ 25-26 de ani, timp în care a
ajutat foarte mult comunitatea pe care o
reprezintă. Gőrcsi Mihai s-a născut în
19 aprilie 1957 în comuna Craidorolţ,
acolo unde şi locuieşte.
Organizează de 28 de ani balul numit
Kirbaly în Craidorolţ, bal la care în
fiecare an se adună aproximativ 1.5002.000 de persoane din tot judeţul. Cu
ajutorul unei asociaţii vine în sprijinul
săracilor din localitate.

Felician Alexandru JurjaOdoreu

Krupa Ana Bianka

Ioan Popa-Bota-Valea Seacă
Ioan Popa-Bota s-a născut în 7
ianuarie 1947, în Băleni, judeţul Bihor.
Ca profesor de biologie, a predat la
început la Şcoala Generală din
Cămărzana, apoi la Şcoala din Valea
Seacă, unde a fost timp de mulţi ani
director, profesând timp de 38 de ani la
aceeaşi şcoală.
A contribuit alături de soţie la
reanimarea activităţii culturale din Valea
Seacă. A participat alături de familie la
toate evenimentele satului şi au pus
umărul la schimbarea şi dezvoltarea
satului din toate punctele de vedere.

Székely Sára

Székely Sára, de profesie etnograf şi
profesor de Limbă şi literatură maghiară,
conduce Asociaţia Culturală ”Reketye”
din Carei. A făcut cercetări în anii
studenţiei despre meşterii populari de
turtă dulce, a organizat expoziţia
”Imagini de trup” despre igiena
corporală populară, despre lenjeria
populară şi evoluţia tradiţiilor legate de
igiena corporală la ţară.
În cadrul asociaţiei asigură instruirea
dansului popular, a folclorului muzical
şi a îndeletnicirilor populare, atât pentru
copii cât şi pentru tineri şi adulţi, fiind
implicaţi şi bunicii în activităţi. A
organizat un curs de perfecţionare
pentru pedagogi cu titlul ”Învăţarea
dansului şi jocurilor populare în şcoală”,
a realizat un CD cu titlul ”Au pătruns
prin geam razele lunii”.

Remus Ţiplea-Negreşti Oaş
Remus Ţiplea s-a născut în 1972, în
Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, „oşan
în totalitate, în cuget şi simţiri”, cum îi
place să spună. A început să fotografieze
din anul 2009.
Practică, în principal, fotografia
documentară, dar abordează cu succes
şi genul macro, una dintre seriile sale,
„Bulbucaţii”, fiind publicată în reviste de
specialitate din toate colţurile lumii.
Participă la expoziţii de grup şi personale
derulate în Cluj Napoca, Satu Mare, Alba
Iulia, Vama Veche, Baia Mare, etc.
În anul 2015, Institutul Cultural
Român din Lisabona i-a organizat o
expoziţie personală în cadrul Serilor
„ Acasă”. Este finalist cu proiectul
„Ciurdarii” la Sony World Photography
Awards 2016, serie expusă în Londra,
Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano,
etc. Publică în The Guardian, The
Telegraph, La Repubblica, National
Geographic, The Huffington Post,
LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc.
Remus Ţiplea este coorganizator la
„Versus dar Împreună” (Negreşti Oaş),
unul dintre cele mai valoroase saloane
naţionale de fotografie.
Laureaţii Galei 2017 au avut parte
de diplome şi premii în bani.
Ioan C.A.
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Polenul are un efect benefic asupra organismului uman. Împreună cu mierea, polenul este
considerat un produs alimentar complet care conţine 22 de nutrienţi< aminoacizi (metiozină, valină, cistină, glutamină etc.), vitamina A, B1, B2, B5, C, D, E, lecitină, minerale indispensabile
precum fierul ;i magneziul, enzime, flavonoizi, substanţe antibiotice, grăsimi, carbohidraţi (30%45%).

Fortific[-\i organismul
cu produse HYPERICUM
INFOSTIM HYPERICUM
Compoziţie< extract natural din<
C[tină albă - Hippophae rhamnoides,
Măceş - Rosa canina, Păducel - Crataegus
monogyna, Sunătoare - Hypericum perforatum, Gingko biloba, Ginseng siberian - Eleutherococcus senticosus, la care
se adaugă Lecitina şi Coenzima Q10. Coenzima Q10 (CoQ10, Ubichinona) este
o substanţă asemănătoare vitaminelor,
fiind implicată în toate procesele producătoare de energie şi având un important
rol de antioxidant prin inactivarea radicalilor liberi responsabili de distrugerile
celulare.
Administrare< produsul Infostim este
destinat persoanelor cu vârsta peste 16
ani şi se administrează în felul următor<
1-3 capsule zilnic după mese, timp de 23 luni, după care se recomandă o pauză
de 1-2 luni, apoi cura se poate relua. O
cutie conţine 60 capsule a câte 330 mg.
Indicaţii< persoanelor suprasolicitate
informa\ional care în cadrul activităţilor
trebuie să recepţioneze şi să prelucreze o
cantitate foarte mare de informaţii, aşa
cum se întâmplă în cazul elevilor, studenţilor, profesorilor, informaticienilor,
juriştilor, jurnaliştilor, medicilor, farmaciştilor şi oamenilor de afaceri, pentru
a preveni apariţia tulburărilor produse
de stresul informaţional. Persoanelor care prezintă deja manifestările clinice ale
stresului informaţional, reprezentate prin
oboseală, iritabilitate, anxietate, tulburări
de somn, depresie psihică, tulburări neuro-vegetative şi tulburări sexuale. Persoanelor care vor să-şi îmbunătăţească
performanţele intelectuale pentru a putea
face faţă cât mai bine solicitărilor informaţionale la care sunt supuşi.
POLEN GRANULE HYPERICUM
Polenul are un efect benefic asupra
organismului uman. Împreună cu mierea,
polenul este considerat un produs alimentar complet care conţine 22 de nutrienţi< aminoacizi (metiozină, valină, cistină, glutamină etc.), vitamina A, B1, B2,
B5, C, D, E, lecitină, minerale indispensabile precum fierul ;i magneziul, enzime, flavonoizi, substanţe antibiotice, grăsimi, carbohidraţi (30%-45%).
Efecte adjuvante<
• puternic energizant și fortificator al organismului>
• înlătură surmenajul fizic și intelectual>
• reduce nervozitatea, iritabilitatea, redă
calmul>
• combate anorexia, mărind pofta de
mâncare>
• accelerează funcţiile ficatului și ajută
implicit la detoxifierea organismului>
• dizolvă calculii biliari>
• reglează funcţiile gastrointestinale, fiind
eficient în constipaţie>
• întărește sistemul imunitar>
• depurativ, diuretic>
• stimulator al funcţiei sexuale>
• antigutos, antireumatismal.
Recomandat ca adjuvant în<
• anemii, anorexii>
• afecţiuni ale ficatului>
• afecțiuni ale aparatului intestinal< enterite, enterocolite>
• întârzieri de creștere la copii>
• infertilitate la bărbaţi>
• menopauză prematură.
Compoziție< polen natural.
Administrare< se recomandă consumarea unei linguriţe înaintea fiecărei mese. Se fac cure de 60 de zile care se repetă
de două ori pe an. Nu este recomandat
persoanelor alergice la polen!
VITACAN HYPERICUM
Supliment alimentar natural, cu rol
adjuvant în creșterea imunităţii naturale
a organismului.

S~N~TATE
Acces diferen\iat la
morfin[ pentru pacien\ii
`n faze terminale

Aproximativ 25 de milioane de persoane, dintre care 2,5 milioane de copii,
mor în fiecare an în suferințe care ar
putea fi reduse cu ajutorul morfinei,
potrivit unui studiu publicat recent, informează AFP.
Această cifră reprezintă aproape jumătate din totalul deceselor înregistrate în lume în fiecare an, estimează autorii studiului publicat în revista medicală The Lancet.
Cei mai mulți dintre pacienții privați de analgezice trăiesc în țările cu
venituri mici sau mijlocii și primesc
sub 4% din cele 299 de tone de morfină
distribuite pe plan global, se arat[ `n
documentul citat.
''Accesul diferențiat la analgezice
în scopul îngrijirilor paliative este una
dintre cele mai mari nedreptăți din lume'', afirmă Felicia Knaul, de la Universitatea din Miami, unul dintre autorii studiului.
''Lumea trece printr-o adevărată
criză a managementului durerii< accesul limitat sau lipsa accesului la mor-

fină pentru zecile de milioane de adulți
și copii care trăiesc și mor în suferințe
groaznice care ar putea fi evitate'', a
adăugat aceasta. De asemenea, autorii
subliniază discrepanța dintre lipsa
opioidelor în scopuri paliative din țările sărace și abuzul acestor substanțe
în țările bogate.
În America de Nord, un număr din
ce în ce mai mare de persoane dezvoltă
o dependență de analgezice puternice
procurate pe rețetă, înainte de a recurge
la heroină, deseori combinată cu substanțe de sinteză.
La nivel mondial, autorii studiului
pledează pentru ''politici globale mai
echilibrate înainte de a facilita accesul
la analgezice și opioide pentru anumite
probleme medicale''.
Speciali;tii estimează că furnizarea
morfinei sau a tratamentelor echivalente către țările sărace care au nevoie
de ele ar costa doar 145 de milioane de
dolari pe an (122 de milioane de euro)
dacă s-ar aplica tarifele scăzute de care
beneficiază țările bogate.

Administrarea nejustificat[
de antibiotice cauzeaz[ apari\ia
infec\iilor rezistente

Compoziţie< extract de măce; (Rosa
canina).
Acţiuni farmaceutice< antibacterian,
antioxidant, îmbunătăţește circulaţia periferică, vitaminizant>
Indicaţii terapeutice< produsul se recomandă pentru întărirea sistemului imunitar, asigurând rezistenţa organismului împotriva infecţiilor (gripe, viroze,
faringită, laringită, bronșită), contribuind la distrugerea radicalilor liberi,
cauza majorităţii bolilor cronice și acute>
util în afecţiuni vasculare și avitaminoze.
Produsele se g[sesc 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

Una din cinci rețete de antibiotice
este prescrisă fără a fi necesară, pentru
afecțiuni care se ameliorează de la sine,
avertizează agenția guvernamentală
britanică Public Health England (PHE)
care spune că pacienții au un ''rol important'' în stoparea infecțiilor, informeazăsite-ul bbc.com.
Prescrierea nejustificat[ de antibiotice cauzează apariția infecțiilor rezistente care provoacă, potrivit datelor
statistice, moartea a aproximativ 5.000
de persoane anual, în Marea Britanie.
Din același motiv, patru din zece
cazuri de infecții cu E. coli în sistemul
circulator nu mai pot fi tratate cu antibioticele uzuale.
Conform estimărilor, până în 2050,
infecțiile rezistente la medicamente ar
putea face mai multe victime decât cancerul.
Tratamentul cu antibiotice este vital
în cazuri de sepsis, pneumonie, meningită bacteriană și alte infecții severe,
însă antibioticele nu sunt esențiale pentru toate afecțiunile.
Tusea sau bronșita se ameliorează

de la sine în aproximativ trei săptămâni, iar antibioticele nu reduc perioada de vindecare decât cu una sau două
zile, potrivit PHE .
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Din cele mai vechi timpuri, măceşele au fost folosite pentru efectul lor de stabilizare a glicemiei,
pentru efectul antidiabetic, pentru stimularea imunităţii, pentru prevenirea tumorilor şi efectului
lor regenerant şi cicatrizant.

RE}ETE
Preparatele
din m[ce;e
contribuie la oprirea
hemoragiilor uterine
Aproape toate substanţele necesare
organismului nostru se găsesc într-un
fruct de măceș. Acestea sunt remediul
universal care tratează mai multe
afecţiuni și previn apariţia altora. Au efect
antidiabetic, previn apariţia tumorilor,
sunt cicatrizante, cresc pofta de mâncare,
previn ateroscleroza, trateaza afecţiunile
hepato-biliare și reglează metabolismul.
Din cele mai vechi timpuri, măceșele
au fost folosite pentru efectul lor de stabilizare a glicemiei, pentru efectul antidiabetic, pentru stimularea imunităţii,
pentru prevenirea tumorilor și efectului
lor regenerant și cicatrizant. Substanţele
importante secretate de măceșe, precum
antioxidanţii sunt cele mai eficiente în
tratarea și prevenirea multor afecţiuni.
Nici copiii nu trebuie privaţi de cura cu
măceșe, deoarece acestea stimulează pofta de mâncare, ajută la dezvoltarea normală a sistemului nervos și asigură necesarul de vitamine și de minerale. De
asemenea, măceșele stimulează funcţiile
celulelor din întregul organism, combătând și insomniile, dar și stările nervoase,
spune dr. Cătălin Luca, medic medicină
internă, cu competenţă în apifitoterapie.
Fructul, plin de vitamine
Măceșele conţin vitamina C, vitaminele A, P, K, B1 și B2, zaharuri, acid citric,
fier, mangan, fosfor, zinc, potasiu, magneziu, sulf, seleniu și antoxidanţi. Cura
cu măceșe se poate ţine fie cu ajutorul
infuziei de plantă, fie cu ajutorul pudrei
de măceșe ce poate fi consumată în iaurt,
în supă, sau sub formă de infuzie.
În primul rând, măceșele stimulează
imunitatea având un puternic rol regenerant, antiinflamator, cicatrizant, asigură o funcţionare bună a organelor interne, a sistemului cardiovascular și au
efect antidiabetic. În plus, măceșele combat astenia, reglează metabolismul și este
indicat consumul lor încă de la vârste
foarte fragede, spune specialistul.
Câteva motive ca să consumi măceșe
și preparate din ele< luptă cu răcelile, stabilizează glicemia, previn ateroscleroza,
vin de hac bolilor respiratorii, tratează
afecţiunile hepato-biliare, oprește hemoragia. Cura cu măceșe începe primăvara și se bea timp de o lună și jumătate,
zilnic, o jumătate de litru de infuzie de
măceșe. În sezonul rece, însă, dacă ţineţi
această cură, organismul va fi ferit de răceli și de viroze. Măceșele pot fi folosite
pentru tratarea diabetului și a obezităţii
datorită efectului pe care acestea îl au,
de stabilizare a glicemiei. De asemenea,
o cură cu măceșe poate reduce colesterolul din sânge în mod semnificativ după
doar câteva săptămâni. Afecţiunile cardiovasculare sunt tratate prin cura de
măceșe, deoarece acestea previn arteroscleroza, combat fragilitatea capilară și
circulaţia periferică deficitară. Se recomandă astfel o cură de o lună cu pulbere
de măceșe. O cură de 30 de zile cu infuzie
de măceșe este de un real ajutor în tratarea colicistitei și a calculilor biliari. Răcelile, faringitele, laringitele, astmul
bronșic, virozele și pneumonia sunt tratate cu succes prin cura de măceșe, iar în
sezonul de iarnă se poate asocia acestei
cure și mierea, cătina și propolisul.
Afecţiunile renale și urinare pot fi tratate
cu o cură de măceșe deoarece acestea au
proprietăţi diuretice și antiinflamatoare.
Astfel, în cazul cistitelor, calculilor renali,
a pielonefritelor sau a calculilor la nivelul
vezicii urinare, măceșele și-au dovedit
eficacitatea. Măceșele tratează afecţiuni
ale aparatului genital, fiind folosite îndeosebi pentru oprirea hemoragiilor uterine, pentru tratarea dismenoreei sau a
leucoreei, folosind tinctura sau infuzia
de măceșe.Specialiștii spun că, deși nu
au contraindicaţii majore, trebuie să fim
foarte atenţi când începem cura cu măceșe, deoarece ceaiul nu este tolerat de
oricine. Trebuie cerut obligatoriu sfatul
medicului, înainte de a începe cura.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Sup[ de ceap[
cu smântân[

T[;cu\[ din cotlet
de porc

Ingrediente<

Ingrediente<
500 g ceapă, 2 linguri de unt,
1 litru bază de supă de carne sau
oase de vită, 50 ml vin alb, o
crenguță de cimbru, un ardei
gras, sare, piper măcinat, ca;caval răzuit, 250 g de smântână
groasă.
Mod de preparare<
Ceapa curățată, spălată se mărunțește bine și se călește în unt până devine aurie, apoi se stinge cu supa de
carne și se adaugă cimbrul și ardeiul
tăiat fâșii. Se condimentează cu sare,

piper și se lasă să fiarbă la foc mic până
când bucățile de ceapă nu se mai recunosc în supă. Se mai poate adăuga o
roșie tăiat[ mărunt, dar aceasta nu în
mod obligatoriu. Înainte de a lua supa
de pe foc se adaugă vinul și smântâna,
care se amestecă în prealabil cu câteva
linguri de zeamă fierbinte. La servire
se poate îmbogăți cu crutoane, pâine
prăjită cu ouă, bacon rumenit, sau
chiar cu carnea folosită pentru prepararea bazei de supă, apoi deasupra se
presară cașcavalul, sau frunze de mărar,
ori ceapă verde mărunțită.

Chec cu mure

4 felii grose (3-3,5 cm) de
cotlet de porc, 4 felii de cașcaval
(nu în mod obligatoriu), 2 linguri de cașcaval răzuit, o ceapă,
300 g ciuperci mărunțiți, o lingură de pesmet fin, 300 ml de
vin alb demisec, sare, piper, nucșoară, ulei, scobitori.
Mod de preparare<
Feliile de cotlet de porc se crestează
sub forma unor săculețe, apoi se bat
fin cu bătătorul. Se condimentează atât
în interior cât și în exterior, se așează
într-un vas și se toarnă vinul, astfel încât să acopere toată carnea și se lasă
așa câteva ore. Ceapa se mărunțește,
se călește în ulei, se adaugă ciupercile
și se călesc și acestea. Se ia de pe foc și
se strecoară bine-bine de ulei, apoi se

amestecă cu pesmetul și cașcavalul răzuit. Se condimentează după gust, iar
cu această compoziție se umpu săculeții de carne, scur;i bine în prealabil
de vin. Se prind cu scobitori și se așează
într-o tavă antiaderentă. Se stropesc
bine-bine cu vinul condimentat, în care
a stat carnea și se dă la cuptorul preîncălzit. Când carnea începe să se rumenească, pe fiecare tășcuță se așează câte
o felie de cașcaval, cât să o acopere și
se mai dă la cuptor, până când cașcavalul se topește și se rumenește și acesta, însă, cum am menționat, acesta nu
în mod obligatoriu. Se servește fie cu
garnitură, fie ca mâncare de sine stătătoare.

Gem de m[ce;e

Ingrediente<
Ingrediente<
Un borcan de circa 800 g de
mure proaspete, o ceaşcă de zahăr, o jumătate de ceaşcă de ulei,
3 ceşti de făină, o linguriţă de
esenţă de vanilie, un plic de praf
de copt, coaja rasă a unei lămâi,
zeama unui sfert de lămâie, puțină sare, zahăr pudră vanilat
pentru ornat.
Mod de preparare<
Fructele se spală și se lasă într-o
strecurătoare să se scurgă. Într-un vas
zahărul se amestecă cu o jumătate de
pahar de apă călduță, până când zahărul se topește complet. Cuptorul se încălzește și de pregătește tava în care se
va coace tarta, fie căptușită cu hârtie
de copt, fie unsă cu unt și presărată cu

2,5 kg de măceșe bine coapte
(pe cât posibil, chiar prinse puțin
de brumă), un litru de apă, 700
g zahar, 500 ml vin alb dulce, 2
bucăți de lăm]ie

făină. La zahărul dizolvat se adaugă pe
rând praful de copt, zeama de lămâie,
uleiul, coaja de portocală, esenţa de vanilie şi sarea. Se amestecă, apoi, lingură
cu lingură se adaugă și făina. În forma
pregătită se așează câteva bucăți de mure strecurate în prealabil, apoi puțin
aluat, încă un strat de fructe, din nou
aluat și tot așa, până când toată compoziția va fi în tavă. Se dă la cuptor
circa 40-45 minute, până când aluatul
nu se mai lipește de scobitoare. Când
este gata, tarta se lasă să se răcească și
se presară cu zahăr pudră.

Mod de preparare<
Măceșele se curăță de codițe, se
spală bine din mai multe ape, apoi se
limpezesc cu apă rece curgătoare și se
întind pe un prosop de bucătărie. Se
șterg, apoi se pun într-o cratiță, la înmuiat cu apa și 400 ml din vinul alb.
Se lasă așa circa 2 ore, apoi se fierb, la
foc mediu, circa 45-50 minute, respectiv până când se înmoaie. Se scot boabele de măceșe, se macină cu robotul
de bucătărie și amestecă cu puțină zeamă se strecoară printr-o sită foarte fină,
sau eventual direct, cu storcătorul de

fructe. Pasta de fructe rămasă e bine
să mai treceți încă o dată prin storcător.
Se pune pasta astfel obținută într-o cratiță, adăugăm zahărul și zeama celor
două lămâi, vinul rămas și dizolvăm
cu zeama în care s-au fiert măceșele,
până când capătă consistența unui sirop foarte gros. Se fierbe gemul la foc
mic, până când redevine păstos, apoi
îi facem proba pe farfurie rece. Dacă
picurăm gemul pe farfuria scoasă de
la congelator și picătura nu mai curge,
gemul este gata și îl pune fierbinte în
borcane. Se poate adăuga și puțin conservant, dar nu este obligatoriu. Sticlele
se închid ermetic și se lasă să se răcească încet, între pături.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Stilul pijama, care domneşte mult pe podiumurile feminine, începând cu anul 2015 a început
să cucerească şi moda bărbaţilor. Noile colecţii pentru bărbaţi, oferite de casele de modă Louis
Vuitton, Marni, Dolce & Gabbana şi altele, arată că această tendinţa nu va renunţă la poziţiile
sale în viitorul apropiat.

MOD~

Stilul pijama inspir[ designerii
`n tendin\ele masculine

Pentru a crea un look atrăgător şi modern, un om trebuie să
cunoască tendinţele de baz[ ale
modei bărbaţilor şi să poată alege
ceea ce va sublinia cel mai bine în
mod avantajos personalitatea sa.
Din fericire, moda bărbaţilor oferă
acum o varietate de tendinţe care pot
crea o imagine reală, fără a pierde individualitatea şi la care pot adera bărbaţi
de orice stil. Să analizăm în ceea ce urmează principalele tendinţe ale modei
bărbaţilor pentru sezonul toamna-iarnă
2017-2018.

Costumul se poartă
cu pantofi sport
Să începem cu o veste plăcută pentru
toţi cei care cunosc bine confortul de neegalat al încălţămintei sport. La prezentările pentru sezonul care urmează, designerii caselor de modă Valentino, Givenchy, Paul Smith, Versace şi alţii au
lansat pe podium modele în costume sobre în combinaţie cu pantofi sport. Acest
lucru a devenit un fel de confirmare oficială a faptului că un alt tabu legat de
modă a fost eliminat< pantofii sport pot
fi purtaţi acum şi cu costume office.

Blugi r[sufleca\i
Spre deosebire de tendinţa anterioară, care a apărut pentru prima dată, moda blugilor r[sufleca\i a revenit după o
pauză de cinci ani. Modelele au păşit pe
podiumuri în blugi r[sufleca\i anume în
prezentările organizate de Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Dries Van Noten
şi alţii.
Această tendinţ[ este relevant[ atât
în combinaţie cu încălţăminte de var[
sport, cât şi cu botine de iarnă. În variantele cu botine, pantalonii r[sufleca\i
trebuie să atingă marginea acestora, iar
vara să descopere glezna. La capitolul
îmbrăcăminte exterioară, moda maculin[ este destul de conservativă, însă sezonul toamna-iarnă 2017-2018 oferă câteva noi tendinţe interesante.

Geac[ lung[ de puf
În colecţiile Dior Homme, Fendi,
Balmain, este prezentată o nouă tendinţ[
în îmbrăcămintea bărbaţilor, ceea ce va
mulţumi mai ales locuitorii din ţările cu
ierni geroase. Gecile cu puf alungite sunt
acum un favorit nu numai pentru femei,
ci şi pentru bărbaţi. Lungimea acestuia
de până la genunchi va proteja în mod
fiabil proprietarul sau de vânturile de
iarnă. Într-adevăr, aceasta este una dintre
cele mai utile tendinţe.

Palton drept midi
Pentru cei care preferă stilul clasic,
paltoanele drepte cu lungime medie, prezentate de multe case de modă, vor fi
exact ceea ce le vor prezenta interes. La

un singur rând şi la două rânduri de nasturi, monocromatice şi în carouri, cu şi
fără curele – toate opţiunile prezentate
îmbină doar o silueta elegantă dreapta
şi o lungime uşor până la mijlocul genunchiului.

Cojoc scurt de oaie
În timp ce gecile şi paltoanele bărbăteşti au crescut până la “genunchi”,
acest tip tradiţional de îmbrăcăminte de
iarnă, cum ar fi cojocul, a revenit într-o
versiune mai scurtă. Designeri cu renume au prezentat diferite modele de cojoace, lungimea cărora acoperă cu greu
brâul pantalonilor. Această lungime este
deosebit de confortabilă în timpul condusului. În colecţiile lui Paul Smith,
Tommy Hilfiger predomină modelele cu
croiala laconică şi cu combinaţie de piele
şi blană contrastantă. Fanii modelelor
fantastice vor fi interesaţi de cojoacele
scurte din piele de oaie cu croiala complexă din colecţia casei de modă franceze
Balmain.

loni, paltoane, trenciuri, îmbrăcăminte
din tricot. Şi dacă dungile subţiri şi nu
prea contrastante sunt relevante pe costume şi paltoane, atunci pentru tricot se
oferă dungi în nuanţe aprinse, contrastante şi late, care, de exemplu, pot fi văzute în colecţia casei de modă franceze
Givenchy.

Bomber

Carouri m[runte

În toamna şi iarna anului 2017-2018
la modă mai sunt gecile bomber. Acestea
inspiră în mod constant designerii în
căutarea noilor soluţii de design. Printre
noutăţile sezonului sunt gecile bomber,
din ţesături combinate în culori contrastante, cu aplicaţii, inserţii şi chiar imprimeuri florale.

Imprimeuri actuale 2017-2018
Pe lângă dungile şi carourile tradiţionale, moda masculină pentru anul 20172018 oferă o tendinţ[ foarte neobişnuită
şi anume imprimeul floral pe îmbrăcămintea pentru bărbaţi.

Dungi
Cămăşile în dungi în stil clasic vor fi
întotdeauna relevante, însă un semn al
sezonului toamna-iarnă a fost migrarea
dungilor pe alte tipuri de îmbrăcăminte
pentru bărbaţi precum costume, panta-

Colecţiile pentru sezonul toamnaiarnă 2017-2018 au confirmat revenirea
carourilor mărunte. Sacouri, costume,
trenciuri din ţesături cu acest imprimeu
tradiţional au fost demonstrate de casele
de modă Boglioli, Tommy Hilfiger, Stella
McCartney, Giorgio Armani şi alţii.

Imprimeu floral
Ţesături cu imprimeu floral au fost
folosite pentru crearea colecţiilor de bărbaţi case de modă precum Dolce & Gabbana, Etro, marca belgiană Dries van Noten. În comparaţie cu versiunea feminină
a acestui imprimeu, culoarea florilor oferită bărbaţilor diferă prin schematism şi
nuanţe monocromatice.

Catifea
În spectacolele pentru sezonul toamna-iarnă, mai multe case de modă au inclus în colecţiile pentru bărbaţi costume

de catifea. Moda masculină nu favorizează adesea această ţesătură, de aceea
recomandăm ca bărbaţii să folosească
această tendinţ[ pentru a aprecia luxul
catifelei şi pentru a se simţi aristocraţi.

Stilul pijama
Stilul pijama, care domneşte mult pe
podiumurile feminine, începând cu anul
2015 a început să cucerească şi moda
bărbaţilor. Noile colecţii pentru bărbaţi,
oferite de casele de modă Louis Vuitton,
Marni, Dolce & Gabbana şi altele, arată
că această tendinţ[ nu va renunţa la
poziţiile sale în viitorul apropiat.

Stilul military
Întotdeauna relevant pentru moda
masculină, stilul military din nou şi din
nou inspiră designerii pentru a crea noi
colecţii. Noi soluţii interesante pentru
adepţii acestui stil curajos au fost oferite
de mai multe case de modă.
Dintre acestea, se atrage atenţia asupra colecţiei agresive şi colorate a lui Balmain. Pentru cei care doresc să aducă
un o notă de military în stilul lor, modelele propuse de Louis Vuitton sunt tocmai perfecte.

Costum cu pantaloni largi
După o pauză lungă, designerii de

frunte oferă o revenire a tendinţei pantalonilor largi. Colecţiile prezentate în
noul sezon de Louis Vuitton, Emporio
Armani şi alţii conţin modele de costume
cu pantaloni cu croiala largă. Timpul ne
va ar[ta dacă această tendinţ[ le va fi pe
plac şi bărbaţilor.

Pulovere
Acest articol vestimentar confortabil
un pic uitat este din nou în tendinţ[.
Mulţi designeri au inclus pulovere în colecţiile lor, oferindu-le roluri solo în imagini. La modă în sezonul 2017-2018 este
puloverul destul de larg, laconic, din fire
naturale, într-o singură culoare sau din
fire de înalt[ calitate.

Pălăria Fedora
O altă revenire a pălăriei „Fedora“
este reflectată în noile colecţii a mai multor case de modă precum Cerruti, Billionaire, Emporio Armani etc. Această
tendinţ[ cu siguranţă le va fi pe plac celor
care preferă elegantă şi romantismul
masculin dur.
Acum ştiţi care sunt principalele tendinţe în materie de modă bărbaţi pentru
sezonul toamna-iarnă 2017-2018 şi veţi
putea cu uşurinţă crea garderoba personală în conformitate cu tendinţele actuale.
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Cunoscută că un remediu bun la toate, argila are un efect remineralizant, detoxifiant,
dezinfectant, cicatrizant şi antiseptic, fiind de ajutor în diferite afecţiuni, între care şi
bolile digestive.

DIET~

Importan\a regimului
alimentar `n ulcer ;i gastrit[
Aproximativ 75% din populaţia lumii are bacteria Helicobacter în stomac

Bog[\iile toamnei
puse `n farfurie

Faţă de bolile cardiovasculare,
bolile digestive afectează în general tinerii. Pe măsură ce societatea
s-a occidentalizat, bolile digestive
au căpătat o pondere tot mai mare. Nu mai respectăm orarul de
masă, nu mai dăm importanță
cantităţii şi calităţii alimentelor,
fapt ce a determinat creşterea numărului persoanelor suferinde de
boli digestive. Toţi suntem agitaţi,
stresaţi, ne preocupă mult păstrarea locului de muncă.

Toamna este momentul potrivit
pentru câteva schimbări și pentru un
început în forţă al unei diete sănătoase care să te pregătească pentru
iarnă. Vrei să-ţi păstrezi silueta de
var[? Ştii care este combinaţia ideală<
mănâncă echilibrat, fă exerciţii și nu
uita să te îngrijești.
Dieta de toamn[, bogată în fructe și
legume de sezon, aduce un plus de vitamine, minerale și fibre în organism, cu un
conţinut caloric destul de scăzut. ~n cele ce
urmeaz[ v[ d[m un exemplu de meniu
pentru o s[pt[m]n[, meniu ce are rol de a
v[ energiza ;i a v[ \ine kilogramele sub
control.

linguriţă de miere luată cu o jumătate de
ora înainte de masă poate contribui la
eradicarea bacteriei Helicobacter pylori.
Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Tokyo, consumul a 70 de
grame de inflorescenţe de broccoli timp
de 2 luni, poate reduce colonizarea bacteriană de Helicobacter cu 50%, pe lângă
diminuarea gastritei. Şi broccoli şi varza,
precum şi altele din familia cruciferelor
sunt eficiente împotriva bacteriei Helicobacter datorită conţinutului lor ridicat
de sulforafan, un antioxidant şi o substanţă anticancerigenă.
Extractele de usturoi, bogate în alicină şi tiosulfat s-au dovedit a fi un bun
inhibitor al creşterii acestei bacterii, conform unui studiu efectuat în Spania. Uleiul de usturoi e de asemenea eficient.
Datorită continutului bogat în polifenoli, meri;oarele sunt active şi împotriva bacteriei Helicobacter, conform
unui studiu japonez. Aceste fructe pot fi
consumate proaspete (o mână de 2-3 ori
pe zi) sau ca suc (2-3 pahare pe zi).
Combinaţia de merişoare cu alte
fructe în formă de boabe, bogate în antocianine cu o mare putere antioxidantă,
precum afinele, zmeura şi căpşunile, s-a
dovedit de asemenea, activă împotriva
bacteriei Helicobacter.

Lichide recomandate
Propolisul este un antibiotic natural
făcut de albine pentru propriile lor nevoi
din răşină şi seva diferiţilor copaci. Studii
făcute la Universitatea din Messina(Italia), arată că propolisul este foarte eficient
ca inhibitor al creşterii bacteriei şi, datorită acestui fapt, este recomandat pen-

tru a completa tratamentul de eradicare.
Sucul de cartof crud se prepară cu
un blender şi se bea proaspăt. Gustul este
destul de neplăcut, dar se ia numai în
cantităţi moderate, câte două-trei linguri
de patru-cinci ori pe zi în caz de gastrită
severă. Datorită alcalinităţii sale, cartoful
neutralizează aciditatea din stomac şi reduce secreţia sucului gastric prin substanţa numită solanină. În cantităţi mari,
solanina este toxică, dar în cantităţi mici
are un efect benefic asupra sistemului
nervos.
Sucul de varză crudă se prepară ca şi
sucul de cartofi şi se bea în aceleaşi cantităţi. Este mai puţin eficient ca şi sucul
de cartofi, dar are un gust mai plăcut.
Suc de papaya se poate încerca de
asemenea. Acţiunea lui este interesantă,
dar unele persoane nu îl tolerează. Oricum, nu se va consuma în timpul crizelor
acute de ulcer şi se va urmări efectul pe
care-l are asupra organismului..
Cunoscută ca un remediu bun la toate, argila are un efect remineralizant, detoxifiant, dezinfectant, cicatrizant şi antiseptic, fiind de ajutor în diferite
afecţiuni, între care şi bolile digestive.
Se pune o linguriţă mică la o jumătate
de pahar cu apă şi se lasă peste noapte.
Se bea dimineaţa pe stomacul gol, după
ce se agită pentru omogenizare. Nu trebuie să se bea nimic timp de o jumătate
de oră după ce s-a luat argila. Argila absoarbe gazele, este un antiinflamator al
mucoasei şi un bun purificator al organismului. La unele persoane provoacă
constipaţie. În aceste cazuri, se bea numai apă, fără să se agite argila.
ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Luni
Mic dejun< un bol cu brânză de vaci degresată, o roșie, o felie de pâine integrală
Gustare< o piersică și un bol cu nuci
Prânz< pui și legume la grătar (dovlecel,
vanaţă, roșie), o felie de pâine integrală,
prune
Cină< o felie de pâine integrală, o felie de
șuncă presată, un strugure
Marţi
Mic dejun< un iaurt degresat, 3 linguri de
cereale integrale, un măr
Gustare< o felie de pepene galben, un pumn
de nuci
Prânz< supă de roșii, cod (grătar/la cuptor)
cu fasole verde, o felie de pâine integrală,
două prune
Cină< salată de vinete, o roșie, o felie de
pâine integrală, o piersică
Miercuri
(Fără proteine animale!)
Mic dejun< un pahar de suc de grepfrut, o
felie de pâine integrală, o felie de tofu
Gustare< o pară, un bol de nuci
Prânz< ciorbă de legume (fără cartofi), soia
cu legume la cuptor, o felie de pâine integrală, o felie de pepene verde
Cină< ciuperci la cuptor/la grătar, o felie de
pâine integrală, un bol cu salată de fructe
Joi
Mic dejun< un ou fiert, o roșie, un ardei
gras, o felie de pâine integrală
Gustare< un bol cu nuci, două prune
Prânz< vită la grătar, salată de ţelină și mor-

cov, o felie de pâine integrală, un strugure
Cină< conopidă gratinată (cu o linguriţă de
șvaiţer), o felie de pâine integrală, o piersică
Vineri
(Fără proteine animale!)
Mic dejun< un pahar cu lapte din soia, 3
linguri de cereale integrale, un măr
Gustare< un pahar de suc de fructe (preparat în casă) și nuci
Prânz< ghiveci de legume (fără cartofi), o
felie de pâine integrală, salată de fructe
Cină< un pahar de suc de roșii, o felie de
pâine integrală, o felie de tofu, gutui/mere
la cuptor
Sâmbătă
Mic dejun< o felie de pâine integrală, o
felie de șuncă de pui, un ardei gras, un pahar de suc de grepfrut
Gustare< un măr, nuci
Prânz< supă crem[ de legume (fără cartofi),
pui la grătar cu salată de varză, o felie de
pâine integrală, o felie de pepene verde
Cină< dovlecei gratinaţi cu două linguri de
brânză de vaci slabă, o felie de pâine integrală, o piersică
Duminică
Mic dejun< un pahar de lapte degresat, 3
linguri de cereale integrale, o pară
Gustare< un pahar de suc de fructe, nuci
Prânz< peste cu legume la grătar, o felie de
pâine integrală, salată de fructe
Cină< salată verde cu șuncă presată,o
felie de pâine integrală, o felie de pepene
galben.

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)

✂

Cu câteva decenii în urmă se credea
că nici o bacterie nu poate să trăiască în
mediul acid al stomacului. Totuşi, în
1982, doi oameni de ştiinţă australieni
au descoperit că bacteria numită Helicobacter pylori este capabilă să supravieţuiască acidului sucului gastric precum şi să cauzeze câteva boli grave.
Astfel, Helicobacter pylori provoacă
inflamarea mucoasei şi afectează mecanismele care protejează împotriva acidului, declanşând gastrita. De asemenea,
în 90% dintre ulcere există o infecţie cu
Helicobacter pylori în mucoasa stomacală. Bacteria aceasta nu este cancerigenă
în sine, ci acţionează ca un agent favorizant al cancerului.
Aproximativ 75% din populaţia lumii are bacteria Helicobacter în
stomac.Totuşi, simpla prezenţ[ a acestei
bacterii nu este suficientă pentru a le
afecta stomacul sau a le provoca un ulcer
sau cancer la stomac. Sunt necesari şi alţi
factori agresivi, precum o alimentaţie
neechilibrată, stres, cafea, alcool, tutun
sau anumite medicamente (în principal
aspirina, antiinflamatoare sau corticosteroizi). Infecţia cu Helicobacter se poate
transmite de la o persoană la alta şi este
mai des întâlnită în următoarele circumstanţe< igienă generală precară, alimentaţie săracă în antioxidanţi vegetali şi vârsta înaintată.
Unele alimente posedă anumite proprietăţi care favorizează apariţia arsurilor la
stomac şi a ulcerului. Voi menţiona câteva< alimentele prăjite, alimentele foarte
bogate în tărâţe (cerealele integrale, pâinea integrală), zahărul şi dulciurile, mezelurile, fructele verzi şi fructele necoapte, precum şi coaja şi seminţele lor, grăsimile hidrogenate (margarina şi produsele de patiserie), ardeii iuţi şi condimentele puternice.
Zahărul poate fi înlocuit cu miere
(de calitate şi întotdeauna în cantităţi
moderate), dat fiind faptul că are o acţiune cicatrizantă care poate fi de mare ajutor.În cazul în care se doreşte includerea
în micul dejun a vreunui tip de desert,
se vor evita cremele cu smântână sau cu
ciocolată, precum şi produsele de patiserie industrială. În ceea ce priveşte grăsimile, se va utiliza numai ulei de măsline
crud. Orezul integral este cel mai recomandat pentru că nu conţine gluten. Zarzavaturile, fierte şi cu gust slab , cum
sunt morcovii, prazul sau fasolea verde
sunt şi ele recomandate.
Fructele, dacă nu sunt bine tolerate
crude, se vor consuma sub formă de
compot sau piure. Sucurile de mere, portocale sau mandarine conţin o cantitatesemnificativă de vitamina C, în timp
ce ananasul, papaya, bananele, mango,
perele sunt fructe recomandabile dacă
sunt bine coapte şi bine tolerate. Este mai
bine să se consume iaurt decât lapte.
Efectul antibacterian al mierii a fost
demonstrat şi împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Acest fapt este confirmat
de cercetări făcute cu miere Manuka, un
produs specific din Noua Zeelandă. O

Pia\a Eroii Revolu\iei, nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947
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În județul Satu Mare la ora actuală trăiesc peste 60.000 de enoriaşi ai cultului reformat, reuniți
în aproape 100 de comunități cu tot atâtea biserici, nevoile lor spirituale fiind deservite de circa
75 de preoți.

RELIGIE

Se împlinesc 500 de ani de la
primul pas spre Reforma Protestant[
Pe 31 octombrie 1517, Martin Luther a bătut în cuie pe u;a unei biserici o copie a lucrării sale “Cele 95 de teze”
Bisericile Reformate, în 31
ocombrie vor sărbători Reforma
Protestantă, văzută în istorie ca
una dintre cele mai răsunătoare
evenimente care au marcat Europa. Anul acesta se împlinesc 500
de ani de la realizarea Reformei
Protestante de către Martin Luther, care, pe 31 octombrie 1517,
publică cele “95 de teze” prin care
critică abuzurile Papei de la Roma
şi vânzarea de indulgenţe.
Martin Luther s-a născut în 1483, în
Saxonia, la Eisleben. În vara anului 1505,
în timpul unei furtuni puternice, era să
fie lovit de un trăsnet. La propriu. El a
considerat incidentul ca fiind un semn
divin şi a jurat să se călugărească dacă
supravieţuieşte furtunii. A supravieţuit.
S-a ţinut de cuvânt şi a lăsat deoparte
studiile de drept şi a intrat într-o mănăstire Augustină. Şi-a continuat şi studiile
teologice, la Universitatea din Erfurt şi
la cea din Wittenberg, iar în 1512 a obţinut doctoratul şi a devenit profesor de studii biblice.
Între timp, Biserica Catolică a continuat practica vânzării de indulgenţe, prin
care credincioşii - nevrednici, ca toţi oamenii - erau absolviţi de păcate. A fost o
activitate care a corupt atât enoriaşii, cât
şi clericii - lacomi. În spaţiul german,
vânzarea de indulgenţe a fost interzisă,
însă în 1517, călugărul Johann Tetzel a
început să vândă iarăşi polițele cu indulgenţe, cu scopul de a strânge fonduri pentru renovarea Basilicii Sfântului Petru
din Roma.
În baza învățăturilor Bibliei, convins
că mântuirea nu poate fi atinsă decât prin
credinţă şi prin graţie divină, Martin Luther s-a opus cu vehemenţă acestei practici. În acest sens, a scris "Disputatio pro
declaratione virtutis indulgentiarum",
text cunoscut sub denumirea de "Cele
95 de Teze" - o listă de întrebări de supus
dezbaterii. Legenda spune că pe 31 octombrie 1517, Martin Luther ar fi bătut
în cuie o copie a lucrării pe uşa bisericii
Castelului din Wittenberg. Probabil că
lucrurile nu s-au petrecut atât de dramatic, el doar a agăţat documentul pe uşă
pentru a anunţa viitoarele discuţii academice pe care le organiza, după cum
era practica vremii.
În iulie 1520, Papa Leon al X-lea a
emis o bulă papală prin care se hotăra că
propunerile lui Luther sunt eretice şi prin
care i se ofereau 120 de zile în care să le
retracteze. Luther nu le-a retras, iar pe 3
ianuarie 1521 Papa Leon al X-lea l-a excomunicat din Biserica Catolică. Pe 17
aprilie, în acelaşi an, Martin Luther s-a
înfăţişat Dietei din Worms. A refuzat din
nou să-și retracteze tezele, încheind discuţia< "Aici stau. Doamne ajută-mă! Nu
pot face altceva". Pe 25 mai, Împăratul
Sfântului Imperiu Roman, Carol al Vlea, a semnat edictul împotriva lui Martin
Luther, ordonând ca scrierile sale să fie
arse. În următorul an, Luther a rămas ascuns în Eisenach, începând să lucreze la
traducerea Noului Testament în limba
germană. A fost una dintre cele mai ample lucrări ale sale, care a durat 10 ani. Sa întors la Wittenberg pe 1521, unde
mişcarea de reformă iniţiată de scrierile
sale au luat amploare. Nu mai era doar o
cauză teologică< devenise una politică.

Reforma Protestantă
în Transilvania
Deci Reforma Protestantă a fost o
mișcare religioas[ în secolul XVI, care a
fost urm[rită de implementarea unor re-

În județul Satu Mare la ora actuală trăiesc peste 60.000 de enoriași ai cultului reformat. ~n imagine, biserica cu lan\uri,
fotografie de la `nceputl secolului XX, Colec\ia Pu;ca;
forme de teologie și practică în viața bisericii. Această mișcare reformatoare sa extins preponderent în bisericile apusene din Germania, Anglia, Franța și Elveția, precum și în toate țările nordice
ale Europei.
Reforma Protestantă s-a răspândit în
Transilavania, unde au fost înfiinţate mai
multe biserici reformate, mai ales între
saşi şi maghiari, dar inclusiv şi pentru
populația vorbitoare de limbă română.
Datorită tensiunilor sociale între românii
de rit bizantin şi cei reformaţi, mişcarea
de reformă între români a eşuat, ultima
biserica reformată română stingându-se
din existenţă pe la mijlocul secolului XIX
în Ţară Haţegului.
Din punct de vedere spiritual, Reforma Protestantă reprezintă nu doar o
schismă în sânul Bisericii din Apus, ci și
o trezire religioasă cu o amploare atât de
mare încât, la începutul secolului al XVIa, din harul lui Dumnezeu, nordul Europei şi o parte din centrul continentului
ies din întunericul spiritual în care au
fost ţinuți vreme de mai multe veacuri
datorită superstiţiilor şi abuzurilor papale. Locuitorii acestor ţinuturi simt prezenţa lui Dumnezeu şi încep să cunoască
Cuvântul Sfânt şi să afle voia pe care
Dumnezeu o are faţă de fiinţele create.
Întunericul în care se adâncise Biserica
lui Cristos în timpul Evului Mediu era
acum străpus de raze de lumină, învăţătura Bisericii Primare devenind din
ce în ce mai de actualitate. În anul 1517
la Witemberg, Luther şi-a manifestat în
mod public dezacordul pentru practicile
şi corupţia existenţa în biserica Romei,
prin afişarea celor 95 de teze, ceea ce va
face ca Europa să se dividă în două şi să
complice şi mai mult situaţia din Transilvania şi Ungaria. Reforma va avea succes în Transilvania datorită aderării marii
nobilimi şi a saşilor, care prin legăturile
de rudenie cu cei din Germania şi prin
studenţii avuţi la universităţile germane,
vor aduce aceste idei noi în spaţiul Transilvaniei şi care se vor materializa în noi
biserici. În marea nobilime, în cazul nostru (Satu Mare) în familia Dragfi, reformatorii vor găsi ocrotitori şi finanţatori
pentru publicarea şi răspândirea Reformei. Martin Luther a fost unul dintre primii educatori care a pus accentul pe ne-

voia generală a unui învăţământ obligatoriu, ca oamenii, încă de mici să poată
citi Scriptura. Atât Luther, cât şi Jean Calvin (inițiatorul francez al Reformei Protestante), au fost buni dascăli şi au avut
o contribuţie uriaşă la dezvoltarea învăţământului şi implementarea acestuia
în Europa şi în Transilvania.

Primul sinod protestant
a avut loc la Ardud
În 1545 Ardudul era încă în posesia
familiei Dragfi, care adăposteau la curtea
lor o mulţime de fruntaşi ai Reformei
din nord-vestul Transilvaniei, cel mai cunoscut dintre ei fiind Kopácsi István, fost
preot franciscan, care având o bună pregătire teologică, studiind personal cu
Martin Luther la Wittemberg, va conduce primul sinod protestant din fostul Regat al Ungariei. Primul sinod a fost ţinut
în Ardud în 1545. Tot la Ardud va pune
bazele unei şcoli de teologie, în care se
vor studia limbile clasice şi gramatică şi
va deveni una dintre cele mai bune şcoli
de teologie din comitatul Satu Mare. În
anul 1547 Kopácsi István, la chemarea
locuitorilor din Baia Mare, se duce în
Maramureş unde va predica Cuvântul
Lui Dumnezeu timp de doi ani şi pune
bazele unei şcoli, care va rămâne renumită în epoc[> şi anume Schola Rivulina,
unde Kopácsi va fi şi rector. La această
şcoală, timp de aproape două sute de ani,
vor studia şi copii ai nobililor români
care vor trece la Reformă> unii dintre ei
vor influenţa viaţă Transilvaniei. Una
dintre trăsăturile de baza ale Reformei a
fost traducerea Bibliei în limbile vorbite
de către popor. Reforma Protestantă coincide în multe aspecte istorice, culturale
şi artistice cu Renaşterea. Renaşterea este,
spre deosebire de Reforma Protestantă,
o mişcare revoluţionar - culturală care a
avut drept scop readucerea în actualitate
a culturii şi gândirii.
Pătrunderea ideilor Reformei în
Transilvania a fost favorizată de înfrângerea Ungariei de către Imperiul Otoman, în bătălia de la Mohacs (1526), în
urma căreia Transilvania va deveni principat autonom sub suzeranitate otomană,
iar catolicismul nu va mai fi protejat ofi-

cial de autorităţile de stat.

Calvinismul la Satu Mare
Întemeietorul acestei confesiuni a
fost Jean Calvin (1509-1564), preot catolic francez, care a aderat mai întâi la
protestantismul luteran, apoi a dus mai
departe ideile lui Luther. Învăţătura de
credinţă a calvinismului a fost concentrată şi sistematizată în două documente
de bază după Biblie< "Catehismul de la
Heidelberg” (1563) şi "A doua confesiune helvetică" (1566).
Pătrunderea învăţăturii reformate a
fost facilitată de posibilitatea predicării
în limba maternă, ceea ce la vremea respectivă Biserica Romano-Catolică nu îngăduia (liturghia fiind oficiată în întregime în limba latină).
Biserica Reformată a fost recunoscută în mod oficial în anul 1564 de principele Transilvaniei Ioan Sigismund. Sinoadele din 1564 şi 1567 au pus bazele
organizatorice ale calvinismului din
Transilvania. Între 1567 se înfiinţează
Episcopia Reformată din Ardeal.
După ocuparea Transilvaniei de către
Imperiul Habsburgic se recunosc şi întăresc drepturile Bisericii Catolice, iar
reformaţii au fost obligaţi să restituie catolicilor multe lăcaşuri de cult.
După primul război mondial şi unirea Transilvaniei cu România, parohiile
din Banat, Crişana şi Maramureş, care
până atunci erau sub jurisdicţia unor
eparhii din Ungaria, au format o nouă
episcopie, cu sediul la Oradea< Eparhia
Reformată de pe lângă Piatra Craiului,
de care apartin și bisericile reformate din
județul Satu Mare.
Biserica Reformată din România numără în prezent peste 700.000 de suflete,
în marea majoritate maghiari, organizaţi
în două eparhii (Cluj şi Oradea), cu circa
1.000 de lăcaşuri de cult, în care slujesc
aproape 800 de preoţi. În județul Satu
Mare la ora actuală trăiesc peste 60.000
de enoriași ai cultului reformat, reuniți
în aproape 100 de comunități cu tot atâtea biserici, nevoile lor spirituale fiind
deservite de circa 75 de preoți.
Pastor reformat
Rácz Ervin

Pomenirea Mor\ilor
`n tradi\ia poporului
rom]n
Poporul român crede cu tărie în
viaţa de după moarte. Fiecare creștin
are convingerea fermă că odată cu
moartea nu se sfârșește totul. Moartea
este concepută ca un sfârșit al vieţii pământești și totodată ca un început al
vieţii cerești sau al osândei veșnice, depinde cu cine ai trăit pe pământ< cu
Hristos sau cu diavolul. Unii oameni
mor împăcaţi cu Dumnezeu și cu semenii prin Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei, iar alţii se duc
nepregătiţi la întâlnirea cu Judecătorul
suprem. Este știut faptul că omul își
pregătește starea în viaţa viitoare încă
de pe pământ, potrivit înţelepciunii populare< „Cum îţi așterni, așa vei dormi!”
După moarte nimeni nu mai poate lucra nimic pentru propria sa mântuire,
fiindu-i de folos numai rugăciunile Bisericii și ale celor rămași în viaţă. Astfel,
se ridică parastase și se fac pomeniri
pentru sufletele celor plecaţi pe drumul
fără de întoarcere, fiind rânduite anumite zile speciale în curgerea anului
pentru acestea, cum ar fi, de pildă< zilele
de sâmbătă, Moșii de iarnă, Moșii de
vară, Moșii de toamnă, sâmbetele din
cadrul Postului Mare (exceptând Sâmbăta Mare). În același timp, se aprind
lumânări în biserici și pe morminte.
Potrivit religiei creștine, ziua de
sâmbătă este închinată morţilor, întrucât Mântuitorul Iisus Hristos, răstignit
vineri pe cruce, a stat toată sâmbăta în
mormânt, înviind duminica. Rugăciuni
pentru mântuirea sufletelor de păcate
se pot face și în alte zile, dar pomana
cea mai bine primită de Dumnezeu este
cea făcută sâmbăta. (...)Urmașii au datoria să-și amintească de înaintașii lor
morţi și să nu uite că și cei de pe lumea
cealaltă au nevoie de rugăciune, întocmai ca și cei care încă mai trăiesc.
Omul, cât timp trăiește pe pământ,
trebuie să se gândească și la sufletul
său, făcând milostenie din ceea ce are,
iar atunci când dăruiește ceva să zică<
„Pe lumea asta ţie, pe cealaltă mie!” Îngrijirea pentru suflet, în perspectiva
vieţii viitoare, constituie una dintre
preocupările de bază ale creștinului.

Moșii de toamnă – 4 noiembrie
2017
În anumite părţi “se ţine” așa-numită sâmbătă a „Moșilor de toamnă”
(Pr. prof. dr. Ene Braniște, “Liturgica
generală”) în care se fac pomeniri
obștești pentru morţi, dar care, nefiind
înscrisă în cărţile de slujbă, nu e aceeași
în toate regiunile unde se practică acest
obicei. În unele zone, lucrul acesta se
face într-una din sâmbetele dintre sărbătoarea Sfântului Dumitru (26 octombrie) și cea a Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie), în altele
s-a fixat sâmbăta de după sărbătoarea
Sfinţilor Arhangheli ori ultima sâmbătă
dinainte de lăsarea secului de Crăciun,
iar în altele sâmbăta dinainte de Sfântul
Dumitru sau în cele două sâmbete consecutive de după Sfântul Dumitru.
Această pomenire de toamnă a
morţilor pare să fie de origine destul
de veche (sec. IX) și ea are un corespondent atât la catolici, care fac pomenirea generală a morţilor la 2 noiembrie, cât și în Biserica rusă, care practică
o pomenire generală a morţilor, îndeosebi a ostașilor căzuţi în războaie, în
sâmbăta dinainte de Sfântul Dumitru,
fixată ca atare încă din sec. al XIV-lea
(1380). Ca moși, zice Tudor Pamfile,
adică drept bucate de pomană, se dă
grâu fiert cu unt sau untură, cu lapte
sau brânză. Nu lipsesc nici colacii sau
lumânările.
Preot dr. Cristian Bolo;
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:tefan Novak revine la pupitru în 23 noiembrie cu scurte opusuri pentru vioară ;i orchestră
alături de Simfonia 29 de Mozart, iar concertul dedicat Zilei Naționale oferă spre audiție, printre
altele, “Poema română” de George Enescu.

Zilele Muzicale S[tm[rene la final,
stagiunea ofer[ noi surprize
Concertul de joi seară al formației maghiare Budapest Saxophone Quartet a pus punctul final
ediției jubiliare cu numărul 40 a
festivalului internațional “Zilele
Muzicale Sătmărene”, manifestare
autumnală tradițională a Filarmonicii “Dinu Lipatti”.

pe scena Filarmonicii într-un recital dedicat memoriei victimelor Holocaustului, în care alături de Ladislau Rooth ;i
soprana Nicoleta Colceiar auj evoluat
sătmărenii Rudolf Fatyol ;i Judith Budean-Mihaly, cu care ne vom reîntâlni
săptămâna viitoare în recitalul “Sonete
;i sonate”. Festivalul s-a încheiat cu muzica profundă a piani;tilor Ranki Dezso
;i Klukon Edit ;i cu aranjamentele ingenioase, de virtuozitate, ale saxofoni;tilor din Budapesta.

Printre invitaţii de marcă ai festivalului îi mai amintim pe pianiştii Josu de
Solaun (Spania, laureat al Concursului
“Enescu” în 2014) şi Alexei Nabioulin
(Rusia), dirijorii Robert Houlihan, Tiberiu Soare, Adrian Petrescu, Ladislau
Rooth, Corul Naţional de Cameră “Madrigal”, Budapest Saxophone Quartet,
oboistul Armin Cora, Cvartetul de coarde Tiberius, Orchestra de cameră “Szabolcsi” din Nyiregyhaza ;i mulți alții.

Viitorul apropiat

Seri pline de muzică
Concertul inaugural din 28 septembrie a fost marcat de prezența pianistului
Josu de Solaun, impresionant în textura
complexă, atât din punct de vedere muzical, cât ;i emoțional, a Concertului nr.
3 de Bartok, urmat de o interpretare îngrijită, convingătoare, a frumoasei Simfonii “Ucrainiene” de Ceaikovski, dată
de orchestra condusă de irlandezul Robert Houlihan.
Au urmat două seri baroce, la Carei
;i Satu Mare, în care violonistul Rudolf
Fatyol a onorat memoria mentorului
său, regretatul maestru :tefan Ruha,
cântând alături de orchestra de cameră
din Nyiregyhaza concerte de Vivaldi,
Bach ;i Haydn.
Alte două seri de mare încărcătură

Budapest Saxophone Quartet a oferit concertul de `nchidere al edi\iei jubiliare cu num[rul 40
aveau să urmeze, cu prima prezență a
cunoscutului Tiberiu Soare la conducerea orchestrei, revalorizând Simfonia
I de Rahmaninov ;i creând multă emoție în Larghetto, alături de prestația elegantă ;i rafinată a pianistului rus Alexei
Nabiulin, confirmată câteva zile mai
târziu într-un recital solo. Despre vizita

Corului Madrigal am mai scris destul
de mult, ea rămâne amintirea unui tur
de forță de un rar rafinament.
A urmat reîntâlnirea cu dirijorul
Adrian Petrescu și o excelentă interpretare a Simfoniei a 4-a, “Tragica”, de
Schubert, care confirmă valoarea în
cre;tere a orchestrei. Recitalul cvarte-

tului de coarde Tiberius al Filarmonicii
din Târgu Mure; ne-a prilejuit reîntâlnirea cu muzica de maturitate a lui Mozart. Tot o reîntâlnire, cea cu opereta,
ne-a adus veteranul maestru Ladislau
Rooth, alături de un cvartet de soli;ti
legați de Opera din Timi;oara. Cu o zi
înaiinte, muzica evreiască ;i-a găsit loc

După finalul festivalului se intră în
programul obi;nuit de stagiune, care
rezervă unele surprize plăcute chiar în
cele două luni rămase din acest an. Primul eveniment, joia viitoare, va fi recitalul “Sonete ;i sonate” cu Rudolf Fatyol
;i Judith Budean-Mihaly în muzică barocă ;i actorii Kovacs Eva, Radu Botar
;i Rappert-Vencz Gabor în sonete de
Shakespeare. Va urma o nouă seară de
“Bijuterii muzicale” cu Franz Lamprecht
;i harpista Nagy Orsolya, iar în 16 noiembrie un interesant recital cu triouri
de :ostakovici ;i Ravel. :tefan Novak
revine la pupitru în 23 noiembrie cu
scurte opusuri pentru vioară ;i orchestră alături de Simfonia 29 de Mozart,
iar concertul dedicat Zilei Naționale
oferă spre audiție, printre altele, “Poema
română” de George Enescu.
În decembrie ne a;teaptă reîntâlnirea cu dirijorul Alexandru Mija, cu
Concertul pentru oboi de Mozart ;i
“Preludiile” lui Liszt printre piesele programului, iar dirijorul Nicola Giuliani
va închide anul muzical la Satu Mare ;i
Carei în 14 ;i 15 decembrie.

~nsemn[ri despre Tranzit Feszt< “E prea târziu s[ fii Napoleon”
Teatrul Odeon a încheiat Festivalul
de teatru Tranzit Feszt cu o reprezentație
pe măsura așteptărilor, bine primită de
publicul sătmărean. Scrisă de mai bine de
un secol, piesa mai puțin cunoscută a renumitului dramaturg irlandez George
Bernard Shaw, își păstrează actualitatea.
Cu un subiect inspirat din confruntarea
armată dintre două comunități mici, piesa ajunge la încheierea că unde nu ajung
armele, ajunge comerțul, valabilă cu deosebire și în zilele noastre.
În urma unor întâmplări complicate
comic, un mercenar elvețian ascuns în
casa unui ofițer din tabăra inamică reușește nu numai salvarea ci și împlinirea
erotică, reușind să atragă de partea sa concursul foștilor inamici. E și o afirmare a
ideii că adevărata iubire triumfă și în împrejurările grave ale războiului. Acesta ar
fi deznodământul intrigii erotice a piesei.
Dar „Soldatul de ciocolată” nu este o
simplă comedie umoristică, cu subiect
erotic, o scriere de divertisment. Există o
diferență mare între umor și satiră. Renumitul actor Arcadii Rajkin afirma că
„la un spectacol de umor toată lumea din
sală râde, la unul de satiră cel puțin unul
din sală plânge”. Dintre treptele contradicției comice – umorul, ironia, satira,
sarcasmul – dramaturgul irlandez preferă
ironia. Într-un amplu studiu consacrat
acestei structuri comice, Vladimir Jankélèvich afirmă că ironia este duplicitară;
se preface că acceptă eroarea și chiar o
cultivă pentru a-i evidența proporțiile
maxime și a răsturna astfel din interior

întregul eșafodaj construit pe baze greșite.
Ironia înseamnă întotdeauna o răsturnare de situație și, mai ales, de valori. Richard Rorty, un teoretician renumit al
postmodernismului, observă că răzbunarea cea mai cruntă asupra unei persoane este descrierea ei ironică. Aceasta pentru că relativizează până la ridiculizare și
anulare temeiuri și valori considerate inatacabile, absolute.
Ca mai toate piesele, plăcute și neplăcute, ale lui Bernard Shaw și aceasta
este o comedie ironică. Viziunea ironică
îi permite relativizarea percepțiilor eronate ale unor dimensiuni existențiale de
importanță decisivă pentru soarta ființei
și a unor cuprinzătoare comunități umane. În acest caz dezvăluie percepția eroizantă a militarismului care cuprinde deopotrivă comunități mari și mici, și care
se înteține nu din experiența concretă, ci
din considerente cu totul străine de realitate.
Concepută ca o poveste de dragoste
în timp de război, piesa prilejuiește o dezvăluire ironică a percepției eroizante a
războiului. Involuntar spectacolul mi-a
amintit versurile unui prea puțin cunoscut poet român, din care am ales și titlul
acestor însemnări: „E prea târziu să fii
Napoleon / S-au dus armatele de cavalerie; / Sunt cel mai simplu țap ispășitor /
Stimate Domnule, sunt cap de serie.”
Dincolo de condamnarea războiului, de
care nu sunt străine nici națiunile mici,
piesa propune și o relativizare și reducție
ironică a ipocriziei omenești dispusă să

ignore, sub acoperirea eroismului, suferința umană, frica, lașitatea din spatele
unor eroice „res militares”. Pe acestea le
cunoaște bine mercenarul elvețian, alias
un burghez foarte bine situat material,
care știe să profite și de situațiile ingrate.
Fiind destul de departe de teatrul bucureștean căruia nu i-am urmărit activitatea, nu cunosc destul de bine actorii și
palmaresul lor spre a face nominalizări.
M-aș fi așteptat la precizările necesare în
programul Festivalului, dar înțeleg că, în
alternativa dublurilor, e dificil de stabilit
cu mult timp înainte cine va interpeta
fiecare rol. Soluția ar fi fost un program
de sală al piesei, dar condiția de turneu
nu a permis și această împlinire care în
zilele noastre poate însemna un răsfăț al
teatrului. Dacă alte teatre duc lipsă de
actori și procedează la opțiuni repertoriale și în funcție de această condiție, Teatrul Odeon dispune de o trupă cu posibilitatea dublurilor și, evident, a respectării repertoriului stabilit la începutul stagiunii. Oricum în „Soldatul de ciocolată”
au evoluat actori profesioniști, care au interpretat pe măsura unei valoroase experiențe o piesă de idei realizată într-o viziune ironică accentuată.
Regizorul Andrei Șerban, un nume
care nu mai are nevoie de nici o prezentare, a realizat un contrast edificator între planul real și cel imaginar, între condiția reală a mercenarului abil și cea a
eroului creat de imaginația unei lumi depășite. În poziție de eiron, tânărul care
urmează o traiectorie eroizantă, se dove-

dește o fantoșă a aspirațiilor inconsistene
ale unei societăți depășite. Prerogativele
acestei funcții comice le va prelua mercenarul elvețian, exponentul unei mentalități realiste, cuceritoare.
Funcția comică opusă, de alazon, personaj cu atribuții obstructive, o exercită
în piesă ofițerul rus, cel care domină întreaga societate comică și erotică. Acesta
decide și asupra libertății cuvântului, situație în care personajele capătă un fel de
„curaj cu voie de la armată”, nu de la poliție, cum spunea Nenea Iancu. Prin numeroase articulații ale spectacolului regia
urmărește evidențierea semnificațiilor
piesei, mesajul acesteia fiind astfel amplificat prin adevărate accente de actualitate. Experiența din domeniul operei sa observat în ilustrația muzicală a spectacolului, aria din „Ernani” susținând
momentele de afirmare a viziunii romantic eroizante.
Decorul a contribuit la o simultaneizare a scenelor spectacolului, a accentuat
contrastele și a sporit tensiunea încurcăturilor comice. Elementele de kitsch prezente în unele momente au sugerat semnificații similare implicate în sintagma
din titlu și în susținerea inconsistenței viziunii eroizante, depășite. În acord cu
funcționalitatea decorului mișcarea scenică a detașat momentele emfatice ale
eroizării, urcarea protagoniștilor pe un
soclu statuar efemer, o simplă masă de
lemn contribuind la relativizarea discursului și poziției personajelor.
Fără să realizeze excepția, dar cu o regie

care accentuează puternic semnificațiile
contemporane ale piesei și cu o echipă
de actori talentați și experimentați, pentru care scena nu mai are multe secrete,
Teatrul Odeon a creat un crescendo potrivit pentru finalul Festivalului.
* * *
Fără pretenția unor concluzii cuprinzătoare pot afirma că reluarea festivalului
este binevenită, în primul rând pentru
publicul sătmărean care a vizionat spectacole cu mesaje valoroase, actuale, dar
și cu concepții regizorale moderne, cu o
diversitate de modalități și stiluri de interpetare actoricească, prilejuind momente de reală satisfacție estetică. Totodată a vizionat spectacole experimentale,
constituite pe confruntarea actuală dintre
civilizația cărții și cea a imaginii, având
posibilitatea să-și prefigureze un orizont
de aștepatare culturală, să opteze între
modalități spectaculare distincte. Cred
că a apreciat prezența unor echipe tinere,
al căror talent și pricepere a depășit etapa
promisiunilor.
Sălile au fost pline, s-a asitat și la spectacolele în aer liber, iar apluzele și atențiile
acordate actorilor au răsplătit cu generozitate performanțele actului artistic.
Pentru specialiști, în urma confruntării
cu concepții și experiențe diverse, festivalul a însemnat cu siguranță un prilej
de reflecție și o sursă de inspirație profesională.
Alexandru Zotta
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De-a lungul anilor colecţia s-a tot mărit şi însumează acum peste 400 de vagoane şi 100 de locomotive
pe care le păstrează în cutii şi dulapuri. Pentru machete inspiraţia este dată de aspectele din natură care
l-au impresionat. Miniaturile sunt modificate, pictate pentru a se potrivi cu decorul machetei. Majoritatea
clădirilor sunt făcute după poze, iar o căsuţă poate valora chiar şi 600 de euro.

MAGAZIN

Janos Bakai, un s[tm[rean pasionat
de trenule\e ;i ma;ini miniaturale
La 16 ani a realizat prima dioramă cu trenuleţe funcţională
Janos Bakai este un angajat al
Muzeului Județean, unde a expus
de curând o parte din colecția sa
de miniaturi< 47 de blindate, 12
locomotive şi două automotoare.
Acesta s-a născut în 2 martie
1969, în Arad, unde a și studiat.
Clasele primare și gimnaziale lea făcut la Şcoala Generală Nr. 1.
Până în clasa a X-a frecventat Liceul Industrial de Prelucrare a
Lemnului, iar apoi a urmat Şcoala
UCECOM din Arad. Liceul l-a făcut la seral, între anii 1993 și 1996,
la Grupul Şcolar Csiky Gergely.
Şi-a completat studiile la Şcoala
de Artă din Satu Mare, la secția
de grafică, în perioada 2006-2009,
de unde a obținut o diplomă de
grafician.

Ora de iarnă se aplică în fiecare an,
în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. În anul 2017,
trecerea la ora de iarnă va avea loc în 28
octombrie.Trecerea la ora de iarnă înseamnă c[ vom dormi mai mult cu o oră,
ceasurile fiind date înapoi. Ora 4 va deveni ora 3. Astfel, duminică, 29 octombrie, va fi cea mai lungă zi din an, având
25 de ore. Mecanismul prin care se
schimbă ora, primăvara și toamna, este
folosit în peste 100 de țări din lumea întreagă. România a aderat la ora de vară
în 1932.

Cum ne influenţează
sănătatea?
Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru
a se adapta la ora de iarnă, deoarece trebuie să se culce cu o oră mai devreme
decât s-au obișnuit. Pentru cei care suferă
de anumite probleme de sănătate, efectele
schimbării ritmului biologic ar putea fi
mai serioase.
Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic și odată cu el pot surveni și
dereglări hormonale, mai ales în ceea ce
privește melatonina, hormonul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic
al organismului.
Trecerea la ora de iarnă poate declanșa scăderea vigilenței și chiar oboseală
accentuată. Studii recente au arătat că
schimbarea orei poate afecta în cazuri
extreme sănătatea mintală. Potrivit unei
cercetări efectuate de oameni de știință
australieni, numărul de sinucideri este
mai mare în primele săptămâni după trecerea la ora de vară față de restul anului.
Studiile cercetătorilor au evidenţiat
o serie de efecte negative ale trecerii la
ora de iarnă, printre care se numără< irascibilitatea, tulbur[rile de somn și cresterea nivelului de stres> perturbarea rutinei
zilnice, care ne ajută să fim organizaţi și
să ne dozăm energia corespunzător> instalarea asteniei de toamnă. Modificarea
orei de trezire duce la un stres la care organismul reacţioneaz[ prin creșterea activităţii sistemului nervos simpatic și a
nivelului citokinelor proinflamatorii.
Acestea se asociază expunerii prelungite
la lumin[ și modificări în secreţia melatoninei cu efect asupra reglării ritmului
circadian (somn-veghe), explică medicul
Ciuhodaru.

~n urm[ cu câteva zile mai târziu
ne-a povestit despre pasiunea pentru
trenuleţe în biroul său de la muzeu. În
încăperea mică muzica blues răzbate
prin boxe. Cutii colorate înghesuite pe
podea restrâng şi mai tare spaţiul. O
parte dintr-o machetă aşteaptă pe masă
să fie terminată, iar o altă jum[tate stă
sprijinită de un dulap. De cum intră
în birou, Janos Bakai se aşează în faţa
machetei şi începe să povestească cu
mândrie despre ea. Munceşte de mult
timp să o realizeze, fiecare element al
ei e lucrat cu migală şi cu răbdarea pe
care numai un om îndrăgostit de munca lui o poate avea. Macheta ilustrează
gările dintre Valea lui Mihai şi Satu
Mare. Lucrează la ea de doi ani şi speră
că în ianuarie va fi gata, deşi nu e sigur.
În 2021 se sărbătoresc 150 de ani de la
inaugurarea liniei.

Janos Bakai are o colecţie
impresionantă de trenuleţe
şi de blindate
Realizarea de machete este partea
preferată din munca lui. Pe lângă asta,
Janos Bakai are o colecţie impresionantă de trenuleţe şi de blindate. Pe
cele din urmă le adună mai degrabă
din obişnuinţă< "Blindatele sunt doar
un hobby, colecţia sunt trenuleţele".
Dragostea pentru trenuleţe l-a urmărit încă din copilărie. Îşi aminteşte
cu nostalgie despre drumul pe care îl
străbătea cu trenul până la bunici<
"Când eram mic îi vizitam de multe
ori pe bunici împreună cu părinţii mei.
Călătoream cu trenul pentru că nu
aveam maşină". Odată cu fascinaţia
pentru trenuri a apărut şi primul trenuleţ miniatural pe care l-a primit la
vârsta cinci ani, iar de la şase-şapte ani
a început să le şi colecţioneze.
În adolescenţă a reuşit să îmbine
cele două pasiuni combinând colecţia
de trenuleţe cu machetele. La 16 ani a
realizat prima dioramă cu trenuleţe
funcţională. Însă nu acesta a fost momentul în care a decis să se dedice în
totalitate realizării de machete. La fel
ca orice tânăr cu un viitor întreg în
faţă, şi-a evaluat opţiunile şi a decis că
vrea să devină DJ. A dat la schimb
această primă machetă pentru un magnetofon. Şi-a urmat pasiunea pentru
muzică vreme de câţiva ani, dar, după
cum spune el "în ʹ92 am terminat şi cu
discoteca, m-am liniştit, m-am căsătorit."

În România se
schimb[ ora de var[
;i iarn[ din 1932

Ora de Iarnă este
ora legală oficială
În anul 2000 s-a mutat la Satu Mare
și s-a angajat aici. Rămâne șomer în
2008 și acesta este momentul decisiv
pentru cariera sa de modelist. Avea
niște vagoane rămase ca amintire de la
tatăl său, și a început să facă machete.
În 2009 se angajează la muzeu, iar biroul devine gazda colecțiilor sale.

Spațiul reprezintă o
problemă pentru colecționar
De-a lungul anilor colecţia s-a tot
mărit și însumează acum peste 400 de
vagoane şi 100 de locomotive pe care
le păstrează în cutii şi dulapuri. Pe măsură ce colecţia creştea, depozitarea lor
a început să devină o problemă. "Când
fiica nevestei actuale s-a mutat, s-a eliberat o cameră şi am mutat colecţia
acolo", îşi aminteşte el.
Modelele locomotivelor sunt şi ele
diverse, felul cum le descrie şi le datează seamănă cu o lecţie de istorie.
Are locomotive cu abur, Diesel şi electric, modele CFR, PKP, MAV, DB. Majoritatea modelelor sunt făcute după
cele nemţeşti.
Povesteşte despre Revoluţia Industrială, despre prima locomotivă cu
abur apărută în lume, dar şi despre
apariţia trenurilor în România, în urmă

cu 150 de ani. Colecţia sa cuprinde
chiar şi locomotive din anii ʹ60, așadar
aparțin diferitelor epoci.
Prețurile trenulețelor sunt variate.
"Pe internet se g[seşte orice", ne spune
el. Cea mai scumpă piesă din colecţie
costă aproximativ 500-600 de euro, iar
valoarea totală a colecţiei este de aproximativ 7.000 de euro.
Mărturiseşte că a investit financiar
în miniaturi cam 25%, restul le-a primit la schimb pentru machetele sale<
"Locomotivele şi trenulețele nu le-am
cumpărat. Am făcut o machetă de gară
şi am primit un trenuleţ. Am realizat
și machete cu Star Wars. E un fel de
schimb de mărfuri. De multe ori se întâmplă să primesc dubluri. Pe acestea
ori le schimb, ori le vând şi-mi iau cemi place".
O mare dezam[gire a lui este faptul
că în Satu Mare nu se investeşte în modelism. Marile cluburi se află în Oradea, Arad, Bucureşti şi Ploieşti.

Îngrijirea trenulețelor
cere pricepere și răbdare
În timp ce povesteşte, derulează
poze ale machetelor pe calculator. Pentru machete inspiraţia este dată de aspectele din natură care l-au impresio-

nat. Miniaturile sunt modificate, pictate pentru a se potrivi cu decorul machetei. Majoritatea clădirilor sunt făcute după poze, iar o căsuţă poate valora chiar şi 600 de euro. Materialele
utilizate sunt ieftine, lemn, hârtie, plastic, dar valoarea e dată de orele de muncă investite.
Nici îngrijirea miniaturilor nu e
tocmai o treabă uşoară< "Trenuleţele
trebuie unse periodic, verificate să
meargă bine. Când o piesă se uzează
trebuie să o înlocuiesc. Avantajul e că
am făcut şcoala de lăcătuş şi am răbdare să le repar. Le-am reparat când
ceva se strica sau se rupea. Am locomotive la care am lucrat cinci-şapte
ore".
După atâta timp, nu își poate imagina cum ar arăta munca lui fără miniaturi< "Colecţia de trenuleţe nu e de
vânzare, nici pentru o sumă foarte mare. Dacă le-aş vinde n-aş avea ocupaţie."
Printre atâtea amănunte în legătură
cu tot ce ține de trenuri și trenulețe, o
oră se scurge cu repeziciune. Înainte
să părăsim biroul, artistul dezvăluie ce
ascunde una dintre cutiile de pe podea<
așează pe masă un vagon restaurant de
culoarea roșu aprins.
Vera Pop

Ora de iarnă este ora legală oficială
standard și este legată de conceptul de
oră astronomică, folosită în mod normal
în majoritatea țărilor sau teritoriilor, în
special în emisfera nordică, acoperind
calendaristic, de obicei, perioada cuprinsă între lunile octombrie a unui an și
aprilie a anului următor. Ora de iarnă
este numită astfel prin contrast cu ora de
vară, al cărui scop este folosirea din plin,
cât mai mult timp posibil, a luminii Soarelui, prin mutarea înapoi a orei oficiale
cu o oră. Cel care a gândit prima dată ca
posibilă introducerea acestui tip de orar
convenţional a fost un neo - zeelandez
pe numele său Hudson în anul 1898.
Ora de vară și ora de iarnă au un rol
important în calculele astrologice. Ora
de vară a fost reintrodusă în anul 1979 și
recalculată în 1997, dar a funcţionat și la
mijlocul secolului XX. În programele de
astrologie, ora de var[ apare sub numele
"Daylight Saving".Modificarea fusului
orar, prin revenirea la ora oficială, GMT,
se face din raţiuni ce ţin și în cazul schimbării orei de vară< dacă atunci era necesară adaptarea programului de muncă la
condiţiile de lumină naturală, care vara
se găsește în abundenţă, în acest caz, iarna, nu se face decât o revenire la ora oficială mondială, cea pe care noi o numim
ora de iarnă.
Vlad M.
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Gara Kanazawa - Japonia

Gara Atocha - Madrid

Gara Berlin Hauptbahnhof
Gara Strasbourg - Fran\a
Gara Antwerp - Belgia

Gara Kuala Lumpur - Malaezia

Gara Sirkeci - Istanbul

Gara St. Pancras - Londra

Gare de Lyon - Paris
Gara Haydarpasa - Istanbul

Gara Innsbruck - Austria

Gara Berlin Hauptbahnhof

Cele mai impresionante g[ri din lume
Ne plac trenurile pentru c[ sunt
relativ rapide, destul de ieftine ;i, nu
`n ultimul r]nd, prietenoase cu mediul. Sigur, este vorba ;i despre plăcerea drumului, dar foarte importante
sunt ;i gările. Fie ele găzduite de complexe gotice încărcate istoric sau de
terminale ultra-moderne, cele mai
impresionante gări din lume surprind
nu doar printr-o arhitectur[ uluitoare
sau un design inedit, ci ;i prin elemente complet atipice, ca o junglă,
un bar sau o plajă, aproape f[c]ndune s[ pierdem trenul!
Chiar dac[ `n prezent este un mijloc
de transport poate mai pu\in utilizat,
c[l[toria pe c[ile ferate se situa `n trecut
`n fruntea inova\iilor, revolu\ion]nd modul de a c[l[tori ;i determin]nd monarhii,
arhitec\ii ;i proiectan\ii ora;elor s[ construiasc[ sta\ii de tren grandioase pentru
a impresiona pasagerii. De la extravagantele g[ri `n stil Beaux Arts la capodoperele
ultra-moderne, iat[ o selec\ie a celor mai
frumoase ;i interesante g[ri din lume.
Denumită ;i Catedrala-Gară, sta\ia
feroviară centrală Antwerp arată, cu adevărat, mai mult ca un templu decât ca o
gară. Construit între 1895 ;i 1905, vastul
dom de deasupra sălii de a;teptare, remarcabila structură a viaductului ;i eclectismul extraordinar al aspectului clădirii
i-au încântat pe călători vreme de peste
un secol. Desigur, există în incinta gării
;i o "galerie a diamantelor", cu peste 30
de magazine, altfel nu ar fi Belgia.
Gara londonez[ St. Pancras, celebră
pentru arhitectura sa în stil victorian, a
fost construită între 1864 ;i 1868. Uimitoarea sta\ie feroviară istorică a trecut la
un pas pe lângă demolare în 1960, fiind
reconstruită ;i renovată în anii 2000. În
2007, gara a fost oficial redeschisă sub denumirea de St. Pancras International, ofe-

rindu-;i serviciile, printre altele, trenurilor
interna\ionale Eurostar. Gara reamenajată
găzduie;te două statui impozante - statuia
lui John Betjeman ;i Punctul de Întâlnire,
o statuie din bronz înaltă de nouă metri
înfă\i;ând un cuplu. Iar pentru cei plictisi\i în a;teptarea trenului, complexul
oferă un pahar "cu bule" în cel mai lung
bar de ;ampanie din Europa.
Un petic de junglă în mijlocul unei
gări este emblema absolut unică ;i fantastică din Estación de Atocha, din Madrid. Atocha, care s-a înăl\at în 1851 în
capitala Spaniei, a fost "înverzită" de faimosul arhitect spaniol Rafael Moneo, care
a decis să transforme vechea clădire a gării
într-o grădină exotică. "Jungla" acoperă
o suprafa\ă de aproximativ 4.000 de metri
pătra\i ;i găzduie;te cca. 500 de specii,
printre care se numără plante carnivore
;i broa;te \estoase. În aceea;i gară se află
;i un club de noapte.
Cel mai mare nod feroviar al Europei,
gara Berlin Hauptbahnhof, este cu adevărat o piesă arhitecturală modernă impresionantă ;i aproape o atrac\ie turistică
în sine a fremătătoarei capitale germane.
Finalizată în 2006, Gara Centrală din Berlin este dispusă pe două niveluri ;i 14 platforme, găzduie;te aproximativ 80 de magazine (îndeplinind, practic, ;i rolul de
mall) ;i se învecinează cu o plajă. În plus,
ca func\ie ce-i motivează îns[;i existen\a,
gestionează aproximativ 1.100 de curse
feroviare na\ionale ;i interna\ionale diferite. Marile suprafe\e vitrate din componen\a clădirii permit luminii să pătrundă
la toate nivelurile gării berlineze, scheletul
din o\el cu forme futuriste fiind laitmotivul acestei construc\ii unice.
Angajamentul Austriei fa\ă de design-ul modern ;i de arhitectura unică este
foarte bine reflectat în gara Nordpark Cable. Conceptul sta\iei feroviare, amplasate
în Innsbruck, a fost creat de faimosul studio britanic Zaha Hadid Architects. Complexul este compus din patru gări diferite

;i totu;i similare ca formă, al căror aspect
se aseamănă cu ghea\a naturală ;i cu forma\iunile din zăpadă. Pentru a crea asemenea construc\ii unice, arhitec\ii au folosit tehnologii dezvoltate în cadrul industriei auto.
Gare de Lyon este una dintre cele ;ase
gări principale din Paris, dar ;i cea mai
pitorească at]t pentru frumuse\ea original[, c]t ;i pentru opulentul s[u restaurant „Le Train Bleu”, care a g[zduit personalit[\i precum Salvador Dalí, Coco
Chanel, Brigitte Bardot ;i Jean Cocteau.
Zeci de milioane de pasageri trec prin Gare de Lyon în fiecare an, fiind una dintre
cele mai aglomerate din Europa. Clădirea
în stil clasic a fost construită pentru Expozi\ia Mondială din 1900, de-a lungul
timpului fiind modernizată pentru a acomoda faimoasele TGV-uri care îi poartă
pe călători în toate col\urile Europei.
Proiectată în 1883 de către arhitectul
german Johann Jacobsthal, Gara din
Strasbourg, Fran\a, a redevenit faimoasă
în urma renovării din anul 2007, printrun design complet împrospătat, asigurat
de împrejmuirea cu un cocon din o\el ;i
sticlă a vechii clădiri. Adaosul, lung de
120 de metri, aplicat pe fa\ada gării, a fost
subtil integrat în aerul istoric al
construc\iei fran\uze;ti. Spa\iul cu o
lă\ime de 25 metri lăsat între dom ;i clădire serve;te ca zonă de acces de tranzi\ie
pentru trenuri, metrouri ;i autobuze.
În centrul ora;ului Porto, Gara São
Bento se distinge prin arhitectura sa eclectică fa\[ de restul clădirilor albe. Nu este
nici cea mai mare, nici cea mai importantă
gară din Porto, dar este cea mai frumoasă.
Chiar dacă nu trebuie să prinzi un tren
de aici, po\i vizita acest obiectiv minunat
pentru a admira mozaicurile enorme din
vestibul. Realizate din plăci ceramice în
diferite nuan\e de albastru denumite "azulejo", mozaicurile prezintă peisaje ;i diferite momente importante din istoria
ora;ului Porto. Mozaicurile sunt formate

din 20.000 de plăci de ceramică ;i au fost
montate timp de 11 ani.
Gara Haydarpa;a din Istanbul este situat[ pe malurile Bosforului, în cartierul
Kadikoy. Construc\ia neo-clasic[ a fost
finalizat[ `n 1909 ;i arat[ destul de european datorit[ arhitec\ilor germani care
au r[spuns de conceptul ei. Ace;tia au angajat pietrari germani ;i italieni pentru
sculptura `n piatr[, iar rezultatul este fabulos.
R[m]nem tot `n Istanbul unde, `n
apropiere de spectaculosul palat Topkapi,
a fost inaugurat[ în 1890 Gara Sirkeci, ca
terminal al Orient Express-ului venit
dinspre Paris. Sta\ia `mbin[ elemente ArtNouveau cu detalii arhitecturale otomane,
vitralii ;i fa\ad[ de c[r[mid[ cu piatr[.
Tot aici pot fi admirate dot[rile moderne
de `nc[lzire ;i de iluminat de la acea vreme. De;i vechea intrare nu mai este folosit[, trenurile continu[ s[ treac[ prin
sta\ie.
Grand Central din New York ;i-a
s[rb[torit centenarul `n 2013. :i ast[zi i
se pot admira plafonul cu pictura mural[
ce aduce cerul deasupra pasagerilor, arcadele de gresie, ghi;eele de bilete ;i candelabrele care se p[streaz[ la fel de magnifice ca `n secolul trecut. Este una dintre
cele mai fascinante destina\ii turistice ale
New York-ului, care `;i poart[ pasagerii
;i turi;tii nu doar `n spa\iu, ci ;i `n timp.
Union Station este una dintre piesele
de rezisten\[ ale ora;ului Washington
D.C., a c[rui arhitectur[ a fost inspirat[
de o serie de stiluri architecturale – se pot
vedea elemente clasice care includ Arcul
lui Constantin la exterior ;i spa\iile boltite
de la interior similare B[ilor lui Diocletian, inscrip\ii de piatr[ ;i sculptur[ alegoric[ `n stil Beaux Arts. Sunt folosite din
plin materiale scumpe precum marmura,
frunze de aur ;i granitul alb. Tot aici se
g[sesc ;ase statui colosale care reflect[
mi;carea american[ ‘renanscentist[’< Prometeu, Thales, Themis, Apollo, Ceres ;i

Arhimede. Un punct de atrac\ie `l reprezint[ ;i apartamentul reziden\ial (ocupat
acum de un restaurant) care imit[ forma
Biroului Oval ;i ai c[rui pere\i, de;i par a
fi acoperi\i cu piele ;i mahon, `n realitate
sunt fresce.
Plasat[ `ntr-un loc istoric cu greutate
cultural[ – un cartier al ghei;elor ;i samurailor -, gara Kanazawa din Japonia,
dat[ `n folosin\[ `n 2005, a fost deopotriv[
l[udat[ ;i criticat[ din cauza contrastului
dintre arhitectura ultra-modern[ a sta\iei
– `ntr-o combina\ie de lemn, sticl[ ;i o\el
– cu formele tradi\ionale ale cartierului
japonez care o g[zduie;te. ~n exteriorul
cl[dirii, c[l[torii sunt `nt]mpina\i de o
f]nt]n[ futurist[ care afi;eaz[ digital ora.
Istorica Gar[ Chhatrapati Shivaji, declarat[ Patrimoniu UNESCO, este un
simbol al Mumbaiului. Cunoscută ini\ial
sub numele de Victoria Terminus, gara
indian[ a fost proiectat[ de arhitectul britanic Frederick William Stevens `n onoarea Reginei Victoria, `mp[r[teasa Indiei.
Construc\ia a durat 10 ani, fiind finalizat[
`n 1888, ;i a contopit, `ntr-un impozant
stil gotic-victorian, stiluri a dou[ culturi
total diferite – cel occidental, dar ;i cel
indian, duc]nd la o stranie arhitectur[ cu
iz de palat indian. Printre elementele sculptate ale g[rii se disting leul care reprezintă Anglia ;i tigrul care reprezint[ India.
Trei milioane de naveti;ti trec prin sta\ie
`n fiecare zi, trenurile terminalului leg]nd
Mumbai de suburbiile sale.
Gara Kuala Lumpur din Malaezia este
un amestec interesant de stiluri orientale
;i occidentale, de;i seamănă mai mult cu
o clădire din basme decât cu un terminal
pentru transporturi. Sta\ia pentru trenuri
a fost terminată în 1910, dar de atunci
gara a fost reconstruită, extinsă ;i supusă
unor transformări majore. Câteva elemente originale ale designului interior al
gării mai pot fi încă admirate în incinta
Hotelului Feroviar al Mo;tenirii, aflat în
acela;i ansamblu.

