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….29 aprilie 2014, undeva prin apropiere de 

Bucureşti, unde drept să vă spun n-am ştiut, până 

la momentul efectiv al evenimentului, dece au optat 

colegii organizatori să “ sune din   telefoane” pentru 

adunare în locaŃia respectivă.  Mă rog, odată ajunşi,  

am fost plăcut surprinşi de un loc – nici prea mare, 

nici prea mic – parcare amenajată, curată şi încă-

pătoare, peluze cu gazon natural îngrijit şi atrăgă-

tor, iar “scena” propriuzisă, de curînd reamenajată, 

cu mobilier elegant amplasat corespunzător pe un 

spaŃiu aerisit, punând în valoare senzaŃia dorită de 

comfort. Toată povestea se  află la câteva sute de 

metri de placa terminus a binecunoscutei localităŃi 

Jilava-Giurgiu, pe partea dreaptă a drumului 

naŃional DN5 (E85), după trecerea podului peste 

râul Sabar.Denumirea  - de cod – a locaŃiei respec-

tive  îmi aparŃine, în interesul  său exclusiv: 3M ! 

De ce ? Rog cereŃi detalii Moşului DC. Care ne-a şi 

lămurit, de fapt, cum am ajuns la 3M ; pe noi chiar 

acolo, iar pe Dvs., cu ajutorul materialului său din 

cuprinsul prezentei apariŃii. (vezi pag. 18) 

 
 ParticipanŃi:Adelina şi Stănel BONE, Florin 

DRĂGĂNES-CU,Constantin DUMITRU, Corina FIRUłĂ, 
Radu GRUIA, Simona ION şi soŃul,Costel MARIN, Emilia 

şi Dan MIHĂLCESCU, Rodica NICOLESCU, Nina 
OLARU, Luci şi Adrian POPA , Fam. Ionel STĂNESCU, 
Radu STOIAN, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Mircea 

ZAINEA (21) 

 

                     
Sursa:MECANICII’61,An 10,# 96 mai 2014 EE.Scris de:Radu GRUIA   

MARłI.. 

Environment ! 



3                               MECANICII ’61 POLIBUC ��An 10,# 96, mai 2014 EE  

 

Environment ! 

G
a
v
ro

c
h

’u
 ş

i M
ih
ă
lc

e
ş
tii ! 



4           Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E pur si muove ! 
S

c
e
p
tic

is
m

u
l  s

e
n

e
c
tu
Ńii ! 



5                               MECANICII ’61 POLIBUC ��An 10,# 96, mai 2014 EE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trei „puştoaice”, machiate pentru o altă vârstă ! 

ReticenŃă vs optimism ! 
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Simone et son mari. OK ! Cette fois-ci, pas d’anglais!  
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Am plecat scandalizaŃi de la Monument Valley, ca multi alŃii, care s-au 

manifestat pe internet în legătură cu monopolul pus asupra accesului. Vă ofer  
imaginea panoramică de pe internet a unei zone a acestui sit.Nu eu am făcut-o, 

nu am învăŃat încă asta. 
De aici a trebuit să adaptăm traseul gândit şi studiat acasă la situaŃia 

reală : zona din munŃii Colorado, cu înălŃimi de 3800 m ne-ar fi întâmpinat cu 
zăpadă sau ploaie, deci fără interes. In plus, începeam să punem sub semnul 
întrebării Los Angeles, unde ne aştepta o fostă colegă de la ICTCM. Aşa că am 
luat-o direct către nord, zona marilor parcuri naŃionale Arches şi Canyonlands, 
din păcate, fără să ne fi putut documenta bine asupra zonei de străbătut. Pe 
drum către Natural Bridges National Monument,  trebuia să vedem, printre 
alte multe poduri de piatră, Sipapu, Owachomo şi Kachina Bridge şi să 
petrecem noaptea. 
        Inainte de a ajunge, mi s-a părut ciudat că şoseaua se îndrepta direct 
către un perete stâncos înalt, în care nu se vedea nici o trecere. Să fi săpat, 
oare, un tunel ? Mai trecusem prin câteva, n-ar fi fost exclus. Dar nu era aşa, 
era un drum neterminat, din cauza asta se confunda cu muntele, drum care se 
căŃăra în zig-zag pe faŃa muntelui, în viraje strânse şi în pantă la capete, 
neasfaltat, fără parapet, fără marcaje, în unele locuri abia puteau trece două 
maşini de oraş. A fost revigorant, grizant, mi-a adus aminte şi  regret încă El 
Camino de la Muerte din Bolivia, pe care colegii de excursie îl făceau, iar eu 
eram în clinică ! In fine, cum faŃada muntelui era uşor concavă, cineva care 
voia să coboare mă văzuse urcând şi a considerat că e mai bine să aştepte sus 
ca să aibă loc. 

        Am traversat 

STATELE UNITE 
               în Camping-car (2) 

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 96, mai 2014 EE.                       Scris de: Nicu SURUCEANU                          
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Din cauza schimbării deciziei şi a documentării insuficiente am ratat o 
mini-monument valley : Valley of the Gods, cu o suprafaŃă mai mică, acces 
liber însă problematic pentru vehicule mari. 

La începutul după-amiezii de 13 martie ne-am instalat în campingul din 
orăşelul Moab, de unde am plecat pentru un prim contact cu Arches National 
Park, un parc mic – 309 km2, printre cele mai celebre din Ńară, complet închis, 
pe malul râului Colorado. Se pare că marile variaŃii termice, ploaia, îngheŃul, 
zăpada, au modelat în decursul timpului un peisaj grandios, concretizat în cel 
mai mare număr cunoscut de arcuri de piatră, mai mult de 2000. La care se 
adaugă alte forme minerale : ace, stânci suspendate, altele în echilibru în 
vârful unei coloane, faleze roşii vertiginoase, tot ceea ce natura a creat cu o 
fantezie adusă la paroxism. 

Parcul are o singură intrare, unde se află un Visitor Center, cu hărŃi, 
informaŃii meteo, asupra punctelor de apă şi a campingului. Se poate viziona 
un film de orientare asupra excursiilor din zonă. Pe teritoriul parcului este un 
drum asfaltat în dublu sens cu două ramificaŃii, lung de 37 km, iar la capătul 
lui – un camping cu 52 de amplasamente pentru cort sau camping-car. Apă 
curentă, WC, lavabouri, barbecue. Fără curent electric şi duşuri. 

Exista 16 trasee de explorat parcul, balizate şi clasate în funcŃie de durată 
şi dificultate. Pentru întrebări găseşti rangeri care te lămuresc. Nu ai voie să te 
abaŃi de la circuit, relieful fiind extrem de accidentat. 

Sipapu Bridge Owachomo Bridge 



9                               MECANICII ’61 POLIBUC ��An 10,# 96, mai 2014 EE  

 

Pe teritoriul parcului se găsesc câteva arcuri celebre, ca Delicate Arch, 
emblema statului Utah, Landscape Arch, cel mai lung arc din lume, 88 m la 
bază, sau alte forme, ca Balanced Rock, văzută în Indiana Jones şi ultima 
cruciadă, bine lipită cu ciment ca să nu cadă, Three Gossips şi altele.  

Oricine a vizitat un parc mai important rămâne uimit de seriozitatea cu 
care totul a fost pus la punct în amănunt, acesta fiind o societate prestatară de 
servicii cu foarte multi salariaŃi de diverse profesii şi meserii, şi care se 
gospodăreşte singură. 

Parcurile, după ştiinŃa mea, sunt cel puŃin de două feluri : National Park, 
care astăzi sunt în număr de 59 şi sunt numite de Congres şi State Park, 
numite de state. Primul parc naŃional a fost înfiinŃat în 1872 – Yellowstone. 
Majoritatea covârşitoare a parcurilor naŃionale se află în jumătatea de vest a 
Statelor Unite. 

Cel mai vizitat parc nu este Grand Canyon (4 mil/an), după cum am fi 
împinşi să credem, ci Great Smoky Mountains (9 mil/an). 

  
 
 

   
 
 

Delicate Arch Landscape Arch 

Balanced Rock Three Gossips 
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Un alt parc, mult mai mare – 848 km2, pe care râul Colorado îl străbate 
pentru a primi apele afluentului său Green River este Canyonlands, care este, 
de fapt, format din trei parcuri, fiecare cu specificul şi intrarea sa, fără legătură 
unul cu altul pe teritoriul parcului. Island in the Sky, accesibil prin nord, este 
compus din vaste platouri de altitudine – mesa – pe care le-am văzut mai 
pretutindeni, şi care îŃi oferă perspective până departe. The Needles, accesibil 
prin sud-est, la 56km de Moab, şi la o altitudine inferioară cu 600 m, oferă 
celor care-l vizitează, noi n-am fost, imaginea unor vârfuri ascuŃite de munte. 
The Maze, după cum arată numele, este unul din colŃurile cele mai 
impenetrabile de pe teritoriul Statelor Unite. Se duc acolo doar cei pentru care 
aventura este felul lor de a fi, în bărci şi maşini de teren demne de a purta 

Double Arch North Window 
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acest nume. Amatorii de expediŃii trebuie să-şi anunŃe traseul pentru a fi, la 
nevoie, recuperaŃi, şi să Ńină cont că nu există apă potabilă, nici posibilitatea 
de a-şi procura alimente. 

Noi am vizitat doar primul, şi asta într-o zi când se anunŃau vânturi 
puternice. Am fost să vedem un crater, rezultatul probabil al căderii, acum nu 
ştiu cât timp, a unui meteorit. Am ajuns pe buza craterului ca să fac o poză, 
doar pentru că aveam vântul în faŃă, dacă sufla invers, n-aş fi avut curaj să mă 
apropii nici târîndu-mă pe burtă. 

Alături de intrarea nord în Canyonlands se găseşte micul parc de stat 
Dead Horse Point, care, de la înălŃimea de 1800 m, domină cu 600 m 
meandrele râului Colorado, oferind una din cele mai frumoase privelişti. 
 

  
 
 

  
 

 
In drum către parcurile Bryce şi Zion, cu vizita cărora vom termina 

înconjurul aproape complet al Marelui Canyon, ne mai rămâne să traversăm 
un aşa zis deşert, care nu  ştiu cum arată vara, însă pe 16 martie nu arăta 
prea rău, din moment ce erau ici-colo ceva cai şi bovine care găseau ce paşte, e 

Canyonlands 

Dead Horse Point Dead Horse Point 

Canyonlands 
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drept, nu cine ştie ce. De fapt, crescutul animalelor nu părea a fi ce îi preocupa 
cel mai mult pe locuitori, ele păreau lăsate să se descurce singure, şi erau  
puŃine. Doar gardurile păreau întreŃinute. Animale vagaboande am văzut doar 
pe drumurile secundare, am fost şi pe acolo. 

Urcând de la Moab către nord pentru a lua autostrada 50 către vest, am 
părăsit-o după scurt timp pentru a urma şoseaua 24, care străbate deşertul şi 
ne-am oprit după scurt timp să vizităm un simpatic parc de stat, Goblin Valley 
State Park, care cred că este foarte iubit de copii. Capriciile naturii au făcut ca 
două funduri de văi să fie populate, unul cu ciuperci uriaşe, altul cu un fel de 
spiriduşi din pământ sau o rocă friabilă. 
 

  
 
Am continuat drumul în direcŃia Capitol Reef National Park, încă în 

lucrări, însa un drum care va fi splendid, când va fi gata. Campingul era vecin 
cu o livadă în flori, iar mai departe cred că era o crescătorie de căprioare, prea 
erau multe. Cadrul era bucolic, aşa că am rămas aici două nopŃi.  

Către sfârşitul sec XIX s-au stabilit în zonă exploratori şi pionieri 
mormoni, care, printr-o irigaŃie ingenioasă a solului fertil, au ajuns la o mare 
productivitate a livezilor pe care le-au plantat. Incepând din 1917 au început 
să părăsească zona. 
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Ultima etapă, înainte de a ajunge la Bryce National Park se face pe 
şoseaua 12, care urcă la 3000m şi este vestită pentru frumuseŃea peisajelor. 
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După totemul coŃofenei au urmat şi alte sculpturi, la început mici, apoi 

mari. Sculptura a fost una din pasiunile care m-au acaparat, ca să nu zic 
devorat, într-o perioadă dată. ŞtiŃi cum e când ai o astfel de pasiune? N-ai face 
nimic altceva în afara ei. Te gândeşti tot timpul la obiectul acestei pasiuni, 
profiŃi de ori ce prilej prielnic pentru a te refugia în ea. 

Eram deja pensionar şi căutam îndeletniciri care să-mi ocupe timpul. Mi-a 
plăcut întotdeauna sculptura. Am locuit timp de 20 de ani lângă sculpturile 
celebre ale lui Constantin Brâncuşi, din Târgu Jiu, şi lângă monumentul 
dedicat Ecaterinei Teodoroiu de MiliŃa Pătraşcu.  

Am avut prilejul să admir operele sculptorilor români de la Muzeul 
NaŃional de Arta şi sculpturile lor, împrăştiate prin Bucureşti. Am vizitat câteva 
tabere de sculptură, printre care cea de la HobiŃa şi cea de la Măgura. Am avut 
chiar prilejul să admir pe Venus din Milo la Luvru sau Pieta şi Moise ale lui 

SCULPTURILE MELE  
                                       (II) 

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 96, mai 2014 EE.                                   Scris de:  Mirel VANCA 
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Michel Angelo, în bisericile din Roma. Doream de mult să sculptez şi eu şi iată 
că mi s-a ivit prilejul. 

Acasă, aveam un album cu sculpturile în lemn a lui Vida Gheza. Îmi place 
foarte mult sculptura lui. Lemnul fiind şi materialul cel mai la îndemână era 
normal să încep prin a sculpta în lemn. Am citit ceva despre ea, după care mi-
am cumpărat un ferestrău coadă de vulpe, vreo patru dălŃi, un ciocan de lemn, 
un raşpel şi şmirghel, mi-am făcut rost de un trunchi subŃire de ulm rezultat 
din operaŃiile de curăŃire a arboretului din Parcul NaŃional de lângă mine şi, 
aşa cum v-am mai spus, am sculptat acel totem. Din acelaşi lemn am mai 
sculptat un nud, inspirat dintr-o poză a fotomodelului de culoare Naomi 
Cambell, un Buda, şi un Christ răstignit.  Începusem să-mi dau aere de 
sculptor! Am făcut apoi rost, de la Runcu, de lemn de nuc şi am sculptat patru 
cariatide, menite să-mi susŃină policioara cu cărŃi de deasupra biroului meu. 
Mă consideram  sculptor în toată regula. 

Toate sculpturile de mai sus le-am făcut în biroul meu. Măsurile de 
protecŃie pe care le-am luat nu s-au dovedit suficiente şi aşchiile şi talaşul de 
lemn s-au răspândit în toată casa, spre disperarea Anei. Nu mai vorbesc că 
ciocăniturile mele în lemn i-or fi disperat pe vecinii mei! Era iarnă şi nu aveam 
unde să sculptez altundeva. 

A venit primăvara. Eram hotărât ca odată ajuns la Runcu să atac 
sculptura mare. Voiam să sculptez tot un totem, pe care să-l instalez în curtea 
de acolo. Am decis să fac o copie al unuia  descoperit într-un  album cu 
Canada. Reprezenta un urs care Ńinea în braŃe un om, iar pe creştetul ursului 
stătea un vultur uriaş cu aripile deschise.  

- N-o să reuşeşti să-l faci, era de părere Ana. 
- Încercarea moarte n-are!, i-am spus eu, făcând pe înŃeleptul şi hotărât să 

încerc. 
De la nea Marin pădurarul, care locuia într-un canton aflat în pădurea 

Runcu şi avea grijă de jumătate din ea (pentru cealaltă jumătate, cea de lângă 
şosea, există un al doilea pădurar!), am cumpărat un trunchi gros de tei, lung 
de vreo trei metri. Aflasem că teiul, fiind o esenŃă moale, se ciopleşte foarte 
uşor. De la Mihai, fiul meu cel mare, am primit cadou o trusă de vreo douăzeci 
de dălŃi. M-am apucat de lucru. Ciopleam şi, din când în când, discutam cu 
lemnul. M-a surprins când l-am auzit vorbind prima oară! Eu îl consideram 
mort. 

- Ce vrei să faci cu mine? m-a întrebat el când începusem să-l decojesc. 
- Ceva ce n-a văzut până acum acest sat şi ceva care o să-Ńi placă şi Ńie. 
- Mie mi-ar fi plăcut mai mult să fi rămas acolo în pădure, să înfloresc în 

fiecare an şi să hrănesc cu nectarul florilor mele albinele. 
- Dacă ai fi rămas acolo, ai fi fost un anonim. Nimeni nu te-ar fi remarcat 

între sumedenia de alŃi tei, la fel cu tine. Eu o să te fac celebru. 
- Mai bine viu şi anonim, decât mort şi celebru. 
M-a uimit înŃelepciunea lui. Pe lângă faptul că nu mă aşteptam să 

vorbească, se dovedea a fi filozof. 
- Te doare când te cioplesc?, l-am întrebat eu. 
- Nu mă doare. Nu simt nimic, că doar sunt mort. 
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- Atunci cum se face că vorbeşti? 
- Sufletul meu vorbeşte. 
- Tu ai suflet? Eu ştiam că numai noi, oamenii, avem. 
- Te înşeli. Toate animalele toŃi copacii şi toate plantele au, iar sufletul lor, 

ca şi al vostru, dăinuieşte şi după moartea lor. 
Mai întâlnisem teoria asta la Bogdan Petriceicu Haşdeu. M-am îndoit de 

ea. Iată că mi-a confirmat-o trunchiul acesta de tei! Din acel moment, am 
început să privesc cu alŃi ochi tot ce era în prejma mea, fie animal, fie plantă 
sau obiect şi, nu o singură dată, am încercat să intru în dialog cu ele. Uneori 
am reuşit, alte ori nu. Nici cu trunchiul de tei nu mi-a reuşit totdeauna asta. 

- De ce nu-mi răspunzi tot timpul la întrebări?, l-am întrebat eu când, 
după foarte multe încercări, am reuşit să-l fac să-mi vorbească. 

- Pentru că nu sunt totdeauna aici, mi-a răspuns el. 
- Dar unde eşti? 
- În pădure. 
- Ce faci acolo? 
 – Acolo e Raiul nostru. 
Cu răspunsul ăsta chiar că m-a dat gata! 
- Cum? AveŃi şi voi Rai? 
- Sigur că avem. 
- AveŃi şi iad? 
- Iad nu avem. Noi, copacii nu facem decât fapte bune: vă purificăm aerul,  

vă dăm umbră, vă dăm parfum, iar cu frunzele noastre căzute vă îngrăşăm 
pământul. 

„Este adevărat”, mi-am zis. „Sunt mai buni decât noi!”. Oamenii nu numai 
că îi omorâm pe ei, dar ne omorâm , uneori, şi între noi şi câte alte rele nu 
facem. 

N-am reuşit să-l mai abordez înainte de a-mi termina opera. După ce am 
instalat-o şi mă aflam în preajma ei, numai ce-l aud: 

- Te felicit! Îmi place ce-ai făcut. Dar, de ce ai sculptat crucea aceea pe 
pieptul vulturului? Nu era în modelul pe care îl Ńineai lângă tine, în timp ce 
lucrai. 

- Ca să nu creadă oamenii din sat că eşti un monument păgân şi că te-am 
făcut şi pus aici ca să mă închin la tine. 

- Nici aripile nu sunt ca la model. 
- Este adevărat. N-am avut din ce le face desfăcute. łi le-am lăsat pe 

spate. 
- Şi acum ce aştepŃi de mine? 
- Să-mi păzeşti casa şi întreaga proprietate de aici.  
- O să încerc, mi-a promis el. 
De atunci nu l-am mai auzit. Cert este că de bunurile mele de la Runcu nu 

s-a atins nimeni, în cei 15 ani de când suntem acolo, cu toate că majoritatea 
timpului sunt singure şi nepăzite. Desigur, a contribuit la asta şi totemul, dar 
şi coŃofenele sub protecŃia cărora m-am pus. 
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 Închinăm acest pahar de vin de Comana (se subînŃelege producŃie 
Florin Drăgănescu) în cinstea colegilor noştri născuŃi în aprilie. Cu 
precădere cei prezenŃi: în ordinea cronologică venirii pe lume (referindu-
ne la cei de faŃă),  �  şi ω adică Stan Bone (născut pe 1 aprilie – şi n-a 
fost o păcăleală) şi prof-ul universitar Florin Drăgănescu (născut pe 15 
aprilie; cărora li s-a adăugat doamna Adela Bone, lunatică cu bărbatu-
său (născută pe 24 aprilie). Pentru toŃi trei: MulŃi ani trăiască! şi La 
mulŃi ani cu sănătate! (susŃinere muzicală din partea corului colegilor; 
cât de muzicală ......?!) 
 łinem să le oferim o informaŃie pe post de intenŃie de surpriză-
cadou: făcuserăm invitaŃia de a fi astăzi, aici, împreună cu noi, 
maestrului Radu Theodoru (rezident de Grădiştea, „la o azvârlitură de 
băŃ” de aici, de unde îl poate lua şi lăsa la poartă maxi-taxiul de 
Comana), care îi cunoaşte şi simpatizează pe sărbătoriŃi. După ce în 
primul moment s-a arătat entuziasmat de idee, şi-a rememorat 
programul săptămânii acesteia constatând că luni (ieri) primeşte vizita 
generalului Mircea Chelaru, iar marŃi (astăzi) s-a anunŃat o echipă de 
filmare a unei companii TV de la Sibiu, care pregăteşte un documentar 
cu domnia sa (filmări începute la Sibiu, cu ocazia aniversării sale). 
 Astfel că entuziasmul s-a transformat în părere de rău, 
încredinŃându-mi sarcina să transmit sărbătoriŃilor cele mai bune urări 
şi toată afecŃiunea domniei sale. 
 Personal, încerc regretul că maestrul nu-i aici, fiindcă mă 
pregătisem să-i spun că dacă prietenul domniei sale de la Slătioara, Dinu 
Săraru, a scris despre „Nişte Ńărani”, poate scrie şi dânsul despre 
„Nişte ingineri” sau cel puŃin despre „Nişte ingineri Ńărani” (Slavă 
domnului că avem din ăştia: în afara celor doi colegi sărbătoriŃi mai avem 
pe Calypso – fermier cu greutate, Ilie Vâlceanu, subsemnatul şi încă 
alŃii). 
 Întorcându-ne la colegii aniversaŃi în aprilie nu i-am uitat nici pe 
cei absenŃi: absolut motivaŃi stranierii Dan Bolintineanu de Brasil şi 
Florin Grosu of United States, precum şi pe Şerban Derlogea (care de 
ziua lui, pe 13, n-a răspuns la telefoane, nici fix, nici mobil), Rodica Pop 
Florea, Stelică Olteanu şi Costică ChiriŃoiu. Şi pentru ei: „MulŃi ani 
trăiască!” 

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 96, mai 2014 EE                                 Scris de:  Adrian POPA 

Toast pentru colegii ce şi-au 
aniversat ziua de naştere la 
întâlnirea de „La trei măgari” 
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Dacă vreŃi să vă bucuraŃi de o feerie de lumini la 90 de metri adâncime, de 
stalactite de sare, de pereŃi de sare răzuiŃi cu grijă de muncitori timp de şase 
secole, de un lac subteran cu apă sărată şi bănci de agrement şi alte minunăŃii 
ca în poveşti, vă invit să vizitaŃi Salina Turda. Eu şi soŃul meu, Mirel, am 
vizitat-o pe 1 Mai 2014, într-o excursie organizată. 

Am intrat şi am ieşit prin intrarea principală Durgău, foarte aspectuoasă. 
Există şi o intrare secundară. Biletul de intrare costă 12 lei, iar un pliant cu 
descrierea Salinei şi cu multe fotografii, 10 lei.  

 
Intrarea principală în Salină 

 

Schema Salinei ( minele şi galeriile colorate în maro nu se vizitează) 
În continuare o să citez din cărticica prospect. Pozele pe care le voi pune în 
articol sunt făcute de Mirel. Vasile Nemeş, manager general al Salinei Turda, 
scrie următoarele:  

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 96, mai 2014 EE.                                  Scris de: Ana VANCA  

SALINA  TURDA 
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Sute de ani a fost cel mai important zăcământ din Transilvania, umplând 

visteriile regilor maghiari şi ale împăraŃilor Imperiului Habsburgic, însă a căzut în 
uitare odată cu închiderea sa în 1932. 

Deşi inclusă în circuitul turistic în 1992, Salina Turda a ajuns la desăvârşire 
în 2010, ca urmare a unui proces complex de reamenajare şi a unei investiŃii de 
şase milioane de euro. Salina a fost inclusă pe lista monumentelor istorice ale 
judeŃului Cluj şi figurează printre câştigătorii ediŃiei 2009 a Anualei de 
Arhitectură Bucureşti. Renumele Salinei Turda e incontestabil în Ńară cât şi în 
afara ei pentru modul în care natura a conlucrat cu omul în crearea unei lumi 
subterane fascinante. An de an toŃi mai muŃi vizitatori vor coboră în subteran 
pentru a respira sănătate şi a admira ceea ce imaginaŃia omului nu ar fi putut 
crea. 

Salina s-a format cu 13 milioane de ani în urmă şi a prins contur în 1271, 
când e prima sa atestare documentară. Atunci sarea era mai valoroasă decât 
aurul Transilvaniei, iar cavalerii teutoni erau răsplătiŃi pentru serviciul şi 
loialitatea lor, cu bolovani de sare. 

În secolul XVII, încep primele lucrări în mina Terezia (9). Cu fiecare zi hăul 
subteran se lărgea, iar sarea era tot mai greu adusă la suprafaŃă. De aceea, în 
1853, a început construirea galeriei Franz Josef (1) lungă acum de 917 metri, 
în pantă, pentru transportul sării extrase şi este calea de acces acum spre 
minunata lume subpământeană la minele Rudolf (10) şi Ghizela (12). Sarea era 
transportată cu ajutorul cailor reformaŃi din cavaleria austriacă. Tăietorii de 
sare, înarmaŃi cu ciocane dălŃi şi târnăcoape, sculptau pereŃii minelor până ce 
aceştia deveneau perfecŃi. Astfel munca lor grea şi primitivă a contribuit la 
crearea unei opere subpământene, pe care imaginaŃia arhitecŃilor şi mâna 
naturii au adus-o la perfecŃiune. 

După încetarea exploatării, în 1932,  localnicii şi-au amintit de salină 
pentru a se ascunde de bombardamentele din al Doilea Război Mondial. Apoi a 
devenit depozit de brânzeturi, iar în 1992 i-au trecut pragul primii turişti. 

Ruptă parcă dintr-un peisaj extraterestru, Salina Turda ne teleportează la 
peste 100 metri adâncime. 

În galeria Franz Josef, în pereŃi şi în tavan, sunt nişte alveole formate sub 
acŃiunea curenŃilor de aer, care par a fi create de Gaudi. 

Am coborât, pe trepte, 13 etaje, la 40 metri, în mina Rudolf (1867-1932), 
având o secŃiune trapezoidală, lungă de 80 de metri şi lată de 50 de metri, cu 
pereŃii ornaŃi cu stalactite de sare. Acolo este o roată cu mai multe gondole, 
care se rotea încet, o pistă de bowling şi un teren de mini golf, toate cu taxă. 
Mai  este şi un amfiteatru cu câteva şiruri de bănci, mărginit de panouri 
verticale în care se dau concerte de muzică instrumentală, precum şi un loc de 
joacă pentru copii.  
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Galeria Franz Iozef 

Am mai coborât încă 32 de metri (tot 13 etje), de data aceasta cu un lift de 
patru persoane, în mina Terezia (1690-1880), de forma unui clopot imens, 
înaltă de 90 metri şi cu diametrul la bază de 87 metri. Am ajuns la adâncimea 
de 112 metri, pe o insulă de sare înconjurată de un lac cu apă sărată, adânc de 
2-8 metri, pe care se plimbau oameni cu bărci. Pe insulă mai sunt trei 
construcŃii interesante din lemn, amenajate cu bănci, iluminate puternic, 
pentru odihnă şi tratament cu aerosoli. De tavane atârnă foarte multe lămpi cu  
neon, verticale, ce dau un aspect feeric incintei. Fiind 1 Mai, erau foarte mulŃi 
vizitatori de toate vârstele, chiar şi copii în cârca taŃilor. Deasupra insulei e 
„Cascada de sare”, declarată monument al naturii, şi stalactitele care 
completează tabloul.  
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Mina Rudolf 
 
Am revenit la Galeria Franz Josef cu un lift de şapte persoane (13+ 13) 

etaje şi de la balcon am primit în jos şi admirat cele două mine, Rudolf şi 
Terezia, care nu se suprapun total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locuri de odihnă în Mina Terezia 
Pe lângă cele două mine vizitate , ghida ne-a mai prezentat şi alte obiective 

ca:  
- Sala Crivacului (mosor foarte mare din lemn), săpată în 1865, de 
formă octogonală, găzduieşte maşina de extracŃie - formată din crivac, 
scripeŃi şi frânghie de cânepă - rotită de caii ce se mişcau fără încetare, în 
cerc, iar sarea era ridicată la nivelul galeriei, în saci de piele de bivol, de 
500 kilograme. Maşinăria impresionantă este singura din Europa păstrată 
pe locul său iniŃial. 
- Scara BogaŃilor, construită din lemn de brad, la 1700, pe care 
coborau, spre gurile minelor Terezia şi Rudolf, nobilii, proprietarii salinei şi 
preoŃii care oficiau slujbe subpământene. 
Pe lângă frumuseŃile admirate, în timpul vizitei în Salină, am respirat 

aerosoli care ne-au curăŃat plămânii.  
Înainte de a ieşi la suprafaŃă, am vizitat mina Ghizelă unde este amenajat 

un staŃionar balnear în are erau copilaşi bolnavi de astm, care se jucau. 
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Sanatoriul 

 
A fost o vizită de neuitat de care ne vor aminti şi nişte magneŃi cu imagini 

din Salină, pe care i-am lipit pe uşa frigiderului. 
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LA MULTI ANILA MULTI ANILA MULTI ANILA MULTI ANI!!!! 
    CELOR NĂSCUŢI ÎN IUNIE 
Lidia  
NICOLESCU          2/1940             
Rareş LUłIA         3/1939 
Zeno PIRCEA        4/1939 
Radu POPOVICI   11/1939 
Şerban  
TEODORESCU     12/1940                         
Carol MANIłIU    16/1939 
Sorin DINESCU    17/1940 
Lucian  
VOICULESCU       17/1937                    
Artemiu VANCA   18/1936 
Iosif TEMPEA      24/1939 
Radu MIHALCEA 27/1940 
Miron DANEŞ      29/1937 
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