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Potrivit istoricilor, circa 160 de cuvinte fo-
losite în limba română provin din fondul geto-
dacic, deşi urmele certe ale limbii folosite în
vremea strămoşilor noştri nu s-au păstrat ori
sunt contestate. Oamenii de ştiinţă au identificat
aceste cuvinte ca fiind folosite de populaţiile
antice băştinaşe de pe actualul teritoriu al Ro-
mâniei folosind un criteriu eliminatoriu, potrivit
lingvistului George Pruteanu.

Ce limb[ vorbeau, de fapt, dacii 
;i de ce nu foloseau scrierea?

S[tm[reanul Henry Jakober a fost
intermediarul plec[rii evreilor din
Rom]nia `n anii ‘60, afacerea fiind
coordonat[ de Securitate

Ioni\[ G. Andron a l[sat mo;tenire 70.000
de fotografii din lumea o;eneasc[
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Imagine surprins[ la `nmorm]ntare `n Rac;a, aprilie 1940

       Nigel Farage, liderul partidului naționalist UKIP,
a respins provocarea la duel, lansată de un prinț
polonez. "Nu am de gând să accept această provocare.
Încerc să nu includ violența în campanie”, a confirmat
Nigel Farage.
       Aristocratul polonez Jan Zylinski, care a crescut
în Marea Britanie, i-a aruncat mănușa politicianului
englez în urma mesajelor xenofobe care abundă în
campania electorală din Marea Britanie.
       Apelul principelui pare o incitare la violenţă, de
fapt, oferta este una a dialogului. "Ca alternativă, dacă
nu sunteţi de acord, sau dacă sabia dumneavoastră a
cam ruginit, domnule Farage, ne putem întâlni în
cadrul unui alt gen de duel. Unul al cuvintelor, într-
un studio de televiziune, înaintea alegerilor. Eu unul
sunt gata, ar fi foarte frumos, dacă aşa cum sper, veţi
fi şi dumneavoastră de acord”, a spus prințul.

Nigel Farage refuz[ s[ se dueleze
cu un prin\ polonez

      Papa Francisc a sărbătorit cei 88
de ani împliniți joi de predecesorul
său, Benedict al XVI-lea. 
      Suveranul Pontif, a transmis
Radio Vatican, i-a dedicat slujba de
dimineață din capela Sfânta Marta
lui Benedict al XVI-lea< "Aș vrea să
reamintesc că astăzi este aniversarea
papei Benedict al XVI-lea. I-am
dedicat slujba și vă invit să vă rugați
pentru el, pentru ca Domnul să îl
susțină și să îi dea multe bucurii și
fericire", a spus Jorge Bergoglio, care
are relații prietenești cu
predecesorul său, retras într-o
mănăstire veche de pe dealul
Vaticanului.
      Secretarul particular al lui
Benedict al XVI-lea, monseniorul
Georg Ganswein, spunea acum
două zile la postul italian
Retequattro că Joseph Ratzinger este
"lucid și vioi".
      "Singura problemă sunt
picioarele, merge greu", a afirmat el,
adăugând că Benedict se gândește
la moarte și se pregătește pentru ea.

Benedict al XVI-lea,
s[rb[torit la 88 de ani

Voievozii rom]ni P[tra;cu cel Bun 
;i Alexandru L[pu;neanu 

s-au `nt]lnit la Satu Mare `n 1556

Satul tradiţional oşenesc şi-a pre-
lungit existenţa până pe la mijlocul
secolului al XX-lea, dar multe aspecte
ale acestei lumi ce-şi trăia ultimele for-
me de manifestare au fost salvate pen-
tru veşnicie prin apariţia proverbială,
în acea clipită a istoriei, a celui ce va
deveni celebrul artist fotograf al aces-
tui ţinut, Ioniţă G. Andron, ce l-a ri-
dicat pe oşanul din vremurile sale la
rangul de simbol istoric< cu o intuiţie
de mare artist, şi-a dat seama că oa-
menii în mijlocul cărora îi este dat să
trăiască, oşenii, sunt urmaşii dacilor
liberi, imortalizaţi în basoreliefurile
de pe Columna lui Traian. Ca o con-
firmare, istoricul Constantin C. Giu-
rescu ilustrează perioada dacică  din
„Istoria românilor” cu fotografii de
Ioniţă G. Andron. Mai mult decât atât,
Institutul Omului din Paris şi-a propus
să reproducă imaginea emblematică
a omului ancestral tot după fotografii
ale acestui artist. PAGINA 9

Pedicu\a, remediu în cazul
unor tumori ale ficatului
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Lenjeria intim[
aleas[ `n func\ie
de siluet[ 
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ISTORIE
Pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între 1958 şi 1965, din România au emigrat spre Israel

107.540 de evrei, cu o medie anuală de 13.487 de persoane. Atunci s-au pus bazele unui comerţ
profitabil pentru români. Se acţiona prin intermediarul Henry Jakober, om de afaceri londonez,
care plătea cash statului român vizele de ieşire pentru evrei şi neevrei. Preţurile variau între 4.000
şi 6.000 dolari de persoană.

S[tm[reanul Henry Jakober a fost
din Rom]nia `n anii ‘60, afacerea

Henry Jakober la plimbare prin Bucure;ti (poz[ de filaj)

Declara\ie semnat[ de Jakober  `naintea unei vizite

Un evreu s[tm[rean devenit
om de afaceri ̀ n Anglia a fost per-
sonajul principal `n v]nzarea vi-
zelor de ie;ire ale evreilor din
Rom]nia `n perioada comunist[,
afacere coordonat[ de cele mai
`nalte nivele ale Securit[\ii ;i care
a adus regimului sute de milioane
de dolari. Se numea Henrik Illes
(Henry) Jakober ;i a tr[it la Satu
Mare p]n[ `n 1936.

Pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej, între 1958 și 1965, din România au
emigrat spre Israel 107.540 de evrei, cu o
medie anuală de 13.487 de persoane.
Atunci s-au pus bazele unui comerţ pro-
fitabil pentru români. Se acţiona prin in-
termediarul Henry Jakober, om de afaceri
londonez, care plătea cash statului român
vizele de ieșire pentru evrei și neevrei.
Preţurile variau între 4.000 și 6.000 dolari
de persoană. Alteori se primeau la schimb
produse agricole și animale, prin firmele
aceluiași afacerist. Această iniţiativă par-
ticulară a nemulţumit statul israelian. Du-
pă ce au aflat iţele colaborării, guvernul
Ben Gurion l-a obligat pe Jakober să lu-
creze în subordinea sa, iar evreii să plece
în Israel și nu în Europa vestică.

Informa\iile privind aceast[ poveste
provin ̀ n mare parte din dosarul nr. 2871
desecretizat anul trecut de c[tre CNSAS,
`n care sunt documentate activit[\ile nu-
mite generic “opera\iuni valutare speciale”.
Cercet[torul M[d[lin Hodor de la arhivele
CNSAS a publicat `n 2014 un amplu stu-
diu asupra acestei pove;ti demne de un
film de spionaj.

Totul a `nceput cu ni;te porci

Cercet[toarea Germina Nag]\ de la
CNSAS poveste;te, sintetic, `nceputurile
afacerii<

“~n mai 1958, rezidenţa română a Se-
curităţii din Londra a trimis la București
informaţia că s-a perfectat închirierea
unui avion pentru transportul a 11 porci
mari, rasa Landrace, achiziţionaţi prin in-
termediul unui comerciant britanic pe nu-
me Henry Jakober, nume conspirativ
Kraus. Îl putem considera personajul cen-
tral în iniţierea și extinderea combinaţiei
operative, acesta era numele prin care Se-
curitatea a extirpat din corpul naţiunii ro-
mâne sute de mii de oameni, majoritatea
aparţinând comunităţilor evreiești și ger-
mane. Născut în 1900 în Moravia pe teri-
toriul fostului Imperiu habsburgic, și emi-
grat în Anglia în anii 1930, om de afaceri
de succes, bun cunoscător al României
înaintea războiului mondial, Jakober era
în 1958 director al firmei Oil Cakes &
Doyle Seeds cu sediul la Londra. Avea re-
laţii comerciale foarte solide cu Ministerul
Agriculturii, cu Ministerul Comerţului și
numeroase întreprinderi din Republica
Populară Română. Vorbea ezitant, dar
înţelegea bine limba română. În discuţiile
libere cu partenerii de la București, cei
mai mulţi ofiţeri de securitate sub acope-
rire, se declara antimonarhist și mare ad-
mirator al evoluţiilor politice din Româ-
nia. Pentru început, dl. Jakober s-a angajat
faţă de români să procure nu doar animale
vii, ci și material genetic din Danemarca
și în mai 1958 se face o primă achiziţie de
porci Landrace sub acoperire.

La un an după această primă tran-
zacţie reușită, în mai 1959, într-un raport
al Direcţiei I se menţionează că deputatul
englez John Platz a intervenit pe lângă au-
torităţile române să permită plecarea din
ţară a unei familii de evrei. Iniţial, lui Ja-
kober, care susţinea că vorbește în numele
deputatului englez, i s-a răspuns că acea

problemă nu era de competenţa Ministe-
rului Comerţului, dar se vor transmite
numele persoanelor care interesează. În
septembrie 1959, Beri Bernard (Marcu),
cetăţean român, trimite Ministerului de
Interne un memoriu în care cere elibera-
rea din închisoare a tatălui său, condam-
nat în 1954 la muncă silnică pentru trafic
de valută. În memoriu, dl. Bernard se oferă
să plătească statului român 10.000 de do-
lari despăgubiri și precizează că banii pro-
vin de la rudele din străinătate care doresc
nu doar scoaterea persoanei din închi-
soare, ci și acordarea de viză pentru a emi-
gra în Israel. Propunerea lui Bernard a
fost acceptată, s-a indicat banca, urmând
ca destinatarul să ridice contravaloarea în
lei. Aceasta pare să fie prima viză eliberată
contra cost, cu aprobare la nivel foarte în-
alt și care, amănunt esenţial după părerea
mea, nu a vizat doar eliberarea pașapor-
tului, ci și eliberarea din închisoare.

După ce a tranzacţionat cu succes alte
importuri de porci, găini, bovine și alte
mărfuri, în aprilie 1960 Securitatea no-
tează despre dl. Jakober că în urma dis-
cuţiilor purtate la Londra s-au stabilit ur-
mătoarele< la sosirea primului transport
de vite sau de oi în ţară, să i se acorde viza
de ieșire lui Menţer Marcu, tatăl lui Beri,
deoarece Jakober nu va primi niciun ban
până la plecarea lui Menţer. Urma să li se
dea drumul rudelor lui Beri Marcu după
sosirea oilor Corriedale, iar Beri urma să
fie eliberat după primirea taurilor Zebu.
Documentele surprind momentul în care
a început, ca între adevăraţi oameni de
afaceri, tocmeala pe cap de om, simultan
cu tocmeala pe cap de vită. Tratativele co-
merciale pentru vite, oi și porci s-au purtat
la început la un loc cu cele de eliberarea
de oameni și sunt consemnate în aceleași
documente. După animale, Securitatea i-
a cerut lui Jakober furaje, instalaţii de
muls, mașini pentru fabricarea de medi-
camente și altele. În noiembrie 1961, re-
gula de bază era că de preferinţă combi-
naţiile se efectuau contra numerar. Inte-
resate de mărfuri speciale și în egală mă-
sură de bani, autorităţile române au dat
fără ezitare vizele cerute pentru, citez, res-
tabilirea relaţiilor normale cu Jakober, cât
și pentru eventuale noi combinaţii.

Prin filiera engleză s-au rezolvat cu
timpul tot mai multe cereri de plecare în
ţări occidentale, în primul rând Franţa și
Austria, dar și în Columbia. Majoritatea
solicitărilor din 1960 privesc nu doar eli-
berarea de vize, ci și eliberarea din închi-
soare< se dau decrete de graţiere pentru
persoanele condamnate, aflate pe listele
lui Jakober, și sunt graţiaţi nu doar cei
condamnaţi pentru delicte de drept co-
mun (speculă, trafic cu aur și valută etc.),
ci și cei cu delicte grave și cu sentinţe de
10-15 de muncă silnică, pentru crimă de
trădare de patrie sau înaltă trădare (SIE
2871 vol. 4, f. 331). Subliniez că această
disponibilitate pentru graţieri contra cost
se petrece într-o perioadă în care pușcă-
riile din România sunt pline – fuseseră
populate, timp de un deceniu, cu sute de
mii de oameni (acesta fiind ordinul de
mărime minim despre care discută isto-
ricii și care poate fi documentat). Evident,
graţierile și vizele se decid la vârf – toate
propunerile ajungând, obligatoriu, la Ale-
xandru Dr[ghici (ministrul de Interne).”

Misteriosul domn Jakober

Conform unei declara\ii formale date
cu ocazia unei vizite la Bucure;ti, aflat[
`n dosarele de la CNSAS ;i publicat[ de
M[d[lin Hodor (foto jos), Henrik Illes Ja-
kober, devenit Henry ̀ n Anglia, s-a n[scut
la Mukacevo (Munkacs) ̀ n 20 octombrie
1900. Datele site-ului MyHeritage spun

c[ se tr[gea din evrei polonezi, Benjamin
Jakober ;i Helena (Lenke) Jakober
(n[scut[ Margules). :i-a tr[it la Satu Mare
anii tinere\ii, `ntr-o familie mare, al[turi
de ;ase fra\i, ;i a avut la r]ndul s[u un fiu.
A murit `n 1975.

Directorul societăţii Cookson Oilca-
kes & Oilseeds Company Ltd. călătorea
`n anii ‘50 des în Estul Europei, iar în
Rom]nia avea deja afaceri în derulare cu
întreprinderi ale comerţului exterior ca
Agroexport, Prodexport, Metalimport sau
Petrolexport. Așa cum aflăm dintr-un Re-
ferat întocmit de locotenentul-major Drob
Eugen din Direcţia 1 (Informaţii Externe),
„Jakober, împreună cu fratele său Mihail,
au fost proprietarii unei firme comerciale
din Satu Mare, firmă care se ocupa cu co-
merţul de cereale și oleaginoase. În anul
1929, firma s-a mutat la Viena, lăsând la
București o filială, care în anul 1933 s-a
transformat în Sar Vegetalio, condusă de
Katz Mauriciu, și în care cea mai mare
parte a acţiunilor o deţineau fraţii Jakober.
În perioada anilor ’30 numitul Jakober
Henry s-a stabilit în Anglia, continuând
să menţină legăturile de afaceri cu diferite
reprezentanţe comerciale din ţara noastră,
atât în perioada dinaintea și în timpul răz-
boiului cât și după război“.

Vizitele dese ale lui Jakober nu scăpa-
seră Securităţii, care prin Direcţia 2 (Con-
traspionaj) îl supraveghea la fiecare sosire
în ţară. Astfel au r[mas `n arhive detalii
pitore;ti despre fostul patron din Satu Ma-
re, un jolly-joker al epocii sale.

Un personaj demn
de filmele cu James Bond

Str[inul a fost pus sub filaj ;i fotogra-
fiat ̀ n plimb[rile sale prin Bucure;ti (foto
sus). ~n momentul în care Direcţia 1 a Se-
curit[\ii căutase informaţii mai precise,
pentru a se lămuri cu cine are de a face,
s-a pomenit cu o serie de date confuze<
Jakober era spion englez (conform Di-
recţiei 2), afacerist lipsit de scrupule, cu
interese strict economice (conform infor-
maţiilor date de angajaţii Agroexport și
Prodexport), un tip curtenitor cu femeile
și extravagant în cheltuieli (din informaţii-
le surselor de la Athénée Palace, unde era
cazat), un admirator sincer și dezinteresat
al regimului democrat popular (pe care îl
aprecia zgomotos la întâlnirile cu oficialii
români). Pentru a mări bătăile de cap ale
partenerilor săi, Jakober se comporta în
timpul vizitelor în România cu
nonșalanţă< avea multe cunoștinţe pe care
le vizita sau îl vizitau, vorbea la telefon și
în camera de hotel (înţesată de microfoa-
ne) fără să se ferească, făcea fără jenă curte
tuturor femeilor cu care intra în contact,
comenta situaţia politică, având în general
un comportament atipic străinilor cu care
Securitatea avea de a face de obicei.

Pentru că miza afacerii pe care se pre-
gătea să o deruleze era imensă, ministrul
de interne Alexandru Drăghici (foto jos)
nu s-a sfiit să apeleze la serviciile frăţești
pentru a obţine cât mai multe informaţii
despre excentricul afacerist. Rezultatele
au fost surprinzătoare.

Locotenent-colonelul dr. Carel Co-
marec, șeful Direcţiei Interne a Ministe-
rului Afacerilor Interne al RS Cehoslova-
ce, îl informează, în februarie 1960, că ei
îl cunosc pe Jakober și că „poziţia lui de
intermediar este atât de solidă, încât RS
Cehoslovacă nu poate să cumpere marfă
din România decât numai prin interme-
diul lui. Marfa din România poate fi cum-
părată de la Jakober chiar mai ieftin faţă
de preţul cerut de RPR“.  
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ISTORIE
Pentru că informaţiile despre Jakober erau atât de contradictorii, Securitatea a decis să sape

mai mult, încercând să descopere date relevante despre anturajul său din perioada anilor ’40,
când acesta vizita des România. Una dintre legături le-a atras atenţia, mai ales că sursele Di-
recţiei 2 de la Athénée Palace relataseră desele întâlniri între ea şi omul de afaceri. Informatorii
o recunoscuseră uşor pentru că era o celebritate în epocă. Numele ei era Maria Tănase.

intermediarul plec[rii evreilor 
fiind coordonat[ de Securitate

Mielke, șeful Stasi (serviciul secret
al RDG), îi oferă lui Drăghici informaţii
mai concrete< firma pe care o reprezintă
Jakober a dat faliment în 1957, banca
londoneză Hambros - Bank Ltd. pre-
luând 51% din acţiuni. Relaţiile aface-
ristului ajungeau până în cercurile par-
lamentare britanice, deputatul Clement
Davies, șeful Partidului Liberal, fiind
unul dintre foștii președinţi ai firmei.
Se arată că “(...) pare să fie foarte pri-
ceput în treburile sale. Probabil el dis-
pune de relaţii bune întrucât este mereu
la curent cu problemele și în situaţii ex-
trem de grele se descurcă“.

De departe, cel mai complet profil
este cel întocmit de maghiari< “Jakober
este un om de afaceri extrem de capabil,
ambiţios, în caz de necesitate ia toate
măsurile pentru a calomnia cu sânge
rece pe concurenţi. Ungurilor le vor-
bește despre sentimentele sale patrio-
tice, însă patriotismul său se reduce ex-
clusiv la faptul că-i plac mâncărurile,
vinurile și femeile din Ungaria, însă da-
că e vorba de comerţ, sus-numitul, fără
să clipească, poate să joace o festă inte-

reselor comerţului exterior maghiar.
Cehilor le spune că este de naţionalitate
cehă, românilor că este român, iar re-
feritor la Transilvania își exprimă faţă
de maghiari concepţiile sale șovine. (...)
Peste 90% din mărfurile cumpărate de
el în Ungaria nu ajung în Anglia, iar
mărfurile respective le revinde altor ţări
prin diferite afaceri de compensare și
barter. Se folosește cu pricepere de de-
ficienţele ce există în activitatea CAER“.
Galambos Jozsef, adjunctul ministrului
de Interne al RP Ungare, propune ca
românii, ungurii și cehii să își unească
eforturile pentru a-l contracara pe Ja-
kober. Drăghici nu răspunde la solici-
tare. Interesul său era de altă natură.

Când sovieticii îl întreabă dacă nu
cumva Securitatea cunoaște un anume
“Tacober”, afacerist din Londra, care
cumpăra sume mari în ruble de la ma-
rinari ruși, îi informează amabil că pe
respectivul îl cheamă “Jakober”, nu “Ta-
cober”, dar nu știe nimic de ruble și nici
nu poate oferi alte date.

Prieten intim cu Maria 
T[nase

Pentru că informaţiile despre Jako-
ber erau atât de contradictorii, Securi-
tatea a decis să sape mai mult, încercând
să descopere date relevante despre an-
turajul său din perioada anilor ’40, când
acesta vizita des România. Una dintre
legături le-a atras atenţia, mai ales că
sursele Direcţiei 2 de la Athénée Palace
relataseră desele întâlniri între ea și
omul de afaceri. Informatorii o recu-
noscuseră ușor pentru că era o celebri-
tate în epocă. Numele ei era Maria Tă-
nase.

Direcţia 2 primește o notă informa-
tivă de la sursa “Elena”, în care se arată
că Jakober a fost vizitat la Athénée Pa-
lace de Maria Tănase, cu “care s-a îm-
brăţișat și a vorbit prietenește”, infor-
maţia despre legăturile între cei doi fi-
ind reluată la 14 decembrie 1960 de sur-
sa “Carol”.

Apariţia artistei în anturajul aface-
ristului englez a fost considerată im-
portantă și, la 9 mai 1961, locotenen-
tul-major Sali Isac este trimis să discute
cu ea la Teatrul “C. Tănase” și să afle
natura relaţiilor cu Jakober. Reticentă,
artista i-a relatat ofiţerului de Securitate
că îl cunoaște pe englez de peste 20 de
ani și că acesta i-a propus la un moment
dat să se căsătorească cu el. S-a întâlnit
de multe ori cu el la București și a cu-
noscut-o și pe soţia lui, cu care a făcut
schimb de cadouri. În încheiere, i-a pre-
cizat tânărului ofiţer că va suna la Se-
curitate și se va interesa dacă el chiar a
fost trimis de aceștia, pentru că ea cu-
noaște un alt ofiţer cu care discută din
când în când.

Sali Isac o caută din nou în ianuarie
1962 și îi cere să-i spună dacă s-a mai
întâlnit cu Jakober. Artista răspunde
afirmativ, povestește că s-a văzut cu el
la restaurantul București și relatează un
episod în care o cunoștinţă a sa (pictor
evreu) l-a abordat pe englez pentru a-
i plasa spre vânzare două tablouri.
Ofiţerul îi solicită să continue să îi spri-
jine în legătură cu Jakober, dar nu
obţine decât o promisiune vagă că îi va
ajuta “în măsura posibilităţilor”. Supe-
riorii îi cer să îi dea un număr de telefon
unde să poată suna și să o anunţe de
fiecare dată când Jakober vine în ţară.
În nici un caz să nu fie introdusă într-
o casă de întâlniri. Nu era de încrede-
re.

Rolul pe care ar fi urmat să-l joace
Maria Tănase în afacerea dintre Secu-

ritate și Jakober a rămas nedistribuit
pentru totdeauna. La 24 iunie 1963, că-
pitanul Sali Isac își informa superiorii<
“La data de 22 iunie 1963, Maria Tănase
a decedat și a fost înmormântată la ci-
mitirul Belu”.

O `nt]lnire din 1973

Fostul director al abatorului din Sa-
tu Mare, medicul veterinar Titus Da-
mian, a f[cut parte dintr-o delega\ie
agricol[ rom]neasc[ primit[ la Londra
`n s[pt[m]na 1-8 decembrie 1973.
Acum pensionar, dumnealui ne-a
`ncredin\at un document `n care era
prezentat programul vizitei, cu antetul
firmei londoneze BOCM Silcock, care
s-a ocupat de oaspe\ii din Rom]nia.
Delega\ia a vizitat ferme de animale,
abatoare ;i fabrici.

~n seara zilei de vineri, 7 decembrie
1973, la ora 20, fermierii ;i directorii
rom]ni au fost oaspe\ii lui Henry Jako-
ber la cin[. Dr. Titus Damian `;i amin-
te;te c[ atunci  c]nd s-au f[cut
prezent[rile Jakober (amabil, mic de
statur[) a fost foarte pl[cut surprins s[
afle c[ are un oaspete din Satu Mare.
~ntruc]t Jakober nu prea se descurca ̀ n
limba rom]n[, iar Damian nu st[p]nea
limba englez[, cei doi au discutat `n
limba maghiar[.  ~n scurta lor
conversa\ie, Jakober i-a m[rturisit di-
rectorului s[tm[rean c[ a plecat din Sa-
tu Mare ̀ n Marea Britanie ̀ n 1936. Des-
pre afacerile sale a fost destul de rezer-
vat, cina fiind una informal[, ;i `n ni-
ciun caz comer\ul cu vizele evreilor nu
era un subiect de dezb[tut la o mas[
prieteneasc[. De altfel, deja afacerea
trecuse `ntr-o custodie mai `nalt[< a
noului ;ef al statului rom]n, secretarul
general PCR Nicolae Ceau;escu.

~n m]inile lui Ceau;escu

După ce l-a înlocuit pe Dej în frun-
tea partidului, Ceaușescu a preluat și
problema emigraţiei evreiești. A păstrat
reţelele și oamenii de legătură deja fo-
losiţi, politica de vânzare, dar a dimi-
nuat numărul plecărilor anuale. Evreii
au devenit atuul lui Ceaușescu pentru
obţinerea clauzei naţiunii celei mai fa-
vorizate și bunelor relaţii politico-eco-
nomice cu statul Israel. De acest as în
mânecă puterea de la București a pro-
fitat cât de mult a putut. În medie, între
anii 1969 și 1989, 1.997 de evrei au pă-
răsit România, sensibil mai puţini decât
în deceniile anterioare. Despre sumele
plătite se știu puţine. Dacă am da cre-
zare dezertorului Pacepa, șef adjunct al
Departamentului de Informații Externe
(DIE), sumele variau de la 2.000 până
la 50.000 de dolari, ajungând, în cazuri
excepţionale, și la 250.000 de dolari.

"Epoca veche a trocului" cedează lo-
cul  "comerţului  extern modern"<
Ceaușescu cere dolari gheaţă pentru
fiecare imigrant. Se ajunge la protocoale
scrise, reînnoite la câţiva ani, în care fi-
gurează cifrele anuale de imigranţi cu
care România e de acord, precum și
procentele de titraţi, tehnicieni, mun-
citori și studenţi. Se adăugau și alte fa-
voruri economice, precum importul de
mărfuri românești, credite fără dobân-
dă, sau rate avantajoase leu/dolar. Pe
de altă parte, ţinerea în șah a Israelului
reprezenta un important instrument de
politică externă în relaţiile cu SUA.

A consemnat V. A.

Vas cu emigran\i evrei din Rom]nia spre Israel

Alexandru Dr[ghici

Desfăşurătorul vizitei din decembrie 1973 în care sătmăreanul Titus Damian s-a întâlnit la cină cu Jakober
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VOIEVOZI ROMÂNI LA SATU MARE

Departe de a fi o cetate izolat[,
Satu Mare a jucat un rol impor-
tant de-a lungul timpului. A fost
un punct de r[scruce datorit[
a;ez[rii geografice ;i pozi\iei sale
ca zon[ de tampon `ntre Ungaria
;i \[rile vecine. Nu a fost deloc
ocolit nici de domnitorii rom]ni,
fiind pentru unii loc de refugiu,
pentru al\ii un loc `n care se ne-
gocia pacea ;i r[zboiul. Satu Mare
a jucat un rol esen\ial `n via\a lui
Mihai Viteazul dar prea pu\ini
;tiu c[ pe aici a trecut ;i tat[l s[u,
P[tra;cu cel Bun. Publicul afl[
pentru prima oar[ c[  Satu Mare
a  fost vizitat ;i de Alexandru
L[pu;neanu, voievod celebru
pentru  replicile sale< “De m[ voi
trezi, pre mul\i am s[ popesc ;i
eu”, “Dac[ voi nu m[ vre\i, eu v[
vreau” sau “Capul lui Mo\oc
vrem!”. Cei doi voievozi, P[tra;cu
;i L[pu;neanu, ;i-au unit arma-
tele la Satu Mare `n septembrie
1556 pentru a o instala pe tron pe
Isabella Jagello.

Evenimentul merit[ remarcat
pentru `ntregirea istoriei acestui
jude\. Trecerea voivezilor rom]ni
;i, ̀ n general,  a marilor persona-
lit[\i prin Satu Mare merit[ mai
mult[ aten\ie. 

Domn al Ţării Rom]ne;ti, din 12
martie 1554   ;i p]nă `n 24 decembrie
1557, P[tra;cu cel Bun a fost cel mai
t]năr dintre fiii lui Radu Călugărul. A
fost numit domn al |[rii Rom]ne;ti la
26 februarie 1554 la Istanbul de către
`nsu;i sultanul Soliman Magnificul. 

~n documentele vremii apare cu nu-
mele de „Petra;co”, forma modernă Pă-
tra;cu impun]ndu-se ̀ n istoriografie abia
`n zilele noastre.

P[tra;cu cel Bun a fost 
instalat pe tron de `nsu;i 
Soliman Magnificul

A fost poreclit „cel Bun” pentru că a
domnit bine ţara ;i nu a f[cut v[rsare de
s]nge printre boieri a;a cum s-a
`nt]mplat ̀ n timpul domniei s]ngeroase
a unchiului său Mircea Ciobanul care a
domnit de trei ori `ntre anii 1545-1552,
1553-1554 ;i 1558-1559. Sultanul Sulei-
man Magnificul (1520-1566) i-a ̀ nm]nat
firmanul ;i steagul de domnie, la 26 fe-
bruarie 1554. Marele sultan a desemnat
un ceau; care urma să-l `nsoţească `n
ţară pentru a-l `nlătura pe Mircea Cio-
banul.

El a fost sus\inut ;i de domnitorul
Moldovei, Alexandru Lăpu;neanu (sep-
tembrie 1552 – noiembrie 1561 ;i martie
1564 – 9 martie 1568). Pătra;cu cel Bun
a fost favorizat ;i de gre;elile lui Mircea
Ciobanul din politica externă, care
`ntreţinea relaţii foarte str]nse cu con-
ducătorii Bra;ovului (ce se numărau
printre cei mai activi partizani ai lui Fer-
dinand de Habsburg), lucru ce i-a ne-
mulţumit profund pe turci, grăbindu-i
`nlăturarea de la domnie.

La două zile după tradiţionala săru-
tare a m]inii sultanului (care `nsemna,
practic, investirea sa oficială ca domn),
`n 28 februarie 1554, tat[l lui Mihai Vi-
teazul părăse;te Istanbulul, ̀ ndrept]ndu-
se către Ţara Rom]nească, unde sose;te,
`nainte de 12 martie 1554.

Fostul domn Mircea Ciobanul ;i

membrii familiei sale sunt arestaţi `ntre
timp de către reprezentanţii sultanului
;i trimi;i, sub escortă, spre Istanbul, cu
această ocazie Bucure;tiul fiind incen-
diat.

La 24 martie 1554, ̀ n „S]mbăta Mare
sau a Pa;tilor” (dată aleasă tocmai pentru
semnificaţia ei), Pătra;cu cel Bun, urmat
de alaiul său domnesc, va intra `n Bucu-
re;ti, cu `nsemnele domniei primite de
la padi;ah, fiind uns ca domn, conform
canoanelor vremii, cu tot fastul, ̀ n cadrul
unei ceremonii laico-biserice;ti oficiale.

Pe plan intern, Pătra;cu cel Bun a
căutat pe toate căile să nu ajungă ̀ n con-
flict cu clasa stăp]nitoare. Urmărind
menţinerea unui echilibru ̀ n raporturile
sale cu aceasta, s-a dovedit foarte price-
put ̀ n evitarea izbucnirii unor revolte ale
boierilor ;i, de asemenea, `n aplanarea
disensiunilor ivite `n r]ndurile lor.

Bun gospodar, el a manifestat un in-
teres deosebit pentru dezvoltarea econo-
mico-socială a Ţării Rom]ne;ti. Expo-
nent al clasei feudale, Pătra;cu cel Bun
va contribui, ̀ nsă, ̀ n special, la cre;terea
bunăstării acesteia, printre altele el
acord]nd, cu asentimentul Divanului său
domnesc, ̀ n anul 1555, dreptul de a testa,
care a dus la consolidarea caracterului
ereditar al marelui domeniu funciar.

Diaconul Coresi s-a mutat 
la Bra;ov `n anul 1556 cu 
aprobarea lui P[tra;cu cel Bun

De asemenea, `n centrul preocupă-
rilor sale s-a aflat ;i cultura. ~n acest sens
el a patronat activitatea diaconului Coresi
- cea mai de seamă personalitate a cul-

turii rom]ne;ti scrise din secolul al XVI-
lea - at]t ̀ n Ţara Rom]nească, unde aces-
ta ;i-a ̀ nceput, de altfel, activitatea tipo-
grafică, c]t ;i la Bra;ov, localitate ̀ n care
Coresi s-a mutat, cu aprobarea domni-
torului, `n anul 1556, tipărind aici mai
multe cărţi `n limba rom]nă.

La porunca lui Soliman 
Magnificul, P[tra;cu cel Bun
;i Alexandru L[pu;neanu
ajung `n Transilvania 
;i la Satu Mare

Pe plan extern P[tra;cu cel Bun s-a
arătat a fi loial sultanului dar `n secret a
avut ̀ n vedere ̀ ncheierea unor alianţe cu
statele cre;tine ̀ mpotriva dominaţiei oto-
mane. Din păcate, el va fi obligat, din po-
runca ̀ naltei Porţi, să ia parte, ̀ mpreună
cu Alexandru Lăpu;neanu, la ̀ nlăturarea
stăp]nirii habsburgice din Transilvania,
petrecută `n toamna anului 1556. 

Hotăr]rea sa de a participa, alături
de turci, la lupta acestora `mpotriva im-
perialilor a fost luată ̀ n urma consultării
cu dregătorii săi, care i-au aprobat `n
unanimitate decizia, cu at]t mai mult cu
c]t era evident faptul că Ferdinand de
Habsburg nu era `n stare, `n cazul unei
ofensive a forţelor armate ale Imperiului
Otoman, să asigure nici măcar apărarea
Transilvaniei, cu at]t mai puţin pe cea a
Ţării Rom]ne;ti, care, de-a lungul ̀ ntre-
gii sale frontiere sudice, se `nvecina cu
acesta.

Astfel că o;tirea sa, condusă de ma-
rele vornic Socol, va lua parte, din pri-
măvara anului 1556, la operaţiunile mi-

litare desfă;urate ̀ n Transilvania cu sco-
pul alungării, de aici, a trupelor imperiale
;i a readucerii la c]rma acesteia a lui Ioan
Sigismund Zapolya ;i a mamei sale Isa-
bella de Iagello, fiica regelui Poloniei Si-
gismund I cel B[tr]n ;i sora regelui Si-
gismund al II-lea August.

~n a doua jumătate a lunii august
1566 Pătra;cu cel Bun trece munţii, `n
fruntea unei o;tiri de 12.000 de solda\i,
`ndrept]ndu-se către Bra;ov unde `;i va
instala tabăra. Va pleca apoi spre Cluj.
Armata lui s-a unit l]ngă Satu Mare cu
oastea  lui Alexandru Lăpu;neanu la
sf]r;itul lunii septembrie 1556. Campa-
nia s-a `ncheiat `n octombrie 1556. Isa-
bella i-a r[spl[tit pe cei doi voievozi
rom]ni pentru ajutorul dat. Cu toate
acestea, Ardealul a fost pr[dat de arma-
tele moldovenilor ;i valahilor. Epitropul
Petrovici a fost omor]t. ~n locul lui, ~nalta
Poart[ l-a numit pe Babak. Isabella nu l-
a recunoscut. A fost nevoie din nou de
interven\ia lui P[tra;cu cel Bun ;i a lui
L[pu;neanu s[-i `mpace pe cei doi. 

Domnitorul |[rii Rom]ne;ti ;i cel
al Moldovei i-a ajutat pe turci s[ apere
Muncaciul `mpotriva lui Ferdinand.

După instalarea oficială a Isabellei
Jagello Zapolya, Pătra;cu cel Bun s-a
`ntors la Bucure;ti, de unde  la 4 noiem-
brie 1556 i-a trimis o scrisoare lui Soli-
man Magnificul pentru a-l `n;tiin\a că-
i adusese „cu cinste mare p]nă ̀ n Ardeal”
pe „crăiasa ;i fiul ei” ;i că `i pusese „`n
scaun `n cetatea Clujului”.

P[tra;cu cel Bun ar fi fost  
otr[vit de Rustem Pa;a

La scurt timp, Pătra;cu cel Bun s-a
stins din viaţă, subit, `n 24 decembrie
1557 `n condiţii destul de neclare, "nu
fără bănuieli de otravă", a;a cum nota
cronicarul sas al vremii Mihail Sigler. Se
pare c[ el a fost otr[vit din ordinul lui
Rustem Pa;a. Pătra;cu cel Bun a fost
c[s[torit cu doamna Voica cu care a avut
patru copii. Unul dintre ei a fost voievod
Petru Cercel. 

Din legăturile sale extraconjugale,
Pătra;cu cel Bun a mai avut copii. Unii
istorici consider[ c[ Mihai Viteazul a fost
fiul legitim al lui P[tra;cu cel Bun, al\ii
spun c[ Mihai a fost fiu nelegitim. Exist[
istorici care sus\in c[ Mihai Viteazul nu
are nicio leg[tur[ cu voievodul P[tra;cu
cel Bun. 

Cert este c[ Mihai Viteazul se au-
tointitula< „Io Mihai Voievod ;i domn a
toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui ;i
preabunului răposatului Io Petra;co Vo-
ievod”. Dac[ privim cu aten\ie portretul
lui P[tra;cu cel Bun de pe pagina 1 ve-
dem c[ seam[n[ cu Mihai Viteazul.

Demn de reţinut este faptul că Radu
Florescu, fiu nelegitim al lui P[tra;cu cel
Bun, va fi unul dintre cei mai activi
susţinători ai venirii la tron a lui Mihai
Viteazul. 

To\i absolven\ii de liceu
ar trebui s[ ;tie cine a fost 
Alexandru L[pu;neanu

Am prezentat mai multe detalii legate
de domnia lui P[tra;cu cel Bun, un vo-
ievod al |[rii Rom]ne;ti despre care nu
prea `nv[\[m la ;coal[. C]t despre voie-
vodul moldovean, nu ar trebui s[ fie ni-
ciun absolvent de liceu care s[ nu ;tie
cine a fost Alexandru L[pu;neanu.  Nu
neap[rat de la lec\ia de istorie, ci din nu-
vela istoric[ Alexandru Lăpu;neanu, su-
biect obligatoriu la literatura rom]n[ `n
cadrul examenului de bacalaureat. Figura
voievodului Moldovei a fost a;adar im-

ortalizat[ de Costache Negruzzi, scriito-
rul atribuindu-i lui L[pu;neanu celebrele
fraze< „De mă voiu scula, pre mul\i am
să popesc ;i eu...” , „Dacă voi nu mă vre\i,
eu vă vreau...”. ;i “Capul lui Mo\oc vrem!”

Alexandru Lăpu;neanu a domnit `n
Moldova de dou[ ori prima dat[ `ntre<
septembrie 1552 - 18 noiembrie 1561> ;i
a doua oar[ `ntre octombrie 1564 - 9
martie 1568. A urcat pe tron cu ajutorul
polonezilor, detron]ndu-l pe domnitorul
Ioan Joldea. Politica pro polon[ dusă de
Lăpu;neanu i-a atras du;m[nia regelui
Ferdinand de Habsburg, care a `ncercat
prin toate metodele să-l răstoarne de pe
tron. 

Rival al marelui sultan Soliman Mag-
nificul, Ferdinand I de Habsburg a fost
rege al Boemiei ;i Ungariei `ntre 1526-
1564 ;i ̀ mp[rat al Sf]ntului Imperiu Ro-
mano-German ̀ ntre anii 1558-1564. De
asemenea ;i Soliman Magnificul devine
suspicios ̀ n privin\a ajutorului primit de
Lăpu;neanu de la polonezi ;i ̀ n anul 1555
`l cheamă la Constantinopol. Alexandru
L[pu;neanu nu se duce, ci trimite ni;te
pungi cu galbeni. ~;i asigur[ astfel pro-
tec\ia ;i de la polonezi ;i de la turci. Apoi,
a;a cum am v[zut `n r]ndurile de mai
sus, Lăpu;neanu ̀ l ajută pe Soliman Mag-
nificul să o readucă pe tronul Transilva-
niei pe regina Izabela Zapolya Jagello
(1556), care era refugiată `n Polonia. 

~n momentul ̀ n care era cel mai sigur
pe domnie L[pu;neanu a fost detronat
de Iacob Eraclide, poreclit Despotul.
Acesta, prin ̀ n;elăciuni ;i intrigi, ̀ ;i adu-
nă o oaste de mercenari ;i-l `nvinge pe
Lăpu;neanu la Verbia, la 18 noiembrie
1561.

„Că de mă voiu scula, pre mul\i
am să popesc ;i eu”

Despot Vodă  a fost ucis `n 1563 de
:tefan Tom;a, care domne;te pentru
scurt timp. Lăpu;neanu a reu;it să re-
dob]ndească tronul Moldovei ̀ n octom-
brie 1564. Le-a pl[tit turcilor mai mult
de 200.000 de galbeni. Alexandru
L[pu;neanu a iscat un cr]ncen război ci-
vil, pe care a trebuit să-l duc[ `mpotriva
candidatului boierilor, :tefan Tom;a. Ar-
matele turce;ti ;i tătăre;ti, care `l readu-
ceau pe Lăpu;neanu la domnie, au inva-
dat \ara prăd]nd ;i jefuind. Tom;a, ne-
put]nd să se men\ină pe tron,  a fugit la
polonezi, dar a fost decapitat de ace;tia
la Liov. A;adar, a doua domnie a lui Lă-
pu;neanu a `nceput `n s]nge ;i `n s]nge
a fost dus[ p]nă la sf]r;it. El le-a promis
la ̀ nceput tuturor boierilor du;mani ier-
tare. Imediat ce ;i-a consolidat domnia,
i-a invitat pe cei mai de seamă boieri la
un osp[\ ;i `n timp ce ace;tia petreceau,
mercenari străini au năvălit asupra lor ;i
i-au măcelărit. 

~n martie 1568, Lăpu;neanu este
afectat de o boală care ̀ l sleie;te de puteri.
La 9 martie adună Sfatul \ării ;i `i cere
să-l aleagă domn pe fiul său, Bogdan care
prime;te sceptrul ̀ n v[zul tuturor. Fiind
bolnav la pat, cei din jurul lui s-au grăbit
să-l călugărească, d]ndu-i numele de Pa-
homie. Revenindu-;i `n fire ;i auzind că
a fost călugărit, ar fi rostit celebra fraz[<
„că de mă voiu scula, pre mul\i am să
popesc ;i eu”. Se crede că boierii, auzin-
du-i cuvintele, s-au `nspăim]ntat ;i ca
să-l `mpiedice să-;i `mplinească promi-
siunea, l-au otrăvit la 11 martie 1568. 

***
:i urma;ul lui Alexandru L[pu;ne-

anu, Bogdan a avut leg[turi cu Satu Mare.
Dar despre acestea vom vorbi `ntr-un
num[r viitor.

A consemnat Adriana Z.

Isabella Jagello Zapolya a fost fiica regelui Poloniei Sigismund I cel B[tr]n (1506-
1548) ;i sora regelui Sigismund al II-lea August (1548-1569)

Septembrie 1556< tat[l lui Mihai Viteazul, P[tra;cu cel Bun
s-a `nt]lnit la Satu Mare cu Alexandru L[pu;neanu

Cei doi au a;teptat-o aici pe v[duva lui Ioan Zapolya, Isabella Jagello, pe care au instalat-o pe tronul Transilvaniei
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S~N~TATE

Anul acesta se celebrează 10
ani de când Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS) a declarat pri-
ma dată Săptămâna Europeană a
Vaccinării.

De atunci, în luna aprilie a fiecărui
an, o săptămână este destinată acestui
subiect, cu scopul de a sensibiliza şi in-
forma populaţia atât asupra avantajului
reprezentat de protecţia prin vaccinare a
individului, precum şi asupra impor-
tanţei acoperirii vaccinale cât mai com-
plete, aceasta fiind condiţia prevenirii
epidemiilor care s-ar solda cu suferinţa
şi chiar pierderea foarte multor copii.
"Din păcate, am asistat anii trecuţi la ade-
verirea ameninţării - acea creştere dras-
tică a cazurilor de rujeolă ar fi putut fi
evitată dacă populaţia ar fi avut o atitu-
dine responsabilă şi conştiincioasă în ce
priveşte prezentarea copiilor la vaccinare"
arat[ oficialii Direc\iei de S[n[tate Pu-
blic[ Satu Mare `ntr-un comunicat.

Descoperirea modalităţii de preve-
nire a unor boli infecţioase prin vaccinare
este o realizare de importanţă crucială
în istoria medicinii< marchează începutul
noii epoci când anumite boli infecţioase
grave pot fi prevenite prin imunizare. De
atunci, tehnologia obţinerii vaccinurilor
a evoluat extrem de mult, de aceea vac-
cinurile folosite azi au o siguranţă foarte

ridicată. Chiar dacă, rareori, apare o mică
reacţie vaccinală (copilul „nu este în ape-
le lui” 2-3 zile), această neplăcere este
chiar nesemnificativă în comparaţie cu
suferinţa care ar fi cauzată de boala in-
fecţioasă în sine, evitată astfel cu ajutorul
vaccinului. Dintre vaccinurile aplicate,
acela împotriva rubeolei asigură evitarea
unei boli mai uşoare, dar care reprezintă
pericol foarte mare pentru femeile gra-
vide, afectând grav dezvoltarea intraute-
rină. Vaccinarea antirubeolică prin ur-

mare contribuie la dispariţia în timp a
cazurilor de rubeolă, ca femeile gravide
să nu mai vină în contact cu astfel de sur-
se de infecţie.

OMS recomandă ca toţi copii să be-
neficieze cel puţin de vaccinările împo-
triva următorilor boli< difteria, tetanosul,
pertussisul (tusea măgărească), rujeola
(pojarul), rubeola, parotidita epidemică
(oreionul, mumps-ul), poliomielita.

Părinţii responsabili
şi conştienţi îşi trimit copiii
la şcoală

În 2015, Săptămâna Europeană a
Vaccinării are loc între 20-25 aprilie. Slo-
ganul „Previno. Protejează. Imunizează”
transmite mesajul că vaccinarea tuturor
copiilor este vitală pentru prevenirea bo-
lilor şi protejarea vieţilor lor. Vaccinarea
este un drept la care toţi copiii trebuie să
aibă acces, la fel ca şi dreptul de a învăţa.
Părinţii responsabili şi conştienţi îşi tri-
mit copiii la şcoală nu pentru că este obli-
gatorie ci pentru că înţeleg deplin avan-
tajul enorm al educaţiei. Părinţii respon-
sabili şi conştienţi colaborează cu medi-
cul de familie şi de şcoală ca să ofere co-
piilor lor protecţie prin vaccinare, con-
tribuind implicit şi la protejarea colecti-
vităţii de copii, se mai arat[ ̀ n documen-
tul citat.

A consemnat :tefania Cri;an

Se consider[ c[ procesul infla-
mator reprezint[ substratul
`mboln[virilor ;i sl[birii sistemu-
lui imunitar al organismului.

Ca urmare, inflama\ia din organism
cre;te riscul apari\iei bolilor cardiovas-
culare, cancerului, artritei, obezit[\ii ;i
chiar depresiei ;i de aceea e bine s[-i cu-
noa;tem mecanismele, cum o putem
controla ;i vindeca.

Inflama\ia reprezint[ un mecanism
nespecific de r[spuns ;i ap[rare a orga-
nismului la o agresiune.

Agresiunea poate fi generat[ de bac-
terii, virusuri, parazi\i ori factori fizici
(c[ldur[, frig, traumatism, iradiere, ul-
traviolete). Bine`n\eles ;i unele substan\e
toxice pot provoca inflama\ie `n orga-
nismul nostru< pesticide, ierbicide etc.

Procesul inflamator este unul pato-
logic complex care include, pe de o parte
alterare ;i distruc\ie ;i pe de alt[ parte,
reac\ii puternice ale organismului pre-
cum ;i fenomene reparatorii.

C]teodat[, inflama\iile nu se vindec[.
Cauzele sunt uneori legate de o predis-
pozi\ie genetic[ sau procesul este
men\inut de presiunea arterial[ mare ori
de efectele negative ale fumatului.

~n astfel de situa\ii, inflama\ia nu mai
este tranzitorie, ea devenind cronic[, iar
corpul `ncepe s[ se atace singur deter-
min]nd apari\ia unor efecte secundare
care pot sta la baza multor boli.

S-a constatat de exemplu c[
inflama\ia cronic[ poate destabiliza de-
pozitele de colesterol din arterele coro-
nare duc]nd la apari\ia atacurilor de cord
;i chiar a celor cerebrale. P]n[ nu demult,
medicii considerau c[ atacurile de cord
\in de probleme precum `nfundarea ar-
terelor. De-a lungul anilor, pe pere\ii ar-

terelor coronare se depoziteaz[ gr[sime.
Uneori aceste depozite sunt a;a de mari
`nc]t pot s[ `ntrerup[ alimentarea cu
s]nge `ntr-o parte vital[ din inim[. 

O molecul[ complex[, numit[ LDL
sau colesterolul r[u asigur[ materia
prim[ a acestor depozite. Prin urmare,
medicii au concluzionat c[ oricine are
un nivel ridicat de colesterol r[u, prezint[
un risc mare de apari\ie a bolilor de
inim[.

~n realitate, aceasta poate fi doar o
parte din explica\ie, pentru c[ uneori
atacurile de cord apar la persoane care
au niveluri normale de colesterol. A;a c[
a fost luat[ `n calcul inflama\ia cronic[
ca factor declan;ator al atacului de cord.

Deocamdat[ cardiologii nu pot re-
comanda scanarea pentru observarea in-
flama\iilor, dar ei sus\in c[ cei care au

un oarecare risc de apari\ie a bolilor car-
diovasculare ar trebui s[-;i m[soare ni-
velul de CRP, o molecul[ produs[ de ficat
ca r[spuns la un semnal antiinflamator.
Astfel, preven\ia ar putea fi realizat[ cu
antiinflamatori cum este aspirina.

S-a constatat de asemenea, c[ infla-
ma\ia cronic[ poate distruge celulele ner-
voase din creierul pacien\ilor bolnavi de
Alzheimer. Unele studii sugereaz[ c[ in-
flama\ia poate favoriza `nmul\irea celu-
lelor normale ;i transformarea lor ̀ n une-
le canceroase.

Cu alte cuvinte, inflama\ia cronic[
poate fi un motor care alimenteaz[ dez-
voltarea unora dintre cele mai temute
boli. Dac[ aceast[ teorie se va dovedi
exact[, va duce la descoperirea unor mo-
duri de prevenire a unor maladii grave.

Astfel, ̀ n loc de tratamentele actuale

create pentru combaterea cancerului sau
Alzheimerului, un singur medicament
antiinflamator ar fi `ndeajuns `nc]t s[
previn[ boala.

De asemenea, inflama\ia cronic[ `i
fascineaz[ pe oamenii de ;tiin\[, pentru
c[ ar putea indica cum, din punct de ve-
dere evolutiv, corpul uman a devenit vic-
tima propriului s[u succes. Mai exact,
omul a evolulat ca specie datorit[
abilit[\ii sale de a lupta `mpotriva mi-
crobilor invadatori.
Acum ̀ ns[, c]nd omul tr[ie;te mai mult,
acelea;i strategii inflamatorii care ajut[
la protejarea corpului, par s[ fi sc[pat de
sub control.

Alimente antiinflamatoare

Putem preveni  apari\ia bolilor cu
ajutorul alimentelor antiinflamatoare,
care ar trebui s[ fac[ parte din dieta zil-
nic[ a oric[rei persoane, ;i nu doar pen-
tru acest beneficiu, ci ;i pentru multiple
alte propriet[\i terapeutice pe care le au
pentru organism.

Astfel, ceaiul Rooibos, originar din
Africa de Sud, este bogat `n polifenoli,
substan\e cu efect antioxidant ;i care pro-
tejeaz[ organismul ̀ mpotriva radicalilor
liberi.

Uleiul de m[sline con\ine un acid
gras tip omega 3 numit acid alfalipoic
care are un rol esen\ial `n inhibarea ci-
clooxigenazei, o enzim[ implicat[ ̀ n de-
clan;area inflama\iilor `n organism ;i `n
apari\ia cancerului. Uleiul de m[sline nu
se folose;te la g[tit, ci doar `n stare na-
tural[ crud[. A;a ̀ ;i p[streaz[ nealterate
propriet[\ile nutritive cu rol antiinfla-
mator.

Nucile sunt fructe oleaginoase bogate
`n gr[simi s[n[toase, care combat dure-

rile ;i reduc riscul de infarct ;i boli car-
diovasculare, afec\iuni care pot ap[rea
din cauza inflama\iilor din corp.

Dintre fructele de p[dure, afinele
con\in antioxidan\i esen\iali `n comba-
terea `mb[tr]nirii premature ;i a infla-
ma\iilor din organism. Usturoiul, de ase-
menea nu trebuie s[ lipseasc[ dintr-o
diet[ antiinflamatoare deoarece con\ine
compu;i sulfura\i folositori.

O cereal[ mai pu\in cunoscut[, Ama-
ranthul con\ine o substan\[ numit[ lu-
nasina cu rol inhibitor ̀ n eliberarea mo-
leculelor care determin[ apari\ia infla-
ma\iilor.

S[ nu uit[m de ceaiul verde, un izvor
natural de antioxidan\i cu rol important
`n prevenirea `mb[tr]nirii premature, a
cancerului ;i a reac\iilor inflamatoare
din organism.

~n sf]r;it, dar nu `n ultimul r]nd,
Turmericul care este un condiment in-
dian cu propriet[\i terapeutice.
Con\ine Curcumina, care este considerat
cel mai puternic antiinflamator din c]te
exist[.

Multe alimente care se g[sesc `n co-
mer\ produc inflama\ii. ~n top sunt pro-
dusele procesate, care con\in gr[simi
nes[n[toase, zah[r ;i aditivi. Gr[simile
hidrogenate din margarin[ sunt, de ase-
menea, de evitat. Trebuie renun\at la pro-
dusele de patiserie, pr[jituri sau pl[cinte.
E bine s[ fie g[tite acas[ cu "materii pri-
me" mai s[n[toase. Nu trebuie neap[rat
s[ devenim vegetarieni, dar e bine s[ con-
sum[m carnea cu m[sur[. S[ folosim
carnea pe post de garnitur[, adic[ la o
por\ie mare de salat[ de legume s[
ad[ug[m pu\in[ carne.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

S[pt[m]na European[ a Vaccin[rii - Previno,
Protejeaz[, Imunizeaz[

C]teodat[, inflama\iile nu se vindec[. Cauzele sunt uneori legate de o predispozi\ie genetic[
sau procesul este men\inut de presiunea arterial[ mare ori de efectele negative ale fumatului.

~n astfel de situa\ii, inflama\ia nu mai este tranzitorie, ea devenind cronic[, iar corpul `ncepe
s[ se atace singur determin]nd apari\ia unor efecte secundare care pot sta la baza multor boli.

S-a constatat de exemplu c[ inflama\ia cronic[ poate destabiliza depozitele de colesterol din
arterele coronare duc]nd la apari\ia atacurilor de cord ;i chiar a celor cerebrale. 

Inflama\iile din organism 
declan;eaz[ boli grave

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST

Putem preveni  apari\ia bolilor cu ajutorul alimentelor antiinflamatoare, care ar
trebui s[ fac[ parte din dieta zilnic[ a oric[rei persoane
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Cocktail Cosmopolit

Varz[ a la Cluj

Mod de preparare<

Sucurile de fructe utilizate trebuie să
fie ori proapăt stoarse, ori 100% naturale.
Se toarnă vodca, lichiorul de portocale,
sucul de limeta și cel de merișoare într-un
cocktail shaker și se umple cu cuburi de

gheață. Se agită bine și apoi se strecoară
într-un pahar de sticlă sau pahare mici
pentru Martini. În loc de cuburile de ghea-
ță se poate folosi și gheață sfărâmată, dar
în acest caz, în shaker, alături de băuturile
alcoolice și de sucurile de fructe se adaugă
circa 20 ml apă plată rece. În pahare se pu-
ne prima dată pasta de gheață și peste
aceasta se va turna băutura. Se ornează
preferabil cu o spirală de coajă de porto-
cală, lămâie, sau lime, așezată de deasupra
paharului, dar cocktailul va fi la fel de ape-
tisant și cu alte decoruri< feliuțe de porto-
cale, lime, boabe de fructe roșiatice sau
combinații ale acestora.

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare<

35 ml vodcă de calitate superioară,
25 ml lichior de portocale, 25 ml suc

proaspăt de limet[, 50 ml suc de meri-
şoare, o fâşie subtire şi lungă de coajă
de portocală, lămâie, sau lime, ori o

felie-două de portocale şi câteva boabe
de fructe roşii (zmeră, frăguțe, cireşe,

vişine, eventual afine sau coacăze)
pentru ornat.

Mod de preparare<

Varza murată se spală cu apă rece,
se stoarce și se călește în untură sau
ulei. Orezul se fierbe în apă cu delicat
și se strecoară. Cârnații se feliază și se
prăjesc ușor. Ceapa se mărunțește, se
călește în untură, se adaugă carnea to-
cată, se condimentează și se prăjește.
Un vas termorezistent se unge cu un-

tură și se așează în straturi 1/3 din varza
călită, jumătate din cârnați, jumătatea
orezului, jumătate din carnea tocată
prăjită, o lingură de smântână și totul
se repetă încă o dată, apoi se acoperă
cu ultima treime din varză. Se toarnă
peste ea smântâna și se întinde în mod
egal pe toată suprafața. Slănina sau ba-
conul se așează deasupra, se pune în
cuptorul preîncălzit și se coace așa timp
de 15 minute. Se servește caldă, even-
tual cu încă puțină smântână. Dacă nu
doriți să folosiți afumături, cârnații și
baconul se pot elimina din rețetă.

Ingrediente<

1 kg varză murată măruntă, 700
g carne tocată de porc, 150 g de orez,
250 g de smântână, o ceapă, 2 linguri
de untură de porc, sau eventual ulei,
150 - 200 g de cârnați afumați, circa
100 g de slănină sau bacon afumat,
sare, piper, boia de ardei, delicat.

Desert cu fructe
;i miere

Mod de preparare<

Se prepară budinca după rețeta de pe
plic și se răcește amestecând. Când s-a răcit
complet, lingură cu lingură se adaugă iaur-
tul și se amestecă. Fructele se zdrobesc și
împreună cu zahărul vanilat se adaugă și
acestea la amestec. Se pot folosi și fructe

din compot, dat acestea se strecoară în
prealabil, sau eventual, chiar și fructe con-
gelate. Acestea din urmă se lasă într-o stre-
curătoare să se dezghețe lent, la tempera-
tura camerei, iar apoi le folosim întocmai
ca și fructele proaspete. Se îndulcește cu
miere, se amestecă cu migdalele și se pune
în pahare, stratificat cu fulgii de cereale
sau biscuiții zdrobiți, ori acestea se presară
deasupra. Se lasă la frigider circa 2 ore,
apoi se servește ornat cu fructe, frișcă sau
cu topping de fructe. Dacă le așezați stra-
tificat, câte un pic de topping se poate turna
și între straturi.

Ingrediente< 

O budincă de vanilie sau cu zmeură,
1/2 l de lapte, 3 linguri de zahăr, 200

grame iaurt, 4 linguri miere de albine,
un pahar mare cu fructe de pădure

sau 250 g de căpşuni (sau alte fructe
moi< fragi, mure, vişine, caise, piersici
etc.) 3-4 linguri de migdale tocate mă-

runt, 100 grame fulgi de cereale sau
biscuiți mărunțiți, un pliculeț de za-

hăr vanilat, frişcă sau topping de
fructe pentru ornat.

Sup[ de conopid[
;i maz[re a la grec

Mod de preparare<

Zarzavaturile curățate și mărunțite se
pun la fiert cu cca. 3,5 l de apă. Dacă uti-
lizați mazăre din conservă, zarzavaturile
le fierbeți aproape complet, însă dacă este
proaspătă, atât mazărea, cât și conopida

se adaugă când zarzavaturile sunt pe ju-
mătate fierte și se condimentează. Între
timp, din 4 linguri de făină și ulei se pre-
pară un rântaș auriu, în care, după ce se ia
de pe foc se adaugă o linguriță de boia.
Din făina rămasă, cu puțină sare, cele 3
ouă și cu apă rece se face un aluat de con-
sistența dorită pentru găluște sau zdrențe,
după gust. Când toate ingredientele sunt
aproape fierte și supa se află în clocot se
măruțesc în ea găluștele, sau se toarnă
zdrențele. Se adaugă rântașul, smântâna
frecată în prealabil cu câteva linguri de su-
pă fierbinte, se mai condimentează după
gust și se mai fierbe 2-3 minute. Se servește
caldă, eventual cu un pic de oțet, ormat cu
pătrunjel verde. 

Ave\i nevoie<
 

300 g mazăre verde boabe (sau o
conservă de cca. 500 g), 300 g de con-
opidă, 2-3 morcovi, 1-2 pătrunjei, o
gulie mică, o felie de țelină (total 4-

500 g zarzavaturi), 200 g de smântâ-
nă, 300 g făină, 3 ouă, 6 linguri de
ulei, sare, piper, boia de ardei, deli-

cat (de casă).

Pedicuţa, este cunoscută și sub
denumirea de talpa-ursului sau brădișor.
Ea este un remediu și în cazul unor
tumori ale ficatului.

Pedicuţa este considerată „leacul
biblic”

Pedicuţa denumită și „leacul biblic”,
este eficientă în tratarea bolilor hepatice,
chiar și formele cele mai grave (hepatită,
tumori ale ficatului, ciroză), a pietrelor
la rinichi și la bilă. Efecte miraculoase
are și în tratarea alcoolismului, iar ceaiul
de pedicuţă îi ajută pe fumători să scape
de acest viciu. Totodată, pedicuţa este
recomandată și în următoarele afecţiuni<
hemoroizi, constipaţie cronică,
reumatism, litiaze și colici renale,
afecţiuni ale căilor urinare și ale
organelor genitale, convalescenţă. În
scop fitoterapeutic se folosește întreaga
parte aeriană a plantei și sporii, sub
formă de ceai, tinctură sau cataplasme.

Ca tratament în combaterea
alcoolismului, precum și a dependenţei
de tutun, fitoterapia recomandă ceaiul
de pedicuţă. Beţi câte o cană cu ceai cu
o jumătate de oră înainte de micul
dejun. Tratamentul trebuie urmat timp
de 14 - 21 de zile, pentru a obţine
rezultatul dorit. Tratamentul trebuie să
dureze minimum trei luni, cu
întreruperi. Fumătorii care doresc să
scape de acest viciu pot urma și un
tratament cu pulbere de pedicuţă.
Efectele se văd după cinci zile. 

Vine de hac cirozei hepatice

Pentru persoanele care suferă de
ciroză hepatică, ceaiul de pedicuţă este
un miracol. Se vor bea două ceaiuri pe
zi, cu 20 sau 30 de minute înainte de
masa de prânz și cină.

Ceaiul se prepară astfel< o linguriţă
rasă cu plantă se opărește în 200 ml de
apă în clocot și se lasă câteva minute.

În caz de coșmaruri sau dureri de
cap provocate de stări de stres sau de
oboseală se recomandă să se doarmă
timp de două săptămâni pe o pernuţă
umplută cu pedicuţă. 

Polenul de pedicuţă este de un real
ajutor bolnavilor care au făcut escare,

pentru a li se închide rana în cel mai
scurt timp. Se va presăra polen cu multă
grijă pe locurile cu răni deschise.

Pentru tratarea afecţiunilor genitale
sau a hemoroizilor se prepară o infuzie
de plante care se toarnă în apă și se fac
băi locale.

Tinctura sau ceaiul de pedicuţă nu
se recomandă femeilor însărcinate sau
celor care alăptează.

Nu fierbeţi niciodată pedicuţa.
Numai persoanele care suferă de cancer
hepatic sau de ciroză hepatică pot bea
două ceaiuri de pedicuţă pe zi. Când
puneţi cataplasme și simţiţi usturimi sau
arsuri îndepărtaţi-le și masaţi locul cu
ulei de măsline sau ștergeţi-l ușor cu
biter suedez. 

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Pedicu\a este un 
remediu ;i în cazul

unor tumori
ale ficatului

Pentru persoanele care suferă de ciroză hepatică, ceaiul de pedicuţă este un miracol. Se
vor bea două ceaiuri pe zi, cu 20 sau 30 de minute înainte de masa de prânz şi cină. În caz
de coşmaruri sau dureri de cap provocate de stări de stres sau de oboseală se recomandă
să se doarmă timp de două săptămâni pe o pernuţă umplută cu pedicuţă.  Polenul de pe-
dicuţă este de un real ajutor bolnavilor care au făcut escare, pentru a li se închide rana în
cel mai scurt timp. Se va presăra polen cu multă grijă pe locurile cu răni deschise.
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Alegerea lenjeriei intime a de-
venit o sarcin[ dificil[. C]nd vrem
s[ ne alegem cea mai potrivit[ len-
jerie intim[ trebuie s[ \inem cont
de formele corpului nostru. ~n
func\ie de silueta pe care o avem,
piramid[, piramid[ inversat[,
clepsidr[, m[r sau dreptunghiu-
lar[, sunt c]teva reguli de care
trebuie s[ \ine\i cont pentru a
ne pune `n eviden\[ formele.

Pentru femeile care au o siluet[
piramid[ este recomandat[ lenjeria

care le pune ̀ n eviden\[ decolteul ;i
umerii. Aceste dou[ p[r\i tre-

buie eviden\iate ;i nu ;ol-
durile. Lenjeria intim[ se
va compune dintr-un
sutien cu cupa ̀ ntreag[
sau o bustier[ impri-
mat[ `n dungi ori-
zontale, rolul aces-
tor dungi fiind de
a sublinia linia
umerilor. ~n par-
tea de jos se re-
comand[ un
chilot
cla-

sic care s[ urce pe ;olduri. Evita\i chi-
lo\ii cu talie foarte joas[ ;i cei cu linii
orizontale pentru c[ nu vor face altceva
dec]t s[ v[ l[\easc[ ;oldurile. Opta\i
pentru cei cu dantel[ ̀ n partea din spa-
te pentru a pune ̀ n valoare formele ge-
neroase.

Corsetul, recomandat 
siluetei clepsidr[

Silueta piramid[ inversat[ este spe-
cific[ mai mult b[rba\ilor. Dar dac[ v[
`ncadra\i ̀ n acest tip ;i ave\i umerii la\i
;i ;olduri `nguste, lenjeria intim[ tre-
buie s[ aib[ `n vedere feminizarea si-
luetei prin punerea `n valoarea a ;ol-
durilor pentru c[ aten\ia trebuie dis-
tras[ de la umeri. Sutienul trebuie s[
aib[ cupe `ntregi `n form[ de V. Un
astfel de decolteu are obiectivul de a
atrage c]t mai mult aten\ia asupra lui.
Trebuie evitate sutienele ale c[ror cup[
formeaz[ o linie continu[. Pentru par-
tea de jos este indicat un chilor tip sort
din dantel[ sau un chilot tanga. Liniile
imprimate sau liniile din \es[tur[ tre-
buie s[ fie orizontale pentru a l[\i vi-

zual bazinul. 

Chilo\ii cu talie 
`nalt[, recomanda\i 

siluetei m[r 

Silueta clepsidr[ este tipul de siluet[
ideal. Este o siluet[ armonioas[ ;i este
caracterizat[ printr-o talie sub\ire,
umerii ;i ;oldurile au aceea;i l[\ime.
Dac[ v[ ̀ ncadra\i ̀ n acest tip de siluet[
trebuie s[ ;ti\i s[ v[ alege\i cea mai po-
trivit[ lenjerie care s[ v[ pun[ `n evi-
den\[ formele. Tipul de sutien reco-
mandat este unul cu o cup[ `ntreag[
care s[ sus\in[ bine s]nii. Acestei siluete
i se potrive;te foarte bine corsetul. Cor-
setul pune foarte bine `n valoare linia
taliei. Pentru partea de jos se potrive;te
orice chilot tanga care modeleaz[ ;ol-
durile. 

Lenjeria intim[ pentru silueta tip
m[r trebuie s[ cuprind[ un corset care
modeleaz[ talia sau un sutien care ri-
dic[ s]nii ;i distrage privirea din zona
taliei. Chilo\ii trebuie s[ aib[ o talie
`nalt[ ;i s[ fie din dantel[ pentru a
mic;ora vizual linia taliei. 

Silueta dreptunghiular[ este aproa-
pe lipsit[ de orice forme. Umerii, talia
;i ;oldurile au aproape aceea;i l[\ime.
~n cazul acestui tip lenjeria trebuie s[
urm[reasc[ redesenarea curbelor. Zona
decolteului trebuie eviden\iat[ ;i la fel
ca ;i `n cazul siluetei de tip piramid[
inversat[, sutienul ̀ n V este cel mai in-
dicat. Corsetul poate fi ;i el o alegere
inspirat[ pentru c[ modeleaz[ silueta
;i creeaz[ iluzia unei talii fine. Trebuie
s[ evita\i liniile orizontale care l[\esc
trunchiul. ~n partea de jos, chilo\ii tan-
ga sunt cea mai inspirat[ alegere pentru
c[ dau impresia unor coapse sub\iri. 

Indiferent `n ce tip de siluet[ v[
`ncadra\i trebuie s[ face\i cea mai bun[

alegere. O lenjerie potrivit[ nu va face
altceva dec]t s[ v[ pun[ `n evi-

den\[ formele ;i dumnea-
voastr[ s[ v[ sim\i\i per-

fect.

Disponibil `ntr-o mul\ime de
culori ;i lungimi, culori ;I impri-
meuri, sacoul devine prim[vara
asta o pies[ de rezisten\[ `n gar-
deroba unei femei. Croiala sa
simpl[ v[ permite s[-l asorta\i
foarte u;or at]t la o \inut[ pentru
party c]t ;i la o \inut[ office. Far-
mecul sacoului este c[ v[ testeaz[
imagina\ia ;i creativitatea put]nd
construi outfit-uri diferite pentru
diverse ocazii.

Prim[vara aceasta trebuie s[ face\i o
schimbare ̀ n garderob[. Sacoul lung este
caracterizat prin simplitate. Purtat
`mpreun[ cu o rochie din satin sau la
ni;te pantofi stiletto, sacoul lung repre-
zint[ defini\ia rafinamentului. Ve\i ie;i
cu siguran\[ `n eviden\[ ;i ve\i avea un
look irepro;abil.

Munca de birou impune obligatoriu
;i o \inut[ office. Clasicul deux-piece
poate deveni ceva foarte interesant. Un
sacou cu prind `n dungi sau cadrilac, `n
culori pastelate va revigora garderoba of-
fice. O combina\ie cu o pereche de pan-
tofi dintr-o \es[tur[ precum inul va fi cu
siguran\[ una ideal[ pentru c[ ve\i avea

un look trendy, dar `n acela;i timp pro-
fesional. Pentru un look fresh pute\i opta
pentru nuan\ele neutre.

Prim[vara se caracterizeaz[ prin vre-
me capricioas[. Pentru aceste zile sacoul
`n \inutele urban-chic este o alegere per-
fect[. Pute\i s[-l purta\i peste un hanorac
cu glug[ sau combina\i-l cu un tricou
simplu ;i o pereche de blugi cu aspect
uzat. Al[turi de balerini, pantofi sport
sau botine decupate, \inuta va c[p[ta un
aer tineresc. 

Dac[ sunte\i o clasic[ convins[ pute\i
opta pentru sacoul scurt. ~n aceast[
prim[var[ anii ’70 sunt adu;i `n actuali-
tate prin sacoul scurt. Pentru a respecta
propunerile marilor designeri combina\i
sacoul scurt cu o pereche de pantaloni
scur\i din denim sau o pereche de pan-
taloni largi  palazzo sau culottes. Pute\i
re`nvia acela;i stil retro purt]nd un blazer
scurt al[turi de o rochie trapez sau o fust[
creion ;i ve\i ob\ine unul dintre cele mai
feminine look-uri pe care le pute\i crea
cu ajutorul unui blazer scurt. 

Influen\a sacoului ̀ n acest sezon este
vizibil[. R[m]ne doar s[ v[ l[sa\i imagi-
na\ia liber[ ;i s[ face\i cele mai reu;ite
combina\ii care s[ v[ pun[ `n eviden\[
silueta, gusturile vestimentare ;i de ce
nu personalitatea.

Influen\a sacoului `n acest sezon este vizibil[. R[m]ne doar s[ v[ l[sa\i imagina\ia liber[
;i s[ face\i cele mai reu;ite combina\ii care s[ v[ pun[ ̀ n eviden\[ silueta, gusturile vestimentare
;i de ce nu personalitatea.

Lenjeria intim[ trebuie aleas[ 
`n func\ie de siluet[

Sacoul devine piesa de rezisten\[ a prim[verii
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DIET~

Bananele sunt fructe energi-
zante, remineralizante ;i foarte
s[n[toase. De;i se spune c[
`ngra;[ nu este `n totalitate
adev[rat. Se poate urma cu
u;urin\[ o cur[ de sl[bire cu ba-
nane ;i sigur va avea succes. 

Aceast[ diet[ con\ine un mic dejun
format dintr-o banan[ ;i un pahar de
ap[ la temperatura camerei. ~n restul
zilelor se pot consuma mesele obi;nui-
te, numeric vorbind, dar slab caloric.
Pe l]ng[ faptul c[ ve\i reu;i s[ sl[bi\i
ve\i reu;i ;i detoxifierea colonului. Or-
ganismul va func\iona mult mai bine
pentru c[ o banan[ pe zi accelereaz[
procesele metabolice ;i ajut[ la mobi-
lizarea gr[similor din depozite. 

Pa;ii care trebuie urma\i

Pentru a avea efect, cura de sl[bire
trebuie urmat[ cu stricte\e. La micul
dejun se va consuma, a;a cum am
men\ionat ;i mai sus, o banan[ sau ma-
xim 2 ;i un pahar de ap[ la temperatura
camerei. La pr]nz se va lua o mas[
obi;nuit[, dar nu cu gr[simi sau cu
zah[r. Dup[-amiaza ave\i voie o gustare
mic[, iar cina se ia obligatoriu `niante
de ora 20.00 ;i trebuie s[ includ[ doar
legume ;i carne slab[ dac[ nu a\i con-
sumat carne la masa de pr]nz. 

Pentru a v[ `ncuraja s[ urma\i
aceast[ diet[ vom enumera c]teva din
beneficiile bananelor. Bananele cal-
meaz[ durerile gastrice, sunt recoman-
date ̀ n tratarea oboselii ;i a st[rilor de-
presive. Dac[ a\i urmat cure de sl[bire
foarte agresive, bananele sunt recoman-
date pentru c[ aduc un aport de mine-
rale ;i vitamine ;i astfel organismul va
fi `nt[rit. Prin complexul de vitamina
B ajut[ la stimularea capacit[\ii inte-
lectuale. Sunt indicate ̀ n dieta celor ca-
re sufer[ de anemie ;i ̀ n dieta femeilor
pentru c[ le protejeaz[ de osteoporoz[. 

Acum c[ a\i v[zut c]te beneficii au
aceste fructe cu siguran\[ ve\i fi tenta\i
s[ `ncerca\i acest regim. Este o diet[
foarte simplu de urmat dac[ \ine\i cont
de regulile mai sus men\ionate. ~ncer-
ca\i s[ g[ti\i dumneavoastr[ pentru c[
m]nc[rurile din comer\ con\in foarte
mult[ sare ;i zah[r, iar
num[rul caloric

dep[;e;te cel indicat. 

Alcoolul ;i lactatele 
sunt interzise 

Nu consuma\i preparate pr[jite ;i
uita\i pentru o perioad[ de desertul
dulce. Singurul desert acceptat pe toat[
perioada regimului este banana. Apa

este singurul lichid permis. Trebuie
s[ be\i cel pu\in 1,5 litri zilnic,

iar pe tot parcursul zilei
ave\i voie maxim

dou[ ce;ti de ca-
fea pe zi.

Nici alcoolul nu este recomandat ;i nici
produsele lactate. Toate aceste alimente
sunt excluse ̀ n ideea ca num[rul de ca-
lorii consumate s[ fie c]t mai mic. 

S[ nu uit[m de sport! Dac[ dori\i
rezultate mai rapide atunci nu uita\i c[
sportul este cel mai puternic aliat `n
lupta cu kilogramele. Este recomandat
s[ urma\i cu regularitate un program
de exerci\ii fizice care nu vor face al-
tceva dec]t s[ v[ redea energia cu care
a\i fost obi;nuit, iar odat[ ce ve\i reu;i
s[ sc[pa\i de kilogramele `n plus ;i sti-
ma de sine va fi mult mai mare, iar vara
poate veni. 

O siluet[ perfect[ 
cu ajutorul bananelor

S[rb[torile au trecut, iar ̀ n ur-
ma lor au r[mas excesele alimen-
tare ;i toate toxinele ̀ n corpul nos-
tru. Dup[ o astfel de perioad[ este
nevoie de o detoxifiere a corpului.
Dup[ o cur[ de detoxifiere nu ve\i
sl[bi, dar ve\i elimina tot ce este
toxic ;i nociv corpului.

~n urma unei cure de detoxifiere nu
ve\i sl[bi, dar elimin]nd ap[ ;i \esutul
muscular ve\i avea impresia c[ a\i dat
jos c]teva kilograme. Acestea se vor pu-
ne `napoi imediat ce v-a\i reluat stilul
de via\[ obi;nuit. Un tip de detoxifiere
este cea cu alimente crude. Aceast[
diet[ presupune ca 75% din m]ncarea
consumat[ ̀ ntr-o zi s[ fie crud[. Pute\i
consuma fructe, salate sau sucuri na-
turale de cas[. Mai pute\i opta ;i pentru
dieta diuretic[ bazat[ pe alimente cu
efect diuretic. Alimentele cu efect diu-
retic sunt< \elina, cafeaua, ceaiul,
p[trunjelul. Acestea vor scoate din corp
toat[ apa `n exces ;i toxinele. 

Sucul de l[m]ie ;i efectele lui

O detoxifiere mai drastic[ presu-
pune un efort mai mare. Dar dac[
sim\i\i c[ ave\i nevoie, pentru c[ exce-
sele alimentare din ultima perioad[ `;i
spun cuv]ntul, atunci este indicat s[
consuma\i numai ap[ de izvor, suc de

l[m]ie, sirop de ar\ar ;i ardei iute cel
pu\in cinci zile. Nu este indicat `ns[ s[
face\i asta f[r[ `ndrumarea unui me-
dic.

Nu doar oamenii obi;nui\i fac ex-
cese alimentare ci ;i vedetele. Tocmai
de aceea ;i vedetele timp de 21 de zile
consum[ intensiv ap[, b[uturi din fruc-
te de p[dure ;i ceaiuri din plante. La
aceast[ cur[ de detoxifiere este indicat[
;i clisma.

Alimentele necesare detoxifierii or-
ganismului sunt la `ndem]na oricui.
Trebuie doar s[ ;ti\i c]te zile sunte\i
dispu;i s[ m]nca\i mai pu\in. Fructele,
legumele de sezon sunt pe toate tarabele
din pie\e, iar ceaiurile v[ pot fi reco-
mandate de un farmacist sau de docto-
rul de familie. ~n urma consumului lor
substan\ele toxice din organism vor fi
eliminate ;i corpul nostru va func\iona
mai bine. Speciali;tii recomand[ o astfel
de diet[ bazat[ doar pe fructe, legume,
sucuri naturale ;i ceaiuri o dat[ la ;ase
luni sau la schimbarea anotimpului.
Explica\ia ar fi c[ `n acest mod nu vor
mai suferi de astenii, dureri de cap, obo-
seal[ sau somnolen\[. ~n tot ce face\i
trebuie s[ ave\i un control. Dac[ ve\i
exagera risca\i s[ suferi\i de caren\e de
vitamine ;i minerale. Este foarte greu
s[ tr[i\i cinci sau mai multe zile doar
cu alimentele mai sus men\ionate, de
aceea este bine s[ lua\i aceast[ decizie
`mpreun[ cu medicul de familie. 

Detoxifierea
organismului

Bananele calmeaz[ durerile gastrice, sunt recomandate ̀ n tratarea oboselii ;i a st[rilor depresive.
Dac[ a\i urmat cure de sl[bire foarte agresive, bananele sunt recomandate pentru c[ aduc un aport
de minerale ;i vitamine ;i astfel organismul va fi `nt[rit. 
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La recenta întâlnire atelier a
cenacliştilor membri ai Cenaclu-
lui literar Afirmarea din Satu Ma-
re, găzduită de Muzeul Judeţean,
a citit proză octogenarul Mihai
Sas. Fragmentele citite din recenta
carte intitulată ”De la Dumnezeu
la Vivien”, au surprins plăcut asis-
tenţa.

Despre fragmentele citite au vorbit
Claudiu Govor, Gheorghe Creţu, Ge-
orge Terziu, Ioan Aniţaş, Gheorghe
Cormoş, Voicu Şichet. 

În luările lor de cuvânt, cei menţio-
naţi au evidenţiat o serie de aspecte pe
care le-au remarcat cu surprindere. S-
a subliniat faptul că autorului îi stă mai
bine în postură de prozator decât de
poet, chiar dacă în unele scrieri ale sale
se poate vorbi despre adevărate poeme
în proză. Fragmentele audiate au fost
catalogate ca fiind coerente şi bine rea-
lizate. A fost considerat lăudabil faptul
că se resimte o uşoară schimbare în
bine a frazării. Abordarea subiectelor
este de altă factură, comparativ cu cele
incluse în volumele anterioare. Nu lip-
seşte nici tenta pe alocuri ironică, fapt
ce dă o notă aparte scriiturii. Faptul că
unele subiecte sunt abordate pe spaţii
restrânse nu înseamnă că autorul n-ar
putea dezvolta ideile în sensul realizării
unor nuvele cu iz deconectant. Se re-
găsesc în unele fragmente şi aspecte de
ordin folosofic. Lumile descrise în tex-

tele incluse în volum sunt simple, dar
în acelaşi timp complexe. Multitudinea
temelor abordate face bine volumului,
dar şi cititorului, cel care nu apucă să
se plictisească. Tentat a citi, se găseşte
în situaţia de a trece la o altă şi altă idee

dezbătută cu meticulozitatea gazetaru-
lui de odinioară.

Fabulele uşor modificate permit o
serie de divagaţii, în vreme ce proza ca-
pătă diverse faţete, adesea greu de intuit
la prima vedere. Autorul se dovedeşte

gata de a aborda orice subiect, fie şi din
cotidian.

S-a considerat că prozatorul Mihai
Sas a luat-o înaintea autorului. Nu-şi
mai aparţine. A depăşit de mult senti-
mentalismul realităţii.

Punerea în valoare
a unor obiceiuri şi meserii
precum oieritul

Desigur, au fost subliniate şi o serie
de descrieri deosebit de amănunţite ale
unor peisaje pe care autorul volumului
le-a cunoscut în copilărie şi i-au rămas
în suflet. Punerea în valoare a unor obi-
ceiuri şi meserii precum oieritul în Ma-
ramureş, reprezintă încă o modalitate
de tezaurizare a unor valori inestima-
bile. 

Sunt descrise cu meticulozitate şi
aspectele ce privesc înfrumuseţarea
prin sculptură naivă - cioplit, a unor
obiecte indispensabile oierului pe vâr-
ful de munte, acolo unde păcurarul se
întâlneşte cu liniştea, singurătatea, su-
surul izvoarelor şi alte frumuseţi care
adesea sunt greu de descris în cuvinte.

Momentele muzicale ale şedinţei
cenacliere au fost susţinute de Octavian
Bud, Georgeta Govor şi Angela Mun-
tean.

În finalul întâlnirii, Mihai Sas a
mulţumit pentru cuvintele frumoase
rostite de colegii săi de cenaclu, dar şi
pentru recomandările făcute. A promis
că va lua în seamă pe viitor observaţiile
făcute de vorbitori.

Printre cei care au mai participat la
reuniunea cencalieră îi menţionăm pe<
Carol C. Koka, Cecilia Sas, Vinkler Cla-
ra, Gheorghe Nemeth, Rodica Cuc ş.a. 

Coriolanu Barbur

Uneori, între anumiţi oameni şi
locurile în care aceştia vieţuiesc se
înfiripă nişte relaţii mai aparte, prin
legături nevăzute, dar statornice. O
astfel de relaţie s-a zămislit între Ţara
Oaşului, acest ţinut de o frumuseţe
şi originalitate aparte, şi Ioniţă G.
Andron, personalitate complexă<
avocat, strălucit artist fotograf, pa-
sionat etnograf, dăruit cărturar.

S-a născut în satul Racşa, din dragostea
tatălui său, preot şi a mamei sale, învăţătoa-
re, descendenţă semnificativă, căci Biserica
şi Şcoala sunt temeiurile existenţei noastre>
credinţa naşte nădejdea şi şcoala - temeiul
muncii de zi cu zi. I-a fost dat „domnului
Ioniţă”, cum îl alintau răcşenii, să fie lujerul
viguros prin care acest ţinut şi-a pompat
sevele înspre lumină şi nemărginire. Dar
prin ce ecluze sangvine s-a realizat acest
transfer, ce resorturi intime au făcut posi-
bilă această alegere? Acestea rămân ascun-
se, ca la orice miracol, dar s-a dovedit peste
ani că alegerea a fost cea mai potrivită.

Ioni\[ G. Andron a prelungit
existen\a satului tradi\ional
o;enesc 

Satul tradiţional oşenesc şi-a prelungit
existenţa până pe la mijlocul secolului al
XX-lea, dar multe aspecte ale acestei lumi
ce-şi trăia ultimele forme de manifestare
au fost salvate pentru veşnicie prin apariţia
proverbială, în acea clipită a istoriei, a celui
ce va deveni celebrul artist fotograf al aces-
tui ţinut, Ioniţă G. Andron, ce l-a ridicat
pe oşanul din vremurile sale la rangul de
simbol istoric< cu o intuiţie de mare artist,
şi-a dat seama că oamenii în mijlocul că-

rora îi este dat să trăiască, oşenii, sunt ur-
maşii dacilor liberi, imortalizaţi în baso-
reliefurile de pe Columna lui Traian. Ca o
confirmare, istoricul Constantin C. Giu-
rescu ilustrează perioada dacică  din „Is-
toria românilor” cu fotografii de Ioniţă G.
Andron. Mai mult decât atât, Institutul
Omului din Paris şi-a propus să reproducă
imaginea emblematică a omului ancestral
tot după fotografii ale acestui artist. Astfel,

oşanul devine simbol şi emblemă a omului
universal. A lăsat pentru veşnicie un ade-
vărat tezaur, câteva zeci de mii de clişee,
din care marea majoritate nu sunt valori-
ficate.

A iubit şi a slujit Ţara Oaşului ca ni-
meni altul, bătându-i toate cărările, cu-
noscându-i oamenii şi locurile, scormo-
nind cu privirea mereu vie, selectând im-
agini semnificative, lăsând în urmă o operă

monumentală, compusă din peste 70.000
de clişee fotografice despre lumea noastră
oşenească. 

Prin tot ceea ce a făcut, s-a situat, si-
multan sau succesiv, în două domenii total
diferite< domeniul documentarului şi al
artisticului, al înmagazinării informaţiei
despre o lume pe cale de dispariţie, o lume
care îşi trăia ultimele forme de existenţă,
înscrise de secole în nişte tipare întărite

prin credinţă, obiceiuri, tradiţii. Clipa de
eternitate surprinsă de aparatul de foto-
grafiat poartă în sine un timp ancestral,
un timp suspendat într-o istorie fără ho-
tare. Ştie că este un martor care are o obli-
gaţie morală de a depune mărturie peste
vreme, dar reuşeşte mai mult decât atât< el
proiectează în eternitate această lume. Nu
este un narativ sec, care notează, imorta-
lizează fapte, chipuri, peisaje, ci descoperă
mereu acea căldură interioară, care stră-
luminează aceste chipuri. Am putea spune
că recompune acea arhitectură a luminii
lăuntrice. Ceea ce ar fi putut fi un act pasiv,
o simplă relatare, devine înnobilat, trans-
figurat de puternica implicare afectivă.                                                                                                  

:i-a dat seama c[ o;enii sunt
continuatorii dacilor liberi,
imortaliza\i pe Columna
lui Traian

A imortalizat pentru veşnicie frumu-
seţea peisajului omenesc, dar, mai ales,
chipuri de oameni, surprinşi în cele mai
diferite ipostaze ale vieţii. Cu o intuiţie de
mare artist, şi-a dat seama că oşenii sunt
continuatorii dacilor liberi, imortalizaţi pe
Columna lui Traian. 

A descoperit cu uimire şi fală că tră-
ieşte printre nişte oameni mândri de stră-
moşii lor şi care îşi poartă cu demnitate fi-
inţa prin veacuri. Eroii fotografiilor sale
sunt oameni simpli, istoviţi de trudă, dar
însetaţi de viaţă. De aceea, îi priveşte cu
multă dragoste şi îi învăluie cu multă căl-
dură sufletească, prezentându-i într-o lu-
mină maiestuoasă, solemni în simplitatea
lor, nobili ca nişte voievozi desculţi, cu lu-
ceferi în crăpăturile palmelor şi cu privirea
aţintind nemărginirea.

Ştefan Haiduc

Prozatorul Mihai Sas ;i-a surprins pl[cut colegii de cenaclu

Fotograful a iubit și a slujit Ţara Oașului ca nimeni altul, bătându-i toate cărările, cunoscându-i oamenii și locurile, scor-
monind cu privirea mereu vie, selectând imagini semnificative, lăsând în urmă o operă monumentală

George Terziu, Ioan Aniţaș ;i Mihai Sas la una dintre ;edin\ele Cenaclului Afirmarea

Ioni\[ G. Andron a l[sat mo;tenire 
70.000 de fotografii din lumea o;eneasc[

CULTUR~
S-a născut în satul Racşa, din dragostea tatălui său, preot şi a mamei sale, învăţătoare, descen-

denţă semnificativă, căci Biserica şi Şcoala sunt temeiurile existenţei noastre> credinţa naşte
nădejdea şi şcoala - temeiul muncii de zi cu zi. I-a fost dat „domnului Ioniţă”, cum îl alintau
răcşenii, să fie lujerul viguros prin care acest ţinut şi-a pompat sevele înspre lumină şi nemărginire.
Dar prin ce ecluze sangvine s-a realizat acest transfer, ce resorturi intime au făcut posibilă această
alegere?
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EDUCA}IE

Specialiştii în Educaţie cer rein-
troducerea orelor de gramatică în
programa de Limba Română la li-
ceu şi reintroducerea geometriei
clasice în programa de Matematică,
două materii necesare pentru dez-
voltarea unui limbaj corect şi a unei
gândiri logice.

Lipsa orelor de gramatică şi de geo-
metrie elementară la liceu, o problemă de
zeci de ani în sistemul de învăţământ din
România, este una dintre cauzele princi-
pale ale agramatismului tinerilor şi a lipsei
logicii în gândire, scrie Adevărul. Cel puţin
aşa susţin experţii din sistem care cer rein-
troducerea orelor de gramatică în progra-
ma de liceu, la fel cum profesorii de ma-
tematică cer reintroducerea geometriei
clasice. De altfel, cea de-a doua solicitare
este deja discutată de mai-marii de la Edu-
caţie. Inspectorul de profil din cadrul mi-
nisterului, Daniel Grigorescu, spune că se
discută schimbarea programei pentru dis-
ciplina matematică la liceu, unde acum se
pune prea mult accent pe geometria vec-
torială. “În mod cert, în următorii ani ur-
mează schimbarea planului cadru şi a cur-
riculei, atât la gimnaziu, cât şi la liceu. În
discuţia pe care am avut-o în ultima vreme
cu membrii Comisiei Naţionale de Mate-
matică, se pune serios problema de a reveni
la geometria clasică”, a declarat Grigorescu,
citat de Hotnews. 

Geometria ne ajută să gândim
logic 

Povestea geometriei elementare a în-
ceput de pe vremea reformei lui Spiru Ha-
ret, acum mai bine de un secol, când a fost
introdusă în programa şcolară, şi s-a în-
cheiat în anul şcolar 1994-1995, povesteşte
profesorul Radu Gologan, coordonatorul
lotului olimpic de matematică. „Structura
programelor ar trebui adaptată noilor teh-
nologii, însă, din păcate, este o inerţie fan-
tastică în sistem, în această privinţă. Lumea
nu a înţeles că geometria la şcoală e ca
şahul, te învaţă să raţionezi, să gândeşti lo-

gic, matematica, în proporţie de 60%, este
un exerciţiu al minţii“, a explicat Gologan. 

Geometria de liceu, scoasă
din context 

La rândul său, profesorul George Tri-
fan, asistent universitar la Facultatea de
Matematică şi Informatică a Universităţii
din Bucureşti, spune că în contextul în
care la liceu nu se mai studiază geometria
elementară, partea de geometrie care se
studiază (cea vectorială) este scoasă din
context. „În gimnaziu, profesorii se foca-
lizează mai mult pe programa de examen
şi, atunci când ajung la liceu, unde se stu-
diază geometria vectorială, elevilor le lip-
sesc o parte din cunoştinţe. Geometria în
spaţiu se mai studiază puţin în clasa a XII-
a, dar sub formă demonstrativă pentru in-
tegrale, însă copiii uită până atunci ce au
învăţat în clasa a VIII-a, dacă nu mai fo-
losesc informaţia pe parcurs. Ar trebui ca
la liceu să se reia aprofundat noţiuni de
geometrie plană şi în spaţiu ca să poată
înţelege geometria vectorială, care fără
noţiunile elementare de geometrie este
practic scoasă din context“, a spus Trifan.
Şi profesorul Costel Chiteş de la Colegiul
Naţional „Tudor Vianu“ din Capitală spu-

ne că geometria în spaţiu nu s-a mai studiat
din anii ’90 şi că s-a pus mult mai mult ac-
cent pe geometria vectorială, care se folo-
seşte în fizică. „Practic, dacă dăm timpul
înapoi cu 20 de ani, putem vedea că vechiul
capitol de geometrie vectorială s-a extins
şi din programă a ieşit geometria în spaţiu“,
a explicat profesorul, care este de părere
că programa de liceu ar trebui să cuprindă
mai multă analiză matematică cu demons-
traţii. 

Gramatica ar trebui studiată
şi la liceu 

Dar nu numai geometria trebuie rein-
trodusă în noile programe, ci şi gramatica
limbii române, care a fost cu totul scoasă
din programă de zeci de ani, situaţia fiind
mai gravă decât în cazul geometriei, po-
trivit specialiştilor în Educaţie. Rezultatul
este că elevii uită noţiunile de bază şi ajung
să facă tot felul de greşeli gramaticale, cele
mai frecvente fiind dezacordurile, arată
aceştia. De exemplu, profesoara de limba
română Ecaterina Stanca, de la Colegiul
Naţional „Tudor Vianu“ din Capitală, spu-
ne că de când predă în sistem, din 1978,
nu a întâlnit ore de gramatică serioase la
liceu. „Lipsa studiului gramaticii se vede

la copii, care încep să facă greşeli de orto-
grafie, uită timpurile verbale, în plus, au
deja ezitări când se exprimă, nu mai ştiu
cum să folosească „însuşi/însăşi“, nu mai
fac acorduri. În manualele actuale sunt câ-
teva exerciţii de gramatică, însă ei trebuie
să-şi reamintească teoria“, a explicat Eca-
terina Stanca. La rândul ei, profesoara de
română Iulia Pop, de la Colegiul Naţional
„Sf. Sava“ din Bucureşti, spune că liceeni
au nevoie şi de practică. „Ar trebui intro-
dusă o oră în plus de gramatică la liceu,
mai exact gramatica normativă ar trebui
făcută acum. Există elemente de gramatică
şi în programa actuală, dar neexistând o
oră specială de gramatică, se trece prea re-
pede prin ele, în plus, elementele acestea
ţin mai mult de stilistică“, a explicat Pop.
Ea a spus că elevii ajung să facă dezacor-
duri, tautologii, pleonasme şi anacolute
din cauza lipsei gramaticii la liceu. Pe de
altă parte, expertul în Educaţie Tincuţa
Apăteanu este de părere că lipsa orelor de
gramatică de la liceu influenţează în mod
negativ felul în care se exprimă tinerii, dar
susţine că ar trebui schimbată întreaga
programă pentru clasele IX-XII. „Ar trebui
restructurat întregul curriculum şi inclu-
derea elementelor de gramatică în dome-
niul mai mare al comunicării. Nu mai pu-
tem continua cu 15 materii la liceu, asta
este clar. Cunoaşterea e prea fragmentată“,
este de părere Apăteanu. „Elevii nu mai
ştiu să scrie corect, eu aş introduce gra-
matica obligatorie până la clasa a XII-a,
fiindcă regulile gramaticale se uită, în plus,
exerciţiile de gramatică îi ajută să gândeas-
că logic, la fel cum este cazul la geometrie,
care dezvoltă o gândire armonioasă, vi-
zuală“, a completat expertul în educaţie
Marian Staş. Şi expertul în comunicare
Mihaela Apetrei spune că ar fi extrem de
utilă studierea gramaticii la liceu şi res-
trângerea programei de literatură. „Elevii
au oricum probleme de exprimare, deci
studierea gramaticii ar fi bine-venită. Li-
ceenii ajung să studieze chestiuni complexe
de literatură pe care nu le vor folosi în
viaţă, asta în condiţiile în care ei nu ştiu să
se exprime corect în limba română“, a ară-
tat Apetrei.

Stelian Crainic

O săptămână plină de activități
interesante au avut elevii Liceului
de Artă Aurel Popp. La organizarea
acestor activități au luat parte toate
cadrele didactice ale instituției, dar
au fost luate în considerare şi pro-
punerile elevilor.

Școlarii din clasele V-VIII și IX-XII au
fost în excursii< unii au plecat la Baia Mare,
alții au ieșit pe dig cu bicicletele. Clase în-
tregi au participat la demonstrațiile pre-
zentate de pompierii ISU, s-au organizat
întâlniri cu scriitorii, în cadrul cărora 5
personalități literare sătmărene au stat de
vorbă cu elevii. Unii au vizitat Bibloteca
Județeană, alții diverse expoziții, au parti-
cipat la concerte sau au vizionat filme cu
tematici muzicale, pe care apoi le-au și
dezbătut. Alții au organizat dezbateri pe
tema împletirii istoriei și a literaturii în te-
matica primului război mondial, iar la bi-
blioteca școlii a funcționat și o cafenea li-
terară. Formația Universității Creștine Par-
tium a susținut un concert de prezentare
a muzicii gregoriene, iar în cadrul unei
plimbări în oraș elevii au avut ocazia să
descopere frumusețile arhitecturale ale
Sătmarului. În atelierele de arte plastice s-
au desfășurat o serie de programe intere-
sante, doritorii au putut face cunoștință cu
diverse tehnici noi, pe care nu le întâlnesc
la orele de curs și au fost și elevi care au
pregătit lucrări pentru Festivalul Primă-
verii.

Ziua por\ilor deschise

În Ziua Porților deschise a liceului, în
atelierele școlii oaspeții au avut ocazia de
a-și încerca talentul. Nu au lipsit nici jo-
curile, chiar și elevii claselor de liceu au
participat la activități de pedagogie prin
jocuri de rol, jocuri interactive, sau dansuri
populare.

Și cei mai mici elevi ai școlii, cei din
clasele primare, au așteptat cu nerăbdare
această săptămână, de aceea atât învăță-
toarele, cât și profesorii lor le-au pregătiti
numeroase activități care să le aducă multe
bucurii. Copiii, în fiecare zi au învățat ceva
nou și util. Au făcut diverse experiențe, au
vizionat filme pentru copii și tineret și au
făcut cunoștință cu utilizarea în siguranță
a internetului. Nu a lipsit din program nici
protecția mediului, elevii au sădit flori în
curtea școlii și au adunat mizeria din parc.
Cei din clasele mai mari au prezentat co-
legilor lor din clasele a IV-a diverse instru-
mente muzicale, ceea ce le va fi de mare
folos anul viitor, dacă vor dori să învețe să
cânte și la alte imstrumente. Au învățat și
ei dansuri populare, jocuri ritmice cu pie-
tre, pahare, cu mâini și picioare, precum
și cu diverse instrumente muzicale. Unii
au făcut excursie la țară, au prăjit slănină,
alții au făcut pizza la școală, sau cacao și
corn cu cașcaval. Toți elevii au avut parte
și de activități distractive< jocuri de rol, bal
mascat, origami, jocuri de societate, pre-
cum și jocuri în aer liber.

Activit[\i interactive
timp de o s[pt[m]n[
la Liceul de Art[

Profesorii cer introducerea
gramaticii ;i a geometriei la liceu

Povestea geometriei elementare a început de pe vremea reformei lui Spiru Haret,
acum mai bine de un secol, când a fost introdusă în programa școlară, și s-a în-
cheiat în anul școlar 1994-1995

“Structura programelor ar trebui adaptată noilor tehnologii,
însă, din păcate, este o inerţie fantastică în sistem, în această pri-
vinţă. Lumea nu a înţeles că geometria la şcoală e ca şahul, te în-
vaţă să raţionezi, să gândeşti logic, matematica, în proporţie de
60%, este un exerciţiu al minţii“, a explicat profesorul Radu Go-
logan, coordonatorul lotului olimpic de matematică.
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Săptămâna „Școala Altfel”
aduce cu sine, printre altele,
oportunități profesionale pentru
elevii din anii terminali de liceu,
dornici să-şi cunoască perspec-
tivele de viitor în oraşul natal.

În această idee, în cursul săptă-
mânii dedicate activităților extrașco-
lare, elevii din clasele a XI-a și a XII-
a cu profil matematică-informatică
de la Colegiul Național „Ioan Slavici”
au avut ocazia de a vizita firma TBA,
specializată în consultanță, dezvoltare
software și automatizare, cu sediul
principal în Delft,  Olanda,  lider
mondial în  dezvoltarea  de  produse
software  de  simulare,  specifice ter-
minalelor  portuare.

Activități de consultanță  
specializată, dezvoltare de 
produse software şi asigurare  
a calității  acestora

Însoțiți  de  profesoarele  lor  de
informatică,  Timea Kabai  și  Anna-
maria Lökös și de coordonatorul de

proiecte extrașcolare profesoara Io-
nela Manda, elevii CeNeISti au aflat
de  la  angajații  firmei  ce  înseamnă
activitățile  de  consultanță  speciali-
zată,  de  dezvoltare  de produse  sof-
tware  și  de  asigurare  a  calității

acestora,  au  participat  activ  la  jo-
curile  pregătite special pentru ei și
s-au bucurat și de premiile primite în
urma concursului organizat. 

Profesoara Ionela Manda, care ne-
a oferit ;i informațiile de mai sus,

consideră că inițiativa acestui parte-
neriat este lăudabilă, întrucât astfel
de vizite tematice nu promovează
doar educația non-formală, ci și piața
muncii la nivel sătmărean.

A consemnat V. Nechita

Elevii Colegiului Ioan Slavici în vizit[ la firma olandez[ de programare TBA

Elevii CeNeISti au  participat  activ  la  jocurile  pregătite special pentru ei și s-au bucurat și de premiile primite în urma
concursului organizat
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O echipă de cercetători au făcut o
descoperire care zguduie fondul istoriei
clasice a omenirii ;i confirmă încă o da-
tă afirmațiile făcute de adepții ideilor
coloniste ale extratere;trilor antici (n.tr.
Ancient Aliens). Asta nu-i singura des-
coperire de acest fel. Sunt foarte multe,
iar aceste „descoperiri bizare”, pe care
cercet[torii, istoricii ;i arheologii clasici
nu le pot explica prin prisma istoriei
clasice a omenirii.

Aceste artefacte poartă denumirea
de OOPART (Out of Place Artifact), fi-
ind descrise drept, „artefacte ce nu ar
trebui să existe”. 

"Cercetătorii au făcut o altă desco-
perire incredibilă în Labinsk, Rusia. Po-
trivit cercetătorilor, această descoperire
marchează începutul unei noi istorii,
una despre care susținătorii teoriei ex-
tratere;trilor antici au vorbit de ani de
zile. Obiectul descoperit este considerat
a fi un fel de vechi microcip ;i potrivit
cercetătorilor, aceste microcipuri au câ-
teva milioane de ani vechime. După ne-
num[rate teste, cercetătorii au ajuns la
concluzia că această piesă de colecție a
fost folosită pe post de microcip cu mi-
lioane de ani în urmă.

Problema legată de acest obiect mis-
terios este vârsta sa. Conform testelor,
artefactul este considerat a avea o ve-
chime de 225-250 de milioane de ani.
Unii cercetători cred că datarea arte-
factului nu este în întregime corectă,
având în vedere că piatra nu poate fi
datată, testele fiind bazate pe urmele de
material organic găsite în jurul miste-
riosului cip.

Acestea fiind spuse, ne putem în-
treba cine sau ce a folosit acest microcip
în urmă cu aproximativ 250 de milioane
de ani? Există posibilitatea ca acest
obiect misterios să fie r[m[;ița unor
vechi tehnologii? Există posiblitatea ca
acest obiect misterios să nu provină de
pe Pământ, ci de pe o altă planetă?

Mai mult decât atât, ce face ca Rusia
să fie o țară atât de specială, având în
vedere că numeroase artefacte, precum
acesta, au fost descoperite în această
țară de-a lungul anilor.

Acest “microcip antic” a fost desco-
perit în regiunea Krasnodar, iar ufologii
au etichetat deja acest artefact ca fiind
un fragment al unei tehnologii necu-
noscute anterior de ;tiință. Ca ;i în cazul
multor alte descoperiri, acest artefact
remarcabil a fost găsit din întâmplare
de un pescar, pe nume Viktor Morozov,
care a donat descoperirea studenților
de la Universitatea Politehnică Nowoc-
zesnej. Ace;tia, împreună cu profesorii
lor au efectuat mai multe teste ;i au
ajuns la concluzia că în interiorul acestei
pietre se găse;te un “dispozitiv” ciudat,
care se aseam[nă foarte mult cu micro-
cipurile moderne. Cercetătorii nu au
încercat să scoată pretinsul microcip
din piatră de teamă să nu-l deterioreze.

Geologii ;i cercetătorii nu pot ex-
plica originea acestei descoperiri fan-
tastice ;i există numeroase posibilități
care ar putea explica ce este acest obiect
cu adevărat. 

Tehnologie extraterestră, dovadă a
unor societăți antice sofisticate, sau doar
una dintre acele roci ciudate făcute de
mama natură. 

Unii cercetători susțin că acesta ar
putea face parte din tulpina unei plante,
cum ar fi crinii. 

De cealalt[ parte, scepticii au “de-
mascat” deja această descoperire suge-
rând că nu merită toată această atenție.
La fel ca ;i în cazul multor altor desco-
periri făcute pe teritorul Rusiei care nu
au fost explicate ;i în acest caz ace;tia
susțin că “nu este ceva cu adevărat im-
portant”, în timp ce originea acestui ar-
tefact ;i a altor obiecte misterioase des-
coperite în Rusia nu a fost explicată.”

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Aproape 200 de cuvinte din
limba română îşi au originea în
limba vorbită de daci, potrivit
celor mai mulţi dintre oamenii
de ştiinţă care s-au dedicat stu-
dierii limbilor arhaice.

Dacii nu foloseau scrierea, este o al-
tă concluzie la care au ajuns lingviştii
consacraţi, însă cele mai multe dintre
teoriile privind limba sau scrisul în vre-
mea antică au stârnit controverse. 

Circa 160 de cuvinte
folosite azi provin
din fondul geto-dacic

Potrivit istoricilor, circa 160 de cu-
vinte folosite în limba română provin
din fondul geto-dacic, deşi urmele certe
ale limbii folosite în vremea strămoşilor
noştri nu s-au păstrat ori sunt contes-
tate. Oamenii de ştiinţă au identificat
aceste cuvinte ca fiind folosite de po-
pulaţiile antice băştinaşe de pe actualul
teritoriu al României folosind un cri-
teriu eliminatoriu, potrivit lingvistului
George Pruteanu. Astfel cuvintele iden-
tificate ca fiind autohtone şi arhaice nu
îşi au originea în niciuna din limbile
cu care limba română avea legătură< la-
tina, greaca, slava, turca, maghiara. 

În al doilea rând, ele pot fi regăsite
în limba albaneză care ar fi avut origini
comune cu cele ale tracilor. George Pru-
teanu, autor al unui studiu dedicat lim-
bii daco-gete a împărţit cuvintele au-
tohtone, arhaice, în patru categorii< cu-
vinte considerate autohtone de Bogdan
Petriceicu Haşdeu, în „Etymologicum
Magnum Romaniae”, cuvinte autohtone
care au un corespondent de origine in-
do-europeană în albaneză, listate de
Ioan Iosif Russu, cuvinte autohtone fără
corespondent în albaneză, listate de I.I.
Rusu şi cuvinte considerate autohtone
de Ariton Vraciu. Lista cuprinde urmă-
torii termeni< A) Abrud, abur, acăţa,
adămană, ademeni, adia, aghiuţă, aido-
ma, ală, alac, aldea, ameţi, amurg,  ani-
na, aprig, argea, Argeş, arunca, azugă.
B) baci, baier, baligă, baltă, bară, Bar-
bă-cot, barză, bască, batal, băga, băiat,
bălan, balaur, beregată,  boare, bordei,
bortă, brad, brânduşă, brânză, brâu,
brusture, bucur, buiestru, bunget, bur-
ghiu, burlan,   burtă, burtucă, burtuş,

butuc, butură, buză. C) caier, caţă, că-
ciulă, căpuşă, căpută, cătun, cioară, cio-
ban, cioc, ciocîrlie, ciomag, cârlan, câr-
lig, codru, copac, copil, creţ, cruţa, cuj-
bă, culbec, curma, curpăn, cursă, cus-
tură, D) darari, daş, dărâma, deh, de-
retica, descăţa, descurca, dezbăra, des-
ghina, dezgauc, doină, don, dop, droaie,
dulău. F) fărîmă. G) gard, gata, gălbea-
ză, genune, ghes, ghiară, ghimpe, ghiob,
ghionoaie, ghiont, ghiuj, gîde, gîdel,
gordin, gorun, grapă, gresie, groapă,
grui, grumaz, grunz, gudura, guşă. H)
hojma. I: iazmă, iele. Î) încurca, înghi-
na, îngurzi, înseila, întrema. J) jilţ. L)
leagăn, lepăda, lespede, leşina. M) mal,
maldac, mazăre, măceş, mădări, măgu-
ră, mălai, mămăligă, mărcat, mătură,
melc, Mehadia, mieru, mire, mistreţ,
mişca, mânz, morman, mosoc, moş,
moţ, mugure, munună, murg, muşat.
N) năpârcă, năsărâmbă, niţel, noian.
O) ortoman. P) păstaie, păstra, pânză,
pârâu, prunc, pururea. R) raţă, ravac,
răbda, reazem, ridica, rîmfă, rînză. S)
spânz, stăpân, str[nut, sterp, stejar, ste-
regie, stână, străghiată, strepede, stru-
gure, strungă, sugruma, suguşa, şale,
şiră, şopârlă, şoric, şut, scăpăra, scrum,
scula, scurma, sâmbure, sîmvea, sarbăd,
Sarmisegetuza. T) tare, traistă, tulei, Ţ)
ţap, ţarc, ţarină, ţăruş, ţundră, ţurcă.
U) uita (a se), undrea, urca, urcior, ur-
dă, urdina, urdoare. V) vatră, vătăma,
vătui, viezure, viscol, Z) zară, zăr, zbur-

da, zestre, zgardă, zgîria, zgârma, zim-
bru zîrnă.  Potrivit istoricilor, o serie
de nume de râuri provin din perioada
antică, fără a avea neapărat originea în
limba dacilor. Printre ele se numără<
Alutus, Aloutas – Olt, Amutrion, Amu-
tria – Motru, Argessos, Ordessos – Ar-
geş, Crisus – Criş, Hyerassus, Tiarantos,
Gerasus, Seratos – Siret, Istros, Donaris
– Dunărea, Maris, Marisos – Mureş,
B]useos – Buzău, Naparis – Ialomiţa,
Patissus, Pathissus, Tisia – Tisa, Pyre-
tus, Pyretos, Pyresos, Porata – Prut, Ra-
bon – Jiu, Samus – Someş, Sargetia –
Strei, Tyras – Nistru, Tibisis – Timiş. 

Lor li se adaugă numele de localităţi
şi antroponime< Azizis, Acmonia, Aci-
dava, Albac, Altinum, Ampelum, Ber-
sovia (Berzobis), Degis — antroponim,
Dicineus — antroponim, Decebalus—
antroponim, Dierna, Dinogessia, Ditu-
gentus — antroponim, Durpaneus —
antroponim, Drobeta,— „Turnu Seve-
rin", Tapae, Tur(i)dava, Scorylo, Siosto,
Potaissa, Sacidaba şi multe altele. De
asemenea, conform unor istorici me-
dievali, dacii erau buni cunoscători ai
plantelor medicinale, iar din vremea
lor s-au păstrat aproape 80 de denumiri
dace de plante. 

Dacii nu foloseau scrierea 

Cercetătorul Ariton Vraciu susţinea

că dacii nu foloseau scrierea. „Ştim si-
gur că tracii şi ilirii din perioada istorică
nu au avut o scriere proprie sau un al-
fabet. Traco-dacii, la fel ca majoritatea
populaţiilor antice n-au cunoscut şi n-
au întrebuinţat scrierea înainte de în-
ceputul influenţei greceşti (Russu
1967). Semnificativ este în această pri-
vinţă pasajul istoricului Aelianus< la ve-
chii traci nimeni nu cunoştea slovele,
iar toate neamurile barbare din Europa
socoteau că este un lucru foarte ruşinos
să foloseşti scrierea. Limba ilirilor o cu-
noaştem tot indirect, din fragmentele
ce au rămas întâmplător în scriere grea-
că sau latină. Desigur, de aici nu trebuie
trasă concluzia că, într-o perioadă mai
veche, în aceste zone n-ar fi putut exista,
teoretic vorbind, sisteme de scriere —
autohtone ori importate —, care ulte-
rior au dispărut sau nu au putut fi încă
descifrate. Nu este exclus ca aşa să stea
lucrurile în cazul tabletelor de la Tăr-
tăria, datînd cu aproximaţie din anul
3000 î.e.n”, concluziona lingvistul, în
volumul Limba daco-geţilor. Timişoa-
ra< Editura Facla (1980). Istoricii Con-
stantin şi Hadrian Daicoviciu susţineau
însă că dacii cunoşteau scrisul. Desco-
peririle arheologice, printre care cea
din Sarmizegetusa Regia, a unui vas
ştanţat cu inscripţiile Decebalvs Per
Scorilo, scrise cu litere latine, i-au adus
la această concluzie. „Cu multă dreptate
acad. C. Daicoviciu a interpretat in-
scripţia de pe vasul de la Sarmizegetusa
ca o inscripţie în limba dacilor, tradu-
când-o prin< Decebal fiul lui Scorilo>
într-adevăr, cuvântul per (înrudit cu la-
tinescul puer) are în limba traco-dacilor
înţelesul de „fiu”, ca, de pildă, în numele
Zuper. Alfabetul grecesc e înlocuit cu
cel latin> pe marele vas de cult desco-
perit la Sarmizegetusa inscripţia DE-
CEBALVS PER SCORILO e redactată
în limba dacilor, dar cu litere latine. În
latineşte sau măcar cu litere latineşti a
fost redactat mesajul trimis lui Traian
pe o ciupercă. Tot aşa va fi scrisă şi epis-
tola lui Decebal către Domiţian, semn
că la cancelaria regească de la Sarmize-
getusa limba puternicului Imperiu ro-
man era cunoscută şi folosită. Aşadar,
dacii cunoşteau scrierea. Fireşte, ea n-
a devenit niciodată accesibilă tuturor
dacilor. Exemplele de folosire a scrierii
sunt rare”, constata Hadrian Daicoviciu,
în volumul Dacii (1965). 

Cercetătorul Ariton Vraciu susţinea că dacii nu foloseau scrierea. „Ştim sigur că
tracii şi ilirii din perioada istorică nu au avut o scriere proprie sau un alfabet

Elon Musk, proprietar ;i fon-
dator< Tesla Motors ;i Space X
anunță recent că< “În câteva săptă-
mâni va fi prezentată o invenție re-
voluționară ce va duce la indepen-
dizarea energetică a populației”.   

Chiar dacă nu au fost prezentate date
tehnice, se pare că ar fi vorba despre o
baterie de hidrogen ce odată încărcată
poate oferi necesarul de energie electrică
pentru toate utilitățile unei locuințe (ilu-
minat, televizor, frigider, ma;in[ de
sp[lat ...etc ) , pentru o săptămână în-
treagă.

Este vorba de fapt despre 
baterii de hidrogen

Aceste baterii pot fi reîncărcate di-
rect de către populație prin montarea a
două plăci solare sau a unui sistem eo-

lian. De asemenea, Elon Musk are pro-
pus construirea de puncte de reîncărcare
pentru aceste baterii în folosul popula-
ției, la un cost zero ! Adic[ gratis.

Dacă acest inventator nu va dispare
"misterios", nu va fi închis în vreun os-
piciu sau nu se "sinucide", în cel mult
;ase luni va începe producția în serie ;i

comercializarea acestor baterii . 
Elon Musk declară ;i faptul c[< "În

SUA, acest proces de independizare
energetică a populației, cred că se va face
mult mai rapid dec]t în țările europene,
unde companiile elecrice ;i guvernele
dețin un control total asupra producerii
;i distribuirii energiei electrice.

Bateriile cu hidrogen sunt deja folo-
site de< "Toyota Miray" ;i Tesla Roadster
"autoturisme electrice ce au reu;it să par-
curgă 650 de km fără a necesita o
reînc[rcare. În urmă cu c]teva luni,
Mark Zuckerberg, proprietar  al rețelei
de socializare Facebook ;i a Internet.org
s-a arătat a fi preocupat de un alt proiect
propus de Musk< Internet gratis în orice
loc de pe planetă prin folosirea unui sis-
tem de micro-sateliți. Să se îndeplinească
oare visul lui TESLA? Să ajungem să
avem curent electric gratis, pentru în-
treaga planetă?!

Ce limb[ vorbeau, de fapt, dacii 
;i de ce nu foloseau scrierea?

Microcip vechi de 
câteva milioane de ani

Electricitate gratuit[ pentru toat[ planeta

Dacii nu foloseau scrierea, este o altă concluzie la care au
ajuns lingviştii consacraţi, însă cele mai multe dintre teoriile
privind limba sau scrisul în vremea antică au stârnit contro-
verse.

Bateriile cu hidrogen sunt deja folosite de< "Toyota Miray" ;i Tesla Roadster 
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Cel mai feroce bucătar de pe
micile ecrane ̀ i poate ̀ ngenunchea
pe cei care-i sunt ̀ n subordine prin
criticile dure ;i multe `njur[turi,
dar atunci c]nd se afl[ ̀ n s]nul fa-
miliei, cel care a str]ns 14 stele Mi-
chelin cu propriile restaurante din
toat[ lumea este de nerecunoscut.
„R]de aproape tot timpul ;i este
foarte bun cu noi”, spune fiica lui
de 13 ani, Tilly.

Gordon Ramsay (48 de ani), regele
certurilor din buc[t[rie, ar ̀ ncepe probabil
chiar o discu\ie ̀ n contradictoriu cu pro-
pria reflexie dintr-o tigaie, dar timpul pe-
trecut al[turi de familia lui l-a transformat
`ntr-o persoan[ mai relaxat[. Motiv pen-
tru care nu dore;te s[ r[spund[ celui mai
recent atac din partea rivalului s[u, Jamie
Oliver. Cei doi se ceart[ de ani de zile, iar
acum Jamie spune despre Gordon c[ este
gelos pe succesul lui. Ramsay nu comen-
teaz[, mai ales c[ Jamie ;i-a cerut ulterior
scuze spun]nd c[ nu dore;te s[-i supere
pe copiii lui Gordon.

Buc[t[ria cu geamuri imense din
re;edin\a londonez[ de 4 milioane de lire
este locul unde Matilda, sau Tilly, a ̀ nv[\at
despre afacerea familiei, iar acum are pro-
pria emisiune de televiziune. „Matilda &
the Ramsay Bunch” ne-o prezint[ pe cea
mai t]n[r[ dintre cei patru copii ai buc[ta-
rului sco\ian (sora ei Megan are 16 ani,

iar gemenii Holly ;i Jack au 15 ani) g[tind
feluri simple ;i uneori distractive `n casa
lor din Los Angeles, iar ceilal\i membri ai
familiei o ajut[, sau `n cazul tat[lui ei, o
`ncurc[.

Copiii familiei Ramsay nu se simt in-
timida\i fa\[ de camerele de filmat, ei fiind
`n buc[t[rie sau ̀ n gr[din[ mai tot timpul.
Restaurantul Gordon Ramsay din cartie-
rul londonez Chelsea a fost deschis `n
1998, cu un an ̀ naintea na;terii lui Megan.
Localul l-a transformat pe Gordon ̀ n pri-
mul buc[tar sco\ian cu trei stele Michelin.
To\i cei patru copii au ap[rut ̀ n emisiunea
The F-Word `n 2005, c]nd au ajutat s[
creasc[ curcani `n gr[dina lor ;i apoi a
trebuit s[-;i ia la revedere de la ei c]nd au
fost du;i la abator. „Sunt foarte apropia\i.
Tilly ;i Jack sunt pasiona\i de m]ncare.
Holly este o mic[ fashion guru, iar Meg
este ca o mam[ care vrea tot timpul s[-i
corecteze ;i sa-i aduc[ pe calea cea bun[.”
C]nd vine vorba de disciplin[, Gordon
recunoa;te c[ vocabularul s[u din mai
multe emisiuni nu este potrivit pentru co-
pii, iar `n casa lor este interzis limbajul
vulgar.

So\ia lui, Tana, admite c[ Gordon s-a
`ngr[;at pe m[sur[ ce copiii lor cre;teau
;i cariera lui ̀ n televiziune ̀ nflorea. ~n ul-
timii ani, Ramsay a sl[bit mult ;i asta da-
torit[ insisten\ei so\iei sale de a avea o ali-
menta\ie mai s[n[toas[. Familia petrece
o parte din an ̀ n Los Angeles ;i pare s[ se
fi adaptat perfect, fiind foarte des foto-
grafia\i ie;ind din s[li de fitness. „~n c[mi-

nul nostru este foarte mult[ disciplin[.
Tana este foarte ferm[ cu noi, fiind ;i fost[
profesoar[.”

Cu toate c[ este extrem de sincer, pre-
fer[ s[ fie re\inut ̀ n leg[tur[ cu socrul lui,
Chris Hutchenson, care conducea Gordon
Ramsay Holdings p]n[ c]nd au ajuns la
o ne`n\elegere `n 2010 ;i acesta a demi-
sionat. Cei doi au mai avut un proces la
sf]r;itul anului trecut, pe care Gordon l-
a pierdut. Tana ;i-a acuzat tat[l c[ a ̀ ncer-
cat `n mod sistematic s[-l `n;ele pe Gor-
don, dar cuplul insist[ c[ totul a fost re-
zolvat pe cale amiabil[.

E posibil s[ existe totu;i o reconciliere
`n cazul celui mai lung ;i zgomotos con-
flict dintre Gordon ;i fostul s[u mentor,
Marco Pierre White. S-au certat at]t de
r[u `nc]t White a promis s[ nu mai vor-
beasc[ niciodat[ cu protejatul s[u. „A fost
al[turi de mine chiar de la `nceput. Pot
spune c[ el a fost printre pu\inii buc[tari
care m-au `nv[\at s[ a;ez m]ncarea pe
farfurie cu mare fine\e. Dar toat[ acea ne-
bunie ;i ani de ceart[ au fost o prostie. E
chiar trist.” Pe una dintre fotografiile
achizi\ionate recent, White a semnat < „To
the Ram, with love, from the Bull/ Pentru
berbec, cu drag, de la taur.” Gordon des-
crie gestul ca fiind unul binevoitor, dar
`nt]lnirea de reconciliere nu a avut `nc[
loc. „:tiu c[ nu e at]t de simplu. Cu c]t
devii mai cunoscut, cu at]t superi mai
mul\i oameni. Acesta e unul dintre lucru-
rile pe care le-am ̀ nv[\at de-a lungul tim-
pului.”

Tilly `;i vede tat[l `ntr-o cu totul alt[
lumin[, el fiind cel care aduce dulciuri ̀ n
cas[ atunci c]nd mama nu este atent[.
Acestea reprezint[ un r[gaz de la dieta
s[n[toas[ care este impus[ ̀ n general co-
piilor. „Mama `ncearc[ s[ ne men\in[
s[n[to;i, dar vineri seara avem voie s[
m]nc[m cartofi pai cu sos ̀ nainte de cin[.
Aceasta e trata\ia noastr[ s[pt[m]nal[.”

Felul preferat de m]ncare pe care l-ar
g[ti Tilly pentru familie ar fi friptura de
vit[ Wellington, fiindc[ tat[lui ei `i place
cel mai mult. Ce-ar spune oare tata dac[
s-ar decide s[ devin[ vegetarian[? „Nu
cred c[ i-ar pl[cea. Nu ar fi impresionat,
dar m-ar l[sa s[ ̀ ncerc dac[ doresc.” Stric-
te\ea lui de pe micile ecrane nu pare s[ se
fac[ foarte des sim\it[ acas[, el fiind strict
`ntr-un sens bun, dup[ spusele fiicei sale.
Uneori se uit[ `mpreun[ la Saturday Kit-
chen ;i au v[zut toate episoadele din „Mo-
dern Family”. Iar `n unele s]mbete, Gor-
don ;i Tana g[tesc `mpreun[. 

„Ultima dat[ am f[cut c]rna\i ̀ n aluat.
Tilly a c]nt[rit f[ina ;i a amestecat mu;ta-
rul ;i restul ingredientelor. Aluatul nu a
crescut a;a cum trebuia. Aceea a fost re\eta
Tanei”, spune Gordon r]z]nd. Rivalitatea
e un lucru normal `n casa lor. To\i cei
patru copii au ̀ mp[r\ite responsabilit[\ile
din cas[. „Fac curat dup[ fiecare cin[.
Avem noi un sistem. E important c[ ei s[
ajute s[ a;eze ;i s[ str]ng[ masa. E im-
portant ca ei s[ g[teasc[ ;i s[-;i fac[ te-
mele.”

Gordon Ramsay este deseori acuzat

c[ se implic[ `n prea multe proiecte,
`ncerc]nd s[ conduc[ un imperiu ;i s[ fie
vedet[ de televiziune ;i uit[ s[ verifice
m]ncarea servit[ ̀ n propriile restaurante.
Cu toate acestea, cei de la „Forbes” `i es-
timeaz[ veniturile la 31 de milioane de
lire. Al\ii sus\in c[ ar fi vorba de o sum[
dubl[. Ramsay a crescut cu un tat[ alcoolic
care nu era ̀ n stare s[-;i ̀ ntre\in[ familia,
motiv pentru care cei doi fra\i ;i dou[ su-
rori a trebuit s[ se mute de 16 ori `n
copil[rie. Au fost vremuri grele ;i el
dore;te ca ;i copiii lui s[ cunoasc[ valoarea
adev[rat[ a lucrurilor. „~ncepem de mici,
cu m]ncarea. Cu c]t risipesc mai pu\in[
m]ncare, cu at]t mai pu\ini bani vor chel-
tui.”

Fiul s[u, Jack, le-a spus colegilor de la
;coal[ c[ nu dore;te s[ devin[ buc[tar ca
tat[l lui, ci soldat `n marin[. Dorin\a lui
de a-;i vizita iubita `ntr-o ma;in[ pl[tit[
de mama lui l-a `nfuriat pe Gordon. „40
de lire, at]t i-a cerut Tanei. L-am ̀ ntrebat
cum credea c[ mi-am v[zut eu prietena
la 15 ani? Cu autobuzul. :coala ;i alte ac-
tivit[\i ca polo, rugby ;i altele, ̀ ntotdeauna
suntem la dispozi\ia lor. Dar dac[ vrea s[
ia un taxi, atunci trebuie s[ pl[teasc[ dru-
mul din banii lui. P]n[ la urm[ se pare c[
Jack a luat autobuzul.”

Sunt faimo;i, au prieteni faimo;i dar
cuv]ntul „faim[“ este interzis `n casa
Ramsay, la fel ca ;i `njur[turile. „Noi nu
folosim acest cuv]nt. Noi spunem «ocu-
pat». Copiii ;tiu c[ faima e rezultatul unei
munci sus\inute.”

Gordon Ramsay a `nv[\at s[ `mpace
cariera cu familia


