
În zona numită Vârtoape
din Munții Orăștiei, pe o su-
prafață de aproximativ patru
kilometri pătrați există șapte-
zeci și cinci de gropi conice,
de diferite dimensiuni (unele
cu diametre de până la șapte-
zeci de metri), din care pleacă
mai multe tuneluri către mun-
ții din apropiere (unul ajun-
gând chiar sub sanctuarele din
Sarmizegetusa Regia, fiind
probabil cel prin care armata
lui Decebal a plecat din calea
romanilor, traversând munții
în două zile).

Trupa Harag a deschis stagiunea cu un thriller 
`n premier[ absolut[< “Manka”

Colegiul Na\ional “Doamna Stanca”,
200 de ani de istorie
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august 1703 - ianuarie 1705

Cetatea Satu Mare a fost
asediat[ timp de 17 luni 
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Ora;ul Zeilor are peste 200 kilometri
p[tra\i sub Ro;ia Montan[

       La începutul vizitei sale la
ONU, premierul moldovean a
făcut obiectul unei confuzii.
Valeriu Streleţ a fost confundat cu
preşedintele Rusiei, Vladimir
Putin, atunci când a fost
întâmpinat de staff-ul tehnic de la
sediul Naţiunilor Unite, luni, cu
ocazia ceremoniei de deschidere a
celei de-a 70-a reuniuni a Adunării
Generale ONU de la New York.
       Astfel, premierul moldovean a
fost escortat în sala de festivităţi
spre locul care fusese pregătit
pentru preşedintele rus, potrivit
unui post de televiziune rusesc.
       Se pare că premierul
moldovean a clarificat imediat

situaţia, îndreptându-se spre locul
care îi era rezervat. În presa rusă
au apărut o serie de comentarii pe
tema acestei confuzii, unele ziare
afirmând că, după o absenţă de
zece ani la sediul ONU, nimeni nu
mai ţine minte cum arată liderul
rus cu adevărat.
       De altfel, presa de la Chişinău
a mai scris vara aceasta despre
asemănarea lui Valeriu Streleţ cu
Vladimir Putin. Unii i-au mai spus
că din profil seamănă cu fostul
preşedinte al României Traian
Băsescu. “De regulă, oamenii spun
că semăn cu liderul rus sau din
profil cu preşedintele Băsescu”, a
comentat Strele\.

Premierul moldovean Valeriu Strele\, 
confundat cu pre;edintele rus Vladimir Putin

I
Anul XIII Nr. 657 Duminic[ 4 octombrie 2015

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

S`n`tate Frumuse]e&
Cele mai populare teme pentru 
amenajarea camerelor copiilor

Cum putem s[ ne `nt[rim sistemul
imunitar `naintea sezonului rece?

PAGINA 7PAGINA 5

Dieta Beverly Hills,
indicat[ iubitorilor
de fructe

PAGINA 3

PAGINA 8

Cancelarul german Angela
Merkel se poate considera o
candidată serioasă la premiul
Nobel pentru Pace, pentru rolul
său în criza migranților și cea
ucraineană, apreciază cotidianul
Bild. "Cancelarul Angela Merkel
are perspective bune de a obține
premiul Nobel pentru Pace",
relevă cotidianul cel mai citit din
Germania, într-un articol scurt
intitulat "Premiul Nobel pentru
Pace pentru Angela Merkel?"

Kristian Berg Harpviken,
directorul Institutului de cercetare
pentru pace (Prio) din Oslo, unul
din experții cei mai influenți în
ceea ce privește pronosticurile pe
tema premiului Nobel pentru
Pace, a prognozat joi victoria
cancelarului german, cu toate că
prognozele sale rareori s-au
adeverit. "Angela Merkel va primi
premiul Nobel pentru Pace", a
declarat el, argumentând că anul
acesta criza refugiaților va atrage
atenția Comitetului Nobel. 

Angela Merkel, printre 
favori\i la premiul 
Nobel pentru Pace
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“Procesul halatelor albe” a fost
intentat medicilor evrei de la
Kremlin, la ini\iativa personal[ a
lui Iosif Vissarionovici Stalin. 

Mare;alul Lavranti Beria, ;eful Se-
curit[\ii Statului ;i al Mili\iei, `n
slug[rnicia sa caracteristic[, s-a impli-
cat direct pentru a demonstra
ata;amentul s[u total fa\[ de ;eful par-
tidului ;i statului sovietic, `n lupta sa
pentru lichidarea spionilor, a asasinilor
;i a sabotorilor. 

Modul de lucru
al lui I.V. Stalin

Ziua de lucru a lui I.V. Stalin se
desf[;ura dup[ un program STAS. El
se trezea de regul[ c[tre pr]nz, servea
un ceai, se sp[la, se preg[tea, se uita
prin coresponden\a mai important[ ;i
la ora 14<00 pleca cu ma;ina la biroul
s[u de la Kremlin. ~n fiecare zi r[m]nea
la birou p]n[ la orele 18<00. Aproape
`n fiecare zi, invita la el, seara,  "direc\ia
restr]ns[", adic[ pe< Lavranti Beria,
Ghiorghi Maximilianovici Malenkov,
Nikolai Alexandrovici Bulganin, Ni-
kuta Sergheievici Hru;ciov, Anastase
Ivanovici Mikoian, Viaceslav Mihailo-
vici Molotov, Kliment Iafremovici Vo-
rosilov. Dintre toți, doar Beria avea stu-
dii superioare. Practic, Stalin nu su-
porta ca cineva din anturajul său să fie
mei de;tept ca el.

I.V. Stalin, `n spatele acelui
proces

I.V. Stalin i-a acuzat pe medici de
uciderea lui Jdanov ;i Scerbakov (Jda-
nov a decedat ̀ n 1948 din cauz[ c[ era
un be\iv notoriu, iar Scerbakov a de-
cedat `n 1945). To\i medicii aresta\i
erau evrei membri ai Academiei de :ti-
in\e Medicale din U.R.S.S

~n g]ndirea lui I.V. Stalin, armata
;i nu partidul era mo;tenitoarea ;i ga-
rantul `ndeplinirii operei sale. Con-
cep\ia lui I.V. Stalin nu privea ca im-
portant[ construirea socialismului
doar `n Rusia, el privea un socialism
imperial pe care s[-l conduc[ ca un
adev[rat \ar de la Moscova.

Nikita Sergheievici Hru;ciov, `n
Raportul \inut la Congresul al XX-lea
al PCUS, a declarat< “Dup[ arestarea
medicilor, noi, membrii Biroului Poli-
tic, am primit procese verbale
con\in]nd m[rturisirile medicilor.
Dup[ distribuirea proceselor verbale,
Stalin a spus< «Sunte\i orbi cu to\ii. Ce
v-a\i face voi f[r[ mine? |ara ar pieri,
pentru c[ voi nu ;ti\i s[ recunoa;te\i
du;manii.» Afacerea a fost prezentat[
astfel ̀ nc]t nimeni s[ nu poat[ verifica
faptele pe care s-au bazat m[surile lua-
te. Nu era posibil s[ `ncerci s[ verifici
faptele contact]nd persoanele care-;i
m[rturisesc `nvinuirea ;i vinov[\ia.
Noi ne d[deam seama totu;i c[ aface-
rea arest[rii medicilor era ceva suspect.
Noi ̀ i cuno;team pe unii dintre medici,
pentru c[ avuseser[ ocazia s[ se ̀ ngri-
jeasc[ de s[n[tatea noastr[. Dup[ ce
am cercetat aceast[ afacere dup[ moar-
tea lui I.V. Stalin, noi am descoperit c[
totul a fost falsificat de la `nceput ;i
p]n[ la sf]r;it.”

Dup[ moartea lui I.V. Stalin, timp
de c]teva luni, Uniunea Sovietic[ a fost
condus[ de Beria ;i Malenkov. Ei au
pus cap[t afacerii medicilor de la

Kremlin. Cei aresta\i au fost pu;i ̀ n li-
bertate, care au r[mas `n via\[. Ei au
afirmat c[ mare;alii Uniunii Sovietice
cu merite deosebite `n luptele de la
Moscova, Stalingrad, Berlin, `l deran-
jau pe Stalin, ei puteau oric]nd a-l ̀ nlo-
cui la conducerea de partid ;i de stat.

Stalin, un antisemit convins

~n timpul anchetei medicilor ares-
ta\i Stalin se implica direct. Cei aresta\i
erau zi ;i noapte sub o tortur[ `ngro-
zitoare. Doi academicieni nu au rezistat
;i dup[ c]teva zile au decedat, iar al\i
cinci au murit `ntr-o perioad[ scurt[
de timp.

Cotidianul Pravda a publicat vi-
nov[\ia medicilor aresta\i ̀ n func\ie de
cerin\ele trasate de I.V. Stalin< "Numai
oportuni;tii de dreapta au putut s[ uite
avertismentele tovar[;ului Stalin ;i, fu-
ra\i de succese ;i victorii, s[ cread[ c[
pericolul de sabotaj ;i de spionaj a tre-
cut. Vigilen\a, la aceasta ne-a ̀ ndemnat
tovar[;ul Stalin. Medicii evrei asasini
erau agen\i pl[ti\i de serviciile de in-
forma\ii str[ine ;i ac\ionau sub acope-
rirea Organiza\iei Sioniste Saint.” 

Simon Sebag Montefiors afirm[ c[
I.V. Stalin manifest[ `nc[ din tinere\e
sentimente antisemite, mai des anti-
sioniste. La r]ndul s[u Boris Bazanov,
secretarul personal al lui Stalin, a afir-
mat c[ de foarte multe ori avea izbuc-
niri de furie antisionist[, cu mult timp
`nainte de moartea lui Lenin. Pornirile
antisemite s-au amplificat `n perioada
anilor 1920 - 1930, dup[ conflictul cu
Branstein Troțki. Dup[ eliminarea mi-
nistrului de externe Maxim Litvinov
Maier a spus c[ fiecare evreu e un
spion. 

~n timpul celui de Al Doilea R[zboi
Mondial, `n perioada c]nd Uniunea
Sovietic[ ̀ ;i intensifica rela\iile cu Sta-
tele Unite ;i Marea Britanie, I.V. Stalin

a dat ordin ca la Moscova s[ se consti-
tuie un Comitet Evreiesc Antifascist
condus de Kozovski, adjunctul lui Mo-
lotov ;i al so\iei sale Polina Seniovna
(evreic[), ;i de actorul Milohols.

Acel Comitet Evreiesc, potrivit ra-
poartelor oficiale, a jucat `n timpul
r[zboiului un rol istoric ;i to\i membrii
activi au primit cele mai ̀ nalte distinc\ii
militare ;i na\ionale. 

I.V. Stalin `l aprecia foarte mult pe
Milohols ;i l-a invitat chiar de mai mul-
te ori s[ vin[ `n particular s[ petreac[
cu el c]teva zile de odihn[. Artistul a
interpretat marile roluri ale dramelor
lui Shakespeare, pe care Stalin le apre-
cia foarte mult. Apoi ̀ n 1946 l-a decorat
cu ordinul Lenin ;i o mare distinc\ie
pentru art[ ̀ n URSS. Dar ̀ n 1948 Stalin
i-a m[rturisit lui Beria c[ artistul ;i
toat[ conducerea Comitetului Evreiesc
au ̀ nceput s[ duc[ o politic[ antina\io-
nal[ ;i c[ el vrea dovezi c[ acel Comitet
Evreiesc a devenit un centru de spionaj
american. 

Comitetul Evreiesc, executat
în 1948

~n urma acelei preciz[ri f[cute de
Stalin, ̀ n vara anului 1948, conducerea
Comitetului Evreiesc a fost arestat[ `n
totalitate. O parte dintre ei au fost ares-
ta\i ;i o alt[ parte au fost executa\i.
So\ia lui Molotov (evreic[) a disp[rut
f[r[ urm[.

C]nd I.V. Stalin a anun\at Biroul
Politic c[ a ordonat desfiin\area cen-
trului de spionaj evreiesc, Molotov a
`ntrebat ce s-a `nt]mplat cu so\ia lui.
Stalin i-a r[spuns `n mod batjocoritor
foarte scurt< “Ce `ntrebare, tu nu ;tii
`nc[ `n ce fel discut[ guvernul sovietic
cu spionii imperiali;ti? Am ordonat ca
so\ia ta s[ nu fie interogat[, ci s[ fie
trimis[ `n cel mai mare secret `ntr-un

lag[r special de femei.”
~n publica\ia Pravda din 13 ianua-

rie 1953 s-a dat un semnal de ̀ ncepere
a unei campanii antisemite. M[surile
antievreie;ti sem[nau cu cele naziste.
~n facult[\ile de medicin[, `n spitale ;i
`n alte institu\ii importante zeci de mii
de evrei au fost da\i afar[ ca o m[sur[
profilactic[. Au fost desfiin\ate editu-
rile publicitare ;i au fost interzise c[r\ile
scrise de evrei. Au fost scoase din cir-
cuit toate medicamentele produse de
oamenii de ;tiin\[ evrei. 

~n foarte multe localit[\i urbane,
dar ;i ̀ n mediul rural, evreii erau b[tu\i
;i schingiui\i de grupuri de huligani ;i
golani, sub umbrela institu\iilor statu-
lui. Aceste campanii antisemite ame-
nin\au ;i sem[nau cu programe anti-
evreie;ti. 

M[surile luate `mpotriva evreilor
au creat mari demonstra\ii ̀ n str[in[ta-
te. Doi conduc[tori ai Consiliului
Mondial al P[cii, Federik Joliat Curia
;i Paul Roberson, s-au deplasat la Mos-
cova ;i au dorit s[ aib[ convorbiri cu
Stalin, dar au fost respin;i ;i refuza\i.

Este interesant de v[zut felul ̀ n care
au alt istoric al Uniunii Sovietice, Isaac
Deutscher, consider[ c[ afacerea ;i pro-
cesul medicilor evrei din Uniunea So-
vietic[ a demonstrat ̀ n final o cangren[
moral[.

Aceast[ afacere politic[ a fost
preg[tit[ sub directa supraveghere a
lui I.V. Stalin fa\[ de ura lui `mpotriva
evreilor. ~nscenarea conspira\iei anti-
sovietice a evreilor din `ntreaga lume
avea izul Protocolului `n\elep\ilor din
Sion ;i acelor `nscen[ri puse la cale de
propaganda lui Hitler ;i Goebbels.
Dac[ procesul ar fi fost dus p]n[ la
cap[t nu avea alt rezultat dec]t "un po-
grom la scar[ na\ional[". (Stalin, De-
utscher, Salimard, 1993, p. 622 - 624)

Dr. Ioan Corneanu

Reunificarea Germaniei a fost un
eveniment ce s-a înfăptuit oficial la data
de 3 octombrie 1990, acum 25 de ani,
când teritoriul fostei Republici Demo-
crate Germane (RDG), proaspăt reor-
ganizat în 5 landuri, a aderat la legile
și constituția RFG. Ca urmare RDG-
ul a dispărut ca entitate statală, alipin-
du-se oficial la Republica Federală Ger-
mania (RFG).

Prin anul 1985 în RDG începuse o
criză economică, socială și politică.
Procesul, care a culminat cu această
nouă unire, este denumit “die Wende”
(întorsătura, schimbarea direcției din
RDG).

În limbajul curent teritoriul fostei
RDG, acum alipit la RFG, este denumit
“neue Bundesländer” (noile landuri fe-
derale) sau “Beitrittsgebiete” (domenii
care au aderat), fiind vorba de cele 5
noi landuri care s-au înființat puțin în-
ainte de reunificare în locul celor 14
regiuni administrative ale fostei RDG,
și anume: Mecklenburg - Pomerania
Inferioară (Mecklenburg-Vorpom-
mern), Brandenburg, Saxonia (Sa-
chsen), Saxonia-Anhalt (Sachsen-An-
halt) și Turingia (Thüringen). Tot la
reunificare Berlinul de Est a fost alipit
la capitala RFG, orașul-stat Berlin (care
până atunci cuprindea numai Berlinul
de Vest).

După primele (și ultimele) alegeri
libere din RDG de la 18 martie 1990
negocierile între RDG și RFG au cul-
minat cu un tratat de reunificare, iar
negocierile între RDG, RFG și cele pa-
tru puteri care ocupaseră până atunci
Germania au condus la așa-numitul
“Tratat doi plus patru”, care a acordat
suveranitate totală statului german reu-
nificat. Înainte de asta atât suveranita-
tea RFG-ului, cât și cea a RDG-ului se
supuneau unui număr de limitări da-
torate statutului lor de state sub ocu-
pație militară de după Al Doilea Război
Mondial.

Întregul proces de reunificare a
avut loc fără vărsare de sânge. Germa-
nia, acum reunificată, a rămas membră
a Comunității Europene (care mai târ-
ziu a devenit Uniunea Europeană) și a
NATO.

Nici nu erau bine îndepărtate res-
turile de la focul de artificii din noaptea
de 3 octombrie 1990, că parlamentarii
RFG şi RDG au păşit în Reichstag (ac-
tuala clădire a Bundestag-ului) pentru
o şedinţă comună. Două luni mai târ-
ziu aveau loc primele alegeri parlamen-
tare pentru întreaga Germanie din
1932 încoace. Câştigător detaşat a fost
coaliţia conservator-liberală a cance-
larului Helmut Kohl.

Se `mplinesc 25 de
ani de la reunificarea

Germaniei

ISTORIE
I.V. Stalin i-a acuzat pe medici de uciderea lui Jdanov ;i pe Scerbakov

(Jdanov a decedat ̀ n 1948 din cauza c[ era un be\iv notoriu) iar Scerbakov
a decedat `n 1945. To\i medicii aresta\i  erau evrei membri ai Academiei
de :tiin\e Medicale din U.R.S.S

I.V. Stalin ;i Kliment Vorosilov, privind Kremlinul

Procesul halatelor albe din 1953.
Cum s-a r[zbunat Stalin pe evrei?
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ISTORIE
Odat[ cu dispari\ia pericolului otoman ;i integrarea Transilvaniei ̀ n sfera de domina\ie habsburgic[,

rolul strategic al cet[\ii s-a diminuat `n mod evident, dar aceasta a r[mas totu;i una dintre cele mai
bine `nzestrate fortifica\ii din zon[, care ad[postea o garnizoan[ numeroas[.

~n mod tradi\ional distrugerea
fortifica\iilor din linia de ap[rare
`mpotriva Imperiului Otoman este
pus[ pe seama Habsburgilor.
Odat[ cu recucerirea p[r\ilor cen-
trale ale regatului Ungariei (Tra-
tatul de la Karlowitz, 1699), linia
de ap[rare a cet[\ilor ridicate `n
aceste regiuni ;i-a pierdut rolul mi-
litar. ~n acest sens, Consiliul Im-
perial de R[zboi din Viena a decis
abandonarea ;i demolarea mai
multor fortifica\ii. 

Programul a fost ini\iat `n anul 1702
;i a st]rnit nemul\umirea `n primul r]nd
a comunit[\ilor care au prestat servicii
militare `n aceste cet[\i ;i, ca atare, ;i-au
c];tigat astfel existen\a. Nemul\umirile
au alimentat firesc mi;carea antihabsbur-
gic[ a curu\ilor ;i au contribuit la extin-
derea rapid[ a r[scoalei izbucnite ̀ n anul
urm[tor, `n 1703. 

Aceste aspecte au contribuit la crearea
ulterioar[ a opiniei c[ demolarea cet[\ilor
a fost o m[sur[ luat[ `mpotriva curu\ilor
;i, `n general, `mpotriva st[rilor din Re-
gatul Ungariei, considerate rebele de cur-
tea vienez[. O analiz[ mai atent[ a docu-
mentelor din arhiva Consiliului de R[zboi
relev[ faptul c[ abandonarea cet[\ilor a
fost dispus[ din considerente strategice ;i
financiare< rolul militar diminuat vs. cos-
tul `ntre\inerii. 

Se remarc[ ;i evolu\ia tehnicii militare
care, coroborat[ cu schimbarea concep\ii-
lor tactice, a dus la dep[;irea rapid[ a sis-
temelor defensive create anterior. 

Cetatea S[tmarului a fost 
ridicat[ `n anul 1565, iar 
ultimele lucr[ri de anvergur[
au fost realizate `n anul 1670

~n cele mai multe cazuri demolarea
cet[\ilor nici nu s-a pus `n aplicare, sau
cel pu\in nu s-a finalizat p]n[ la izbucnirea
r[scoalei din 1703. Revenind la cazul
cet[\ii Satu Mare, aceasta nici nu a fost
propus[ pentru demolare `n anul 1702.

Dup[ cum am mai prezentat, Cetatea
S[tmarului a fost ridicat[ ̀ n anul 1565, ̀ n
contextul r[zboaielor anti-otomane ;i
conflictelor armate cu Principatul Tran-
silvaniei. Datorit[ pozi\iei sale strategice,
aflat[ la grani\a celor trei puteri, cetatea
Satu Mare a avut un rol militar deosebit,
fapt ce s-a reflectat `n num[rul ;i `nzes-
trarea garnizoanei, precum ;i ̀ n eforturile
continue de modernizare ;i `ntre\inere.
Ultimele lucr[ri de anvergur[ au avut loc
`n anii 1670, c]nd unele dintre bastioane
au fost l[rgite ;i, concomitent, s-a creat o
serie de fortifica\ii exterioare, menite s[
l[rgeasc[ spa\iul ap[rat. 

Din fericire, s-au p[strat documentele
legate de lucr[rile executate ̀ n aceast[ pe-
rioad[, ̀ ntre care ;i o serie de relevee exe-
cutate minu\ios despre fortifica\iile reali-
zate. Aceste desene, p[strate ̀ n arhiva mi-
litar[ din Viena, au fost publicate ̀ n urm[
cu zece ani de dl. György Domokos, spe-
cialist `n arhitectura militar[ a epocii (v.
Domokos György, Újabb adatok a szat-
mári erődítmény építéstörténetéhez az
1660–1670-es években (Date noi privind
istoria construirii cet[\ii din Satu Mare ̀ n
anii 1660–1670), ̀ n Castrum, 4 (2006/2),
47–70).

Odat[ cu dispari\ia pericolului oto-
man ;i integrarea Transilvaniei `n sfera
de domina\ie habsburgic[, rolul strategic
al cet[\ii s-a diminuat ̀ n mod evident, dar
aceasta a r[mas totu;i una dintre cele mai
bine `nzestrate fortifica\ii din zon[, care

ad[postea o garnizoan[ numeroas[. Evi-
dent, rolul efectivelor militare sta\ionate
s-a transformat, acestea trebuind s[ asi-
gure controlul regiunii ;i s[-;i ofere spri-
jinul administra\iei imperiale, fapt pentru
care au devenit destul de nepopulare `n
r]ndul popula\iei locale. Odat[ cu dimi-
nuarea importan\ei strategice, ;i resursele
alocate ̀ ntre\inerii s-au redus, astfel ̀ nc]t
construc\iile fortifica\iei au ajuns s[ fie
neglijate.

R[scoala curu\ilor, izbucnit[ sub con-
ducerea principelui Francisc Rákóczi al
II-lea ̀ n vara anului 1703, s-a extins foarte
rapid `n comitatele de nord-est ale rega-
tului ;i a atins o intensitate considerabil[
din cauza tensiunilor acumulate. Garni-
zoanele ;i trupele imperiale au fost
cople;ite de rapiditatea evenimentelor.
Astfel, dup[ c]teva tentative e;uate de a
stopa ;i `n[bu;i r[scoala, s-au retras `n
fortifica\iile r[mase sub controlul lor. 

Asediul Cet[\ii Satu Mare
a  `nceput `n august 1703,
dup[ cucerirea fortifica\iilor
de la Nagykálló ;i de la Carei

~ntre ele s-a aflat ;i cetatea Satu Mare,
`mpreun[ cu alte fortifica\ii mai impor-
tante din zon[ (Tokaj, Oradea). ~n primele
luni ale r[scoalei, armata curu\ilor a cu-
cerit doar fortifica\ii mai slab ap[rate ;i
de mai mic[ importan\[, iar victoriile
ob\inute au diminuat doar efectivele, nu
au nimicit trupele imperiale. Astfel, pe te-
ritoriile controlate de curu\i au r[mas gar-
nizoane inamice puternice, care
amenin\au zonele adiacente, fiind nevoie
de blocarea ;i asedierea treptat[ a acestor

cet[\i. Mersul evenimentelor poate fi re-
constituit cel mai u;or din memoriile prin-
cipelui Rákóczi, informa\ii care, desigur,
trebuie coroborate cu alte tipuri de surse.

Asediul cet[\ii Satu Mare a fost `nce-
put `n mijlocul lunii august 1703, dup[
cucerirea fortifica\iilor de la Nagykálló
(comitatul Szabolcs, Ungaria) ;i de la Ca-
rei. Armata curu\ilor era `n superioritate
numeric[, dar ducea lips[ de armament
adecvat ;i era extrem de indisciplinat[, fi-
ind condus[ de ofi\eri f[r[ experien\[ mi-
litar[. 

Generalul Glöckelsperg, 
comandantul garnizoanei, 
a condus cu succes mai multe 
raiduri `n afara cet[\ii

~n aceste condi\ii, principele a decis
desecarea unuia dintre bra\ele Some;ului
prin construirea unui baraj ̀ n apropierea
P[ule;tiului, stabilind o tab[r[ fortificat[
`n apropierea Veti;ului. Aici a fost creat[
o trecere peste Some; pentru a facilita tru-
pelor sale, `n special cavaleriei u;oare,
controlul asupra celor dou[ maluri ale
r]ului ;i blocarea garnizoanei, care la
r]ndul ei era nevoit[ s[ organizeze ex-
pedi\ii ̀ n teritoriu pentru aprovizionarea
cavaleriei. 

Generalul Glöckelsperg, comandantul
garnizoanei, a folosit cu iscusin\[ avanta-
jele reprezentate de disciplina ;i expe-
rien\a trupelor regulate ;i, `n ciuda infe-
riorit[\ii numerice, a condus cu succes
mai multe raiduri `n afara cet[\ii. Astfel,
garnizoana a deranjat `n mai multe
r]nduri construirea amenaj[rilor menite
s[ faciliteze asediul, c];tig]nd timp pre\ios

pentru ap[rare.
La r]ndul s[u, principele Rákóczi,

con;tient de sl[biciunile armatei sale, a
evitat atacul direct al fortifica\iei de teama
unei ̀ nfr]ngeri care ar fi putut s[ aib[ efect
demoralizant. Totu;i, la `ndemnul locui-
torilor ora;ului Satu Mare, dintre care o
parte au evadat din cetate, la 28 septembrie
1703, principele a organizat un asalt cu
speran\a c[ poate s[ cucereasc[
fortifica\ia, p[trunz]nd ̀ n punctele ap[ra-
te de or[;eni. Ac\iunea a fost aproape de
reu;it[, infanteria a trecut ;an\urile ce
`nconjurau ora;ul, iar poarta cet[\ii s-a
deschis, dar nu pentru ie;irea cavaleriei
inamice, cum era anticipat, ci pentru in-
trarea acesteia. Datorit[ insuficien\ei ac-
tivit[\ii de recunoa;tere, curu\ii nu ;tiau
c[ `n noaptea premerg[toare ac\iunii lor
un contingent considerabil al cavaleriei
germane a ie;it din cetate ̀ n direc\ia Baia
Mare pentru ob\inerea de provizii. ~n mo-
mentul `n care curu\ii atacau ora;ul ;i
ajungeau `n preajma por\ii cet[\ii, cava-
leria imperial[ se ̀ ntorcea, lu]nd prin sur-
prindere atacatorii, care, de altfel, deja
erau dispersa\i, jefuind `n ora; casele
nep[zite. 

~n urma atacului, ora;ul Satu 
Mare a fost ars p]n[ la temelii

Atacul a e;uat datorit[ turnurii
nea;teptate, dar s-a dovedit `nc[ o dat[
c[, din cauza lipsei de disciplin[ ;i de or-
ganizare, armata curu\ilor era foarte vul-
nerabil[. ~n urma atacului, ora;ul Satu
Mare a fost ars p]n[ la temelii, locuitorii
refugiindu-se fie ̀ n cetate, fie la Viile Satu
Mare. Astfel, controlul garnizoanei s-a re-
dus doar la interiorul fortifica\iilor, adic[

la cetatea propriu-zis[, lipsind teritoriul
de manevr[ ;i proviziile oferite de ora;ul
Satu Mare, amplasat pe aceea;i insul[ a
Some;ului. Mintiul, aflat pe malul opus
al r]ului, a fost ars ̀ nc[ la data de 16 august
1703, la ̀ nceputul asediului, chiar  de c[tre
garnizoan[, pentru c[ s-a considerat c[ el
nu poate fi ap[rat ;i, astfel, exista riscul s[
ofere ad[post atacatorilor. 

Dup[ atacul e;uat din septembrie
1703, principele Rákóczi a evitat ciocnirile
directe cu garnizoana, miz]nd pe epuiza-
rea rezervelor acesteia. A retras armata
curu\ilor `n tab[ra fortificat[ cu ;an\uri
dinspre Veti; ;i a `ncercat s[ blocheze in-
cursiunile inamice. Acest scop a fost atins
doar par\ial, `ntruc]t doar unele dintre
raiduri au fost interceptate cu succes, altele
trec]nd `ns[ de blocad[. De exemplu, `n
7 mai 1704, so\ia lui Alexandru Károlyi,
Krisztina Barkóczy, relateaz[ `ntr-o scri-
soare adresat[ so\ului s[u c[ “nem\ii din
Satu Mare” au devastat Medie;u Aurit ;i
au capturat 300 de vite, re`ntorc]ndu-se
nev[t[ma\i `n cetate. P]n[ la urm[, gar-
nizoana a rezistat 17 luni, ced]nd cetatea
la 1 ianuarie 1705, dup[ ce muni\iile ;i
proviziile s-au epuizat. Ap[r[torii ei au
ob\inut liber[ trecere pe teritoriile con-
trolate de Habsburgi.

***
Sursa ilustra\iilor< Domokos György,

Újabb adatok a szatmári erődítmény épí-
téstörténetéhez az 1660–1670-es években
(Date noi privind istoria construirii cet[\ii
din Satu Mare ̀ n anii 1660–1670), ̀ n Cas-
trum, 4 (2006/2), 47–70.

Dr. Szőcs Péter Levente
Muzeul Județean Satu Mare

August 1703 - 1 ianuarie 1705< 
ultimul asediu al cet[\ii Satu Mare                                             

Desen p[strat `n arhiva militar[ din Viena cu ultimele fortifica\ii ale Cet[\ii Satu Mare, realizate `n anul 1670
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Dac[ seara inaugural[ a edi\iei
2015 a Zilelor Muzicale S[tm[re-
ne a urmat un tipar obi;nuit ;i bi-
necunoscut, cel al “Bijuteriilor
muzicale” alese ;i dirijate de
Franz Lamprecht, s[pt[m]na pe
care o ̀ ncheiem a fost pentru fes-
tivalul Filarmonicii “Dinu Li-
patti” una dominat[ de
sonorit[\ile pianului.

Ne referim inclusiv la recitalul de
poezie ;i muzic[ “Pianul cu poeme”
din seara de duminic[, ̀ n care surpriza
pl[cut[ a fost pianista Ioana Maria Lu-
pa;cu, solist[ a Filarmonicii din
Ploie;ti, care a oferit o demonstra\ie
de virtuozitate ̀ n special ̀ n piesele rap-
sodice de inspira\ie folcloric[ scrise de
Constantin Silvestri ;i Ioan Dobrines-
cu, foarte solicitante din punct de ve-
dere tehnic. Pianista a oferit un con-
trapunct muzical poemelor recitate, cu
sensibilitatea pe care i-o cunoa;tem
(deci nu era o surpriz[), de actri\a Da-
niela Nane, revenit[ dup[ 3 ani pe sce-
na Filarmonicii s[tm[rene. ~n absen\a
unei sonoriz[ri profesioniste, Daniela
a chemat spectatorii aproape de scen[
;i spectacolul celor dou[ artiste, relativ
scurt, dar intens, a c[p[tat o not[ de
comuniune prieteneasc[ pe care alte
recitaluri nu prea reu;esc s[ o ating[.

Mar\i sear[ a urmat un nou tur de
for\[ pianistic, de data asta oferit de
doi arti;ti maghiari, Balog Jozsef ;i Bo-

da Balazs, soli;ti cu experien\[ ;i cadre
universitare la academiile de profil din
Budapesta ;i Debrecen. S-au c]ntat pie-

se de mare anvergur[ din repertoriul
pentru dou[ piane> Concerto Patheti-
que de Franz Liszt, Fantezia de Ale-
xandr Scriabin (un inovator al muzicii
pentru pian, ale c[rui lucr[ri se aud
dureros de rar ̀ n Rom]nia), cunoscuta
lucrare “Ucenicul vr[jitor" de Paul Du-
kas ;i reduc\ia pentru doi interpre\i a
Concertului pentru dou[ piane ;i or-
chestr[ al compozitorului francez
Francis Poulenc.

Concertul simfonic de joi a fost di-
rijat de Karolyi Sandor, descendent al
familiei nobiliare care ;i-a legat numele
pe vecie de Carei, n[scut `n 1989 la
München ;i care este `n prezent diri-
jorul orchestrei Academiei de Muzic[
din Viena, av]nd colabor[ri inclusiv
cu celebra filarmonic[ din capitala
Austriei. Solist[ a fost Alexandra Pro-
daniuc, fost[ elev[ a Liceului de Art[
din Satu Mare, de c]\iva ani student[
la Viena, cunoscut[ ;i ̀ ndr[git[ de pu-
blicul concertelor Filarmonicii de mult
timp, de c]nd debuta ca elev[ al[turi
de orchestr[ ;i p]n[ la presta\ia exce-
lent[ din ultima ei apari\ie la Satu Ma-
re, `n Concertul nr. 2 de Rahmaninov.
Acum a c]ntat Concertul `n do minor
KV 491 de Mozart, o pies[ care cere
interpretului, pe l]ng[ claritate ;i
st[p]nire a tehnicii instrumentului, un
echilibru interior des[v]r;it, marc[ a
maturit[\ii. Combina\ia dintre un di-

rijor perfec\ionist, atent la cele mai mici
nuan\e, ;i o pianist[ `n plin[ cre;tere,
care s-a `nt]lnit de cur]nd cu marele
Daniel Barenboim `ntr-un curs de
m[iestrie ;i a r[mas impresionat[ pro-
fund de logica interpret[rilor acestuia,
a contribuit la o nou[ sear[ memora-
bil[ `n sala Filarmonicii. Completat[
dup[ pauz[ de Simfonia a 8-a de Dvo-
rak, un tur de for\[ pentru orice or-
chestr[.

:irul recitalurilor de pian nu s-a
oprit aici, continu]nd vineri la Liceul
de Art[ ;i s]mb[t[ la Carei cu presta\ia
pianistului ;i compozitorului italian
Vincenzo Cipriani, care a alc[tuit un
program de compozi\ii proprii ;i pa-
rafraze ale unor piese pop celebre. Iar
mar\i, 6 octombrie, la ora 18<30, are
loc `nc[ un recital de pian, sus\inut de
Hauser Adrienn din Ungaria, cu piese
de Schumann, Schubert (aranjat de
Liszt), Bartok, Medtner ;i Chopin
(`ncheind cu faimosul Andante spia-
nato ;i Grande Polonaise brillante, op.
22). P]n[ atunci, luni, tot la 18<30, se
poate asculta o combina\ie foarte in-
teresant[< vioar[, clarinet ;i marimba,
cu Trio Gentis, adic[ Laura, Lena ;i
Doru Roman. Festivalul va continua
apoi cu spectacole conduse de maes-
trul Ladislau Rooth, dar despre ele vom
scrie s[pt[m]na viitoare.

V. A.

Conducerea Trupei Harag
Gyorgy a Teatrului de Nord a
anun\at c[ va `ncerca s[ pun[ `n
scen[ c]t mai multe premiere ab-
solute, piese proaspete ;i moderne.
A `nceput acest demers la finalul
stagiunii trecute cu “Hello, dr.
Mengele” de Spiro Gyorgy ;i a ales
s[ dea startul noii stagiuni cu o
pies[ scris[ ;i regizat[ de unul din
cei mai importan\i oameni de tea-
tru maghiari din Rom]nia, Hat-
hazi Andras.

N[scut la Bra;ov `n 1967,  Hathazi
Andras este unul dintre cei mai apreciaţi
actori din România. A studiat la Târgu
Mureş, iar din 1992 este actor al Tea-
trului Maghiar din Cluj. Este profesor
şi prodecan al Facultăţii de Teatru şi Te-
leviziune a Universităţii “Babeş-Bolyai”.
A interpretat roluri antologice în mari
spectacole, precum “Unchiul Vania”, re-
gizat de Andrei Şerban, Tamburul în
“Woyzeck” montat de Mihai Măniuţiu,
“Jacques sau supunerea”, înscenat de
Tompa Gabor. Este doctor în teatrologie
şi autor al unor studii şi volume de artă
teatrală. A jucat în patru filme şi a regizat
două. Hathazi a primit peste 15 premii
teatrale şi literare, între care două Premii
UNITER.

Piesa “Manka” a fost publicat[ `n
volum `n 2006 la Cluj ;i este pus[ `n
scen[ pentru prima oar[ la Satu Mare,
dup[ un laborios proces de repeti\ii `n
care autorul nu a l[sat nimic la voia
`nt]mpl[rii ;i a construit un spectacol
foarte modern, plin de referin\e textua-
le, proiec\ii multimedia, schimb[ri de
planuri, ie;iri din rol, aten\ia sa

extinz]ndu-se inclusiv asupra marc[rii
accentelor emo\ionale din text `n titra-
rea realizat[ de Agnes Tamas pentru
publicul rom]n. ~ntr-o dezbatere care a
urmat unei avanpremiere, Hathazi An-
dras spunea c[ a dorit s[ evoce ̀ n mon-
tarea sa teatrul german contemporan,
cu trimitere la tradi\ia lui Brecht, ;i ̀ ntr-
adev[r g[sim `n spectacol multe din
cli;eele obi;nuite la Brecht, inclusiv in-
serturi muzicale care comenteaz[, ade-

sea sarcastic, ac\iunea. Este un spectacol
doct, de expert, dar destul de eterogen
;i `nc[rcat pentru spectatorul mediu.
Pentru actori e un examen de virtuozi-
tate, pe care ace;tia `l trec cu brio.

Tragedia neiert[rii

Atmosfera piesei aminte;te de se-
rialul “Twin Peaks”. Acela;i amestec
`ntre real, ideatic ;i supranatural, punc-

tat cu texte biblice, ;i un decor minunat
amenajat de Cristian G[tina, `n care
u;ile sunt doar pretexte de izolare a per-
sonajelor (;i vor fi d[r]mate, simbolic,
`n punctul culminant al dramei).

Foarte pe scurt, povestea< ̀ ntr-o cur-
te `nchis[ locuiesc profesorul Denes,
aparent burlac, rivalul s[u de ;ah Aladar
;i Manka, aparent so\ia lui, o prezen\[
spectral[, psihotic[, muncitorul Jancsi,
aparent fiul lui Aladar, ;i so\ia lui, Nu-

sika (singura fiin\[ pur[ din aceast[
cloac[ de secrete), vecina Jolan, gur[
spart[, ;i fiul ei Rudi, f[cut cu unul din
b[rba\ii din curte, ve\i vedea la spectacol
care din ei. Aparent totul e bine, Denes
;i Aladar joac[ zilnic aceea;i partid[ de
;ah, dar ̀ ntr-o nefericit[ zi Denes mut[
altfel ;i ̀ ntreaga ;andrama se pr[bu;e;te,
rivalit[\ile ;i ranchiunele erup ;i ̀ n cele
din urm[ se las[ cu s]nge. Detaliile v[
l[s[m s[ le descoperi\i pe scena Casei
de Cultur[, unde publicul tr[ie;te acest
thriller psihologic la doi pa;i de actori.

Kovacs Nikolett este Manka ;i
`nfioar[ prin asumarea total[ a unui su-
flet devastat, monologul ei bazat pe
C]ntarea C]nt[rilor fiind unul din
punctele esen\iale din spectacol. ~n con-
trapondere, Bogar Barbara face un joc
foarte str]ns, disimul]nd durerea Jo-
lank[i dup[ un sarcasm bine strunit,
delicios, unul din cele mai bune roluri
ale actri\ei. Sandor Anna ofer[ un recital
de dic\ie ;i o ingenuitate copil[roas[ ̀ n
partitura bietei Nusika, abuzat[ de toat[
lumea. Gaal Gyula construie;te gradat
caracterul de vulcan preg[tit de erup\ie
al (aparent) lini;titului Denes, care nu
mai face fa\[ firului de;irat al dezv[luirii
tainelor lui. Kanyadi Szilard, dup[ multe
personaje sp]lcuite, ofer[ o presta\ie ro-
bust[, visceral[, ̀ n rolul naivului ;i bine
inten\ionatului Jancsi. Marosszeki Ta-
mas este crisparea `ntruchipat[
desen]ndu-l pe sf]r;itul Aladar, c[ruia
lumea i se surp[ accelerat. Poszet Nan-
dor face un joc colorat, u;or ;arjat, in-
tr]nd `n psihicul chinuit al lui Rudi.

E un spectacol solicitant, dar care
r[spl[te;te efortul tuturor. Poate oferi
noi `n\elegeri cu fiecare (re)vizionare.

Vasile A.

Zilele Muzicale S[tm[rene, o s[pt[m]n[ sub semnul pianului

Conflicte care r[bufnesc ;i victime colaterale< Denes (Gaal Gyula, st]nga), Nusika (Sandor Anna, centru, plan secund)
;i Aladar (Marosszeki Tamas, dreapta)

Alexandra Prodaniuc a c]ntat Mozart cu experien\a ;colii vieneze

Atmosfera piesei aminte;te de serialul “Twin Peaks”. Acela;i amestec `ntre real, ideatic ;i supra-
natural, punctat cu texte biblice, ;i un decor minunat amenajat de Cristian G[tina, ̀ n care u;ile sunt
doar pretexte de izolare a personajelor (;i vor fi d[r]mate, simbolic, `n punctul culminant al dra-
mei).

Trupa Harag a deschis stagiunea cu un
thriller `n premier[ absolut[< “Manka”
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S~N~TATE
La 1 octombrie doctorul Pallai Vasile a `mplinit 40 de ani de activitate ne`ntrerupt[ la Spita-

lul Jude\ean de Pneumoftiziologie Satu Mare. Patru decenii `n care ;i-a pus toat[ priceperea ;i
dragostea `n slujba omului suferind, fiind unul dintre decanii de v]rst[ ai unit[\ii sanitare,
chiar ai sistemului sanitar s[tm[rean.

La 1 octombrie doctorul Pal-
lai Vasile a `mplinit 40 de ani de
activitate ne`ntrerupt[ la Spita-
lul Jude\ean de Pneumoftiziolo-
gie Satu Mare. Patru decenii `n
care ;i-a pus toat[ priceperea ;i
dragostea ̀ n slujba omului sufe-
rind, fiind unul dintre decanii
de v]rst[ ai unit[\ii sanitare, am
putea spune f[r[ s[ exager[m
chiar ai  sistemului sanitar
s[tm[rean.

L-am g[sit la datorie, iar fa\a i s-
a luminat atunci c]nd l-am invitat s[
vorbim pu\in despre aceast[ perioad[
care i-a marcat existen\a, despre pro-
fesia de medic ;i activitatea pe care o
desf[;oar[. Pentru domnul doctor,
Spitalul TBC este a doua cas[. La ceas
aniversar, colectivul unit[\ii i-a f[cut
o surpriz[. Sub pretextul c[ a fost in-
vitat s[ participe la o prezentare me-
dical[, `n cele din urm[ a constatat
c[ de fapt `nt]lnirea i-a fost dedicat[
special lui, cu aplauze ;i felicit[ri, cu
tort ;i ;ampanie, o diplom[ de recu-
no;tin\[ ;i un frumos co; cu flori. S-
a declarat m[gulit, mai ales c[, dup[
at]ta trud[, iat[ c[ oamenii al[turi de
care munce;te cot la cot i-au fost din
nou aproape.

Dr. Pallai Vasile s-a n[scut la 20
august 1937 ̀ n localitatea Poienile de
sub Munte din jude\ul Maramure;.
Provine dintr-o familie de preot.
Tat[l, Iosif, a fost preot greco-catolic,
iar mama, Maria, i-a crescut ̀ n lumi-
na adev[rului ;i bun[t[\ii pe to\i cei
6 copii, patru b[ie\i ;i dou[ fete. Ne
poveste;te c[ via\a n-a fost ̀ ntotdeau-

na u;oar[, astfel c[ a trebuit s[ ia o
decizie `n privin\a carierei pe care
avea s[ o `mbr[\i;eze pentru a putea
s[-;i asigure traiul `ntr-un mod
demn. :i a ales medicina.

Anii de preg[tire ;i debutul
activit[\ii profesionale

L-am rugat s[ ne fac[ o retrospec-
tiv[ a celor 40 de ani de activitate. Iar
a fi medic ̀ ntr-un spital de pneumof-
tiziologie presupune s[ te adaptezi ̀ n
permanen\[ la metodele noi de in-
vestiga\ie. Ca orice `nceput, ;i primii
ani de activitate au cerut o oarecare
acomodare, apoi continua perfec\io-
nare prin `nv[\area unor ramuri pre-
cum bronhologia (investigarea bron-
hiilor cu bronhoscopul). La venera-
bila-i v]rst[ spune c[ se simte bine ;i
c[ `i place ceea ce face.  "Aici c]nd
sunt m[ simt ca ;i c]nd a; fi t]n[r",
declar[ entuziasmat dr. Pallai.

~ntrebat ce anume l-a determinat
s[ aleag[ medicina, dr. Pallai a spus
c[ la baza op\iunii de a `mbr[\i;a
aceast[ profesiune nobil[ a stat do-
rin\a mamei sale. "Am crescut `n
condi\ii grele din copil[rie ;i era o
problem[ asigurarea p[r\ii materiale
pentru a merge la facultate. P[rin\ii
s-au str[duit s[ m[ ajute ;i a;a am
reu;it s[ ajung medic", ne poveste;te
domnul doctor. 

Afl[m c[ ini\ial ;i-a dorit s[ de-
vin[ medic oftalmolog, `ns[ `n final
a f[cut specialitatea de pneumoftizio-
logie ;i a ajuns chiar s[-i plac[ foarte
mult aceast[ ramur[, ceea ce face ;i
`n prezent.

Dr. Pallai Vasile este absolvent al

Facult[\ii de Medicin[ General[ din
T]rgu Mure; din anul 1960. Dup[
terminarea facult[\ii, a lucrat 2 ani ca
medic intern ;i extern `n cadrul cli-
nicii TBC din T]rgu Mure;, iar `n
anul 1962 devine medic stagiar pneu-
moftiziolog la aceea;i clinic[. Apoi
din 1963 a `nceput s[ lucreze la Dis-
pensarul TBC Ludu;, unde ;i-a
desf[;urat activitatea timp de 10 ani
cu o `ntrerupere `n care a f[cut se-
cundariatul (reziden\iatul de acum).
Au urmat al\i doi ani de munc[ la
Dispensarul TBC din Bixad, iar  c]nd
a fost posibil s[ vin[ `n Satu Mare, la
invita\ia colegului s[u de facultate,
dr. Vasvari (director pe atunci al Spi-
talului TBC), s-a transferat la Spitalul
TBC din Satu Mare. O vreme ;i-a
`mp[r\it activitatea medical[ ̀ ntre Bi-
xad ;i Satu Mare. A f[cut naveta de
c]teva ori pe s[pt[m]n[.

Medicina presupune voca\ie

"C]nd am venit din Bixad la Satu
Mare erau `nc[ foarte multe cazuri
de tuberculoz[. Din acest motiv la
`nceput spitalul s-a ocupat numai cu
tratamentul bolnavilor ;i suspec\ilor
de tuberculoz[. Pe atunci nu se f[ceau
intern[ri ale bolnavilor cu pneumo-
nie, bron;ite sau alte afec\iuni netu-
berculoase. Dar `n ultimul timp ca-
zurile de tuberculoz[ au sc[zut, a;a
`nc]t a devenit posibil s[ ne ocup[m
;i de ceilal\i bolnavi care sufer[ de
alte afec\iuni. Munca s-a dublat, s-a
triplat chiar, `ns[ num[rul medicilor
aici ̀ n spital a r[mas nemodificat. Es-
te o situa\ie destul de grea, din acest
punct de vedere".

~ntrebat cum se m[soar[ timpul
pentru un medic, domnul doctor ne
r[spunde direct< "Greu. C]nd ai de
lucru trece repede, sunt situa\ii care
trec mai u;or, dar c]teodat[ sunt pro-
bleme pentru care te treze;ti ;i noap-
tea, de regul[ urgen\e sau pacien\i ca-
re au am]nat prezen\a la medic p]n[
la apari\ia complica\iilor".

Profesia de medic `nseamn[ mai
mult dec]t a trata pur ;i simplu un
pacient, a-i prescrie o re\et[ ;i inter-
preta un diagnostic. Medicii au ̀ n fa\a
lor oameni cu propriile lor drame,
pentru care trebuie s[ existe empatie,
bun[voin\[ ;i dragoste. 

~n to\i cei 40 de ani, dr. Pallai Va-
sile a contribuit major la depistarea
tuberculozei ;i diagnosticarea precis[
a cazurilor dificile ̀ nt]lnite de-a lun-
gul activit[\ii desf[;urate, fiind un
mentor pentru ceilal\i medici din ca-
drul spitalului ;i totodat[ un bun pro-
fesor de la care au `nv[\at medicii
afla\i ̀ n activitate ̀ n prezent ̀ n cadrul
spitalului. ~n perioada 1997 - 1 ianua-
rie 2004 a ocupat func\ia de medic
director ;i director general al Spita-
lului de Pneumoftiziologie Satu Mare.
A fost coordonator jude\ean al Pro-
gramului Na\ional de Tuberculoz[,
fiind apreciat pentru activitatea de-
pus[ `n slujba s[n[t[\ii ;i a luptei
`mpotriva tuberculozei. ~ncep]nd cu
data de 1 septembrie 2002 se pensio-
neaz[ pentru limit[ de v]rst[, dar `;i
continu[ activitatea `n cadrul spita-
lului p]n[ `n prezent.

Este c[s[torit cu  doamna doctor
Geiger Maria, car e a lucrat vreme de
mul\i ani la sec\ia de Nou N[scu\i a
Spitalului Jude\ean, ;i au `mpreun[

dou[ fete, pe Marta - profesoar[ de
englez[ `n Oradea - ;i Ildiko - medic
`n cadrul Direc\iei de S[n[tate Pu-
blic[ Satu Mare. Familia dr. Pallai are
doi nepo\i ;i de aproximativ trei ani
a devenit ;i str[bunic, fapt ce i-a pro-
dus o mare bucurie sufleteasc[. 

Nu putem dec]t s[ ne exprim[m
`nc[ o dat[ considera\ia pentru un
profesionist de prim[ clas[ care a
`n\eles pe deplin care `i este menirea
printr-o dedicare total[ crezului s[u.

A consemnat Mihaela Ghi\[

~n to\i cei 40 de ani, dr. Pallai Vasile a
contribuit major la depistarea tuber-
culozei ;i diagnosticarea precis[ a ca-
zurilor dificile ̀ nt]lnite de-a lungul ac-
tivit[\ii desf[;urate

Sezonul rece aduce schimb[ri
meteorologice care influen\eaz[
organismul uman ;i care pot duce,
atunci c]nd organismul este sl[bit
de caren\e `n alimenta\ie, de stres
;i de boli asociate, la `mboln[viri
precum unele r[celi, grip[ ;i alte
boli ale c[ilor respiratorii.

Majoritatea oamenilor cedeaz[ bolilor
din cauza unui sistem imunitar sl[bit cau-
zat de stres, alimenta\ie necorespunz[toa-
re, poluare chimic[, dar mai ales de lipsa
unor produse naturale ca supliment ̀ n ali-
menta\ie cu rol `n protec\ia ;i stimularea
imunit[\ii.

Ce este sistemul imunitar?

Sistemul imunitar reprezint[ o parte
important[ a organismului nostru, c[ci
f[r[ interven\ia ;i ajutorul lui nu am putea
supravie\ui dec]t pu\ine zile. Chiar un sim-
plu guturai poate deveni ̀ n c]teva zile mor-
tal.

Tr[im `ntr-o lume du;m[noas[, c[ci
suntem impresura\i de microbi, substan\e
str[ine, toxine de tot felul.

Cu fiecare `nghi\itur[ de m]ncare ;i
fiecare respira\ie p[trund `n organismul
nostru nenum[rate microorganisme ;i to-
xine din mediul ̀ nconjur[tor. Dar sistemul
nostru de ap[rare este at]t de genial con-
struit ̀ nc]t are posibilitatea s[ diferen\ieze
celulele d[un[toare de cele folositoare or-
ganismului.

Acest sistem imunitar este o re\ea com-
plicat[ r[sp]ndit[ `n tot corpul ;i, din
punct de vedere anatomic, este o unitate
func\ional[ din care fac parte glanda timus,
splina, ganglionii limfatici, amigdalele ;i
intestinele, gros ;i sub\ire.

Organele care fac parte din sistemul
imunitar sunt< pielea ;i mucoasele, siste-
mul limfatic, abdomenul, amigdalele, ti-
musul, splina ;i m[duva din oase.

Pentru ca s[ r[m]nem s[n[to;i, toate
aceste p[r\i ale ap[r[rii noastre r[sp]ndite
`n tot organismul trebuie s[ func\ioneze
unitar cu interven\ia fiec[ruia la momen-
tul potrivit.

Sistemul imunitar se divide `n dou[
subsisteme a c[ror asociere este necesar[
pentru a lupta eficient `mpotriva infec\ii-
lor< sistemul imunitar natural ;i sistemul
imunitar adaptativ.

Rolul pielii ca ap[r[tor

Pielea ;i mucoasele (gura, nasul, sto-
macul, intestinele etc.), sunt primele ba-
riere. Cu ele ̀ ncepe ap[rarea propriu-zis[.
:i ace;ti primi ap[r[tori sunt dota\i pu-
ternic cu mecanisme care reprezint[ efec-
tiv bariere `mpotriva infec\iilor.

Mult[ vreme s-a crezut c[ pielea este
un simplu `nveli; al corpului. Dar ast[zi
se cunosc func\iile ei extrem de importante
pentru echilibrul ̀ ntregului organism. Este
str[b[tut[ de o mul\ime de receptori ner-
vo;i, sensibili la pip[it, durere ;i tempera-
tur[. Dar una dintre cele mai interesante
descoperiri din ultimii 10 ani este dovada
c[ pielea joac[ un rol determinant ̀ n buna

func\ionare a sistemului imunitar.
Savantul american Richard Edelson,

de la Universitatea Columbia, este catego-
ric c]nd afirm[ c[ pielea este cea care
r[spunde de formarea ;i maturarea lim-
focitelor T, celule at]t de importante ale
sistemului imunitar. Glanda timus func\io-
neaz[ optim la copii ;i ̀ ncepe s[ se atrofieze
la pubertate, pentru ca la adul\i s[ se
men\in[ doar o mic[ produc\ie de limfo-
cite T. Re`nnoirea acestor limfocite, pre-
cum ;i producerea lor `n num[r suficient
pentru ap[rarea organismului, este asigu-
rat[ de piele. Pe cale de consecin\[, pielea,
cu nenum[ratele ei func\ii, mai ales cea
imunitar[, necesit[ o `ngrijire special[ ;i
o aten\ie deosebit[.

~nt[rirea sistemului imunitar

Un rol important ̀ n ̀ nt[rirea sistemu-
lui imunitar `l are hrana, care trebuie s[
ofere organismului `n mod echilibrat vi-
taminele, s[rurile minerale ;i enzimele de
care are nevoie. Plantele proaspete, fructele
;i legumele crude ofer[ mai mult dec]t o
simpl[ enumerare a componentelor vitale
pe care le con\in.

Trebuie men\ionat faptul c[ toate pro-
blemele de s[n[tate pe care le avem, bolile
cronice ;i cele acute, r[spund foarte bine
la hrana vie `ntrebuin\at[ ca terapie.

Se recomand[ ca ̀ n timpul epidemiilor
de grip[, de exemplu, s[ lua\i vitamina C
1000 mg zilnic, iar dac[ ave\i primele sem-
ne de r[ceal[ m[ri\i doza cu ̀ nc[ 1000 mg.
Zincul sub form[ de tablete ;i Seleniul se
recomand[, de asemenea. Bine`n\eles, cor-

pul s[ fie hr[nit bine ;i nu uita\i sucurile
proaspete de legume crude (morcov, sfecl[
ro;ie, \elin[, varz[) b[ute zilnic.

Plantele reprezint[ un stimulent pu-
ternic al sistemului de ap[rare. Astfel sunt
cunoscute Arnica montana, Echinaceea
purpurea ;i Vascum album. Echinaceea
purpurea se g[se;te ;i sub form[ de tinc-
tur[.

Arnica montana o pute\i folosi fie sub
form[ de tinctur[ (zilnic c]te 10 pic[turi
`n pu\in[ ap[), fie sub form[ de ceai. La
fel, tinctura de v]sc.

Folosi\i din c]nd `n c]nd, pentru
`nt[rirea sistemului de ap[rare, dar mai
ales ̀ n gripe, r[d[cina de ghimbir. Se pro-
cedeaz[ ca la orice infuzie. Se cur[\[ o bu-
cat[ de r[d[cin[, se taie buc[\ele ;i se pun
`n apa clocotit[. Se ia de pe foc, se astup[

;i dup[ 20-25 de minute se strecoar[. Se
`ndulce;te cu miere ;i se beau trei ceaiuri
calde pe zi. ~ns[ nu se recomand[ celor
bolnavi de ulcer sau gastrit[.

Pentru dezinfectarea c[ilor respiratorii
folosi\i un ceai concentrat de salvie ;i
g[lbenele la care ad[uga\i pu\in[ sare (un
pahar de ap[ cu ceai ;i o linguri\[ de sare).
Face\i gargar[ cu acest ceai ;i trage\i pe
nas, de trei ori pe zi.

Pentru desfundarea nasului, `nainte
de culcare, pune\i `n fiecare nar[ cu o pi-
pet[ din acest ceai la care a\i ad[ugat ;i 3-
4 pic[turi de l[m]ie. Aceste tratamente
naturale trebuie f[cute cu r[bdare ;i de
c]teva ori pe zi. Rezultatele nu vor ̀ nt]rzia
s[ apar[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721 202 752

Cum putem s[ ne `nt[rim sistemul imunitar `naintea sezonului rece

Dr. Pallai Vasile - 40 de ani de
activitate `n slujba omului suferind

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

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

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

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

(vis-a-vis de Poli\ie)
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Lapte de pas[re cu
coaj[ de l[mâie

Piept de pui cu
maz[re ;i ciuperci

Mod de preparare< 

Laptele cu jumătatea cantității de zahăr
se pune la fiert. Gălbenușurile se freacă
bine cu zahărul rămas și cu zahărul vanilat
(esența sau miezul de vanilie). Albușurile
se bat spumă tare. Când laptele dă în clocot,
cu o lingură de metal se formează niște
găluște de albuș care se pun în lapte să fiar-

bă câte un minut. Se scot cu o lingură stre-
curătoare și se așază pe o sită să se scurgă.
Se ia laptele de pe foc și se lasă să se răceasc[
puțin, după care se amestecă cu gălbenu-
șurile și se pune înapoi pe foc, se mai fierbe
puțin până când se îngroașă. Jumătatea
cantității de coajă de lămâie se amestecă
cu laptele de pasăre, iar restul se păstrează.
Desertul se toarnă în cupe, g[luștele de al-
bușuri se așază deasupra, se presară cu
coaja de lămâie rămasă și se mai poate
orna eventual cu frunze de mentă. 

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare<

Un litru de lapte dulce, de
cel puțin 2,8%, 6 ouă, 200 g za-
hăr cristalin, 2 plicuri de zahăr
vanilat (eventual miez de vani-
lie sau câteva picături de esență
de vanilie), coaja rasă de la o

lămâie.

Mod de preparare<

Ardeiul și ceapa mărunțită se călesc
în ulei, apoi se adaugă ciupercile bucă-
țite (sau întregi, dacă sunt mici). Se că-
lesc puțin și acestea, apoi se adaugă pu-
țină apă (dacă a fost din conservă, se

fierbe cu zeama proprie). Într-un vas
antiaderent, carnea de pui tăiat[ fâșii
sau bucăți mici se rumenește ușor, apoi
se amestecă cu ciupercile călite și cu
mazărea fiartă în prealabil. Se adaugă
roșiile și se fierb puțin așa împreună,
cu puțină zeamă în care s-a fiert ma-
zărea. Se condimentează după gust și
se servește fie cu garnitură, fie ca mân-
care de sine stătătoare.

Ave\i nevoie< 

500 g file piept de pui, 400 g ciuperci,
300 mazăre verde boabe (se poate şi
din conservă), o ceapă, un ardei gras,
2 roşii (sau o lingură mare de bu-
lion), sare, piper, ulei, eventual ardei

iute.

Muffin cu ciocolat[

Mod de preparare<

Se amestecă ingredientele, mai
puțin bucățile de ciocolată, până se
obține o pastă perfect omogenă, apoi
se mai bate cu mixerul până se face

ușoară, cât mai spumoasă. Se adaugă
bucățile de ciocolată și se amestecă
fin, astfel încât aluatul să-și păstreze
consistența spumoasă. Se împarte în
12 coșulețe și se pun în cuptorul
preîncălzit. Se coace la 170 grade C,
circa 20 minute. Dacă aveți tavă mare,
cu 24 de forme sau în care încap 24
de coșulețe, astfel încât să rămână pu-
țină distanță între ele, toată cantitatea
de ingrdiente se dublează. Mufinii se
servesc cu zahăr pudră, frișcă, cioco-
lată topită sau eventual gem.

Pentru 12 buc[\i ave\i ne-
voie de urm[toarele cantit[\i ;i

ingrediente<

150 g de făină, 2 ouă, 150 g de
unt, 150 g de zahăr, 3 linguri gem de
caise, un pachet de praf de copt, 50 g
de cacao, 50 g ciocolată menaj bucă-
țită. Cantitatea este suficientă pentru
12 prăjiturele.

Sup[ de ceap[
cu smântân[

Mod de preparare< 

Ceapa curățată, spălată, se mărun-
țește bine și se prăjește în unt până devine
aurie, apoi se stinge cu supa și se adaugă
cimbrul ;i ardeiul tăiat fâșii. Se condi-
mentează cu sare, piper și se lasă să fiarbă
la foc mic până când bucățile de ceapă
nu se mai recunosc în supă. Se mai poate
adăuga o roșie tăiat[ mărunt, dar aceasta

nu în mod obligatoriu. Înainte de a lua
supa de pe foc se adaugă vinul și smân-
tâna, care se amestecă în prealabil cu câ-
teva linguri de zeamă fierbinte. La servire
se poate îmbogăți cu crutoane, pâine pră-
jită cu ouă sau chiar cu carnea folosită
pentru prepararea bazei de supă, apoi
deasupra se presară cașcavalul. La ocazii
mai speciale supa de ceapă se servește în
pită. Se taie partea superioară a unei chi-
fle mai mari, se scobește miezul (din
acesta se pot face crutoanele), iar în coaja
rămasă se servește supa.

Ave\i nevoie< 

500 g ceapă, 2 linguri de unt, 1
litru bază de supă de carne sau oase
de vită, 50 ml vin alb, o crenguță de
cimbru, un ardei gras, sare, piper
măcinat, ca;caval răzuit, 250 g de

smântână groasă.

Coada-calului este o plantă care sea-
mănă oarecum cu o perie de curăţat sticle
;i era folosită odinioară ca abraziv pentru
curăţarea oalelor sau pentru lustruirea
lemnului.

În scop terapeutic se folosesc părţile
aeriene ale plantei. Coada-calului este re-
comandată în cazul hemoragiilor interne
și externe. 

Coada-calului este bogată în minerale,
cel mai important fiind siliciul, despre care
se crede că are efecte antiartritice și de to-
nifiere a ţesutului conjunctiv. Tulpina mai
conţine flavonoide cu efect antioxidant și
diuretic, acizi organici și nicotină, oxid
salicilic (surs[ de acid salicilic, aspirina
natural[), gluteolin[, palustrin[, fitoste-
rin[, beta-sitosterol, acid oxalic, acid ma-
lic, gliceride ale acidului stearic, linoleic,
linolic, oleic, dimetil sulfone, vitamina C,
uleiuri volatile, s[ruri de potasiu.

Coada-calului are acţiune antiseptică,
antimicrobiană, antiinflamatorie, diure-
tică, depurativă, măre;te rezistenţa ţesu-
tului conjunctiv, activează circulaţia locală,
fiind bogată în minerale consolidează oa-
sele și dinţii (planta este bogată în calciu
și magneziu și în același timp favorizează
absorbţia acestor minerale), datorită
conţinutului mare de siliciu din plantă in-
tervine în combaterea și tratarea ateros-
clerozei (s-a constatat că lipsa siliciului
duce la rigidizarea și sclerozarea pereţilor
vasculari), participă la sinteza colagenului,
care menţine integritatea ţesutului con-
junctiv, articulaţiilor, testului muscular și
pielii, are efect antiacid la nivel gastric și
cicatrizant.

Modalităţi de administrare

Maceratul la rece se obţine prin adao-
sul într-un litru de apă a 4-6 linguri de
pulbere de coada-calului și se lasă la in-
fuzat de seara până dimineaţa> se consumă
apoi pe parcursul întregii zile> are acţiune
diuretică, elimină surplusul de apă din
ţesuturi, detoxifică organismul.

Infuzia se prepară dintr-o linguriţă de
plantă uscată la o cană de apă clocotită
care se infuzează 10-15 minute, se bea câte
1-2 cești pe zi.

Decoctul se face mai concentrat, res-

pectiv 1 lingură cu vârf de plantă la o cană
de apă, se fierbe 10 minute, apoi se stre-
coară și se folosește pentru comprese în
uz extern.

În uz extern se recomandă comprese
în caz de abcese, eczeme, epistaxis (he-
moragii nazale, c]nd se recomandă ca în
decoctul preparat s[ se adauge puţină sare
și să se facă aspiraţii nazale de 2-3 ori pe
zi), transpiraţie abundentă a picioarelor.

Din cauza conţinutului mare de siliciu
nu este indicat consumul acestei plante
pentru copii mai mult de 2 săptămâni (se
fac pauze și apoi se reia). Nu prelungiţi o
cură de coada-calului mai mult de 6 săp-
tămâni. 

Nu se recomandă în sarcină și alăpta-
re. Coada-calului poate irita tractul diges-
tiv. Este bine să o evitaţi dacă suferiţi de
boli cardiace sau renale.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Coada-calului
consolideaz[

oasele ;i din\ii

Coada-calului este bogată în minerale, cel mai important fiind siliciul, despre care se crede că are
efecte antiartritice şi de tonifiere a ţesutului conjunctiv. Tulpina mai conţine flavonoide cu efect anti-
oxidant şi diuretic, acizi organici şi nicotină, oxid salicilic (sursa de acid salicilic, aspirina natural[),
gluteolin[, palustrin[, fitosterin[, beta-sitosterol, acid oxalic, acid malic, gliceride ale acidului stearic,
linoleic, linolic, oleic, dimetil sulfone, vitamina C, uleiuri volatile, s[ruri de potasiu.
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Camerele copiilor trebuie
amenajate în acord cu preferinţele
lor, cu pasiunile şi aspiraţiile lor.
Astfel, acestea pot ilustra diferite
tematici. Desigur, fiecare copil este
încântat de alte idei sau activităţi<
unii vor prefera desenele animate,
alţii vor fi fascinaţi de ştiinţele
naturii, iar alţii vor face o pasiune
pentru sport. 

Aceste lucruri se pot observa
chiar şi când copiii sunt micuţi, dar
preferinţele juniorilor
dumneavoastr[ se pot schimba odată
cu vârsta. Prin urmare, va trebui să
amenaja\i o cameră a copiilor foarte
flexibilă şi uşor de adaptat noilor
preferinţe, dar, până una, alta, să
discutăm niţel despre cele mai
populare teme pentru amenajarea
camerelor copiilor. 

Ficţiune de la un capăt 
la altul

Desenele animate şi poveştile au
un impact foarte puternic asupra
imaginaţiei copiilor. Aşadar, există o
posibilitate foarte mare c[ atunci
când vor fi întrebaţi cum să arate
camera lor vor răspunde “ca palatul
din Brave” sau “să îl aibă pe
Spiderman”. Alte imagini dorite
adesea de copii sunt Looney Tunes
(Bugs Bunny, Duffy Duck, Taz, Wile
E. Coyote etc), Mickey Mouse şi
prietenii săi, personaje de Lego, din
Star Wars, din Harry Potter sau din

alte romane, poveşti sau desene
animate.

Orice fel de sport

Trebuie să lua\i în calcul toate
sporturile lumii< şi pe cele pe apă, şi
pe cele pe uscat, şi pe cele
individuale, şi pe cele de echipă.
Apoi, va trebui să vede\i pentru ce
anume are afinităţi copilul
dumneavoastr[< dansuri, baschet,
volei, atletism etc. În funcţie de
sportul preferat, ve\i desena pe
podele trasee pentru cursa de viteză
sau ve\i lipi pe pereţi abţibilduri sau
afişe cu sportivii preferaţi sau cu
ipostaze specifice sporturilor care îl
încântă pe cel mic, pentru a-l motiva
şi a-l face să îşi îndrăgească
dormitorul.

Colţuri de lume

Unii copii îşi vor imita cumva
părinţii şi vor deveni nişte romantici<
se vor lăsa fermecaţi de colţuri fictive
sau reale ale lumii şi îşi vor dori ca
dormitorul lor să arate cât mai
asemănător cu locurile respective. De
exemplu, unii copii vor dori să
trăiască în Atlantida, alţii vor dori să
fie oameni ai pădurilor, iar alţii vor
dori să viseze pe plajă şi tot aşa mai
departe.

Fiţi inventivi! Instalaţi terarii,
acvarii, decoraţi pereţii cu abţibilduri
sau tapet personalizat şi încercaţi să
creaţi un spaţiu cât mai confortabil şi
mai creativ pentru cei mici!

Cum putem s[ ne `nfrumuse\[m pere\ii casei?

Unii copii îşi vor imita cumva părinţii şi vor deveni nişte romantici< se vor lăsa fermecaţi de
colţuri fictive sau reale ale lumii şi îşi vor dori ca dormitorul lor să arate cât mai asemănător cu
locurile respective. 

Cele mai populare teme pentru
amenajarea camerelor copiilor

Designul pere\ilor nu este mereu o
chestiune important[ pentru cineva care
`;i renoveaz[ casa . Este considerat adesea
doar un moft, pentru cei care au c]\iva
bani `n plus pentru a investi `n mici de-
talii. Dar s[ nu uit[m c[ micile detalii
fac mereu diferen\a, mai ales atunci c]nd
discut[m despre amenaja rea unei lo-
cuin\e. Putem s[ ne ̀ nfrumuse\[m pere\ii
cu tablouri, cu desene ;i, de ce nu, cu
ab\ibilduri 3D care s[ ne schimbe total
vibe-ul camerei. Nu e nevoie de mul\i

bani, mai mult de imagina\ia fiec[ruia,
c[ci cel care are o latur[ artistic[ cu si-
guran\[ va reu;i lucruri frumoase cu bani
foarte pu\ini.

Orice detaliu conteaz[ ;i, f[r[ s[ ne
d[m seama, arunc[m lucruri care ar pu-
tea fi foarte u;or de folosit `n decorarea
pere\ilor. Pentru a vedea c[ nu exager[m
deloc, `n cele ce urmeaz[ v[ d[m c]teva
idei ;i cu siguran\[ orice prieten ce va
intra `n locuin\a dumneavoastr[ va fi
pl[cut surprins de rezultat. 
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DIET~

Pornind de la începuturile
lumii, când mărul era “de neatins”,
fiind un simbol al cunoaşterii, al
binelui şi al răului, şi până la
basmele în care era considerat a fi
fructul de aur, mărul şi-a câştigat
faima printre locuitorii din
întreaga lume, fiind astăzi unul
dintre cele mai consumate şi mai
apreciate fructe.

Merele joacă un rol important în
cadrul alimentaţiei sănătoase, fiind pline
de antioxidanţi şi vitamine benefice
pentru organism. Originare din Europa
de Est şi Asia, merele sunt fructe care
rezistă extrem de mult, chiar şi în stare
proaspătă, reuşind să-şi păstreze
proprietăţile nutriţionale şi aromatice
aproximativ patru luni, asta dacă sunt
păstrate în condiţii optime, într-un loc
răcoros şi întunecat. 

Cum influenţează sănătatea
organismului?

Proprietăţile benefice ale merelor au
fost studiate îndelung de către specialişti,
care au ajuns la concluzia că acest fruct
comun poate fi extrem de benefic pentru
organism, fiind utilizat astăzi ca remediu
natural sau chiar ca un aliat al slăbirii.

Iată câteva dintre proprietăţile
uimitoare ale merelor pentru sănătate.

Protejează împotriva sindromului
metabolic - persoanele care consumă
mere în fiecare zi au un risc mai scăzut
de a suferi, de-a lungul vieţii, de
sindromul metabolic care poate cauza
diabet şi boli grave de inimă.

Sunt o sursă excelentă de
multivitamine - consumate cu tot cu
coajă (bineînţeles, spălate bine în
prealabil), merele pot să asigure un aport

crescut de vitamine şi minerale benefice
sănătăţii organismului, cum ar fi<
vitaminele A şi C, calciu, potasiu, fier,
fosfor, acid folic şi un nivel crescut de

antioxidanţi.
Reglează nivelul glicemiei - conţin

anumiţi fitonutrienţi, cum ar fi
quercetina, care pot să prevină fluctuaţiile

bruşte ale nivelului de zahăr din sânge.
De asemenea, oţetul de mere este
considerat a fi un adevărat ajutor în
controlarea nivelului ridicat al glicemiei,
motiv pentru care este adesea folosit ca
un tratament naturist în cazul bolnavilor
care suferă de diabet zaharat.

Pot să prevină şi să ţină sub control
ateroscleroza - specialiştii în domeniu
au confirmat faptul că un consum de
mere zilnic, timp de o lună, poate să
reducă cu 40% concentraţia substanţei
din sânge care este responsabilă pentru
afectarea elasticităţii arterelor, provocând
ateroscleroză.

Merele sunt alimente “inofensive” din
acest punct de vedere. Cu toate acestea,
probabil şti\i deja că orice aliment
consumat în exces poate să provoace
alergii alimentare sau disconfort
stomacal. Şi merele sunt incluse în această
categorie, specialiştii susţinând că atunci
când sunt consumate în exces, chiar dacă
au fost spălate bine în prealabil, există
şanse să fi rămas urme de polen pe
suprafaţa lor, care pot să provoace alergii.

Ne ajut[ `n cura de sl[bire?

Da, conform specialiştilor în nutriţie,
merele pot fi un aliat în dietă, mai ales
datorită proprietăţilor detoxifiante. O
cură de 5 zile cu mere poate să fie şocul
de care are nevoie organismul din când
în când, pentru a elimina toxinele şi a
funcţiona corect. De asemenea, datorită
conţinutului scăzut de calorii pe care îl
au şi conţinutului bogat de fibre, vitamine
şi minerale, merele pot să fie un aliat al
dietei, oferindu-ţi senzaţia de saţietate
fără acumularea de grăsime şi kilograme
în plus.

Dieta Beverly Hills (cunoscută
şi ca “dieta băutorului”) a fost
gândită de Judy Mazel pentru
rezolvarea problemelor sale de
obezitate.

Această dietă a fost promovată de
Mazel ca dieta preferată de multe staruri
americane (Beverly Hills este un cartier
din Los Angeles unde locuiesc multe
vedete). Oare de aceea, în afară de apă,
singura băutură permisă este şampania?

În altă ordine de idei, nu sunt expuse
restricţii stricte, nici limite deosebite,
exceptând sarea, zahărul, îndulcitorii,
alimentele light, laptele şi brânza. Nu
există ore stricte de masă, iar alimentele
sunt consumate natural fără a fi cântărite,
în timp ce persoana care ţine dieta
trebuie să-şi noteze zilnic greutatea.

În primele 10 zile se consumă numai
fructe, apoi, treptat, se pot introduce alte
alimente. După 25 de zile se trece la faza
de menţinere, adică se mănâncă variat,
dar se ţine cont de combinaţiile
alimentare corecte.

Mazel consideră că, pentru a asimila
hrana, corpul are nevoie de enzime
diverse pentru fiecare aliment. Prezenţa
acestor enzime la o singură masă poate
îmbunătăţi procesul de digestie, deci este
foarte important să consumăm
mâncăruri care conţin aceleaşi enzime
sau, dacă nu, să respectăm combinaţia şi
succesiunea temporală corectă la masă
pentru a evita ca diversele enzime să se
anihileze una pe alta. Acesta este motivul
pentru care regimul acesta propune un

consum aproape exclusiv de fructe, dacă
e posibil exotice, deoarece fructele (mai
ales ananasul) conţin enzime digestive.

Pentru a evita tentaţiile, Judy Mazel
susţine că este de ajuns să te gândeşti că
nimic nu îţi este interzis pentru
totdeauna!

Argumente pro şi contra

Pro< această dietă este indicată pentru
iubitorii de fructe. În plus, faptul că nu
trebuie să cântăreşti mâncarea şi să
calculezi caloriile o face mai puţin
dificilă.

Contra< o dietă pe bază de fructe este
detoxifiantă, dar nu trebuie urmată mai
mult de trei zile.

Indicată în caz de supraponderalitate,
obezitate, boli datorate unui raport greşit
cu mâncarea.

Contraindicată în caz de diabet,
colită, hipoglicemie, colon spastic, ulcer,
enterită, sarcină sau perioadă de alăptare.

Exemplu de meniu
Primele zece zile< se consumă un fel

de fructe una sau două zile, apoi se
schimbă.

Ziua 11< pâine cu unt, trei ştiuleţi de
porumb fiert seara.

Zilele 12-14< fructe, la fel ca şi în
primele zile.

Zilele 15-21< fructe> o zi pe bază de
pui> o zi pe bază de legume (dovlecei
dimineaţa, fasole verde şi ciuperci la
prânz, anghinare şi conopidă seara).

Dieta Beverly Hills este indicat[ iubitorilor de fructe

Reglează nivelul glicemiei - conţine anumiţi fitonutrienţi, cum ar fi quercetina, care pot să
prevină fluctuaţiile bruşte ale nivelului de zahăr din sânge. De asemenea, oţetul de mere este
considerat a fi un adevărat ajutor în controlarea nivelului ridicat al glicemiei, motiv pentru care
este adesea folosit ca un tratament naturist în cazul bolnavilor care suferă de diabet zaharat.

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

M[rul, o surs[ excelent[ 
de multivitamine
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Miercuri, 30 septembrie, Cen-
trul Cultural “G.M. Zamfirescu”
din Satu Mare a găzduit o nouă
şedinţă de lucru a Cenaclului lite-
rar Afirmarea. A citit poezie poe-
tul Gheorghe Cormoş. Poemele
sale au fost apreciate de cenaclişti.

Reuniunea de lucru a Cenaclului li-
terar judeţean Afirmarea a fost deschisă
de preşedintele Ioan Coriolan Aniţaş,
care a propus participanţilor o ieşire în
satul Gelu, comuna Terebeşti, pentru
a-l aniversa-comemora pe omul de cul-
tură, poetul, editorul Ion Vădan, născut
în această localitate pe 1 octombrie şi

trecut întru cele veşnice în anul 2012,
pe 22 octombrie.

A urmat apoi citirea de către Ghe-
orghe Cormoş a unui grupaj de poeme,
bine primite de participanţii la dezba-
teri. Au vorbit despre poeziile citite Ge-
orge Terziu, Damian Stan, Liliana Do-
boş, Liliana Terziu, Alexandru Ivano-
vici şi Ioan Aniţaş. Au citit epigrame
Ovidiu Mica şi Ioan Sălăgeanu.

Dovada faptului că poezia citită a
stârnit interesul cenacliştilor a fost mai
mult decât evidentă. Opiniile au fost
adesea contradictorii, dar în majorita-
tea lor au fost apreciative. Dacă unii
vorbitori au catalogat poemele ca fiind
simboliste, alţii au spus că ar fi vorba

despre o poezie a imaginilor, adevărate
succesiuni de sugestii din care cititorii
să-şi poată construi propria poezie.
Având în vedere faptul că unele poeme
dintre cele citite erau mai lungi, s-a su-
gerat fragmentarea lor în mai multe
poezii cu respectarea tematicii şi a me-
sajului. 

Nici în acest caz nu a fost unanimi-
tate de păreri. S-a mai spus că este vorba
despre o poezie în mişcare, autorul fiind
probabil furat uneori de desfăşurarea
poemului. Personaje ale scrierilor pre-
zentate sunt tocmai simbolurile utili-
zate. Picturalul este mai puţin evident.
Metaforele şi comparaţiile sunt deosebit
de bine alese, fapt ce denotă că poetul

simte şi trăieşte poezia. Stilul este in-
confundabil, fiind vorba despre o poe-
zie de stare. Poetul nu-şi propune ceva
anume, dar lasă din frâu poezia purtată
de metafore spre final. 

Scrisul a fost catalogat ca fiind unul
de calitate, în ciuda faptului că autorul
spune că adesea notează multitudinea
de idei pe diverse foi de hârtie, fie şi la
miez de noapte, după care dimineaţa,
sau în ziua următoare, după o decantare
suficientă, finisează poemul. Poemele
au coerenţă, iar prin mişcare duc citi-
torul spre a vizualiza ideile transfor-
mate în imagini. 

A fost rândul autorului să sublinieze
faptul că iubeşte metafora, că nu-i place

poezia de laborator. Metafora la rândul
său este sufletul poemului. 

A mai citit poeme Liliana Terziu,
fără a trece la analizarea acestora.

În finalul întâlnirii scriitorul Ovidiu
Mica a prezentat participanţilor volu-
mul “Auto(R) Cenzurat”. Ba mai mult,
a propus o dezbatere în proxima şedinţă
de cenaclu, care va avea loc pe 14 oc-
tombrie, pe tema lucrării distribuite cu
generozitate.

Alături de cei menţionaţi, la reu-
niunea cenaclieră au mai participat Ca-
rol Koka, Dorel Iurcencu, Mihai şi Ce-
cilia Sas, Sanda Mica, Gheorghe Molnar
şi Rodica Cuc.

Coriolanu Barbur

Colegiul Naţional “Doamna
Stanca” Satu Mare face parte
dintre instituţiile de învăţământ
cu îndelungată tradiţie. 

Clădirea colegiului datează din
anul 1814, dar instituţia de învăţământ
funcţionează doar din anul 1816 sub
denumirea de Gimnaziu Catolic Re-
gesc.

Personalităţi care au marcat 
viaţa instituţiei

Din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, şcoala îşi leagă destinul de cel
al naţiunii române, deoarece începând
cu anul şcolar 1858/1859 aici a funcţio-
nat prima catedră de limba română,
având ca profesor pe protopopul gre-
co-catolic Petru Bran. Acesta a avut 12
ore de limba şi literatura română, până
în anul 1876. El a iniţiat, în 1859, “So-
cietatea de lectură a elevilor români”,
care avea o bibliotecă de carte româ-
nească, organiza recitaluri de creaţii
patriotice  şi tot în cadrul ei se citeau
ziare şi reviste precum “Familia”, “Con-
cordia”, “Românul”, “Gazeta de Tran-
silvania”, “Foaie pentru minte, inimă şi
literatură”.

În perioada 1878-1884, la această
catedră a urmat marele patriot, preotul
greco-catolic dr. Vasile Lucaciu. Având
o solidă pregătire ştiinţifică dobândită
la Roma, Vasile Lucaciu s-a implicat,
cu toată fiinţa sa, în activităţi care să
dezvolte neamul românesc pe multiple
planuri. A fost profesor, publicist, se-
cretar general al Partidului Naţional
Român, deputat în Parlamentul din Bu-
dapesta, preşedinte al Ligii pentru Uni-
tatea Naţională a Tuturor Românilor. 

Astfel, prin activitatea celor doi
preoţi-profesori naţiunea română a
progresat în cunoaşterea limbii şi a cul-
turii sale, a istoriei sale. Vasile Lucaciu
a avut, în plus, meritul de a mobiliza
românii pentru realizarea a două obiec-
tive fundamentale< recunoaşterea drep-
turilor lor naţionale (prin Mişcarea
Memorandistă dintre anii 1892-1894)
şi Unirea din anul 1918 cu Regatul Ro-
mâniei. 

Tot de numele acestui liceu este le-
gat şi cel al lui Ioan Slavici, care în anul
1868 îşi susţine aici examenul de Ba-

caluareat. În anuarul liceului catolic re-
gal pe anul 1867/1868 este trecut al 17-
lea în lista matricolă cu numele Slavics
Janos.

În primii ani ai secolului XX s-a
hotărât, de către autorităţile statului,
construirea unei clădiri de şcoală mo-
dernă, terminată în anul 1912. La acea
dată, Gimnaziul Catolic Regesc s-a mu-
tat în clădirea nouă, unde a funcţionat
până în anul 1919, când autorităţile ro-
mâne au preluat clădirea care a devenit,
în timp, actualul Colegiu Naţional “Mi-
hai Eminescu”.

Colegiul “Doamna Stanca”.
Botezul 

Între anii 1912-1923 în clădirea Co-
legiului a funcţionat Şcoala Pedagogică
Romano-Catolică. Din 1 noiembrie
1923, destinaţia sa este însă schimbată<
şcoala a primit denumirea de Şcoala

de Fete. Pasul următor este făcut în
anul şcolar 1930/1931, când directoa-
rea de atunci a Colegiului, profesoară
de istorie-geografie, propune numele
de “Doamna Stanca”, după numele
soţiei marelui voievod Mihai Viteazul.
Astfel se onora atât trecerea prin ju-
deţul nostru a armatelor conduse de
Mihai Viteazul, cât şi preocuparea re-
cunoscută de istorici a soţiei acestuia
pentru cultură şi pentru sprijinirea ti-
nerilor.

După reforma învăţământului din
1948 a funcţionat sub denumirea de
“Liceul numărul II din Făgăraş”, iar în
anul 1977 cursurile liceale au fost sis-
tate, rămânând doar clasele gimnaziale.
În anii 1990 s-a reînfiinţat sub denu-
mirea de “Liceul Teoretic Doamna
Stanca”, iar din 1999 instituţia şcolară
a devenit “Colegiul Naţional Doamna
Stanca”. Începând cu anul 1996 Cole-
giul Naţional “Doamna Stanca” este in-

stituţie afiliată UNESCO.

Liceul în zilele noastre 

Astăzi, faima liceului se continuă
prin clasele de profil umanist, la care
s-au adăugat cele de profil chimie-bio-
logie. Dintre absolvenţii de renume ai
liceului îl amintim pe Ovidiu Ghitta,
profesor conferenţiar, decanul Facul-
tăţii de Istorie din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specia-
list în istoria medie şi premodernă a
României şi în Istoria Bisericii Române
Unite cu Roma. În domeniul medicinei
s-au remarcat Alexandru Săvianu, spe-
cialist în boli metabolice, stabilit la
Marsilia (Franţa), şi Cosmin Săvianu,
cercetător la Institutul „Louis Pasteur”
din Paris. Monica Marian, absolventă
şi ea a aceluiaşi Colegiu, este astăzi lec-
tor de specialitate în botanică, iar sora
ei, Claudia Marian, lector de speciali-

tate în biologie, în cadrul Universităţii
de Vest Baia Mare. 

Ce particularizează liceul

Începând cu anul şcolar 2010-2011,
la Colegiul Naţional “Doamna Stanca”
funcţionează o clasă specială cu profil
bilingv-francofon, care va pregăti te-
meinic viitorii medici, farmacişti, asis-
tenţi sau ingineri în vederea formării
profesionale la nivel european, obţin-
ând la finele liceului diplomă specială
de bacalaureat bilingv-francofon. 

Propus de Institutul Francez de pe
lângă Ambasada Franţei la Bucureşti
şi adoptat de Ministerul Educaţiei din
România, proiectul de renovare a bi-
lingvismului francofon în România -
“De l’enseignement bilingue aux filières
francophones” - a fost implementat
iniţial în 10 licee-pilot din ţară, extin-
zându-se la 30 în mai 2010. Astăzi, pro-
iectul a ieşit din faza sa de pilotaj, in-
stituţionalizându-se în virtutea unui
Acord interguvernamental semnat de
miniştrii de externe ai Franţei şi Ro-
mâniei. Colegiul Naţional “Doamna
Stanca” a fost ales să facă parte din
reţeaua de  29 de licee cu statut special. 

Colegiul este ;i centru de compe-
tenţe lingvistice pentru limba germană.
Ca limbă de studiu, germana a fost in-
trodusă la Colegiul Naţional “Doamna
Stanca” în 1855, ca obiect de studiu în
toate clasele secundare. În prezent, in-
stituţia a fost acreditată ca centru de
competenţe lingvistice pentru limba
germană, oferind astfel elevilor certi-
ficate recunoscute internaţional în ur-
ma susţinerii unui examen în această
limb[ străină. 

Colegiul sătmărean face parte de
mai mulţi ani dintr-o reţea internaţio-
nală de şcoli partenere (PASCH), iar
`n 18 iunie Dietrich Arens, reprezen-
tantul ZfA (Zentrum für Auslandss-
chulwesen – Centrul pentru şcolile ger-
mane din străinătate) i-a înmânat di-
rectoarei Anna-Maria Maruşca certi-
ficatul care atestă faptul că şcoala are
dreptul de a organiza anual examenul
în vederea obţinerii Diplomei Inter-
naţionale de Limba Germană – Deuts-
ches Sprachdiplom der Kultusminis-
terkonferenz I (DSD I). 

V. Nechita

Poemele citite de poetul Gheorghe Cormo; au fost 
apreciate de cenacli;tii de la Afirmarea

Începând cu anul 1996 Colegiul Naţional "Doamna Stanca" este instituţie afiliată UNESCO

Colegiul Na\ional “Doamna
Stanca” - 200 de ani de istorie

EDUCA}IEMotto< “…acolo unde sunt eu, bate inima Ardealului.”
Preot dr. Vasile Lucaciu
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ACTUALITATEA

De când liderul rus Vladimir
Putin a decis să intervină militar
în Siria împotriva grupării tero-
riste Statul Islamic, dar nu numai,
problema imigranţilor din acea
zonă, dar şi din alte zone, a ajuns
să nu mai fie atât de mediatizată,
deşi cele două lucruri sunt legate
unul de celălalt.

Faptul că imigranţi din Siria, Irak, Af-
ganistan, Nigeria, Somalia, Sudan şi Tu-
nisia au ajuns pe teritoriul Uniunii Euro-
pene este un fapt împlinit. Problema li-
derilor europeni este ce să facă cu cei care
deja au ajuns aici, dar şi mai important e
cum să soluţioneze problema la sursă, adi-
că în ţările de origine ale acestor oameni.

Marea majoritate a celor care au ajuns
în Europa au venit pe Marea Mediterană,
cu diferite ambarcaţiuni, iar mulţi şi-au
pierdut viaţa în încercarea lor de a ajunge
pe bătrânul continent.

Conform unei statistici a ONU, anul
trecut 3.419 persoane şi-au pierdut viaţa
în încercarea de a traversa Marea Medi-
terană, iar 90.000 de persoane au fost sal-
vate tot anul trecut de Paza de Coastă sau
Marina Militară a diferitelor ţări UE.

În 2014 un total de 207.000 de per-
soane au traversat Marea Mediterană pen-
tru a ajunge în Uniunea Europeană. Unii
dintre imigranţi au ales ruta terestră, din
Siria, prin Turcia, iar apoi prin Bulgaria
şi Serbia pentru a ajunge în spaţiul Schen-
gen în Ungaria.

Până în acest moment, în 2015 au
ajuns aproximativ 340.000 de imigranţi,
dar numărul acestora ar putea să crească
până la sfârşitul anului.

Alţii, odată ajunşi pe vase în Grecia,
au pornit prin Macedonia spre Serbia şi
apoi Ungaria. Destinaţia finală a acestor
persoane pare să fie ţările din vestul şi
nordul Europei, fiind preferate ţări pre-
cum Germania şi Suedia.

Autorităţile europene s-au dovedit in-
capabile să facă faţ[ fluxului masiv de im-
igranţi. Conform legislaţiei în vigoare, pri-
mul stat din UE în care ajung refugiaţii
are obligaţia de a le înregistra cererile de
azil, ca mai apoi aceştia să fie distribuiţi
în celelalte ţări membre.

Unul dintre motivele de
bază care i-a determinat
să se îndrepte spre Germania
a fost invitaţia deschisă
a cancelarului german

Dacă teoretic lucrurile par simple,
treaba se încurcă la aplicarea practică a
acestor măsuri. În primul rând mulţi din-
tre aceşti imigranţi nu au acte de niciun
fel asupra lor, iar astfel identificarea lor
devine imposibilă.

O altă problemă îngrijorătoare este
faptul că între imigranţii şi refugiaţii care
chiar au fugit de război s-au infiltrat destul
de mulţi luptători ai Statului Islamic,
aceştia trecând de toate punctele de con-
trol fără a întâmpina mari probleme.

Va mai apărea o problemă în momen-
tul în care se va începe repartizarea im-
igranţilor pe ţări, pentru că aceştia declară
în număr covârşitor de mare că doresc să
se stabilească în Germania, însă şi Suedia
este o ţară foarte căutată.

Faptul că aceştia aleg să meargă în
Germania se datorează mai multor factori.
Unul dintre motivele de bază care i-a de-
terminat să se îndrepte spre Germania a
fost invitaţia deschisă a cancelarului ger-
man, care a spus public de mai multe ori
că toţi imigranţii sunt bineveniţi în Ger-
mania.

Pe lângă acest lucru trebuie adăugat
faptul că Germania şi ţările nordice sunt

cunoscute pentru sistemul de ajutor social
foarte generos şi beneficiile imigranţilor
din ţări care nu sunt din Uniunea Euro-
peană.

Printre refugiaţi se află
oameni din toate categoriile
sociale, cu nivele de educaţie
felurite

Aceştia primesc ajutoare sociale atât
pentru ei, cât şi pentru copiii lor, primesc
locuinaţe sociale, le sunt respectate toate
drepturile, li se permite să organizeze tot
felul de proteste, în care cer să se instaureze
legea Sharia, chiar dacă tocmai datorită
sistemului existent ei trăiesc foarte bine
fără a munci şi au dreptul să protesteze.

Marea majoritate a celor intervievaţi
se plâng de condiţiile de cazare din cen-
trele de refugiaţi. Spun că nu este bună
mâncarea şi, culmea, că nu au internet.
Acesta nu este un comportament al unui
refugiat de război care a fugit pentru a-şi
salva viaţa.

E clar că între aceştia sunt şi oameni
care chiar au nevoie de ajutor şi care sunt
recunoscători pentru faptul că li se acordă
o nouă şansă în viaţă. Problema va fi în a
face triajul între adevăraţii refugiaţi, mi-
granţii economici şi teroriştii SI infiltraţi
în UE pentru a comite atentate şi atacuri
pe viitor.

Printre refugiaţi se află oameni din
toate categoriile sociale, cu nivele de edu-
caţie felurite. Sunt între ei avocaţi, ingineri
şi medici, dar şi oameni mai puţin educaţi.
Problema majoră a autorităţilor europene
va fi integrarea acestor persoane în socie-
tatea europeană. Lucru care va fi uşor cu
unii, dar mult mai dificil cu alţii.

Un alt aspect care trebuie luat în con-
siderare, cel mai important aspect, este
dorinţa populaţiei din ţările în care aceşti
imigranţi urmează să fie integraţi. În unele
cazuri autorităţile au luat măsuri care nu
fac altceva decât să alimenteze sentimen-
tul antinigraţionist.

În tot mai multe oraşe
europene, populaţia iese în

stradă să protesteze
împotriva acceptării
mai multor imigranţi

Un asemenea caz este cel al unei femei
din oraşul german Eschbach. Ea a locuit
în acelaşi apartament, în chirie, timp de
23 de ani, iar acum a primit un aviz prin
care este informată că trebuie să părăseas-
că locuinţa până la sfârşitul anului.

Motivul invocat de primarul oraşului
este halucinant. Femeia trebuie să îşi pă-
răsească casa pentru a face loc unei familii
de imigranţi. Trebuie precizat totuşi faptul
că i s-a oferit un alt apartament, dar decizia
consiliului local a fost de a transforma în-
treaga clădire în adăpost pentru refugiaţi,
aşa că femeia trebuie să îşi părăsească casa
în care a locuit şi pentru care a plătit chirie
timp de 23 de ani, apartamentul aparţin-
ând municipalităţii.

În tot mai multe oraşe europene, po-
pulaţia iese în stradă să protesteze împo-
triva acceptării mai multor imigranţi. Ase-
menea proteste au avut loc în Germania,
Slovenia, Marea Britanie. 

Unul dintre motivele pentru care po-
pulaţia europeană este împotriva im-
igranţilor este chiar comportamentul
agresiv al comunităţilor de musulmani
din Europa. S-a ajuns în punctul în care
îşi permit să aplice propriile legi în anu-
mite oraşe, cum ar fi Luton din Marea
Britanie. Locuitorii acestui oraş, cetăţeni
britanici plătitori de taxe, sunt terorizaţi
de o parte a comunităţii de musulmani,
care încearcă să aplice legea Sharia, ata-
cându-i pe cei care fumează pe stradă,
beau, sau pe femeile care nu sunt îmbră-
cate după cum cred ei.

În tot acest timp autorităţile nu iau
măsuri, pentru a nu stârni şi mai mult
spiritele. Din păcate asemenea lucruri se
întâmplă în tot mai multe oraşe europene
unde trăiesc comunităţi de imigranţi mu-
sulmani, iar dacă autorităţile nu vor lua
măsuri este posibil să vedem lupte de stra-
dă între imigranţi şi populaţia europeană
a acelor oraşe.

Federaţia Rusă a început

atacurile aeriene împotriva
Statului Islamic 

Criza imigranţilor a transformat Eu-
ropa. Un lucru de neimaginat acum câteva
luni s-a întâmplat, şi anume suspendarea
temporară a acordului Schengen. Austria
şi Germania au reintrodus controalele la
frontiere, iar alte ţări au anunţat că se opun
categoric impunerii de cote obligatorii de
imigranţi. 

Această criză a divizat profund Uni-
unea Europeană. În loc să se găsească o
soluţie concretă pentru rezolvarea acestei
probleme, iar problema trebuie soluţio-
nată la sursă, liderii europeni, mai ales
Angela Merkel, se transformă într-un fel
de dictatori şi ameninţă state membre ale
Uniunii cu tăierea de fonduri dacă nu ac-
ceptă cotele obligatorii de imigranţi.

În timp ce liderii europeni încearcă
să gestioneze fără prea mare succes criza
imigranţilor, Federaţia Rusă a început ata-
curile aeriene împotriva Statului Islamic
în Siria. Se prea poate ca ruşii, cu ajutorul
iranienilor şi chinezilor, să reuşească acolo
unde coaliţia formată de Statele Unite ale
Americii a eşuat. Să distrugă Statul Islamic
şi să aducă un pic de stabilitate în zona
Orientului Mijlociu.

Chiar şi liderii occidentali au acceptat
faptul că Bashar al Assad trebuie să mai
rămână la putere în Siria, chiar dacă
preşedintele american a subliniat faptul
că Assad poate rămâne la putere doar pen-
tru o perioadă de tranziţie.

Un lucru însă este clar. Popularitatea
preşedinteleui american a scăzut foarte
mult în ultimul timp, atât în Statele Unite
cât şi în lume, pe când popularitatea lide-
rului de la Kremlin a crescut fulgerător.

Însă problema în zonă nu este doar
existenţa diverselor grupuri teroriste. Pro-
blema în Orientul Mijlociu este întotdeau-
na una complexă cu multe ramificaţii, mai
ales religioase. În zona respectivă sunt  pu-
teri regionale cu diverse interese. În aceas-
tă categorie intră Israelul, Iranul, Arabia
Saudită. Un alt lucru care trebuie luat în
considerare este faptul că Statele Unite s-
au implicat activ în regiune de foarte mult
timp, iar unele dintre problemele de astăzi

se nasc tocmai din implicarea americani-
lor în zonă. Deşi politica oficială de la
Casa Albă este aceea de a ajuta popoarele
din zona respectivă să devină ţări demo-
cratice, interesele americane sunt strate-
gice, iar cea mai strategică resursă din
zonă este petrolul.

Rezultatul după implicarea
NATO şi SUA în Libia
este o ţară ruinată

O analiză a ţărilor din Orientul Mij-
lociu în care s-au implicat militar ameri-
canii arată că populaţia acelor ţări a dus-
o mult mai bine înainte de implicarea
americanilor decât după ce americanii au
încercat să îşi exporte modelul lor de de-
mocraţie în ţări unde acest model nu se
poate aplica.

Un prim exemplu este Irakul. Este
adevărat că Saddam Hussein a fost un
conducător dur, dar poporul irakian avea
un nivel de trai şi o siguranţă mult mai
mare pe timpul lui decât acum, când ţara
este o ruină, iar grupul terorist Statul Isla-
mic, dar şi altele, controlează efectiv mari
porţiuni din ţară.

Al doilea exemplu este Libia. Şi această
ţară a avut un conducător neconvenţional,
care nu a acceptat exploatarea petrolului
libian de către corporaţii străine. Rezul-
tatul după implicarea NATO şi SUA în
Libia este o ţară ruinată, nesigură, cu zone
controlate de diverse grupuri teroriste.

Siria este ultimul exemplu al rezulta-
tului implicării unei puteri străine. Ame-
ricanii au finanţat, antrenat şi înarmat
unele grupuri rebele considerate mode-
rate, iar o parte din aceşti luptători au tre-
cut de partea Statului Islamic pentru sim-
plul fapt că au primit mai mulţi bani.

Discuţiile despre problemele din
Orientul Mijlociu sunt complexe, însă un
lucru este cert. Implicarea unei puteri stră-
ine într-o ţară suverană nu este decât o
reţetă pentru dezastru, mai ales într-o zo-
nă precum Orientul Mijlociu, care a fost
mereu instabilă şi unde doar o mână de
fier poate ţine sub control populaţia di-
versificată atât etnic, cât şi religios.

Bogdan Mihalca

Interven\ia SUA în anumite \[ri din Orientul
Mijlociu a provocat doar moarte ;i distrugere

Problema imigranţilor din \[rile musulmane trebuie rezolvată la sursă

O analiză a ţărilor din Orientul Mijlociu în care s-au implicat militar americanii arată că populaţia acelor ţări a dus-o mult mai bine înainte de implicarea
americanilor decât după ce americanii au încercat să își exporte modelul lor de democraţie în ţări unde acest model nu se poate aplica

Printre refugiaţi se află oameni din toate categoriile sociale, cu nivele de educaţie
felurite. Sunt între ei avocaţi, ingineri şi medici, dar şi oameni mai puţin educaţi.
Problema majoră a autorităţilor europene va fi integrarea acestor persoane în so-
cietatea europeană. Lucru care va fi uşor cu unii, dar mult mai dificil cu alţii.
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Cine bea ap[ înainte de masă va fi tâ-
năr pentru o viață.

Hepatita pleacă de la rubarbă fiartă.
Mai în vârstă e bărbatul – să mănânce

multă ceapă!
Usturoi, suc de aloe pielea de pe mâini

o fac ca nouă.
Usturoi pe stomac gol – învingi virusul

nasol.
Usturoi, lămâi și miere – dispneea n-

are putere.
Morcov, cătină și miere – ulcer varicos

v[ piere.
M[nâncă miere și lămâie – și tusea

pleacă de la tine.
Cu suc de ridiche neagră reumatismul

o să treacă.
Dureri articulare și de spate – aplică

brusture la toate.
Artrita, guta și scleroza –  de pepeni

verzi mănâncă doza.
Cu ciuperca pe picioare – mergi pe

iarbă când roua-i mare.
Scabie pe piele ai – cu aburi de apă să-

rată să dai.
Frunză de plop tremurător ai aplicat

– hemoroidul a plecat.
Pe călcâi lămâie unge – durerea nu te

va străpunge.
Enurezis nu vrei să ai – semințe de

mărar să bei în ceai.
A merelor pectin[ duce departe co-

lesterina.
Faringita ta va pieri de măcieș, lămâie,

miere.
Castraveți, morcovi și sfeclă – liber

ești de toate pietrele.
Dacă ai radiculit hreanul proaspăt te-

a izbăvit.
Rădăcini uscate de harbuz de colită te

ajut].
Malaria nu se vede dacă pui pelin în

perne.
Dacă stomacul strică scaunul, patla-

gină să mănânci, ca taurul.
Furunculoza îți face griji – ceapă să

mănânci până să pl]ngi.
Să fii prieten cu albine și de doctori să

uiți bine.
Suc de ceapă bea cu miere și răceala

ta piere.
Cum răceala te-a frapat – ceapă cu

miere bea în pat.
Din podbal și tei bei ceai, dacă gripă

încă ai.
Ai durere la picioare – cu rostopasca

fă o baie mare.
Vezi vena din exterior – cu oțet de

mere o ungi ușor.
Sucuri bei, legume papă – sănătos vei

fi deodată.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

La începutul anilor 1990, sub-
solul din zona Carpaților Occiden-
tali a fost sondat de un satelit ru-
sesc, care căuta situri antice şi
preistorice.

Cu această ocazie, s-a descoperit un
imens oraș subteran, întins pe o suprafață
de peste două sute de kilometri pătrați,
foarte bogat în aur.

În zona Vârtoape există
75 de gropi conice
din care pleacă tuneluri

În zona numită Vârtoape din Munții
Orăștiei, pe o suprafață de aproximativ
patru kilometri pătrați există șaptezeci și
cinci de gropi conice, de diferite dimen-
siuni (unele cu diametre de până la șap-
tezeci de metri), din care pleacă mai multe
tuneluri către munții din apropiere (unul
ajungând chiar sub sanctuarele din Sar-
mizegetusa Regia, fiind probabil cel prin
care armata lui Decebal a plecat din calea
romanilor, traversând munții în două zi-
le).

În zona Vârtoape, aparatele au detectat
foarte multe incinte paralelipipedice care
comunică între ele, precum camerele unei
locuințe, multe dintre ele comunicând cu
platoul de deasupra prin drumuri antice.
În această zonă și în imediata apropiere
se află vestigiile cele mai impresionante
ale complexului, inclusiv sanctuare făcute
din andezit (piatră pe care astăzi o putem
tăia doar cu diamantul), construcții cu o
vechime mult mai mare decât cele de la
Sarmizegetusa, acolo aflându-se centrul
mega-orașului pre-dacic.

Acest oraș subteran se întinde nu nu-
mai sub Sarmizegetusa Regia, ci și sub Si-
meria (locul de origine al sumerienilor),
Tărtăria (unde s-a descoperit cea mai ve-
che scriere din lume), Deva (zona din care
au plecat arienii în Asia) și Roșia Montană.
În “Pergamentul Secret”, Radu Cinamar
vorbea despre un tunel foarte lung sub
munții Orăștiei, la capătul căruia s-ar afla
o cameră imensă din aur pur, în care s-au
descoperit o lumină albastră stranie și șap-
te scaune capabile să susțină umanoizi de
aproape trei metri înălțime. Referiri la
acest oraș subteran se întâlnesc și în po-
veștile grecilor antici, care spun că în ți-
nutul arimilor (adică în aceeași zonă) lo-

cuia în vremurile de demult gigantul Typ-
hon, bine ascuns sub pământ, închis acolo
de către Zeus.

În Teogonia, Hesiod scria că în țara
Arima trăia Echidna, o creatură jumătate
nimfă și jumătate șarpe, ce locuia într-o
peșteră adâncă, făcută de zei, ce seamănă
cu un palat strălucitor, de unde păzea în-
treg ținutul. De altfel, grecii antici consi-
derau că în subsolul Carpaților Occiden-
tali se afla Tartarul, lumea subterană în
care au fost închiși titanii, primii zei, pro-
babil fiind vorba despre acest uriaș oraș
subteran. S-a descoperit și că nu doar sub
Munții Apuseni, ci sub întregul lanț car-
patic de pe teritoriul țării noastre există o
rețea întreagă de tuneluri, despre care le-
gendele dacice susțin că au fost construite
de zeul Zamolxis pentru a proteja ținutul
și poporul dac. Iar Roșia Montană se pare
că reprezintă intrarea principală în acest
oraș subteran al zeilor.

În luna februarie a anului 2012, o echi-
pă româno-canadiană de geologi urmărea
rămășiţele filonului de aur la una dintre
galeriile săpate de agatârși în urmă cu
5.500 de ani la Roșia Montană. Atunci,
echipa a făcut aparent din întâmplare o

descoperire colosală, ce ar putea modifica
istoria omenirii dacă s-ar face publică.

Geologii români și canadieni au des-
coperit la baza galeriei caverne cu capătul
dreptunghiular al unei lespezi aurii, care
nu părea a fi o rocă naturală. După prele-
varea unei mostre, rezultatele de laborator
au arătat că era vorba despre o piatră com-
pozită, obţinută după o tehnologie impo-
sibil de reprodus în condiţiile știinţei ac-
tuale, compusă din 15% praf de granit,
30% wolfram și 55% pulbere de aur de 50
de carate. Canadienii au cerut ca această
descoperire să nu fie făcută publică, iar
galeria să fie închisă urgent. Românii au
fost de acord cu păstrarea secretului, însă
au insistat să continue cercetările și să tri-
mită acolo o echipă de arheologi.

Zona a fost închisă imediat cu sârmă
ghimpată și pusă sub pază. Măsurătorile
au stabilit faptul că piatra, perfect șlefuită,
cântărea aproximativ 1.700 de tone (cu
100 de tone mai mult decât cea de la Baal-
bek, în Liban), avea o lungime de 12 metri,
o lățime de 6 metri și o înălțime de 3 metri,
iar aurul din ea reprezenta 935 de tone,
de 150 de ori mai mult decât tot aurul ex-
tras la Roșia Montană de daci, romani,

austro-ungari și români la un loc.
Într-un final, lespedea a fost segmen-

tată în 80 de calupuri egale, încărcată în
containere și transportată noaptea, sub
escortă militară, spre o destinație necu-
noscută. 

Din anumite informații reiese că frag-
mentele au ajuns la Combinatul Siderur-
gic din Galați, unde au fost topite și trans-
formate în lingouri de aur și wolfram, des-
pre care nu se știe unde au fost depozitate. 

Nimeni n-a mai avut curajul să co-
boare ca să vadă ceea ce se afla în puţ, iar
a doua zi era deja prea târziu.  Peste noap-
te, SRI-ul și armata au acoperit cu scân-
duri intrarea în puţul care ducea spre in-
teriorul muntelui, au turnat ciment și au
sigilat-o. A doua zi a fost închisă gura
puţului exterior, precum și intrarea în ga-
leria săpată în vremuri imemoriale de aga-
târși.

Galeria unde a fost descoperită les-
pedea, aflată pe Valea Cornei, sub satul
Cornea de la Roșia Montană, a fost su-
pranumită Galeria Hiperboreeană. 

Ea a mai fost cercetată în 1976 și, după
o descoperire uluitoare, a fost sigilată de
către Securitate.

Un ingredient cheie folosit în
chimioterapie, care se găseşte în
mod natural într-o plantă ce creşte
în Himalaya, poate fi obţinut cu
ajutorul tutunului, potrivit unui
studiu realizat de cercetătorii de la
Universitatea Stanford din Cali-
fornia, SUA, informează daily-
mail.co.uk.

Etoposidul este un medicament folosit
în chimioterapie, în cazul cancerelor pul-
monare, ovariene, testiculare, precum şi
în limfom.

Planta de tutun a fost 
modificată genetic
pentru a obţine etoposidul

Etoposidul nu poate fi obţinut fără un
ingredient cheie, numit podofilotoxină,

găsită în mod natural într-o plantă din
Himalaya, Sinopodophyllum hexandrum,
care însă creşte lent şi se găseşte destul de
greu.

Cercetătorii americani au reuşit, cu
ajutorul ingineriei genetice, să modifice
planta de tutun - nicotiana benthamiana
- pentru a crea un nou extract ce poate fi

folosit pentru a obţine etoposidul.
Specialiştii s-au concentrat asupra a

patru gene din planta de tutun, cunoscute
ca fiind implicate în producţia de podo-
filotoxină, apoi au analizat datele plantei
pentru a identifica gene similare. Ulterior
au manipulat planta de tutun pentru a ac-
tiva noi gene şi au identificat compuşii re-
zultaţi în ţesutul frunzelor. În total, autorii
au identificat şase noi gene, care, combi-
nate cu cele patru iniţiale, au produs un
nou ingredient pentru etoposid, desme-
til-epipodofilotoxină. Cercetătorii spun
că noul ingredient cheie este mai eficient
decât cel obţinut din planta Sinopodop-
hyllum hexandrum.

Autorii studiului, publicat în revista
Science, au pus la punct metoda prin care
poate fi recreat acest ingredient cheie în
tutun, în speranţa că vor putea aplica pro-
cedura şi în cazul altor plante pentru a
obţine apoi medicamente anticancer mai
performante.

Ora;ul Zeilor de peste 200 
kilometri p[tra\i sub Ro;ia Montan[
În zona Vârtoape, aparatele au detectat multe incinte paralelipipedice care comunică între ele

Sfaturi de la str[mo;i

Tutunul poate fi folosit în vindecarea cancerului

Acest oraş subteran se întinde nu numai sub Sarmizegetusa Regia, ci şi sub Simeria (locul de
origine al sumerienilor), Tărtăria (unde s-a descoperit cea mai veche scriere din lume), Deva (zona
din care au plecat arienii în Asia) şi Roşia Montană.

Geologii Lawrence Livermore și Rick
Ryerson au descoperit noi informaţii cu
privire la nucleul și mantaua Pământului
luând în considerare caracteristicile geo-
fizice și geochimice. Această descoperire
dezvăluie procesul formării Pământului.

Nivelul ridicat al oxigenului prezent
în nucleul planetei Pământ indică acumu-
larea de material mult mai oxidat faţă de
cel din manta, asemănător asteroizilor.

Pământul s–a format acum 4 miliarde
de ani în urma acumulării de materie, iar
energia provenită din impacturi a menţin-
ut stratul exterior prin apariţia unui ocean
de magmă.  Separaţia gravitaţională dintre
metal, silicat și oceanul de magmă rezultă
din faptul că Pământul are un nucleu me-
talic și o manta silicată.

Prin combinarea petrologiei experi-
mentale, geochimiei, mineralelor fizice și
seismologiei, echipa de cercetători a aflat
că formarea nucleului a avut loc într–un
ocean de magmă fierbinte și lichidă care
nu depășea 1,800 de km adâncime, în
condiţii mai mari de oxidare faţă de cele
actuale.

“Oceanul de magmă al Pământului și–
a început procesul de oxidare și s–a dimi-
nuat în timpul infiltrării oxigenului în nu-
cleu”, afirmă Ryerson.

În zona Vârtoape, aparatele au detectat foarte multe incinte paralelipipedice care comunică între ele, precum camerele unei
locuințe, multe dintre ele comunicând cu platoul de deasupra prin drumuri antice

Ce s-a întâmplat la
1.800 km adâncime
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A fost numită de multe ori cea
mai frumoasă femeie din lume,
dar frumuse\ea vedetei `n v]rst[
de 51 de ani nu a fost ̀ ntotdeauna
un atu pentru ea. Mama ei, Bru-
nella, recunoa;te c[, fiind singur[
la p[rin\i, Monica se poate consi-
dera o norocoas[. “Dac[ am fi
avut ;i al\i copii, probabil ace;tia
ar fi fost gelo;i pe frumuse\ea ei”,
a glumit ea `ntr-un interviu.

~n timpul copil[riei petrecute `n
s[tucul Selci Lama de l]ng[ Citta del
Castello, Umbria, s-a sim\it mai tot
timpul ̀ n centrul aten\iei - ceva de care
nu era at]t de `nc]ntat[ pe c]t s-ar fi
a;teptat lumea. “M-am n[scut `ntr-un
or[;el de provincie. Acolo, orice fat[
frumoas[ le crea o curiozitate morbid[
celorlal\i, doar pentru simplul fapt c[
exista. A fost enervant. Dac[ vorbeai
pe strad[ cu cineva, lumea spunea c[
ai avut o aventur[ cu acea persoan[.
Pentru b[rba\i e;ti un obiect, iar pentru
femei o u;uratic[.”

Oriunde mergea, oamenii o pri-
veau insistent, osp[tarii `i ofereau
m]ncare gratuit[, str[inii o abordau
pe strad[ cu propunerea de a se muta
peste hotare, iar unul dintre profesori
i-a ar[tat p[rin\ilor ei o schi\[ pe care
i-o f[cuse `n timpul orei. Aten\ia era
at]t de cople;itoare, `nc]t Monica
obi;nuia s[ fug[ acas[ dup[ terminarea
orelor pentru a evita privirile indiscrete
ale celor din jur. “To\i ceilal\i mergeau
`n pia\a central[ dup[ ;coal[, ca ado-
lescen\ii”, ̀ ;i aminte;te tat[l ei, Pasqua-
le. “Dar Monica se ascundea, lu]nd-o
pe un drum l[turalnic pentru a ajunge
mai repede acas[.” ~ntr-o zi, acesta a
luat-o la ̀ ntreb[ri, iar ea a recunoscut<
“C]nd merg `n pia\[, toat[ lumea se
uit[ la mine. B[rba\ii m[ privesc insis-
tent. La fel ;i femeile, ;i copiii de la
;coal[. ~mi este ru;ine.” R[spunsul
tat[lui ei a fost< “Trebuie s[ te obi;nu-

ie;ti cu asta. ~nf[\i;area ta `\i va aduce
priviri insistente toat[ via\a. Trebuie
s[ fii puternic[.”

Potrivit bunului ei prieten Piero
Montanucci, Monica s-a `mbr[cat
b[ie\e;te ;i a mers cu capul aplecat
p]n[ a terminat ;coala. Urm[torul pas?
Facultatea de Drept. “Nu a vrut s[ de-
vin[ faimoas[. A spus `ntotdeauna c[
ceea ce-;i dorea era s[-;i continue stu-
diile ;i apoi va vedea ce va urma. A
f[cut totul pe `ndelete, pas cu pas. De
aceea are o carier[ ca actri\[ ;i `nc[
este un star la 51 de ani”, spune acela;i
prieten.

Monica a studiat Dreptul la Uni-
versitatea din Perugia, dar a renun\at
la un moment dat pentru a se muta la
Milano c]nd cariera ei `n modelling a
`nceput s[-i ocupe prea mult timp. “Am
crezut c[ voi putea munci ;i studia `n
acela;i timp. Dar apoi am `nceput s[
c[l[toresc pentru diferite prezent[ri ;i
am decis s[ renun\ la studiile mele.”
Privind `napoi, ea consider[ c[ a fost
decizia corect[. “S[ fiu avocat mi se
p[rea o activitate mult prea plictisitoare
pentru personalitatea mea.”

A urmat trecerea din lumea modei
`n cea a filmului, juc]nd `n produc\ii
aclamate de c[tre critici, ca “L’apparte-
ment” ;i “Bram Stoker’s Dracula”. Ro-
lurile ei au fost diferite. A interpretat-
o pe Maria Magdalena ̀ n “The Passion
of the Christ”, a ap[rut al[turi de Keanu
Reeves `n partea a doua ;i a treia din
seria “Matrix” ;i a jucat rolul unei vic-
time a violului `n “Irreversible”. “~mi
place s[ explorez mai multe lumi. Dac[
cineva vine cu propunerea de a face
parte dintr-un proiect mai riscant, voi
fi de acord dac[ simt interes fa\[ de
acel proiect. ~mi plac filmele care
creeaz[ discu\ii. Din propria expe-
rien\[, de fiecare dat[ c]nd am f[cut
filme de acest fel s-au creat astfel de si-
tua\ii. ~mi place s[ explorez partea mai
`ntunecat[ a umanit[\ii. De aceea sunt
actri\[.”

~n luna noiembrie a anului trecut,

cel mai recent rol al s[u a f[cut istorie.
Regizorul Sam Mendes a f[cut ceva
neamaiauzit `n lumea obsedat[ de ti-
nere\e de la Hollywood – a distribuit
o femeie de v]rsta lui Bond `n cel mai
nou film cu Agentul 007, “Spectre”. Ro-
lul Luciei Sciarra al[turi de actorul Da-
niel Craig (47 de ani) a f[cut din Mo-
nica cea mai `n v]rst[ fat[ Bond de la
Honor Blackman, care avea 39 de ani.
Ziarul “Washington Post” scrie<
“V]rsta medie a actorilor care l-au in-
tepretat pe Bond `n toate filmele este
43,5. Cu 14 ani mai ̀ n v]rst[ dec]t me-
dia de 28,8 a femeilor pe care le sal-
veaz[/seduce/`nfrunt[.”

Chiar ;i Monica a r[mas f[r[ re-
plic[ atunci c]nd a fost sunat[ pentru
prima dat[ de Mendes - ini\ial crezuse
c[ el o solicita pentru rolul M. “Primul
meu g]nd a fost «Cum pot s[ fiu o fat[
Bond la 50 de ani?» I-am spus automat
c[ sunt femeie, nu fat[. Sunt o femeie
matur[. Trebuia s[ o ̀ nlocuiesc pe Judi
Dench? Dar el mi-a explicat c[ pentru
prima dat[ `n istoria francizei James
Bond urma s[ aib[ al[turi o femeie ma-
tur[, concept considerat revolu\ionar.”

Actri\a este ̀ nc]ntat[ s[ vad[ c[ in-
dustria filmului vede, ̀ n sf]r;it, c[ ;i o
femeie matur[ poate fi senzual[. “Cat-
herine Deneuve, Isabelle Huppert ;i
Charlotte Rampling `nc[ apar `n cam-
panii publicitare care le scot ̀ n eviden\[
senzualitatea. Iar ̀ n prezent femeile de
50 de ani sunt diferite de cele de aceea;i
v]rst[, dar cu una sau dou[ genera\ii
`n urm[. ~n alte cuvinte, este evident
c[ o femeie nu-;i pierde ;armul odat[
cu v]rsta.”

Monica a `mplinit 50 de ani anul
trecut, la sf]r;itul lunii septembrie, dar
nu este deloc deranjat[ de acest prag.
“Multe femei de v]rsta mea se simt in-
vizibile pentru b[rba\i”, a declarat ea
`n interviuri. 

“Dar nu trebuie s[ fie a;a. Trebuie
s[ ne amintim c[ ceea ce ar[\i vine din
interior. C]nd merg ̀ n Brazilia, v[d fe-
mei care nu au o siluet[ de invidiat,

dar danseaz[ pe str[zi cu at]ta femini-
tate, iar trupurile lor arat[ acela;i lucru.
Aceast[ senzualitate ;i aceast[ libertate
nu vine din faptul c[ trupul lor este
perfect. Vine din interior. |ine foarte
mult de cum te sim\i. Cum a spus ;i
Oscar Wilde, «Frumuse\ea este o
form[ a geniului», dar poate deveni
foarte repede plictisitoare dac[ nu ai ;i
altceva prin care s[ men\ii curiozita-
tea.”

A fost citat[ ca spun]nd c[ se simte
mai frumoas[ acum, dar Monica a ex-
plicat mai exact pentru “Stylist” la ce
s-a referit. 

“Nu cred c[ am devenit mai fru-
moas[ cu v]rsta. Am spus c[ m[ simt
mai bine. Chiar dac[ `\i pierzi frumu-
se\ea de la tinere\e, apare altceva ̀ n lo-
cul ei, ceva foarte interesant. ~nt]lnesc
femei de 60-70 de ani care sunt at]t de
frumoase, at]t de interesante, at]t de
profunde. ~n Fran\a, frumuse\ea de la
tinere\e este numit[ «frumuse\ea dia-
bolic[». Nu o ai datorit[ \ie, ci pentru
c[ te-ai n[scut cu ea. Cel[lalt tip de
frumuse\e este propria ta munc[ ;i o
ai toat[ via\a.”

Monica s-a desp[r\it de so\ul ei, ac-
torul francez Vincent Cassel, de comun
acord `n august 2013, dup[ un mariaj
de 14 ani. Ei au dou[ fiice, Deva de 11
ani ;i Léonie de 5 ani, c[rora le dato-
reaz[ schimbarea abord[rii ei fa\[ de
via\[. ~nainte de a avea copii s-a descris
pe sine ca un rechin, tot timpul `n
mi;care - “aveam nevoie s[ fiu tot tim-
pul activ[ pentru a sim\i c[ tr[iesc”.
Dar micu\a Léonie a schimbat totul.
“Ea m[ ajut[ s[ `ncetinesc ritmul ;i s[
m[ relaxez.”

Cu toate c[ a devenit mam[ dup[
39 de ani, e exact a;a cum ;i-a dorit. “E
complicat s[ vii dintr-o cultur[ ̀ n care
a fi mam[ e mai important dec]t s[ ai
o carier[. A fost perioada perfect[ pen-
tru mine. A;a sunt eu, trebuie s[ ;tiu
;i s[ simt c[ lucrurile sunt la locul lor
`n via\[. Sunt sigur[ c[ exist[ mame de
20 de ani extraordinare, dar eu nu eram

interesat[ de copii la acea v]rst[. Acum
simt altfel. Pot sta cu ele f[r[ s[ simt c[
pierd ceva din via\a mea.”

Cele dou[ fiice ale ei au ajutat-o ;i
s[-;i dep[;easc[ sentimentele de izo-
lare din copil[rie. 

“M[ simt `mplinit[ ;i m[ ajut[ s[
evoluez. ~ntr-o anumit[ m[sur[, ele
m[ ajut[ s[ evadez din copil[ria mea,
care a fost ca o ̀ nchisoare pentru mine.
Nu spun c[ p[rin\ii mei nu au fost mi-
nuna\i. Dar fiind singur[ la p[rin\i am
sim\it o anumit[ singur[tate ;i
`nstr[inare fa\[ de ceilal\i. Aveam mul\i
veri;ori ;i membri ai familiei `n jurul
meu, dar r[m]nea acea triste\e provo-
cat[ de singur[tate. Este ciudat fiindc[
acum, uneori, simt nevoia s[ fiu sin-
gur[. Dar `n acela;i timp copiii m-au
ajutat s[ `nv[\ cum s[ iubesc ;i cum s[
fiu al[turi de ceilal\i.”

Educa\ia ;i mo;tenirea italian[ face
parte din ea - ador[ s[ petreac[ timpul
cu familia ei. C[l[toresc mult, iar fiica
ei mai mare vorbe;te italiana, franceza,
engleza ;i portugheza. “Sunt o fami-
list[, ceva tipic italian. Vin dintr-o fa-
milie mare ;i ador s[-i am al[turi pe
to\i. :i sunt, cu siguran\[, italian[ c]nd
vine vorba de m]ncare! M[n]nc de
toate, dar ador m]ncarea italian[.”

Monica nu face parte din categoria
actri\elor care s-ar `nfometa pentru a
ob\ine un rol. “Dac[ am un rol pentru
care trebuie s[ sl[besc, m[n]nc pe;te,
pui, legume. Dar uneori trebuie s[ m[
`ngra; pentru anumite roluri ;i pot
spune c[ prefer aceast[ situa\ie.” C]t
despre fitness, Monica nu este fan[ a
acestei activit[\i. “Am `nceput s[ fac
mi;care dup[ ce am n[scut-o pe Léo-
nie. Dar nu-mi place s[ fac fitness `n
fiecare zi sau s[ am tot timpul grij[ la
ceea ce m[n]nc. Nu sunt o ma;in[rie
- ;tiu c[ trebuie s[ fiu `n form[ bun[,
dar n-am sim\it niciodat[ c[ e necesar
s[ fiu slab[.” Secretul ei este simplu<
“Uneori, c]nd consider c[ m-am
`ngr[;at pu\in, m[ `mbrac `n negru fi-
indc[ e mult mai u;or!”

Pentru Monica Bellucci, frumuse\ea
nu a fost `ntotdeauna un atu


