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nominalizări a făcut conducerea PnL pentru
portofoliul transporturilor, deputatul nini Săpu-
naru şi europarlamentarul ramona mănescu.
Premierul Victor Ponta a fost de acord cu numi-
rea ca ministru a ramonei mănescu şi va tri-
mite Preşedinţiei o propunere în acest sens.
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Documente excepționale expuse la Cluj

Diplome vechi de 500 de ani au fost scoase  la lumină într-o expoziţie inedită, la Galeria Koloszvar din Cluj-Napoca. Pote fi văzut
un brevet papal sau actul prin care a fost donat terenul pe care se află acum Biserica Reformată de pe str. Kogălniceanu.

Scanează codul QR alăturat sau intră pe transilvaniareporter.ro și află povestea acestor documente.

www.transilvaniareporter.ro
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O hotârâre a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, care interzice preoţilor
ortodocși să oficieze slujbe de înmormân-
tare în cimitirele private, creează nemul ţu -
miri în rândul credincioșilor din Satu Mare. 

SATu MARE  |  COMUNITaTE pag. 3

Odihna veșnică,
interzisă în 
cimitirele private

VARză dE BRuxELLES  | a la ClUJ pag. 10

Ţăranii din Jucu fac bani
din legume „exotice”

ESENŢIAL |   Şi cu maŞina dată, Şi fără bani

Au stat cu zilele la coadă pentru a se
înscrie în Programul „Rabla”. Unii

dintre ei au dat chiar şpagă pentru a fi
siguri că apucă să-şi predea maşina în
schimbul unui tichet care valoarează
6.500 de lei. Asta în teorie, pentru că
atunci când beneficiarii programului au
încercat să vândă tichetele, au constatat
că primesc pe ele a treisprezecea parte
din sumă. Pentru prima dată, anul
acesta, tichetele „Rabla” au o valabilitate

limitată la 45 de zile. Cum termenul de
expirare se apropie, pe piaţa anunţurilor
preţul tichetelor  a scăzut sub 500 de lei. 

La banii ăștia, unii dintre posesorii de
tichete refuză să le vândă, ba sunt dintre
ei care preferă să le doneze. Lipsa de ti-
chete de pe piaţă se reflectă în vânzarea
autoturismelor noi, segment care este în
declin accentuat. 

Dealerii spun că „Rabla” îi ajută prea
puţin anul acesta, comparativ cu anii tre-

cuţi. Singurul beneficiar al programului
pare a fi statul, care a obţinut extragerea
câtorva mii de rable de pe străzi. 

Oamenii care le-au vândut au rămas
însă cu buza umflată. Industria auto n-a
primit balonul de oxigen la care spera
pentru creșterea vânzărilor. Iar când oa-
menii și industria suferă, în urma unor
măsuri pe care statul le ia greșit, cu ști-
inţă sau din nepricepere, și statul suferă
în cele din urmă. Pagina 5  
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Încep emoțiile la Rio

Broccoli, varză de Bruxelles, vinete Tu-
dela care pot atinge greutatea de 1 kg, aces-
tea sunt legumele care cresc pe pă mâ   n tu rile
ce se întind de o parte și alta a Someșului,
în satul clujean Jucu de Mijloc.

BAIA MARE  |  INTERVIU pag. 2

Cherecheş, primarul 
cu viziune, dar fără vise 

Astăzi intră în concurs două dintre
sportivele clujene prezente la CM de Judo
de la Rio. Monica Ungureanu și Carmen
Bogdan se vor alinia la startul întreceri, în
limitele categoriei 48 de kilograme. 

Sunt foarte puţini clienţi care au venit să cumpere un autoturism nou prin Rabla. 
Ne sună oamenii să cumpărăm tichetele. Noi doar păstrăm datele de contact şi, dacă 

apare un client interesat de o maşină, luăm legătura cu cei care vând tichetul. Preţurile sunt
mult mai mici decât în anii trecuţi. Ultimul client a fost dispus să dea 800 de lei pe un tichet”,

reprezentantul unui dealer auto din Cluj-Napoca

O Rablă de program
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În primul an aţi încheiat şi primul man-
dat şi aţi trecut la al doilea cu cel mai
mare scor electoral din ţară. Veţi mai
candida peste trei ani?

 
  
  
  
   

  

 
   
  

  
   
  
 

Aţi făcut oraşul Baia Mare cunoscut şi
prin exemple negative, gen Horea 46,
Craica, Cuprom. Dacă ar fi să vă în-
toarceţi în timp, aţi face lucrurile la fel?


  
  
     
  
     
 
 
 
 
 
    
     
      
  
 
       
  



 
  
 
 
  
      
   
 
 

   

        
        


Care ar fi cel mai dificil proiect pe care
doriţi să-l puneţi în aplicare?

  
  
    

  
  

  
      
  

 
 

  
  
    
      
      
 
 
 
  
  
  
 

Primarul cu viziune,
dar fără vise 



    
     

   
      
      

Reporter: Aveţi deja mai bine de doi ani de
când conduceţi Primăria Municipiului
Baia Mare în calitate de primar. Aţi re-
nunţat la o funcţie de deputat ca să vă în-
toarceţi „acasă”. De ce?

   
 
 
  
  
   
 
   
  
  
      
   
        
 
  

 
 
 
  
 
 
 
  
   


 

  
   
   


Aţi venit în funcţia de primar după Cri-
stian Anghel, unul dintre cei mai longevivi
edili din ţară. Aţi simţit că aveţi ceva de de-
monstrat băimărenilor?

  
 
 

  
 
   
    
   
       
 
    
  
  
 
 
 
   
  
 

Unde vedeţi Baia Mare peste 50 de
ani?

 
 

  
     
  
   
    

 


Proiecte, planuri, vise?

        
  
 
  
  
 
     
  
           
  
 
  

   
  
 

Dar în plan personal?

  

  
 
 
     
   

    
 
      
 
     
  
  
     
  




Eu pot şi cu siguranţă nu am doar o viziune virtuală sau 
o hologramă. Eu văd un oraş modern şi sănătos, 

o entitate administrativă funcţională şi eficientă, locuită de 
o comunitate prosperă şi fericită. Vă place ideea? Eu am 

convingerea că această viziune a mea va deveni realitate.“
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18 şcoli fără autorizaţie
sanitară de funcţionare

     

     
 

 




  
  
  

     


 
 
  


    

  
     

  
 
  
       
 

  
  
  
 



Elicopter SMURD, 
defectat în curtea 
Spitalului Judeţean

 
       

     
 

 
  



 
  
      





 
      


  
   
  
  
      


 
       


  
   
 

Odihna veșnică, pierdută
la poarta cimitirului










































 


 

 










 








  



 



 



  

 

 

 




Deşi cimitirele din Satu Mare sunt pline, Florin Orăştean 
afirmă că sătmărenii au fost înştiinţaţi de preţii 

parohi încă de anul trecut - după emiterea Hotărârii 
Sfântului Sinod - cu privire la interzicerea oficierii slujbelor 

de înmormântare în cimitirele private.























Profesoară discriminată 
pentru că nu ştie maghiara



    



     
  
 
  
 
  
   

  
    
    


 
 
 



   

        
 
 
  
   
  
    

  
  
     

   
      
   

   
 
  
  
 
   
    
  
  
 
  


      
   


   
 
 
  
     

 
 
  
  




  

       
 
       
  

    
   
        
   
        

  
        
     
 
  
  

 
     
  
 
 
  
 
   
 
        
      
 
   
  

   
 
  
  




   

 
  
    
 
    
  
   
  
   
      
  
  
    
   
         
  
 
  
         
 
  
    
   
 





O casă din Mănăştur 
a sărit în aer



  
  
          
 
   
  
     
   

  
  
  
  
       
   
  
  
  

   
 

   
 
   
 
 
  
  
   


    


    
  
    




Pădurar împuşcat în timp
ce se afla la braconaj
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În urma acestor 
evenimente, m-am simţit 
umilită atât de inspectori 

la şedinţă, cât şi de secretara
şcolii. Şirul umilinţelor a 

continuat şi la sediul ISJMM,
atunci când am încercat să 

soluţionez problema, pe cale 
ierarhică. Ajungând la 

Inspectorat, am solicitat o 
audienţă la doamna inspector

şcolar general, gândindu-mă 
că era singura şi ultima 

persoană abilitată să-mi ofere 
o explicaţie pentru inexistenţa

catedrelor titularizabile 
la această disciplină”,

Carmen Dorina Rogoz , profesoară



 






 
     

     
 





      
 

     
      
 
 

 



       


 



  
 





    

     
  
      
 



 
 
    

 


 
   
 



 
 
 
     

      
      
 
      

Tichetele Rabla la o zecime din
preţ. Chiar şi aşa, nu se cumpără!
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Jurnalism pe malurile Dâmboviței

Cei care au avut 
curiozitatea de a urmări 

canalele de știri neromânești 
în aceste zile au putut 

vedea că jurnaliștii din alte țări
vorbesc despre povești de succes,
despre locuri de muncă, despre
infrastructură, despre natură,

vacanțe și timp liber, despre
cărți, muzică, filme și cultură.

La noi, nu se poate! 
România mediatizată e un 
cancan generalizat, e o țară
urâtă, mâzgălită de dejecții 
jurnalistice în fiecare clipă, 
e o țară în care patologicul 

e ridicat la rang de normalitate.
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Exercițiu de imaginație: 

Bistrița nemțească, orașul
idilic ce n-a mai existat



 















Alungați de pericolul 
sovietizării și mai apoi de 
regimul comunist, sașii au 

plecat de unde au venit, lăsând
în urmă un oraș nemțesc, pe

care l-au găsit după ’89 pierdut
într-o buclă a timpului.
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Locul unde romanii 
făceau comerț cu barbarii
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Nu mi-e frică  de bau bau!
Monștri, vampiri sau roboți, modele de viață ale celor mici

Uneori faptul că unii 
copii nu cunosc anumite 

desene este perceput ca un 
handicap pentru ei, pentru că nu
au subiecte comune de discuție cu
alți copii. Copilul este atras, mai
degrabă, de lucrurile intrigante

decât de ceva relaxant, 
mai plictisitor. Trebuie să ai o

anumită dezvoltare ca să poți să
alegi, iar copiii nu au maturitate

emoțională și cognitivă să facă
diferențe, ei aleg ce alege turma.

În momentul în care te decizi, ca
părinte, să încerci să schimbi

ceva, trebuie să te înarmezi cu
răbdare, perseverență și să ai 

întotdeauna un înlocuitor pentru
desenele animate, nu poți să-i 

interzici, pur 
și simplu, 

copilului accesul
la desene fără

umple golul
acela de timp cu

alte activități”, 
psiholog, dr. Raluca Anton

        
 
 
   
  
   
 
 
 
 
  


 

 
  

  
   
  
   
   
        
        
          
  
  
   
   
 
 
  
 



   
        
      
 
    
        
 
  
 

 

  
 

 


         
 


     

   
   
  

  
       
       
   








     
   
  
 
 
 
   


 
 
 
 

 
  
 

    
   

 

  
    
  

     
   


    
   
  
   
   
  
 
  
   
  
 




 
  


  


  

  




 
      

 







 

     
      

 
 








    

 
   

 

 


  
  
 

  
 
   


 

 


 

 
       





 
      
  
      
       




















Dacă desenele animate au fost
cândva oază de liniște atât din

punct de vedere al imaginilor cât
și al sunetelor, acum rar mai

găsești, printre multele canale de
animație, desene animate lipsite
de violență fizică și/sau verbală.

Monștri, vampiri sau roboți
agresivi au devenit adevărate

modele de comportament 
pentru noile generații și care, din

păcate, s-au transpus în modul 
de manifestare al celor mici.
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Ţăranii din Jucu fac bani
din legume „exotice”

fruntaş la sat

Broccoli, varză de Bruxelles, vinete Tu-
dela, care pot atinge greutatea de 1 kg,

sunt legumele care cresc în pământurile ce
se întind de o parte şi alta a Someşului, în
satul clujean Jucu de Mijloc.

Fermierul Cornel Cherecheş a fost oră-
şean, dar, după pensie, din anul 1996, s-a în-
tors acasă în Jucu de Mijloc, unde s-a apucat
de agricultură începând să cultive legume pe
30 de ari de teren. „Am preluat de la părinţi
această meserie. Ei se ocupau şi înainte cu cultiva-
tul legumelor”, spune fermierul clujean. Cu
timpul, s-a perfecţionat lucrând, dar nu a ezi-
tat să înveţe şi din cărţi: „Am făcut şi un curs de
legumicultor, chiar aici la Apahida la finalul căruia
am primit diplomă recunoscută de Ministerul În-
văţământului”. 

Acum „omul tezaur” din Jucu a ajuns să
cultive legume pe o suprafaţă de trei hec-
tare şi, potrivit certificatului de producător
emis de primărie, este agricultorul cu cea
mai diversificată gamă de legume din co-
mună. În fiecare an, fermierul Cherecheş
testează soiuri noi. Anul acesta, a plantat
vinete Tudela, care cresc de mărimea unei
mingi şi ajung să cântărească şi un kilo-
gram. 

Gustul şi e el, foarte bun. 
Nu a dat greş 

Noului soi i-a priit pământul de Jucu
îmbunătăţit cu gunoi de grajd şi de avicola:
„Am folosit 20 de tone de gunoi de grajd şi de
avicola pentru un hectar şi 15 ari de teren cul-
tivat cu legume. Nu se compară cu ce se întâm-
plă în culturile din Europa, pentru care se
folosesc numai chimicale”.

De fapt, prin această diversitate a soiu-
rilor, fermierul din Jucu a demonstrat că
un producător din Ardeal are puterea de a
se adapta şi de a educa clienţii în spiritul
unei alimentaţii sănătoase, bazate pe pro-
duse proaspete, tradiţionale şi nu numai.
Printre rândurile de vinete, ardei, varză,
broccoli, morcovi, ţelină, fermierul Chere-
cheş umblă mândru ca orice stăpân care
este mulţumit de „creaţiile” sale. 

Black Beauty, 
„scumpa poşetă” 
a femeilor din comună

Are trei soiuri de vinete, cel obişnuit,
Tudela, Black Beauty cu foarte puţine se-
minţe, căruia agricultorii din Jucu îi spun
„poşete”. „O vânătă care este tare şi nu-şi re-
vine când este apăsată este amară sau iute. Este
bună atunci când e moale şi se comportă pre-
cum un burete”, explică cultivatorul.  

De asemenea, printre rândurile cu le-
gume cresc patru soiuri de varză, albă,
roşie, creaţă şi varză de Bruxelles. „Varza
de Bruxelles are un gust deosebit, iar în
perioada asta trebuie să-i rupi frunzele
ca să se poată dezvolta. Rezistă la -15
grade”, spune fermierul rupând câteva
legume pentru a le putea degusta crude. 

Varză de Bruxelles á la Cluj: 
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Supermarketurile ne 
domină. Dacă nu avem 
asociaţie numai pe piaţa 

liberă este greu să vindem”, 
Cornel Cherecheş, fermier 

Vecină cu „vedeta” de Bruxelles
care creşte în pământurile de la Jucu
este broccoli, legumă mai puţin popu-
lară printre români, dar care la Cluj
strânge în Piaţa Mihai Viteazu, unde
vinde fermierul Cherecheş, tot mai
mulţi „fani”. „Este a doua cultură de
broccoli din acest an. Este o cultură mai
puţin pretenţioasă decât cea de conopidă.
Nu trebuie protejată de soare şi rezistă
până la -6 grade Celsius. A fost răspândită
de italieni în America. Consumată crudă
este foarte benefică pentru organism. Are
mult mai multe proprietăţi decât con-
opida. Conţine atâta vitamina C cât are lă-
mâia”, afirmă agricultorul clujean.

Munca, un stil de viaţă
Legumele ca să ajungă la maturitate

au nevoie de multă îngrijire. Toată fami-
lia Cherecheş se ocupă  de asta, plus alte
două persoane care le ajută la munca
câmpului. 

Vara, dis-de-dimineaţă, fermierul
Cherecheş este în câmp, pentru a strânge
recolta şi a le face loc culturilor de
toamnă.  La ora cinci jumate, soţia sa
pleacă la piaţă în Cluj cu remorca încăr-

cată de legume proaspete de la Jucu. Pe
perioada de vară, irigarea culturilor este
o necesitate. 

Cultivatorul Cherecheş dispune de
un sistem mai vechi de irigaţie şi de unul
mai nou: „Irigăm de două ori pe săptămână.
Avem un sistem de irigaţii vechi de pe vre-
mea comunismului din ţevi de aluminiu. 
L-am cumpărat de la cineva din Sălaj. Iar
mai recent am achiziţionat un sistem de iri-
gaţii cu ţevi din plastic, care acoperă 200 de
metri pătraţi de teren. A costat 35 de mi-
lioane. Dar tot sistemul vechi e mai bun, pot
iriga o sprafaţă mai mare care acoperă 20 de
rânduri de legume”. 

Seceta din acest an a îngreunat
munca la câmp. „Nu mai răzbim cu apa.
Toate pământurile pe care se cultivă legume
au capătul în Someş şi îl folosesc ca sursă de
irigat. Pentru că trebuia să investesc în alte
conducte care să aducă apa, am amenajat o
baltă ca să fie mai aproape de terenul culti-
vat”, explică Cornel Cherecheş care irigă
astfel, folosind sistemul vechi de pe vre-
mea lui Ceauşescu, un hectar şi 15 ari de
teren. 

Sumele alocate de stat, în sprijinul
fermierilor, sunt prea mici pentru a

putea fi folosite în investiţii noi (sistem
de irigaţii, tractoare etc): „Subvenţiile
noastre faţă de cele ale ungurilor nu se pot
compara. Ungurii iau 16 milioane, iar noi
cinci milioane pentru un hectar de cul-
tură”. 

O altă durere a producătorilor autoh-
toni o reprezintă imposibilitatea de a-şi
valorifica toată cantitatea de legume pro-
duse. „Supermarketurile ne domină. Dacă
nu avem asociaţie, numai pe piaţa liberă este
greu să vindem”, spune agricultorul care
mărturiseşte că uneori legumele nevân-
dute au fost lăsate pe câmp: „Decât să le
dau la preţuri derizorii şi alţii să profite de
pe munca şi truda noastră, mai bine le las în
câmp. Aşa procedează şi fermierii ameri-
cani”.

Munca şi osteneala depuse până
acum au fost trecute cu vederea de fami-
lia Cherecheş, pentru că legumele le-au
adus şi satisfacţii: „Am avut şi satisfacţii.
Din salariu sau pensie nu reuşeam să ne
facem casă. Am stat la apartament în Cluj,
iar de când cu agricultura stăm la Jucu la
casă”.

Tia Sîrca
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Operaţiunea împotriva preşedinte-
lui sirian, Bashar al Assad, a înce-

put: atât de tranşantă este informaţia pe
care a obţinut-o în exclusivitate ziarul
francez Le Figaro, potrivit căruia opo-
zanţii regimului care au fost antrenaţi
de trupe de comando israeliene, iorda-
niene şi americane se deplasează spre
Damasc de la mijlocul lunii august.
Acest lucru ar explica folosirea armelor
chimice de regimul sirian.

Astfel, potrivit informaţiei obţinute
de cotidianul francez, un prim comando
de război format din americani, în Ior-
dania, ar fi intrat în acţiune la mijlocul
lui august, în sudul Siriei, mai concret în
regiunea Deráa. Acest prim grup, ar
putea fi format din circa 300 de oameni
şi ar fi trecut frontiera cu ajutorul Israe-
lului şi Iordaniei şi al agenţilor CIA.
Acestora li s-ar fi alăturat un al doilea
grup la 19 august.

Potrivit surselor militare citate de zia-
rul francez, americanii, care infirmă fap-
tul că ar transfera trupe pe teritoriul
sirian, ar pregăti de multe luni membri
ai opoziţiei într-o tabără de antrenament
instalată la frontieră. La rândul lui, secre-
tarul general al ONU, Ban Ki-moon, a
cerut să fie investigat „fără întârziere”
denunţul privind un nou atac chimic în
Siria şi a dat instrucţiuni înaltului său re-
prezentant pentru probleme de dezar-
mare pentru a vizita Damascul.
„Secretarul general este profund preocupat
de cele întâmplate şi crede că incidentul tre-
buie investigat cât mai repede”, a declarat

presei purtătorul de cuvânt al ONU,
Eduardo del Buey, precizând că a fost în-
aintată „o cerere oficială” guvernului si-
rian.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că
Ban a luat contact cu liderii internaţio-
nali pentru a aborda situaţia din Siria şi
a mărturisit că i-a cerut înaltei reprezen-
tante pentru probleme de dezarmare,
Angela Kane, să plece la Damasc. Secre-
tarul general, care a făcut apel la înceta-
rea focului pentru a facilita sosirea
ajutoarelor umanitare, a cerut din nou ca
misiunea de experţi care se află deja la
Damasc să poată avea acces la locul inci-
dentului şi să poată investiga cele întâm-
plate.

„A fost trimisă deja o cerere oficială gu-
vernului sirian şi sperăm să primim un răs-
puns pozitiv fără întârziere de la guvernul
sirian”, a declarat purtătorul de cuvânt

care a relevat că înalţi funcţionari ai
ONU sunt în contact cu autorităţile, fără
să precizeze cine sunt acestea.

Coaliţia Naţională Siriană (CNFROS)
a denunţat miercuri moartea a cel puţin
1.300 de persoane într-un atac cu arme
chimice lansat de armată în jurul capita-
lei, acuzaţii respinse imediat de regimul
de la Damasc.

Guvernul lui Bashar al Assad şi in-
surgenţii opoziţiei se acuză reciproc de
mai multe luni de folosirea acestui tip de
arme chimice în conflictul din Siria, una
din cele şapte ţări care nu a semnat Con-
venţia privind armele chimice din 1997.
De la începerea războiului civil în Siria,
în martie 2011, au murit peste 100.000 de
oameni şi aproape 7 milioane sirieni au
nevoie de ajutor umanitar de urgenţă,
potrivit ultimelor cifre ale Naţiunilor
Unite.

BBC news onlIne

SUA şi Marea 
Britanie au în vedere 
o „ripostă importantă”
faţă de Siria

Statele Unite şi Marea Britanie avertizează
că va exista „o ripostă importantă” dacă se va
demonstra că regimul Bashar Al-Assad a uti-
lizat arme chimice. În replică, Iranul lansează
şi el un avertisment.

Preşedintele SUA, Barack Obama, a discu-
tat prin telefon cu premierul britanic, David
Cameron, despre situaţia din Siria. 

Cei doi lideri şi-au exprimat „grava preo-
cupare” în legătură cu „indiciile din ce în ce
mai clare că în Siria a avut loc un atac semni-
ficativ cu arme chimice”, a precizat Biroul pre-
mierului David Cameron.

Iranul avertizează că o intervenţie militară
a SUA în Siria va atrage „consecinţe dure”.
„Dacă Statele Unite vor depăşi linia roşie, vor
exista consecinţe dure pentru Casa Albă”, a de-
clarat generalul Masoud Jazayeri, vicepreşe-
dintele Statului Major al armatei iraniene.
„Actualul război terorist din Siria a fost plănuit de
Statele Unite şi de ţările reacţionare din regiune
pentru distrugerea frontului de rezistenţă împo-
triva Israelului. Cei care alimentează conflictul nu
vor scăpa de răzbunarea popoarelor”, a atras aten-
ţia Jazayeri.

Iranul acuză constant Statele Unite, alte
ţări occidentale şi arabe, că susţin insurgenţii
sirieni care luptă împotriva regimului de la
Damasc.

AFp

Israelul cere 
eliminarea armelor
chimice din Siria

Preşedintele israelian Shimon Peres a făcut
apel, duminică, la comunitatea internaţională
să „scape” de armele chimice din Siria, după
presupusele atacuri cu gaze toxice care au
lovit regiunea Damascului miercurea trecută.

„Comunitatea internaţională trebuie să încerce
să scape de toate armele chimice din Siria”, a de-
clarat Peres în marja unei întâlniri la Ierusalim
cu şeful diplomaţiei franceze Laurent Fabius,
fără a preciza ce intenţionează în mod concret.
„Este foarte complicat, foarte scump, însă ar fi şi
mai complicat şi periculos” să lăsăm lucrurile aşa
cum sunt, a adăugat preşedintele israelian. 

Opoziţia acuză puterea siriană că a re-
curs la gaze toxice, evocând peste o mie de
morţi, ceea ce Damascul neagă în bloc, acu-
zând la rândul său rebelii că au fost în spa-
tele acestor atacuri. Organizaţia „Medici
fără Frontiere” a raportat decesul unui
număr de 355 de pacienţi „prezentând sim-
ptome neurotoxice” în acest sector, însă a
precizat că nu poate „confirma ştiinţific cauza
acestor simptome şi nici stabili responsabilitatea
acestui atac”. 

MedIAFAx

Regimul Bashar 
Al-Assad a autorizat 
o anchetă ONU

Regimul Bashar Al-Assad a autorizat
duminică, o anchetă a unei echipe a Naţiu-
nilor Unite în zona de la periferia Damas-
cului unde există suspiciuni că a avut loc
un atac cu arme chimice. Secretarul de Stat
american, John Kerry, a avut o discuţie te-
lefonică, duminică, în mod excepţional, cu
ministrul sirian de Externe, Walid al-Moua-
lem, despre presupusul atac cu arme chi-
mice din 21 august.

Regimul sirian şi forţele opoziţiei se
acuză reciproc de presupusul atac cu arme
chimice care ar fi avut loc pe 21 august la
Damasc. O echipă de experţi ONU se află
la Damasc, dar avea nevoie de aprobarea
regimului sirian pentru a efectua o anchetă
în acest caz. Atacul a avut loc într-un cartier
al Damascului aflat sub controlul insurgen-
ţilor.

The IndependenT

Moartea unui tânăr stagiar de la
banca Merrill Lynch suscită o

amplă dezbatere în Marea Britanie des-
pre programul de lucru al stagiarilor la
băncile de investiţii din City.

Moritz Erhardt, 21 de ani, ajunsese
aproape de finalul unui stagiu de şapte
săptămâni la Londra, când a fost desco-
perit mort, după ce a lucrat până la 6 di-
mineaţa, timp de trei zile la rând. Deşi
circumstanţele morţii tânărului sunt ne-
cunoscute, poliţia nu le tratează ca fiind
suspecte, în condiţiile în care unele rela-
tări sugerează că Moritz, originar din
Freiburg, sud-vestul Germaniei, era epi-
leptic. 

Circa 300 de stagiari care lucrează la
diferite bănci din oraş sunt cazaţi în
complexul studenţesc Claredale din Bet-
hnal Green, estul Londrei, timp de 7-10
săptămâni pe perioada verii. 

„Lucrăm toţi foarte mult, însă cei care lu-
crează în mod regulat până la ora 3 sau 4 di-
mineaţa sunt cei de la băncile de investiţii”,
a explicat unul dintre stagiari, sub aco-
perirea anonimatului.

Un alt stagiar de la Claredale susţine
că Erhardt, care câştiga 2.700 de lire ster-
line pe lună, a murit din cauza epuizării.

„Se pare că a făcut opt nopţi albe în două
săptămâni”, a explicat el. 

Utilizatorii popularului blog walls-
treetoasis.com insistă că Erhardt lucra în
mod regulat extrem de mult şi că în ulti-
mele trei zile acesta a stat 21 de ore la
birou, în fiecare zi. Cu toate acestea,
Bank of America Merrill Lynch a decla-
rat că nu poate comenta cu privire la afir-
maţiile privind orele petrecute de tânăr

la lucru şi că aşteaptă rezultatele exami-
nării post-mortem. 

Pe de altă parte, Moritz pare să fi fost
unul dintre mulţii stagiari prinşi în aşa-
numitul „magic roundabout” - o practică
în care un taxi îi duce pe stagiari acasă,
aşteaptă afară în timp ce fac un duş şi se
schimbă şi apoi îi conduce înapoi la
birou pentru a începe o altă zi lungă de
muncă. 

Începe operaţiunea 
contra lui Bashar al-Assad

Sclavie în City-ul londonez

În Siria se află o misiune 
de experţi ai ONU însărcinată

cu investigarea presupuselor 
cazuri de atacuri chimice 

după acordul la care au ajuns 
organismul internaţional şi 

autorităţile de la Damasc. 

Deşi circumstanţele morţii tânărului Moritz Erhardt, în vârstă 
de 21 de ani, sunt necunoscute, poliţia nu le tratează ca fiind 

suspecte, în condiţiile în care unele relatări sugerează că Moritz,
originar din Freiburg (sud-vestul Germaniei), era epileptic. 



CfR ClUJ

Grigoraș caută primul
succes la CFR

CFR Cluj întâlneşte, în această seară,
formaţia Corona Braşov, într-un meci
din cadrul etapei a VI-a din Liga I de fot-
bal. După debutul cu înfrângere pe
banca feroviarilor, antrenorul Petre
Grigoraş aşteaptă acum primul succes la
echipa din Gruia. 

Meciul dintre cele două echipe este
programat de la ora 19.30 şi ar putea fi
unul dintre ultimele pentru gruparea din
Braşov, în prima divizie a ţării. Coron,
locul 17 în Liga I, riscă să fie penalizată
din cauza unor datorii către clubul FC
Oţelul Larissa (L iga C Prahova, Seria
Slănic), care i-a format pe fotbaliştii Mă-
dălin Martac şi George Ştefan, legitimate
la formaţia braşoveană. Dacă oficialii de
sub Tâmpa nu vor face dovada plăţii
sumei de 80.000 de euro către Oţelul La-
risa, până la data de 31 august, Federaţia
Română de Fotbal va aplica, în primă
fază, o sancţiune pecuniară de 14.000 de
lei, după care se trece la penalitatea cu
câte două puncte în fiecare etapă, nefiind
exclusă varianta eliminării din campio-
nat. „Aceste probleme nu ne privesc pe noi.
Avem aici altele pe cap. În primul rând tre-
buie să ne găsim linia de plutire, iar acest
meci cu Corona poate fi un restart pentru
noi. La finalul turului vom trage linie şi vom
vedea dacă, într-adevăr, mai avem sau nu
şanse să ne implicăm în lupta pentru titlu.
Deocamdată, e devreme să spunem că am
ieşit din competiţie”, a declarat Alin Min-
teuan, antrenor secund la CFR Cluj.  (Pa-
trice Podină)

12 |  sporT

Vineri
Săgeata - Viitorul 19.00 3 -  1
FC Brașov - Poli Timișoara 19.30 2 -  1
Dinamo - „U“ Cluj 21.00 6 - 0
Sâmbătă
Ceahlăul - Oțelul 19.00 2 - 0
Gaz Metan - Steaua 21.30 2 - 2

Duminică
Botoșani - FC Vaslui 17.30 1 - 0
Astra - Petrolul 19.30 1 - 2

Luni
Concordia - Pandurii 19.00 Dolcesport
CFR - Corona 19.30 Digisport

liga i, etapa a 6-a

„U” Cluj, umilită de Dinamo

fotbal

Nyilasi Tibor a fost unul dintre
internaționalii Ungariei, în pe-

rioada în care echipa naționale din
țara vecină încă mai conta în fotbalul
mondial și european. Prezent la Satu
Mare, pentru meciul de gală dintre
fostele glorii ale Olimpiei și ale lui Fe-
rencváros Budapesta, Nyilasi a
prefațat confruntarea dinre România
și Ungaria din preliminariile Cupei
Mondiale din 2014.

„Dacă sunt în formă, 
românii bat pe oricine”

Sfârşitul de săptămână a prilejuit
chibiţilor sătmăreni să asiste la un
meci eveniment, între fostele glorii ale
Olimpei din localitate şi veteranii celei
mai iubite echipe din Ungaria, Feren-
cváros Budapesta. Legenda clubului
budapestan, Nyilasi Tibor, a fost
maestrul de ceremonii din partea „alb
verzilor”. Fosta glorie a celor de la
Fradi a prefaţat şi meciul dintre echi-
pele naţionale ale României şi Unga-
riei, din preliminariile pentru Cupa
Mondială. Nyilasi a mărturist că se
teme pentru acest joc şi că România
este mai puternică în acest moment,
astfel că, meciul de la Bucureşti ar

putea însemna accederea „tricolorilor”
în barajul pentru calificarea la
competiţia din Brazilia. „Nu este un
meci capital, dar este o partidă care în
mare măsură poate să decidă echipa care
merge la baraj. O victorie pentru Ungaria
ar fi sinonimă, în mare parte, cu ocuparea
locului doi în grupă, însă nici un egal nu
ar fi foarte rău. Desigur depinde şi de ce
face România în meciurile următoare. Ori-
cum, eu cred că presiunea în meciul de la
Bucureşti va fi pe români. Dar sunt favo-
rite”, a spus Nyilasi.

Fostul fotbalist spune că România a
avut noroc în meciul tur, de la Buda-
pesta, dar dă vina şi pe UEFA care a
decis ca jocul să se dispute fără spec-
tator. „A fost un meci ciudat în primul
rând că a fost fără spectatori, un meci pe
care puteam să-l câştigăm, însă neatenţia
apărării din ultimul minut ne-a costat.
Nu cred că putem vorbi de o favorită certă,
însă România are de partea ei avantajul te-
renului propriu, care poate să-i fie un aliat
sau dimpotrivă să-i creeze o presiune în
plus. Ungaria a progresat mult în ultimul
timp, plus că avem şi o foame de rezultate,
fiindcă timp de 27 de ani n-am mai fost
prezenţi la un turneu final fie el mondial
sau european. Însă şi naţionala voastră are
fotbalişti de clasă care dacă prind o zi
bună poate să bată orice adversar”, a
adăugat Nyilasi.

A eliminat România 
din cursa pentru
„Espana 82”

Fostul atacant al lui Ferencváros
Budapesta şi al naţionalei îşi aminteşte
de un episod important din istoria fot-
balului maghiar. În preliminariile pen-
tru Cupa Mondială din Spania, din
1982, a reuşit să oprească drumul tri-
colorilor spre turneul final. Atunci, în
1982, Ungaria avea să participe pentru
penultima oară la o astfel de
competiţie. „Am amintiri frumoase. Am
jucat în echipa care a învins la Budapesta
cu 1-0 şi pe urmă a făcut 0-0 la Bucureşti
în preliminariile C.M. din Spania. Noi am
mers în Spania, iar România a rămas, dra-
matic, acasă însă, pe atunci aveam o
echipă mai bună. Între timp însă lucrurile
au început să scârţâie la naţionala Unga-
riei. Ne-am mai calificat la Mondialul din
Mexic 1986, după care s-a terminat. În
schimb, naţionala României a ajuns să fie,
în anii ’90 una dintre cele mai valoroase
din lume. Dovadă că, pe unde ne prin-
deaţi, ne băteaţi, fie că erau preliminarii
pentru Cupa Mondială, preliminarii pen-
tru Campionatul European, sau meciuri
amicale”, rememorează Nyilasi Tibor. 

Nicolae Ghișan

Nyilasi Tibor: „România
e favorită cu Ungaria”

analiză

0-8în 23 mai 1937, 0-8 în 25 octom-
brie 1956, 0-8 în 26 septembrie

1998, 0-6 în 21 aprilie 1999 și din nou 0-
6 în 23 august 2013. Nu sunt scoruri de
polo sau tenis de câmp ori alte sporturi
unde tabela de marcaj se schimbă
aproape la minut. 

Cifrele de mai sus reprezintă câteva
din cele mai mari umilinţe din istoria
echipei de fotbal Universitatea Cluj.
Toate sunt înfrângeri în faţa „prieteni-
lor” de la Dinamo (n.r.- cea din 1937 a
fost în faţa Unirii Tricolor Bucureşti, pre-
decesoarea „câinilor” de azi), ştiut fiind
faptul că mai tot timpul, „U” s-a aflat,
din păcate, în sfera de influenţă a clubu-
lui „internelor”. Exceptând înfrângerea
din aprilie 1999, care a fost la Cluj, şi care

este cel mai net scor cu care „U” a pier-
dut un meci pe teren propriu, restul
umilinţelor au fost suportate în
„Groapă”. Ultima „ispravă” a fost cea de
vineri, când „studenţii” au fost, după
minutul 30, simple jaloane pentru Di-
namo, o echipă renăscută după ce a des-
chis scorul prin Grigore. „U” pare în
degrigoladă după două înfrângeri care
vor rămâne două pete negre în istoria
„Şepcilor roşii”. De foarte mult timp nu
a mai încasat «U»” 9 goluri în două eşe-
curi unul după altul (0-3, acasă cu
Chiajna şi 0-6 la Dinamo), iar dacă nu se
va schimba nimic, „U” riscă să se apro-
pie de cel mai dezastruos palmares din
cele 55 de sezoane jucate în prima ligă. E
vorba despre campionatul 1998-1999
când „U” retrograda în B având numai
patru victorii din 34 de meciuri, cu un

golaveraj 19-92 (n.r.-linia de clasament a
fost următoarea: 34 meciuri - 4 victorii, 4
egaluri, 26 înfrângeri, golaveraj 19-92, 16
puncte).

Dan Bodea
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70 
de selecții a adunat Nyilasi Tibor în echipa

națională a Ungariei, pentru care a marcat

32 de goluri

Echipă M V E Î Goluri Pt.

Clasament liga 1

1.  FC Botoşani 6 4 2 0 7-3 14

2.  Astra 4 4 0 0 15-4 12

3. Petrolul 6 3 3 0 7:4 12

4.  Ceahlăul 6 3 2 1 9-4 11

5.  Steaua 4 3 1 0 9-4 10

6. Pandurii 6 3 1 2 12-8 10

7.  Poli Timişoara 6 3 1 2 9-7 10

8.  Oţelul 6 3 0 3 6-7 9

9.  Dinamo 6 2 2 2 10-5 8

10.  Năvodari 6 2 2 2 7-6 8

11.  Vaslui 5 2 1 2 6-4 7

12.  Concordia 2 2 0 0 4-0 6

13.  FC Braşov 6 1 2 3 5-8 5

14.  CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5

15.  Gaz Metan 6 0 3 3 5-8 3

16.  Viitorul 5 0 2 3 2-9 2

17.  Corona Braşov 5 0 1 4 3-11 1

18.  „U“ Cluj 6 0 1 5 3-16 1
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Handbal

Minaur, locul doi 
la Prešov

Academia de handbal Minaur Baia
Mare a strălucit la turneul de handbal de
la Prešov, desfăşurat în perioada 21-24
august. Nu mai puţin de 89 de echipe de
pe Bătrânul Continent au participat anul
acesta la Turneul Internaţional Sarius
Cup. Printre ele s-au numărat şi cele cinci
echipe, două la U17 şi câte una la U15,
U13 şi U12, ale Academiei de Handbal
Minaur Baia Mare. O altă grupare băimă-
reană care a participat la această compe-
tiţie a fost HCM Baia Mare, cu echipa
feminină U15, antrenată de Sorin Rădu-
lescu. Minauriştii s-au comportat mai
mult decât onorabil, reuşind un loc 5 la
categoria U12, în timp ce la U13, băimăre-
nii s-au clasat pe locul 3 în grupa A, ra-
tând, la o diferenţă de 2 puncte,
calificarea în semifinale. La categoria U15,
AH Minaur a ocupat locul 3 în grupa A,
dar a pierdut în sferturile de finală, în faţa
echipei Krasnodar, cu scorul de 14-20. Cel
mai bun rezultat a fost obţinut de handba-
liştii de la U17. La această categorie de
vârstă, Academia de Handbal Minaur a
câştigat Grupa C, cu un total de 10
puncte. În semifinale a învins puternica
grupare Tatran Prešov, cu scorul de 18-14,
dar a pierdut finala în faţa celor de la KS
Vive Targi Kielce, după loviturile de de-
partajare, cu 18-20 (17-17 după timpul re-
gulamentar). Narcis Ionuţ Ciobanu a fost
desemnat cel mai bun portar al turneului
şi a fost ales şi în echipa ideală la catego-
ria U17, alături de colegul său de echipă,
Darius Dragon. La feminin, la categoria
U15, fetele de la HCM Baia Mare, antre-
nate de Sorin Rădulescu, au jucat în or-
dine cu: HC Tatran Stupava, HK Bardejov
(ambele din Slovacia), Şcoala „Ioan Vlă-
duţiu” Luduş, MSS Termo Lugansk
(Ucraina), HC Klaipeda (Lituania), HC
Veseli Nad Moravou (Cehia) şi ŠŠK Pre-
šov (Slovacia). La finalul turneului, băi-
mărencele s-au clasat pe un onorabil loc
4, la egalitate de puncte, 8, cu echipa de
pe ultima treaptă a podiumului, ŠŠK Pre-
šov. Băimărenca Denisa Cristina Tudose
a primit premiul de golgetera a turneului
şi a fost aleasă şi în echipa ideală a com-
petiţiei, la această categorie de vârstă.
(Tania Purcaru)

Volei

Canadianul 
nu a trecut testele

Antrenorii echipei masculine de volei
CSM Ştiinţa Explorări Baia Mare au
renunţat la canadianul Charlie Stewart. Vo-
leibalistul a dat probe de joc în ultimele zile
la gruparea maramureşeană, însă a fost tri-
mis acasă de corpul tehnic din cauză că nu
a reuşit să-i convingă că merită să fie legi-
timat la Explorări. „Nu e nicio supărare pen-
tru nimeni, astfel de lucruri se întâmplă. Noi,
an de an, aducem jucători în probe. Dacă ne
conving de calităţile lor rămân, dacă nu, ne
strângem mâna şi fiecare mergem pe drumul
nostru”, a declarat antrenorul Marius
Botea. Charlie Stewart este canadian, evo-
luează pe postul de trăgător secund, este
stabilit de 6 ani în Noua Zeelandă şi este
component al echipei naţionale a acestei
ţări, cu care va participa în Japonia (2-6 oc-
tombrie) la un turneu preliminar de califi-
care la Campionatul Mondial 2014. Charlie
Stewart şi-a plătit singur deplasarea în Ro-
mânia, fiind interesat să joace în Europa.
(Tania Purcaru)

Judo

Astăzi intra în concurs
două dintre sportivele

clujene prezente la Campio-
natul Mondial de judo de la
Rio. Monica Ungureanu şi
Carmen Bogdan se vor ali-
nia la startul întrecerii, în li-
mitele categoriei 48 de
kilograme.

Berceanu: 
”Suntem la Rio
pentru Rio”

Judoka legitimate la CS
Universitatea/ CSM Cluj vor
lupta pentru o primă meda-
lie a delegaţiei ţării noastre la

actuala ediţie a Campionate-
lor Mondiale, însă  antreno-
rul şi coordonatorul
Centrului Olipic de la Cluj,
Florin Berceanu, este mode-
rat în ceea ce priveşte şansele
sportivelor noastre de a
ajunge pe podium. „Lumea
trebuie să înţeleagă că acest gen
de competiţii este altceva decât
cele obişnuite. Ambele sportive
sunt pregătite să facă faţă unui
asemenea nivel de întrecere, dar
trebuie să gândim la rece de ce
suntem noi prezenţi aici, la Rio.
De fapt ne pregătim pentru Jo-
curile Olimpice din 2016 care se
vor desfăşura tot la Rio. Carmen
Bogdan este o sportivă rutinată,
cu foarte multă experienţă şi

evident că aştept şi aşteptăm re-
zultate mari de la ea. De partea
cealaltă, Monica Ungureanu
este o mare speranţă a noastră,
dar trebuie să avem răbdare. Nu
putem să ne aruncăm cu capul
înainte, să zicem că pornim cu
prima şansă. În judo orice este
posibil şi sper, de ce nu, ca am-
bele sportive să facă o figură fru-
moasă. Dacă vom lua o medalie

nu trebuie să mire pe nimeni”,
a declarat antrenorul Florin
Berceanu. Celelalte două
sportive clujene, Loredana
Ohâi şi Corina Căprioriu, vor
intra pe tatami, miercuri, în
penultima zi a competiţiei, la
categoria 57 de kilograme.

Patrice Podină

Încep emoțiile la Rio

„Zimbrii” fac calcule
pentru semifinale

Rugby

CSM Ştiinţa Baia Mare continuă lupta
pentru poziţia a doua la finalul play-

off-ului, chiar dacă „zimbrii” au pierdut
sâmbătă la Steaua (11-16) şi au şanse ceva
mai mici la o poziţie fruntaşă (locurile 1
sau 2), care să le asigure disputarea semi-
finalei pe teren propriu.

Pe hârtie sunt favoriți
Calculele sunt relativ simple: băimă-

renii au nevoie de tot atâtea puncte câte
vor face steliştii în ultimele două etape.
CSM Ştiinţa şi Steaua sunt acum la egali-
tate de puncte, 10, dar vicecampionii sunt
avantajaţi de victoria directă: ei au învins
la Baia Mare la o diferenţă de 6 puncte şi
au pierdut la Bucureşti la doar 5. Primul
criteriu de departajare, la finele play-off-
ului, în caz de egalitate este victoria di-
rectă, iar apoi numărul de eseuri înscrise.
Şi aici elevii lui Eugen Apjok sunt avan-
tajaţi, pentru că au înscris 4 eseuri, faţă de
doar două ale steliştilor. „Pentru a fi siguri,
cel puţin în proporţie de 51%, că vom juca se-
mifinala acasă trebuie să scoatem punct în me-
ciul din această săptămână cu Timişoara. La
Farul putem bate degeaba, dacă nu luăm
punct cu Timişoara, pentru că vom sta la
mâna jucătorilor de pe Bega, care în ultima
etapă joacă acasă cu Steaua. Şi oare pe cine iu-

besc timişorenii mai mult, pe Baia Mare sau
pe Steaua?”, a declarat tehnicianul „zim-
brilor”, Eugen Apjok.

Disciplină 
şi concentrare

În meciul de sâmbătă, de la Bucu-
reşti, băimărenii au suferit foarte mult
la finalizare, lucru care i-a costat victo-
ria. Antrenorul Eugen Apjok consideră
că, deşi au fost peste stelişti ca joc co-
lectiv, câteva greşeli individuale au
decis soarta partidei şi au complicat si-
tuaţia „zimbrilor”, cu doar două etape
înainte de finalul play-off-ului. „Avem
probleme mari de tot la finalizare şi ne lip-
seşte concentrarea. În meciul cu Farul am
pierdut 6 baloane în 5 metri adverşi, lucru
inexplicabil. La Steaua am greşit, din nou,
foarte mult. Am făcut înainte la doar câţiva
metri de terenul de ţintă, am pierdut ba-
loane în mol, am scăpat prea multe mingi.
Sunt greşeli neforţate care denotă lipsa de
concentrare sau precipitarea jucătorilor. La
Steaua am avut o apărare mult mai bună,
am fost mai disciplinaţi şi ne-am dorit mai
mult victoria, dar precipitarea a dus la nu-
meroase erori, care ne-au costat. Dacă nu
vom remedia toate aceste probleme, mă tem
că meciul cu Timişoara nu se va termina
bine pentru noi. Dar, avem o săptămâna la
dispoziţie să remediem aceste lucruri şi am

convingerea că băieţii vor înţelege că e un
meci cât o finală pentru noi”, a mai spus
Apjok.

La finalul acestei săptă mâni, „zim-
brii” vor juca în faţa propriilor suporteri,
cu RCMUV Timişoara, într-un meci ex-
trem de important. „Timişoara arată ca o
echipă foarte bine aşezată şi foarte puternică.
Noi trebuie să lucrăm în aceste zile la con-
centrare. În play-off nu îţi permiţi să ratezi
4 şanse de eseu şi să înscrii unul singur.
Jocul nostru nu se leagă şi suferim din cauza
lipsei de omogenitate. Am avut foarte multe
accidentări stupide. Am avut ghinion. Am
făcut o sumedenie de schimbări de la un meci
la altul, iar acest lucru se vede, pentru că ju-
cătorii nu se simt în teren”, explică tehni-
cianul băimărean.

Problemele de lot ale băimărenilor nu
s-au încheiat. Pentru partida cu Timi-
şoara, Eugen Apjok şi Vasile Lucaci nu
vor putea conta pe Oprea, Ionuţ Bote-
zatu şi Neacşu, dar speră să îl poată re-
cupera pe Tamba şi Buzatu. Mai mult,
după partida cu Steaua, Ene şi Falamoe
au acuzat şi ei unele probleme de sănă-
tate. Meciul dintre CSM Ştiinţa Baia
Mare şi RCMUV Timişoara va avea loc
la sfârşitul acestei săptămâni, pe Stadio-
nul Lascăr Ghineţ, cu începere de la ora
18:00 şi va fi transmis în direct de TVR 3.

Tania Purcaru
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Soluţia partidei de sudoku 
de numărul trecut este:

26ºC 
14ºC

Soluţia: în numărul următor

CLUJ

Luni

SUDOkU

Berbec 
(21 mar. - 20 apr.) 

Ajungi la o concluzie şi ştii, în sfârşit,
exact ce vrei. Nu eşti într-o dispoziţie

reconciliantă şi vei stârni controverse neplăcute, le-
gate de ideile sau planurile tale. E posibil să acţio-
nezi de-o manieră pe care o vei regreta mai târziu.
Păstrează-ţi calmul.

Taur 
(21 apr. - 20 mai)

Eşti uşor influenţabil de către ceilalţi,
care vor acţiona în numele tău. Apar

momente de confuzie şi neînţelegeri în relaţia senti-
mentală, ai grijă ce promisiuni faci partenerului de
viaţă. Trebuie să vezi lucrurile cu mai multă luciditate.

Gemeni 
(21 mai - 22 iun.)

Eşti atent şi vezi mai clar superficiali-
tatea şi greşelile celor din jurul tău. Nu

prea comunici, eşti inhibat. Discuţii contradictorii îţi
dau sentimentul de negativism, e posibil să te în-
chizi în tine. Încearcă să te relaxezi, iţi trebuie un pic
de diplomaţie.

Rac 
(23 iun. - 22 iul.)

Apar noi prietenii. La serviciu vei fi plă-
cut şi comunicativ. Îţi regăseşti armo-

nia şi echilibrul prin dorinţa de a-i asculta pe ceilalţi,
eşti binedispus şi vesel. Tocmai de aceea trebuie să-
ti petreci mai mult timp alături de cei dragi.

Leu 
(23 iul. - 22 aug.)

Azi îţi lipsesc agerimea, competivita-
tea şi agresivitatea specifice. Dorin-

ţele şi planurile care erau   importante până acum
nu mai contează atât de mult. Ai o imaginaţie bo-
gată şi ai nevoie de activităţi care să-ţi pună în va-
loarea aptitudinile extraordinare.

Fecioară
(23 aug. - 22 sep.)

Este posibil să faci mici greşeli de jude-
cată din cauza unor impresii personale

sau emoţii. Gândirea ta este influenţată de starea de
spirit în care te găseşti acum. Discuţiile cu prietenii
sau cu cei apropiaţi vor fi foarte bogate în idei.

Balanţă 
(23 sep.  -  23 oct.)

Eşti plin de energie şi nu simţi niciun
fel de oboseală, este posibil să rezolvi

unele probleme foarte uşor. Eşti înclinat să iei iniţia-
tive de unul singur, pe care le vei finaliza cu succes.
Vezi totul într-o lumină pozitivă.

Scorpion 
(24 oct. - 21 nov.)

Eşti înclinat spre agresivitate şi nu
poţi să te calmezi, mai ales când nu

poţi să-ţi impui propria voinţă. Este de preferat să
lucrezi singur decât să cooperezi cu o altă per-
soană. Eşti impulsiv, iritabil şi nu ai răbdare, evită
accidentele în această perioadă.

Săgetător  
(22 nov. - 21 dec.)

Te simţi tensionat, pe muchie de cuţit, puţin
nervos şi arţăgos. Ia-ţi o pauză în care să-ţi

tragi sufletul şi să te regăseşti. Vei avea de trecut unele
teste, examene la care trebuie să te concentrezi foarte
serios. Dacă te vei linişti, îţi va fi mai uşor.

Capricorn 
(22 dec. - 20 ian.)

Eşti foarte concentrat la probleme care
necesită răbdare, atenţie la detalii şi

precizie. Azi domină aspectul practic. Este un mo-
ment potrivit pentru a-ţi organiza lucrurile pentru
viitor. E bine să eviţi alte activităţi care te pot dis-
trage de la ce ţi-ai propus.

Vărsător 
(21 ianuarie - 18 februarie)

Este un moment bun pentru a pleca
într-o călătorie, excursie, concediu. Te

simţi pregătit pentru a-i înţelege pe cei din jur, chiar
dacă uneori te enervează. Te interesează ideile ce-
lorlalţi, eşti un bun ascultător, plăcut şi vesel.

Peşti 
(19 feb. - 20 mar.)

Imaginaţia şi curiozitatea te fac să te
simţi agitat. Copilul din tine preia condu-

cerea. Ideile tale sunt foarte idealiste. Eşti motivat de
dorinţa de a face noi paşi în afirmarea ta la serviciu. Ai
grijă sa nu te avânţi prea tare, nu toţi te înţeleg.

şanse de furtună

26ºC 
13ºC

Marţi

Ion şi sconcsul:
- Servus, Ioane, ce faci?
- Bine, mi-am luat sconcs...
- Şi unde-l ţii?
- Apăi în pat, la picioare.
- Da' nu pute, mă Ioane?
- Ba da, apăi s-o obişnui el...

Satul românesc
Satul în care trăiesc-
O spun făr-a denigra-
Este încă românesc,
Că nu poate... emigra!

epigramă de Constantin L. Moldovan
din Concursul Naţional „Pe aripi de dor

domnesc“, Domneşti (Argeş)

Cugetări
„Optimistul este cel care vede verde

peste tot, pe când pesimistul este cel care
vede roşu peste tot. Înţeleptul nu reac-
ţionează la culori.“   

(Albert Schweitzer)

SĂ NE AMUzĂM
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CarCetare

Băuturile gazoase ar
putea scădea fertilitatea

Cercetătorii americani arată că un
consum semnificativ de băuturi gazoase
ar putea scădea fertilitatea. Duşmani do-
vediţi ai persoanelor supraponderale,
aceste băuturi ar putea fi alungate în cu-
rând şi din frigiderele celor care doresc să
devină părinţi, scrie lepoint.fr.

Potrivit cercetătorilor de la Universi-
tatea Utah, consumul mare de băuturi ga-
zoase ar afecta fertilitatea. Aceste
concluzii neaşteptate sunt rezultatul unor
cercetări desfăşurate pe şoareci. Jumătate
dintre ei au avut un regim clasic, iar cea-
laltă jumătate a fost supusă unui consum
echivalent cu înghiţirea a trei doze de
băuturi gazoase pe zi de către om. 

Rezultatul a fost cât se poate de clar:
rata mortalităţii în rândul femelelor a fost
de două ori mai mare decât ar fi fost nor-
mal, iar capacitatea masculilor de a-şi
păstra teritoriul şi de a se reproduce a
scăzut cu un sfert, anunţă cercetătorii de
la Universitatea Utah. 

„Rezultatele noastre arată că zaharurile
adăugate, consumate la un nivel considerat
în prezent fără pericol, au un impact negativ
semnificativ asupra sănătăţii“, scriu ei.
Concluziile constituie o premieră, afirmă
cercetătorii, care precizează că, în cadrul
unor studii anterioare, s-au folosit nive-
luri de zahăr mai mari decât cele conside-
rate fără pericol. Ei au ţinut totuşi să
precizeze că efectele observate la şoareci
nu sunt automat valabile şi la om, încheie
lepoint.fr.

desCoperire

Stresul favorizează
răspândirea celulor 
canceroase

Oamenii de ştiinţă bănuiau de multă
vreme că există o corelaţie între stres şi
apariţa multor forme de cancer – printre
care cancerul de prostată şi cel de sân –
dar mecanismul acestei legături era necu-
noscut. Acum, lucrurile încep să se clari-
fice: s-a constatat că stresul favorizează
într-adevăr cancerul, prin activarea unei
gene care permite bolii să se răspândească
în organism.

Descoperirea – pe care cercetătorii au
calificat-o drept „neaşteptată“ – ar putea
duce la obţinerea unor medicamente care
să ţintească în mod specific o anumită
proteină şi să oprească astfel răspândirea
tumorilor la alte organe.

Cercetătorii de la Ohio State Univer-
sity afirmă că propriul nostru organism
ajută cancerul să se răspândească, acti-
vând o genă importantă numită ATF3, (ce
joască rolul unui fel de „comutator cen-
tral“), genă care se activează ca răspuns la
stres, în toate tipurile de celule din orga-
nism.

În mod obişnuit, celulele normale sau
cele din tumorile benigne suferă o moarte
celulară programată – un proces biologic
normal – în cazul în care sunt afectate în
mod ireparabil. Însă celulele canceroase
reuşesc cumva să facă celulele imunitare
care se acumulează la locul tumorii să ex-
prime gena ATF3 care, printr-un meca-
nism încă insuficient cunoscut,
stimulează celule imunitare să se com-
porte aberant şi să permită celulelor can-
ceroase să „evadeze“ şi să ajungă şi în alte
locuri din organism.  

Cu alte cuvinte, activarea acestei gene
stimulează metastazarea eficientă a can-
cerului.

Studiile cercetătrilor de la Ohio State
University au arătat că exprimarea genei
ATF3 în celulele imunitare a înrăutăţit
evoluţia bolii la 300 de paciente cu cancer
mamar.

Aceste rezultate sugerează că stresul
poate ajuta cancerul să se metastazeze.
Atunci când corpul este în echilibru, pro-
blema nu este atât de mare, dar, când or-
ganismul este stresat, acest lucru produce
modificări în funcţionarea sistemului
imu nitar, iar sistemul imunitar este „o
sabie cu două tăişuri“, a explicat prof. Tson-
win Hai, conducătorul studiului.

sănătate |15

Cancerul colo-rectal are
o incidenţă îngrijorătoare

CLuJ 

Directorul medical al Spi-
talului Militar de Ur-

genţă „Dr. Constantin
Papilian“ din Cluj-Napoca,
medicul Valentin Oprea,
specialist în chirurgie gene-
rală, spune că, în ultimii
cinci ani, la unitatea sanitară
se prezintă, pentru diagnos-
tic şi tratament, tot mai
mulţi bolnavi cu afecţiuni
grave, iar cazurile de cancer
colo-rectal au o incidenţă în-
grijorătoare.

„Cancerul colo-rectal devine
o problemă de sănătate naţio-
nală. Trebuie introdus neîntâr-
ziat într-un program de
diagnostic precoce şi de profila-
xie. Este adevărat că astfel de
programe sunt extrem de costi-
sitoare, dar în momentul de faţă
nu există nici cel mai mic pas
pentru susţinerea lui. Un pa-

cient diagnosticat precoce şi su-
pravegheat o perioadă îndelun-
gată de timp are o şansă mult
mai mare de a fi vindecat şi redat
societăţii. În prezent, cheltuim
resurse cu pacienţi care nu mai
sunt recuperabili. Este trist“, a
declarat directorul medical al
Spitalului Militar de Urgenţă. 

Specialistul atrage atenţia
că numeroasele cazuri grave
apasă bugetul unui spital. În
prezent, situaţia financiară a
spitalului este aceeaşi cu a
oricărei alte unităţi sanitare
din ţară: precară. Medicii se
străduiesc să acopere cu re-
surse financiare limitate toate
mijloacele de recuperare a
unui bolnav. 

„Uneori avem şi sprijinul fa-
miliei. Majoritatea intervenţiilor
chirurgicale pe care le realizăm
sunt pentru situaţii acute şi
spra-acute, chiar dacă vin în
regim programat. Nu ezit să

spun că, noi, medicii chirurgi,
ne consumăm şi intelectul şi co-
ronarele. Este imposibil să nu te
implici emoţional în blocul ope-
rator, în faţa unui pacient a
cărui viaţă depinde de intuiţia şi
de mâna ta“, spune medicul
chirurg. 

El consideră că o impli-
care de la nivel guvernamen-
tal în programele de sănătate
este absolut necesară. 

Din punctul de vedere al
directorului medical Valentin
Oprea, este un câştig faptul
că, la unitatea sanitară mili-
tară din Cluj-Napoca, ape-
lează şi civili. În acest fel,
patologia este mult mai di-
versificată. O bună parte din
pacienţii Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate
(CNAS) sunt preluaţi de
Casa de Asigurări de Sănă-
tate a Armatei, Ordinii Pu-
blice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti (CA-
SAOPSNAJ). 

„Îmi doresc ca medicina mi-
litară să fie sănătoasă. O medi-
cină sănătoasă înseamnă că
dispune de resursele financiare
care să îi permită să îşi desfă-
şoare activitatea în condiţii civi-
lizate“, afirmă medicul
Valentin Oprea. 

Este se declară mândru că
unitatea în care îşi desfăşoară
activitatea va împlini 95 de
ani în 2014. 

„Spitalul funcţionează în
această locaţie din 1919. De
atunci s-a schimbat totul. Spe-
răm să putem duce această tra-
diţie de unitate spitalicească de
frunte şi să o ridicăm peste ceea
ce au lăsat înaintaşii noştri de la
începutul secolului al XIX-lea“,
a punctat directorul medical.
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Vaccinul antigripal scade la jumătate
riscul de atac de cord

studiu

Oamenii de ştiinţă afirmă că toate
persoanele mai vârstnice de 50 de

ani ar trebui vaccinate antigripal. Spe-
cialiştii au ajuns la această concluzie,
după ce un nou studiu a arătat că acest
vaccin înjumătăţeşte riscul de a suferi
de un atac cardiac.

Cercetarea publicată în jurnalul ştiin-
ţific Heart arată că vaccinul protejează
de atacuri de cord persoanele ce suferă
de artere îngustate.

În Marea Britanie, persoanele ce su-
feră de afecţiuni cronice ale inimii sunt
deja vaccinate anual antigripal, alături de
persoanele mai vârstnice de 65 de ani. În
urma acestui studiu, cercetătorii au lansat
un apel la autorităţi pentru a extinde pro-
gramul de vaccinare la toate persoanele
cu vârsta de peste 50 de ani, deoarece pro-
blemele cardiace sunt foarte răspândite.

Studiul realizat de cercetătorii austra-
lieni asupra unui grup de persoane în
vârstă cu probleme cardiace a ajuns la
concluzia că vaccinul antigripal poate în-
jumătăţi riscul de atac de cord. Cerceta-
rea a fost realizată pe 559 de pacienţi cu
vârste mai mari de 40 de ani, dintre care
jumătate suferiseră un atac de cord. 

Mai multe studii mai vechi sugerau
că gripa poate încuraja îngroşarea sânge-

lui sau poate genera o reacţie inflamato-
rie în arterele deja îngustate, ceea ce
poate duce la un blocaj şi la un atac de
cord. Cercetătorii de la Universitatea
New South Wales intenţionau să inves-
tigheze această legătură.

Oamenii de ştiinţă au concluzionat că
gripa nu creşte riscul de atac de cord,
însă vaccinul antigripal pare să aibă un
efect protector, reducând riscul de atac
de cord cu 45%.

„Potenţialul efect asupra sănătăţii popu-
laţiei pe care l-ar avea vaccinarea antigripală
în rândul persoanelor din grupa de vârstă
50-64 de ani ce sunt supuse riscului de atac
de cord, dar care nu sunt vaccinate, ar trebui
studiat în continuare”, spun cercetătorii.

„Datele noastre ar trebui să fie luate în
calcul în elaborarea politicilor de vaccinare,
iar cardiologii ar trebui să fie conştienţi de
oportunităţile ratate de a vaccina persoa-
nele ce suferă de boală cardiacă ischemică
împotriva gripei”, adaugă oamenii de şti-
inţă.

Thembi Nkala, specialist în probleme
cardiace în cadrul British Heart Founda-
tion, afirmă că „gripa poate duce la pro-
bleme grave de sănătate, astfel că vaccinarea
antigripală este esenţială dacă suferiţi sau
riscaţi să suferiţi de probleme cardiace”.
Nkala a mai spus că „din acest motiv, per-
soanele considerate că prezintă un grad mare
de risc de probleme cardiace primesc acest
vaccin”.
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