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Voluntariatul ne sta bine!'

in cadrul proiectului ,,Voluntariatul ne sta bine!" s-a desfa§urat vineri,
22.04.2016, activitatea ,,Iepuras.ul te iube§te".
Scopul acestui proiect il reprezinta promovarea participarii civice §i a
angajamentului interpersonal intr-un context comunitar.
Copiii, elevii §i cadrele didactice de la Gradinita cu program normal
Chie§d, respectiv, §coala Gimnaziala nr.l Chie§d, au pregatit ,,pachete-cadou"
pentru batranii aflati in centrul de la ,,Asociafia Veritas Umanitas", Supuru de
Jos, Jud.Satu-Mare.
De cativa ani, de cand se deruleaza acest proiect, voluntarii §colii noastre
se implica intr-un numar foarte mare §i raspund pozitiv la activitatile de
ecologizare §i de asistare sociala a persoanelor aflate in dificultate respectiv.,
batrani §i copii, reu§ind astfel, sa aducem un zambet pe chipul acestor oameni §i
o raza de speranta in sufletele lor.
Multumim conducerii ,,Asociatiei Veritas Umanitas", pentru ca au
raspuns pozitiv solicitarii noastre.
Consilier educativ,
Prof.inv.primar: Tu§er Gabriela-Ioana
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Comunismul la romani

Cele 7 minimi ale Epocii de Aur

-Toata lumea avea de lucru
-Desi toata lumea avea de lucru, nimeni nu muncea
-Desi nimeni nu muncea, planul se realiza peste 100%
-Desi planul se realiza peste 100 %, nu gaseai nimic de cumparat
-De§i nu gaseai nimic de cumparat, toata lumea avea de toate
-Desi toata lumea avea de toate, toti furau
-Desi toti furau, nu lipsea nimic de nicaieri.
Metode de agatat
-In anii '60 - invarteai cheile de la casa pe deget...
-In anii '70 - invarteai cheile de la casa §i pe cele de la masina pe deget..
-In anii '80 - nu trebuie sa invarti nimic. E de ajuns sa soptesti ,,Am apa calda".
Bancuri din comunism
-,,De 1 Mai va trebui sa defileze toata populatia, de la mic la mare. Vor sa ne numere, sa vada
cati am mai ies.it din iarna";
-,,Care este deosebirea dintre frigul de afara §i eel din casa? Ala de-afara e pe gratis";
-,,De ce va supravietui Romania Apocalipsei? Pentru ca este cu 50 de ani in urma tuturor";
-,,Ca un adevarat intelectual ce este, Ceausescu stie mai multe limbi straine: peltica veche,
gangava noua...";

,,Un bulgar vine sa-§i petreaca vacanta in Romania, iar la intoarcerea acasa prietenii il intreaba
cum a fost.
- Groaznic! am stat toata perioada in hotel, incuiat in camera! Mi-era groaza sa cobor chiar in
restaurant sau la bar, mi-era o frica de moarte!
- Frica? De ce?
- Fiindca peste tot am vazut oameni umbland cu tevi metalice in maini si intrebandu-se unul pe
altul:
«Ai prins bulgarii?»".
La ora de dimineata, in fata alimentarei, sunt peste 300 de persoane. Un tip scund s.i rotofei
incearca sa se bage in fata. Multimea il respinge, dar tipul mai incearca inca-odata... §i incaodata. La un moment dat, isi ia avant si spune: Daca nici acum nu reusesc sa intru, eu nu mai
deschid magazinul!"
,,In timpul celui de-al Xll-lea Congres, este descoperit in sala un sobolan. Cativa participant se
ridica, strigand:
- Omorati-1! Omorati-1!
Un tovaras, trezindu-se brusc, sare in picioare §i racneste:
- §i pe ea! §i pe ea!"
In pat, noaptea, Nicolae Ceau§escu se tot rasucea de pe o parte pe alta.
Elena Ceau§escu, nervoasa, il repede:
- Ce te tot foiesti atata? N-ai somn?
- Tu, Leano, citii azi in ziar de legea gravitatiei si nu-mi vine in minte cand o dadui. Nu stii tu
cumva?
- Ce ma-ntrebi?! §tii ca io nu fac politica! Eu sunt academician".

Francofonia, cekBratd in 20 martie. O cuftura
Rm6d care au inspirat umanitateal
Limba franceza si valorile solidaritatii, ale dialogului si diversitatii culturale sunt
celebrate de Ziua Internationala a Francofoniei, prin mii de evenimente organizate in tot
spatiul francofon. Evenimentul a fost creat in 1998 de Organizatia Internationala a
Francofoniei care reuneste 890 de milioane de oameni care au in comun valorile francofoniei
si limba franceza.
Prof.Ana Bolos

§COALA GIMNAZIALA NR.l CHIE§D
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ZECE PAN PENTRU UN MEDIU MAI CURAT

ca . . .
*»*
In ultimii 100 de ani temperatura
medic a crescut in Europa cu 1,2°C (pe
Terra - cu 0,6°C).
*l*
Poluarea aerului si a apei duce la
dezvoltarea bolilor cronice si infecfioase a
cailor respiratorii, a tractului digestive.
»*»
Volumul total de apa pe Terra
constituie cca 1400 mln. km3, dintre care
numai 2,5% (35 mln. kni3) sunt ape dulci.
**»
Cca 1/3 din populatia Terrei
sufera din cauza deflcitului de apa, iar
conform prognozelor, catre 2020 consumul
de apa va creste cu 40%.
*J»
In fiecare an peste 1 miliard de
tone de funingine, monoxid de carbon,
dioxid de sulf si oxizi de azot intra in
compozitia atmosferei.
»t*
In medie pe glob, continutul de
ozon s-a micsorat cu 5% iar scaderca
concentratiei ozonului cu 1% duce la
sporirea intensitatii razelor ultra violete
deasupra solului cu 2%.
*»*
Un atom de clor poate
descompune pana la 100.000 de molecule
de ozon.
*J»
Unele dintre marile monumente
ale lumii, catedralele Europei sau
Colosseum-ul din Roma, prezinta semne de
deteriorare datorate ploii acide.
***
Cercetatorii cred ca o dublare a
gazelor din atmosfera, responsabile pentru
efectul de sera, poate duce la o crestere a
temperaturii cu pana la 4.5 C.

1.Cumpara|>l produso pentru un mediu sanatos!
Cumparabi produsele Tmpachetate in ambalaje reciclabile,
pentru ca este mai sanatos pentru mediul Tnconjurator.
Cautabi etichetele ecologice, care garanteaza faptul ca
produsele cumparate nu fac rau mediului inconjurator.

2.Separapi de°eurile!
In fiecare casa se strang tot felul de obiecte de care
trebuie sa scapapi. Separapi sticlele, cutiile de conserve,
ambalajele deia dulciuri, caietele, hainele vechi °i alte
obiecte care nu va mai sunt de folos °i predabi-le centrelor
de reciclare din ora°ul vostru.
3. Cat mai puplne pungi din plastic!
Este bine sa nu cerebi vanzatorului ambalaje sau pungi din
plastic atunci cand cumparapi numai o ciocolata, un creion,
sau un caiet. Cand mergepi la cumparaturi, este mai bine sa
folosibi pungile din panza, pe care le pastrapi apoi Tn casa.

4. Utillzapl gunoful ca ingra°amant!

,,Frumusetea lumii este tot ceea ce se
manifests Tn fiecare dintre elementele
sale, Tn stelele de pe bolta, Tn pasarile
cerului, Tn pestii din apa, Tn oamenii de pe
pamant".

Guillaume din Conches

Eleve,
BarnuJ Larisa
Mese§an Antonia

Director,
Prof: Maria Supuran

Utilizarea gunoiului ca Tngra°amant este o solupie ideala
pentru a scapa de resturile alimentare din gospodarie. in
plus, pastreaza mediul curat.
5. Nu aruncapi gunoiul pe sttada
Mul[3i dintre cei pe care Ti cunoa°tem arunca gunoiul
pe strada sau in apa. Atragepi-le atenpia! Murdaria
inseamna poluare!
6. Apa inseamna viapd
Apa este un bun neprepuit. Pana sa ajunga la noi,
parcurge un drum lung, care este foarte costisitor. Apa
trebuie economisita °i pastrata limpede. Autoturismele nu
se spala Tn cursurile de apa, uleiurile uzate nu se arunca in
apa, pentru ca poluarea omoara vietapile care traiesc In
apa; pe°ti°ori, broscube °i plante acvatice.
7. Nu aruncapi lichideie periculoase oriundel
Nu aruncapi uleiul de ma°ina,detergenbii, sau vopseaua in
canale, pe strada sau in apa, pentru capot ajunge Tnapoi in
casele voastre
8. Nu utilizapi ma°inile pentru deplasaritc scurte
Sfatuipi-vaparinpii ca plimbarea pe jos este benefica pentru
sanatate °imediu.Ma°inile polueaza aerul!
9. Stingcpi lumina °i reducepi incalziroa
Dacauitapi televizEconomisind energia, salvapi mediul
Tnconjur.atororul Tn priza, acesta consuma curent electric
degeaba
10. Atenpie la etichete!

Daca parin[)ii vo°tri doresc sa cumpere o ma°ina de
spalat, un televizor, un frigider, sau orice alt aparat
electric,
avepi grija ca ei sa le aleaga numai pe acelea pe a
caror
etichete observa literele A sau B.

,,ZIUA ARMATEI ROMANE" - 25 OCTOMBRIE
Ziua Armatei s-a sarbatorit prin prezentarea unui program artistic desfasurat la cimitirul
eroilor din localitate.
Programul a constat in susfinerea unui discurs de catre prof.istorie.Anton Claudiu iar apoi
poezii §i catece prezentate de clasa a Ill-a, inv.Aurica Irimes. §i corul §colii, clasele VI-VIII,
prof.Crisan Dan.
Totodata, au mai adus omagii §i flori, copiii de la gradinifa.
La sfar§it, s-a cantat Imnul Eroilor, moment in care s-au depus flori si coroane la
morminte.
Cadrele didactice care au mai participat la aceasta activitate sunt: Catana Ovidiu, Crisan
Mariana, Tus.er Gabriela, Haidu Anca, Mesesan loana si Chira Maria.

Consilier educative Gabriela Tufer
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PERLE ISTORICE & BIOLOGICE

• Primele mestesuguri au fost focul si mancarurile traditionale.
• Epoca pietrei se imparte in sudul Africii si epoca metalelor se imparte in
vestul Africii.
• Prin Problema Orientala se intelege ca aveau o problema cu ciuma.
• Prin revolutia industriala se intelege ca Napoleon a fost un conducator al
revolutiei agrare.
• Problema Orientala inseamna ca nu stie in ce parte sa se orienteze ca sa le fie
mai bine.
• Partile componente ale celulei sunt floarea, tulpina, radacina, frunza.
• Cea mai mare putere industriala este cea de la Viena luata de Tudor
Vladimirescu.
• Obligatiile vasalului fata de senior era sa lucreze pentru el si sa fie ca un
sclav.Dar nu chiar asa !
• Cruciadele sunt preoti sau calugari.
• Cruciada este un grup militar format din copii, intemeiat de papa.
• Cele doua categorii de tarani sunt cei bogati si cei saraui si cei saraDi
trebuie sa se opuna ca slavi la cei saraci.
• Partile componente ale encefalului sunt: creerul mic, inima, plamanii,
abdomenul.
• Partile componente ale celulei animale sunt: cap, trunchi, intestin suptire,
intestine gros.
• Scheletul iepurelui este format din: laringe, faringe, plamani, stomac,
bronhii, muschi.
• Sistemul reproducator la mascul sunt plamanii si inima
• Inima este situata in intestinul gros.
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Activitati din programul ,,Sa §tti mat multe, safli mat bun!"
Gradinita cu program normal Chie§d

_ *.
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Activitati din programul ,,Sa $tii mai multe, safli mai bun!"
Sighetu-Silvaniei

Activitati din programul ,,Sa §tii mai multe, safii mai bun!"
Ciclulprimar

Activitati din programul ,,S& §tii mai multe, safii mai bun!"
Ciclul gimnazial

Sa sarbatorim impreuna Ziua
Europeans a Limbilor!
La inifiativa Consiliului Europei, Ziua Europeana a Limbilor este celebrata in
fiecare an in data de 26 septembrie, incepand cu 2001.
Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, la scoala noastra a avut loc un scurt program
artistic constand in poezii, jocuri si cantece in limbile engleza, franceza, spaniola prezentate
de elevii claselor V-VII, indrumati de prof.Ana Bolos.
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Originea medicinei

,,Daca un doctor care trateaza un abces va ucide pacientul, i se vor taia mainile".
Aceasta pedeapsa severa pentru malpraxis, care marca sfarsitul carierei unui doctor, a fost gasita
gravata pe un stalp de piatra datand din anul 3000 i.Hr. Ea face parte din Codul lui Hammurabi,
care, alaturi de zeci de tablite scrise cu cuneiforme din aceea perioada, constituie primele
practici medicale. Daca pacientul era un sclav, doctorul nu primea nici o pedeapsa, insa trebuia
sa cedeze in schimb unul dintre sclavii sai.
Medicina a reprezentat un subiect fascinant pentru babilonieni. Atunci cand nu era disponibil un
doctor pentru a trata un pacient - de obicei cu ierburi medicinale si prin practica proorocirii ce
presupunea examinarea ficatului unui animal sacrificat pentru a se afla evolutia bolii - bolnavul
era asezat in mijlocul strazii, astfel ca oricine trecea prin zona sa-i poata oferi un sfat medical;
asadar, intr-un fel, fiecare babilonian devenea un doctor amator. :)
Egiptenii din aceeasi perioada erau mai rigurosi din acest punct de vedere, recunoscand doar
medicii autorizati. Primul doctor ce a primit o atestare, in jurul anului 3000 i.Hr., a fost
Imhotep, mare vizir al faraonului Zoser. Sulurile de papirus descoperite in secolul al XlX-lea
dezvaluie faptul ca Imhotep si succesorii acestuia se bazau in mare parte pe vraji si incantatii
pentru tratarea bolilor, insa foloseau si o serie de tehnici chirurgicale, cum ar fi sangerarea
(pentru reducerea febrei si pentru eliberarea spiritelor malefice in cazurile de nebunie), precum si
o gama variata de plante medicinale.

Medicina moderna isi are originea la inceputul secolului al IV-lea i.Hr., cand medicul grec
Hipocrat a fundamentat diagnosticul medical bazat pe experienta si observatie. Inca din
antichitate, el a fost considerat ,,parintele medicine!,,.
Nascut in insula Kos, flu de medic la randul sau, Hipocrat a predat medicina la o scoala locala,
calatorind si tinand prelegeri de medicina in toata Grecia continentala. Corpusul hipocratic, o
serie de tratate consacratepracticii si cercetarii medicale, a fost scris partial de Hipocrat, fiind
folosit pana in secolul al XlX-lea ca manual de catre studentii la medicina.
Pornind de la premisa ca orice boala sau suferinta are cauze naturale, Hipocrat a respins ideea
potrivit careia imbolnavirea unei persoane reprezinta razbunarea zeilor. In ceea ce priveste
diagnosticarea, Hipocrat era incomparabil. Nu se folosea de termometre sau stetoscoape, insa
simtul logicii si observatiei il ajutau sa determine cauzele unei boli si sa anticipeze evolutia
acesteia intr-un mod eficient.
Desi Juramantul lui Hipocrat probabil ca nu a fost scris de el, ci doar numit astfel in onoarea
lui, a stat la baza eticii medicale timp de peste doua milenii si poate fi considerat drept o
mostenire a principiilor acestuia.
Dupa Hipocrat, medicina a progresat mai inatai prin cercetarea biologica realizata de Aristotel,
apoi, in secolul al II-lea d.Hr, prin studiile de anatomic ale medicului grec Galenus din Pergam,
ce profesa in Roma si care a pus bazele fiziologiei experimentale.
Invataturile lui Hipocrat, Aristotel si Galenus au dominat lumea medicala de-a lungul evului
mediu, pana in perioada Renasterii. Doctorii nu au inceput sa disece si sa examineze in mod
riguros cadavre decat in secolul al XVI-lea, revolutionand stiinta medicala si facand posibila
folosirea unor tehnici chirurgicale precise. Acest moment de cotitura este marcat de o serie de
card cunoscute sub denumirea generala De human! corporis fabrica, apartinand anatomistului
flamand Andreas Vesalius; in general, se considera ca aceasta lucrare sta la baza chirurgiei
moderne.

15 fapte istorice pe care nu le stiai
Este stiut ca tuturor ne plac faptele - in special cele istorice §i cele care reprezinta o necunoscuta
pentru noi. Ceea ce urmeaza prezinta 15 fapte care sunt necunoscute pentru majoritatea dintre
voi. Adunate din perioade diferite din antichitate §i pana in contemporaneitate, sunt fapte ce nu
au mai fost prezentate pana acum.
1. Sfantul Simeon Stylites (foto) a fost un calugar care §i-a castigat faima in secolul al
cincilea pentru ca a petrecut 37 de ani stand in picioare pe platforma din varful unei
coloane foarte inalte din Siria. Motivele pentru care a facut acest gest tin de valorile sale
ascetice, iar exemplul lui a fost apoi urmat in anii care au urmat de catre sfintii stilisti.

2. In timpul Primei Dinastii a Egiptului Antic, sute de slujitori s.i membri ai familiei erau
inmormantati odata cu trupul regelui mort. Se credea oamenii si animalele ingropate odata cu
regele il vor ajuta in viata de apoi.
3. In 1927, Otto Rohwedder inventat painea feliata. El a facut prima masina de feliat §i
impachetat painea si a castigat si un brevet pentru invenfia sa. Dupa numai sase ani de inventie,
painea feliata sevindea mai bine decat cea nefeliata.
4. In 1911, impletirea parului in codife a fost interzisa in China, deoarece se considera ca acest
obicei aminteste de trecutul feudal al tarii.
5. Pentru a evita efortul de a deplasa cu barcile in amonte. comercianfii mesopotamieni
construiau barci demontabile pe care le navigau in aval avand s.i un magar la bord. Odata ajun§i

la destinajie vindeau cadrul barcilor iar cand terminau de facut schimburile comerciale foloseau
magarul pentru ase intoarce acasa.

6. In Roma Antica pedeapsa pentru uciderea propriului tata era sa fii inecat intr-un sac, impreuna
cu o viperS, un caine si un cocos.. Motivul din spatele acestei practici? Se pare ca nimeni nu stie!
7. Alexandru eel Mare (foto), a inventat o tehnica de spionaj folosita pana astazi: el isi incuraja
soldatii sa trimita scrisori acasa, scrisori pe care apoi le intercepta §i le citea pentru a descoperi
cine era impotriva lui.
8. In Gubbio, nordul Italiei, exists o cursa care se organizeaza in fiecare an, inca din secolul al
Xll-lea, §i in fiecare an este fraudat. In aceasta cursa satenii transporta trei statui a Sf. Ubaldo
(eel pentru care cursa a fost organizata prima data), Sf. Anton §i Sf. Gheorghe, sj in fiecare an
Sfantul Ubaldo iese pe primul loc, Sfantul Gheorghe pe al doilea loc iar Sfantul Anton pe ultimul
loc.
9. In 1847, atunci cand anestezicul a fost folosit pentru prima data in timpul unei nasteri, mama a
fost atat de uimita de cat de nedureroasa a fost nasterea incat §i-a numit copilului Anastasia.
10. Asaltul cavaleriei a fost folosit ultima data in al Doilea Razboi Mondial. Atunci o divizie de
cavalerie mongola s-a aruncat in lupta impotriva unei divizii de infanterie germana. Care a
fost rezultatul? Nici macar un soldat german nu a fost ucis, au murit in schimb 2.000 de soldati
din cavaleria mongola.
11. Modelul rectangular de dispozijie a strazilor folosit astazi in intreaga lume nu este o invenjie
noua a fost folosit prima oara in orasul Mohenjo Daro, din India, cu 4500 de ani in urmS.. Casele
in acest oras erau situate de o parte §i de alta a strazilor, cu peretii din spate indreptati spre strada
pentru a feri gospodaria de soare si de praful de la carufe.

12. Prima femeie politist a fost Alice Stebbins Wells (foto), care a s-a inrolat in LAPD in 1910.
Pentru ca a fost prima (si singura) femeie-politist, ea si-a conceput propria uniforma de politic.
Patru ani mai tarziu Marea Britanie a avut si ea prima femeie politist.

13. In Parisul anilor 1700 femeile purtau palarii cu paratrasnete atasate atunci cand se aventurau
sa iasa din casa pe vreme rea. O idee nu tocmai minunata.
14. In perioada 3100-3050 i.Hr. Egiptul era condus de primul sau faraon - Regele Menes. Se
spunea ca el a fost primul conducator venit din randul oamenilor, acesta mo§tenindu-si tronul de
la Zeul Horus.
15. Gorgias din Epir (sec. 3 i.Hr.), un sofist grec, s-a nascut in sicriul mamei sale moarte!
Purtatorii sicriului au auzit plansetele acestuia in timp ce purtau sicriul spre mormant.
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Egipt - Curiozitati
Cateva curiozitati despre Egiptul antic. Sunt lucruri care fac o imagine despre cultura si
civilizatia acestui popor fascinant, iucruri care sper sa fie informatii pe care nu le stiati.
1. Faraonul nu lasa niciodata sa i se vada parul. Purta intotdeauna o peruca, numita nemes.
2. Ca mustele sa nu se aseze pe el, Pepi II tinea langa el cativa sclavi dezbracati a caror corpuri
erau unse cu miere pentru a atrage mustele.
3. Atat barbatii cat si femeile egiptene purtau machiaje elaborate. Machiajul pentru ochi era in
general verde (facut din cupru) sau negru (facut din plumb). Egiptenii credeau ca machajul are
puteri vindecatoare.
4. Cum antibioticele au inceput sa fie folosite de abia in secolul XX, medicamentele egiptenilor
includeau mancaruri mucegaite sau pamant. De exemplu, infectiile erau tratate cu paine
mucegaita.
5. Copiii egipteni nu purtau deloc haine pana la adolescenta. Caldura din Egipt facea ca hainele
sa nu fie necesare.
6. Egiptenii bogati purtau peruci iar cei saraci purtau parul lung pe spate sau in cozi impletite.
Pana la 12 ani, baietii egipteni aveau capul ras cu doar o suvita lunga de par.
7. Nu se stie cine i-a retezat nasul Sfinxului. Insa exista schite cu statuia fara nas din 1737, deci
nici Napoleon nu 1-a distrus si nici in timpul razboaielor mondiale. Singurul despre care se stie ca
i-a facut stricaciuni este un cleric musulman Sa'im al-dahr, care a fost linsat in 1378 pentru
vandalism.
8. Egiptenii credeau ca pamantul este plat si rotund (ca o placinta) si Nilul trecea prin centrul lui.
9. Soldatii egipteni erau folositi si ca un fel de politisti care trebuiau sa pastreze linistea intema.
Mai mult ei strangeau si taxele pentru faraoni.
10. Piramida din Djoser construita in 2600 i.Hr. este cea mai veche piramida a lumii.
11. Cand corpul era mumificat, i se scoteau aproape toate organele. Crierul era scos prin nari iar
intestinele erau scoase si conservate in borcane. Singurul organ care nu era scos era inima, pentru
ca egiptenii o considerau lacasul sufletului.

Istoria inghetatei

,,Bimica inghetatei" s-a nascut in China, cu peste doua mii de ani in urma. Era pregatita din orez
bine fiert in lapte, cu multe arome. Compozitia era pusa apoi la racit in zapada. De altfel, multe
din dulciurile traditionale chinezesti aveau in compozitia lor sucuri si fructe inghetate, cu sau
fara lapte. In niste carucioare speciale, vanzatorii de dulciuri isi carau marfa mai ales pe drumul
Pekinului, vesnic aglomerat.
Din Extremul Orient, reteta amestecului de lapte cu fructe inghetate a fost adusa, de catre vestitul
calator Marco Polo, si in Europa, in Italia, de unde s-a raspandit apoi in toate tarile.
Si la nunta Caterinei de Medicis cu Henri al Il-lea al Frantei, care a avut loc in 1533, oaspetilor
li s-a servit, printre alte raflnamente culinare, si un desert inghetat, un fel de crerna dulce cu
multe fructe.
In vremurile acelea inghetata era doar pentru bogati, fund foarte scumpa, din cauza dificultatilor
legate de conservarea ghetii pe timpul verii. Dar, pe la 1560, un doctor spaniol, Blasius Villa
Franca, ce traia la Roma, a descoperit ca, daca se adauga anumite saruri in zapada sau gheata,
alimentele se congeleaza mult mai rapid. Descoperirea a dus la marirea si diversificarea
productiei de inghetata, dar si la raspandirea ei in toate tarile Europei.
,,Hokey-Pokey"
Emigrantii italieni au dus, in secolul al XlX-lea, inghetata pana in America. Ei erau cunoscuti
sub numele de ,,hokey-pokey", care vine de la ,,ecco un pocco!" (,,ia putin!"), chemarea cu care
ei se adresau cumparatorilor.
In Tarile Romane acest deliciu alimentar a fost gustat pentru prima data la curtea lui Constantin
Brancoveanu. Domnitorul, ale carui tabieturi rivalizau cu acelea de la cele mai sofisticate curti

renascentiste, avea chiar un ghetariu sapat in pamant si un slujitor care se ingrijea ca intotdeauna
in ,,legnita" (ghetarie) sa fie sorbeturi, apa, fructe si vin, creme inghetate si siropuri groase pentru
ospetele domnesti.
Pe la 1810, Consulul Angliei la Bucuresti, W. Wilkinson, nota in Insemnarile sale zilnice ca:
,,la nordul orasului exista un loc numit Helesteu, un lac la vreo mila departare de oras (...) unde
este o cafenea in care se pot cumpara inghetate si alte racoritoare."
Si la lasi, in casele logofatului Constantin Bals, in camere pline cu buchete de flori, doamnele
timpului luau cafea, inghetata si siropuri, in timp ce domnii jucau carti, „ whist" sau ,,boston".
A

In loc de epilog
Profesorul si ziaristul francez Ulysse de Marsillac nota in ,,Ghidul calatorului prin Bucuresti":
,,Hotarat lucru, eel care a construit capitala acestei tari frumoase pe un loc atat de uricios n-a avut
in sufletul lui nici un strop de poezie si nici macar simt artistic, dar nimic nu poate rivaliza cu
inghetata care se poate manca la cofetaria fratilor Capsa, ce-au studiat la Paris, cu celebrul
maestru al artei culinare, Boissier."
Astazi, cele mai bune inghetate pot fi mancate in Bucuresti, la cofetariile si restaurantele
deschise de italieni. Astfel, italienii n-au fost doar ,,carausii" inghetatei in lumea intreaga, ei sunt
si cei mai priceputi maestri in prepararea acestui deliciu rece.

Prof. Anton Claudiu

Istoria chibritului
Azi pare greu de crezut, dar, pana in secolul al XlX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului
de catre om erau scanteile produse de un amnar §i cremene (prin ciocnirea a doua corpuri dure)
sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapida si indelungata a doua lemne uscate.

/\n forma lor empirica,

primele chibrituri, ,,chibriturile chimice", apar in jurul anului 1805, in

Anglia. Capetele betisoarelor erau inmuiate in topitura de sulf, apoi acoperite cu un amestec de
zahar si clorat de potasiu. Cand trebuiau aprinse, betisoarele erau introduse intr-o sticluta, unde
se atingeau de o bucata de azbest imbibata in acid sulfuric. Aceste chibrituri au inceput a fi
produse pe scara industrials in anul 1812. Cu toate ca ofereau o alternativa la aprinderea focului,
prezentau doua inconveniente serioase: dificila §i periculoasa manipulare a recipientului de sticla
cu acid sulfuric, §i, in plus, posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor
ce lua nastere din reactie. Reprezentand totusi un progres, aceste chibrituri au fost fabricate pana
pe la 1845.
Chimistul John Walker, tot din Anglia, a inventat ,,luminile de frecare" in 1827. Prin procedeul
sau (pe care nu 1-a brevetat) capetele chibriturilor erau inmuiate intr-un amestec de sulfura de
stibiu, clorat de potasiu si cauciuc natural. Aprinderea se facea prin frecare pe o hartie abraziva.
John Walker si-a prezentat aceste chibrituri pentru comercializare, la 7 aprilie 1827, intr-o cutie
care avea aplicata pe ea o eticheta: este prima eticheta de cutie de chibrituri.
Aceste chibrituri au fost folosite pana in 1834, cand apar asa-zisele ,,lucifer"-uri, de-asemenea
incomode si periculoase. Folosirea lor va dura putin timp, caci anul 1835 marcheaza data de
nastere a primului chibrit cu fosfor, numit „ lumdnare de Turin ". Aceste chibrituri erau simple
a§chii de lemn la capatul carora se aplica o bucatica de fosfor alb, un element toxic. Acesta se
aprindea de la sine cand era scos (din apa) in aer, din care cauza era greu de folosit.
Cam in acela§i timp, Janos Irinyi, un tanar de numai 17 ani, este unul dintre cei care au
contribuit la inventarea chibritului cu fosfor cu aprindere prin frecare. El realizeaza aceasta

plecand de la o experienta a profesorului austriac Meissner. Capatul chibritului era uns cu un
amestec de fosfor s.i bioxid de plumb. Fabricarea acestor chibrituri incepe la Viena in 1840.
In 1851, germanul Schrotter obtine un patent de fabricare al fosforului ros.u, pe care-1
descoperise inca din anul 1845. Spre deosebire de eel alb, fosforul ro§u nu este toxic §i nu se
aprinde in aer.
Totusi, problema chibritului cu utilizare comoda, casnica, nu era inca rezolvata, din cauza unei
dificultati: nu se puteau produce chibrituri cu fosfor ro§u deoarece, la atingerea acestuia cu
cloratul de potasiu, se producea explozia cloratului. Chimistul Bottcher a avut ideea - simpla,
dar, eficienta - de a aplica cloratul de potasiu pe batul de chibrit, iar fosforul, pe cutie si astfel s-a
nascut ,,chibritul de siguranta". Aprinderea lui se face numai prin frecare pe cutia chibriturilor,
iar productia industriala a avut loc pentru prima data in Suedia, de-aceea multa vreme au fost
numite ,,chibrituri suedeze".
Astazi productia de chibrituri se bazeaza pe reteta lui Bottcher, din anul 1848. Astfel, betele din lemn de brad, plop, tei sau anin - sunt impregnate cu parafina si cu o solutie de azotat de
potasiu. Acestea fac lemnul sa se aprinda us, or si, apoi, sa se prefaca in carbune fara jar. Pe
capatul batului se afla clorat de potasiu §i sulfura de stibiu. Pasta de pe cutie, e compusa, in
general, dintr-un amestec de fosfor rosu, pulbere de sticla §i bioxid de mangan.
Pe langa ,,chibriturile de siguranta" (safety matches), in lume se mai produc §i ,,chibriturile cu
aprindere oriunde" (strike anywhere matches). Compozitia chimica a gamaliei acestor chibrituri
este un amalgam intre cele doua paste - cea din gamalie §i cea de pe cutie - pentru a se realiza
aprinderea prin frecare de orice suprafata. Dar, riscul de autoaprindere, necontrolata, este
suficient de mare pentru ca in multe tari acestea sa nu se produca.
Cu toate ca s-a reus.it fabricarea unor brichete economice si performante, de unica utilizare §i la
pret competitiv, nu s-a reus.it, inca, detronarea modestei a§chii de lemn cu caciulita chimica:
chibritul.

