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Autorii britanici rescriu
pove;tile biblice despre

Cr[ciun pe în\elesul copiilor
Jeanette Winterson, controversată scriitoare

britanică, a publicat recent "e Lion, the Unicorn
and Me", povestea Na;terii Domnului spusă din
punctul de vedere al măgarului din iesle, iar editurile
propun proiecte care rescriu miturile biblice pe
în\elesul celor mici. Cartea "e Lion, the Unicorn
and Me" a fost publicată la sfâr;itul lunii noiembrie.
Scriitoarea spune că a scris povestea pentru ca cei
mici să aibă acces la miturile universale în canonul
literar vestic. Winterson a modernizat povestea,
astfel încât măgarul câ;tigă ;ansa de a o căra pe
Maria la Betleem, după ce răspunde corect la o
întrebare cheie. Povestea a fost descrisă de critici ca
fiind o încruci;are între Na;terea Domnului ;i
una dintre pove;tile lui Rudyard Kipling.

O altă autoare, Janet Duggan, a scris "e
Christmas Story as Told by Assellus the Christmas
Donkey",  o poveste despre Na;terea Domnului, tot
din perspectiva măgarului, în urmă cu 20 de
ani. Duggan este de părere că, de;i povestea este
încântătoare, ;i-a pierdut din farmec în zilele
noastre, iar copiii iubesc pove;tile ;i animalele.

Editura americană Zonderkidz a produs o serie
de căr\i pentru copii cu imagini bazate pe pove;tile
din Biblie. Căr\ile sunt folosite de părin\ii ai căror
copii au fost educa\i în obiceiurile islamice, evreie;ti
sau hindu. Părin\ii spun că este important ca micu\ii
lor să ;tie aceste pove;ti care fac parte din cultura
\ării, chiar dacă nu sunt cre;tini.

Panoul de la Auschwitz cu celebrul slogan
“Munca te face liber” a fost furat

Panoul cu celebrul slogan în limba
germană "Arbeit macht frei" (Munca te face
liber) aflat deasupra por\ii fostului lagăr
Auschwitz-Birkenau, din sudul Poloniei, a
fost furat, a anun\at vineri poli\ia. Poli\ia crede
că inscrip\ia din Auschwitz a fost furată la
comanda unui colec\ionar privat. "Panoul a
fost furat în jurul orei 6.00. Un câine al poli\iei
a fost pus pe urmele ho\ilor", a declarat un
purtător de cuvânt al for\elor de ordine.

"Este o profanare a locului în care mai
mult de un milion de persoane au fost
asasinate. Este o ru;ine", a declarat purtătorul
de cuvânt al muzeului, Jaroslaw Mensfeld.
"Este primul caz de furt atât de grav în acest
loc. Cel care a făcut acest lucru ;tia foarte bine
ce fură", a subliniat el. Inscrip\ia din fier forjat
nu era dificil de dat jos de pe poartă. 

Germania nazistă a exterminat în
perioada 1940-1945 1,1 milioane de persoane

în acest lagăr, dintre care un milion erau evrei.
Lagărul de exterminare de la Auschwitz

a fost fondat de SS in iunie 1940 în suburbiile
ora;ului Oswiecim, aflat în teritoriile poloneze
anexate de cel de-al III-lea Reich.

Auschwitz-Birkenau este închis pe timpul
nop\ii ;i păzit. Poli\ia viziona vineri diminea\ă
imaginile de la camerele de supraveghere.

Poli\ia a lansat o anchetă ;i prefectul
a promis sus\inere. Zeci de poli\i;ti, înso\i\i
de câini, au fost trimi;i la fa\a locului ;i baraje
ale poli\iei se află pe drumurile din zona
ora;ului Oswiecim. Poli\ia poloneză a promis
o recompensă de 1.200 de euro pentru orice
informa\ie care ar duce la găsirea inscrip\iei
;i la arestarea celor vinova\i. Liderul istoric al
sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, s-a
declarat ;ocat. "Este de necrezut. Sper că totul
se va dovedi o glumă macabră a unor ho\i de
fier vechi care nu ;tiau ce fură", a adăugat el.

Recoltarea strugurilor pentru vinifica\ie trebuie bine
aleas[. Strugurii trebuie s[ ajung[ la maturitatea deplin[,
atunci c]nd se realizeaz[ concentra\ia maxim[ de zah[r.

Este recomandat[ verificarea concentra\iei de zah[r
pentru a lua decizia privind recoltarea. Desciorchinarea
este o opera\ie care trebuie f[cut[ ̀ n folosul calit[\ii vinului.

Presarea se face cu ustensilele tradi\ionale. Opera\iunea
`ncepe prin exercitarea unei presiuni foarte mici ;i se mai
str]nge atunci c]nd s-a oprit scurgerea mustului. Astfel se
previne `nfundarea co;ului presei. Formarea armoniei
vinului este dosebit de important[. 

Se `mplinesc 20 de ani de la Revolu\ia din
decembrie 1989. Ca ̀ n fiecare an, ne ̀ ndrept[m din
nou g]ndurile cu recuno;tin\[ ;i aducem un pios
omagiu celor care `n 1989 au c[zut la Timi;oara,
Bucure;ti, Sibiu ori `n alte localit[\i. 

Dac[ obiectivele Revolu\iei au fost atinse doar
`n parte, responsabilitatea nu poate fi aruncat[ `n
niciun caz asupra eroilor. Avem datoria s[ nu uit[m
c[ trebuie s[ ap[r[m drepturile c];tigate p]n[ acum
- libertatea de exprimare e unul din ele.
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Supersti\ii ;i tradi\ii la t[ierea 
;i prepararea porcului

Duminic[ 20 decembrie 2009

Costa Carei a militat pentru apropierea
culturilor rom]n[ ;i maghiar[
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SIDA, cea mai mare
minciun[ din

istoria medicinei?
Timp de 30 de ani, SIDA a fost

considerat[ una dintre cele mai
înfrico;ătoare boli ale planetei. În
ultima perioadă, omenirea s-a
confruntat cu amenin\area
gripelor, iar SARS a semănat
panică la nivel global. Dar unde
sunt milioanele de mor\i pe care
le promiteau aceste boli? - se
întreab[ scepticii.  Conform
medicului irlandez Gor Shirdel,
doctor în medicină, 6.000 de
doctori ;i cercetători din toată
lumea s-au raliat ideii că SIDA
poate fi vindecată. "Indiscutabil,
imunodeficien\a exist[. Atunci
c]nd pacien\ii cu deficien\e
imunitare sunt expu;i virusurilor
sau bacteriilor mor de
tuberculoz[, de pneumonie, de
surmenaj ;i salmonella. SIDA este
asociat[ cu zeci de boli care nu
sunt legate direct de ea. Nicio
persoan[ nu a murit, propriu-zis,
de SIDA. Este doar o afacere
profitabil[ pentru marile
companii farmaceutice ;i pentru
organiza\iile medicale
interna\ionale", a dat asigur[ri
doctorul Gor Shirdel.

Au trecut 20 de ani de c]nd 
7 tineri s[tm[reni au murit 

`n Revolu\ie

Costa Carei s-a născut în 10 decembrie 1909 la
Sanislău în familia lui Dimitrie Coltău şi a Corneliei
Popfiu. În actul de naştere nou-născutul este
înregistrat cu numele de Dimitrie Coriolan Coltău. 

La data naşterii lui Coriolan tatăl său ocupa funcţia
de contabil la Banca “Arina” din Sanislău. Alături de
cei doi vrednici preoţi greco-catolici care au oficiat
botezul, tatăl lui Costa Carei a avut un mare rol în
înfăptuirea Marii Uniri în părţile Careiului.

Ziua `n care se taie porcul este un moment
de s[rb[toare ̀ n familie. Supersti\iile spun c[ ̀ n
aceast[ zi, dac[ cei s[raci nu au un porc, trebuie
s[ taie alt animal, m[car o g[in[. Ziua ̀ ncepe de
diminea\[, c]nd gospodarii vor scoate animalul
de sacrificiu ̀ n curte ;i vor preg[ti locul special
pe care `l vor afuma dup[ t[iere. Cei care
sacrific[ ;i asist[ la t[ierea porcului nu trebuie
s[ fie persoane miloase, deoarece porcul moare
greu ;i carnea nu va fi bun[. PAgInA 9 PAgInA 4
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Iosif Komaromi ne d[ sfaturi pre\ioase
pentru ob\inerea unui vin de calitate

Revolu\ionari pe str[zile din Bucure;ti

Rachel McAdams a fost dependent[ de seriale
în copil[rie

Actri\a a mărturisit că visa să devină un star de seriale TV. :i iată că
destinul a vrut să fie undeva pe aproape. “Am crescut uitându-mă atât de
mult la televizor. Eram dependentă de serialele de televiziune. Am început
cu «Zile din via\a noastră», apoi «Another World» ;i am sfâr;it cu «General
Hospital». :i înainte de cină mă uitam la Oprah.” Obsesia ei pentru
seriale o determina chiar să chiulească de la ;coală pentru
a se uita la ele. “Mă prefăceam bolnavă tot timpul,
încât la un moment dat eram convinsă că a;a
este. În liceu, nu am dat aten\ie prea mare ;colii.
Am luat notele minime, ca să trec clasa.”
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Luni Joi

Delega\ia Permanentă a PNL a
adoptat luni o hotărâre prin care
mandatează o echipă, condusă de liderul
Crin Antonescu, să negocieze cu toate
partidele parlamentare formarea unui
Guvern, inclusiv cu PDL, iar, în cazul în
care PNL va nominaliza premierul, acesta
va fi Antonescu.

Liderul PNL, Crin Antonescu, a
declarat că liberalii au decis începerea
negocierilor pentru formarea Guvernului
cu toate partidele parlamentare, inclusiv
cu PDL, cu anumite condi\ii, excluzând
un Guvern alcătuit în jurul PDL.

Antonescu a subliniat că cerin\ele
PNL nu sunt deloc flexibile ;i a sus\inut
că, oricum, un eventual Cabinet din care
să facă parte ;i partidul său nu-i poate
include, de exemplu, pe membrii unui
Guvern care au fost deja demi;i printr-o
mo\iune de cenzură. Pre;edintele PNL a
sus\inut că, în situa\ia în care condi\iile
partidului său nu vor fi întrunite,
liberalii nu văd niciun motiv pentru
a acorda sus\inere parlamentară unei
formule PDL-UDMR-minorită\i, decât
pe anumite proiecte foarte specifice, în
măsura în care vor fi considerate
importante.  ":i în opozi\ie vom face
opozi\ie într-un mod pu\in diferit", a spus
liderul PNL, care preferă "opozi\ia fermă".

PSD cere comisie excep\ional[
de investigare a alegerilor

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
declarat că este în interesul său, dar ;i al
lui Traian Băsescu, de a se repeta al doilea
tur al alegerilor, pentru că a intra într-un
mandat preziden\ial sub suspiciunea că
acesta a fost câ;tigat prin fraudă este "o
povară ;i o formă de blestem".

"Reconfirm demersul extrem de
energic cu privire la aflarea întregului
adevăr cu privire la alegerile preziden\iale.
Suntem absolut convin;i că probele
administrate în fa\a Cur\ii
Constitu\ionale, probe extrem de clare ;i
care arată o masivă ;i premeditată
fraudare a turului doi, vor avea
consecin\ele pe care le a;teptăm din partea
Cur\ii ;i din partea institu\iilor abilitate
ale statului român", a subliniat Geoană la
finalul ;edin\ei forului de conducere al
PSD. 

Curtea de Apel Bucure;ti a înregistrat,
luni, o cerere a PSD de anulare a
procesului verbal încheiat de BEC
referitor la turul II al alegerilor
preziden\iale, primul termen pentru
judecarea cererii fiind fixat pe 5 ianuarie
2010. ~n timp ce liderul PSD, Mircea

Geoan[, continu[ s[ conteste rezultatul
alegerilor preziden\iale ;i corectitudinea
acestora, parlamentarii social-democra\i
au `nceput s[-;i dea demisiile din partid.

PDL nu negociaz[ postul de
prim-ministru

Conducerea PDL a adoptat, luni, o
rezolu\ie în care se spune că democrat-
liberalii au fundamentul politic ;i moral
pentru a solicita postul de prim-ministru
într-un Guvern care să fie sprijinit de
PDL, PNL, UDMR, minorită\i ;i grupul
independen\ilor din Parlament.

"PDL apreciază că forma\iunile
politice de pe scena politică românească
trebuie să renun\e la retorica de campanie
;i principala preocupare a politicienilor
trebuie să fie găsirea principalelor solu\ii
politice pentru o majoritate parlamentară
capabilă să sus\ină un guvern în perioada
următoare", se arată în textul rezolu\iei
adoptate în unanimitate, luni, de către
Biroul Permanent Na\ional al PDL.
Democrat-liberalii sus\in că este necesară
constituirea unei majorită\i parlamentare
în care să intre PDL, PNL, UDMR, grupul
minorită\ilor na\ionale ;i grupul
parlamentarilor independen\i.  

Mar\i

Majoritatea PDL -UDMR - minorită\i
- independen\i, invocată de premierul
Emil Boc ca op\iune în cazul în care PNL
refuză intrarea la guvernare, are 239 de
parlamentari, în urma recentelor demisii
ale unor senatori ;i deputa\i PSD ;i PNL.
Astfel, PDL ;i-a asigurat mar\i majoritatea
cu dezertorii din PSD ;i PNL.

Potrivit Constitu\iei, Parlamentul
acordă încredere Guvernului cu votul
majorită\ii deputa\ilor ;i senatorilor, astfel
că, pentru asigurarea acestei majorită\i,
sunt necesare 236 de voturi "pentru", din
totalul de 471 de parlamentari. PDL,
UDMR, grupul minorită\ilor ;i
parlamentarii independen\i au în acest
moment, împreună, 239 de voturi. PDL
are 166 de deputa\i ;i senatori, UDMR 31,
grupul minorită\ilor are 18 deputa\i, iar
din grupurile de independen\i fac parte,
în urma demisiilor de luni ;i de mar\i, 16
deputa\i ;i opt senatori. PNL are 78 de
parlamentari, iar PSD+PC are 153 de
mandate de deputat ;i senator.

Liderul PDL Vasile Blaga a declarat că
mandatul conducerii PDL este de a
negocia un Guvern în care premierul să
revină PDL ;i a adăugat că, personal, ar
vedea un guvern de 14-15 ministere, iar
Lucian Croitoru ar fi bun la Finan\e.

Blaga a adăugat că există posibilitatea
ca PNL ;i UDMR să primească fiecare un
post de  vicepremier în viitoarea
guvernare. "Există această posibilitate, ca
toate cele trei partide să aibă câte un post
de vicepremier.

~n PSD `ncepe lupta pentru
preluarea conducerii

Odat[ cu recunoa;terea ̀ nfr]ngerii lui

Geoan[ `n PSD `ncepe lupta pentru
preluarea conducerii partidului.

Fostul vicepre;edinte al PSD Ioan Rus
a declarat că o parte dintre cei care conduc
în momentul de fa\ă PSD trebuie "să
dispară de acolo". Rus a spus că nu va
candida pentru ;efia PSD, nefiind interesat
de această func\ie. Întrebat cine trebuie să
dispară din conducerea PSD, dacă Mircea
Geoană, gruparea Hrebencic, Marian
Vanghelie ;i al\ii fac parte dintre cei la care
se gânde;te, Rus a răspuns< "Cu siguran\ă
că da. Geoană a început un proces de
reformare a partidului, noi l-am sprijinit
cu toate puterile noastre, nu vreau să fac
nicio sugestie neapărat, dar în locul lui
mi-a; depune mandatul ;i a; ie;i încă o
dată la bătaie, să argumentez faptul că nu
eu însumi am gre;it, ci cei din jurul meu,
eventual, sau că sunt al\ii mai vinova\i
decât mine". Rus a men\ionat că
"expertiza" lui Năstase ;i Mitrea poate fi
utilă, "dar să-;i vadă fiecare locul său".

Deputatul Mădălin Voicu a declarat
mar\i că este momentul să intre în discu\ie
o schimbare a conducerii PSD, inclusiv a
pre;edintelui partidului, Mircea Geoană,
arătând că sunt deja oameni în partid care
pregătesc o "formulă corectă a conducerii".

Pre;edintele Traian Băsescu a
anun\at, joi, că l-a desemnat pe
pre;edintele PDL, Emil Boc, pentru
func\ia de premier, men\ionând că a făcut
acest lucru luând în considerare
propunerea democrat-liberalilor. ~n acest
fel, primul-ministru demis s-a
transfoarmat `n premier desemnat.
B[sescu a spus că s-a văzut, la consultările
de miercuri de la Cotroceni, că unele
partide nu au ie;it din campania
electorală, iar altele au probleme interne.

:eful statului a men\ionat că se vede
nevoit să adopte o solu\ie pe care o poate
asigura în momentul de fa\ă pentru ca
România să-;i rezolve prioritatea zero<
existen\a unui Guvern ;i adoptarea
bugetului. Dup[ anun\area premierului
desemnat, a ̀ nceput s[ se contureze ;i lista
posibilului cabinet Boc patru. Din acesta
vor face parte o serie din actualii mini;trii
PDL, c[rora li se vor al[tura trei mini;tri
;i un vicepremier din UDMR. Dup[ ce
liderii PDL ;i UDMR, Emil Boc ;i Marko
Bela, au b[rut palma, se poate spune c[
Ardealul va conduce Rom]nia. 

PNL ;i PSD trec `n opozi\ie 
;i rup alian\a preelectoral[

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat joi că liberalii vor face opozi\ie de
dreapta Guvernului Boc ca un partid de
dreapta, că alian\a cu PSD se încheie ;i că
unirea eforturilor cu acest partid se va
face când va fi necesară, dar o colaborare
punctuală în Parlament este posibilă.

"N-am găsit nici cea mai mică
deschidere, domniile lor (PDL) vor alcătui
Guvernul, noi vom rămâne în opozi\ie",
a anun\at Antonescu. El a precizat că mai
multe detalii despre felul în care va face
partidul său opozi\ie va da după învestirea
Guvernului.  Liderul PSD, Mircea
Geoană, a declarat că partidul pe care `l
conduce va reprezenta "contraponderea
democratică" ;i "alternativa" fa\ă de
"derapajul" ;i "acumularea excesivă de
putere în mâna unui singur om ;i în mâna
propriei camarile", el criticându-l pe
Traian Băsescu că nu a învă\at nimic din
propriile gre;eli.

Vineri

Miercuri S]mb[t[

Pre;edintele Traian B[sescu i-a
convocat miercuri la consult[ri pentru
formarea noului guvern pe liderii
partidelor politice parlamentare< UDMR,
PNL, PSD ;i PDL. Au fost invita\i la
discu\ii ;i reprezentantan\ii grupului
minorit[\ilor na\ionale ;i ai
parlamentarilor independen\i.

~nainte de ̀ nt]lnirile de la Cotroceni,
Curtea Constitu\ională a validat noul
mandat de pre;edinte al lui Traian
Băsescu. ~n paralel, au avut loc negocieri
`ntre partidele politice. Concluzia acestora
a fost c[ UDMR eclude varianta unui
guvern PSD-PNL-UDMR. PNL ;i PSL nu
au g[sit posibilitatea unei ̀ n\elegeri. PDL

nu acceptă Guvern condus de un liberal
sau un independent, PNL nu acceptă
premier PDL. PSD nu a discutat cu PDL,
dar nu accept[ un premier democrat-
liberal, iar PNL va respecta UDMR chiar
dac[ nu vor guverna `mpreun[.
Independen\ii ;i minorit[\ile sus\in `n
orice condi\ii noul guvern.

Declara\iile de la Palatul Cotroceni
arat[ c[ liderul PNL, Crin Antonescu, `;i
continu[ disputa cu ;eful statului, iar PNL
se radicalizeaz[. 

La r]ndul s[u, pre;edintele PSD,
Mircea Geoan[, ;i-a ̀ ndulcit tonul adoptat
`n campania electoral[ ;i dup[ pierderea
alegerilor preziden\iale.

Două func\ii de vicepremier, 15
portofolii ministeriale, plus unul fără
portofoliu, perspectiva unui guvern cu
independen\i sau fo;ti social-democra\i,
o varian\[ de guvern care se definitiveaz[
la sf]r;itul acestei s[pt[m]ni.

Noua variantă de guvern pare
structurată pe cea propusă în trecut de
către Liviu Negoi\ă. UDMR va primi trei
locuri de ministru ;i un post de
vicepremier, care ar urma să fie ocupat
de liderul forma\iunii, Marko Bela. Lupta
se dă însă pentru marele minister care va
fi creat prin comasarea Dezvoltării
Regionale cu ministerul Turismului. De;i
UDMR ar fi dorit acest portofoliu pentru
el, democrat-liberalii se opun deoarece o
vizează pe Elena Udrea pentru ocuparea
acestui post. Astfel, participarea UDMR

la guvernare alături de PDL nu va aduce
maghiarilor ministerele pentru care ei
au luptat la repetatele negocieri de după
turul al doilea al alegerilor. Potrivit unor
surse din cadrul Uniunii, în acest
moment Dezvoltarea Regională sau
Comunica\iile nu revin UDMR.
Democrat-liberalii le-au pregătit, în
schimb, maghiarilor Sănătatea, Cultura
;i Mediul. Surse din UDMR spun că o
parte dintre reprezentan\ii Uniunii sunt
nemul\umi\i de negocierile pe care
conducerea UDMR le-a purtat cu PDL,
sus\inând că aceasta ar fi putut ob\ine
portofolii mult mai importante, mai ales
că fără sprijinul maghiarilor democrat-
liberalii nu ar fi putut forma Guvernul.

Premierul Boc se gr[be;te s[ ob\in[
`nvestitura Parlamentului c]t mai repede.

Cu Boc ;i Marko `n frunte,
Ardealul conduce Rom]nia

Crin Antonescu continu[ disputa cu
B[sescu, Geoan[ `;i `ndulce;te tonul

Se definitiveaz[ lista Cabinetului Boc

Vicepre;edintele PDL, Cezar Preda,
solicită conducerii partidului ca, în
cursul negocierilor pentru formarea
noului Guvern, să nu renun\e la
Ministerul Culturii în favoarea UDMR,
fapt care ar constitui o gre;eală pe care
PDL ar urma să o deconteze pe termen
mediu ;i lung.

Într-un comunicat de presă dat
vineri diminea\ă publicită\ii, deputatul
Cezar Preda cere PDL să nu renun\e la
Ministerul Culturii ;i Cultelor deoarece
partidul ;i-a asumat un parteneriat cu
biserica. "Ministerul Culturii ;i Cultelor
trebuie să fie responsabilitatea PDL
pentru că ne-am asumat un parteneriat
social cu Biserica. Dacă echipa de
negociere s-a dus cu gândul să păstreze
pentru fiecare câte un minister ;i să dea
Ministerul Culturii ;i Cultelor UDMR-
ului, atunci a făcut una dintre cele mai
mari gre;eli politice din ultimii ani",
sus\ine Preda. El a afirmat că acordarea
acestui portofoliu unui reprezentant al
UDMR va face ca tot PDL să plătească
anumite costuri politice pentru această
decizie. "Încă sper să nu se facă această
gre;eală", se mai spune în comunicatul
citat. Schema noului Guvern îi include
pe aproape to\i liderii importan\i ai PDL

care au fost mini;tri ;i în guvernul
precedent, dar apar ;i nume noi precum
Daniel Funeriu ;i Raluca Turcan pentru
Educa\ie, respectiv Cultură, potrivit unor
surse din PDL. Turcan ar putea fi
propusă pentru Ministerul Culturii
având ca atu faptul că este pre;edinte al
comisiei de specialitate din Camera
Deputa\ilor, dar ;i faptul că filiala din
care provine, Sibiu, a ob\inut un scor
foarte bun la alegerile preziden\iale.
Portofoliul de la Cultură este dorit însă
;i de UDMR, pentru Kelemen Hunor.

Potrivit unor surse din UDMR,
conducerea a decis ca pre;edintele
Uniunii, Marko Bela, să ocupe func\ia de
vicepremier (post de\inut ;i în cadrul
guvernării Tăriceanu). De asemenea,
pre;edintele executiv al UDMR,
Kelemen Hunor,  va prelua portofoliul
Culturii, senatorul Uniunii Cseke Attila
pe cel al Sănătă\ii, iar Laszlo Borbely pe
cel al Mediului. UDMR ar fi preferat
ministerul Dezvoltării Regionale, însă
maghiarilor li s-a transmis că acesta va
fi alocat Elenei Udrea, ministerul
urmând să aibă ;i o componentă de
turism. Liderii UDMR au precizat că
portofoliile men\ionate nu se vor
schimba.

PDL nu ar vrea s[ cedeze UDMR
Ministerul Culturii ;i Cultelor

PNL `ncepe negocierile pentru intrarea la guvernare

PDL ;i-a asigurat majoritatea cu dezertorii din PSD ;i PNL



7 tineri din Satu Mare ;i-au dat via\a
pentru idealurile Revolu\iei din 1989
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ISTORIE

Se `mplinesc 20 de ani de la
Revolu\ia din decembrie 1989. ~n
acel decembrie al lui ‘89 prea
c[lduros pentru o lun[ de iarn[,
`n seara zilei de 16, un grup de
timi;oreni s-au adunat `n fa\a
casei pastorului reformat Laszlo
Tokes pentru a protesta
`mpotriva hot[r]rii judec[tore;ti
de a fi evacuat. Mul\imea, ale c[rei
r]nduri s-au `ngro;at cu cet[\eni
de diferite confesiuni, ;i care a
`nceput s[ scandeze lozinci
anticomuniste, continu]nd `n
seara de 17, a constituit sc]nteia
Revolu\iei. V[rsare de s]nge a fost
nu numai la Timi;oara, ci ;i `n
alte locuri din \ar[. Sc]nteia s-a
propagat la Bucure;ti pe 21
decembrie, c]nd imensitatea
måul\imii ie;ite `n strad[ nu a
putut fi oprit[ nici chiar de
gloan\ele uciga;e, de tancurile
care nu se mai opreau nici m[car
peste copii sau femei gravide.

~n zilele Revolu\iei au c[zut `n \ar[
peste 1.000 de persoane, o mare parte
dintre ele aflate la o v]rst[ t]n[r[.
Menirea unui cotidian este ;i aceea de
a-i cinsti pe eroii neamului, de a
readuce `n memoria tuturor idealurile
pentru care s-au jertfit ace;tia. 

Ca `n fiecare an, ne `ndrept[m din
nou g]ndurile cu recuno;tin\[ ;i
aducem un pios omagiu celor care `n
1989 au c[zut la Timi;oara, Bucure;ti,
Sibiu ori `n alte localit[\i.  Dac[
obiectivele Revolu\iei au fost atinse
doar `n parte, responsabilitatea nu
poate fi aruncat[ `n niciun caz asupra
eroilor. Avem datoria s[ nu uit[m c[
trebuie s[ ap[r[m drepturile c];tigate
p]n[ acum - libertatea de exprimare e
unul din ele.

Din cei peste 1.000 de eroi, 7 sunt
din jude\ul Satu Mare< Raluca Mihaela
S[l[jan, Gyorgy Sofalvi, Csaba Gergely,
Antal Szabo, Ioan Marinel Ciul, Mihaly
Kiraly, Grigore Viorel Zimbru.

Raluca Mihaela S[l[jan

Era student[, a c[zut `mpu;cat[ `n
ajunul Cr[ciunului, cu credin\a c[
Dumnezeu `i va fi r]nduit un loc `n
"nem[rginite P[;unile cerului", a;a cum

ar[ta ̀ ntr-un poem scris de ea cu pu\in
timp `nainte< 

"V[z]ndu-m[, pesemne, sup[rat[, /
Domnul Meu ;i Dumnezeul Meu /
~ntr-un senin g]nd astfel mi-a / gr[it<
"Dar vino, Copila Mea, `n / Albastre
P[;unile Cerului, / Te voi primi cu
drag[ inim[ ̀ n / ~nalt[ ~mp[r[\ia Mea."
/ Mi-am r]nduit astfel via\a s[ fiu /
M]ndr[ de locul pe care Domnul Meu
/ ;i Dumnezeul Meu l-a r]nduit / ;i mi
l-a oferit cu nesf]r;it[ / bl]nde\e `n
nem[rginite P[;unile / Cerului."

Tat[l Raluc[i, cunoscutul gazetar ;i
scriitor Dorin S[l[jan, care a plecat ;i
el dintre noi, publica la 7 ani de la
Revolu\ie o "Scrisoare din eternitatea
imediat[", din care spicuim c]teva
r]nduri< 

"~mi pare sincer r[u, drag[ Ralu, c[
mare lucru nu aveam cum s[ aflu despre
secerarea ta intempestiv[ dintre tinerii
t[i prieteni bucuro;i, nevoie mare, c[
Revolu\ia tinerilor a izb]ndit. Au tras
`n voi armata, securi;tii, poli-mili\i;tii
;i g[rzile patriotice. Au tras ;i bezmeticii
c[rora li s-au dat pe m]n[ arme pentru
a protegui un regim ̀ n c[dere liber[. |ii
bine minte cum, pe str[zile capitalei, se
striga< "Jos comuni;tii!", "Jos securi;tii!"
Camarila lui Iliescu, Brucan,
St[nculescu, Militaru, Voican et comp.
a `ndoliat ;i `ndurerat \ara, pentru a se
coco\a pe osul puterii...

Te `mbr[\i;[m cu mult drag,
oriunde te-ai afla! S[ fiu ceva mai
aproape de somnul t[u `nve;nicit, am
poposit c]teva s[pt[m]ni bune la
S[tmar. Cu g]nduri curate, revigorante
;i `n[l\[toare. O lum]nare, o crengu\[
de brad ;i un strop din vinul bun de la
S[rv[zel am rev[rsat la cre;tetul t[u
`nm[rmurit. Acum, c]nd scriu aceste
r]nduri ̀ nfrigurate, sunt doar la o b[taie
de arip[ de tine, Raluca. Dumnezeu s[-
\i ocroteasc[ zborul t[u t]n[r ̀ n ̀ naltul
cerurilor pale.

Flori dalbe de m[r ;i florile
colinzilor aburite-n fere;ti s[-\i
p[zeasc[ somnul t]n[r, nevinovat.
Dumnezeu s[ te aib[ `n mare Paza Sa,
iar corul `ngerilor s[ ne trimit[ acum,
la cump[na dintre ani, un semn de
benevolen\[, de `nvrednicire ;i
`mb[rb[tare, pentru destinul nostru ̀ n
dureroas[ desf[;urare, `n absen\a ta
temporar[. C[ci e;ti ;i te sim\im printre
noi, ̀ n eternitatea de-o clip[, pe glodul
acesta albastru de p[m]nt, pe care ne
cutreier[m via\a sc]rbos de
p[m]ntean[. Te `mbr[\i;[m cu mult

drag, oriunde te-ai afla, `n eternitatea
celor 7 ceruri ;i `n eternitatea durerii
noastre imediate..."

Gyorgy Sofalvi

Militar `n termen la Br[ila, a c[zut
pe data de 27 decembrie. :i tat[l lui a
murit, dar `n urm[ cu 11 ani acesta ne
declara< "Sunt m]ndru de el ;i acum,
bine`n\eles cu doliu `n suflet, dar
m]ndru de el ;i de copiii no;tri care ;i-
au dat via\a pentru democra\ia rom]n[
;i european[... Nici dac[ a; avea cinci
vie\i nu l-a; putea uita pe eroul meu, pe
eroii no;tri jertfi\i pe altarul na\iunii.
Cred c[ blestemul acela invocat de tat[l
Raluc[i ̀ ntr-o frumoas[ poezie o s[ \in[
p]n[ ce este ̀ n via\[ ultimul dintre c[l[ii
care i-au ucis pe copiii no;tri."

Csaba Gergely

A fost `mpu;cat `n Craiova, `n
timpul luptelor cu "peste 800 de
terori;ti", a;a cum ̀ i scria el mamei sale
`n ultimele zile ale lui '89. De fapt, dup[
cum se ar[ta ulterior, a fost ̀ mpu;cat de
colegii din unitatea militar[ vecin[, cu
care s-a luptat unitatea din care f[cea
parte, consider]ndu-l fiecare terorist
pe cel[lalt.

Antal Szabo

F[cea parte dintr-un grup de 30 de
voluntari care au luat cu asalt un bloc
de unde tr[geu a;a-numi\ii terori;ti.
Atunci a c[zut ciuruit de gloan\ele
comuniste.

Ioan Marinel Ciul

Era elev-locotenent la :coala de
Ofi\eri Militari din Sibiu. Moartea lui a
venit ca un fulger. P[rin\ii eroului ne
relatau atunci c]nd i-am vizitat< "Era
mereu primul la ;coal[, era primul ;i la
;coala de ofi\eri ;i a fost primul ;i la
moarte. Ultima oar[ l-am v[zut `n 20
august 1989, c]nd a fost acas[. ~n ziua
aceea a plecat `napoi la Sibiu ;i nu s-a
mai `ntors dec]t `n sicriu. Colegii lui
care ne-au c[utat dup[ moartea lui ne
spuneau c[ `n octombrie voia s[ vin[
acas[ ;i a fost foarte nemul\umit c[ nu
l-au l[sat. Zicea c[ oricum va veni acas[
de Cr[ciun. Apoi au `nceput
problemele la Timi;oara ;i nu a fost
l[sat acas[ nimeni. ~n ultima scrisoare

pe care ne-a trimis-o, nu a pomenit
nimic din cele ce se petreceau `n \ar[. 
~n Sibiu, c]nd a `nceput Revolu\ia,
primul secretar Nicu Ceau;escu nu a
dat voie ca militarii s[ ias[ din cazarm[.
Apoi i-a scos totu;i s[ fac[ ni;te
cordoane ̀ n fa\a ;colii. A venit ordinul
ca `n ora; s[ ias[ 4 TAB-uri cu solda\i,
ca s[ patruleze pe str[zi. B[iatul nostru
era `n una din cele 4 ma;ini blindate.
Dup[ ce au ie;it ̀ n ora; au primit un alt
ordin. Adic[ din cele 4 TAB-uri 2 s[ se
`ntoarc[ `n unitate, asupra c[reia se
tr[gea. TAB-ul lui Marinel a fost primul
care a ajuns. A vrut s[ intre `n unitate
pe la poarta num[rul 4. Marinel a
cobor]t ;i ̀ n acel moment asupra lui s-
a tras cu focuri de mitralier[. Cei care
tr[geau erau ni;te masca\i afla\i `n
cl[direa Mili\iei, care era vizavi de
sediul unit[\ii militare. Colegii lui ne-
au spus c[ se tr[gea ;i de pe acoperi;ul
Mili\iei."

Ca ;i Raluca, ;i Marinel era ̀ nzestrat
cu harul de a scrie poezii minunate. Cu
pu\in timp `nainte de Revolu\ie, parc[
anticip]nd cele ce urmau, o scrisese pe
urm[toarea<

"M[ las purtat de cuv]nt
Prin iluzii, speran\e de;arte...
Dar idealul meu se va `mplini

cur]nd
~n morm]nt, ̀ n pustiul morm]nt.

C]nd un clopot se va zbate bizar,
Voi fi un cadavru prin noapte,
Iar un sicriu ̀ mi va acoperi barbar 
:i ultimele ;oapte.

O via\[ ucis[ de soart[
Asemenea st]ncii roase de valuri,
La cap[tul singur[t[\ii
Pe tristele maluri.

O, mare! Te voi `mbr[\i;a `n zori
Purtat de valul sf]nt
C[ci mi-e fric[ de nori
:i de pustiul morm]nt."

Mihaly Kiraly

A murit ̀ n noaptea de 22 decembrie
f[c]ndu-;i datoria de soldat la o unitate
militar[ din Bucure;ti.  De;i era
`ncorporat doar de trei luni, avea vitejia
unei c[tane b[tr]ne. C]nd au fost
`ntreba\i solda\ii "Cine vrea s[ ias[ afar[
;i s[ lupte? E pe via\[ ;i pe moarte!", el
a fost primul care s-a oferit.

Grigore Viorel Zimbru

Militar `n termen la o unitate din
R]mnicu V]lcea, a fost r[pus de gloan\e
`n timp ce ap[ra Aeroportul
Interna\ional Otopeni. Tat[l s[u ne
relata cu durere< “l-au `mpu;cat acolo
din gre;eal[. Cei care au tras au fost
v]n[torii de munte ;i nu terori;tii. Ei pe
ei s-au `mpu;cat. El era `ntr-un TAB
din acela, cum vedem pe la televizor, ;i
c]nd au ajuns la Otopeni au v[zut c[
`naintea lor era oprit un alt TAB. S-au
oprit ;i ei l]ng[ el, s[ vad[ ce se
`nt]mpl[. S-a crezut c[ ei sunt securi;tii.
Avea deja 9 luni de armat[. A fost
omor]t acolo, dar noi nu am aflat dec]t
dup[ 2 s[pt[m]ni. A murit ̀ mpu;cat tot
de rom]ni, care este cea mai amar[
durere. 

A fost un b[iat minunat ;i `l iubea
tot satul, at]t fetele, c]t ;i b[ie\ii. Dup[
ce a murit el, p]n[ ;i dansurile la
Ciuperc[ au ̀ ncetat. A fost jale mare ̀ n
cas[. L-am `nmorm]ntat ;i i-am f[cut
un morm]nt frumos.

Din p[cate nu ne-a fost u;oar[ via\a.
Am avut 8 copii, dar 3 ne-au murit.
Dup[ Grigore a murit ;i Viorel, la 23 de
ani, apoi Maria care avea 42 de ani.

Mai am doar o singur[ poz[ cu
Grigore. ~n fotografie este ̀ mpreun[ cu
un alt soldat, care i-a fost prieten. Avea
atunci 95 kg ;i era un b[iat solid, bun
la toate. Cine l-a `mpu;cat nu se ;tie ;i
nici nu avem speran\e s[ afl[m
vreodat[.”

Pe piatra funerar[ de la morm]ntul
lui Grigore Zimbru stau scrise ni;te
versuri, asemenea altor morminte din
cimitir. Primele versuri, care evoc[
atmosfera de Cr[ciun din 1989, sunt
urmate de alte 12 versuri relat]nd
ultimul drum al TAB-ului ̀ n care se afla
;i Zimbru Grigore. Iat[ primele versuri<

“Bradul era `mpodobit la noi `n
cas[,

Vinul adus ;i el din pivni\[ pe
mas[,

Mama punea colaci `n cuptor la
copt,

Era diminea\a pe la ora opt,
~ncepea ajunu’ de Cr[ciun,
Era dup[ o noapte, cum s[ v[

spun?”

Cristina Bursuc

Din cei peste 1.000 de eroi c[zu\i ̀ n decembrie 1989, 7 sunt din jude\ul Satu Mare< Raluca Mihaela
S[l[jan, Gyorgy Sofalvi, Csaba Gergely, Antal Szabo, Ioan Marinel Ciul, Mihaly Kiraly, Grigore
Viorel Zimbru.

Raluca Mihaela S[l[jan Mihaly Kiraly Ioan Marinel Ciul Grigore Viorel Zimbru Antal Szabo
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Supersti\ii ;i tradi\ii legate de
t[ierea ;i prepararea porcului
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Bătrânii considerau capra ca fiind
animalul care dă semne dacă vremea va
fi bună sau rea. La origini, ˝jocul caprei˝
(omorârea, bocirea, înmormântarea,
învierea) a fost un ceremonial grav, de
cult. De-a lungul timpului acesta a devenit
un ritual menit să aducă prosperitate în
anul care vine. În zilele noastre, acest joc
a rămas un pretext pentru o revigorare a
unor tradi\ii din bătrâni, etalarea unor
costume, covoare, ;tergare în culorii vii.

Colindatul deschide de obicei ciclul
celor 12 zile ale sărbătorilor de Anul Nou.
La sate, cu colinda merg copii ;i flăcăii.
Ace;tia sunt organiza\i într-o ˝ceată˝, cu
o ierarhie bine stabilită, existând un
conducător ;i un loc de întâlnire. În trecut,
flăcăii cu vârste cuprinse între 18-20 ani
erau cei care mergeau la colindat. Ace;tia
î;i găseau o ̋ gazdă˝ la care stăteau pe toată
perioada sărbătorilor ;i nu aveau voie să
umble singuri pe uli\ele satului, ci doar în
ceată. Tot ce se petrece în această perioadă
trebuie sa aibă un caracter augural,
colindele caracterizându-se prin crearea
unei atmosfere pline de optimism în care
se formulează dorin\e ;i năzuin\e ale
oamenilor, acestea atingând chiar limitele
fabulosului. Obi;nui\i deja cu colindele
vechi, românii nu au ;tiut să-;i păstreze
;i să exploateze trăsătura aceasta de
originalitate. Ba mai mult, au importat
ritmuri ;i cântece de sărbători ce nu au de
a face cu specificul poporului român. 

Tradi\ia colindatului se mai păstrează
în Bulgaria ;i Ucraina. Ungurii au preluat-
o din Transilvania ;i ;i-au adaptat-o. Cu
toate acestea, numai românii au reu;it să
păstreze fondul originar, latin al vechilor
"calende". 

În Grecia, masa de Crăciun are în
mijloc o pâine tradi\ională, iar după ospă\
masa nu se strânge, pentru ca Iisus să aibă
cu ce-;i potoli foamea.

În Suedia, cea mai importantă zi este
Ajunul Crăciunului, pentru care este
pregătită o masă specială, cu ;uncă, pe;te
;i fasole. Acesta este ;i prilejul cu care
rudele î;i fac daruri. Mul\i suedezi merg
la biserică în diminea\a zilei de Crăciun.

În SUA, cu cinci săptămâni înainte de
Crăciun, în fiecare duminică, americanii
aprind câte o lumânare. În seara
Crăciunului, toate acestea sunt reaprinse
pentru a sărbători Na;terea Domnului.
La masă se mănâncă curcan, iar
specialitatea Crăciunului este o prăjitură
cu fructe confiate.

În Cuba, cea mai importantă perioadă
este Ajunul Crăciunului, denumită
"nochebuena” ("Noaptea cea bună”).
Masa tradi\ională înseamnă pentru
cubanezi friptură de porc, fasole neagră
servită cu orez ;i plante tradi\ionale
(Yuca) sub formă de piure. Familiile se
reunesc ;i, într-o groapă săpată în pământ
;i plină de cărbuni acoperi\i cu frunze de
bananier, frig un porc întreg.

În Noua Zeelandă sunt urmate vechile
tradi\ii engleze în ceea ce prive;te masa
tradi\ională de Crăciun< curcan, budincă
de stafide ;i salate reci. Nimeni nu
consideră Crăciunul complet fără
prăjitura "Pavlova”, preparată din bezea ;i
decorată cu kiwi, căp;uni ;i fri;că.

Colindul ;i mersul 
cu capra

Obiceiuri culinare de
Cr[ciun `n alte \[ri

Obiceiul bradului de Crăciun a fost
împrumutat din Europa apuseană. Se
presupune că ar apar\ine de fapt lumii
germane păgâne, de unde a fost treptat
asimilat de cre;tinism. La noi datina
împodobirii unui pom sau a unei ramuri
verzi se întâlnea numai la nuntă (bradul
de nuntă ) sau la moartea unui flăcău sau
fete mari. Ca obicei de Crăciun, era
practicat până la sfâr;itul secolului al
XIX-lea de nem\ii care locuiau la ora;e.
După primul război mondial acest obicei
s-a răspândit pe tot teritoriul \ării.

Pomul de Cr[ciun

Mai sunt cinci zile p]n[ la
marea s[rb[toare a Na;terii
Domnului. ~n duminica de azi, 20
decembrie, credincio;ii `l
pr[znuiesc pe Sf]ntul sfin\it
mucenic Ignatie, purt[torul de
Dumnezeu (Teoforul). Preg[tirile
sunt ̀ n toi, iar colindele r[sun[  ̀ n
fiecare cas[.

Sf]ntul Ignatie Teoforul a fost urma;
al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii
Antiohiei dup[ Evod, iar `mpreun[ cu
Policarp, episcopul Bisericii Smirnei, au
fost ucenici ai Sf]ntului Evanghelist Ioan.
C]nd `mp[ratul Traian a trecut prin
Antiohia `mpotriva par\ilor, Sf]ntul
Ignatie a fost adus ̀ naintea lui. ~mp[ratul
l-a cercetat ̀ ndelung ;i a v[zut c[ nu poate
fi ̀ ntors de la credin\a ̀ n Hristos. De aceea
a fost chinuit `ndelung ;i `n felurite
chipuri, dar ar[t]ndu-se mai tare dec]t
chinurile a fost trimis legat la Roma, p[zit
de zece osta;i, ca s[ fie dat m]ncare
fiarelor s[lbatice. ~n drum spre Roma, a
`nt[rit Bisericile din cet[\ile prin care
trecea ;i se ruga s[ fie m]ncat de fiare, "ca
s[ ajung, spunea el, p]ine curat[ lui
Dumnezeu". ~n Roma a fost aruncat `n
stadion ;i a fost sf];iat de leii slobozi\i
asupra lui, de i-au r[mas numai oasele
cele mari. Pe acestea le-au adunat cre;tinii
;i le-au dus `n Antiohia. Se spune c[
Sf]ntul Ignatie a fost Copilul pe care l-a
apucat de m]n[ St[p]nul Hristos ;i l-a
luat `n bra\e ;i a zis< "De nu se va smeri
cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va
intra `n `mp[r[\ia cerurilor" ;i "Cel ce va
primi pe un prunc ca acesta `n numele
Meu, pe Mine M[ prime;te". De aceea a
fost numit purt[tor de Dumnezeu. Pe
Sf]ntul Ignatie l-a cinstit cu un cuv]nt de
laud[ ;i cel `ntre sfin\i p[rintele nostru
Ioan Gur[ de Aur. 

T[ierea porcului `nainte 
de Cr[ciun

~n preajma acestei zile, `n gospod[rii
`ncep ;i t[ierile de porci. Se spune c[ ziua
de Ignat este aceea;i cu ziua zeit[\ii solare
celebrate ̀ n antichitate, care moare pentru
a rena;te peste c]teva zile, drept pentru
care se fac sacrificii animaliere. Este o
tradi\ie care n-a fost ̀ nt]lnit[ ̀ n Asia dec]t
`n India, ;i `n Europa doar la rom]ni ;i

arom]ni. Este considerat[ vechea
s[rb[toare a zeului hindus Shiva, zeul
soarelui.

Ziua `n care se taie porcul este un
moment de s[rb[toare `n familie.
Supersti\iile spun c[ `n aceast[ zi, dac[
cei s[raci nu au un porc, trebuie s[ taie alt
animal, m[car o g[in[. Ziua `ncepe de
diminea\[, c]nd gospodarii vor scoate
animalul de sacrificiu `n curte ;i vor
preg[ti locul special pe care `l vor afuma
dup[ t[iere. Cei care sacrific[ ;i asist[ la
t[ierea porcului nu trebuie s[ fie persoane
miloase, deoarece porcul moare greu ;i
carnea nu va fi bun[. De asemenea,
b[tr]nii zic c[ `n noaptea de dinainte de

Ignat animalele viseaz[ c[ vor fi
sacrificate.

Dup[ ce porcul a fost p]rlit `ntreg, se
va `ncepe tran;area ;i `mp[r\irea
organelor ;i a c[rnii. Gospodina va separa
sl[nina, carnea, organele, picioarele ;i
capul pentru a le prepara. Sl[nina se
s[reaz[, carnea se separ[ `n func\ie de
preparatul culinar pentru care este
destinată< sarmale, fripturi, pomana
porcului. Dup[ t[iere se bea \uic[ fiart[ ;i
vin, iar mai apoi, dup[ ce treaba `n
gospod[rie este gata, se serve;te pomana
porcului.

Cine lucreaz[ `n Ziua de Ignat

va c[dea bolnav

~n ziua de Ignat nu se lucreaz[, mai
ales c[ `n acest an este chiar `n Sf]nta zi
de duminic[. Exist[ o serie de supersti\ii
pe care cei din mediul rural le \in ;i ast[zi.
Dac[ cineva lucreaz[ altceva `n ziua de
Ignat va c[dea bolnav ;i va avea convulsii,
la fel ca porcul c]nd este t[iat. ~n ajun se
fierbe gr]u din care m[n]nc[ to\i cei din
cas[, iar ce r[m]ne se d[ p[s[rilor a doua
zi `n zori. Dup[ ce porcul este tran;at, se
caut[ s[ se vad[ dac[ ̀ n inim[ nu are s]nge
"`nghe\at" - dac[ nu, `nseamn[ c[
proprietarul va avea noroc la bani. Untura
de porc negru este folosit[ la vr[ji. De
Boboteaz[, femeile duc o parte din untur[
la preot pentru sfin\ire, iar apoi o
p[streaz[ pentru a-i unge pe cei care
sufer[ de junghiuri ;i dureri de picioare.
De asemenea, cei care erau b[nui\i c[ vor
ajunge strigoi erau un;i cu untur[ de porc
negru. ~n ajun de Ignat, vr[jitoarele umbl[
s[ "ia bel;ugul" caselor, iar gospodinele
`mpr[;tie mei ;i gr]u `n fa\a casei ;i a
acareturilor.

O alt[ supersti\ie de Ignat este crucea
pe care o fac bunicii pe fruntea nepo\ilor
cu s]nge de porc, pentru a fi feri\i de boli.
Dupa ziua de Ignat ;i p]n[ la Cr[ciun
femeilor le este interzis s[ toarc[. ~n
schimb, acestea trebuie s[ se preg[teasc[
cu toate cele trebuincioase pentru masa
de Cr[ciun< sarmale (care, de fapt, nu se
servesc chiar ̀ n ziua ̀ n care au fost f[cute),
c]rna\i, tob[, leb[r ;i alte bun[t[\i din
carne de porc, dar ;i pr[jituri la care se
foloseste untura de porc. Mitul conform
c[ruia untura nu este s[n[toas[ ar trebui
contrazis, deoarece untura este de fapt un
detoxifiant pentru organism, at]ta timp
c[t este proasp[t[ ;i nu pr[jit[.

~n alte \[ri, t[ierea porcului nu este o
tradi\ie ;i nu predomin[ at]t de mult `n
preparatele culinare de Cr[ciun. De pild[
`n Anglia, Fran\a ;i Germania sunt
onorate g]sca ;i curcanul, ̀ n Italia orezul
cu pui, ̀ n Spania un preparat asem[n[tor
cu nuga (turron). Doar `n \[rile
scandinave, pe l]ng[ carnea de ren ;i de
miel, este adus[ la mas[ ;i costi\[ afumat[
de porc. ~n Rusia, bor;ul e la mare cinste.

~ns[ nic[ieri `n emisfera nordic[ nu
se acord[ at]ta importan\[ porcului, ca
animal de sacrificiu, ;i par s[ nu existe
tradi\ii at]t de vechi cu privire la masa de
Cr[ciun ca `n Rom]nia.

A consemnat :tefania Cri;an

Mai sunt c]teva zile până la Crăciun
;i mul\i dintre noi visează deja la
alimentele interzise pe perioada postului.
Tenta\i să recuperăm c]t mai multă
m]ncare, într-un timp mai scurt, nu vom
face altceva dec]t să umplem camerele de
gardă ale spitalelor. 

Menajat de alimentele bogate în
grăsimi ;i de dulciuri pentru o perioadă
lungă de timp, organismul nostru se
resimte odată cu prima masă luată de
Crăciun. Av]nd în vedere că sistemul
imunitar este slăbit din cauza unui aport
insuficient de vitamine, care nu s-au
regăsit în alimentele specifice postului, se
poate produce oric]nd un dezechilibru al
metabolismului. În niciun caz nu începe\i
sau nu încheia\i ziua cu piie, tobă sau
friptură. Micul dejun ar putea fi constituit
din lactate (br]nză, lapte, unt, iaurt simplu
ori cu fructe) sau cereale, în timp ce ultima
masă a zilei, cina, poate cuprinde fructe
sau legume, explică medicii nutri\ioni;ti.
"Nimeni nu-;i propune să mănânce de
Crăciun alături de carnea de porc c]t mai
multe legume. Dacă vom m]nca 500 de

grame de legume ;i 300 de grame de
fructe, atunci nu vom mai avea probleme
din cauza cărnii de porc. Legumele nu
trebuie consumate numai fierte, ci ;i sub
formă de salate. Indicat ar fi ca nicio masă
să nu ducă lipsă de salată (ro;ii, castrave\i,
\elină, salată verde)", spune un medic.
Desertul poate fi un fruct sau un sirop de
portocale sau grapefruit. Acestea se
recomandă mai ales în sezonul rece,
datorită con\inutului ridicat de vitamine
(efectele antiinfec\ioase sunt atribuite
vitaminei C). Să ne plimbăm cel pu\in o
oră pe zi Mare aten\ie la condimente,
substan\e fără valoare nutritivă care se
adaugă în timpul preparării m]ncării. În
pofida gustului bun pe care îl au, ele au o
influen\ă asupra sistemului nostru
digestiv< exercită secre\iile digestive, cresc
apetitul culinar ;i favorizează instalarea
fermenta\iei la nivelul intestinului gros. 

Capitolul cu privire la alimenta\ia de
Crăciun nu poate fi închis fără a aminti ;i
despre substan\ele care au o ac\iune
stimulantă, cea mai răspândită dintre
acestea fiind alcoolul.

M[m]nc[ s[n[tos de s[rb[tori

După ce au dovedit deja că ciocolata
neagră este o bună sursă de antioxidan\i
;i de acizi gra;i benefici organismului,
cercetătorii sus\in că aceasta previne ;i
excesele alimentare din perioada
Crăciunului. Acest studiu efectuat recent
de cercetătorii de la Universitatea din
Copenhaga a demonstrat faptul că
ciocolata neagră, spre deosebire de cea cu
lapte, scade poa de dulciuri ;i alimente
bogate în grăsimi.

Un număr de 16 tineri bărba\i, cu o
bună stare de sănătate ;i cu o greutate
corporală medie, cărora le plăceau ambele
sortimente de ciocolată (neagră ;i cu
lapte), au participat la acest experiment
încruci;at, care a avut ca scop
descoperirea modului în care cele două
tipuri de dulciuri influen\ează apetitul.

Voluntarii au participat la două teste
separate. În timpul primului dintre
acestea, ei au mâncat 100 de grame de
ciocolată neagră, iar în timpul celui de-al

doilea, ciocolată cu lapte. Cu 12 ore
înainte de experiment, ei nu au mâncat
nimic altceva. Ambele varietă\i de
ciocolată au avut acela;i număr de calorii.

În cele cinci ore care au urmat,
speciali;tii au monitorizat apetitul
voluntarilor. La două ore ;i jumătate după
ce au mâncat ciocolata, participan\ilor la
acest experiment le-a fost oferită pizza ;i
li s-a spus să mănânce până când apare
senza\ia de sa\ietate. Cantitatea de pizza
necesară pentru satisfacerea senza\iei de
foame a bărba\ilor care au consumat
anterior ciocolată neagră a înregistrat cu
15% mai pu\ine calorii decât cantitatea
consumată de cei care au mâncat ciocolată
cu lapte. Acest procent a fost considerat
de cercetătorii danezi dreptul unul
"semnificativ". Totodată, ciocolata neagră
i-a făcut pe voluntarii din grupul care a
consumat acest sortiment să mănânce mai
pu\ine dulciuri ;i alimente sărate sau
bogate în grăsimi.

Ciocolata neagr[ previne excesele
alimentare 
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Vinul absoarbe u;or gaze ;i mirosuri str[ine. Astfel se compromite definitiv. Depozitarea unor materiale ca ulei,
chimicale, produse petroliere, zarzavaturi intrate `n putrefac\ie ;.a. `n aceea;i `nc[pere trebuie evitată. PASIUNI

Iosif Komaromi este o
persoan[ bine cunoscut[ la nivel
de jude\. Cu diverse ocazii a fost
`nt]lnit ca pre;edinte de juriu `n
cazul concursurilor locale de
vinuri nobile. El este permanent
preocupat de a-;i `mbog[\i
cuno;tin\ele `n domeniul
viticulturii ;i a vinifica\iei. 

Lu[rile sale de cuv]nt la concursurile
de vinuri sunt adev[rate lec\ii ̀ n materie
de specialitate. Cuno;tin\ele sale bogate
`n ale viei ;i vinului l-au f[cut s[ devin[
lector la o serie de cursuri de ;colarizare
a viticultorilor din jude\ care s-au dovedit
interesa\i de acest aspect.

Cine `l cunoa;te mai pu\in pe Iosif
Komaromi ar fi tentat s[ spun[ c[ are `n
fa\[ un inginer horticol. Adev[rul este c[
acest careian preocupat de viticultur[ ;i
vinifica\ie, un specialist `n materie, este
de meserie inginer zootehnist. Dar iat[ ce
ne-a spus despre pasiunea sa.

Komaromi a fost confirmat ca
degust[tor de vinuri

De copil ;i-a dorit s[ devin[ un bun
viticultor, implicit un specialist `n
producerea ;i p[strarea vinurilor nobile.
Timpul a trecut ;i a urmat studii
superioare `n domeniul agriculturii, dar
nu ̀ n horticultur[. N-a renun\at la ideea
de a se pune la punct prin sistem
autodidact cu am[nuntele ;i subtilit[\ile
ce privesc vinul.

~n urm[ cu aproximativ 35 de ani ;i-
a pus `n valoare pasiunea. A cultivat vi\[
de vie nobil[. Nu s-a mul\umit doar s[
aib[ c]\iva ari cu vie. A plantat ;i `ngrijit
o bun[ vreme 18 ari de vie nobil[ proprie.
Deteriorarea st[rii sale de s[n[tate l-a
silit, la insisten\ele familiei, s[ renun\e la
a fi cultivator. S-a produs o anume
ruptur[ `n sufletul s[u. Dorea s[-;i
menajeze s[n[tatea, dar nu putea renun\a
la pasiunea de o via\[. Sim\ea nevoia de
a deveni un bun sf[tuitor al podgorenilor.
:i-a procurat literatur[ de specialitate din
Ungaria ;i din Rom]nia. A avut o serie
de colabor[ri cu speciali;ti de talie
na\ional[ ;i chiar interna\ional[. A citit
mult[ literatur[ de specialitate. |ine ;i
acum pasul cu nout[\ile `n materie.
Pentru a-;i putea pune `n valoare
cuno;tin\ele teoretice ;i practice `n
producerea ;i p[strarea vinului, a sus\inut
la institute de specialitate o serie de teste
care s[-l confirme ca degust[tor de vinuri.
Confirmarea nu s-a l[sat a;teptat[. A fost
membru ̀ n jurii al[turi de nume mari de
speciali;ti `n ale viticulturii, precum
Csavosi Gyorgy ;i Dorin Popa,
personalit[\i recunoscute ̀ n nem[rginita
lume a vinifica\iei. Ob\inerea atestatului
de degust[tor l-a f[cut s[ fie nelipsit `n
ultimii 6-7 ani de la cele mai `nsemnate
concursuri de vinuri nobile din jude\.

El a \inut s[ men\ioneze faptul c[
atestatul pe care `l de\ine nu `i d[
posibilitatea de a arbitra vinuri `n
concursuri interjude\ene, regionale sau
na\ionale. Asta pentru c[ nu este membru
al asocia\iei degust[torilor autoriza\i de
vinuri din Rom]nia (ADAR).

Condi\ii de redegustare

Cu o doz[ de resemnare, Iosif
Komaromi ne-a spus c[ documentul care
atest[ c[ este degust[tor de vinuri nu i-
ar permite spre exemplu s[ fac[ aprecieri
`n caz de marketing atunci c]nd ar fi
vorba despre departajarea unor vinuri
pentru fondul pie\ii, stabilirea pre\urilor
de v]nzare. Tot el ne-a spus c[ `n cazul
`n care la un concurs cu cinci degust[tori
exist[ diferen\[ de punctare de maximum

un punct `ntre cele acordate, proba se
redegust[ f[r[ a se preciza care este
num[rul probei. Redegustarea o propune
secretariatul tehnic al concursului. 

~n varianta `n care sunt ;apte
degust[tori, ̀ n cazul diferen\ei de punctaj
de un punct pre;edintele juriului poate
exclude cele dou[ aprecieri extreme. Este
vorba despre punctajul maxim ;i minim.
La calcularea mediei se iau `n seam[ `n
acest caz doar cinci degust[tori.

Cur[\enia, termenul de ordine
`n vinifica\ie

Iosif Komaromi ne-a prezentat ;i
c]teva sfaturi utile viticultorilor din
jude\ul nostru. Pentru ob\inerea vinurilor
de calitate superioar[ m[surile care
trebuie respectate sunt multiple.
Calitatea vinului ob\inut va depinde `n
parte `nc[ de unele condi\ii privind
recoltarea strugurilor. Se continu[ apoi
cu vasele folosite ̀ n vinifica\ie. Cur[\enia
este termenul de ordine.

Potrivit celor incluse `ntr-o carte `n
curs de apari\ie semnat[ de Iosif
Komaromi, intitulat[ "Manual de
vinifica\ie", "mustul ;i vinul se prepar[, se
fermenteaz[ ;i se depoziteaz[ ̀ n ̀ nc[peri
speciale, potrivite scopului, respectiv `n
cram[, pivni\[ etc." ~nc[perile trebuie s[
fie suficient de spa\ioase ;i curate.
Umiditatea optim[ a aerului este de 83-
88%, iar temperatura optim[ este
cuprins[ `ntre 7 ;i 14 grade Celsius, f[r[
devia\ii pronun\ate. La temperaturi mai
joase fermenta\ia este lent[, iar
dezvoltarea ;i maturarea vinului sunt
prelungite.

De multe ori micul gospodar este
nevoit a fermenta ;i a depozita vinul `n
pivni\e, beciuri sau alte `nc[peri care nu
au temperatura constant[. Solu\ia nu este
deloc ideal[, dar ;i ̀ n aceste condi\ii vinul
poate fi men\inut s[n[tos ;i curat dac[
aerul `n `nc[pere este curat, proasp[t ;i
se respect[ `n totalitate m[surile de
cur[\enie ;i igien[ privind `nc[perea,
butoaiele ;i tot inventarul de vinifica\ie.
Vinul absoarbe u;or gaze ;i mirosuri
str[ine. Astfel se compromite definitiv. 

Depozitarea unor materiale ca ulei,
chimicale, produse petroliere, zarzavaturi
intrate `n putrefac\ie ;.a. `n aceea;i
`nc[pere trebuie evitată.

Vase pentru păstrarea vinului

Butoiale din lemn sunt vase clasice
pentru p[strarea vinului. ~n butoaiele din
lemn maturarea vinului decurge normal,
`n condi\ii optime, de;i se poate lua `n
calcul pierderea cantitativ[ datorit[
porozit[\ii lemnului. Baloanele de sticl[
sunt perfecte pentru p[strarea vinului,
cur[\irea lor put]nd fi realizat[ ;i
men\inut[ u;or. Se recomand[ ca
baloanele de sticl[ umplute cu vin s[ nu
fie ̀ nfundate cu dop, ci cu sifon clocotitor,
pentru a preveni plesnirea. Vasele din
materiale plastice nu sunt `ntotdeauna
cele mai potrivite. Porozit[\ile permit
p[trunderea `n vin a mirosurilor str[ine
din mediul `nconjur[tor.

Tehnologia de prelucrare

Recoltarea strugurilor pentru
vinifica\ie trebuie bine aleas[. Strugurii
trebuie s[ ajung[ la maturitatea deplin[,
atunci c]nd se realizeaz[ concentra\ia
maxim[ de zah[r. Este recomandat[
verificarea concentra\iei de zah[r pentru
a lua decizia privind recoltarea.
Desciorchinarea este o opera\ie care
trebuie f[cut[ `n folosul calit[\ii vinului.

Presarea se face cu ustensilele
tradi\ionale. Opera\iunea `ncepe prin
exercitarea unei presiuni foarte mici ;i
se mai str]nge atunci c]nd s-a oprit
scurgerea mustului. Astfel se previne
`nfundarea co;ului presei.

Prelucrarea rapid[ a strugurilor dup[
recoltare are importan\[ primordial[. Se
recomand[ ca recoltarea s[ aib[ loc `n
orele reci de diminea\[ ;i ̀ nainte de mas[,
iar cantitatea recoltat[ s[ se prelucreze pe
parcursul zilei. ~nc[lzirea strugurilor `n
saci din material plastic predispune
pornirea proceselor oxidative, iar vinul
rezultat va avea miros de bo;tin[. Bo;tina
rezultat[ din struguri muceg[i\i sau
putrezi\i nu poate fi \inut[ deloc. Ea
trebuie prelucrat[ imediat, iar mustul
rezultat se trateaz[ cu metabisulfit de
potasiu 15-20 grame/hectolitru.

Schema tehnologiei de prelucrare
pentru vinurile albe este< culesul
strugurilor, desciorchinarea, zdrobirea,
scurgerea mustului, asamblarea
mustului, limpezirea mustului,
fermentarea alcoolic[, separarea vinului

de pe drojdie, tratarea vinului, maturarea
la butoi, stabilizarea ;i `mbutelierea.

~n cazul vinurilor ro;ii se procedeaz[
astfel ca ordine de efectuare a
opera\iunilor< culesul strugurilor,
desciorchinarea, zdrobirea, fermentarea
pe bo;tin[, tragerea lichidului de pe
bo;tin[, presarea bo;tinei, asamblarea
vinului, definitivarea fermenta\iei,
separarea vinului de pe drojdie, ̀ ngrijirea
vinului, consum sau maturare `n butoi.

Formarea armoniei vinului 

Formarea armoniei vinului este
dosebit de important[. Se fac opera\iuni
precum< reglarea con\inutului de zah[r,
reglarea con\inutului de alcool, reglarea
acidit[\ii, corectarea culorii, `ntinerirea
vinului. Preten\ia de baz[ `n decursul
execut[rii acestor opera\iuni este, ̀ nainte
de toate, cur[\enia. Cauza principal[ a
apari\iei bolilor ;i defectelor la vin este
igiena precar[ a vaselor de manipulare.

Boli ;i defecte ale vinului

Bolile vinului sunt multiple. Iat[
c]teva dintre ele< refermentarea, gustul de
drojdie, miros sulidric, descompunerea
drojdiei, casarea brun[, floarea vinului,
o\etirea, fermenta\ia malo-lactic[,
manitarea vinului, bor;irea vinului,
am[reala vinului, b[lo;irea vinului, izul
de ;oareci, mirosul pelargonic,
precipitarea proteic[, fermenta\ia tartric[
;i glicerinic[.

Vinul are ;i o serie de defecte precum<
precipitarea gelatinic[, casarea alb[
fosfato-feric[, casarea neagr[ tanoferic[,
casarea cuproas[, gust metalic, miros de
dioxid de sulf, gust de bo;tin[, gust de
lemn, gust de p[m]nt, petrol, fum ;i
chimicale, gust de obosit, gust de r]nced,
gust ;i miros de mucegai, izul de butoi,
izul de plac[ de filtru, gustul de dop.

Vinurile, ̀ n func\ie de t[ria alcoolic[,
pot fi clasificate astfel< 8-10% volume
alcool - slab alcoolic, 10-11,5% volume -
vin normal sau moderat alcoolic, 11,5-
12,5% volume - vin cu foc, `nfocat, 12,5-
13,5% volume - vin tare, 13,5-15%
volume - vin alcoolic, peste 15% volume
- vin arz[tor.

Text prelucrat de Ioan Ani\a; 

Iosif Komaromi a participat la zeci de concursuri de vinuri

Dac[ `\i dore;ti s[ `nlocuie;ti vinul
ro;u ;i ;ampania cu ceva mai exotic,
Culinar.ro ̀ \i recomand[ c]teva cocktail-
uri delicioase ;i parfumate pentru serile
reci de iarn[. Astfel, uit[ de ciocolata
fierbinte ;i prepar[ pentru tine ;i iubitul
t[u o b[utur[ savuroas[, care te va
`ndemna la leneveal[ ;i dragoste...

Whiskey Mac
Este o b[utur[ tare, care se

recomand[ a fi servit[ cald[, `ntr-un
pahar mare de vin! Ingrediente< whisky
sau scotch, vin ro;u ;i ghimbir. Se
amestec[ b[uturile `n propor\ii egale ;i
se adaug[ ghimbirul ca ;i condiment.
Vinul ̀ l pute\i fierbe ̀ n prealabil, dar f[r[
piper, scor\i;oar[ sau zah[r.

Amber Nectar
Se serve;te cald, dup[ mas[, al[turi

de o pl[cint[ cu mere. Ingrediente< un
cub de zah[r (brun) `nmuiat `n whisky,
100 ml lichior de piersici, sirop de ar\ar
;i ;ampanie. Lichiorul se `nc[lze;te
deasupra unui vas cu ap[, iar
ingredientele se amestec[ bine, p]n[ la
topirea zah[rului.

Boiler Maker 
O b[utur[ tare, pentru iubitorii de

bere! Ingrediente< 50 ml Bourbon sau
whisky foarte fierbinte amestecat cu o
halb[ de bere neagr[. Po\i folosi ;i tequila
sau votc[!

Cider Cup
Cidrul este foarte popular peste tot

`n lume ;i `l po\i consuma cald sau rece.
Ingrediente< lichior de portocale (30 ml),
rachiu de mere (50 ml) ;i vin alb. Se poate
folosi ;i vinul de mere!

Amaretto Sour
O b[utur[ am[ruie, perfect[ pentru

cei care iubesc gustul lichiorului
Amaretto! Ingrediente< 50 ml Amaretto,
suc proasp[t de l[m]ie, pu\in sirop de
ciocolat[, o linguri\[ de albu; de ou. Se
amestec[ toate ingredientele p]n[ ob\ii
o b[utur[ foarte spumoas[. 

e Corpse Reviver
O b[utur[ sofisticat[, at]t datorit[

ingredientelor, c]t ;i gustului unic,
extrem de savuros. Ingrediente< 50 ml
gin, 50 ml vin alb, 50 ml Cointreau, suc
de l[m]ie ;i o pic[tur[ de absinth sau
tequila. Gin-ul se `nc[lze;te sau se
flambeaz[ `n prealabil!

e Sandbagger
Un cocktail plin de culoare!

Ingrediente< o prun[ foarte coapt[, f[r[
coaj[, 1/2 de pahar de vin alb, 50 ml de
\uic[ de prune, 1/2 linguri\[ de zah[r,
c]teva buc[\ele de piersici din compot
sau dulcea\[. 

Referitor la alimenta\ia de Crăciun se
poate men\iona faptul c[ printre
substan\ele care au o ac\iune stimulantă
se num[r[r alcoolul.

Un pahar sau două de bere ;i un
păhăru\ de rachiu, gustate ocazional,
după masa festivă, nu fac niciun rău. Din
contră. Se spune că este indicat ca după
o masă copioasă să consumi alcool, în
cazul în care nu-\i este interzis, dar cu
modera\ie. Alcoolul excită secre\ia de
sucuri digestive, contribuind la digestia
grăsimilor. Însă abuzul de alcool are
repercusiuni serioase asupra sănătă\ii<
afec\iuni hepatice, gastrită, boli de inimă
;i renale etc. Mi;carea este foarte
importantă în men\inerea sănătă\ii< "În
aceste zile trebuie să ne plimbăm cel
pu\in o oră pe zi, în loc să stăm în fa\a
mesei sau a televizorului", conchide dr.
Fraga Paveliu.

Cocktail-uri aromate
pentru masa 
de Cr[ciun!

Alcoolul, recomandat
dup[ o mas[ copioas[

Iosif Komaromi ne d[
sfaturi pre\ioase pentru ob\inerea

unui vin de calitate



G]nduri ;i `nv[\[turi str[vechi 
despre Cr[ciunul rom]nesc 
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RELIGIE “G]nduri de Cr[ciun Rom]nesc! … Oare aflase-vor filosofi ;i p[stori rom]ni cari s[ v[ vesteasc[ ?!”

Cea mai frumoas[ ;i
mai iubit[ s[rb[toare de
peste an, Cr[ciunul, are
o vechime de peste dou[
milenii, fiind r[sp]ndit[
pe ̀ ntreg globul. Este cea
mai important[
s[rb[toare a cre;tinilor,
a;teptat[ cu mari emo\ii
;i bucurii at]t de cei mici,
c]t ;i de cei mari.
Semnifica\ia religioas[
este surprins[ `n 1926,
respectiv `n 1929, ;i ne
dezv[luie credin\e ;i
obiceiuri str[vechi
p[strate `n g]ndurile ;i
inimile cre;tinilor. 

Mul\i dintre noi ne-am
`ntrebat care a fost pricina
na;terii lui Iisus. Sf]ntul
evanghelist Luca ne spune c[
nu departe de locul unde s-a
n[scut Domnul ni;te p[stori
privegheau ;i st[teau str[ji
noaptea `mprejurul turmei
lor. La ei a venit un `nger al
Domnului ;i le-a spus c[ s-a
n[scut Domnul `n Viflaim,
ar[t]ndu-le ;i locul `n care `l
vor g[si. ~ndat[ ce `ngerul s-
a dus de l]ng[ ei, degrab[ au
alergat la Prunc ;i I s-au
`nchinat.  

Irod afl]nd vestea cea
bun[ (na;terea
M]ntuitorului) a c[utat s[-l
ucid[ pe Iisus, iar ca s[ nu-i
scape a ucis to\i pruncii de la
doi ani `n jos din \inutul
Viflaimului. Ce ar fi putut
c[uta `ngerul cu vestea cea
bun[ la Irod, c]nd acest tiran
nu s-a putut `n\elege
niciodat[ cu Iisus, c[ci ei nu
;tiau dec]t s[ prosteasc[ ;i s[
jefuiasc[ poporul? Primii
c[rora li se veste;te
f[g[duin\a din veac despre
na;terea M]ntuitorului sunt
ni;te p[stori, care tr[iau `n
aer curat ;i cu sufletul curat.
Ace;tia, ̀ ndat[ ce au v[zut pe
`nger, s-au sp[im]ntat. Dar
`ngerul i-a lini;tit ;i le-a spus<
“Nu v[ teme\i, c[ci iat[
vestesc vou[ bucurie mare,
care va fi la tot poporul".
~ngerul le veste;te acestora
bucuria cea mare pe care
lumea o a;tepta de 4.000 de
ani, pe care p[storii au
primit-o cu bucurie. 

~ndat[ ce s-a dus `ngerul
de la ei, au mers la Viflaim
s[-L vad[ pe M]ntuitorul ;i s[ I se
`nchine. De `ndat[ ce L-au cunoscut,
i-au ;i dat cinstea cuvenit[. 

Dup[ ce `ngerul a vestit p[storilor
aceast[ bucurie, `n v[zduh s-a adunat
o mul\ime de ̀ ngeri, care au spus ̀ ntr-
o c]ntare frumoas[< "M[rire lui
Dumnezeu `ntru cele de sus, pe
p[m]nt pace, `ntre oameni bun[
`nvoire". ~ngerii au spus c[ numai
oamenilor cu inim[ bun[ na;terea lui
Iisus le aduce bucurie, iar cei cu inima
bun[ sunt acei oameni care se roag[ la
Dumnezeu ;i tr[iesc cu toat[ lumea ̀ n
pace. Cel ce `;i bate capul s[ adune
averi, pe toate c[ile, mai ales cu ho\ia
;i t[lh[ria, `ngerul nu-i aduce de
Cr[ciun nicio bucurie, pentru c[ acesta
nu poate sim\i bucurii. Pentru tipul

acesta de oameni Cr[ciunul e ca ;i o
vreme secetoas[, l[s]ndu-i un gol `n
suflet, deoarece m]nc[rurile ;i
b[uturile alese, hainele noi ;i tr]nd[via
nu pot s[ sature sufletul din om. 

Obiceiuri str[vechi `nc[rcate
cu semnifica\ii religioase

Obiceiul de Cr[ciun este ca p[rin\ii
s[ cumpere copiilor lor haine ;i s[ le
dea de m]ncare mai bine, iar la lucru
nu-i pun pentru a putea merge la
biseric[, la fel cum au alergat ;i p[storii
la pe;tera din Viflaim. Bucuria
sufletului ;i bucuria trupului laolalt[
fac un om `ntreg. Iar `n ziua celei mai
mari bucurii suflete;ti p[rin\ii fac
copiilor cea mai mare bucurie

trupeasc[ ca s[ le fie `nv[\[tur[ de
minte< "toate bucuriile trupe;ti numai
atunci sunt adev[rate bucurii dac[ fac
bucurie ;i sufletului". De aceea, de
Cr[ciun nu ne bucur[m ̀ ngrijindu-ne
numai de trup, ci ;i de suflet. Mai
demult era scris `n legea bisericii ca
fiecare om ajuns la pricepere s[ se
spovedeasc[ ;i s[ se cuminece ̀ n postul
Cr[ciunului, deoarece ̀ n cazul ̀ n care
murea nu-l mai `ngropa preotul. 

~n multe p[r\i, cei mai mul\i
oameni a;teapt[ s[rb[toarea Na;terii
Domnului cu sufletul cur[\it de p[cate
prin taina sfintei m[rturisiri. Ace;tia
sunt cei care au parte de bucurie la fel
ca ;i p[storii din \inutul Viflaimului.
Lor nu le sun[ ̀ n zadar ̀ n urechi glasul
de bucurie al `ngerului, ci c]nt[

`mpreun[ cu cetele de ̀ ngeri ̀ n ziua de
Cr[ciun< "M[rire lui Dumnezeu `ntru
cele de sus. :i pe p[m]nt pace, `ntre
oameni bun[ `nvoire"! (Unirea
Poporului, anul VIII, Blaj, 1926, nr.
52)

Vestea primului Cr[ciun 
;i minunea Sfintei Elisabeta

Vestea primului Cr[ciun `n
sufletele Jidovilor a fost propunerea ca
icoana Sfintei Elisabete din casa regal[
a Arpadienilor Unguri s[ fie pus[ `n
bisericile noastre rom]ne;ti. Sf]ntei
Elisabeta i s-a dat ocazia s[ se m[rite
dup[ principele Ludovic de uringia.
Ea c]t a tr[it a fost o sf]nt[, f[c]nd
mil[ cu to\i s[racii ;i nec[ji\ii, p]n[ `n

momentul `n care r[m]ne
v[duv[ cu orfanii s[i.
Cumnatul s[u i-a sechestrat
averea, lu]ndu-i ;i zestrea
p[rinteasc[, fiind nevoit[
at]t ea, c]t ;i copiii ei s[
cer;easc[. Mai t]rziu
reprime;te zestrea. Fiind
surprins[ de cumnatul ei c[
`mparte p]ine s[racilor,
acesta a `ntrebat-o ce are `n
;or\, ea a a r[spuns c[ are
roze, ̀ ntradev[r deschiz]nd
;or\ul plin de roze proaspete
`n mijlocul iernii. La vederea
acelei minuni, cumnatul ei
s-a `ngrozit. 

Venind o foamete,
sfetnicii l-au sf[tuit pe
principe s[ v]nd[ scump
bucatele cele multe din
hambare, a;a cum fac ;i al\i
principi vecini, dar el s-a
l[sat `nduplecat de cererile
sfintei ca s[ v]nd[ cu pre\
moderat bucatele la oamenii
s[i. ~n acest fel a c];tigat,
c[ci dup[ ani de foamete au
venit ani `mbel;uga\i,
uringia a devenit mai
bogat[, iar \[rile principilor
vecini ;i-au pierdut
jum[tatea popula\iei de
foamete, iar cealalt[
jum[tate s-a f[cut de ho\i ;i
t]lhari. Astfel,  `n anii
roditori, `n loc s[ se
`mbog[\easc[, au s[r[cit ;i
mai tare din lipsa bra\elor
de munc[ necesare la
str]ngerea recoltei bogate. 

O propunere f[cut[
de un preot a fost legat[ de
cultul ei, care dac[ ar veni ;i
la noi `n Rom]nia ca noi
rom]nii s[ aducem icoanele
;i cultul ei `n bisericile
noastre rom]ne;ti, ca s[ fie
;i acas[ la noi `n Rom]nia-
Mare cum a fost `n
uringia ;i s[ fac[ ;i la noi
at]ta mil[ c]t[ a f[cut acolo
pentru nedrept[\ile
pricinuite de unguri. 

Aceste g]nduri au
fost exprimate de preotul
Zoril[, pentru ca cititorii s[
compare cu g]ndurile din
sufletele Jidovilor de la
vestea Na;terii lui Hristos
din Viflaim. (Graiul
Neamului, An III, Carei, 22
Decembrie 1929, No. 39-
40)

A consemnat
Dana Todea

Azi nou[ ne-a r[s[rit 
Domnul Isus Hristos,
Mesia cel prea dorit,
Domnul Isus Hristos,
Din fecioar[ s’a n[scut
Domnul Isus Hristos
:i cu lapte s’a crescut 
Domnul Isus Hristos.
Cu scutice s’a ‘nf[;at 
Domnul Isus Hristos
:i `n bra\e s’a purtat
Domnul Isus Hristos.
~n chip de rob s’a smerit 
Domnul Isus Hristos
:i pe noi ne-a m]ntuit
Domnul Isus Hristos!

“Na;terea lui Isus” - Icoan[ pe sticl[, Scheii Bra;ovului, sec. XIX, colec\ie particular[, Bucure;ti
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~nfiin\at ̀ n urm[ cu 35 de ani,
centrul posed[ un restaurant,
pensiune ;i ferm[ de cai ;i este
situat `n comuna Lajosmizse,
`ntre Budapesta ;i Kecskemet. ~n
2008 Tanyacsárda a fost intitulat
“Cel mai bun restaurant de la
\ar[“, fiind renumit datorit[
sutelor de conferin\e, nun\i,
evenimente familiale ;i desigur
prezent[ri spectaculoase cu cai.

Tradi\ia \[r[neasc[ p[strat[ de zeci
de ani face ca Tanyacsárda s[ fie azi
una din cele mai celebre gazde din
mediul rural, g[zduind p]n[ ̀ n prezent
mii de familii.

M]nc[ruri tradi\ionale
ungure;ti

Oferta sa zilnic[ de m]nc[ruri
g[tite dup[ re\ete tradi\ionale
ungure;ti,  originale, a ajuns pe
t[r]murile Europei, fiind considerate
cele mai conservatoare obiceiuri
p[strate `n secolul XXI.

Buc[tarii renumi\i ̀ n toate col\urile
lumii `mbin[ perfect gusturile
tradi\ionale cu cele moderne, servind
zi de zi cele mai gustoase m]nc[ruri
ungure;ti. Meniurile de s[rb[tori sunt
realizate astfel `nc]t orice om s[-;i
reg[seasc[ gusturile preferate
combinate cu programe festive
deosebite.

Acum 30 de ani, Tanyacsárda era
doar o c[su\[ simpl[ de lemn, `ns[ pe

parcursul anilor a trecut printr-o serie
de lucr[ri de dezvoltare, ajung]nd azi
un centru cu o capacitate de peste 100
de persoane.

Zon[ turistic[ ;i aer proasp[t

Lajosmizse, satul care g[zduie;te
Tanyacsárda, este o localitate celebr[
datorit[ fermelor de cai. ~n anul 1992,
pe l]ng[ "Vechea Tanyacsárda", s-a
construit ;i "Noua Tanyacsárda", unde
se organizeaz[ programe speciale de
echita\ie ;i prezent[ri cu cai.

Designul complexului este natural,
constructorii fiind inspira\i din vechile
case ;i ciururi \[r[ne;ti din sate, iar
zona ̀ n care este situat complexul este
recunoscut[ datorit[ aerului proasp[t
;i naturale\ei sale. Din aprilie p]n[ `n
octombrie, zilnic de la ora 12 iubitorii
de cai pot participa la prezent[ri de
echita\ie.

Tanyacsárda v[ a;teapt[ ̀ n orice zi
a anului, cu o invita\ie special[ pe
perioada s[rb[torilor. Meniul va fi
alc[tuit din specialit[\i gustoase ;i
tradi\ionale pline de surprize.

Pentru informa\ii, contacta\i<

Adresa< 6050 Lajosmizse, Bene
625.

Tel< 0036-76-356-010
Fax< 0036-76-356-576
E-mail<

tanyacsarda@tanyacsarda.hu
Webpage<

www.tanyacsarda.hu
G. Pu;ca;iu

Tanyacsárda, o vacan\[ tradi\ional[
pentru toat[ familia

Se apropie s[rb[torile de iarn[
cu pa;i repezi, iar tu `nc[ nu te-ai
decis ce vei face de Cr[ciun ;i
Revelion? E timpul s[ `\i pui
mintea la contribu\ie.

Informa\ia Zilei ̀ \i propune o vacan\[
de neuitat `n frumoasa sta\iune turistic[
Hajdúszoboszló. V[ prezent[m ofertele
de la Family Club Hotel, o minune de 4
stele, care a fost construit[ exclusiv pentru
a v[ r[sf[\a.

Magia Cr[ciunului

Family Club Hotel v[ a;teapt[ `n
perioada 23-26 decembrie (4 zile, 3 nop\i)
cu urm[toarele oferte<

- camer[ dubl[ - 35.000 /persoan[,
demipensiune

- camer[ single - 47.000 / persoan[,
demipensiune

- pat suplimentar pentru copii (5-12
ani) - 5.500 /copil

- apartamente - 59.000 /persoan[,
demipensiune

* Pre\urile includ< 4 zile, 3 nop\i,
demipensiune, cin[ festiv[ `n seara de
Cr[ciun, saun[, infrasaun[, fitness, acces
la bazine ;i alte accesorii gratuite. Copiii
sub 5 ani beneficiaz[ de gratuitate.

S[rb[toarea Anului Nou

Family Club Hotel vine `n
`nt]mpinarea dumneavoastr[ ;i a familiei
cu o ofert[ senza\ional[ pentru noaptea

de Revelion.
Astfel, `n perioada 29 decembrie - 4

ianuarie v[ propunem urm[toarele oferte<
- 3 zile ;i 2 nop\i - camer[ dubl[, mic

dejun - 37.500 /persoan[
- 4 zile ;i 3 nop\i - camer[ tripl[, mic

dejun - 44.500 /persoan[> camer[ dubl[,
demipensiune - 54.000 /persoan[>
camer[ single, demipensiune - 70.000
/persoan[

- 4 zile ;i 3 nop\i - copiii `ntre 5 ;i 12
ani, `ntr-o camer[ cu p[rin\i - 40.000
/copil

- 4 zile ;i 3 nop\i - apartament,
demipensiune - 71.000 /persoan[

- 5 zile ;i 4 nop\i - camer[ dubl[,
demipensiune - 62.000 /persoan[>
camer[ single, demipensiune - 83.000
/persoan[> copiii `ntre 5 ;i 12 ani, `n
aceea;i cameră cu p[rin\ii - 50.500 /copil

- 5 zile ;i 4 nop\i - apartament,
demipensiune - 81.000 /persoan[

* Pre\urile includ< cazare pe 2, 3, respectiv
4 nop\i, demipensiune, cin[ festiv[ `n
noaptea de Revelion, saun[, infrasaun[,
bazine, fitness ;i alte accesorii. Copiii sub
5 ani beneficiaz[ de gratuitate.

Pentru detalii contacta\i<

Family Club Hotel ****
4200 Hajdúszoboszló, Daru

zug 5/a.
Rezerv[ri< 0036-52-363-890
E-mail<

recepcio@familyclubhotel.hu
Web< www.familyclubhotel.hu

Gabriela P.

Cr[ciun ;i Revelion la Family Club Hotel



COPII TALENTA}I

Elevii de la Palatul Copiilor preg[tesc
megaspectacolul de Cr[ciun
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An de an, copii din `ntreg
jude\ul Satu Mare care au
`nclina\ii artistice, pasiona\i de
muzic[ ;i dornici s[ descopere
tainele vreunui instrument, se
`ndreapt[ spre  Palatul Copiilor
pentru a-;i cultiva talentele. Aici,
sub atenta `ndrumare a unor
cadre didactice calificate, copiii
sunt `ndruma\i spre anumite
cercuri. 

Activit[\ile desf[;urate la Palatul
Copiilor sunt diverse. Prin cursurile
organizate se r[spunde la multiplele
solicit[ri ale elevilor, dar ;i ale copiilor.
Cercurile frecventate de copii au `n
majoritatea lor at]t o latur[ teoretic[, c]t
;i una practic[. Printre aceste cercuri am
men\iona fanfara, muzica popular[,
pianul, tapiseria ;i altele. ~n cele ce
urmeaz[ v[ prezent[m c]teva repere din
activitatea unor cercuri.

Catedra de fanfar[, `nfiin\at[
`n urm[ cu ;apte ani

Ani la r]nd Palatul Copiilor din Satu
Mare nu a avut catedr[ de fanfar[,
activitate care odinioar[ era mult
apreciat[ mai ales `n localit[\ile
tradi\ionale ;v[be;ti. Muzica de fanfar[
este deosebit de apreciat[ de etnicii
germani. Asta mai ales pentru c[ `n
ultimii ani fanfarele ;i-au extins
considerabil repertoriul. Pe seama unor
prelucr[ri reu;ite, aria de cuprindere este
pe toate gusturile. 

Ideea `nfiin\[rii Catedrei de fanfar[
a apar\inut profesorului Mircea C]cu ̀ n
anul 2002. Dac[ la `nceputuri exista
teama de a nu g[si num[rul necesar de
copiii pentru `nfiin\area
compartimentelor indispensabile unei
fanfare, lucrurile s-au l[murit pe parcurs.
Muzica de fanfar[ a atins corzi sensibile
inclusiv `n sufletele fetelor.

Cre;terea `n timp a interesului fa\[
de ̀ nv[\area muzicii de fanfar[ a fost mai
mult dec]t evident[. Potrivit spuselor
profesorului dirijor C]cu, `n prezent
cercul de fanfar[ este frecventat de peste
50 de copii. Ei sunt repartiza\i pe dou[
nivele de instruire. ~n prima categorie -
preg[titoare - sunt aproape jum[tate din
cursan\i, iar la clasa de performan\[ sunt
a doua jum[tate. 

Copiii din grupa preg[titoare fac
eforturi mari pentru a putea intra c]t
mai repede ̀ n categoria performan\[. ~n
ultimii ani, a;a cum este o tendin\[ `n
`ntreaga Europ[, ;i la Satu Mare a crescut
considerabil interesul fetelor de a ̀ nv[\a
s[ c]nte la instrumentele specifice
fanfarelor. ~n unele momente s-a
constatat un num[r mai mare de fete
gata s[ se `nscrie la curs. Ca urmare a
acestei situa\ii, ;i `n prezent aproape
jum[tate din membrii fanfarei sunt fete.
Ele pot fi `nt]lnite c]nt]nd la piculin[
spre exemplu, dar nu se dau ̀ napoi de la
trombon, corn ;i chiar tub[.

Fanfara Palatului Copiilor din Satu
Mare a ajuns deja s[ tind[ spre
profesionalizare. Ca urmare a
numeroaselor ore de studiu individual ;i
apoi `n cadru organizat la repeti\iile `n
ansamblu, orchestra de care vorbim ar
putea fi asimilat[ cu o fanfar[ simfonic[.

Pentru a \ine pasul cu tendin\ele
interna\ionale `n acest domeniu al
pieselor muzicale, copiii de la Palat au
`nv[\at al[turi de piesele specifice
fanfarelor - mar;uri, polci, valsuri - ;i
prelucr[ri muzicale din repertoriul
universal (prelucr[ri din Abba, Boney'M,
Beatles, mar;uri de Strauss ;.a.)

Palmares bogat la concursuri

Existen\a unui cerc presupune ;i
participarea la o serie de competi\ii
specifice. Concursurile sunt cele care pot
evalua nivelul de preg[tire a
instrumenti;tilor. Fanfara copiilor
s[tm[reni a participat ̀ n cei ;apte ani de
existen\[ la o serie de ̀ ntreceri na\ionale
;i interna\ionale, de unde s-au `ntors cu
diplome care atest[ munca depus[ `n
domeniul performan\ei.

Ca exemplu ne-a fost dat[
participarea trei ani consecutivi la
Festivalul Na\ional al Fanfarelor de Copii
g[zduit de municipiul Tg. Mure;. La
fiecare edi\ie la care au c]ntat

instrumenti;tii s[tm[reni au dob]ndit
premii care i-au urcat pe podium. Nu
totdeauna premiile au fost pentru locul
I. Par\ialitatea juriului a fost cea care a
depunctat uneori fanfari;tii s[tm[reni.

~n vara acestui an copiii au participat
la un festival al fanfarelor la Nyiregyhaza-
Ungaria, intitulat Festivalul
Interna\ional al Fanfarelor ;i
Majoretelor. Majoretele care i-au ̀ nso\it
au fost de la Colegiul Na\ional "Ioan
Slavici" din Satu Mare.

Meritul `n ob\inerea premiilor mai
sus men\ionate ;i al particip[rii la
festivaluri na\ionale ;i interna\ionale
apar\ine `n principal muncii

con;tiincioase a componen\ilor fanfarei.
Profesorul C]cu a avut menirea de a
corecta unele deprinderi gre;ite ale
copiilor pasiona\i de muzica de fanfar[.

60 de pre;colari ;i elevi
frecventeaz[ cercul de pian

Unii dintre copila;i iubesc pianul ;i
`;i manifest[ dorin\a de a studia acest
instrument `nc[ de la v]rste fragede.
Profesoara de pian Mariana Moga ne-a
m[rturisit c[ ̀ n prezent la cercul de pian
al Palatului Copiilor Satu Mare studiaz[
60 de copii ;i tineri, cel mai mic av]nd

v]rsta de 5 ani;ori. Al[turi de profesoara
lor, copiii descoper[ tainele pianului,
devenind astfel micu\i muzicieni. ~nva\[
s[ iubeasc[ frumosul ;i se remarc[ `n
cadrul spectacolelor, festivalurilor ;i
concursurilor. 25 de copila;i
extraordinari au sus\inut s]mb[t[, 12
decembrie 2009, un concert la pian `n
cadrul celei de-a doua edi\ii a T]rgului
Mo;ului organizat de cotidianul
Informa\ia Zilei ;i Hotel Restaurant
Poesis `n colaborare cu Prim[ria
municipiului Satu Mare. ~n sala pictat[
a Hotelului Poesis, copiii ;i tinerii
preg[ti\i de profesoara Mariana Moga
au reu;it s[ ̀ i transpun[ pe spectatori ̀ n
lumea muzicii. 

Ansamblul “Codri;orul”
are acompaniamentul
asigurat chiar de copii

Cercul de muzic[ popular[ de la
Palatul Copiilor Satu Mare este condus
de profesorul Nicu Micl[u; din 15
noiembrie 1989. ~n momentul de fa\[,
acest cerc este frecventat de 90 de copii
;i tineri. ~nc[ de mici, copiii sunt ̀ nv[\a\i
de profesorul lor s[ iubeasc[ muzica ;i
tradi\iile noastre populare. Dup[ talentul
pe care ̀ l au, ace;tia ̀ ncep s[ studieze un
instrument, fie vioara, instrumentele de
suflat, fie contrabasul sau acordeonul.
Copiii cercului de muzic[ popular[ de la
Palatul Copiilor Satu Mare se constituie
`n Ansamblul folcloric “Codri;orul”, care
se num[r[ printre pu\inele forma\ii de
muzic[ popular[ din \ar[ cu
acompaniamentul asigurat chiar de
copii. Cercul are parteneriate cu
numeroase institu\ii de `nv[\[m]nt din
jude\ ;i se m]ndre;te cu participarea la
foarte multe concursuri ;i festivaluri at]t
pe plan na\ional, c]t ;i interna\ional. ~n
2009, Ansamblul folcloric “Codri;orul”
a c]ntat pe scene din ora;e mari din
Rom]nia, Polonia sau Ungaria. Tot anul
acesta a reu;it s[ ob\in[ premiul I la
Festivalul Interna\ional “Regele Brazilor”
din Prundul B]rg[ului, unde `n vara lui
2010 ansamblul s[tm[rean va participa
din nou, iar `n semestrul al II-lea
profesorul Nicu Micl[u; se axeaz[ pe
munca la repertoriu, cre;terea calit[\ii
activit[\ii la ore, totul pentru stabilirea
formelor de "atac" `n cadrul viitoarelor
festivaluri ;i concursuri. La cercul de
muzic[ popular[ se munce;te mult, dar
rezultatele nu `nt]rzie s[ apar[. Foarte
mul\i tineri care au frecventat acest cerc
gratuit ajung s[ fac[ `n via\a lor carier[
din muzica studiat[.

Megaspectacol 
`n 26 decembrie

Ca o dovad[ a `naltului nivel de
preg[tire al tinerilor care frecventeaz[ o
serie de cercuri `n cadrul Palatului
Copiilor din Satu Mare, pe 26 decembrie,
la ora 17, `n Sala Filarmonicii de Stat
"Dinu Lipatti" din Satu Mare va avea loc
pentru a ;asea oar[ `n ultimii ani un
megaspectacol intitulat "Str[lucesc stele
de Cr[ciun". Vor evolua aproximativ 100
de copii membri ai cercurilor de fanfar[,
pian ;i tapiseri "Design ambiental". Dat
fiind faptul c[ spectacolul se organizeaz[
`n cea de a doua zi de Cr[ciun, ofertele
de sponsorizare primite din partea unor
oameni genero;i nu vor fi refuzate.
Printre ofertele de sponsorizare se
accept[ inclusiv oferte de dulciuri ;i
r[coritoare. S[tm[renii cu mic cu mare
sunt a;tepta\i la acest spectacol. Edi\iile
anterioare au dovedit c[ cei care ;i-au
refuzat participarea la vizionare au
regretat.

Pagin[ realizat[ de Ioana Pop
Vladimirescu ;i Ioan Ani\a;

Ansamblul Codri;orul a colindat vineri `n Redac\ia Informa\ia Zilei ;i `n Gr[dina de iarn[ Poesis

Micii piani;ti au sus\inut un spectacol extraordinar `n Sala Pictat[ a Centrului Multicultural Poesis
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PERSONALIT~}I
Se spune, pe drept cuvânt, că numai cunoscându-ne mai bine ne putem

iubi mai mult. Este o cugetare valabilă şi pentru culturi. Costa Carei, un
foarte bun vorbitor de limbă maghiară şi un fin cunoscător al culturii
poporului maghiar, a fost un militant pentru apropierea dintre culturile
română şi maghiară, el traducând versuri aparţinând unor nume de
referinţă ale liricii maghiare.

Costa Carei a militat pentru apropierea
dintre culturile român[ ;i maghiar[ă

Între personalităţile care au
văzut lumina zilei la Sanislău îi
remarcăm, în ordine cronologică,
pe Augustin Maghiar, Ioan
Silaghi-Corbu, dr. Vasile Chirvai,
Ignaţiu Chirvai, Ion Cherejan şi
Gheorghe Bulgăr. Zestrea
culturală a acestei localităţi îl
cuprinde însă la loc de cinste şi
pe Coriolan Coltău, cunoscut în
mediul cultural sub numele de
Costa Carei. Diversitatea
preocupărilor intelectuale îi
asigură un loc printre cărturarii
de seamă care au înnobilat
Sătmarul.

S-a născut în 10 decembrie 1909 la
Sanislău în familia lui Dimitrie Coltău
şi a Corneliei Popfiu. În actul de
naştere nou-născutul este înregistrat
cu numele de Dimitrie Coriolan
Coltău. Naşi au fost arhidiaconul,
ulterior vicar al Careilor, Romul
Marchiş şi soţia sa Elisabeta Sarkadi,
botezul fiind săvârşit de către
protopopul, paroh la Sanislău, Alexa
Pop.  La data naşterii lui Coriolan tatăl
său ocupa funcţia de contabil la Banca
“Arina” din Sanislău. Alături de aceşti
doi vrednici preoţi greco-catolici şi
buni patrioţi români, tatăl lui Costa
Carei a avut un mare rol în înfăptuirea
Marii Uniri în părţile Careiului.

Mama sa era originară din vestita
familie a cărturarului Iustin Popfiu,
fiind, probabil, fiica fratelui acestuia,
Dionisiu, iar tatăl (originar din Supuru
de Sus) a îndeplinit funcţiile de
contabil la Banca românească “Arina”
din Sanislău, după cum am precizat, şi
la sucursala din Carei a Băncii
“Bihoreana”. La Carei, locul copilăriei
cărturarului, familia locuia pe str.
Károlyi la nr. 32. În acest oraş a văzut
lumina zilei în 19 februarie 1911 sora
Ileana. În 1924 tatăl său ocupa funcţia
de şef serviciu în cadrul Administraţiei
Financiare Satu Mare. În ultimii ani ai
vieţii a funcţionat în calitate de
administrator financiar la Târnava
Mare. A decedat în 20 noiembrie 1936
la Sighişoara.

Coriolan Coltău a absolvit şcoala
primară la Carei, iar liceul la Sibiu. În
1935 este licenţiat în drept. 

Bogata activitate publicistică

În 1934 Costa Carei studiază la
Budapesta arta teatrală şi industria
cinematografică la “Şcoala de artă
cinematografică” de sub direcţia
regizorului Gaál Béla. Povestind
trecerea hotarului dintre cele două ţări
cititorul însemnărilor lui Costa Carei
remarcă lesne atmosfera de suspiciune
care domnea atât într-o parte, cât şi în
cealaltă a graniţei. Activitatea sa pe
plan teatral şi cinematografic este
astăzi aproape întru totul necunoscută.

Se dedică gazetăriei, pe timpul
şederii în capitala statului vecin fiind
corespondent al ziarului “Rampa”.
Săptămânalul condus de către George
Gregorian îi număra printre
colaboratori pe Ion Minulescu, Mihail
Sorbul, Radu Boureanu, V.I. Popa, I.
Valjan, Hortensia Papadat-Bengescu
sau Camil Petrescu. Pe timpul şederii
în Ungaria a colaborat la publicaţiile
maghiare „Magyarország” şi „Válasz”
cu prezentări din literatura română. 

A colaborat şi la alte publicaţii din
ţară, precum “Dacia”, apărută în

timpul celui de-al doilea război
mondial, sau cele postbelice, “Victoria”
şi “Naţiunea”. “Victoria”, era un “ziar
de informaţie şi comentariu critic” care
a apărut din 20 oct. 1944 până în 28
martie 1946 la Bucureşti,  sub
directoratul lui N.D. Cocea, redactor-
şef fiind George Ivaşcu, iar redactor
Geo Dumitrescu. Publicaţia îşi
propune atragerea scriitorilor din toate
generaţiile şi angajarea lor socială. A
reuşit să grupeze, în cadrul unor
rubrici literare, scriitori democraţi din
generaţia interbelică şi din cea tânără<
Al. Philippide, Geo Bogza,
Perpessicius, Ion Biberi, Eugen
Jebeleanu, Dan Petraşincu, Ion
Frunzetti, Al. Piru, Silvian Iosifescu.
“Națiunea”, “ziar de informaţie,
atitudine şi reportaj”, a apărut zilnic
din 21 martie 1946 până în 30 sept.
1949, director fiind George Călinescu.
Alături de mai sus menţionatul Al.
Piru, în paginile cotidianului întâlnim
numele colaboratorilor< Adrian
Marino, Emil Manu, D.I. Suchianu,
Şerban Cioculescu, Dan Petraşincu,
Edgar Papu, Mihai Beniuc, Emil Isac,
Veronica Porumbacu, Emil Giurgiuca,
C. Tonegaru. Ceva mai multe
informaţii avem despre colaborarea lui
Coriolan Coltău la “Naţiunea”, în
paginile căreia se îngrijea, probabil, de
apariţia “Paginii naţionalităţilor”.

Punte între două culturi

Se spune, pe drept cuvânt, că
numai cunoscându-ne mai bine ne
putem iubi mai mult. Este o cugetare
valabilă şi pentru culturi. Costa Carei,
un foarte bun vorbitor de limbă
maghiară şi un fin cunoscător al
culturii poporului maghiar, a fost un
militant pentru apropierea dintre
culturile română şi maghiară, el
traducând versuri aparţinând unor
nume de referinţă ale liricii maghiare<
Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila,
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály,
Juhász Gyula.

Întregeşte, dând totodată valoare

grupului de traducători sătmăreni, unii
cu realizări de excepţie, din limba
maghiară< George A. Petre, Livia
Bacâru, Valentin Strava, Petre Nistor,
Gabriel Georgescu, Vasile Herman,
Teodor Boşca, Corneliu Balla, Ion
Ghiur, Radu Ulmeanu. Notăm aici şi
alte nume de sătmăreni care au
tălmăcit din limba maghiară, mai puţin
cunoscuţi astăzi< George Marchiş,
Andrei Cosma, Adalbert  Pituc, Eugen
Pavel Barbul, acest grup traducând în
special din poetul universal Petőfi
Sándor.

Despre traducerile lui Costa Carei
din Petőfi criticul Aurel Martin afirma<
“Rod al unei multilaterale şi
sârguincioase familiarizări cu textul
petőfian, versiunile lui Costa Carei au
sugerat, în ritmuri şi metafore
adecvate, inefabile frumuseţi ale
originalului”.

Preocupările de traducător nu s-
au limitat la limba maghiară, în atenţia
lui intrând şi traduceri din Shakespeare
sau Villon.

Corespondent şi traducător

A întreţinut corespondenţă cu
remarcabile personalităţi ale culturii
române şi maghiare, precum
Perpessicius, G.M. Zamfirescu, Ion
Frunzetti, Méliusz József, Nagy István,
Szemlér Ferenc, Messer Erzsébet.
Dintre personalităţile Sătmarului, ştim
că s-a aflat în bune relaţii cu avocatul
dr. Nicolae Boca.

A tipărit în timpul vieţii volumul
de versuri “Celebrare”, în 1936. Mult
mai bogată i-a fost activitatea de
traducător. Astfel,  a debutat cu
volumul “Tălmăciri din lirica lui Ady
Endre”, Bucureşti, 1945, editat de
Asociaţia prieteniei româno-maghiare.
Această asociaţie a avut onoarea în acel
an să fie prezidată de maestrul George
Enescu. În prefaţa nesemnată a
plachetei care conţinea 15 titluri se
afirma< “Pentru prietenia româno-
maghiară, Ady era o piatră unghiulară
şi un simbol”. 

Al doilea volum de traduceri a fost
cel intitulat “Din lirica lui Petőfi/ Petőfi
válogattot versei”, ediţie bilingvă,
Anonymus Kiado, 1948, Budapesta,
volum tipărit cu prilejul aniversării
centenarului Revoluţiei de la 1848. În
această ediţie bilingvă este inserată şi
o schiţă biografică a poetului maghiar
(pp. 273-288). Volumul acesta a avut
un mare succes, “cititorii avizaţi având
posibilitatea să constate calitatea şi
lirismul traducerilor, fiind apreciat şi
de critici drept cel mai autentic
traducător”. 

Volumul “Să cauţi forma.
Tălmăciri din lirica maghiară”, apărut
la editura Kriterion în 1974, conţine 29
din poemele lui Ady traduse de Costa
Carei. Antologia apărută în 1995 la
editura bucureşteană “Grai şi Suflet –
Cultura Naţională”, “Poemele tuturor
tainelor”, conţine 11 poeme traduse
de Costa Carei.

Bibliograf specialist, pictor 
dăruit

A ajuns să lucreze în calitate de
bibliograf specialist principal la
Biblioteca Academiei Române> cu
siguranţă specializarea era pe literatura
maghiară. Era legat de această
instituţie de multă vreme, trecându-i
pragul adeseori ca cercetător şi în
perioada interbelică. Apoi în 1959 face
o cerere conducerii Bibliotecii,
solicitând “a lucra temporar la
inventarierea ce se face la Biblioteca
Academiei, în cadrul serviciului
periodicelor”. Cunoaştem că a fost
angajat în această reprezentativă
instituţie cel puţin din anul 1964 şi, pe
lângă faptul că s-a remarcat ca “un
coleg de excepţie”, a demonstrat că este
“un prieten cu un suflet nobil”. În
lumea bibliotecarilor bucureşteni avea
cu siguranţă o prietenă, de asemenea
născută în părţile noastre, Livia Bacâru,
cu care avea numeroase afinităţi,
inclusiv dragostea pentru locurilel
natale. În anul 1969 s-a pensionat pe
motiv de boală, suferind de arterită

obliterantă. 
Paralel cu munca de traducător,

Costa Carei a avut o mare pasiune,
pictura. Preocupările lui artistice au
fost încurajate de către renumiţi critici
de artă precum Petru Comarnescu,
care i-a apreciat la superlativ pictura şi
grafica. A reuşit să-şi prezinte lucrările
în trei expoziţii individuale şi mai
multe colective. În anul pensionării a
făcut o cerere pentru a i se acorda încă
un spaţiu în vecinătatea locuinţei, în
vederea amenajării unui atelier de
pictură şi a unui birou. 

Un fost demnitar prin Jilava

Nu ştim ce fel de politică a făcut
sau, mai corect spus, dacă a fost
înregimentat politic Costa Carei în
perioada interbelică. Cert este că după
cel de-al doilea război mondial a
ocupat funcţia de director în cadrul
Subsecretariatului de Stat pentru
Minorităţi. Marginalizarea sa a început
probabil după ce a refuzat să intre în
PMR, formaţiune care ulterior s-a
transformat în PCR.

Obsedantul deceniu, apogeu al
“terorii istoriei” pe plaiurile româneşti,
l-a atins cu tentaculele sale şi pe Costa
Carei. Înţelegem astăzi de ce o colegă
afirma despre el înainte de 1989 că a
avut o “experienţă zbuciumată, uneori
dramatică”. Cu exactitate ştim că a
trecut prin penitenciarul Jilava, deşi
motivul nu îl cunoaştem încă. Dar în
plin obsedant deceniu era lesne de
inventat vreunul. 

La `nt]lnirea organizat[ `n 16 decembrie, despre personalitatea lui Costa Carei au vorbit George Vulturescu, Felicia
Grigorescu ;i Viorel C]mpean

“Truda permanentă ca
o terapeutică zilnică”

S-a stins din viaţă “prematur şi
fulgerător” în 16 iulie 1970 la
Bucureşti. În localitatea natală o placă
memorială aminteşte tuturor de
personalitatea cărturarului.

La 13 ani de la stingerea sa din
viaţă, o fostă colegă care l-a preţuit
foarte mult nădăjduia că vor urma
vremuri mai bune pentru recuperarea
memoriei omului de cultură. În 2004,
cu ocazia aniversării a 95 de ani de la
naştere, prin grija iubitorului nepot
Gavril Coltău, el însuşi un apreciat
poet, la Oradea a văzut lumina
tiparului un volum bilingv din
traducerile sale din limba maghiară,
“Poezii. Breviar din lirica maghiară în
tălmăcirea lui Costa Carei / Versek.
Magyar lirai breviárum átültetésében”,
apărut la editura orădeană “Literator”.
Ediţia a fost îngrijită de către Fábián
Imre.

Din fericire, centenarul naşterii lui
Costa Carei nu a trecut neobservat la
Satu Mare. Muzeul Judeţean, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu împreună cu Biblioteca
Judeţeană şi-au împletit eforturile
întru readucerea în actualitate, cel
puţin la acest ceas aniversar a celui
născut acum 100 de ani la Sanislău,
omul de cultură Costa Carei,
organizând în 16 decembrie o întâlnire
de suflet. Din tot ce s-a scris despre el
desprindem în încheierea articolului
nostru frumoase cuvinte care îl
caracterizează pe Costa Carei şi pot
constitui un îndreptar de viaţă pentru
orice om care îşi propune mai mult
decât a face umbră pământului< “truda
permanentă ca o terapeutică zilnică”.

Viorel Câmpean



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

Antal Istvan, pasionat de mic de cai,
administreaz[ azi o herghelie
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Pe Antal Istvan `l cunoa;te
aproape orice s[tm[rean. Nu doar
pentru activitatea sa pe plan
politic, `n calitate de consilier
jude\ean, dar mai mult pentru
activit[\ile organizate `n materie
de echita\ie. La realiz[rile ;i bogata
experien\[ pe care le are Antal
Istvan `n materie de cai, dar ;i de
c]ini de ras[, este extrem de
oportun un interviu ̀ n leg[tur[ cu
aminitirile sale din copil[rie. 

F[r[ a-l `ntreba, ne permitem s[
afirm[m c[ tot ceea ce \ine de cai
reprezint[ una dintre cele mai mari
pasiuni ale sale, o dragoste care s-a n[scut
`nc[ din fraged[ pruncie, dup[ cum ne-a
spus chiar el. Tot legat de tinere\ea sa,
este important de men\ionat, mai ales `n
aceste zile `n care se `mplinesc 20 de ani
de la Revolu\ia din 1989, c[ Antal Istvan
a fost atunci `n mijlocul evenimentelor
care au avut loc ;i la Satu Mare. Dar s[
`ncepem cu `nceputul.

- C]nd ;i unde v-a\i n[scut?

- M-am n[scut `n 31 august 1958, la
Satu Mare. Nu m-am n[scut la spital, ci
acas[, pentru c[ a;a se proceda pe atunci.
Au venit cei de la spital, au constatat c[
sunt condi\ii ca s[ vin pe lume ̀ n siguran\[
;i ;i-au dat acordul. Provin dintr-o familie
de vechi s[tm[reni ca ;i p[rin\ii, bunicii
;i str[bunicii mei. Am o sor[ mai mic[
dec]t mine. P[rin\ii mei au fost meseria;i.
Tat[l meu se ocupa de mecanic[ fin[,
repara ma;ini de cusut, biciclete, avea un
atelier l]ng[ gar[ ;i toat[ lumea trecea pe
la el. De numele bunicului meu din partea
mamei se leag[ construirea c]torva
biserici, a fost ;i `n garda personal[ a
Regelui Mihai.

- Unde a\i f[cut ;coala?

- :coala general[ am urmat-o la Satu
Mare, la :coala nr. 10, iar liceul la actualul
Colegiu Na\ional "Ioan Slavici", care pe
atunci se numea Liceul Nr. 2. Apoi am
plecat la facultate, la Cluj, la Facultatea de
Zootehnie. Nu din `nt]mplare am ales
aceast[ meserie. Ulterior m-am ̀ nscris la
doctorat, la Bucure;ti, `ns[ din p[cate,
tehnica mi-a purtat ghinion. Mi s-a
virusat calculatorul ;i am pierdut tot ceea
ce adunasem pentru lucrarea mea de
doctorat. Str]nsesem materiale din Siria,
Damasc, Rusia, din toat[ lumea, despre
calul arab.  

- Cum ar[ta o zi din via\a
dumneavoastr[ de copil?

- Foarte interesant. Nu umblam hai-
hui prin ora;, nici nu m[ l[sau p[rin\ii.
De la v]rsta de 10-11 ani, ̀ n vacan\e, tata
m[ lua la atelierul lui, `ntre ma;ini de
cusut ;i biciclete, ;i acolo `mi petreceam
dup[-masa, ajut]ndu-l. O dat[, de dou[
ori pe an, plecam `n excursii prin \ar[ cu
p[rin\ii mei. De prin 1974 am `nceput s[
umblu singur la expozi\ii de c]ini, din
banii str]n;i de mine. Via\a mea era astfel
mult mai colorat[ dec]t a altor copii,
pentru c[ pe atunci nu se prea pleca din
ora;. Pu\ine familii aveau ma;ini, lumea
c[l[torea cu trenul. ~n 1973 am `nfiin\at
Asocia\ia Chinologic[ ;i mergeam la toate
evenimentele mai mari din \ar[ cu
autobuse `nchiriate.

- Ce c]ini a\i avut `n
copil[rie?

- Imagina\i-v[ anii '60-'70, c]nd
no\iunea de c]ine de ras[ nu era prea

cunoscut[. Erau pu\ine familii care aveau
c]ini lup, proveni\i, f[r[ acte, de la armat[
sau de la poli\ie, c]\iva v]n[tori aveau
prepelicari ;i mai erau c]inii pechinezi. ~n
1968 am primit de la bunicul meu un
teckel, iar cu banii str]n;i de mine, leu cu
leu, mi-am achizi\ionat `n 1973 primul
brack german. Apoi, `n 1974 am `nceput
s[ cresc foxterrieri cu p[rul neted ;i am ;i
`n ziua de azi. Trebuie s[ spun ;i o spun
cu mare m]ndrie c[ fiul, `n v]rst[ de 19
ani, este unul dintre cei mai cunoscu\i
speciali;ti de prepelicari de v]n[toare.
Particip[ la concursuri, iar la un concurs
de la Luxemburg a b[tut un campion
mondial cu c]inii lui.

- La ce meserii visa\i c]nd
era\i mic?

- Tata insista s[ devin profesor de
desen. Am terminat pictura la :coala
Popular[ de Arte ;i se spunea c[ am ;i
talent. Am avut ;i expozi\ii `n grup, `n
Satu Mare, ;i am participat ;i la o expozi\ie
la sala Dalles. Pictam mai mult animale.
Ulterior am renun\at, probabil pentru c[
nu am mai avut timp. C]nd eram mic
visam s[ devin zootehnist. :i toat[ lumea
din familie se ̀ ntreba ce caut eu ̀ n aceast[
meserie. Nu c[ nu ar fi o meserie
respectabil[, dar ̀ mi spunea c[ zootehnist
trebuie s[ se fac[ un copil care a crescut
printre animale. 

- De unde pasiunea pentru
cai?

- Str[bunica mea din partea tat[lui
st[tea la \ar[, `n localitatea Pele;. Ei erau
cresc[tori de cai, dar trebuie s[ spun c[ nu
am avut niciodat[ tangen\[ cu ei, deci nu
pot s[ spun c[ ei mi-au inspirat aceast[
pasiune. Mie ̀ mi place s[ povestesc de un
atavism, o mo;tenire. M[ ocupam de mult
timp de cai c]nd am aflat de aceast[
str[bunic[, nu numai din pove;tile
membrilor familiei, ci ;i din documente

primite de la unit[\i militare, pentru care
familia cre;tea cai. :i tat[l meu era iubitor
de animale, cre;tea porumbei. Nu a; putea
spune cu exactitate de unde mi se trage
pasiunea pentru cai, dar ̀ mi aduc aminte
o ̀ nt]mplare, de pe c]nd avem vreo patru
ani. 

Am mers la botezul unui veri;or, ̀ ntr-
o biseric[ catolic[, ;i acolo erau picturi pe
perete, `n care ap[rea Iisus pe asin. C]nd
am v[zut eu asinul am `nceput s[ fac
g[l[gie, fiind entuziasmat de vederea lui,
`ntr-at]t c[ au trebuit p[rin\ii s[ m[ scoat[
din biseric[. La v]rsta aceea nu f[ceam eu
deosebire `ntre cal ;i m[gar. 

Tot legat de dragostea mea pentru cai
`nc[ din copil[rie, v[ voi povesti o alt[
`nt]mplare. Mergeam ̀ ntr-o zi pe l]ng[ o
c[ru\[, tras[ de doi arm[sari frumo;i. M[
trimisese tata undeva, cu treab[, iar eu,
fascinat de acei cai, m-am ab[tut de la
drum. M-am trezit din visarea `n care
intrasem doar c]nd am dat cu capul ̀ ntr-
o cutie po;tal[. 

- C]nd a\i `nceput s[ lucra\i
cu caii?

- Fiind n[scut ;i crescut la ora;, mult[
vreme pasiunea mea pentru cai a r[mas
la nivel de visare. Mul\i ani de vise. Prin
anii 1970 m-am ̀ mprietenit cu un medic
din Odoreu, de la care am aflat multe
informa\ii legate de acest domeniu. Nici
nu existau prea mul\i speciali;ti, dar
citeam mult[ literatur[ de specialitate.
Dup[ terminarea liceului, prin 1977, am
`nceput s[ c[l[toresc la herghelii, cu
trenul, cu autostopul. Pe atunci l-am
cunoscut pe celebrul Ion Apahidean, care
era director la Hergheliile Na\ionale.
Pentru noi el era mai celebru dec]t Alain
Delon. 

Dac[ cineva ̀ mi spunea c[ voi ajunge
`n locul lui, iar el `mi va fi consilier, nu l-
a; fi crezut. Ani de zile am f[cut c[l[torii,
am citit. Am avut noroc ;i cu rudele din
Ungaria, cu care de c]te ori le vizitam ne
duceam la concursuri de echita\ie.

- Ce a\i f[cut dup[ absolvirea
facult[\ii?

- M-am `ntors la Satu Mare ;i am
lucrat la Avicola de stat, unde m-a ;i prins
Revolu\ia. De acolo am ;i ie;it `n Pia\[.
~ncep]nd din 1986 am organizat o echip[
de c[l[rie `n Satu Mare, iar din 1985 am
participat la concursurile de atunci. ~n
1989 am fost vicecampion al Rom]niei la
concursul de atelaje cu doi cai, un sport
pu\in cunoscut pe atunci. Am avut o baz[
hipic[ la ie;irea spre aeroport, `ns[ dup[
revolu\ie s-a desfiin\at.

- Povesti\i-ne despre
implicarea ̀ n evenimentele din
decembrie 1989.

- Revolu\ia mi-a decis soarta. Eu nu
am fost niciodat[ membru al Partidului
Comunist, nici p[rin\ii sau bunicii mei.
Am crezut `ns[ sincer c[ trebuie s[ se
schimbe ceva `n Rom]nia ;i nu am fost
singurul. Familia mea tr[ia destul de
lini;tit[, pentru c[ niciunul nu am avut
treab[ cu Securitatea, ̀ ns[ exista o ap[sare.
Pl[teai factura la curent, dar se stingea
lumina, ;i tot felul de lucruri de acest gen.
~n 22 decembrie am ie;it ̀ n pia\[ ;i acolo
m-am ̀ nt]lnit cu ni;te studen\i, care erau
c]t de c]t organiza\i. Prima hot[r]re luat[
`mpreun[ cu ei a fost s[ intr[m ̀ n Palatul
Administrativ ;i s[ ̀ i scoatem de acolo pe
vandalii care `ncepuser[ s[ distrug[ tot.
Aruncau cu c[lim[ri ̀ n televizoarele color,
azv]rleau documente pe geam. Am intrat
`n cl[dire ;i le-am explicat c[ `n primul
r]nd trebuie s[ se p[streze actele. Au
`n\eles, f[r[ niciun fel de problem[. ~n ura
lor fa\[ de regimul comunist, ei nu
`n\elegeau importan\a documentelor ;i a
actelor din Palat. C]nd am ajuns la parter,
la sala mic[ de ;edin\e, acolo se organiza
ceva. Nu ;tiam ce. Am intrat `n sal[ ;i
cineva m-a strigat pe nume. Se f[cea o
list[ cu Consiliul Provizoriu care prelua
puterea `n jude\. O singur[ `ntrebare mi

s-a pus, dac[ sunt membru de partid. Am
spus c[ nu ;i m-au trecut pe list[. ~nc[ din
primele ore am `ncercat s[ le explic
celorlal\i c[ trebuie s[ fim legitimi ;i c[
hot[r]rile noastre trebuie s[ fie trecute pe
h]rtie, numerotate ;i aduse la cuno;tin\a
institu\iilor din jude\. Eu eram cel care
fugea la po;t[ ;i transmiteam prin not[
telefonic[ hot[r]rile noastre ̀ n jude\. Azi
z]mbesc c]nd `mi amintesc c[ am trimis
o not[ telefonic[ la Bucure;ti, la Ion
Iliescu, prin care `i atr[geam aten\ia, `n
numele popula\iei jude\ului Satu Mare, s[
nu lase ru;ii s[ intre ̀ n \ar[. A doua zi, ̀ n
23 decembrie, am convocat Adunare
Popular[ `n pia\[, am vorbit `n fa\a
mul\imii. Dup[ FSN s-a ̀ nfiin\at Consiliul
Provizoriu de Uniune Na\ional[, unde
am fost vicepre;edinte. 

- De c]\i ani activa\i `n
politic[?

- C]\iva ani am fost `n Parlamentul
Rom]niei, nu ca deputat, ci angajat. Apoi
am decis s[ m[ `ntorc la meseria mea,
pentru c[ mi s-a p[rut mai cinstit. Pentru
c[ ̀ mi ador meseria, nu aveam de ce s[ ̀ mi
pierd timpul cu altceva. Mi-am pus de
multe ori ̀ ntrebarea ce caut eu ̀ n politic[.
Am avut mereu un singur r[spuns< c[ am
m]inile curate. ~n 1999 am plecat la
Bucure;ti, ca director general la
Hergheliile Na\ionale, `n subordinea
Ministerului Agriculturii, ;i r[spundeam
de tot ceea ce se nume;te cal ̀ n \ar[. Anul
trecut am devenit din nou consilier
jude\ean. Fiind s[tm[rean, n[scut ;i
crescut aici, cunosc]nd pe toat[ lumea ;i
cunoscut fiind de mult[ lume, lu]nd `n
calcul experien\a de la Bucure;ti, consider
c[ pot s[ fac ceva pentru acest jude\.

- Pute\i spune c[ v-a\i
`ndeplinit aspira\iile?

- Nu, din mai multe motive. Lucrez
zi ;i noapte. Am `nfiin\at Asocia\ia
Jude\ean[ a Cresc[torilor de Cai,
Asocia\ia Na\ional[ a Cresc[torilor de Cai
Arabi. Suntem o \ar[ mare, iar calul arab
este extrem de apreciat `n toate \[rile
civilizate. Din p[cate, este ;i o pasiune
extrem de costisitoare. Nu mul\i `;i
permit, ̀ ns[ ceea ce ̀ \i ofer[ acest animal
este extraordinar. Nu degeaba sunt folosi\i
`n terapia pentru copiii cu disabilit[\i. ~mi
pare r[u de faptul c[, `n compara\ie cu
celelalte \[ri, `n Rom]nia num[rul cailor
crescu\i pentru alte scopuri dec]t munc[
;i transport este infim. ~ncerc[m s[
organiz[m c]t mai multe spectacole
pentru s[tm[reni ;i trebuie s[ subliniez
aici c[ de fiecare dat[ am primit un sprijin
considerabil at]t din partea cotidianului
"Informa\ia Zilei", c]t ;i a Consiliului
Jude\ean ;i a Consiliului Municipal. Toate
acestea aduc mai aproape aceast[
`ndeletnicire de omul de r]nd.

- Spune\i-ne c]te ceva despre
familia dumneavoastr[.

- Am doi copii, din prima c[s[torie.
Un b[iat de 19 ani, Zsombor, care este la
liceu, ;i o fiic[, Agnes, `n v]rst[ de 22 de
ani, care a absolvit Universitatea "Babe;-
Bolyai" ;i lucreaz[ la ziarul "Szatmari Friss
Ujsag". Am]ndoi iubesc animalele, sunt
doi copii extraordinari. ~n urm[ cu patru
ani m-am rec[s[torit. Am o rela\ie
minunat[ cu so\ia mea, Daniela, ;i doresc
tuturor o asemenea c[snicie. Am un
sprijin enorm `n ea. Nu avea nicio
tangen\[ cu pasiunea mea pentru cai, dar
venind cu mine la concursuri a ̀ nceput s[
fac[ fotografii, iar acum a avut chiar o
expozi\ie, de art[ fotografic[, ̀ mpreun[ cu
un profesor, la S[cuieni. 

Laura Micovschi



La Teatrul de Nord
din Satu Mare, 

Alessandro Baricco< 

Ocean. Mare

m
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TEATRUProblematica acestei cărţi a lui Alessandro Baricco constituie o motivare temeinică pentru o abordare dramatică,
şi trebuie să apreciem îndrăzneala şi efortul scenaristului şi regizorului Ovidiu Caiţa de a proceda astfel la teatrul
din Satu Mare, unde a  acumulat o experienţă apreciabilă. 

După titlu nu se pune punct,
aşa că ne permitem să continuăm
începutul acestei serii semantice
nominale şi să numim spectacolul
Ocean Mare Pământ, încercând
să evidenţiem mai pregnant
spaţiul configurat în spectacol,
pentru că e mai greu să-l
conturăm pe cel din textul cărţii. 

Posibil de tradus în limba română
numai de un poet talentat şi un specialist
în limba italiană, aşa cum este Adrian
Popescu, redactorul prestigioasei reviste
clujene “Steaua”, cartea şochează prin
limbajul ei, preponderent nominal, cu
sacrificarea frecventă a structurilor
predicative, specifice şi limbii italiene şi
limbii române, creând astfel dificultăţi
serioase de percepere intelectivă. E
adevărat că dificultăţile textului pot fi
provocatoare şi că prin aceasta pot
deveni şi atractive pentru cititorul
modern, dar abuzul de astfel de
construcţii lingvistice afectează valoarea
cărţii, oricât de  ingenios alcătuite ar fi
ele. Textul cărţii produce dificultăţi de
lectură, oboseşte prin monotonia
limbajului şi irită prin supralicitarea
unor procedee repetitive şi cumulative,
ceea ce face ca, în locul aşteptatei gradaţii
a intensităţii  progresiv sporite a
sentimentelor, mesajul să rămână
confuz.  

Ca filosof Alessandro Baricco este
un continuator al ideilor lui Gianni
Vattimo, analist al postmodernismului,
angajat în procesul de dezvăluire a
strategiilor de depersonalizare a fiinţei în
contextul contemporan. Există o
formulare semnificativă din acest punct
de vedere şi în carte, mai dificil de sesizat,
tocmai din cauza limbajului desfăşurat
pe orizontala juxtapunerii nominale, cu
ignorarea raportului între determinant
şi determinat, selectată inspirat şi în
textul reprodus în programul de sală al
spectacolului, pe care îl redau în grafia
şi ortografia adoptată de autor<
“dumneavoastră credeţi, într-adevăr, că
Dumnezeu există? nu ştiu dacă există.
dar ştiu că este. pentru mine este.”  

Un mesaj de actualitate

Problematica acestei cărţi constituie
o motivare temeinică pentru o abordare
dramatică, şi trebuie să apreciem
îndrăzneala şi efortul scenaristului şi
regizorului Ovidiu Caiţa de a proceda
astfel la teatrul din Satu Mare, unde a
acumulat o experienţă apreciabilă.
Conceptele puse în dezbatere de
spectacolul sătmărean, prin  înscrierea
lor în confruntarea contemporană
generală între globalizare şi identitate
culturală, sunt de o deosebită actualitate.
Situarea spectatorilor de una sau alta

dintre părţile în conflict poate aduce un
spor de receptivitate şi de interes real
pentru problemele puse  de spectacol.
Tematic nu sunt motive de reţinere
pentru o asemenea opţiune regizorală.

Spectacolul urmează un scenariu,
categorie estetică mai potrivită filmului
decât teatrului, care are nevoie de piese,
cu conflicte cât mai puternice şi mai
reprezentative pentru societate,
comunitate, individ. Dar dezvoltarea
impetuoasă a cinematografiei a reuşit să
influenţeze şi alte arte şi teatrul
contemporan apelează destul de
frecvent şi destul de mult la resursele
cinematografiei. Nu este de altfel singura
artă în această situaţie - chiar şi
literatura, ca artă a succesiunii, preia
convenţii estetice din cinematografie şi
chiar unele tehnici din informatica
modernă (ciberliteratura). 

Între scenariu şi piesa de teatru
rămân unele deosebiri de care
spectacolul, oricâtă autonomie îşi
reclamă, trebuie să ţină seama. Un
dramaturg de reală vocaţie îşi elaborează
textul şi în acord cu condiţiile teatralităţii
şi ale spectacularităţii. Harul lui de poet
dramatic, cum erau tragicii greci, este
dublat permanent şi de o conştiinţă
teatrală, spectaculară. În textele clasice
o reflectă didascaliile, cu atât mai multe
cu cât piesa este mai realistă. Ele
alcătuiesc oarecum caietul de regie al
dramaturgului în calitatea lui de regizor
al propriului text. Acum au trecut dintre
parantezele textului în caietul
regizorului, devenind suportul unui
discurs realizat cu o complementaritate
de limbaje şi o diversitate de mijloace
de  expresie şi de comunicare.

Aceeaşi retorică poate alimenta şi
poezia lirică şi poezia dramatică, şi din
acest punct de vedere nu se realizează
incompatibilităţi. Încadrate în trama
spectacolelor, secvenţele lirice amplifică
efectul acţiunii dramatice, intensifică
emoţiile, produc compasiunea,
adeziunea simpatetică a spectatorilor.
Dramaturgia clasică a apelat la versuri
alcătuind creaţii nemuritoare, iar drama
romantică a preluat această condiţie,
aducând-o aproape de zilele noastre.  Cu
toate acestea teatrul în versuri nu mai
reprezintă o formulă pe deplin adecvată
vieţii actuale, mai puţin dispuse să
aprecieze frumuseţea versului, retorica
şi muzicalitatea sa decât acţiunea, de la
intrigă la deznodământ. Oarecum
teatrul a lăsat sarcinile poeziei, în ultimă
instanţă descriptive, în seama altor
componente ale spectacolului, preferând
o desfăşurare epică şi un relief etic al
personajelor şi conflictelor. 

Originalit[\ile textului

Discursul lui Alessandro Baricco are
un accentuat caracter liric. Unii

comentatori au reproşat că e prea liric
şi cred că au dreptate< formele actuale de
discurs, narativ sau poetic, folosite de
autor într-o strategie a seducţiei, a
atragerii cititorului spre un mesaj mai
substanţial sau a comiterii şi
compromiterii simultane a discursului
“omului orizontal”,  sunt un rezultat al
unei retorici emfatice. Limbajul cărţii
devine preponderent nominal, asociativ,
cu o sintaxă creată preponderent prin
juxtapunere, o ilustrare a limbajului
omului orizontal. Un astfel de limbaj,
chiar şi performat liric de patosul
autorului, nu se reţine şi nu instruieşte.
De la o vreme nici nu mai place, devine
monoton, iritant, oricât ar fi el de
solicitat să redea obsesii sau coşmaruri.
Ni-l ilustrează în spectacol partitura lui
Savigny, în care numărătoarea ar trebui
să marcheze trepte în acumularea
tensiunii psihice, să susţină gradaţia
acesteia odată cu amplificarea
semnificaţiei simbolurilor. În spectacol
nu se realizează această aşteptare pentru
că limbajului, chiar dacă e monologal, îi
lipseşte o dimensiune extrem de
valoroasă pentru discursul dramatic<
organizarea sapienţială, care imprimă
replicii, fie ea monolog sau sintagmă mai
redusă, caracter de aforism. În teatrul
de idei, de dezbatere filosofică, replicii îi
este necesar acest atribut sapienţial.
Pentru că valoarea discursului dramatic,
a replicii, ţine şi de limbaj, de retorică,
dar şi de mesaj, de semantică.  Iar în plan
poetic organizarea aforistică a limbajului
este o supraorganizare pe care nici
autorii dramatici nu o realizează
totdeauna. Ea nu afectează alte planuri
de expresie a spectacolului, fie acesta şi
un teatru al violenţei, al cruzimii, prea
mult solicitat şi ajuns deja pe panta
coborâtoare spre desuetudine.  

Dramaturgia modernă a realizat
deseori acest caracter al replicii prin care
a preluat şi a performat o condiţie
originară a  teatrului, a poeziei lui
dramatice. Facilitată de resurse tehnice
practic nelimitate, de tehnici sugerate
de numeroase alte arte şi ştiinţe, de
tehnologii moderne, manifestarea
spectaculară teatrală nu trebuie să
abandoneze condiţia textului dramatic,
a discursului fără de care nu se poate
constitui în deplinătatea posibilităţilor
sale. Dramatizările cu deosebire pot fi
afectate de asemenea neîmpliniri, chiar
şi când pornesc de la un text cu o retorică
impresionantă. Aceasta devine dramatic
funcţională cu cât dobândeşte un mai
accentuat caracter aforistic. 

Strategie de echip[

Constituit în condiţionări  şi
determinări  în parte menţionate în
însemnările de faţă, spectacolul
sătmărean a însemnat o realizare

remarcabilă. Au contribuit la aceasta
scenariul şi regia, unitare, asigurând o
complementaritate a rostirii şi mişcării
scenice, dar mai cu seamă interpretările
actorilor, scenografia şi luminile care
merită o menţiune specială.  

Ovidiu Caiţa a încredinţat rolurile de
mai mică întindere actorilor
experimentaţi, soluţie de succes în
marile teatre, în cel rusesc în special.
Carol Erdös în doctorul Atterdel, Radu
Botar în profesorul Bartleboom, Ciprian
Vultur în părintele Pluche, dar şi Ionuţ
Oprea în rolul pictorului Plasson, au
asigurat un echilibru între întâmplările
din incinta hanului, desfăşurate la
nivelul unor preocupări semnificative, şi
cele venite de pe ocean, consumate în
confruntările tensionate ale naufragiului
şi ale erosului, pentru care trioul Rappert
Gabor, în rolul Savigny,  Camelia Rus în
erese şi Mihai Dămăcuş în omas
au depus eforturi lăudabile. 

Îmi pare rău că partitura
pretenţioasă a lui Savigny nu i-a oferit
interpretului un text configurat dramatic
mai expresiv. Poate şi de aceea a
supralicitat uneori violenţa, pe care de
altfel rolul o cerea. O apreciere deosebită
se cuvine lui Tibor Székely, actor cu
resurse adecvate fantasticului, care, chiar
dacă a fost distribuit într-un rol episodic,
a reuşit să-i imprime un contur
pregnant.   

Rolurile feminine au dezvăluit
resurse comice apreciabile la Agnes
Lörincz (Ann Deveria), plasticitate a
mişcării corporale şi lirism la Dorina
Nemeş (Elisewin), o mişcare foarte bine
ritmată la Renata Heidel (Dira). 

Dacă personajele feminine s-au
diferenţiat mai bine caracterologic şi
temperamental, cele masculine s-au
diferenţiat în tipologii profesionale.
Toate însă au contribuit la configurarea
vieţii de la han într-o metaforă izbutită
a lumii.

Muzica a contribuit la unitatea
spectacolului şi la realizarea atmosferei
potrivite a vieţii de la han. 

Spectacolul a cerut în primul rând o
integrare în echipă a unor actori care nu
au mai jucat împreună şi care s-au
achitat admirabil de această sarcină.
Spectacolul ridică mult valoarea estetică
a textului şi dă relief mesajului, care nu
e uşor de receptat, experienţa publicului
fiind încă redusă.  

Aş fi dorit ca  replica în primul rând,
dar şi mişcarea actorilor, să imprime
spectacolului un caracter ritualic mai
pronunţat. Astfel mesajul ar fi persistat
în memoria spectatorilor în proporţie
mai mare şi pentru un timp mai
îndelungat.  

Mă aşteptam la o mai pregnantă
subliniere a timpului în spectacol. Unele
sugestii au fost, dar se pare că nici cartea
lui Baricco nu insistă pe această

dimensiune a existenţei. 

Accente profesionale

O contribuţie considerabilă la reuşita
spectacolului a avut scenografia Elizei
Labancz. Ideea de a delimita spaţiile de
joc între mare şi ocean mi s-a părut
ingenioasă, accentuând condiţia de
naufragiat a celor trei personaje venite
de peste ocean în raport cu cea a vieţii
de la han.  Acestea par a intra într-un
ritual al interogării mării şi al dezvăluirii
semnificaţiilor lor multiple, poate mai
mult proiectate pe oglinda imensă a
mării. Pluta şi frânghiile au avut o
funcţionalitate ridicată  în spectacol şi au
adăugat accente necesare la condiţia de
naufragiat, condiţie care poate avea şi
semnificaţia de singurătate existenţială,
de individ aruncat în existenţă ca în
nemărginirea oceanului.  

Poate că o mai accentuată stilizare a
unor decoruri ar fi sporit tensiunea
conflictelor. Spaţiul scenic a fost destul
de încărcat, deşi nu a creat dificultăţi
mişcării actorilor. S-a exploatat şi
verticalitatea scenei, unele secvenţe
dobândind o detaliere binevenită,
fiindcă altfel ar fi rămas greu de  urmărit
din sală. 

Costumele, în ansamblu adecvate,
au contribuit şi ele la diferenţierea
tipologică a personajelor şi la dezvăluirea
caracterului acestora. Bine alese au fost
culorile şi lejeritatea vestimentaţiei. 

***

Nu am urmărit vreodată special
spectacolele lui Ovidiu Caiţa. Dar acest
spectacol mi-a dezvăluit un regizor care
caută texte substanţiale, cu o
problematică actuală gravă. Nu se fereşte
nici el de practica dramatizării sau, mai
bine zis, a scenarizării unor opere literare
valoroase, operaţie larg răspândită în
prezent.  Aşa s-a întâmplat mai înainte
cu cinematografia, care a ecranizat
capodopere numeroase ale literaturii
universale, făcându-le cunoscute unui
public extrem de numeros. Din păcate
acum nu mai procedează aşa. A lăsat
oare această misiune teatrului?  

Poate că şi o oarecare penurie de
texte dramatice valoroase să fie pricina
acestei practici artistice, regizorale mai
întâi. Dar teatrul poate stimula şi
dramaturgia, după cum se poate
întâmpla şi reciproc. Mi se pare că
regizorul sătmărean nu caută ostentativ
procedee moderne, că nu le refuză pe
cele tradiţionale, cărora le imprimă
funcţionalitatea adecvată mesajului
spectacolului. Cred că este o cale de
evoluţie echilibrată, prudentă şi
promiţătoare în acelaşi timp. 

Alexandru Zotta

Spectacolul ridică mult valoarea estetică a
textului şi dă relief mesajului, care nu e uşor de
receptat
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Vedeta pop nu a fost invitat[ ca
să cânte, a;a cum ne-am fi a;teptat,
ci ca să le vorbească studen\ilor
despre importan\a educa\iei.

Artista din Columbia este, printre
altele, ;i ambasador UNICEF.

“Este într-adevăr o onoare ;i un
privilegiu să fiu aici.

Trebuie să recunosc că mul\i s-au
în;elat  în legătură cu motivul
prezen\ei mele - nu vor fi mi;cări de
;olduri sau ceva asem[n[tor”, a spus

Shakira.
În fa\a a sute de studen\i  la

Oxford, cântărea\a de 32 de ani a
declarat că oricine trebuie să aibă
acces la educa\ie. 

Ea a mărturisit că nu ;tie cum a

ajuns la tribuna la care s-au aflat ;i
Newton sau Churchill.

Cei de la Oxford obi;nuiesc să
invite diverse personalită\i pentru a
vorbi `n fa\a studen\ilor.

Prestigioasa Universitate i-a avut

oaspe\i în trecut pe oameni ca Maica
Teresa, Dalai Lama sau Michael
Jackson.

Alegerea a fost motivată acum de
ac\iunile caritabile pe care Shakira le
întreprinde în întreaga lume.

Shakira a fost invitat[
la Oxford

Sandra Bullock - ;ocat[ de nominaliz[rile sale la Globurile de Aur

Madonna a `ncheiat contractul cu Louis Vuitton

P. Diddy nu o poate uita
pe Jennifer Lopez

Rapperul a m[rturisit c[ se
g]nde;te destul de des la fosta sa
partener[ ;i la momentele petrecute
`mpreun[. El regret[ faptul c[ rela\ia
lor nu a mers.

Cei doi s-au desp[r\it `n 2000, dar
P. Diddy spune c[ a r[mas foarte
apropiat de Jennifer. Este convins c[
dac[ mai erau ;i ast[zi `mpreun[ ar fi
fost cuplul cu cel mai mare succes din

showbiz. “~nc[ m[ mai g]ndesc la
Jennifer. Atunci c]nd am ̀ nt]lnit-o am
sim\it c[ ne potriveam perfect. Ne-am
iubit foarte mult. O voi pre\ui mereu.
~n via\a fiec[ruia dintre noi exist[
persoane pe care le iubim ;i le
respect[m pentru totdeauna. Jennifer
este acea persoan[ pentru mine. Mi-a
schimbat via\a”, a declarat Diddy `n
interviul acordat revistei “Playboy”.

Celebra actri\ă a fost de-a dreptul
;ocată ;i emo\ionată atunci când a aflat
că a primit două nominalizări la
prestigioasele premii Globurile de Aur,
scrie Femalefirst.co.uk. Sandra este
foarte încântată că se află pe lista
nominaliza\ilor alături de actri\e precum
Judi Dench ;i Meryl Streep.

Ea a fost nominalizată pentru cea
mai bună actri\ă de dramă, pentru rolul
din “e Blind Side”, ;i cea mai bună
actri\ă de comedie, pentru presta\ia din
“e Proposal”.

Concuren\a este una acerbă, pe lista
nominalizatelor regăsindu-se vedete
precum Helen Mirren, Meryl Streep,
Emily Blunt ;i Julia Roberts. “Numai să
mă aflu alături de aceste femei minunate
pe care le-am admirat de-a lungul anilor
mă face să mă simt extraordinar.

Este adevărat că este o onoare numai
să fii nominalizat de Asocia\ia Presei
Străine de la Hollywood”, a spus Sandra.

Ceremonia Globurilor va avea loc pe
17 ianuarie la Los Angeles.

Lara Stone, comparată de mul\i cu
Brigitte Bardot, o `nlocuie;te pe
Madonna `n noua campanie Louis
Vuitton. Purtătorul de cuvânt al

celebrei companii a anun\at că “Louis
Vuitton a ales să lucreze cu un model,
de fapt cu nou super-model, după două
sezoane de contract cu Madonna”.

Artista va ap[rea `n campania de
prim[var[-var[ 2010 a bunilor ei
prieteni Domenico Dolce ;i Stefano
Gabbana.


