
Papa Benedict al XVI-lea a condus vineri la Roma
drumul crucii, care aminte;te de calvarul îndurat de
Christos, dar ceremonia de anul acesta av]nd loc pe
fondul scandalurilor de pedofilie. Din 2008, Papa,
care va împlini 83 de ani la 16 aprilie, nu a participat
la drumul crucii, care comemorează martiriul ;i
moartea lui Christos, urmând să preia doar la sfâr;it
crucea din lemn. Anul acesta, drumul crucii are o
altă rezonan\ă, din cauza scandalurilor de pedofilie
care afectează Biserica ;i mai ales pentru că multe
dintre cazuri au fost ascunse de ierarhia bisericească.
Fostul ;ef al Episcopatului italian, cardinal Camillo
Ruini, care a scris "medita\iile" citite la fiecare oprire
de pe drumul crucii, a recunoscut că Biserica Catolică
"trece printr-o perioadă de suferin\ă".

Oamenii ;i-au iubit mereu bisericile pentru c[ tot ei
au fost cei care le-au construit, mai mereu cu jertfe multe.
Apoi biserica a fost locul unde au fost boteza\i, unde au
primit prima ̀ mp[rt[;anie ;i locul unde au fost cununa\i. 

Nici nu e de mirare c[ dup[ at]tea evenimente
importante din via\[, sf]ntul l[ca; face parte din sufletul
fiec[ruia dintre noi. Sunt `ns[ `n jude\ ;i biserici care au
r[mas f[r[ enoria;i, ;i l[sate chiar ̀ n paragin[. Acesta este
subiectul de azi pentru care am f[cut mai multe deplas[ri
`n teritoriu.

La Centrul de Perfec\ionare a Preg[tirii
Cadrelor Jandarmi T[;nad, activit[\ile
dedicate Zilei Jandarmeriei Rom]ne au
`nceput `n s[pt[m]na 22 - 28 martie cu
`ntreceri sportive, conferin\[ de pres[ sus\inut[
de col. Dorul :ofine\i - comandantul unit[\ii,
de adjunctul s[u, col. Emil Suciu, lt. col. Ovidiu

Popa - ;eful de catedr[ ;i lt. Diana Ben\e -
purt[tor de cuv]nt. ~n 25 martie a avut loc
cupa presei la tir.  

~n 3 aprilie, Jandarmeria Rom]n[
s[rb[tore;te 160 de ani de la ̀ nfiin\are. 3 aprilie
1850 a fost momentul care marcheaz[
`ntemeierea Jandarmeriei Rom]ne.

Centrul de Preg[tire a Jandarmilor T[;nad, 
la 160 de ani de la `nfiin\area Jandarmeriei
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Fidelă textului, chiar şi abundentelor indicaţii
scenice ale acestuia, date însă de un autor care s-
a ocupat direct de teatru, regia lui Andrei
Mihalache a accentuat, în spectacolul sătmărean
“Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” de
Horia Lovinescu aspectul de apocalipsă, găsind
pentru aceasta o motivaţie solidă. Ideea unei
catastrofe este vehiculată de teorii şi speculaţii
actuale numeroase, provenite din toate părţile
lumii. Pagina 9

La Teatrul de nord, un nou
spectacol a lui andrei Mihalache
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N[scut[ ̀ n 5 mai 1983, Allyson Renée Hardy a debutat
`n campionatul universitar american (NCAA) `n echipa
colegiului Bowie State `n anul 2001, iar `n urm[toarele trei
sezoane a avut de fiecare dat[ o medie de peste 20 de
puncte ;i 4 pase decisive pe meci, dovedind o constan\[
remarcabil[ ;i o d[ruire total[
`n joc, f[r[ furtunile
suflete;ti ce au marcat
cariera universitar[ a lui
Cherrise.

După doi ani de pauză muzicală, timp în care s-
a dedicat familiei ;i proiectelor cinematografice,
Christina Aguilera (29 de ani) s-a hotăr]t să revină
pe firmament ;i să le concureze pe mai tinerele
Rihanna ;i Lady Gaga, noile senza\ii din industria
muzicii. Cu o imagine nou-nou\ă, de femeie
puternică ;i sexy, Christina speră să se impună din
nou în topuri, iar pentru asta mizează pe „Not Myself
Tonight“, primul single promovat de pe albumul
„Bionic“. 

allyson Hardy, mica mare coordonatoare
de la echipa de baschet a CSM
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Christina aguilera `;i lanseaz[ noul
album pe 8 iunie
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Câteva zeci de persoane s-au autoflagelat, în
timp ce altele au fost crucificate în Filipine în
cursul ceremoniilor tradi\ionale din Vinerea Mare,
când sunt evocate suferin\ele îndurate de Isus
Hristos< "Este lucrul cel mai dureros pe care l-am
îndurat vreodată, dar am făcut-o pentru Domnul
;i este peniten\a mea", a spus Rommel David, care
a dat startul ceremoniilor biciuindu-se pe spate
împreună cu zece tovară;i în ora;ul San
Fernando, situat la nord de Manila.

Pe de altă parte, zece persoane au fost
crucificate timp de câteva minute la San Juan, în
apropiere de San Fernando. Ulterior au fost duse
într-un cort, unde li s-au acordat îngrijiri medicale.
Pelerinii sunt îndemna\i în general să recurgă la
sacrificiu din nevoia de a mul\umi lui Dumnezeu
pentru că i-a vindecat de o boală, pe ei sau pe un
membru al familiei. Vinerea Mare este ziua în care
cre;tinii comemorează crucificarea lui Isus din
Nazaret.

Anul VIII   Nr. 380   Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

“Hristos a `nviat!”

Krisztus 
feltámadt!

Christus 
ist

anferstanden!

Ouăle din ciocolată, atât de po-
pulare de Pa;ti, au efecte benefice
asupra sănătă\ii, sugerează un studiu
german care a demonstrat că o mică
por\ie zilnică de ciocolată, de preferat
neagră, contribuie la reducerea ten-
siunii arteriale ;i a riscului de de-
clan;are a unor maladii cardiace.

Efectul benefic asupra tensiunii ar-
teriale ;i a sănătă\ii cardiace se dato-
rează flavonoizilor din cacao, iar cio-
colata neagră este sortimentul în ca-
re aceste substan\e se găsesc în con-
centra\ia cea mai mare. Flavonoizii au
efecte benefice asupra organismului
datorită faptului că sunt capabili să
sporească fluxul sangvin către creier.
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Scrisori ale lui Napoleon ;i Victor
Hugo, dar ;i schi\e ;i foi de calcul
apar\inând lui Einstein ;i partituri de
Mozart vor fi expuse într-un nou mu-
zeu dedicat scrisorilor ;i manuscrise-
lor, care va fi deschis pe 15 aprilie, la
Paris. Noul muzeu, care are o suprafa\ă
de 600 de metri pătra\i ;i este situat pe
bulevardul Saint-Germain, în centrul
capitalei franceze, va găzdui permanent
circa 1.000 de scrisori, manuscrise,
autografe, desene ;i edi\ii originale ale
unor lucrări importante. De asemenea,
muzeul va organiza expozi\ii temporare.

Muzeul privat prezintă corespon-
den\a unor pictori celebri, precum
Edouard Manet, Jean Auguste
Dominique Ingres, Claude Monet,
Paul Gauguin ;i Henri de Toulouse-
Lautrec, partituri semnate de W. A.
Mozart, Frederic Chopin, Calude
Debussy ;i Richard Wagner, manus-
crisele celor două "Manifeste ale
Suprarealismului" de André Breton,
precum ;i autografe ale scriitorilor
Voltaire, Molière ;i Charles Baudelaire.

Vizitatorii pot vedea în acest mu-
zeu ;i mesajul secret care anun\a capi-
tularea nazi;tilor ;i sfâr;itul celui de-Al
Doilea Război Mondial, semnat pe 7
mai 1945, de Dwight Eisenhower, co-
mandantul for\elor americane, care
era adresat ;efilor de stat major ai
for\elor aliate, dar ;i o scrisoare a lui
Napoleon către Joséphine ;i testa-
mentul politic al lui Ludovic al XVI-lea.
De asemenea, în muzeu va fi prezentat
manuscrisul fizicianului Albert Einstein
ce cuprinde foi de calcul ;i schi\e pri-
vind teoria relativită\ii.

Bisericile p[r[site din jude\
`;i mai a;teapt[ enoria;ii

Crucific[ri în Filipine 
în ziua patimilor lui Hristos

:tefan Tillinger a realizat 
peste 500 de lucr[ri `n 35 ani
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Drumul crucii pentru Pap[,
umbrit de scandalurile 

de pedofilie

Ou[le din ciocolat[
sunt benefice pentru 

s[n[tate

Scrisori ale lui
napoleon, într-un

nou muzeu parizian 
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Joi

Regia Patrimoniului Protocolului de
Stat ̀ i va solicita Regelui Mihai să suporte
cheltuielile de administrare a Palatului
Elisabeta, acoperite până în prezent de
stat, invocând faptul că nu mai dispune
de suficien\i bani pentru între\inerea
imobilului, au declarat surse din RA-
APPS.

Institu\ia va argumenta că venituri-
le proprii au scăzut substan\ial după ce
activitatea de producere de pa;apoarte
electronice a fost preluată de Imprimeria
Na\ională ;i va explica astfel fostului
suveran că, dată fiind ;i situa\ia econo-
mică dificilă din prezent, nu mai dispu-
ne de banii necesari unei bune adminis-
trări a palatului. "Regia estimează că, anul
acesta, cheltuielile de între\inere a pala-
tului vor fi de peste 750.000 lei, mai mari
decât în 2009 din cauza cre;terii tarifelor
la utilită\i, iar institu\ia nu mai dispune
de banii necesari administrării imobilu-
lui", au arătat sursele citate.

Acestea au amintit că, în 2001,
Guvernul a adoptat ;i o hotărâre cu ca-
racter general care stabile;te că o locuin\ă
de protocol, cu destina\ia de re;edin\ă, de
care beneficiază un fost ;ef de stat poa-

te fi folosită cu titlu gratuit, dar cheltu-
ielile de între\inere trebuie suportate de
către beneficiar, RA-APPS acoperind
doar costul repara\iilor capitale. Aceea;i
hotărâre prevede că locuin\a de protocol
se asigură fără personal de deservire ;i fă-
ră mobilier sau alte obiecte de inventar,
care pot fi atribuite la cerere, pe bază de
conven\ie cu regia ;i cu suportarea de că-
tre beneficiar a salariilor ;i a celorlalte
cheltuieli aferente. În acest sens, RA-APPS
va transmite Guvernului un proiect de act
normativ care să reglementeze procedura,
în baza hotărârii din 2001.

În urmă cu ;apte ani, Guvernul a de-
cis ca RA-APPS să suporte din venituri
proprii cheltuielile Palatului Elisabeta
pentru utilită\i, bunuri mobile ;i de per-
sonal, precum ;i alte costuri de între\ine-
re a imobilului împreună cu anexele, de-
pendin\ele ;i terenul aferent, iar în 2006
palatul a fost atribuit cu titlu de re;edin\ă
Regelui Mihai I, în calitate de fost ;ef al
statului.

Palatul Elisabeta, aflat pe ;oseaua
Kiseleff, are o suprafa\ă construită tota-
lă de 1.645 metri pătra\i ;i un teren afe-
rent de 12.977 metri pătra\i.

Vineri

Miercuri

Teo Trandafir ;i-a depus, miercuri,
candidatura din partea PDL pentru
alegerile par\iale pentru Camera
Deputa\ilor din Colegiul 19 din Bucure;ti,
după ce cu doar o zi înainte s-a înscris în
partid. Biroul Electoral a preluat dosarul
de candidatură al acesteia pentru alegerile
par\iale.  Teo Trandafir este candidatul
PDL la alegerile par\iale pentru Camera
Deputa\ilor din Colegiul 19 din Sectorul
4 al Capitalei, care vor avea loc în 25
aprilie. Liliana Mincă va fi candidatul
comun al Alian\ei PSD+PC la alegerile
par\iale din Colegiul 19, care vor avea loc
în 25 aprilie. PNL nu va avea candidat la
aceste alegeri, după ce nici PSD+PC nu ;i-
a desemnat candidat la alegerile din 17

ianuarie, câ;tigate de liberalul Radu Stroe.
Locul de deputat în Colegiul 19 Bucure;ti
a devenit vacant după demisia Danielei
Popa, numită în Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor. Popa a demisionat din
Parlament la 1 februarie.

Secretarul general al PNL, Radu Stroe,
a declarat că ar traduce prin "pâine ;i circ"
propunerea PDL la Colegiul 19, în
persoana lui Teo Trandafir ;i c[ va fi 
“o ciufuleală între doamne”.

Pre;edintele PSD Victor Ponta
consideră că decizia PDL de a o sus\ine
pe Teo Trandafir pentru colegiul 19
demonstrează că PDL nu are propriile
cadre sau se ru;inează cu oamenii pe care
îi are în PDL.

Ministrul Dezvoltării Regionale ;i
Turismului, Elena Udrea, declar[ că
probabil Traian Băsescu va face a;a cum
a spus, iar după încheierea actualului
mandat de ;ef al statului nu se va implica
activ în politică, de;i pasiunea pentru
aceasta nu i-a va putea lua nimeni.

Întrebată dacă îl vede pe Traian
Băsescu retrăgându-se total din politică
după ce î;i termină acest mandat, Elena
Udrea a răspuns< "Probabil că da. Totu;i,
atunci când ai avut cea mai înaltă func\ie
în stat ;i ai avut performan\a de a câ;tiga
alegeri de două ori consecutiv, a;a cum
nu s-a mai întâmplat ;i în condi\iile de
război total pe care l-a avut Traian
Băsescu, ce po\i să mai vrei de la Traian

Băsescu? Plus că va fi un fost pre;edinte
tânăr, nu ;tiu cât o să aibă atunci, ;aizeci
;i ceva de ani, nu ;tiu exact câ\i ani are
astăzi ;i probabil că va putea face foarte
multe lucruri despre care spunea că le va
face când nu va mai fi pre;edinte, deci văd
posibilitatea că Traian Băsescu va face a;a
cum a spus că va face ;i nu se va mai
implica activ în politică. Acum, pasiunea
pentru politică nu i-o va putea lua
nimeni". ~n legătură cu faptul că Traian
Băsescu ar putea reveni la marinărie,
Udrea a spus< "Da sau nu, dar cred că ce
a spus la un moment dat, că nu se va
întoarce în partid ;i în politică având o
func\ie politică, cred că asta se va
întâmpla".

Regele Mihai va trebui s[ pl[teasc[
cheltuielile pentru Palatul Elisabeta

Colegiul 19 Bucure;ti< Confruntare
`ntre PDL ;i PSD+PnL+PC

Elena Udrea crede c[ B[sescu 
nu se va mai implica activ în politic[

Premierul Emil Boc a cerut, vineri,
conducerii Jandarmeriei Române să asi-
gure în continuare respectarea legii ;i uti-
lizarea for\ei numai în situa\ii de nece-
sitate, ;i nu într-un mod "discre\ionar",
în condi\iile în care, într-un stat de
drept, "monopolul utilizării for\ei"
apar\ine doar statului. 

Într-un discurs sus\inut la manifes-
tările organizate cu prilejul sărbătoririi a
160 de ani de la înfiin\area Jandarmeriei
Române, ;eful Guvernului a apreciat
profesionalismul structurii, arătând că
jandarmii trebuie să aibă doar "doi stă-
pâni", respectiv cetă\eanul ;i legea.

"Într-un stat de drept, monopolul uti-
lizării for\ei apar\ine statului. Cetă\enii nu
au dreptul de a utiliza for\a, de aceea vor-
bim de stat de drept, pentru că el are mo-
nopolul acestei utilizări a for\ei, dar nu
oricum ;i discre\ionar, ci doar în baza le-
gii", a spus Boc. El a arătat totodată că a
fost extrem de "emo\ionat ;i fericit" ca ro-
mân la aflarea ve;tii că jandarmii din
Deta;amentul de Misiuni Interna\iona-
le care ac\ionează sub egida UE în
Provincia Kosovo au fost recent distin;i

cu medalia EULEX ;i a apreciat că aceas-
tă distinc\ie este o recunoa;tere a devo-
tamentului ;i profesionalismului jan-
darmilor români afla\i în misiune. 

În perioada 2002-2008, jandarmii
români au executat misiuni în Provincia
Kosovo sub egida ONU.

Liviu Negoi\ă, o variantă a PDL
a Pre;edin\iei

Ministrul Dezvoltării ;i Turismului,
Elena Udrea, a explicat că, în 2014, can-
didatul la Pre;edin\ie va fi democrat-li-
beralul cel mai bine clasat în sondaje,
apreciind că, în acest moment, Liviu
Negoi\ă, primarul Sectorului 3, este o va-
riantă de luat în calcul. Întrebată dacă ex-
clude candidatura sa în 2014 la
Pre;edin\ia României, Udrea a răspuns
că acestea vor avea loc aproape peste cinci
ani ;i că "este foarte greu să spui că o si-
tua\ie va fi posibilă sau nu".

"Eu cred că va candida cel care stă cel
mai bine în sondaje la momentul acela",
a spus Elena Udrea.

Emil Boc sus\ine c[ statul 
are "monopolul utiliz[rii for\ei"

Luni

Ministerul Educa\iei a organizat luni,
la Palatul Parlamentului, o dezbatere pu-
blică pe tema noului proiect al Legii
Educa\iei. La eveniment au participat
pre;edintele Traian Băsescu, premierul
Emil Boc, reprezentan\ii partidelor aflate
la putere - PDL ;i UDMR -, cei ai Partidului
Conservator, ai Patriarhiei ;i sindicatelor.
De la dezbatere au lipsit reprezentan\ii PSD
;i PNL, care se numără printre contesta-
tarii proiectului de Lege.

Guvernul a discutat în primă lectu-
ră proiectul Legii Educa\iei, în ;edin\a din
17 martie, acesta fiind supus în prezent dez-
baterii publice. Termenul stabilit pentru
avizul Guvernului expiră în această săp-
tămână. Acum, guvernul ia în calcul să
amâne adoptarea Legii educa\iei cu o
săptămână, până după Sărbătorile de
Pa;te, interval în care să analizeze propu-
nerile primite pentru modificarea actului.

Băsescu< 40% din diagnosticele 
puse de medici sunt gre;ite

Pre;edintele Traian Băsescu a declarat
luni la dezbaterea pe marginea noii legi a

educa\iei că, potrivit Fran\ei, medicii ro-
mâni sunt slab pregăti\i, iar o comisie pre-
ziden\ială a relevat că 40% dintre diag-
nosticele puse de medicii români sunt
gre;ite, ca efect al sistemului de educa\ie.

"Domnilor, v-a; ruga să observa\i o afir-
ma\ie făcută foarte de curând de unul din
statele importante din Uniunea Europeană
;i care începe să demonteze un mit al me-
dicilor pregăti\i în universită\ile române;ti.
Este vorba de proaspetele afirma\ii veni-
te din Fran\a care spun negru pe alb că me-
dicii români sunt slab pregăti\i. De altfel,
o comisie preziden\ială care evalua siste-
mul de sănătate din România arată că ra-
ta de rateu în diagnostic ajunge la peste 40%
în sistemul de sănătate românesc ;i este un
efect al sistemului de educa\ie. Adică unui
om care are o boală i se prescrie re\etă pen-
tru altă boală, un om care nu trebuie
operat e operat, deci pe aici se învârte ca-
litatea într-o zonă extrem de sensibilă a
vie\ii de zi cu zi a cetă\enilor ca efect al ca-
lită\ii sistemului de educa\ie din România",
a explicat ;eful statului. "Cam aici se învârte
calitatea, într-o zonă extrem de sensibilă
a vie\ii de zi cu zi a cetă\enilor, ca efect al
calită\ii sistemului de educa\ie din

România. Nu trebuie să vă spun că
România nu este în primele cinci pentru
niciuna din \ările UE ca nivel de atracti-
vitate din punct de vedere al studen\ilor,
care să vină să studieze în România", a
adăugat B[sescu. El a dat asigurări că nu
a inten\ionat ca interven\ia sa "să supere".

"Dar vreau să fie o interven\ie care să
dea tonul discu\iilor. Avem nevoie de o
dezbatere cinstită, onestă, în care să în\ele-
gem că fără un sistem de educa\ie reformat,
care să răspundă nevoilor de competi\ie pe
care România le are pentru a asigura ce-
tă\enilor ei un trai mai bun în perioada ur-
mătoare, nu avem nicio ;ansă. :ansa
României este legată de educa\ie", a mai
arătat Băsescu. "Dacă vom avea oameni bi-
ne pregăti\i, vom avea această capacitate ;i
nu vom mai trăi din împrumuturi ca să ne
plătim salariile", a conchis Băsescu.

La r]ndul s[u, premierul Emil Boc a
declarat c[ noua Lege a Educa\iei elimină
"gă;tile universitare", incompeten\a din sis-
temul de învă\ământ, dar ;i compromi-
surile care au apărut din cauza "contextu-
lui politic" în fostul proiect de Lege pen-
tru care Guvernul PDL - PSD ;i-a asumat
răspunerea.

Mar\i

Înalta Curte de Casa\ie ;i Justi\ie a ad-
mis, mar\i, cererea procurorilor DNA ;i a
decis să emită mandat de arestare pre-
ventivă pentru 30 de zile pe numele se-
natorului Cătălin Voicu. Magistratul
Despina Mihai a judecat, timp de apro-
ximativ patru ore, cererea DNA de ares-
tare preventivă a senatorului PSD, cerce-
tat pentru corup\ie. :edin\a s-a \inut cu
u;ile închise, presa neavând acces în sală.
Potrivit procedurii, Cătălin Voicu a fost au-
diat doar în fa\a judecătorului. După ter-
minarea ;edin\ei de judecată, senatorul a
părăsit sediul  Înaltei Cur\i, spunând că
a;teaptă decizia instan\ei ;i nu face nicio
declara\ie înainte de aceasta, dup[ care a
plecat acas[.

Cătălin Voicu a părăsit, în jurul orei
19.40, locuin\a din Cotroceni, îmbrăcat în
trening, cu o ;apcă pe cap ;i ducând o
geantă de voiaj în care a spus că ;i-a luat
lucruri personale de strictă necesitate,
"ca în armată", declarând că pleacă în cam-
panie. Înainte de a se urca în ma;ina ca-
re urma să-l ducă la arest, Cătălin Vociu
le-a declarat jurnali;tilor că nu se simte vi-
novat de nimic, dar că este "un om de
onoare" ;i respectă decizia instan\ei. 

Voicu a fost transportat la Spitalul
Penitenciar Jilava, mar\i seara, după ce i

s-a făcut rău în timp ce se afla în arestul
Poli\iei Capitalei.

Diagnosticul FMI< Economia
Rom]niei sc]r\]ie ;i 
mai urmeaz[ disponibiliz[ri

Directorul general al Fondului
Monetar Interna\ional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, s-a aflat mar\i în România
într-o vizită de o zi, în cadrul unui turneu

în Europa. El a fost înso\it de directorul
Departamentului European al FMI, Marek
Bella, de ;eful misiunii FMI pentru
România, Jeffrey Franks, ;i de al\i oficiali.

Strauss-Kahn a \inut un discurs în fa\a
studen\ilor de la Academia de Studii
Economice din Bucure;ti. Directorul FMI
s-a `nt]lnit cu Traian B[sescu, premierul
Boc, pre;edin\ii celor dou[ Camere ;i a mai
\inut un discus `n fa\a plenului
Parlamentului.

Unii români ;i-ar putea pierde slujbele
în următoarele luni, dar este rolul
Guvernului să rezolve situa\ia ;i să arate
încredere, pe fondul revenirii cre;terii
economice în acest an, a declarat la
Bucure;ti, directorul general al FMI.

"Guvernul României trebuie să fie
încrezător ;i să spună< Am avut o scăde-
re economică de 7% în 2009 ;i acum ne
a;teptăm la o cre;tere în 2010", a afirmat
Strauss-Kahn.

În opinia directorului FMI, majorarea
deficitelor ;i a gradului de îndatorare ale
guvernelor au fost necesare în perioada de
criză, dar pe viitor autorită\ile trebuie să
se confrunte cu problema reducerii dato-
riilor. El a comparat situa\ia cu un incen-
diu în care copiii au rămas în casă ;i sin-
gura decizie este să torni multă apă.

B[sescu a demonstrat `n fa\a parlamentarilor PDL ;i UDMR
c[ sistemul de `nv[\[m]nt e ;ubred

Senatorul Voicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

S]mb[t[
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Zeci de biserici p[r[site `;i mai 
a;teapt[ cu solemnitate enoria;ii
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Oamenii ;i-au iubit mereu
bisericile pentru c[ tot ei au fost
cei care le-au construit, mai
mereu cu jertfe multe. Apoi
biserica a fost locul unde au fost
boteza\i, unde au primit prima
`mp[rt[;anie ;i locul unde au fost
cununa\i. 

Nici nu e de mirare c[ dup[ at]tea
evenimente importante din via\[,
sf]ntul l[ca; face parte din sufletul
fiec[ruia dintre noi. Ce `nseamn[
pentru credincio;i pierderea unei
biserici am putut vedea pe viu anul
trecut, c]nd a ars biserica veche din
Soconzel. Un sat `ntreg `;i pl]ngea
bisericu\a, cea care ̀ n c]teva minute s-
a f[cut scrum, ̀ n urma unor ̀ nt]mpl[ri
neelucidate nici p]n[ azi.

Sunt ̀ ns[ ̀ n jude\ ;i biserici care au
r[mas f[r[ enoria;i, ;i l[sate chiar `n
paragin[. Acesta este subiectul de azi
pentru care am f[cut mai multe
deplas[ri `n teritoriu.

Toagul lui Pasztory

Cel mai cunoscut l[ca; de cult l[sat
`n paragin[ este "Toagul lui Pasztory"
- aflat la grani\a localit[\ilor Tur ;i
Bixad. Toat[ lumea ;tie c[ p]n[ ̀ n anul
1948 aici a func\ionat o m[n[stire
`ntemeiat[ de p[rintele Pasztory
Arkad. Era `n acest loc nu numai o
m[n[stire, dar ;i un centru social, unde
cei nec[ji\i ai soartei ;i-au g[sit un
ad[post. 

Dup[ venirea comuni;tilor la
putere, p[rintele greco-catolic Pasztory
a fost nevoit s[ emigreze, iar locuitorii
ei au plecat ;i ei cu to\ii. Cl[direa a
r[mas abandonat[ ;i la discre\ia noii
puteri care a `nceput demolarea ei.
Astfel c[ o parte din \iglele ;i c[r[mizile
unei anexe din m[n[stire au fost
folosite pentru construirea unui sediu
de CAP iar restul bunurilor au fost
abandonate. Un om simplu din sat, pe
nume Glagula Lajos s-a mutat `n
cl[direa abandonat[, reu;ind astfel c[
opreasc[ furturile care ar fi continuat,
dar un singur om nu a putut s[ stopeze
;i degradarea cl[dirii.

Dup[ Revolu\ie nimeni nu a
revendicat Toagul lui Pasztory ̀ n mod
hot[r]t, din diferite motive, astfel c[ el
continu[ s[ se degradeze pe zi ce trece. 

Zidurile ei constituie deja un
pericol de accidente pentru cei care
trec prin zon[. ~n l[ca; exist[ ;i azi o
capel[ unde se \ine slujb[ doar o dat[
pe an, de ziua lui Pasztory Arkad, care
a trecut demult la cele ve;nice.

Glagula Lajos a murit ;i el ̀ n urm[
cu 2 ani, iar m[n[stirea a r[mas ̀ n voia
soartei. Despre istoria Toagului lui
Pasztory se pot citi mai multe ̀ n cartea
"Conace, oameni, destine" - ap[rut[ ̀ n
2007. Cartea se poate ̀ mprumuta de la
Biblioteca Jude\ean[.     

La Borle;ti, biserica fo;tilor
;vabi e folosit[ de greco-
catolici

~n satul Borle;ti, comuna Pomi,
exist[ o biseric[ romano-catolic[
abandonat[ de cei care au locuit
c]ndva pe aceste meleaguri. Cei care
erau de acest cult au emigrat `n
Germania `nc[ `n anii 1980 iar azi din
vechii b[;tina;i abia au mai r[mas
c]teva familii. 

Biserica nu a mai putut fi

`ntre\inut[ ;i ani de zile u;ile ei s-au
deschis doar foarte rar. ~n urm[ cu 5-
6 ani ani, credincio;ii de religie greco-
catolic[ au cerut de la cei competen\i
aprobarea de a-;i \ine slujbele `n
biserica romano-catolicilor. 

Ei au cump[rat fosta cas[ parohial[
a romano-catolicilor, ob\in]nd ̀ n acest
fel ;i dreptul de a folosi ;i biserica,
pentru o chirie simbolic[. 

Azi `n fosta biseric[ romano-
catolic[ se roag[ credincio;ii de religie
greco-catolic[. 

Biserica a r[mas intact[, inclusiv
cu orga ei veche, dar care azi nu mai e
folosit[. Interiorul e minunat de
frumos, biserica are ;i `nc[lzire, dar
pere\ii exteriori, ataca\i de igrasie, ar
avea deja nevoie de o repara\ie.

Biserica a fost predat[ greco-
catolicilor cu proces verbal pe baza
unei liste de inventariere. Fiecare
lucrare la sf]ntul l[ca; se face doar cu
acordul scris al Protopopiatului
Romano Catolic.

La Tur\, fosta biseric[ greco-
catolic[ a r[mas a nim[nui

O biseric[ abandonat[ se afl[ ;i `n
raza localit[\ii Tur\. E vorba de fosta
biseric[ greco-catolic[ care dup[ 1948
a devenit ortodox[. Dup[ 1989, cultul
greco catolic nu ;i-a putut redob]ndi
biserica din diferite motive. Ortodoc;ii
nu s-au ̀ ngrijit nici ei de biserica veche,
prefer]nd s[-;i construiasc[ una nou[,
de fapt o catedral[ modern[, aflat[ la
50 de pa;i de cealalt[ biseric[. 

Aceasta este declarat[ ;i
monument istoric dar pere\ii ei sunt
deja cr[pa\i ;i prezint[ pericol de
accidente. 

Turnul bisericii la fel se afl[ `ntr-o
stare avansat[ de degradare ;i se poate
pr[bu;i oric]nd. Biserica este folosit[
de cei de religie ortodox[ ca ;i capel[
pentru `nmorm]nt[ri. Conducerea
Prim[riei Tur\ `ncearc[ s[ ob\in[
fonduri prin proiecte pentru
reabilitarea sf]ntului l[ca;, dar, acum
mai ales, ;ansele de reu;it[ sunt pu\ine.

~ntre timp, greco-catolicii ;i-au
construit o biseric[ nou[, dar ;i
ortodoc;ii au ridicat o cas[ parohial[

pentru cei doi preo\i care slujesc la
biserica nou[.

Cl[direa nu este `nc[ tencuit[ `n
exterior ;i este doar cu pu\in mai mic[
dec]t blocul ANL care se afl[ `n
vecin[tate.

La Boghi; enoria;ii reforma\i
au uitat de biseric[ din alte
cauze

:i ̀ n Boghi; exist[ o biseric[ ce este
cam uitat[ de credincio;i. Oamenii
locului, cei de religie reformat[, spun
c[ nu sunt mul\umi\i de preotul lor ;i
adesea prefer[ s[ nu mearg[ la biseric[.
~i imput[ preotului c[ nu e gospodar,
c[ `n timpul zilei nu poate fi v[zut
ie;ind din cas[, ̀ n timp ce noaptea ard
`n cas[ toate becurile.

P[rintele a pierdut contactul cu

credincio;ii - spun ;i autorit[\ile locale
care se g]ndesc deja s[ cear[ ajutorul
celor de la Protopopiat pentru a
rezolva problema. 

P[cat, pentru c[ biserica e
frumoas[ ;i are ;i o legend[ deosebit[.
Se spune c[ ̀ n interiorul ei, sub podele,
s-ar afla sicriul din sticl[ al fiicei
baronului local care a `ntemeiat satul.

~n cartea "Conace, oameni, destine"
este descris[ toat[ povestea, cu martori
`n via\[ care sus\in c[ au v[zut
legendarul sicriu. 

Capela din Kigye

Aproape de satul Petre;ti se afl[ ̀ n
plin c]mp o capel[ ce pare acolo uitat[
de vreme. St[ singur[ ̀ n pustiu iar u;ile
ei se deschid pe an doar o singur[ dat[.
Pu\ini ;tiu c[ `n jurul capelei erau
c]ndva case, dar ;i un sat care purta

denumirea de Kigye. 
Vechii b[;tina;i din zona

Petre;tiului spun c[ mai demult
drumul de la Carei spre Oradea trecea
prin Kigye, acolo unde era ;i un han.
Cu timpul satul s-a desfiin\at iar din el
nu au mai r[mas dec]t c]teva urme ale
unor funda\ii de case vechi. Desigur ;i
capela. Se spune c[ `n jurul ei a fost
`nmorm]ntat un soldat, `mpreun[ cu
calul s[u. Am cutreierat ;i noi zona
dar chiar dac[ povestea e adev[rat[, e
greu de demonstrat acest lucru.

Felul `n care st[ singur[ acolo la
r[scruce de v]nturi are darul s[ `i
impresioneze pe cei care circul[ pe
rela\ia Carei - Petre;ti - Oradea. Pu\ini
sunt trec[torii care nu arunc[ spre ea
m[car o privire, dar ;i mai pu\ini sunt
cei care cunosc povestea ;i legendele
sale.

Iosif |iproc

Nu e de mirare c[ dup[ multe evenimente importante din via\[, sf]ntul l[ca; face parte din sufletul fiec[ruia dintre
noi. Ce `nseamn[ pentru credincio;i pierderea unei biserici am putut vedea pe viu anul trecut, c]nd a ars biserica
veche din Soconzel. Un sat ̀ ntreg ̀ ;i pl]ngea bisericu\a, cea care ̀ n c]teva minute s-a f[cut scrum, ̀ n urma unor ̀ nt]mpl[ri
neelucidate nici p]n[ azi.

Biserica reformat[ din Boghi; are preot, dar a r[mas f[r[ enoria;i Biserica greco-catolic[ din Tur\, devenit[ ortodox[

Greco-catolicii din Borle;ti pl[tesc chirie pentru a-;i \ine slujbele `n fosta biseric[ romano-catolic[
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"Sunt un om norocos...Divinitatea ;i pl[m[direa mea sufleteasc[ ;i caracterial[ ;i-
au dat concursul ;i au smuls vie\ii profesia pe care mi-am dorit-o. Cea mai nobil[
;i mai aleas[ `ndeletnicire pe care omul ar fi putut s-o `nve\e `n organizarea ;i dis-
ciplinarea lumii", a;a ;i-a ̀ nceput articolul intitulat "Impresii" plutonierul major Adrian
Borcean, aflat pentru prima dat[ la preg[tire la C.P.P.C.J. T[;nad.

Centrul de Preg[tire Profesional[ a Jandarmilor
T[;nad, la 160 de ani de la `nfiin\area 

Jandarmeriei Rom]ne
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La Centrul de Perfec\ionare a
Preg[tirii Cadrelor Jandarmi
T[;nad, activit[\ile dedicate Zilei
Jandarmeriei Rom]ne au `nceput
`n s[pt[m]na 22 - 28 martie cu
`ntreceri sportive, conferin\[ de
pres[ sus\inut[ de col. Dorul :ofi-
ne\i - comandantul unit[\ii, de ad-
junctul s[u, col. Emil Suciu, lt. col.
Ovidiu Popa - ;eful de catedr[ ;i
lt. Diana Ben\e - purt[tor de
cuv]nt. ~n 25 martie a avut loc cu-
pa presei la tir. 

La 3 aprilie, Jandarmeria Rom]n[
s[rb[tore;te 160 de ani de la `nfiin\are. 3
aprilie 1850 a fost momentul care mar-
cheaz[ `ntemeierea Jandarmeriei
Rom]ne. Potrivit documentelor vremii,
localitatea T[;nad era arondat[ brig[zii
a III-a Jandarmi Cluj, care cuprindea ;i
Regimentul 7 Jandarmi Cluj. Conform
deciziei publicate ̀ n Monitorul Oficial nr.
109 din 23 mai 1929, la T[;nad func\io-
na o sec\ie de jandarmi rurali av]nt `n
compunere 6 posturi. ~n 1929, `ncepe
construc\ia actualei caz[rmi a U.M. 0728
T[;nad, construc\ie care se finalizeaz[ `n
1940. Cu o suprafa\[ construit[ de apro-
ximativ 10 ha, devine la acea vreme una
dintre cele mai moderne institu\ii mili-
tare din Rom]nia.  

~n septembrie-octombrie 1944,
Armata IV Rom]n[ a rupt ap[rarea ger-
man[ de pe Mure; ajung]nd `n zona Satu
Mare, Careii Mari, Careiul de ast[zi,
zon[ `n care inamicul a `ncercat s[ or-
ganizeze o ultim[ rezisten\[. ~n timpul ce-
lui de-al doilea r[zboi mondial, cazarma
din T[;nad a constituit punctul de ple-
care la atac a trupelor rom]ne;ti pentru
eliberarea ultimei brazde de p[m]nt a
Rom]nei. Al[turi de armata sovietic[, la
luptele pentru eliberarea ultimei palme
de p[m]nt rom]nesc particip[ ;i o su-
bunitate de jandarmi rom]ni condus[ de
sublocotenentul Ioni\[ Bor;an - acesta fi-
ind primul care a p[truns ̀ n ora;ul Carei
;i a `n[l\at falnicul drapel rom]nesc. 

Dup[ terminarea r[zboiului, unitatea
devine lag[r de zon[ interioar[ p]n[ `n
anul 1948 c]nd ia fiin\[ Centrul de in-
struc\ie T[;nad. Prin Ordinul
Secretariatului pentru Trupe al
Ministerului de Interne `n anul 1949 se
`nfiin\eaz[ Trupele de Securitate. 

Efectivele Centrului de
instruc\ie Jandarmi
T[;nad au efectuat misiuni
de salvare a popula\iei la
inunda\ii ;i la cutremur

Potrivit singurului document, care de
altfel atest[ ;i continuitatea
Inspectoratului de Jandarmi Cluj dup[
1949, pentru preg[tirea efectivelor `n ve-
derea `ndeplinirii misiunilor specifice de
paz[, func\ionau centrele de instruc\ie
din T[;nad, Marghita ;i Odorhei. ~n
prim[vara anului 1950, Centrul de
Instruc\ie T[;nad se transform[ `n
Centrul de Instruc\ie Gr[niceri nr. 24,
structur[ care func\ioneaz[ p]n[ `n anul
1954, c]nd se `nfiin\eaz[ Batalionul de
Instruc\ie T[;nad, cunoscut ;i sub de-
numirea de UM 0986. La 1 octombrie
1959 se tranform[ `n Centru de Instruc\ie
apar\in]nd Brig[zii 44 Paz[ Obiective
Cluj. ~n anul 1970, datorit[ inunda\iilor
catastrofale din c]mpia Some;ului, ju-

de\ul Satu Mare a fost grav afectat. La
ac\iunile de salvare a popula\iei au par-
ticipat ;i efectivele din Centrul de
Instruc\ie din T[;and. Atunci au fost eva-
cuate 22 de mii de persoane din zonele
amenin\ate ale jude\ului, suprafa\a in-
undat[ fiind de 160 de mii de ha. La da-
ta de 20 august 1971, Centrul de
Instruc\ie cu indicativul 0392, se trans-
form[ `n Batalionul 4 de Securitate
T[;nad cu indicativul 0764. Registrul is-
toric al unit[\ii consemneaz[ c[ `n anii
1973-1974, efectivele de militari particip[
la salvarea de vie\i omene;ti ;i bunuri
materiale la inunda\iile par\iale din
Zal[u, Satu Mare, Odoreu ;i Craidorol\. 

La cutremurul din 4 martie 1977,
efectivele unit[\ii au participat la limi-
tarea ;i `nl[turarea efectelor seismului. 

~n ciuda psihozei generale la
Revolu\ia din 1989, unitatea nu a fost im-
plicat[ `n ac\iuni care ar fi putut pune `n
pericol via\a propriilor efective sau a po-
pula\iei. Anul 1990 a fost momentul
re`nvierii tradi\ilor Jandarmeriei
Rom]ne. Prin Ordinul Ministerului de
Interne, la 1 septembrie 1990 au fost
numi\i la comanda Centrului de
Instruc\ie Jandarmi T[;nad< coman-
dantul unit[\ii mr. Dorul :ofine\i> ;eful
de stat major - cpt. Emil Bandici, loc\ii-
tor al comandantului - mr. Valentin
Hossu ;i loc\iitor pentru servicii al co-
mandantului - mr. Carol Megye;i. Un
moment `n[l\[tor a avut loc `n 30 no-
iembrie 1996, c]nd Drapelul de lupt[ a
fost `nm]nat de loc\iitorul pentru logis-
tic[ al comandantului Trupelor de
Jandarmi la acea vreme, col. Dumitru
Popescu, comandantului unit[\ii, mr.
Dorul :ofine\i.   Astfel, p]n[ `n anul 2005,
`n unitate au fost instrui\i peste 14.000
de militari `n termen. ~n perioada 2005

- 2006, `n unitate s-au preg[tit at]t mi-
litari `n termen, c]t ;i subofi\eri din
Jandarmerie. Odat[ cu anularea obliga-
tivit[\ii execut[rii serviciului militar,
unitatea s-a transformat `n institu\ie de
`nv[\[m]nt militar, a c[rei atribu\ie
principal[ este perfec\ionarea preg[tirii
corpului subofi\erilor jandarmi. La 1 ia-
nuarie 2007, unitatea a devenit Centru
de Perfec\ionare a Preg[tirii Cadrelor
Jandarmi, corpul subofi\erilor.  

P]n[ la aceast[ dat[ unitatea a
preg[tit 4.000 de subofi\eri, pe specia-
lit[\ile de ordine ;i siguran\[ public[ res-
pectiv paz[ ;i protec\ie institu\ional[, din
jude\ele Alba, Arad, Bihor, Bistri\a,
Boto;ani, Cluj, Covasna, Harghita,
Hunedoara, Ia;i, Mure;, Satu Mare,
Suceava, Timi;, Vaslui, Vrancea ;i Sibiu.  

La aniversarea a 160 de ani de c]nd
Jandarmeria Rom]n[ a luat fiin\[, a
v[zut lumina tiparului nr. 1/2010 (nr.5)
anul III a revistei semestriale elaborate
de C.P.P.C.J. T[;nad, "Didactica Magna".

"Sunt un om
norocos...Divinitatea ;i pl[m[direa mea
sufleteasc[ ;i caracterial[ ;i-au dat con-
cursul ;i au smuls vie\ii profesia pe ca-
re mi-am dorit-o. Cea mai nobil[ ;i
mai aleas[ `ndeletnicire pe care omul ar
fi putut s-o `nve\e `n organizarea ;i dis-
ciplinarea lumii", a;a ;i-a `nceput arti-
colul intitulat "Impresii" plutonierul
major Adrian Borcean, aflat pentru pri-
ma dat[ la preg[tire la C.P.P.C.J. T[;nad.  

Instructorul militar, mr. Sorin Bani\[
C.P.P.J. T[;nad ne spune cum un jan-
darm a salvat via\a unei femei. "Prim[va-
ra î;i intrase destul de târziu în drepturi
încercând parc[ din r[sputeri s[ recu-
pereze timpul irosit. Soarele generos ;i
cerul senin, pres[rat totu;i cu c]\iva
nori;ori, asemănători cu barba unor

sfin\i, precum ;i ciripitul vesel al păsă-
relelor dădeau via\ă peisajului. Parfumul
copacilor înflori\i, amestecat cu mirosul
pământului reavăn, se sim\ea la fiecare
adiere prin ferestrele deschise ale încă-
perilor.

Jandarmii salvatori 

În ciuda agita\iei plină de zgomote ;i
miresme, acea zi era una obi;nuită pen-
tru cei din Centrul de Perfec\ionare a
Pregătirii Cadrelor Jandarmi Tă;nad, res-
pectiv subofi\erii jandarmi, veni\i aproa-
pe din toate col\urile \ării la instruire, la
cursul de ini\iere, în cadrul specialită\ii
ordine ;i siguran\ă publică. "Jandarmul
trebuie să-;i îndeplinească cu con;tiin-
ciozitate, sarcinile ;i misiunile încre-
din\ate, comportamentul lucrătorilor
din domeniul ordinii ;i siguran\ei publice
fa\ă de comunitate trebuie să fie unul ire-
pro;abil bazat pe responsabilitate ;i so-
licitudine oferindu-;i serviciile cu prom-
ptitudine într-o manieră care să îmbine
profesionalismul cu calită\ile sale uma-
ne”… erau câteva crâmpeie ale unei
expuneri, care se puteau auzi în acea fru-
moasă zi de primăvară pe holul com-
partimentului 259 în dreptul cabinetu-
lui de socio-comunicare. 

Participan\ii la expunere, subofi\erii
cursan\i care alcătuiau clasa 102 din
Inspectoratul Jude\ean de Jandarmi
Dolj, încercau să \ină pasul cu ritmul oa-
recum alert în care le erau prezentate câ-
teva dintre regulile pe care jandarmul tre-
buie să le respecte, atunci când, în urma
unor evenimente rezultă victime. "Primul
contact cu victima este determinant,
oricare ar fi locul sau circumstan\ele, jan-
darmul trebuind să se deplaseze în cel
mai scurt timp de la primirea solicitării,

să ia măsurile necesare pentru acordarea
îngrijirilor unui rănit"…se putea auzi în
continuare. 

Cursurile s-au încheiat parcă mai re-
pede în acea zi. Se putea observa pe fa\a
tuturor acea bucurie lăuntrică că în
scurt timp vor fi alături de familie ;i cei
dragi. Pentru patru dintre subofi\erii jan-
darmi, plt. Motocu Cristian, plt. Dumitru
Ion, plt. Ceau;u Bogdan ;i plt. Plopeanu
Marius, ziua aceea avea să le ofere o ma-
re surpriză… dar mai bine să urmărim
mărturiile protagoni;tilor acelei scene. Ei
se aflau de această dată din nou în cabi-
netul de socio-comunicare, câteva zile
mai târziu la seminarul de Etică ;i de-
ontologie ;i răspundeau oarecum je-
na\i la întrebările puse de instructorul
militar. "În timp ce mă deplasam acasă
la Craiova cu autoturismul proprietate
personală - declară plt. Motocu Cristian,
"pe ;oseaua de centură a municipiului
Cluj-Napoca, în dreptul localită\ii Baciu,
o persoană de sex feminin în vârstă de
aproximativ 40 de ani, a traversat stra-
da printr-un loc nepermis fiind acci-
dentată grav de un autoturism, marca
Volvo de culoare ro;ie, care circula din
sens opus. Persoana a fost proiectată vio-
lent pe carosabil, rostogolindu-se de
câteva ori. Traficul a fost blocat instan-
taneu de unele dintre ma;inile care au
frânat brusc, la mică distan\ă de locul
producerii accidentului, atât din spate cât
;i din fa\ă. Timpul parcă se oprise în loc,
iar autoturismele claxonau în timp ce al\i
participan\i la trafic printre care ;i pie-
toni se aflau într-o profundă stare de
prostra\ie. Conducătorul autovehicu-
lului implicat în accident a rămas parcă
blocat în ma;ină acoperindu-;i fa\a cu
mâinile, fiind foarte speriat, dar în ace-
la;i timp ;i afectat de ce se întâmplase.
Observând persoana căzută pe carosabil
aproape de axul drumului - declară în
continuare jandarmul, am coborât urgent
deplasându-mă în fugă până la ea ;i ru-
gându-mă ca prin preajmă să se afle
vreun medic… Victima se afla cu fa\a în
sus, sângerând puternic pe nas dar ;i pe
gură. Am solicitat unui coleg să telefo-
neze imediat serviciului de urgen\ă iar ce-
lorlal\i colegi să \ină la distan\ă trecăto-
rii, care oricum nu făceau decât să ne su-
foce. În tot acest răstimp m-am aflat lân-
gă acea persoană acordându-i îngrijiri-
le necesare, eliberându-i căile respiratorii
;i introducându-i sub cap un tricou. I-
am men\inut atât capul cât ;i corpul
nemi;cate, comunicând permanent cu
aceasta ;i asigurând-o că situa\ia nu es-
te atât de gravă iar eu o să am grijă în
continuare de ea. Secundele treceau
greu, colegii mei străduindu-se din greu
să \ină mul\imea de curio;i cât mai de-
parte de locul producerii evenimentu-
lui… Până la sosirea salvării parcă a tre-
cut o ve;nicie ;i mi se părea că visez. La
realitate m-a adus însă sunetul strident
al sirenelor autovehiculelor. Am ajutat
echipajul de pe ambulan\ă să ridice ;i să
îmbarce victima, explicându-i în tot
acest timp, în ce a constat primul-ajutor
oferit de mine… 

- Dar este extraordinar… a\i salvat
via\a unui om, iar dacă nu a\i fi făcut-o
la timp, cine ;tie ce s-ar fi întâmplat, in-
tervine unul dintre colegii lor, ru;inat
parcă de faptul că l-a luat gura pe di-
nainte. …Nu a fost mare lucru, e foarte
bine că am în\eles cum trebuie să inter-
venim în situa\ii similare - declară mo-
dest subofi\erul, vădit emo\ionat, dar
mândru în acela;i timp că este privit cu
respect de către ceilal\i. Glasul instruc-
torului militar se auzi sec, punând capăt
rumorii< ,,Zece!”. Erau de fapt notele pe
care le primiser[ cei patru eroi în acea zi.
"Un zece la Etică ;i Deontologie, care va-
lorează cât o via\ă de om"- concluzionă
acesta cu un zâmbet plin de subîn\eles."

A consemnat Stela C[dar 
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C]nd a venit vestea c[
Cherrise Graham pleac[ de la
echipa de baschet feminin CSM
Satu Mare, dup[ ce a fost vedeta
ei `n drumul spre locul 3 `n
Divizia A 2008-2009, mul\i su-
porteri au fost buim[ci\i, iar noi,
ziari;tii, ne `ntrebam ce fel de
juc[toare o fi cea care o va `nlo-
cui, o anume Allyson Hardy. 

Am c[utat pe Internet date despre
noua achizi\ie ;i c]nd am v[zut pri-
mele poze ;i z]mbetul ei ne-am mai
lini;tit. Dup[ ce am v[zut-o `n primele
meciuri ne-a venit inima la loc. Iar
dup[ ce a jucat `ntr-un picior ;i
jum[tate aproape un meci `ntreg pen-
tru ca echipa s[ c];tige am `ndr[git-
o de-a binelea.

Obliga\ii redac\ionale m-au f[cut
s[ nu v[d meciul ei de debut pentru
CSM, `nfr]ngerea cu Sf. Gheorghe
din toamn[, dar linia statistic[ era
`ncurajatoare< 17 puncte, 5 intercep\ii.
Am petrecut o noapte pe tren ca s[ v[d
echipa la Timi;oara, `n s]mb[ta ce a
urmat. Din prima am remarcat c[
Allyson era cu totul alt tip de con-
duc[tor de joc, mai orientat[ c[tre jo-
cul de echip[, ;i se sim\ea experien\a
la nivel `nalt. Rapid[, micu\[, precis[
`n pase, cu ochi vii ;i sclipitori, a
marcat 15 puncte `n acea diminea\[ ;i
a furat alte 6 mingi, de nu mai ;tiau ti-
nerele timi;orence cum s[ le mai as-
cund[. 

Am `n\eles atunci c[ edi\ia 2009-
2010 a echipei noastre de baschet
avea s[ fie foarte diferit[ de cea pre-
cedent[ ;i urma un sezon c]t se poa-
te de interesant. Iar aceast[ con-
duc[toare de joc din California va fi
juc[toarea esen\ial[.

O carier[ 
impresionant[

N[scut[ `n 5 mai 1983, Allyson
Renée Hardy a debutat `n campiona-
tul universitar american (NCAA) `n
echipa colegiului Bowie State `n anul
2001, iar `n urm[toarele trei sezoane
a avut de fiecare dat[ o medie de
peste 20 de puncte ;i 4 pase decisive
pe meci, dovedind o constan\[ re-
marcabil[ ;i o d[ruire total[ `n joc, f[r[
furtunile suflete;ti ce au marcat cariera
universitar[ a lui Cherrise. 

~n fond, Allyson studia psihologia
;i s-a \inut bine de carte, c[ci bursa
sportiv[ era condi\ionat[ ;i de rezul-
tatele de la examene. Calea ei `ns[ era
sportul de performan\[, a;a c[ imediat
dup[ absolvirea colegiului au `nceput
s[ vin[ ofertele. Statisticile erau im-
presionante, a avut ;i meciuri `n care
a `nscris peste 40 de puncte, primind
o gr[mad[ de premii ale conferin\ei
CIAA `n care activa colegiul s[u.

~n sezonul 2005-2006 a jucat la
echipa maghiar[ Kanizsa DKK, dup[
ce `n vara lui 2005 `;i `ncercase ;ansa
la echipele Los Angeles Sparks ;i
Washington Mystics din campionatul
profesionist american, WNBA, iar
mai apoi o boal[ a mamei sale a f[cut-
o s[ renun\e la un contract `n Turcia,
la Botasspor. 

~n urm[torul an s-a mutat `n
Fran\a, la echipele din Nice ;i Calais,
unde s-a impus definitiv ca una din
juc[toarele de elit[. A fost selec\ionat[
`n echipa Restului Lumii pentru me-
ciul cu echipa Europei la gala FIBA

Europe All Star din 2006.
La Calais a r[mas p]n[ `n 2008, iar

`n vara acelui an a revenit `n WNBA
pentru trupa din Washington. ~n se-
zonul 2008-2009 a jucat `n Ungaria, la
BSE Budapesta, iar `n vara anului
trecut a fost contactat[ ;i contractat[
de CSM Satu Mare.

Experien\a 
s[tm[rean[

~n prima faz[ a campionatului
curent Allyson a avut 14,7 puncte pe
meci, cu 23 marcate `n jocul cu ICIM
Arad, c]nd s-a confruntat direct cu
predecesoarea sa pe pozi\ia 1 (point-
guard, conduc[tor de joc) din sezonul
anterior ;i, dup[ p[rerea noastr[, a
c];tigat duelul. 

Viteza deosebit[, agilitatea, pase-
le inteligente ;i multele intercep\ii
au f[cut-o imediat preferata gale-
riei, adesea auzindu-se `n sala LPS
scandarea "Allyson! Allyson!", la
care ea r[spundea cu aplauze ;i
cu `nc[ o faz[ frumoas[.

A fost una din piesele de
baz[ `n aventura european[ a
echipei, `n Liga Europei
Centrale< 26 de puncte cu
Valosun Brno, apoi co;ul
victoriei, 3 puncte `n ultima
secund[, `n arena aceleia;i
echipe, apoi o final[ mic[
debordant[ `n turneul
Final Four de la Presov,
c]nd a trecut de 30 de
puncte marcate, dar n-a
putut evita `nfr]ngerea
CSM-ului `n jocul cu
Kosice. 

A urmat apoi
urcu;ul spre v]rful
piramidei `n Cupa
Rom]niei, `nceput
cu dou[ victorii la
Ia;i, chiar `nainte
de mai sus pomeni-
tul Final Four.

16 puncte marcate
`n jocul c];tigat la Craiova anun\au un
2010 interesant pentru Allyson, dar
oboseala ;i loviturile `ncasate au `nce-
put s[ se simt[ ;i echipa a trecut
printr-o perioad[ grea< `nfr]ngeri,
penaliz[ri, jocuri proaste. Allyson a dat
atunci o prob[ de caracter puternic.
De;i abia c[lca pe piciorul drept, a ju-
cat 34 de minute din 40 `n fa\a celor
de la CSM Oradea ;i a f[cut-o bine,
`nscriind pe final punctele decisive
pentru o victorie de care era foarte ma-
re nevoie. Efortul de atunci a costat-
o dou[ s[pt[m]ni pe tu;[, dar acel joc
a impus-o definitiv `n inimile fanilor.
S-a spus despre ea c[ e sufletul echi-
pei. Poate c[ "sufle\ica" sun[ mai bi-
ne, la c]t de micu\[, rapid[ ;i z]mbi-
toare e tot timpul.

Porecle, p[\anii, 
favori\i

Presta\iile din teren i-au adus mai
multe porecle. "Speedy Gonzales" i-au
zis mul\i. 

Subsemnatul i-a mai scornit una<
"Ally McSteal", apropo de talentul ei
de a fura mingile de la adversar. C]nd
a aflat, Ally a r]s din toat[ inima. Am
stat de vorb[ `nainte de turneul final
al Cupei Rom]niei, unde o Hardy
restabilit[ a condus CSM spre final[,
`nscriind 19 puncte `n ceea ce avea s[
fie prima `nfr]ngere din 2010 `n fa\a
forma\iei LMK Sf. Gheorghe, dulce re-

van;[ dup[ 4
`nfr]ngeri `n cam-
pionat.

Ascult[ mu-
zic[ "black"
(R&B, hip-
hop), vorbe;te
zilnic cu fami-
lia ;i cu iubitul
ei din State,
urm[re;te
echipele de
baseball ;i fot-
bal ameri-
can din

Pittsburgh (Pirates,
respectiv Steelers -
dou[ extreme, de la
foarte prost la foarte
bun), glume;te mult ;i se
`n\elege excelent cu co-
echipierele, `mp[r\ind
apartamentul din centru
cu Eli Pavel ;i Salimata
Diatta, un c[min multina\io-
nal cum aproape numai `n
sportul profesionist mai
`nt]lne;ti. 

Despre WNBA, cu toat[ re-
clama ce i se face, nu prea are o
p[rere bun[< juc[toarele de top sunt
suprasolicitate, c[ci iarna joac[ `n
Europa, iar vara `n SUA, plus con-
voc[rile interna\ionale. Dar, ca una ce
joac[ baschet din fraged[ pruncie,
un meci `n plus n-o nelini;te;te.

S-a obi;nuit cu via\a mai a;ezat[
din Europa, `n Fran\a s-a `ndr[gostit
de rugby, `ntr-o sear[ am `nt]lnit-o la
circ. O t]n[r[ senin[ ;i o sportiv[ de
mare calitate, care nu fuge de angaja-
mentul fizic. Eniko Tar\a i-a l[sat o
amintire ro;ie cu unghiile sub ochi
dup[ meciul cu Craiova din retur, iar
`ntr-un joc mai s[ se ia la b[taie cu o
adversar[ mai `nalt[ cu un cap. 

Sufletist[ sufle\ica, deh! Pentru
luptele grele ce vin, cu Alexandria ;i
Aradul, o asemenea atitudine nu poa-
te fi dec]t de bun augur.

Vasile A.

Maradona, mu;cat de 
fa\[ de propriul c]ine

C]nd nu joac[ fotbal, nu conduce
antrenamentele na\ionalei Argentinei,
sau c]nd nu se afl[ `n vizit[ la Fidel
Castro, Maradona `;i petrece timpul li-
ber `n compania celor doi c]ini pe ca-
re ̀ i are. Dar joaca cu c]ini nu este `ntot-
deauna pl[cut[ ;i poate l[sa urme.
Chiar ;i lui Diego Armando Maradona,
care a fost  muşcat de faţă de propriul
câine, un rotweiller, ̀ n gr[dina de la vi-
la sa  din Buenos Aires.

Mu;c[tura a fost una destul de
ad]nc[ a;a c[ Diego Maradona, a fost
operat de urgenţă, luni noapte la clinica
privată Sanatorio de Los Arcos din
Buenos Aires. Medicii i-au dat ̀ ns[ asi-
gur[ri lui Maradona c[ mu;c[tura ̀ i va
l[sa doar o cicatrice mic[, greu de de-
tectat de la distan\[.

Chiar dac[ s-a sup[rat tare de tot pe
patruped, starul argentinian nu l-a
`mpu;cat a;a cum a f[cut odat[ cu ni;te
ziari;ti care `l urm[reau.

Dacia Duster, ca o gazel[
La doar câteva zile înainte de lan-

sarea pe pia\[, Dacia Duster a reuşit să
demonstreze c[ este capabil[ de per-
formanţele înalte, nu numai pe drumuri
normale, ci ;i pe teren accidentat.
Autoturismul rom]no-francez ;i-a eta-
lat  robusteţea şi fiabilitatea pe dunele
de nisip şi pe suişurile şi coborâşurile
Munţilor Atlas din Maroc.

Cu Isabelle Charles la volan (res-
ponsabila design culori şi materiale `n
cadrul companiei) Dacia Duster s-a cla-
sat pe  prima pozi\ie la Raliul Gazelelor
la categoria crossover. O performan\[
notabil[ av]nd `n vedere c[ Dacia
Duster a concurat cu m[rci celebre.

Mourinho sus\ine c[ nu 
e fericit `n italia

~n ciuda salariului colosal, 9,5 mi-
lioane de euro pe sezon, antrenorul por-
tughez al formaţiei Internazionale
Milano a recunoscut că este "foarte fe-
ricit la Inter, însă nu şi în fotbalul ita-
lian", alimentând speculaţiile conform
cărora tehnicianul ar urma să pără-
sească formaţia de pe San Siro în aceas-
tă vară. ~n principal Mourinho acuz[
presa italian[ c[ este foarte p[tima;[, c[
mai `nt]i scrie ;i apoi caut[ adev[rul.
Portughezul este sup[rat ;i pe fani ca-
re, atunci c]nd nu merge jocul echipei,
sar la g]tul antrenorului. 

Dar Mourinho nu prea are de ce s[
se supere.  Cam a;a este peste tot, in-
diferent dac[ joci, sau antrenezi `n
Italia, Spania, Suedia sau, chiar,
Rom]nia.

Mutu `;i a;teapt[ 
pedeapsa

Procuratura antidoping din Italia a
dispus, miercuri, trimiterea cazului
jucătorului echipei Fiorentina, Adrian
Mutu, depistat pozitiv cu sibutramină,
către Tribunalul Naţional Antidoping,
cu propunere de suspendare pe o pe-
rioadă de un an.

Adrian Mutu a fost depistat de do-
uă ori pozitiv cu sibutramină la con-
troale efectuate în luna ianuarie a aces-
tui an iar probele care l-au incriminat
pe Mutu au fost prelevate cu ocazia
unor meciuri de campionat ale
Fiorentinei cu Bari şi Lazio. Piteşteanul
s-a apărat spunând că substanţa se
găsea în pastile de slăbit pe al căror fla-
con se preciza că sunt naturale. 

~n cazul ̀ n care Mutu va fi suspen-
dat un an, clubul Fiorentina este decis
s[ cear[ desp[gubiri rom]nului. Iar
Mutu mai are de achitat celor de la
Chelsea 17,5 milioane de euro pentru
faptul c[ s-a dopat cu cocain[.

Presta\iile din teren i-au adus mai multe porecle. "Speedy Gonzales" i-au
zis mul\i. Subsemnatul i-a mai scornit una< "Ally McSteal", apropo de talen-
tul ei de a fura mingile de la adversar. C]nd a aflat, Ally a r]s din toat[ inima.
Am stat de vorb[ `nainte de turneul final al Cupei Rom]niei, unde o Hardy
restabilit[ a condus CSM spre final[, `nscriind 19 puncte `n ceea ce avea s[ fie
prima `nfr]ngere din 2010 `n fa\a forma\iei LMK Sf. Gheorghe, dulce revan;[
dup[ 4 `nfr]ngeri `n campionat.



S]mb[ta Mare este ziua `ngrop[rii
Domnului cu trupul ;i a pogor]rii Lui la
iad, de unde a slobozit neamul omenesc.
Este ziua `n care se definitiveaz[ preg[tir-
ile pentru marea s[rb[toare a ~nvierii. Spre
sear[, cre;tinii se odihnesc pentru a putea
participa la slujba de la miezul nop\ii. Fiind
ultima zi a Postului Mare, era obiceiul ca
b[tr]nii ;i copiii s[ se `mp[rt[;easc[.

Ziua ~nvierii Domnului, cunoscut[ ;i
sub numele de Pa;ti `ncepe, din punct de
vedere liturgic, `n noaptea dinainte, la
miezul nop\ii, c]nd se spune c[ morm]n-
tul s-a deschis ;i a `nviat Hristos. Chiar
dac[ rom]nii particip[ ̀ n num[r destul de
mic la Sf]nta Liturghie din aceast[ noapte
sf]nt[, ei vin la Slujba ~nvierii, pentru a
lua lumin[. Apoi se duc pe la casele lor,
revenind, diminea\a, la biseric[, ̀ n locurile
unde se sfin\e;te pasca ;i prinoasele.

~n biseric[ este obiceiul ca, `n aceast[
noapte, s[ se sfin\easc[ p]inea numit[
pa;ti, fie sub forma de anafur[ sau anafur[
amestecat[ cu vin (pentru zona noastr[).
~n Bucovina, aceast[ p]ine, sub form[ de
prescuri, o aduc la biseric[ femeile, `n
Vinerea Mare, c]nd se sluje;te Sf]ntul
Maslu. Iar ̀ n zona Banatului o aduce o sin-
gur[ familie, `n Marea Joi, ca milostenie
pentru o rud[ decedat[ `n anul care a tre-
cut, `mpreun[ cu vin ;i vase.

Mielul, preparatul tradi\ional

Pasca se fr[m]nt[ din fain[ curat[ de

gr]u, la care se adaug[ lapte, uneori ;i ou[.
Are form[ rotund[ pentru c[, ̀ n popor, se
crede c[ scutecele lui Hristos au fost ro-
tunde. Pe margini se pune un colac ̀ mpletit
`n trei, iar la mijloc se face o cruce din alu-
at, simboliz]nd crucea pe care a fost r[stig-
nit Hristos. Gospodinele ̀ mpodobesc pas-
ca cu ornamente din aluat - flori, spirale,
frunze, etc. 

~n anumite regiuni ale \[rii, ea este un
aluat simplu, ornamentat ;i cu cruce< alu-
at de p]ine sau de cozonac. ~nainte de a se
face pasca, femeile “se grijesc, se spal[ pe
cap, se piapt[n[, ̀ mbrac[ straie curate, fac
rug[ciuni ;i apoi se apuc[ de pl[m[dit”. :i
faza coacerii este ritualizat[< “c]nd pun `n
cuptor, fac cruce cu lopata sus, pe tuspa-
tru pere\i ;i apoi la gura cuptorului, zic]nd<
Cruce-n cas[, / Cruce-n mas[, / Cruce-n
tuspatru/cornuri de cas[“.

Legat de mielul pe care `l consum[m
de Pa;te, acesta reprezint[ preparatul tra-
di\ional. Drobul, s-a impus `nt]i `n lumea
urban[, apoi, prin imita\ie, ;i `n cea ru-
ral[, ca un nou aliment, cu gust distinct,
care a `nceput s[ aib[ un consum special-
izat, ritual. Dup[ cum se ;tie preg[tirea
drobului presupune utilizarea unui ̀ ntreg
arsenal de mirodenii, - sare, piper, eniba-
har, tarhon, p[trunjel, m[rar.

~n cele 7 zile ale Pa;tilor evreie;ti (14-
21 Nissan) nu se consum[ dec]t azima,
p]inea dospit[ fiind interzis[, iar cel ce o
consuma era ucis cu pietre (Ies, 12-15).
Aceast[ p]ine aducea aminte de aluatul

nedospit pe care l-au copt israeli\ii `n
noaptea ie;irii din Egipt ;i simboliza, prin
lipsa fermen\ilor de dospire, cur[\ia, pre-
venirea st[rii de corup\ie ;i chemarea fiilor
lui Israel la o via\[ curat[ ;i sf]nt[.

Pasca primilor cre;tini era o p]ine
dulce, care se sfin\ea de c[tre preo\i, apoi
se `mp[r\ea s[racilor. Amintirea acesteia
este pasca de ast[zi.

La biseric[ pasca este dus[ ̀ ntr-un co;
anume preg[tit pentru Pa;te. Dup[
sfin\irea din diminea\a primei zile de Pa;te,
pasca dob]nde;te puteri purificatoare, ase-
meni anafurei. Ea este sfin\it[ ;i se con-
sum[ imediat dup[ anafur[. Tot `n co;ul
care se duce la sfin\it, femeile pun c]rna\i,
ou[ ro;ii ;i impistrite, colaci, br]nz[,
sl[nin[, drob, usturoi, sare, pr[jituri ;i alte
alimente. Acestor alimente, sfin\ite, li se
atribuie puteri vindec[toare.

~n unele locuri se spune c[, cine
m[n]nc[ ou[ `n ziua de Pa;ti va fi u;or
peste an. ~n trecut albu;ul de ou ro;u sfin\it
se usca, se pisa ;i se sufla `n ochii bolnavi
de albea\[, ai vitelor ;i oamenilor. Cu sl[n-
ina se ungeau r[nile sau vreun picior scr]n-
tit. De asemenea, pentru friguri, omul se
afuma cu sl[nin[ ;i t[m]ie puse pe o les-
pede. Sl[nina, consumat[ ca atare, se
spunea c[ are propriet[\i t[m[duitoare
pentru oameni ;i vite. Hreanul sfin\it se
p[stra `n p[m]nt, crez]ndu-se c[ el
cur[\e;te apa f]nt]nilor, vindeca de boli ;i
friguri. Dac[ cineva `l consum[ c]nd vine
de la biseric[, se spune c[ va fi iute ;i
s[n[tos tot anul.

Sarea era folosit[ la sfin\irea f]nt]nilor,
iar azi e pus[ `n m]ncare. Cui;oarele se
spunea c[ sunt bune pentru dureri de
m[sele, iar cu f[ina se freca ochiul vitei
bolnave de albea\[. Despre usturoiul sfin\it
se spunea c[ nu se stric[< dar folosea ;i la
alungarea strigoilor sau pentru t[m[duirea
celor bolnavi de v[t[m[tur[.

Puteri deosebite i se atribuie ;i
lum]n[rii de la ~nviere, care este p[strat[
;apte ani ;i aprins[ ̀ n caz de grindin[, fur-
tuni, sau mari primejdii. Noaptea ~nvierii
este deosebit[, ea simboliz]nd noaptea lu-
minii, a izb[virii omului din iad, din p[cat

;i din moarte. Spun sfin\ii c[ `ntreaga
omenire va ̀ nvia dup[ modelul ~nvierii lui
Hristos .

La `ntoarcerea de la slujba de ~nviere,
cre;tinii pun ̀ ntr-un lighean un ou ro;u si
o moned[ de argint, peste care toarn[ apa
ne`nceput[. Exist[ apoi datina de a se sp[la,
d]ndu-;i fiecare cu oul ro;u peste obraz ;i
zic]nd< “S[ fiu s[n[tos ;i obrazul s[-mi fie
ro;u ca oul< to\i s[ m[ doreasc[ ;i s[ m[
a;tepte, a;a cum sunt a;teptate ou[le ro;ii
de Pa;ti, s[ fiu iubit ca ou[le `n zilele
Pa;tilor.” Atunci c]nd se d[ cu banul pe
fa\[, se spune< “S[ fiu m]ndru ;i curat ca
argintul.” Apoi familia se a;az[ la masa
pascal[. Capul familiei ciocne;te ou[ cu
so\ia spun]nd formula tradi\ional[
<”Hristos a ~nviat!” adaug[ “Hai s[ ciocn-
im ou[, ca s[ ajungem ;i la anul Pa;ti fru-
moase, iar dup[ moarte s[ ne vedem iar[;i
`n ceruri!” Apoi ciocnesc ;i ceilal\i mem-
bri ai familiei. De obicei, cinstea de a cioc-
ni oul revine mai `nt]i celui mai `n v]rst[.
Se crede c[, f[c]nd acest lucru, membrii
familiei se vor vedea ;i pe lumea cealalt[.

Dup[ credin\a popular[, e bine s[ \ii
minte cu cine ai ciocnit oul prima dat[
pentru c[, dac[ din ̀ nt]mplare te r[t[ce;ti
printr-o p[dure, trebuie s[-\i aminte;ti cu
cine ai ciocnit oul de Pa;ti ;i imediat g[se;ti
drumul. 

~n unele locuri, at]t ̀ n Bucovina, c]t ;i
`n Transilvania, exist[ datina ca a doua zi
de Pa;ti s[ vin[ b[ie\ii la udat. Dup[ tra-
di\ionalul “Hristos a ~nviat!”, b[iatul spune
c[ i-ar fi sete ;i scoate o ulcic[ cu ap[ pe
care o vars[ fie pe g]tul fetei, fie pe fa\a ei,
rostind< “S[-\i fie inima curat[ ca apa ;i ea
s[ te fereasc[ de orice boal[.” Se mai prac-
tic[ `n ziua de ast[zi ;i udatul cu parfum,
`n loc de ap[, mai ales `n zona noastr[.

S[pt[m]na de dup[ Pa;ti (S[pt[m]na
luminat[) e \inut[ de femei aproape toat[<
mar\ea pentru boala cea rea, miercurea
pentru tunete ;i tr[znete, joia pentru
grindin[, vinerea pentru rodirea p[m]n-
tului.

Cea mai mare s[rb[toare din aceast[
s[pt[m]n[ este Izvorul T[m[duirii, \inut[
vineri. (Centrul Na\ional pentru
Conservarea ;i Promovarea Culturii
Tradi\ionale, Bucure;ti)

A consemnat Mihaela Ghi\[, 
Eva Laczko
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V[ salut cu bucuria deplin[ a lui
Cristos cel ̀ nviat, pe to\i cei care s[rb[tori\i
`n bisericile de pe tot cuprinsul diecezei
victoria de Pa;ti a M]ntuitorului! Pace
vou[! De;i cuv]ntul scris nu poate ̀ nlocui
adresarea direct[, sper totu;i ca din citirea
lui s[ percepe\i dragostea mea. 

Ceea ce reprezint[ `n via\a noastr[
Soarele, este ̀ nvierea lui Cristos de pe cerul
vie\ii noastre spirituale. Acesta este fun-
damentul credin\ei noastre cre;tine< dac[
nu ar fi ̀ nviat Cristos, inutil[ ar fi vestirea
Cuv]ntului lui Dumnezeu ;i lipsit[ de
`n\eles credin\a. Celebrarea Triduumului
sf]nt ne introduce `n misterul pascal, a
c[rui des[v]r;ire, punct culminant este
`nvierea lui Isus. Dar aceasta este str]ns ;i
indisolubil legat[ de patima, moartea ;i
glorificarea Sa.

Oric]t de greu ar fi s[ credem - totu;i
a;a este - celebr[rile noastre din
S[pt[m]na Sf]nt[ au vorbit toate despre
Iubirea lui Dumnezeu. Pa;tele Vechiului
Testament, eliberarea din robia egiptean[
au fost operele lui Dumnezeu. Nu Moise
a fost cel c[ruia i-a venit ideea, ci
Dumnezeu i-a cerut lui Moise s[-;i con-
duc[ poporul, de care  s-a `ndurat
Dumnezeu pentru c[ ̀ l iubea. ~n leg[m]n-
tul pe care l-a f[cut pe Muntele Sinai,
Dumnezeu s-a angajat ca `ntr-o c[snicie
fa\[ de poporul s[u ales, din dragoste pen-
tru acesta. Aceast[ dragoste a pus-o sub
semnul `ntreb[rii de nenum[rate ori `n
decursul istoriei, omul Vechiului
Testament, p]n[ c]nd, `n cele din urm[,
Dumnezeu a oferit cea mai mare m[sur[
a iubirii Sale< L-a trimis pe Fiul S[u, un-
ul-n[scut, `n trup omenesc, ca s[-l e-
libereze pe om din robia p[catului.    

Are dreptate Sf]ntul Ioan
Evanghelistul, c]nd spune< Dumnezeu
este iubire. Nu este un tiran cu m]inile
pline de s]nge, f[r[ inim[, care pretinde
moartea Fiului S[u `n schimbul iert[rii.
Nu pentru El a fost important[ moartea
umil[ a Fiului S[u Sf]nt, ci pentru noi,
pentru ca `n sf]r;it s[ credem c[, `ntr-

adev[r, Dumnezeu ne iube;te. ~n
dragostea Sa fa\[ de noi, Tat[l a mers p]n[
la cap[t, iubindu-ne at]t de mult `nc]t L-
a dat pentru noi pe Fiul S[u unul-n[scut,
iar Fiul ;i-a dat via\a. Aceast[ iubire nu
mai poate fi pus[ la ̀ ndoial[. To\i profe\ii

au vestit acest lucru, i-au fost martori a-
postolii, `l proclam[ Biserica de 2000 de
ani> “oricine crede `n el prime;te iertarea
p[catelor” (Fapte 10, 43). Cristos este noul
Moise care `i scoate pe ai s[i din robia
p[catelor. Cristos este acela care r[stoarn[
piatra mortuar[ de pe sufletul nostru ;i ne
d[ posibilitatea s[ ne na;tem din nou. Nu
exist[ un alt R[scump[r[tor! Ori ie;im cu
Cristos din casa robiei, ori r[m]nem pen-
tru vecie sclavii p[catului. Ori `nviem cu
Cristos, ori vom avea parte de moartea
ve;nic[.   

~n s[rb[toarea Pa;telui trebuie s[ ne
`nt[rim `n dragostea lui Cristos, din ea
trebuie s[ ne extragem for\a `n aceast[
lume dornic[ s[ se `ndep[rteze de
Dumnezeu, unde nimic nu mai este sf]nt
;i inviolabil, nici Dumnezeu, nici Biserica,
nici familia, nici via\a, nici demnitatea u-
man[, unde oricine poate ofensa f[r[ s[ fie
pedepsit, poate distruge orice ;i pe oricine.
Cu toate c[ ;i ast[zi semnele `nvierii stau
`naintea noastr[, morm]ntul gol, giulgiul
abandonat, care se adreseaz[ tuturor, ne
provoac[ s[ le privim ;i s[ credem. Cristos

cel `nviat este irevocabil prezent `n lume,
dar nu ca s[ ne acuze. El este ;i ast[zi
prezent “doar” ca s[ ne iubeasc[. 

~n acest spirit trebuie noi s[ depunem
m[rturie `n lume despre Cristos cel `nvi-
at. Trebuie s[ fim, nu judec[torii fra\ilor
no;tri ;i ai lumii, ci reprezentan\ii iubirii
lui Cristos. Nu noi trebuie s[ `nvingem
lumea, Cristos a f[cut-o deja ̀ n locul nos-
tru. Sarcina noastr[ este s[-i c[lc[m pe
urme. ~n dieceza noastr[ este `n curs de
desf[;urare nu doar Anul Sfintei Preo\ii,
ci ;i Anul Voca\iilor. :i entuziasmul
chem[rilor izvor[;te din `nvierea lui
Cristos. ~n taina Botezului a\i ̀ nviat ;i voi
`mpreun[ cu Cristos. Aten\ia voastr[ s[ se
`ndrepte mai degrab[ spre cele sfinte, dec]t
spre cele p[m]nte;ti. C[ci sunte\i mor\i
pentru p[cat, dar vii pentru Dumnezeu
`n Cristos. Acestea sunt cuvintele sf]ntu-
lui Paul ;i putem fi siguri c[ sunt `n con-
sens cu voin\a lui Dumnezeu. Cred c[
Dumnezeu ne cheam[ pe fiecare `ntr-o
minunat[ aventur[, ca s[ p[;im pe urmele
lui Cristos. El a acceptat de bun[ voie
moartea, pentru noi p[c[to;ii, ;i prin ex-
emplul s[u ne `nva\[ c[ ;i noi trebuie s[
purt[m acea cruce pe care fizicul ;i lumea
o pun pe umerii celor care caut[ pacea ;i
dreptatea. Nu e u;or, dar dac[ `ndr[znim
s[-I fim tovar[;i ̀ n purtarea crucii, ̀ i vom
fi p[rta;i ;i `n gloria cereasc[. Sunt con-
vins c[ voi v[ num[ra\i printre ace;tia ;i,
`n ciuda tuturor greut[\ilor, sunte\i al[turi
de Cristos, r[m]n]ndu-I fideli, motiv pen-
tru care v[ sunt profund recunosc[tor. Pe
cei care-L urmeaz[ `i salut[ ;i ast[zi la fel
ca pe apostoli la prima `nt]lnire dup[ `n-
viere< Pace vou[! Nu v[ fie team[!     

Cu aceste g]nduri v[ doresc tuturor
s[rb[tori pascale pline de haruri ;i v[
trimit cu drag binecuv]ntarea mea
arhiereasc[.

Satu Mare, la 4 aprilie 2010,
`n S[rb[toarea ~nvierii Domnului 

†Eugen Schønberger, episcop romano-
catolic de Satu Mare ;i Maramure;

Prea Sfin\ia Sa
Eugen
Schönberger< “Cu
aceste g]nduri v[
doresc tuturor
s[rb[tori pascale
pline de haruri ;i
v[ trimit cu drag
binecuv]ntarea
mea arhiereasc[“

Iubi\ii mei fra\i `ntru preo\ie, dragi credincio;i!
Har vou[ ;i pace de la Domnul nostru

Isus Cristos cel `nviat din mor\i! Cu mare
bucurie pr[znuim ;i ̀ n acest an S[rb[toarea
tuturor S[rb[torilor, Pa;tele Domnului, ̀ n
cea dint]i zi a s[pt[m]nii, c]nd M]ntu-
itorul din morm]nt a `nviat ;i din moarte
la via\[ ne-a trecut pe noi.

Purifica\i de lungul parcurs al Postului
Mare, dup[ ce ne-am dezbr[cat de omul cel
vechi prin m[rturisire ;i iertarea ob\inut[
`n taina sfintei Spovezi ;i de asemenea, dup[
ce L-am `nso\it pe Isus cu g]ndul ;i cu su-
fletul ̀ n patimile ;i moartea Sa de pe cruce,
particip]nd la slujbele Bisericii, ast[zi ne
reg[sim to\i credincio;ii `mpreun[ pentru
a lua lumin[ ;i pentru a-L `nt]lni ;i primi
pe Cel pe care `l iubim. Ast[zi, `ntreag[
Biserica lui Dumnezeu ;i odat[ cu ea `n-
treaga suflare cre;tin[ c]nt[< “Cristos a ̀ n-
viat din mor\i, cu moartea pe moarte
c[lc]nd ;i celor din morminte via\[ d[ruin-
du-le”. (...)

~n acest an a; dori s[ medit[m `mpre-
un[ asupra experien\ei apostolilor ;i a fe-
meilor mironosi\e, care s-au `nvrednicit
s[-L `nso\easc[ pe M]ntuitorul `n timpul
vie\ii Sale p[m]nte;ti ;i mai apoi s[-L ̀ nt]l-
neasc[ viu, dup[ glorioasa Sa `nviere din
mor\i. Ei sunt cei care au dat m[rturie de-
spre aceasta ;i pe cuv]ntul lor devenit
Scriptur[, se sprijin[ ca pe un fundament
de neclintit, credin\a noastr[. Urm]nd
acela;i itinerar al credin\ei ca ;i ei, putem
;i noi s[ avem aceea;i experien\[ ;i s[ co-
munic[m lumii contemporane, ceea ce
concet[\enii femeii samarinene m[r-
turiseau, dup[ ce L-au `nt]lnit pe Isus la
f]nt]na lui Iacov< “Credem nu numai pen-
tru cuv]ntul t[u, c[ci noi `n;ine am auzit
;i ;tim c[ Acesta este cu adev[rat Cristosul,
M]ntuitorul lumii” (Ioan 4,42).

~n acest parcurs spiritual, pornim de la
m[rturia pe care evanghelistul Ioan o d[ ̀ n
Evanghelia sa din capitolul 20(...). Alerg]nd
la morm]ntul gol, apostolul Ioan ̀ mpreun[
cu Petru descoper[ giulgiurile z[c]nd de-
oparte, dar pe Isus nu L-au g[sit. “:i
aplec]ndu-se, a v[zut giulgiurile puse jos,

dar n-a intrat, a sosit ;i Simon Petru,
urm]nd dup[ el ;i a intrat ̀ n morm]nt ;i a
v[zut giulgiurile puse jos, (…) atunci a in-
trat ;i cel[lalt ucenic care sosise `nt]i la
morm]nt ;i a v[zut ;i a crezut.” (Io.20,5-
8) (...) Dragostea ̀ l face s[ cread[ ̀ n ̀ nviere

pornind de la semne, ca mai apoi s[ ̀ l ̀ nt]l-
neasc[ ;i s[-L vad[ pe M]ntuitorul ̀ mpre-
un[ cu ceilal\i apostoli. 

Aceea;i dragoste fa\[ de `nv[\[torul ;i
Domnul o face pe Maria Magdalena s[
mearg[ dis de diminea\[ la morm]nt, pen-
tru a-L c[uta ;i pentru a-;i `ndeplini
obliga\iile fa\[ de Cel mort, potrivit r]n-
duielii iudaice. Neg[sindu-L pe Isus, Maria
pl]nge ;i lacrimile ei izvor]te din dragoste
devin por\i prin care harul m]ntuitor `i
atinge inima. (...) Dumnezeu nu las[ `n
uitare detaliile vie\ii cotidiene ;i textul nos-
tru evanghelic eviden\iaz[ aceasta pe
deplin. 

Tema lacrimilor este prezent[ at]t `n
textul nostru prin `ntreb[rile repetate
adresate Mariei de c[tre `ngeri ;i de c[tre
Isus< “Femeie, de ce pl]ngi? Pe cine cau\i?”
(Io.20,13.15), c]t ;i ̀ n via\a personal[ ;i co-
munitar[ a fiec[ruia dintre noi. (...) Ne am-
intim `ns[ de m]ng]ietoarele cuvinte ale
profetului Isaia< “Domnul Dumnezeu va
;terge lacrimile de pe toate fe\ele” (Is.25,8)
;i de cele ale c[r\ii Apocalipsei< Domnul “va
;terge orice lacrim[ din ochii lor ;i moarte

nu va mai fi nici pl]ngere, nici strig[t, nici
durere nu vor mai fi, c[ci cele dint]i au tre-
cut.” (Apoc.21,4) (...)

Iubi\i credincio;i,

M]ntuitorul nostru ̀ nviat din mor\i s-
a ar[tat Mariei Magdalena, chem]nd-o pe
nume, a;a cum consemneaz[ textul
Scripturii, ;i ea abia atunci ̀ l recunoa;te, la
auzul vocii Sale. Triste\ea i se transform[
`n bucurie, inima-i tresalt[ ;i mintea-i uim-
it[. (...) Isus o trimite apoi pe Maria s[
vesteasc[ apostolilor ;i prin ei nou[ tutur-
or, c[ misiunea Domnului continu[ prin cei
ce cred ;i `i accept[ cuv]ntul ;i de aseme-
nea, c[ suntem a;tepta\i `n cer, acolo unde
;i M]ntuitorul se afl[. (...)

Via\a social[ poate s[ fie configurat[ ;i
ajutat[ `n fr[m]nt[rile ;i c[ut[rile mem-
brilor ei de atitudinea ;i prezen\a tr[itorilor
Evangheliei. (...) Atitudinea civic[ a bunei
cuviin\e, a m[surii, a respectului ;i dia-
logului, a drept[\ii ;i echit[\ii, devine mis-
iune pentru noi, `n datoria pe care o avem
de a fi vestitori ;i `mplinitori ai Cuv]ntu-
lui M]ntuitorului.

Cu aceste g]nduri ;i `ndemnuri, iubi\i
fii suflete;ti, V[ `nso\esc `n rug[ciune pe
fiecare dintre Voi, familiile ;i pe cei dragi
ai Vo;tri. ~mpreun[ cu Preasfin\iile lor,
Episcopii Vasile ;i Mihai, V[ dorim tutur-
or S[rb[tori Sfinte ;i binecuv]ntate, alese
haruri cere;ti ;i bucurie deplin[ ̀ n Domnul
nostru Isus Cristos cel `nviat din mor\i!

Cristos a `nviat!

Dat[ `n Blaj, la 4 aprilie,
S[rb[toarea ~nvierii Domnului nostru

Isus Cristos,
Anul Domnului 2010

† LUCIAN
Arhiepiscop ;i Mitropolit al

Arhieparhiei de F[g[ra; 
;i Alba Iulia – Blaj

Arhiepiscop Major al Bisericii Rom]ne
Unit[ cu Roma, Greco-Catolic[  

Prea Fericirea Sa
Lucian Mure;an<
“V[ dorim tuturor
S[rb[tori Sfinte ;i
binecuv]ntate,
alese haruri cere;ti
;i bucurie deplin[
`n Domnul nostru
Isus Cristos cel
`nviat din mor\i”

Iubi\ilor credincio;i greco-catolici ;i tuturor cre;tinilor,
Justinian, din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Maramure;ului ;i S[t-
marului. Iubitului cler, cinului monahal,
dreptcredinciosului nostru popor din
Episcopia Ortodox[ Rom]n[ a
Maramure;ului ;i S[tmarului< Har,
binecuv]ntare ;i pace de la Dumnezeu, iar
de la noi, calde ur[ri de lini;te ;i fericire
pentru Sfintele S[rb[tori ale ~nvierii
Domnului.

Ca o prim[var[ pentru lume este ~n-
vierea Domnului. Ca o ie;ire dintr-o iarn[
geroas[ ;i `ntunecat[, ca o ie;ire dintr-o
noapte plin[ de spaime ;i de ̀ ntuneric, ca
o auror[ luminoas[ este ~nvierea
Domnului. Aceasta, ~nvierea Domnului,
ne `ndeamn[ s[ ne dezbr[c[m de haina
cea veche a p[catului ;i plini de bucurie
s[ umbl[m, s[ ne purtăm ca fii ai luminii
dup[ cum ne ̀ nva\[ Duhul Sf]nt prin gu-
ra Sf]ntului Apostol Pavel care zice< “C[ci
voi to\i sunte\i fii ai luminii ;i fii ai zilei,
nu suntem ai nop\ii, nici ai `ntunericu-
lui”(I Tes. 5,5). C]nd ne afl[m ̀ n stare de
p[cat suntem ca `n timpul iernii, ca `n
ceasurile nop\ii, ca `n `mp[r[\ia `ntuner-
icului ;i a mor\ii, ca ni;te stafii, ca ni;te
umbre ce se strecoar[ prin bezn[ r[t[cind
prin lume. Oamenii, atunci, r[t[cesc pe
c[i `ntunecate, ferindu-se de lume ;i de
v[zul lumii. C]nd ne-am eliberat de p[cat,
ne afl[m `n timpul prim[verii ;i `n lumi-
na zilei. Omul, ca un `mp[rat, se poart[
deschis, umbl[ cu fruntea sus, nu are n-
imic de acoperit, nimic de ascuns. A;a ;i
cre;tinul dup[ ~nviere se dezbrac[ de tot
ce-i r[u, de tot ce e ru;inos, de tot ce con-
damn[ ;i ur[;te Hristos, de tot ce nu e
pl[cut lui Dumnezeu. 

Un sl[b[nog este fiecare om c]nd se
afl[ ̀ n stare de p[cat. Un om vindecat este
fiecare om dup[ ce a primit iertare ;i de-
zlegare de p[cate de la slujitorul lui
Dumnezeu `n scaunul spovedaniei. Dar,
s[ lu[m aminte, glasul Celui ce ne-a vin-
decat ne spune c]nd am primit dezlegare<

“Vezi, de acum s[ nu mai p[c[tuie;ti, ca
s[ nu-\i fie ceva mai r[u” (In. 5,14). 

De la slujba ~nvierii, c]nd slujitorul lui
Dumnezeu vine cu lumina aprins[ din
altar ;i zice< “Veni\i de lua\i lumin[“, nu
numai lumina pe care o avem în mân[ se

aprinde. ~n timp ce aprindem de la preot
lumina, ̀ n inim[ ni se aprinde lumin[ su-
fleteasc[, duhovniceasc[. O sc]nteie de
bucurie se aprinde `n sufletul omului la
fiecare Pa;ti. 

O bucurie r[sare `n sufletul tuturor.
Chiar dac[ e cineva bolnav, chiar dac[ e
rob, chiar dac[ e str[in, la Pa;ti simte
aceast[ bucurie. Care este explica\ia? Prin
~nvierea lui Hristos s-a deschis iar Raiul.
~ngerul care p[zea poarta Raiului este
`nl[turat. Prin ~nvierea lui Hristos s-a de-
schis iadul ;i a cobor]t Hristos ̀ n s]mb[ta
Patimilor `n iad ;i a eliberat pe Adam, pe
Eva, pe Moise, pe to\i profe\ii ;i tot nea-
mul lui Adam cu tot alaiul, cu milioane
de oameni care au tr[it ̀ nainte de na;terea
lui Hristos. ~nso\it de acest alai s-a urcat
la Tat[l ;i i-a zis< “I-am adus înapoi. Au
fost pierdu\i, Tat[, dar \i-i restitui Eu, c[ci
i-am c];tigat pentru Rai ;i am desfiin\at
iadul”. Acesta este motivul pentru care
noi sim\im ̀ n fiecare an o mare ;i ad]nc[
bucurie, o ad]nc[ m]ng]iere `n sufletul
nostru.

Noi nu trebuie s[ ne temem de nim-

ic, noi suntem mai tari dec]t moartea.
Avem puterea s[ biruim ;i moartea pen-
tru c[ moartea nu are putere dec]t asupra
trupului nostru. Asupra sufletului nu are
putere. Sufletul se `ntoarce la Dumnezeu
care l-a dat. Trupul se ̀ ntoarce ̀ n p[m]n-
tul din care a fost luat. Iar la dreapta jude-
cat[ sufletul se va `ntoarce `n trup, iar
trupul va ̀ nvia ̀ mpreun[ cu sufletul pen-
tru fericirea ;i m]ntuirea ve;nic[.

Prin aceste cuvinte, un imn a; fi vrut
s[-nal\ luminii ;i vie\ii ;i iubirii nem[rgi-
nite a lui Dumnezeu. Un imn r[s[rit din
iubire pentru to\i binecredincio;ii cre;ti-
ni din Sf]nta eparhie a Maramure;ului ;i
S[tmarului, din negr[ita iubire pe care o
port `n inim[ acestui popor miraculos ;i
sf]nt precum ;i slujitorilor tuturor
altarelor str[bune, care de dou[zeci de
veacuri aproape stau de veghe ;i p[zesc
cu mare grij[ s[ nu se sting[ candela
credin\ei ce arde `n altare ;i `n inima de
aur a poporului rom]n. 

Unitate `n libertate - aceasta este
steaua dup[ care trebuie s[ ne c[l[uzim
pa;ii, acum c]nd am urcat pe culmea celor
dou[ mii de ani de la na;terea Fiului lui
Dumnezeu `n lume.   

V[ binecuv]ntez pe to\i ;i v[ doresc
s[ petrece\i Sfintele s[rb[tori ale ~nvierii
Domnului `n pace, cu bucurie ;i cu
s[n[tate. Mul\umi\i lui Dumnezeu pen-
tru toate. Dumnezeu s[ v[ binecuv]nteze
;i s[ v[ sfin\easc[ masa, casa, familia voas-
tr[, copiii vo;tri. Dumnezeu s[ v[ umple
via\a ;i sufletul de lumina ne`nserat[ a ~n-
vierii ;i `mpreun[ cu `ngerii lui
Dumnezeu, care sunt de fa\[ ;i poart[ `n
m]ini f[clii aprinse, s[ strig[m `ntr-un
glas< “Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Hristos a înviat!”.

fragment din  Pastorala la ~nvierea
Domnului, Anul M]ntuirii 2010 a
~PS Justinian Chira, arhiepiscopul

Episcopiei Ortodoxe 
a Maramure;ului ;i S[tmarului

Prea Sfin\ia Sa
Justinian Chira<
“V[ binecuv]ntez
pe to\i ;i v[ doresc
s[ petrece\i Sfintele
s[rb[tori ale
~nvierii Domnului
`n pace, cu bucurie
;i cu s[n[tate“

Iubi\ii mei fii duhovnice;ti,
“Cerurile dup[ cuviin\[ s[ se veseleasc[,

;i p[m]ntul s[ se bucure. 
:i s[ pr[znuiasc[ toat[ lumea 

Cea v[zut[ ;i cea nev[zut[ 
C[ Hristos S-a sculat, veselia cea ve;nic[.”

“~mp[r[teasa ;i Doamna, al praznicilor
Praznic, ;i s[rb[toare” este s[rb[toarea de
azi. :i acesta nu numai o c]nt[m la slujbele
noastre, ci o ;i tr[im. Nu spunem c[ aceast[
s[rb[toare este s[rb[toarea `mp[ra\ilor ci
este “~mp[r[teasa ;i Doamna, al prazni-
cilor Praznic.” Mai mare s[rb[toare nici nu
exist[ `n via\a omului. Toate celelalte din
aceasta izvor[sc. Sf]ntul Ioan Gur[ de Aur
spune c[< “nimeni s[ nu fie trist de p[catele
sale, c[ci a r[s[rit dezlegarea din morm]nt!
S[ nu se team[ nimeni de moarte, c[ci ne-
a sc[pat moartea M]ntuitorului!... Hristos
a `nviat!”

Aceasta este baza credin\ei noastre. Din
bucuria sim\it[ de acest fapt izvor[;te
Evanghelia, vestea cea bun[, la care primii
cre;tini nici nu au creat alte s[rb[tori.
Hristos a p[timit, a murit, a ̀ nviat ;i tr[ie;te.
Soarele nu a str[lucit timp de trei zile, luna
n-a dat lumin[, dar `n ziua a treia Hristos
a `nviat< pentru noi ;i pentru m]ntuirea
noastr[. :i nici noi nu facem altceva. ~n
fiecare duminic[, chiar `n fiecare Sf]nt[
Liturghie `i s[rb[torim misterul. Iar acum
cu cea mai mare solemnitate. Doar nu pen-
tru aceasta ne-am preg[tit timp de 40 de
zile? Oare nu pentru asta am postit? Lupta
`mpotriva sl[biciunii noastre a luat sf]r;it
;i `mbr[\is]nd crucea nu numai am sufer-
it sau am petrecut aceste zile grele, dar am
;i ̀ nvins. Din Pa;te izvor[;te bucuria noas-
tr[, care ̀ nvinge orice team[ ;i ne`ncredere.
Ne las[ s[ fim v[zu\i a;a cum numai
Domnul ne prive;te. ~n Pa;te, dragostea lui
Dumnezeu se dezv[luie ;i devine realitate
cert[.

Hristos a `nviat! Adev[rat a `nviat!
“... s[ pr[znuiasc[ toat[ lumea 

Cea v[zut[ ;i cea nev[zut[ 
C[ Hristos S-a sculat, veselia cea ve;nic[.”

Protopop greco-catolic maghiar Bela Pallai

Fiecare \ară sau regiune geografică
celebrează s[rb[toarea Pa;telui
printr-o serie de manifestări ori-
ginale. Un grupaj al celor mai
ciudate ;i amuzante tradi\ii ;i
obiceiuri care ̀ nso\esc aceast[
mare s[rb[toare a fost alc[tuit
de c[tre etnologii britanici.

Unul dintre cele mai ciudate
obiceiuri de Pa;te are loc în
Republica Cehă, în Ungaria ;i
Slovacia, unde tradi\ia cere ca
femeile să fie plesnite cu pal-
mele sau biciuite peste fese,
în Lunea cea mare. 

Bărba\ii aruncă cu apă
peste femei ;i le plesnesc cu
biciuri confec\ionate manual
din ramuri de salcie, deco-
rate cu câteva panglici la
unul din capete. Această bi-
ciuire se presupune a fi
simbolică ;i, potrivit le-
gendei, de;i nu pare deloc
amuzant pentru femei, ele
trebuie plesnite peste fese
pentru a rămâne sănătoase
;i frumoase în anul în curs.

În Finlanda, copiii se
îmbracă frumos ;i încep să
cer;ească pe străzi, cu fe\ele
mânjite cu funingine ;i încăle-
când cozi de mătură. 

În anumite zone din vestul
Finlandei, oamenii aprind focuri
mari în Duminica Pa;telui. Se spune
despre acest obicei că alungă vrăjitoa-
rele care zboară prin aer între Vinerea
Mare ;i Duminica Pa;telui.

În Joia cea mare, în ora;ul Verges
din Spania se organizează anual un
"dans al mor\ii", care include ;i o para-
dă pe străzile acestui ora; medieval. To\i
participan\ii poartă costume speciale,
iar procesiunea se încheie cu defilarea
unor personaje costumate în schelete
care poartă cutii pline cu cenu;ă.
Dansul mor\ii începe la miezul nopţii

;i se desfă;oară timp de trei ore, uneori
prelungindu-se până la primele ore ale
dimine\ii.

În Polonia, dacă bărbatul, care este
considerat capul familiei, participă la
prepararea pâinii tradi\ionale de Pa;te,
legenda locală spune că musta\a lui va
albi ;i aluatul pentru pâine nu va cre;te.
Din acest motiv, fericitului cap de fa-

milie îi este interzis să ajute la treburi-
le din bucătărie. 

Peste 4.500 de ouă sunt folo-
site pentru prepararea unei om-

lete gigantice, în fiecare an, pe
străzile ora;ului Haux, din
Fran\a. Această omletă va trebui

să hrănească până la 1.000 de
persoane ;i este coaptă într-un vas
uria;, amplasat în pia\a centrală,
la ora prânzului.

În Elve\ia, toate satele î;i trans-
formă fântânile în adevărate

izvoare de Pa;te, folosind
panglici colorate din hârtie,

flori ;i ouă vopsite, pentru a le
decora. Această tradi\ie cele-
brează simbolul apei, o re-
sursă foarte importantă în
regiunile secetoase situate
dincolo de Alpi.

În Germania, tradi\ia
cere aprinderea unui foc
mare de Pa;te, folosind bra-
zii de Crăciun, răma;i din
timpul iernii. Focul este un
simbol al victoriei repurta-
tă de frumoasa ;i însorita

primăvară asupra zilelor reci
ale iernii.

Iepura;ul de Pa;te es-
te cel mai popular simbol al

acestei sărbători, gra\ie ameri-
canilor, dar în Australia, oamenii

preferă unul din marsupialele nati-
ve, denumit Bilby (Macrotis lagotis).

:i Marea Britanie are o tradi\ie originală
pentru această sărbătoare. În timpul
Festivalului Hocktide din localitatea
Hungerford, poliţi;tii din ora; claxo-
nează de fiecare dată când întâlnesc pe
stradă grupuri de bărba\i, pentru a-i
chema să se reunească în sala mare a tri-
bunalului local. Un juriu desemnează
doi bărba\i care vor defila pe străzile
ora;ului ;i care vor oferi câte o porto-
cală tuturor femeilor, în schimbul unui
sărut.

Tradi\ii amuzante de Pa;te `n lumeObiceiuri pascale transilv[nene 

Hristos a ~nviat! Krisztus Feltámadt! Christus ist Anferstanden!

Hristos a `nviat!

Acest an este unul deosebit pentru lumea cre;tin[. Rar se ̀ nt]mpl[, ca pe tot glob-
ul, ~nvierea M]ntuitorului s[ se s[rb[toreasc[ `n aceea;i zi, ;i ;i mai rar e, ca acest
lucru s[ se ̀ nt]mple ̀ n doi ani consecutiv, deoarece ;i anul viitor vom s[rb[tori Pa;tele
to\i cre;tinii `n aceea;i zi. ~n zona noast[ convie\uiesc multe na\iuni< rom]ni,
maghiari, germani, rusini, romi, precum ;i mul\i al\ii, majoritatea cre;tini ai di-
verselor culte, fiecare cu propriile obiceiuri ;i tradi\ii. ~ns[, `n general toate acestea
au la baz[ elementele biblice, care sunt comune tuturor, dar tocmai datorit[ aces-
tei comunit[\i multicolore datinile sunt deosebit de bogate. Majoritatea lor, cu toate
c[ sunt, sau doar au fost specifice unor anumite zone, de-a lungul veacurilor s-au
amestecat, s-au contopit, sau cel pu\in s-au influen\at reciproc, astfel, ̀ n Transilvania
nu se prea mai poate vorbi de tradi\ii pure, specifice unei sau altei etnii, unui sau
altui cult. To\i le practic[m pe cele mai multe dintre ele, tocmai de aceea, ;ansele de
a le transmite genera\iilor urm[toare sunt mai mari.



Arta plastic[ ;i pasiunea pentru frumos l-au f[cut pe :tefan Tillinger s[ vad[ o serie de \[ri ale lumii, consider]ndu-
se privilegiat. Cu ochiul fin al specialistului a fotografiat pe retin[ o serie de peisaje v[zute prin \[rile colindate. O parte
din aceste imagini au devenit tablouri, iar altele ar putea fi pictate `n perioada ce vine.ART~

:tefan Tillinger a realizat peste
500 de lucr[ri `n 35 de ani
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:tefan Tillinger este un artist
plastic s[tm[rean cunoscut,
membru al Asocia\iei Arti;tilor
Plastici “Casa Crea\iei
S[tm[rene”. Este un produs al
;colii s[tm[rene de pictur[. S-a
n[scut pe 5 aprilie 1951, `n
localitatea Moinu Mare. :coala
general[ - ciclul primar a urmat-
o `n satul Ghilvaci, iar ciclul
gimnazial la Moinu Mare. Liceul
l-a absolvit `n municipiul Carei. 

~n vremea c]t a fost elev la Carei,
Tillinger l-a avut ca profesor ;i mentor
pe Alexandru Bogati, un mare
cunosc[tor ;i maestru `n acuarelistic[.
Acesta s-a num[rat printre primii
profesioni;ti care i-au ̀ ndrumat pa;ii ̀ n
modul cel mai hot[r]t spre arta plastic[.
La Satu Mare a frecventat cursurile :colii
Populare de Arte, sec\ia pictur[, fiind
elev `n clasa profesorului ;i pictorului
Ion Popdan.

Pasiunea pentru art[, din 
copil[rie

Dup[ cum el `nsu;i ne-a m[rturisit,
pasiunea pentru art[, `n special pentru
pictur[ a avut-o `nc[ de copil. De pe
b[ncile ;colii primare a dovedit c[ este
un talent ;i c[ merit[ cultivat. ~nainte de
a-l avea ca profesor ;i `ndrum[tor pe
cunoscutul artist plastic s[tm[ren Ion
Popdan, :tefan Tillinger a studiat
desenul ;i pictura `ndrumat de artistul
Schnell. Al[turi de acesta a deprins unele
secrete `n ceea ce prive;te grafica ;i
acuarela.

Membru fondator al Asocia\iei 
Arti;tilor Plastici din Satu 
Mare

:tefan Tillinger este membru al
Asocia\iei Arti;tilor Plastici, care apoi a
devenit Asocia\ia Arti;tilor Plastici
"Casa Crea\iei S[tm[rene", ̀ ncep]nd din
anul 1977, fiind membru fondator al
acestei organiza\ii profesionale.
Calit[\ile sale de bun organizator l-au
f[cut s[ r[m]n[ ;i pe mai departe `n
fruntea celor care se ocup[ de destinele
asocia\iei conduse de Csaba Gergely.
Tillinger este vicepre;edintele acestei
asocia\ii s[tm[rene. Pasionat de frumos,
:tefan Tillinger a cochetat o vreme ;i cu
arta fotografic[, fapt ce l-a convins c[ ar
fi bine s[ urmeze un curs de preg[tire ̀ n
acest domeniu. Nu a stat prea mult pe
g]nduri. A frecventat acel curs care `l
pasiona. A lucrat mult, dar `n timp s-a
convins c[ mai aproape de sufletul s[u
r[m]ne pictura, motiv pentru care s-a
dedicat acesteia cu mult[ aplecare.

A c[l[torit mult `n str[in[tate

Arta plastic[ ;i pasiunea pentru
frumos l-au f[cut pe :tefan Tillinger s[
vad[ o serie de \[ri ale lumii,
consider]ndu-se privilegiat. Cu ochiul
fin al specialistului a fotografiat pe retin[
o serie de peisaje v[zute prin \[rile
colindate. O parte din aceste imagini au
devenit tablouri, iar altele ar putea fi
pictate ̀ n perioada ce vine. ~nc[ din anul
1972 a c[l[torit `n str[in[tate, `n
perioada `n care al\i rom]ni aveau
posibilitatea de a ie;i din \ar[ doar o dat[
la doi ani. Fire;te, artistul Tillinger a
avut ;ansa de a c[l[tori ̀ n special ̀ n \[rile
din a;a numitul "Lag[r Comunist", dar
;i ̀ n Vestul Europei. ~nc[ de t]n[r a avut
;ansa s[ vad[ Moscova, dar ;i minunatul
Paris, capitala european[ ce `nsumeaz[

o impresionant[ colec\ie de art[. A avut
bucurii imense c]nd a avut posibilitatea
s[ se afle `n fa\a lucr[rilor semnate de
pictori celebri. Pentru a nu se dovedi
adeptul vreunuia din ei a renun\at s[
exemplifice. El consider[ c[ arta are o
putere imens[ de a polariza idei, suflete
;i chiar oameni. Limbajul artei este unul
universal. Fiecare iubitor de art[,
indiferent de limba pe care o vorbe;te
este `n m[sur[ s[ citeasc[ prin ochii
min\ii, completa\i de o imagina\ie
corespunz[toare, mesajele pe care
artistul plastic a ̀ ncercat s[ le transmit[
prin linii, culori ;i chiar figuri umane
sau/;i geometrice. Prin art[, permanent
artistul este chemat la munca de crea\ie.
Fiecare atingere a p]nzei cu penelul
aduce un plus de frumuse\e. De regul[
arti;tii plastici sunt oamenii care spre
deosebire de al\ii pun `n valoare
capacitatea creatoare `ntr-un alt mod,
`n vreme ce inginerii de pild[ ̀ ;i folosesc
uneori cuno;tin\ele ;i toate `nclina\iile
lor pentru a crea o serie de bunuri ;i
obiecte, din panoplia acestora nu lipsesc
armele care dovedesc crea\ie,
ingeniozitate, uneori munc[ ridicat[ la
rang de art[, dar sunt obiecte
destructive. Distrug cl[diri, mutileaz[
oameni ;i ceea ce este mai grav, las[
con;tiin\e `nc[rcate. Este una dintre
diferen\ele actului de crea\ie artistic[ ̀ n

compara\ie cu actul de crea\ie ̀ ntr-un alt
domeniu precum cel tehnic.

Lucr[rile lui Tillinger se 
reg[sesc ̀ n colec\ii particulare 
din toat[ lumea

~n cei peste 35 de ani de activitate ̀ n
domeniul graficii, acuarelei ;i a picturii,
:tefan Tillinger a realizat peste 500 de
lucr[ri de diferite forme ;i m[rimi.
Potrivit celor spuse de interlocutor, `n
prezent are mai pu\in de 200 de lucr[ri.
Iat[ c]teva din \[rile ̀ n care pot fi g[site
picturile semnate de Tillinger<
Germania, Israel, Olanda, Ungaria,
Canada, Argentina ;.a. Este m]ndru de
faptul c[ a g[sit numero;i admiratori ;i
chiar iubitori ai lucr[rilor semnate de
el. Un num[r considerabil de picturi ale
sale sunt `n colec\ii private din jude\.
Asta ca urmare a faptului c[ uneori, la
socilitarea unor organiza\ii de caritate a
dat c]te una sau dou[ lucr[ri pentru a fi
v]ndute prin licita\ie. Banii ob\inu\i au
fost folosi\i exclusiv ̀ n scopuri caritabile.
Artistul plastic s[tm[rean ne-a spus c[
are c]teva lucr[ri, pu\ine la num[r, la
care \ine enorm de mult. Acestea au
anumite conota\ii sentimentale pentru
el, motiv pentru care ezit[ s[ le
`nstr[ineze. ~n clipa ̀ n care aceste lucr[ri

au fost solicitate spre a fi v]ndute, a
preferat s[ execute altele similare, dar n-
a cedat ecoului sufletului. Dup[ cum ̀ ;i
aminte;te, cea mai scump[ lucrare
semnat[ de el s-a v]ndut cu 300 de euro.
N-a f[cut aprecieri dac[ a fost mult sau
pu\in. El consider[ c[ arta este ceva ce
nu se poate cuantifica `n bani. De cele
mai multe ori, cump[r[torii sunt tenta\i
s[ reduc[ pre\urile, dar acest lucru este
defavorabil artistului. 

~n condi\iile actuale de criz[ se
resimte o ofert[ uria;[ de materiale
necesare artei plastice, dar `n lipsa ori
insuficien\a banilor, mul\i arti;ti plastici
renun\[ la a face toate cump[r[turile
necesare. Pre\urile materialelor au un
cuv]nt greu de spus `n acest sens.
Lucr[rile realizate cu acele materiale
scumpe nu pot fi evaluate la ceea ce ele
ar costa. De cele mai multe ori
insuficien\a materialelor trebuie s[ fie
compensat[ de ingeniozitatea pictorului
;i de modalit[\ile sale de exprimare.
Lucr[rile nu trebuie s[ sufere din acest
motiv. Privitorul iubitor de art[ trebuie
doar s[ descopere frumuse\ea lucr[rilor.
A;a cum ne-a m[rturisit, `n timp a
primit numeroase diplome ;i distinc\ii.
Cea mai proasp[t[ ;i aproape de sufletul
s[u este recunoa;terea de care a avut
parte ̀ n luna decembrie a anului trecut,
atunci c]nd a fost invitat la Gala
Laurea\ilor S[tm[reni, al[turi de alte
persoane ;i personalit[\i din lumea
s[tm[rean[. A participat de-a lungul
anilor la o serie de tabere de crea\ie,
printre care le-a enumerat pe cele din
jude\ul vecin Maramure; al[turi de
artistul plastic b[im[rean Alexandru
Sainelic. Iat[ ;i alte tabere la care a
participat< Tur\, C[line;ti-Oa;, Poienile
de Sub Munte, Cavnic, T[;nad, Copalnic
M[n[;tur, Leptokaria, T]rgu L[pu;,
Bor;a, Seini, M[n[u, Viile Satu Mare,
M[d[ras-Mure;, Hodod, Turulung ;.a.

Expozi\ii personale ;i de grup

Artistul plastic s[tm[rean :tefan
Tillinger, de-a lungul activit[\ii sale a
participat la numeroase expozi\ii
individuale ;i de grup. Iat[ cele mai
importante prezentate de interlocutorul
nostru< 1978 - expozi\ie personal[ la Satu
Mare ;i Odoreu> 1979 expozi\ie
personal[ la Odoreu> 1980 - expozi\ii
personale la Satu Mare, Odoreu, Zal[u
;i de grup la Oradea> 1981 - expozi\ie
personal[ la Satu Mare ;i Tur\ ;i
colectiv[ la Baia Mare> 1982 - expozi\ii
personale la Cluj-Napoca ;i Satu Mare
;i de grup la Baia Mare> 1983 expozi\ie
personal[ la Satu Mare ;i de grup la
C[pleni> 1984 - expozi\ie personal[ la
Satu Mare ;i de grup la Bucure;ti> 1985
- expozi\ie personal[ la Satu Mare ;i de
grup la Negre;ti-Oa;> 1986 - expozi\ie
personal[ ;i de grup la Satu Mare ;i de
grup la Baia Mare> 1987 - expozi\ie de
grup la Satu Mare> 1988 - expozi\ie
colectiv[ la Satu Mare> 1989 - expozi\ii
de grup la Satu Mare ;i Bucure;ti> 1992
- expozi\ie de grup la Borosbanya ;i
personal[ la Satu Mare> 1993 ;i 1994
expozi\ie personal[ la Satu Mare> 1997
expozi\ie de grup la Sighetu Marma\iei>
2001 - expozi\ie de grup la Dragomire;ti>
2002-2003-2004 expozi\ie de grup la
Satu Mare> 2006 - expozi\ie de grup la
Satu Mare, personal[ la Pilisvörösvár -
Ungaria> 2007 - expozi\ie personal[ ;i de
grup la Satu Mare> 2008 - expozi\ie
personal[ ;i de grup la T]rgu Mure; ;i
Felpec - Ungaria> 2008 expozi\ie
personal[ la Satu Mare ;i de grup la Gyor
- Ungaria. De atunci a mai participat la
expozi\ii de grup organizate la Satu
Mare, dar ;i la Medie;u Aurit.

Ioan Ani\a;

Pictorul este m]ndru c[ lucr[rile sale pot fi g[site ̀ n colec\ii din Germania, Israel,
Olanda, Ungaria, Canada, Argentina 

Continu[m s[ public[m ̀ n coloanele
publica\iei noastre microportrete ale
unor oameni de cultur[ care s-au n[scut
pe aceste meleaguri sau doar au lucrat
anumite perioade la noi `n jude\ ;i s-au
remarcat prin actul artistic. 

~n cele ce urmeaz[ v[ supunem
aten\iei dou[ nume mai pu\in cunoscute
publicului larg, fiind vorba despre Ioni\[
C[m]rzanu ;i Kovacsne Perecz Ilona,
dar ;i de poetul Vasile Mic, fiu al |[rii
Oa;ului. 

Textele puse `n ghilimele sunt
preluate din lucrarea "Cultur[ ;i
literatur[ `n \inuturile S[tmarului -
Dic\ionar 1700-2000", semnat[ de
George Vulturescu.

Ioni\[ C[m]rzanul

"Ioni\[ C[m]rzanul a fost un diacon
din localitatea C[m]rzana. El a copiat
c[r\i biserice;ti pe la anii 1700. Dintre
`nsemn[rile sale ("copiate a;a de bine, de
se pare c[ este tip[rit" cum nota Dariu
Pop), red[m pentru frumuse\ea textului
o ̀ nsemnare< "Aceast[ carte au cump[rat
Pa;ca Grigorie ;i cu muierea sa Odoti, s[
le fie de seretate ;i de iertare de p[cate a
lor, a;ea a tot rodul lui ;i au pus ̀ n biserica
de C[m]rzana, s[ fie pomenic `n veci.
Cire se va afla s[ o fure, sau s[ o
d[g[duiasc[ s[ zic[ c[ nu-i a lor, s[ fie cu
Arie anatema. Scris-am Ioni\[
C[m]rzanu, `n anul 1732".

Pe un alt Molitovnic semneaz[ "Pisal
Diaconul Ioni\[ Comorazanul Anii
Domnului 1729 Misat April 22". Exist[
;i o copie a Cazaniei lui Varlaam realizat[
la Satu Mare `n secolul al XVII-lea.

Kovacsne Perecz Ilona

"Kovacsne Perecz Ilona s-a n[scut la
Negre;ti-Oa;, la 16 iunie 1901.

Studiile medii le absolv[ la Colegiul
Reformat din Satu Mare, unde ob\ine
diplom[ de ̀ nv[\[toare (1920). A predat
`n ora;ul natal, iar dup[ c[s[toria cu
preotul reformat Kovats Karoly tr[ie;te
`n Remetea-Oa;, apoi la Sf]ntu
Gheorghe.

A publicat poezii ̀ n ziarele s[tm[rene
Reformatus Hirado ;i Reformatus Jovo.
~n 1943 c];tig[ premiul I la un concurs
de proz[ organizat de Asocia\ia Literar[
Danko Pista din Sighetu Marma\iei. A
decedat la Sf. Gheorghe `n anul 1985, la
23 martie.

A publicat lucr[ri precum A
tiszteletes asszony es egyeb
elbeszelesek/Doamna preoteas[ ;i alte
povestiri, Oradea, 1937> Uzen a fold,
colec\ia Reformatus Konyvtar/Biblioteca
Reformat[, Satu Mare, 1943."

Vasile Mic

Vasile Mic s-a n[scut pe 15 august
1947, `n satul Coca, comuna C[line;ti-
Oa;. Are studii tehnice de contabilitate
;i este pasionat de literatur[ ;i crea\ia
literar[. 

De-a lungul timpului a publicat
poezie `n reviste precum< Luceaf[rul,
Tribuna, Flac[ra. ~n cursul anului trecut
a publicat cel de al treilea volum al s[u
de poezie intitulat Scara de lumin[, tom
care a suscitat interes pentru critica de
specialitate.

Poemele scrise de Vasile Mic "s`nt
poeme ale vie\ii simple, f[r[ fals[
gravitate, f[r[ elucubra\ii de limbaj.
Tonul este colocvial, pentru c[ poemele
par "rostite" la o mas[ de ceremonii, la
care particip[ chipuri familiare autorului
(`n tonuri vii,  precum s`nt \esute
merindarele, cergile ;i iile o;ene;ti),
precum tat[l, mama, fiica, prietenii."
"Dragostea o;anului este circumscris[
`ntre legile firii care "dezghioac[" sufletul,
`l scoate din matc[. Dragostea este o oaz[
de puritate. 

Vasile Mic a;teapt[ cu interes
cronicile privind c[r\ile sale de poezie,
care parcurg un traseu specific, iar `ntre
versurile construite cu mult[ aten\ie ;i
pricepere se reg[sesc o serie de lucr[ri
grafice realizate de el.

Texte selectate ;i prelucrate 
de Ion Banu

Oameni de cultur[
s[tm[reni
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La Teatrul de nord, un nou spectacol
al regizorului andrei Mihalache
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Fidelă textului, chiar şi
abundentelor indicaţii scenice ale
acestuia, date însă de un autor care
s-a ocupat direct de teatru, regia lui
Andrei Mihalache a accentuat, în
spectacolul sătmărean “Jocul vieţii
şi al morţii în deşertul de cenuşă” de
Horia Lovinescu aspectul de
apocalipsă, găsind pentru aceasta o
motivaţie solidă. 

Ca mesaj, ideea unei catastrofe este
vehiculată de teorii şi speculaţii actuale
numeroase, provenite din toate părţile
lumii, iar ca structură artistică ea
corespunde structurii arhetipale a piesei.   

Piesa actualizează situaţia arhetipală
imprimându-i  semnele prezentului. Dar
mai ingenioasă este ideea că noi înşine
contribuim la apocalipsă, cenuşa
deşertului postbelic brechtian fiind acum
alcătuită din deşeurile societăţii noastre
de consum. Scena întreţine permanent
aspectul de slums, de bidonville, de
groapă de gunoi în care transformăm, cu
un zel demn de finalităţi mult mai nobile,
unicul nostru spaţiu vital, acordat prin
graţiile divinităţii. Invazia deşeurilor care
prefac lumea într-un alt deşert este de
nestăvilit şi regizorul a transformat
ingenios avansarea acestui deşert modern
în ritmuri ale spectacolului, evidenţiate
prin mutarea marcajelor spre un cerc din
ce în ce mai restrâns, în acord cu condiţia
temporală a apocalipsei, deja – nu încă.         

Lava deşeurilor ameninţă
continuitatea vieţii şi alertează fiinţa
tatălui, dar nu devine clar dacă acesta are
conştiinţa finalului inevitabil sau numai
pe aceea a lipsei unui succesor.  Cu
certitudine funcţiile de continuator sau
de întemeietor al unei lumi îi sunt
anulate. A murit, la modul nietzscheean,
anterioritatea, transcendenţa, divinitatea,
nimeni nu mai are încredere în puterea
tatălui de a regenera lumea.   

Îndatorirea asta revine fiilor, care o
vor şi îndeplini, nu fără  sacrificiu. Spre
această concluzie  trimite  repetitivitatea
ritualică a gestului lui Abel,  lucrul zilnic
cu lopata şi găleata, chiar dacă spaţiul
vieţii se restrânge progresiv. Şi Cain
devine conştient de această condiţie a
spaţiului, şi el mută ritmic semnele
înaintării cenuşii.    

Motivate şi de text, şi de
particularizarea contextuală a
arhetipurilor, scenele violente au fost mai

reduse, unele şi datorită partiturii comice
a tatălui, care ar putea fi la fel de
neconvingător în cruzime ca şi în
patetism. Pe de altă parte trăim într-o
lume în care violenţele îşi împart
proporţiile cu perfidiile. 

Nu chiar lejer de soluţionat scenic,
finalul conţine cu siguranţă o valoroasă
imagine simbolică< gruparea fraţilor şi a
Anei în centrul scenei, în timpul morţii
lui Abel,  sugerează o ultimă reunire a
acestora într-o singură fiinţă, imagine
pierdută a unei origini a vieţii, necesar a
fi refăcută cu fiecare naştere şi renaştere.
Această imagine susţine scenic şi
răspunsul aşteptat la întrebarea finală a
Anei. 

Spectacolul a prilejuit interpretări
meritorii ale celor patru actori, fiind greu

de făcut departajări valorice integrale.
Radu Botar a dovedit din nou că deţine
un repertoriu de procedee de o largă
cuprindere şi că a devenit un actor
important pentru teatrul sătmărean.
Jocul lui dă curs interpretării date acestui
personaj de Mircea Ghiţulescu, aceea de
măscărici neconvingător, amestec de
dostoievskianism şi nietzscheanism. 

Dacă în privinţa cuplului fraţilor
interpretarea nu nelinişteşte şi aceştia se
achită de roluri cu merite reale, cea a
tatălui, în ciuda unui rol de virtuoz, pe
care spectacolul i-l oferă, rămâne pe
alocuri insuficient de convingătoare.
Motivaţia sacrificială a scenei  răstignirii
rămâne slabă, nu poate contracara
percepţia de  autoritate biblică. A contura
un tată măscărici, poate cel mult sublinia

diferenţa de viziune dintre generaţiile
separate deja de o  catastrofă.  O răstignire
ironică, ca un autodafé, nu produce
acelaşi efect şi, ca urmare, unele din
virtuozităţile actorului se pierd în
confuzie simbolică. 

Dar la experienţa lui, Radu Botar ştie
să facă de toate. Şi le şi face şi de data asta,
dincolo de complexitatea partiturii ce-i
revine, evidenţiind clar contradicţia
personajului. Nu pot să detaşez
interpretarea acestui rol de altele, dar cu
siguranţă este unul din multele roluri
bine şi frumos realizate de acest actor
talentat şi conştiincios. Se apropie, se
pare, şi cel care va trebui să devină
proprietatea lui Radu Botar!  

Frumos  se comportă  scenic Dorina
Nemeş într-un rol în care se pot aduce

compliniri din toate limbajele folosite în
teatru. Actriţa dispune de resurse
suficiente din fiecare< mişcare şi reţinere,
gestică şi mimică, replică în tonalităţi
diversificate, ritmuri distincte, adecvate
momentelor dramatice diferite. Se
pricepe să dea curs şi fragmentelor de
visare, de poezie a inocenţei, să răspundă
la chemarea vieţii, dar  şi condiţiei de
victimă a unor situaţii neaşteptate, care-
i solicită rezistenţă şi energie. 

În rolurile fraţilor Gabriel Duţu de la
Teatrul „George Bacovia” şi Ciprian
Vultur au pregnanţă scenică, dau curs
unor contraste puternice, chiar dacă
prezenţa lor împreună nu e de lungă
durată. Tocmai  faptul că prezenţa
celuilalt se simte şi când personajele nu
sunt faţă în faţă, dovedeşte că spectacolul
este ingenios construit şi că actorii ştiu să
realizeze nu numai personaje antitetice,
ci şi contururi ferme ale unor lumi aflate
în aceeaşi relaţie.  

Spectacolul a reuşit să complinească
schematismul arhetipal cu concretizări
actuale sugestive, să evite patetismul     şi
să propună spectatorilor un subiect de
reflecţie şi  o dezbatere de idei. Şi acesta
mi se pare principalul merit al  regiei lui
Andrei Mihalache.  

A contribuit din plin la reuşita
spectacolului şi scenografia. Decorul
„joacă” excelent pe parcursul întregii
piese şi accentuează caracterul de
apocalipsă modernă al situaţiei care
restrânge progresiv spaţiul existenţial.
Cenuşa timpului nostru proliferează şi
avansează ameninţător, sugerând că noi
înşine contribuim la condiţia apocaliptică
a actualităţii.  Agresivitatea spaţiului
deşertic este bine marcată de mişcările
ritmice ample ale acestuia şi de
schimbarea zilnică a semnelor ce-i
măsoară avansarea,  operaţie devenită
ritualică, pe care fiii, succedându-se la
salvarea vieţii, o realizează unul după
altul. 

În acord cu scenografia, costumele,
sumare dar funcţionale,  sunt  potrivite
cu slums-urile şi bidonvilles-urile din
decor. Poate că ar fi trebuit subliniat mai
apăsat contrastul dintre Cain şi Abel,
aceştia devenind şi arhetipuri ale unor
tipuri distincte de civilizaţie< cea abeliană,
păstorească şi nomadă, şi cea cainiană,
citadină şi sedentară. Sugestiile generate
de această perspectivă se puteau exploata
cu mai multă ingeniozitate în costumaţie. 

Alexandru Zotta

În acord cu scenografia, costumele, sumare dar funcţionale,  sunt  potrivite cu slums-urile şi bidonvilles-urile din decor

Duminica dinaintea Floriilor a fost
dedicat[ poeziei la Teatrul de Nord, Sala
Mare fiind plin[ de recitatori veni\i s[-
;i demonstreze calit[\ile `n edi\ia a IV-
a a Concursului "Recitatio", organizat de
Centrul pentru Conservarea ;i
Promovarea Culturii Tradi\ionale,
Consiliul Jude\ean, Teatrul de Nord,
Asocia\ia Scriitorilor de Nord-Vest,
Biblioteca Jude\ean[ ;i Cenaclul
"Alfazet" din Satu Mare. Competi\ia are
ca tr[s[tur[ specific[ faptul c[
repertoriul trebuie s[ con\in[ doar
poezii ale autorilor s[tm[reni. 

94 de recitatori

~n cotidianul "Informa\ia Zilei" am
publicat rezultatele, acum ne propunem
s[ intr[m pu\in `n detalii, pentru c[
manifestarea a ilustrat multe lucruri
interesante. Din cei 94 de concuren\i

unii au fost buni, c]\iva foarte buni, iar
Claudia Zob din Carei cea mai bun[ ;i
r[spl[tit[ ca atare, cu Marele Premiu ;i
un tablou `n valoare de peste 300 de lei
- iar tablourile, se ;tie, devin mai scumpe
cu trecerea timpului. La fel cum credem
c[ va cre;te ;i voca\ia actoriceasc[ a
micu\ei blonde, elev[ (bun[) `n clasa a
IX-a la Liceul Teoretic, sportiv[ ;i deja
laureat[ `n mai multe concursuri
artistice. Alegerea poeziei religioase a
regretatului Corneliu Balla s-a dovedit
inspirat[. Probabil c[ Claudia se simte
`n elementul ei ̀ ntr-o stare devo\ional[,
cert e c[ de la primele c]teva cuvinte a
cucerit sala ;i juriul. Dac[ va alege
drumul scenei, e de v[zut cum va primi
texte total diferite. Talent exist[, din
bel;ug.

Ce nu ne-a pl[cut a fost maniera
;col[reasc[, de gr[dini\[ uneori, ̀ n care
mul\i elevi au ̀ n\eles s[ prezinte poezia.
La 15-16 ani te a;tep\i la mai mult. Dac[

unii profesori de rom]n[ vor fi dorit s[-
;i fac[ ambi\ul ;i s[ for\eze elevii s[
participe, la masa juriului acest lucru s-
a resim\it dureros. Dup[ ce
prezentatorul Eranio Petruska (lider al
cenaclului organizator) anun\a titlul ;i
autorul, unii elevi se sim\eau obliga\i s[
le repete. Am v[zut poezii recitate
mecanic, vreo dou[ cazuri `n care
recitatorul a uitat textul (ba chiar a fost
nevoit s[ apeleze la o foaie din buzunar).
Dec]t s[ umpli timpul cu mediocrit[\i,
mai bine o preg[tire mai bun[ pentru
mai pu\ini. :i nu credem c[ doar elevii
sunt de vin[ pentru c[ farmecul poeziei
nu se prinde de inima lor.

~n acest context cei buni au ie;it cu
at]t mai mult `n eviden\[. Fo;ti
c];tig[tori, Denisa Barbur ;i Norbert
Weisz au luat premii speciale tocmai
pentru constan\a `n cre;terea artistic[.
"Informa\ia Zilei" a avut reprezentant ̀ n
juriu ;i am putut remarca jocul elaborat

al unor recitatori, majoritatea lu]nd de
altfel premii. Poezia "Joc" de Robert
Laszlo, abordat[ de 3 concuren\i, ne-a
prilejuit o compara\ie direct[ ;i a
propulsat-o pe Bianca Sas de la
"Doamna Stanca" pe podiumul
individual, jocul ei scenic fiind cuceritor
;i spontan, `n contrast v[dit cu
stereotipurile folosite de al\ii.

Remarc[m prezen\a `n juriu a
consilierului jude\ean Mircea Ardelean
;i consilierului local Sorin Ghilea,
sponsori ai evenimentului prin firmele
lor ;i amatori aviza\i de poezie, o bun[
completare la oamenii de cultur[
invita\i (directorii Bibliotecii, Teatrului,
:colii de Arte, ;i un inspector ;colar).
Pre;edintele juriului, Voicu D. Rusu, a
avut o interven\ie inspirat[ cer]nd
celorlal\i membri s[ nu onoreze un grup
doar pentru costumele populare etalate,
din moment ce recitarea a l[sat mult de
dorit. Tot domnia sa a fost o prezen\[

simpatic[ la `mp[r\irea premiilor,
al[turi de Adrian :tef, vicepre;edintele
CJ. S-au recitat poezii de Teodor
Curpa;, Dumitru P[curaru, Ovidiu
Suciu, Ioan Gavrila;, Vasile Rus, George
Vulturescu, Vasile B[rbu; Cr[\u, Ioan
Halmi Negre;teanu, Gheorghe Cre\u,
Corina Petrescu, Ion Baias, Aurel Pop,
Felician Pop, Constantin Prunoiu,
Maria Bonea, Alexandru Pintescu,
Robert Laszlo ;i din lirica poe\ilor
maghiari (`n programul c];tig[tor al
grupului Liceului Reformat). Mul\i
dintre poe\i au fost prezen\i `n sal[.

Un eveniment reu;it ;i foarte
necesar. Avem valori, ar trebui s[ ;tim
s[ le promov[m cum se cuvine. P]n[ la
urm[, acest concurs se constituie `ntr-
un fel de raport despre starea actual[ a
poeziei s[tm[rene, dar ;i a felului `n
care ea este privit[ ̀ n ;coli. Lucru nu de
mic[ importan\[.

Vasile A.

Concursul "Recitatio", oglinda poeziei ;i ;colii s[tm[rene

Piesa actualizează situaţia arhetipală imprimându-i  semnele prezentului. Dar mai ingenioasă este
ideea că noi înşine contribuim la apocalipsă, cenuşa deşertului postbelic brechtian fiind acum
alcătuită din deşeurile societăţii noastre de consum. Scena întreţine permanent aspectul de slums,
de bidonville, de groapă de gunoi în care transformăm, cu un zel demn de finalităţi mult mai nobile,
unicul nostru spaţiu vital, acordat prin graţiile divinităţii.
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Nicolas Sarkozy, aflat ̀ n vizit[
`n SUA `mpreun[ cu so\ia sa, s-a
`nt]lnit la `nceputul s[pt[m]nii
cu omologul său american,
Barack Obama. “E o dovadă de
prietenie” au spus oficialii de la
Palatul Elysee. După întrevedere
a urmat o cină în patru. So\ii
Obama i-au invitat la masă la
Casa Albă pe oaspe\ii lor, Nicolas
;i Carla Sarkozy.

Departe de pompa apartamentelor
cuplului preziden\ial, unde Nicolas
Sarkoy ;i Carla Bruni au participat la un
dineu mar\i, Nicolas Sarkozy a mers la
Ben's Chili Bowl, un restaurant din
Washington cunoscut pentru hot-dogii
săi, spre bucuria pre;edintelui american.

"Francezii sunt cunoscu\i pentru
bucătăria lor. Atunci, faptul că Nicolas
a mers la Ben's Chili Bowl pentru prânz
arată că are un gust rafinat", a spus
Barack Obama, într-o conferin\ă de
presă comună cu omologul său francez.

Ben's Chili Bowl este foarte cunoscut
în capitala americană Hot-dogii săi, "half
smokes", cu un sos foarte condimentat,
sunt savura\i atât de muzicieni, cât ;i de
oameni de afaceri sau chiar de
pre;edintele american. De altfel, Obama
a mers la acest restaurant chiar înainte
de învestirea la pre;edin\ie, în ianuarie
2009. În timpul conferin\ei de presă
comune cu Obama, Nicolas Sarkozy a
afirmat că restaurantul i-a fost
"recomandat de un prieten bun", Barack
Obama. "Când am intrat, am văzut o
fotografie mare a pre;edintelui Obama
;i mi-e teamă că la următoarea vizită a
dumneavoastră ve\i vedea ;i o fotografie
mai mică, cea a pre;edintelui francez", a
glumit liderul de la Elysee.

Sarkozy cară după el un
pupitru pentru a nu părea
mic de înăl\ime

Pre;edintele francez, Nicolas

Sarkozy, a cerut transportarea în Statele
Unite a unui pupitru construit la
comandă pentru a nu da impresia că este
mic de înăl\ime în momentul sus\inerii,
mar\i, a unui discurs la o universitate
americană prestigioasă.

După ce s-a căsătorit cu una dintre
cele mai frumoase femei din lume,
Nicolas Sarkozy pare a nu avea probleme
de imagine, comentează presa britanic[.
Totu;i, adaugă acesta, pre;edintele
francez, a cărui înăl\ime este estimată la
1,65 de metri ;i care este cu circa doi
centimetri mai mic decât Napoleon (1,67
de metri) ;i cu ;apte centimetri mai mic
decât cancelarul german Angela Merkel,
le-a cerut consilierilor săi să transporte
cu avionul său oficial un pupitru din
lemn, care a sosit duminică din Paris la
New York.

Pupitrul a fost special conceput
pentru a-i conferi o "imagine autoritară,
precum a unui om de stat" în momentul
în care s-a adresat mar\i academicienilor
;i studen\ilor de la Universitatea
Columbia din New York.

Sarkozy, cu 22 de centimetri
mai scund dec]t Obama

Sarkozy, pentru care înăl\imea sa este
un subiect sensibil,  a fost pus în
numeroase situa\ii stânjenitoare în
prezen\a pre;edintelui american Barack
Obama, care are o înăl\ime de 1,87 metri.

Anul trecut, cu ocazia comemorării
Debarcării din Normandia, a folosit un
scăunel cu ajutorul căruia a dat impresia
că este cu 15 cm mai înalt în prezen\a
omologului său american ;i a
premierului britanic Gordon Brown,
înalt de 1,80 metri. Carla Bruni a afirmat
că regretă că oamenii fac glume pe seama
faptului că poartă pantofi cu tocuri joase
;i că încearcă să ascundă diferen\a de
înăl\ime de circa 12 cm dintre ea ;i so\ul
ei. Fostul fotomodel, în vârstă de 42 de
ani, înalt de 1,77 metri, a declarat că
poate să accepte toate presiunile la care
este supusă în calitate de Primă Doamnă,
cu excep\ia atacurilor satirice la adresa
pre;edintelui francez.

Deputa\ii belgieni au deschis
miercuri calea către interzicerea totală a
burka, inclusiv pe stradă, această \ară
urmând să fie prima din Europa care
face un astfel de pas. Ale;ii au votat în
unanimitate o propunere de lege în acest
sens. Deocamdată nu este decât un vot
în comisie, cea pentru afaceri interne,
dar, dacă votul va fi confirmat în ;edin\ă
plenară, Belgia va deveni prima \ară
europeană care interzice total burka
(portul tradi\ional islamic pentru femei,
care presupune acoperirea totală a
corpului, inclusiv a fe\ei). Un vot în plen
ar putea interveni la 22 aprilie, textul
putând intra în vigoare până în vară.

"Este un semnal foarte puternic
transmis islami;tilor", a spus deputatul
liberal francofon Denis Ducarme,
declarându-se mândru că Belgia dă un
exemplu. Potrivit propunerii de  lege,
persoanele care "se vor prezenta în
spa\iul public cu fa\a acoperită, total sau
par\ial, cu un obiect de îmbrăcăminte"
vor primi o amendă ;i/sau între 1 ;i 7 zile
de închisoare. În spa\iul public intră ;i
grădinile publice, terenurile de sport sau
"clădirile destinate uzului public, în care
se prestează servicii".

Secretarul de stat american Hillary
Clinton consideră că statul nu ar trebui
să se implice în planificarea familială,
oferind ca exemplu politica Chinei
privind copilul unic ;i cea a fostului regim
comunist din România, care încuraja
femeile să facă cinci copii. În condi\iile în
care Canada vrea să facă din sănătatea
maternă o prioritate a G8, în această \ară
există o dezbatere privind includerea
planificării familiale, a contracep\iei ;i
chiar a avortului în această ini\iativă.

Întrebată dacă este de părere că
avortul ;i contracep\ia ar trebui incluse,
Clinton a afirmat că sănătatea maternă
presupune ;i sănătatea reproducerii. "Iar
sănătatea reproducerii include
contracep\ie ;i planificare familială ;i
acces la avort legal ;i sigur", a adăugat ea,
după reuniunea mini;trilor de externe
din G8, organizată în Canada.

"Rata mare de mortalitate maternă
care există încă în lume, în \ări unde
familiile nu au acces la planificare
familială, rămâne o tragedie mare. Am
fost implicată în promovarea planificării
familiale ;i contracep\iei ca metode
pentru a preveni avorturile. Dacă există
îngrijorări privind avortul, atunci femeile

ar trebui să aibă acces la planificare
familială", a precizat Clinton.

Guvernele nu ar trebui s[ se
implice `n deciziile intime

"Nu cred că guvernele ar trebui
implicate în luarea acestor decizii. Este
perfect legitim ca oamenii să aibă propriile

lor puncte de vedere, pe baza con;tiin\ei,
religiei ;i orice altă bază. Dar întotdeauna
am crezut că guvernul nu ar trebui să
intervină în decizii atât de intime", a
subliniat ea. ":i putem vedea de-a lungul
victoriei ce se întâmplă când guvernele
se implică. Când guvernele au o politică
a unui singur copil, a;a cum a avut China,
;i unde politica este implementată prin
avorturi for\ate, este aberant. Iar atunci
când guverne precum regimul comunist
din România au avut politici care
promovează cinci copii de femeie, care
interzic femeilor ocazia de a-;i planifica
propriile familii, rezultatul a fost o
problemă tragică, mul\i copii fiind
abandona\i ;i du;i în orfelinate", a spus ea.

"Acest subiect este o preocupare
importantă pentru mine ;i pentru
guvernul meu ;i promovăm o ini\iativă
globală care va pune accent pe sănătatea
mamei ;i copilului ;i promovăm un acces
mai mare la contracep\ie - atât
contracep\ia pentru bărba\i, cât ;i pentru
femei - ;i căutăm metode prin care să
facem alegerile femeilor mai realiste,
oferindu-le sus\inere, astfel încât să poată
evita avorturile", a precizat secretarul de
stat american.

Un avocat american a depus o peti\ie
la un tribunal din Kentucky pentru a cere
ca Papa Benedict al XVI-lea să depună
mărturie sub jurământ în cazul mai
multor dosare ale unor preo\i acuza\i de
pedofilie în SUA. William McMurry a
afirmat că Vaticanul era la curent de mai
mult timp cu scandalurile referitoare la
copii viola\i de preo\i. Potrivit peti\iei,
Benedict al XVI-lea fusese în;tiin\at
despre ce se întâmplă în SUA încă de când
era cardinal ;i când conducea Congrega\ia
pentru Doctrina Credin\ei - timp de 24 de
ani până la numirea sa ca papă.

Avocatul sus\ine că Papa "i-a
descurajat pe procurori să-i urmărească
pe preo\ii acuza\i ;i a încurajat tăcerea
pentru a proteja reputa\ia Bisericii
catolice". Congrega\ia pentru Doctrina
Credin\ei avea responsabilitatea depistării
unor astfel de cazuri ;i primea de
asemenea plângeri ale episcopilor
americani referitoare la preo\i incrimina\i
în diverse dioceze, a adăugat McMurry.

Belgia deschide calea
c[tre interzicerea total[

a burka

Papa, solicitat s[
depun[ m[rturie sub
jur[mânt în cazuri de

pedofilie

Fostul lider iugoslav Josip Broz Tito,
decedat în urmă cu aproape 30 de ani,
pare a fi mai popular în Croa\ia decât
Harry Potter, un documentar despre via\a
sa provocând un interes uria;.

Al doilea dintre cele 12 episoade ale
documentarului despre via\a lui Tito,
difuzat vineri de televiziunea na\ională
croată HRT, a fost urmărit de 14,9% dintre
croa\i, a spus un purtător de cuvânt al
televiziunii. Televiziunea privată RTL
difuza în acela;i timp filmul "Harry Potter
;i Pocalul de foc", urmărit de 11,92%
dintre telespectatori. Un reality show
foarte popular, în care vedete locale
lucrează la o fermă, difuzat de televiziunea
privată Nora TV în acela;i moment, a fost
urmărit de 14,1% dintre croa\i.

Primul episod al documentarului
despre Tito a provocat un ;i mai mare
interes, fiind urmărit de 22,6% dintre
croa\i. Tito a condus Federa\ia iugoslavă
timp de 35 de ani, de la finalul celui de Al
Doilea Război Mondial până la moartea
sa în 1980.

Tito este mai popular 
în Croa\ia decât 

Harry Potter

Premierul italian Silvio Berlusconi a
făcut o nouă gafă de propor\ii. Prezent
la Summit-ul ligii Arabe el i-a sărutat
mâna liderului Libian Muammar al-
Gaddafi. Berlusconi s-a numărat printre
oaspe\ii controversatului Summit
organizat în Libia, care are ca scop
dezvoltarea unei strategii unitare
împotriva în\elegerii ilegale a Tel Aviv-
ului în privin\a teritoriilor palestiniene.

La un moment dat, după cum se
vedea ;i în `nregistr[rile video, Silvio
Berlusconi s-a oprit ;i, după o scurtă
conversa\ie cu Gaddafi, i-a sărutat mâna
acestuia.

14 lideri arabi ;i trei oaspe\i străini
au participat la summit-ul de două zile
desf[;urat în ora;ul Sirte. Italia a devenit
unul dintre sus\inătorii europeni ai Libiei
din 2008, după deceniile în care a condus
această \ară sub formă de colonie.

Rusia, cel mai mare stat din lume, a
redus numărul de fusuri orare de la 11 la
9, după ce pre;edintele rus Dmitri
Medvedev a declarat că aceasta va face
statul mai u;or de condus. Medvedev
arătase în mesajul său anual despre starea
na\iunii, în noiembrie, că întinsa Rusie,
ce se întinde atât în Europa cât ;i în Asia,
trebuie să reducă numărul de fusuri orare
;i că China ;i SUA sunt eficiente cu mai
pu\ine zone de timp. Săptămâna trecută
el a cerut guvernului să reducă numărul
de asemenea zone, apreciind că "aceasta
poate ajuta la insuflarea de via\ă în
activitatea de afaceri". La trecerea din
Rusia la ora de vară, duminică odată cu
declararea în avans cu o oră, cele mai
estice regiuni - peninsulele Ciukotka ;i
Kamciatka, localizate lângă statul
american Alaska, au trecut de la o
diferen\ă de nouă ore avans fa\ă de
Moscova la opt ore, având aceea;i oră cu
regiunea vecină Magadan. Regiunea
Samara de pe Volga ;i Udmurtia din the
Urali - partea europeană a Rusiei- au
pierdut propriile fusuri - cu o oră înaintea
Moscovei ;i au fost aduse la acela;i nivel
orar cu capitala. Kemerovo, singura
regiune siberiană cu patru ore înaintea
Moscovei, a fost adusă în acela;i grup cu
regiunile siberiene care sunt cu trei ore
înainte. Rusia ocupă 17 milioane km
pătra\i, ocupând a noua parte din uscatul
Terrei. Medvedev arăta că în cele din
urmă fusurile orare din Rusia vor fi
reduse la cinci.

Berlusconi i-a s[rutat
mâna lui Muammar 

al-gaddafi 

Rusia renun\[ la dou[
fusuri orare

O galerie din fosta re;edin\ă a
împăratului Nero, Domus Aurea, s-a
prăbu;it mar\i în centrul istoric al Romei,
fără a provoca victime, probabil din
cauza infiltrărilor de apă din timpul
iernii. Jumătate din Galeria lui Traian s-
a prăbu;it mar\i, în jurul orei locale 9.00,
afectând o suprafa\ă de circa 60 de metri
pătra\i, a precizat directorul tehnic al
Domus Aurea, Antonello Vodret. Acesta
a mai apreciat că este vorba de cea mai
gravă prăbu;ire suferită de monumentul
situat în centrul istoric al Romei, între
Colosseum ;i Forumul roman.
Incidentul nu a provocat victime,
întrucât nimeni nu se afla în galerie la
momentul producerii accidentului, au
constatat echipele de interven\ie.

Domus Aurea este un imens palat
imperial din Roma antică, ce a fost
construit de Nero (după incendiul Romei
din anul 64 era noastră), care acoperea
o parte importantă din ora;. Ea includea
mai multe clădiri distincte, grădini foarte
mari ;i un lac artificial.

O galerie din palatul 
lui nero de la Roma 

s-a pr[bu;it

Sarkozy a descoperit `n SUa
hot-dogul condimentat

Hillary Clinton d[ România comunist[ 
ca exemplu negativ de implicare a
guvernului `n planificarea familial[



Björn Ulvaeus ;i Benny Andersson, doi dintre membrii grupului ABBA, au declarat că fosta forma\ie de succes sue-
deză s-ar putea reuni pentru un concert unic, după ce au refuzat mul\i ani această idee. Într-un interviu pentru revis-
ta „Times”, întrebat dacă grupul s-ar putea reuni pentru un spectacol ce va fi filmat ;i difuzat apoi în întreaga lume,
Benny Andersson a răspuns< “De ce nu?”. “Nu ;tiu dacă fetele mai cântă”, a adăugat ;i Ulvaeus, referindu-se la colege-
le sale de trupă, Anni-Frid Lyngstad ;i Agnetha Fältskog. VEDETE

Kylie Minogue, Claudia Schiffer ;i Sienna
Miller, într-o campanie împotriva cancerului
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Cântărea\a Kylie Minogue este im-
aginea unei campanii sociale împotri-
va cancerului, denumită “Fashion
Targets Breast Cancer (FTBC)”, la ca-
re mai participă Sienna Miller ;i
Claudia Schiffer ;i care a fost realiza-
tă de organiza\ia Breakthrough Breast
Cancer, informează femalefirst.co.uk.
Kylie Minogue, în vârstă de 41 de ani,
care a fost diagnosticată cu cancer în
mai 2005, apare în posterele pentru no-
ua campanie acoperit[ doar cu un
cear;af de mătase. Fotografiile pentru
această campanie au fost făcute de cu-
noscutul artist Mario Testino. 

În cadrul campaniei (care a reu;it
s[ str]ng[ peste 10,5 milioane de lire
sterline de la lansarea ei `n 1996), mai
multe magazine, printre care Marks and
Spencer ;i Topshop, dar ;i designeri cu-
noscu\i, vor realiza o colec\ie specială
de haine care vor fi disponibile online
dar ;i `n magazin în următoarele ;ase
săptămâni. 

“Înseamnă foarte mult pentru mi-
ne să fac parte din campania «Fashion
Targets Breast Cancer» de anul acesta.
Sus\in din toată inima eforturile de a
strânge fonduri pentru munca extra-
ordinară a celor de la funda\ia
Breakthrough Breast Cancer”, a de-
clarat artista australian[.

În urmă cu cinci ani, Kylie a fost su-
pusă unei interven\ii chirurgicale prin
care i-a fost extirpată o tumoare ma-
lignă, pe care o avea la sân. Ulterior,
timp de opt luni, ea a făcut chimiote-
rapie ;i radioterapie, până a reu;it, în
2006, să învingă boala.

Artista a declarat, în mai multe oca-
zii, că această boală, care ar fi putut fi
fatală, i-a schimbat via\a. “Am învă\at
că nu mai po\i să te întorci la starea nor-

mală de dinainte, ;i î\i creezi o nouă sta-
re de normalitate. Trebuie să îmi accept

via\a cu reu;itele sale ;i cu insuccese-
le, să accept ce e bun odată cu ce e rău.

Am înfruntat o lume a bolii ;i a atitu-
dinilor pozitive. Aceste experien\e m-

au ajutat să devin o persoană mai ma-
tură”.

Monica Bellucci, `ns[rcinat[
pe coperta „Vanity Fair”

Actri\a italiană, în vârstă de 45 de
ani, însărcinată în ;ase luni cu cel de-
al doilea ei copil, a pozat seminud, din
nou, pentru coperta revistei „Vanity
Fair”, informează dailymail.co.uk.

Căsătorită cu actorul francez
Vincent Cassel, Monica a pozat pentru
„Vanity Fair” ;i în urmă cu ;ase ani,
când era însărcinată cu primul lor co-
pil. Ea a declarat că acea experien\ă i-
a plăcut atât de mult încât a decis să o
repete.

Multe alte femei celebre au făcut
acest lucru, acceptând să pozeze nud
sau semi-nud, pentru „Vanity Fair”,
atunci când se aflau în ultimele luni de
sarcină. Prima dintre ele, actri\a ame-
ricană Demi Moore, a realizat poate cea
mai celebră copertă de acest tip, în 1991,
când era însărcinată cu cel de-al doilea
copil. Monica Bellucci a declarat că s-
a hotărât să facă din nou acest lucru
pentru că a dorit să arate lumii întregi
că a deveni mamă la o vârstă mijlocie
nu reprezintă o problemă. 

Monica a declarat pentru edi\ia
italiană a revistei „Vanity Fair”< “Atunci
când am născut primul copil, pe Deva,
la vârsta de 39 de ani, mi s-a spus că, da-
că îmi doresc un al doilea, ar trebui să
încerc imediat, dar eu nu eram pregă-
tită pentru asta”. Actri\a italiană a pre-
cizat că nu a apelat la tratament medi-
cal specializat pentru a rămâne însăr-
cinată. “Trebuie să vă reaminti\i că
acum femeile trăiesc, în medie, până la
85 de ani, a;a că avem suficient timp.
Privind în urmă, dacă ne n[;team la în-
ceputul secolului al XIX-lea, am fi
murit probabil înainte să ajungem la 40
de ani.”

Ea a declarat, totodată, că a \inut de
această dată să pozeze pentru „Vanity
Fair” ;i pentru a protesta fa\ă de poli-
tica oficială a statului italian în dome-
niul fertilizării, care interzice folosirea
unui donator de spermă.

Ricky Martin a recunoscut 
c[ este homosexual

Celebrul cântăre\ latino a declarat că
este homosexual, într-un articol publi-
cat pe site-ul său oficial, în care afirmă
că recunoa;terea acestui lucru este re-
zultatul “unui proces foarte intens” de
gândire. “Sunt mândru să spun că sunt
un homosexual norocos”, a scris cân-
tăre\ul pop în vârstă de 38 de ani pe si-
te-ul său, rickymartin.com.

Artistul adulat de numeroase femei,
care îi admiră mi;cările dezlăn\uite pe
ritmuri de salsa, a explicat că a luat de-
cizia de a-;i scrie memoriile în urmă cu
câteva luni, un proiect pe care l-a văzut
ca fiind eliberator. Decizia de a-;i face

publică orientarea sexuală este, potrivit
acestuia, un moment foarte important
din via\a sa, acest secret devenind “o po-
vară” cu trecerea timpului. 

Cel care este tată de gemeni, născu\i
de o mamă purtătoare în 2008, a pre-
cizat că ;i fiii săi l-au ajutat să ia aceas-
tă decizie. “Să continuu să trăiesc a;a
cum am făcut-o până azi ar întina stră-
lucirea care marchează na;terea acestor
copii. Destul. Trebuie ca acest lucru să
se schimbe. Astăzi este ziua mea, ora
mea, momentul meu. Anii de tăcere ;i
meditare m-au făcut mai puternic ;i mi-
au amintit că toleran\a trebuie să vină

din interior”, a adăugat Ricky Martin în
scrisoarea sa. 

El precizează că a păstrat tăcerea în
legătură cu acest subiect din cauza fap-
tului că prietenii lui i-au spus că o ast-
fel de mărturisire i-ar putea ruina ca-
riera. „Numeroase persoane mi-au
spus, în to\i ace;ti ani, că tot ce am con-
struit s-ar dărâma”, a spus el.

Născut în 1971 la San Juan, capita-
la Porto Rico, Ricky Martin, pe nume-
le său real Enrique Jose Martin Morales,
;i-a început cariera solo în 1991, după
o adolescen\ă petrecută într-o trupă la-
tino de băie\i - Menudo. Cântăre\ul a
vândut mai multe zeci de milioane de
albume. Printre hiturile sale se numă-
ră “Maria (Un, dos, tres)”, “Livin’ la vi-
da loca” ;i “The cup of life/ La copa de
la vida”, imnul Cupei Mondiale de
fotbal din 1998.

Materialul discografic din 2006,
“MTV Unplugged” a fost lider în cla-
samentul Billboard “Top Latin
Albums”, iar în acela;i an a primit dis-
tinc\ia de persoana anului din partea
Latin Recording Academy. Artistul
cântă mai ales în limba spaniolă, fiind
unul dintre pu\inii arti;ti latino care ;i-
au construit o carieră de succes cântând
;i în engleză.

Ricky Martin este ambasador al
bunăvoin\ei pentru UNICEF ;i este
implicat în mai multe activită\i uma-
nitare în \ara sa natală.
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noul album al Christinei aguilera 
va fi lansat pe 8 iunie

După doi ani de pauză muzicală,
timp în care s-a dedicat familiei ;i
proiectelor cinematografice, Christina
Aguilera (29 de ani) s-a hotăr]t să re-
vină pe firmament ;i să le concureze pe
mai tinerele Rihanna ;i Lady Gaga, noi-
le senza\ii din industria muzicii.

Cu o imagine nou-nou\ă, de feme-
ie puternică ;i sexy, Christina speră să
se impună din nou în topuri, iar pen-
tru asta mizează pe „Not Myself
Tonight“, primul single promovat de pe
albumul „Bionic“. Lansarea melodiei a
avut loc pe 30 martie, chiar pe siteul ei,
iar discul va ie;i pe pia\ă la începutul
lunii iunie.

„Not Myself Tonight“ a fost produs
de celebrul Polow Da Don, care ;i-a pus
amprenta pe hituri ca „Never, Ever“-
Ciara, „Forever“- Chris Brown sau
„Love In This Club“- Usher. Albumul
„Bionic“ include ;i piesa „Lift Me Up“,
o baladă compusă de Linda Perry, cu
care Christina a mai reu;it în trecut hi-
turi precum „Beautiful“ sau „Hurt“.

Pe Aguilera o a;teaptă muncă grea,
pentru că în perioada de pauză au-
toimpusă, colegele de breaslă aminti-
te mai sus au pus monopol pe indus-
tria artistică, au lansat noi curente ;i s-
au impus în con;tiin\a fanilor. Dar
Christina este optimistă ;i gata să in-
tre în luptă. „Este ceva ce nimeni n-a
mai auzit p]nă acum, este o combina\ie
de mai multe genuri muzicale. Am fo-
losit at]t sunete originale, c]t ;i sinte-
tice, care au dat un rezultat sexy, proas-
păt“, se laudă artista. Vedeta ;i-a pe-
trecut în studiouri mai mult de un an
pentru a definitiva noul album.

În paralel cu munca la acesta, ea a
lucrat ;i la primul ei film, „Burlesque“,
în care i-a avut colegi de platou pe Cher,
Stanley Tucci, sau Kristen Bell.

Produc\ia urmează să fie lansată în
această toamnă.

Christina Aguilera este singura ar-
tist[ sub 30 de ani inclusă în topul ce-

lor mai buni 100 de c]ntăre\i ai tutu-
ror timpurilor, realizat de revista

„Rolling Stone” „Biblia“ ;i este c];ti-
gătoare a cinci premii Grammy. 

Jude Law, îngrijorat 
de autobiografia la care 
lucreaz[ fosta sa so\ie

Actorul britanic este îngrijorat de
posibilele detalii defăimătoare care ar

putea să se regăsească în auto-
biografia la care lucrează

fosta sa so\ie, Sadie Frost,
el consultând în acest

sens o echipă de avo-
ca\i, informează
DailyMail.com. De;i
cei doi au rămas în
rela\ii civilizate du-
pă divor\, petrecân-
du-;i vacan\ele îm-

preună ;i vizitându-se
frecvent, noua autobio-

grafie la care lucrează Sadie a
creat recent tensiuni între cei doi .
Potrivit unor surse din anturajul ac-

torului, Law este îngrijorat că anumi-
te detalii care ar putea fi dezvăluite în
cartea la care lucrează fosta so\ie i-ar
putea dăuna în carieră ;i chiar i-ar pu-
tea compromite imaginea în fa\a co-
piilor.

Jude Law este, în prezent, la filmări
în Paris ;i a solicitat consultan\ă din
partea avoca\ilor în legătură cu aceas-
tă chestiune, aceia;i care oferă reco-
mandări juridice prietenei lui, Sienna
Miller, care la rândul ei, este îngrijorată
de modul în care va fi portretizată în
cartea fostei so\ii a lui Jude.

Surse implicate în proiect au dez-
văluit presei că autobiografia va cu-
prinde detalii legate de copilăria lui
Sadie Frost, primele etape ale carierei
acesteia, dar ;i informa\ii privind ma-
riajul cu Jude Law.

Apropia\ii lui Sadie sus\in însă că
noua carte se va concentra pe via\a aces-
teia ;i nu pe cea a fostului so\ sau a al-
tor persoane apropiate ei. Actorul bri-
tanic în vârstă de 37 de ani are îm-
preună cu Frost trei copii - Rafferty, în
vârstă de 13 ani, Iris, în vârstă de no-
uă ani, ;i Rudy, în vârstă de ;apte ani.

În prezent, Jude are o rela\ie cu fos-
ta lui logodnică, Sienna Miller, de ca-
re s-a despăr\it în noiembrie 2006,
după ce actorul britanic a avut o aven-
tură cu Daisy Wright, dădaca copiilor
săi.

Diva s-a ales cu o surpri-
ză imensă cu ocazia împli-
nirii a 40 de ani, pe 27
martie. So\ul ei, Nick
Cannon, i-a oferit ca-
dou un Porsche
Cayenne roz, făcut la
comandă, special pen-
tru ea. „Nick m-a ;ocat
atunci când mi-a adus
un Porsche roz! :i-am
mai primit ;i o trambuli-
nă! Da, tot roz!“, a excla-
mat pe pagina sa de
Twitter răsfă\ata Mariah.

Ea trebuia să-;i lanseze
în luna februarie un nou album,
„Angels Advocate“, un remake al dis-
cului „Memoirs of An Imperfect Angel“
, dar a amânat momentul până când s-

a
hotărât că
materialul nu va mai
ie;i pe pia\ă. Artista inten\io-
nează să lanseze doar câteva sin-
gle-uri ;i să scoată un nou album
de Crăciun.

Mariah Carey a primit 
un Porsche roz de ziua ei




