
Într-o perioadă în care cariera ei se
află din nou pe o pantă ascendentă, mar-
cată de lansarea unui nou album ;i de
includerea ei în juriul popularei emi-
siuni „American Idol“, Jennifer Lopez
spune că este onorată de titlul acordat
de revista „People“. „Este o adevărată
nebunie. Rareori mi se întâmplă să
rămân fără cuvinte. Mă simt ono-
rată“, a declarat ea.

Solistul nicolae Mure;an a primit
"Diploma genera\ia de Aur"

Solistul de muzic[ popular[ Nicolae
Mure;an nu necesit[ prea multe prezent[ri.
Palmaresul s[u artistic ;i numeroasele prezen\e
la posturile na\ionale de televiziune ;i pe
scenele din str[in[tate reprezint[ adev[rata
sa carte de vizit[. 

Despre num[rul impresionant de fani s[
nici nu vorbim.

www.informatia-zilei.ro

      Becurile economice
emană substanţe chimice care
cauzează cancer, au anunţat
oameni de ştiinţă germani.
Cercetătorii au precizat că
aceste becuri nu trebuie lăsate
aprinse pentru perioade lungi
de timp sau amplasate lângă
capul unei persoane, întrucât
emană substanţe toxice.
      Uniunea Europeană vrea
să scoată din uz becurile
normale incandescente până
la sfârşitul lui 2012.

      Cadavrul unui presupus
extraterestru a fost descoperit
îngropat în zăpadă în oraşul
rusesc Irkutsk, iar filmuleţul
postat pe Youtube în care sunt
prezentate rămăşiţele face
senzaţie pe internet.
      Creatura, care măsoară
aproximativ 60 de centimetri,
este asemănătoare
extratereştrilor din filme. Are
craniul mare, ochii bulbucaţi,
gura mică, iar o parte din
piciorul drept îi lipseşte. Fanii
poveştilor cu extratereştri cred
că această creatură a fost
pierdută de o navă după un
accident sau că a fost uitată de
experţii militari ruşi în timp
ce curăţau terenul după un
accident.

Becurile
economice
cauzeaz[ cancer

Cadavrul unui
extraterestru,
descoperit în
Siberia

      Belgia a intrat oficial în Cartea Recordurilor
Guinness pentru ţara cu cea mai lungă perioadă
fără un guvern oficial, în data de 30 martie
împlinindu-se 290 de zile de la alegerile
anticipate din 13 iunie 2010, a anunţat Justine
Bourdariat, director de marketing al Guinness
World Records.
     "În 30 martie 2011, la 290 de zile după

alegerile desfăşurate în 13 iunie 2010, Belgia a
devenit ţara care a cunoscut, pe timp de pace,
cea mai îndelungată perioadă fără un guvern
oficial. Până acum, Olanda deţinea acest record,
din anul 1977, cu 207 zile necesare pentru a
forma un guvern în timp de pace'', menţionează
un comunicat al Guinness World Records. 
      Perioada fără guvern în Belgia depăşeşte şi
cele 289 de zile care au fost necesare în Irak
pentru formarea unui guvern oficial, dar ţara
arabă încă deţine recordul statului cu cea mai
lungă perioadă fără un guvern democratic după
un conflict. 

Venitul lui Obama a sc[zut
cu 3.77 milioane de dolari
în 2010
       Barack Obama şi soţia sa Michelle şi-au
declarat veniturile pentru anul 2010. Acestea sunt
în valoare de 1.73 de milioane de dolari, cel mai
mare profit provenind din vânzarea cărţilor
preşedintelui american. În 2009, declaraţia de
venit indica un profit de 5.5 milioane de dolari.
       Obama, aprig susţinător al taxelor pentru cei
bogaţi, a plătit un sfert din venitul său pe taxele
către stat. Suma pe care preşedintele SUA a plătit-
o pentru taxe atinge 453.770 de dolari, cu 53.770
de dolari mai mult decât salariul pe care îl
primeşte ca şef de stat. Obama a încasat în 2010
şi primul său salariu întreg ca preşedinte SUA,
400.000 de dolari, dat fiind că pe anul 2009 suma
nu a fost întreagă deoarece mandatul i-a început
abia la sfârşitul lunii ianuarie.
       Preşedintele şi soţia sa au donat în 2010
aproximativ 15 procente din venitul brut, în
valoare de 245.000 de dolari. Cea mai mare
donaţie, de 131.000 de dolari, a fost făcută în
contul unei fundaţii dedicate forţelor din Armata
Americană şi familiilor acestora.

~n 1937, prefectul Octavian
Ardelean a pus bazele aeroportului
Satu Mare  PAginA 4

S[rb[toarea Sf]ntului gheorghe anun\[
`nceputul verii pastorale

Sf]ntul Mare Mucenic Gheorghe
este unul dintre cei mai venera\i sfin\i,
fiind s[rb[torit `n fiecare an pe 23
aprilie. 

El este s[rb[torit at]t de Biserica
Ortodox[ c]t ;i de cea Romano-
Catolic[ (fiind totodat[ patronul
Angliei), imaginea sa fiind
`ntotdeauna asociat[ cu vitejia

nem[rginit[ ;i credin\a `n biserica
cre;tin[ p]n[ la sacrificiu suprem. 

Sf]ntul Mare Mucenic Gheorghe
este cinstit de c[tre `ntreaga armat[
rom]n[, ̀ n special de For\ele Terestre
a c[ror ocrotitor este. 

S[rb[toarea Sf]ntului Gheorghe
este considerat[ ;i ca dat[ care anun\[
`nceputul verii pastorale, tot a;a dup[

cum cea a Sf]ntului Dumitru (26
octombrie) marcheaz[ `ncheierea ei.

~n tradi\ia popular[ Sf ]ntul
Gheorghe este cunoscut sub numele
de S]n-George. Este considerat a fi
un zeu al vegeta\iei, protector al
naturii `nverzite, al vitelor ;i al oilor.

Am[nunte `n pagina 5

R[zboi contra pokerului `n Statele UnitePAginA 10 Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiune `n LibiaPAginA 2 

Jennifer Lopez, cea mai 
frumoas[ din lume

Cl[direa Liceului Stanca a fost 
ridicat[ de catolici `n 1814

PAginA 11PAginA 3 PAginA 9

Belgia, în Cartea
Recordurilor pentru cea mai
lung[ perioad[ f[r[ guvern

Cl[direa ̀ n care acum func\ioneaz[ Colegiul Na\ional Doamna
Stanca are o istorie de aproape 200 de ani. Ridicat[ în anul 1814,
înc[ de la început în aceast[ cl[dire a func\ionat un liceu romano-
catolic ;i o ;coal[ de înv[\[tori, iar în 1919 aici se înfiin\eaz[ :coala
Normal[ de Fete. În anul 1930 liceul prime;te numele so\iei lui
Mihai Viteazul, “Doamna Stanca”.
Informa\iile le-am cules dintr-o lucrare realizat[ de profesorul de
rom]n[ Pop Vasile, fost director adjunct al institu\iei ;i din volumul
profesorului Ioan Viman - "~nv[\[m]ntul secundar din p[r\ile
s[tm[rene `n perioada 1919-1940".

Un violonist
german sus\ine
c[ este fiul
Regelui Mihai
      Regele Mihai este târât
într-un scandal de un violonist
german care pretinde că este
urmaşul Majestăţii Sale. Dieter
Stanzeleit a deschis un proces
în Germania, sperând să îi fie
recunoscut statutul de fiu al
regelui Mihai. El susţine că
provine dintr-o presupusă
căsătorie a regelui cu o
membră a Casei Regale
Britanice, iar magistraţii nemţi
au solicitat acum ajutorul
judecătorilor români pentru a
obţine un punct de vedere
oficial din partea monarhului. 
      Nu este prima oară când
violonistul german de 72 de
ani deschide o procedură
judiciară în acest sens. În 2000,
Dieter Stanzeleit a mai avut o
tentativă de acest gen la
Geneva, fără succes însă.
Maiestatea Sa Regele Mihai
respinge categoric ideea că
violonistul ar fi fiul său.

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

       Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat că, potrivit ultimelor sondaje,
58% dintre români l-ar vota pe el preşedin-
te, dar că "cifrele enorme" nu ţin în primul
rând de meritul său, ci de nemulţumirea
faţă de actualul şef de stat şi regim politic.
       Întrebat ce sentiment îi dau rezultatele
sondajelor conform cărora 45% dintre
români l-ar vota pentru Cotroceni,
Antonescu a subliniat că "e o presiune,
nici vorbă de mândrie".
       "Ultimele sondaje pe care le ştiu au
chiar cifre şi mai mari. Noi am formulat
în USL, fie şi neoficial, despre o variantă
a candidaturii mele la preşedinţie, o no-
minalizare a lui Ponta ca premier. Oamenii
care aşteaptă o schimbare au primit bine
această variantă. USL are, `n funcţie de
institutul de sondare, între 60%, 65%,
chiar 67%, sunt sigur că cifrele - ultima
pe care o ştiu e chiar 58% pentru
preşedinţie, 50% şi ceva Victor Ponta
opţiune ca prim-ministru. Realizez că
aceste cifre enorme nu ţin în primul rând
de meritele mele, ci de nemulţumirea faţă
de actualul preşedinte, regim politic, ele
nu te pot decât apăsa şi responsabiliza.
Pentru ca să încercăm să formulăm pre-

viziuni, estimări şi angajamente la nivelul
Guvernului, cât de cât realiste", a declarat
Antonescu.

Scandal la a 13 - a asumare 
a r[spunderii `n Parlament

       Emil Boc deţine un adevărat record
la capitolul asumări. În doi ani, şi-a angajat
răspunderea pe nu mai puţin de 11 legi.
Premierul s-a prezentat din nou ieri `n

fa\a Parlamentului pentru a `;i asuma
r[spunderea pe Codul de dialog social şi
salariile din învăţământ. 
       Asta în timp ce toţi premierii post-
decembrişti şi-au angajat răspunderea pe
9 legi în 20 de ani. Şi asta nu e tot. Multe
din legile lui Boc au fost modificate, altele
abrogate, declarate neconstituţionale, iar
una a dus chiar la demiterea lui Emil Boc.
       Conducerea USL a decis, luni, ca
niciun parlamentar de la PSD, PNL sau
PC să nu participe la şedinţa de plen a
Parlamentului în care Guvernul Boc îşi
va angaja răspunderea. Liderul deputaţilor
PSD, Mircea Duşa, a anunţat, luni, la o
întâlnire între conducerea USL şi câteva
sute de profesori, că Uniunea va contesta
la Curtea Constituţională, până miercuri,
la ora 16.00, atât Legea de plafonare a sa-
lariilor profesorilor, cât şi Codul de Dialog
Social. 
       Pentru c[ sindicali;tilor din educa\ie
li s-a interzis accesul `n sala de plen, la
u;[ a izbucnit un adev[rat scandal. ~n
plus, funcţionarul care intră în grevă nu
va mai fi, ca până în acum, salarizat pentru
acea perioadă, potrivit unei prevederi a
proiectului de Cod de dialog social.

Mar\i

       Rezultatul verificării pe care o între-
prinde Agenţia Naţională de Integritate
în privinţa unui eventual conflict de
interese va fi hotărâtoare pentru decizia
ministrului Muncii, Ioan-Nelu Botiş, cu
privire la depunerea sau nu a mandatului
său, potrivit celor declarate marţi de aces-
ta.
       "Dacă este un conflict de interese, de-
monstrat în termeni juridici, soluţia este
demisia", a afirmat ministrul Muncii.
După părerea sa, "în termeni juridici, nu
pare a fi un conflict de interese". 
       Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a făcut
câteva declaraţii referitoare la posibila sa
incompatibilitate, generată de faptul că
soţia sa este angajat al unei asociaţii care
a primit fonduri europene şi guverna-
mentale în valoare de 500.000 de euro.
Ioan Botiş a recunoscut luni seara, că în-
tr-un imobil deţinut de o firmă a soţiei
sale în Bistriţa îşi desfăşoară activitatea
Asociaţia Parteneriat Euroactiv Bistriţa.
Asociaţia are la dispoziţie 2,13 milioane
de lei (21 de miliarde de lei vechi) din
care 1,9 milioane de lei fonduri neram-
bursabile din partea UE, 187.700 de lei
bani de la bugetul naţional (circa 2 miliarde
de lei vechi). Contribuţia beneficiarului
este de 44.000 de lei. Proiectul a primit

aviz din partea unei agenţii aflate în su-
bordinea Ministerului Muncii. În acest
proiect este implicată fosta şefă de cabinet
a ministrului, Alina Căpraru.
       "Nici eu, nici soţia mea nu facem
parte din membrii fondatori ai asociaţiei
şi nici nu suntem membri ai acestei aso-
ciaţii", a declarat ministrul Muncii, Ioan
Botiş. El a mai spus că,"poate din punct
de vedere moral", există un conflict de
interese, pentru că ocupă funcţia de mi-
nistru. El a precizat că a discutat cu soţia
lui şi au ajuns la concluzia ca ea să se

retragă din proiectul european. Astfel,
Boti; prefer[ demisia so\iei ;i fenteaz[
demisia sa de la Ministerul Muncii.
       Botiş a declarat marţi că soţia sa câştiga
8.000 de lei pe lună pentru activitatea de
consilier în cadrul proiectului "Şansa la
demnitate”. Potrivit ministrului Muncii,
soţia sa este doctorand în management
şi, prin urmare, are calificarea necesară
pentru a lucra în proiecte europene.

:efii din MAI iau prime în 
baza unor “secrete de serviciu”

       În timp ce cei mai mulţi poliţişti trăiesc
din lefurile diminuate, unii angajaţi din
Ministerul de Interne continuă să se bucure
de stimulente şi prime. Deşi legea interzice
acest lucru, banii au putut fi primiţi prin
acte normative cu caracter secret.
       Recompensele trebuiau acordate an-
gajaţiilor MAI numai până la sfârşitul lui
2009. Motivul< pentru 2010 nu au mai
fost alocate fondurile necesare. Unii şefi
din MAI au primit, însă, cu până la 70%
mai mult faţă de salariul de bază. Mai
exact, 20% pentru salariile de merit şi
50% pentru primele de excepţie.

       Sorin Ovidiu V]ntu a fost reţinut pen-
tru şantaj de procurorii Parchetului instanţei
supreme, pentru că i-a pretins lui Sebastian
Ghiţă 150.000 de euro. Totu;i, el va fi ju-
decat ̀ n libertate.Omul de afaceri Sebastian
Ghiţă, managerul Realitatea Media, a în-
aintat Parchetului ~CCJ o plângere în care
îl acuză pe V]ntu de ameninţare şi şantaj.
       Potrivit unui comunicat, membrii CA
al Asesoft au înţeles că au de-a face "cu
un grup mafiot, coordonat de domnul
Sorin Ovidiu V]ntu, care este implicat în
activităţi de crimă organizată (spălare de
bani, escrocherie, şantaj, utilizarea sau
ameninţarea cu utilizarea violenţei fizice
etc.)".
       Sebastian Ghiţă, managerul Realitatea
TV, a făcut publică înregistrarea unei dis-
cuţii din 2 aprilie avută cu Sorin Ovidiu
V]ntu, în maşina acestuia şi în care acesta
îl ameninţă şi declară că a făcut "eforturi
disperate să nu se dea în fapt de unde
vine şi cine e". "Eu vin dintr-o mahala
ţigănească, de prin pârnăi. Eu am făcut
efoturi disperate să nu mă dau în fapt de
unde vin şi cine sunt", îi spune V]ntu lui
Ghiţă, cu men\iunea c[ “M[gureanu poate
confirma c[ eu `mpu;c hake\i.

       Din discu\iile `ntre cei doi reiese c[
Ghi\[ a vorbit cu Victor Ponta ;i este
sf[tuit s[ se apropie de Elena Udrea.
       Potrivit `nregistr[rilor, V]ntu susţine
că are informaţii potrivit cărora preşedintele
nu îl va schimba pe primul-ministru Emil
Boc. "Nu-l va schimba pe Boc. De-l schim-
bă, succesorul lui Boc e Udrea. Ar trebui
să mă întrebi, bă, că-ţi dau informaţii." 
       În discuţia dintre V]ntu şi Ghiţă,
Elena Udrea ocupă un loc special. V]ntu
îl avertizează pe Ghiţă că ea este cheia
liniştii pentru afacerile lui. V]ntu `i mai
spune lui Ghi\[ c[ apropierea de Udrea
"nu e pentru bani, e pentru linişte. E ca să
ai linişte în biznisurile tale, la asta mă
refer. (...) E o tipă foarte inteligentă, nu te
lăsa înşelat de aparenţe. (...) Tenace, tenace,
iubeşte puterea aşa cum o iubeşti şi tu,
Sebi. Îi taie şi gâtul lui ta-su pentru putere
şi ştii cine îl va dărâma pe Băsescu? Cine
îi va lua gâtul lui Băsescu?. "Udrea. Păi
aşa mi-a zis şi Săftoaica, când a plecat de
la Băsescu. Udrea va fi moartea lui. Fie va
încerca să o pună şi nu va reuşi, fie în alte
feluri, dar ea îl va dărâma pe Băsescu",
r[spunde Ghi\[.

Vineri

Miercuri S]mb[t[

       Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a
demisionat din funcţie, miercuri
dimineaţă, după o nouă discuţie cu
premierul Emil Boc în care acesta i-a
sugerat renunţarea la funcţie în contextul
scandalului izbucnit legat de angajarea
soţiei sale într-un proiect european. 
       Ioan Botiş a declarat că demisia sa este
una de onoare, iar premierul va anunţa
numele noului ministru al Muncii. Ioan
Botiş este verificat de inspectorii ANI, care
urmează să stabilească dacă demnitarul se
află într-un conflict de interese, având în
vedere că soţia acestuia este consilier pe
proiectul "Şansa la demnitate", finanţat de
UE şi Guvern. Şi Departamentul de Luptă
Antifraudă (DLAF) s-a autosesizat după
articolele din media legate de un posibil
conflict de interese în care s-ar afla

ministrul Muncii, Ioan Nelu Botiş, şi a
început o anchetă, au declarat marţi surse
din conducerea instituţiei.
       Surse din PDL au declarat că pentru
funcţia de ministru al Muncii sunt
vehiculate numele lui Raluca Turcan -
vicepreşedinte al PDL, Claudia
Boghicevici - deputat de Arad şi
vicepreşedinte al Comisiei pentru muncă
din Camera Deputaţilor, al cărei nume a
fost menţionat şi la precedenta remaniere
şi Gheorghe Barbu - secretarul general al
Camerei şi fost ministru al Muncii, precum
şi cel al lui Marian Sârbu - preşedintele
UNPR şi fost ministru al Muncii. 
       Preşedintele executiv al UNPR Gabriel
Oprea a declarat miercuri că întotdeauna
a considerat că Marian Sârbu este cel mai
bun pentru a prelua acest portofoliu.

      Preşedintele Traian Băsescu era
aşteptat să participe, vineri seară, la
Constanţa, la ceremonia de plecare a
fregatei "Regele Ferdinand" în Liban, iar
potrivit unor surse locale şeful statului
ar urma să rămână pe litoral pentru a
petrece Paştele. ~nainte de a pleca la Cluj
pentru a-;i petrece s[rb[torile, premierul
Emil Boc a fost joi la un salon de coafură
şi frizerie de lângă Piaţa Romană, unde
a cerut să fie tuns înainte de Paşti, plătind
pentru servicii 60 lei plus bacşiş.
      :eful Senatului, Mircea Geoană, va
sta de Paşte în Bucureşti, cu familia.
"Poate o să ieşim un pic la iarbă verde a
doua zi. Avem şi o tradiţie frumoasă în
familie, finuţii noştri vin a doua zi într-

o căutare, lucru învăţat din America, o
căutare de ouă prin grădină", a spus
Mircea Goană.
      "În dimineaţa de după Înviere,
mâncăm jambon de porc cu hrean şi ne
spălăm cu apa în care este pus un ou
roşu şi un ban de argint ca să ne meargă
bine tot anul. De gătit, gătesc eu fără
nicio problemă", a  precizat Meleşcanu.
      Dac[ unii politicieni prefer[ s[
mearg[ acas[ de s[rb[tori, ce fac ceilalţi
politicieni?. "Cei mai mul\i politicieni
stau în Europa, se duc pe pachete de
trei, patru zile în oraşe europene. Ei
alocă în jur de 2500, 3000 de euro, cam
1500 de euro de persoană, a declarat un
specialist în turism, Ciprian Enea.

Sorin Ovidiu V]ntu a ajuns `n arest pentru
;antaj, dar va fi judecat `n libertate

Ministrul Muncii ;i-a dat demisia De Pa;ti B[sescu merge la Constan\a,
Boc la Cluj

       Ceremonia militară prilejuită de ple-
carea fregatei "Regele Ferdinand" în operaţia
NATO "Unified Protector" a avut loc,
vineri, în portul Constanţa. Evenimentul
s-a desfăşurat în prezenţa ministrului
Apărării, Gabriel Oprea. Fregata, coman-
dată de comandorul Mihai Panait, are la
bord pentru această misiune un echipaj
alcătuit din 205 marinari şi va executa
misiuni de impunere a embargoului asupra
Libiei, în Marea Mediterană. La bordul
navei se  afl[ şi doi ofiţeri din Forţele
Navale, care vor face parte din statul major
al grupării navale NATO din Marea
Mediterană. La ceremonie au participat,
alături de familiile marinarilor care au
pleacat în misiune, reprezentanţi ai con-
ducerii MApN, ai autorităţilor publice lo-
cale, precum şi cadre militare în rezervă
şi în retragere, veterani de război.
       CSAT a decis, la 23 martie, participarea
la operaţiunile din Libia cu fregata
Ferdinand şi 2 ofiţeri. Preşedintele Traian
Băsescu a declarat la acea dată că CSAT a
hotărât că România va participa la aplicarea
embargoului legat de situaţia din Libia cu
fregata Regele Ferdinand şi cu doi ofiţeri

de stat major, adică în total cu 207 militari.
Preşedintele Băsescu a precizat că CSAT
a decis implicarea României cu fregata
Regele Ferdinand şi cu doi ofiţeri de stat
major la impunerea embargoului în ceea
ce priveşte vânzarea de armament către
Libia. Costurile participării se ridică la
4,5 milioane de euro.
       La rândul său, viceamiralul Aurel
Popa, şeful SMFN, a declarat, la 30 martie,
la Parlament, că fregata Regele Ferdinand
este pregătită şi nu are limitări tehnice
pentru misiunea atribuită privind Libia.
       El a mai spus, întrebat de câţi bani
mai este nevoie pentru ca fregata Ferdinand
să ajungă la un nivel european, că nu se
pune problema banilor, ci "problema par-
curgerii etapei de modernizare care se va
desfăşura în perioada următoare".
       "Sumele nu sunt cunoscute, ele sunt
în desfăşurare ca şi elemente şi vor fi
anunţate. Fregata mai are nevoie de ar-
mament de rachete navă-navă şi armament
de rachete navă-aer, plus îmbunătăţirea
senzorilor şi alte elemente", a explicat el.
Popa a subliniat însă că "pentru această
misiune nu există nicio limitare tehnică".

Fregata "Regele Ferdinand" a pleacat
în misiune `n Libia

Antonescu se laud[ c[ 58% dintre români
l-ar vota pre;edinte

  Ministrul ioan Boti; a fentat demisia



EDUCA}IE

Cl[direa Liceului Stanca a fost 
ridicat[ de catolici `n 1814

24 aprilie 2011/Informa\ia de Duminic[ 3

Cl[direa ̀ n care acum func\io-
neaz[ Colegiul Na\ional Doamna
Stanca are o istorie de aproape
200 de ani. Ridicat[ în anul 1814,
înc[ de la început în aceast[ cl[di-
re a func\ionat un liceu romano-
catolic ;i o ;coal[ de înv[\[tori,
iar în 1919 aici se înfiin\eaz[
:coala Normal[ de Fete. În anul
1930 liceul prime;te numele so\iei
lui Mihai Viteazul, “Doamna
Stanca”.

Informa\iile despre istoricul liceului
le-am cules dintr-o lucrare realizat[ de
profesorul de rom]n[ Pop Vasile, fost di-
rector adjunct al institu\iei ;i din volumul
profesorului Ioan Viman - "~nv[\[m]ntul
secundar din p[r\ile s[tm[rene `n pe-
rioada 1919-1940".

Iezui\ii deschid un gimnaziu 
catolic `n 1634

Reforma religioas[ din secolul XVI
a avut repercursiuni ;i asupra ;colilor,
multe dintre acestea au fost preluate de
reforma\i. Biserica catolic[, sprijinit[ de
ordinul c[lug[rilor a pornit contrarefor-
ma. ~n aceste condi\ii iezui\ii `n 1634
deschid la Satu Mare un gimnaziu catolic.
Cu mici perioade de `ntrerupere, gim-
naziul iezuit ;i-a continuat activitatea
p]n[ `n 1786.

Dup[ 1804, odat[ cu ̀ nfiin\area Epis-
copiei romano-catolice de Satu Mare s-
a redeschis gimnaziul catolic. Aceasta
func\iona ̀ ntr-un spa\iu ̀ nchiriat pentru
c[ cl[direa fostului colegiu iezuit s-a de-
teriorat. ~n anul 1814 s-a aprobat ridica-
rea unei cl[diri destinat[ acestui gimna-
ziu.

Cheltuielile pentru construc\ie au
fost sus\inute de Episcopia romano-ca-
tolic[. Ora;ul a oferit terenul pentru am-
plasarea construc\iei ;i doar 5000 de fo-
rin\i.

Terenul pe care a fost amplasat[ con-
struc\ia se afla, atunci, pe strada Kazinczy
Ferenc, ast[zi :tefan cel Mare. ~n noua
cl[dire activitatea a ̀ nceput ̀ n 1816. Lim-
ba de predare ̀ n gimnaziul catolic era la-
tina.

Secolul XIX aducea cu sine explozia
ideii na\ionale. Fiecare dintre na\ii `;i
`ndreptase eforturile spre ̀ mplinirea ne-
amului s[u. A;a, c[ `ncep]nd din 1819
s-au f[cut demersuri pentru predarea
limbii maghiare ca obiect de studiu. Din
1833 gramatica, religia ;i aritmetica,
`ncep]nd cu clasa a III-a erau predate ̀ n
limba maghiar[. Din anul 1843-1844
limba de predare era maghiara, dar con-
tinua s[ se studieze limba latin[.

~n 1850, gimnaziul devine 
liceu catolic

In 1849, `n Imperiul Austriac s-a re-
organizat ̀ nv[\[m]ntul. Prin aceast[ lege
s-au organizat colegii cu patru clase ;i li-
cee cu opt clase ̀ mp[r\ite ̀ n dou[ cicluri<
curs inferior ;i curs superior. Pe baza
acestei legi, `n anul 1850 gimnaziul ca-
tolic din Satu Mare a devenit liceu cu opt
clase sub numele "Liceul Catolic".
~ntre\inerea ;colii era asigurat[ `n cea
mai mare m[sur[ de Episcopia romano-
catolic[. Ministerul austriac al
`nv[\[m]ntului nu a recunoscut liceul ca
unitate de stat ;i i-a acordat doar ajutor
sporadic.

~n 1855 s-a introdus, ca obiect de stu-
diu, la toate clasele gimnaziale limba ger-
man[. Din clasa a V-a mai multe disci-
pline de `nv[\[m]nt au fost predate `n
german[, chiar latina ;i greaca s-au pre-
dat dup[ manuale germane. Popula\ia
;colar[ rom]neasc[ frecventa cursul ele-

mentar `n ;coli confesionale `n limba
rom]n[, dar studiile gimnaziale le f[ceau
`n latin[ ;i maghiar[.

Dup[ revolu\ia din 1848-1849,
rom]nii au fost preocupa\i de ̀ nfiin\area
unui gimnaziu rom]nesc `n comitatul
Satu Mare. Ac\iunea lor nu a avut succes.
Atunci, frunta;ii rom]ni au insistat pen-
tru introducerea limbii rom]ne, ca obiect
de studiu, `n Liceul Catolic.

Ini\iatorul ;i mentorul acestei ac\iuni
a fost preotul c[rturar Petru Bran, ajuns
`n 1857 protopop greco-catolic de Satu
Mare. Ca urmare a ac\iunii sale, s-a apro-
bat la Liceul Catolic limba rom]n[ ca
obiect de studiu. Catedra de limba
rom]n[ a fost de\inut[ de ini\iatorul ei,
Petru Bran p]n[ `n 1877. El a reu;it s[
adune `n jurul s[u elevii rom]ni ;i a pus
bazele "Societ[\ii de lectur[ a elevilor
rom]ni din Satu Mare", un adev[rat focar
de cultur[ ;i educa\ie rom]neasc[. Pe
l]ng[ societate a func\ionat ;i o biblio-
tec[. Petru Bran a continuat ac\iunile
pentru introducerea limbii rom]ne `n
institu\ie ca limb[ de predare. Rezultatul
acestor ac\iuni, favorizat ;i de faptul c[
regimul habzburgic liberal a ar[tat ̀ n\ele-
gere fa\[ de cererile na\ionalit[\ilor pri-
vind folosirea limbii proprii `n ;coli, a
fost c[ din 1861 Liceul Catolic a devenit
liceu maghiar - rom]n. 

~n 1871 se mai construie;te 
un etaj

~n urma unui demers hot[r]t al Epis-
copiei romano-catolice, care suporta
greu cheltuielile cu aceast[ institu\ie ;co-
lar[, `n 1863 liceul a fost preluat de stat
;i a devenit Liceul Regal Catolic.

Liceul era una din institu\iile de
`nv[\[m]nt foarte solicitat[ ;i spa\iul de
care dispunea devenise ne`nc[p[tor. Au
urmat lucr[ri de renovare ;i extindere,
lucr[ri care s-au `ncheiat `n 1871 prin
ad[ugarea etajului I.

La sf]r;itul secolului XIX datorit[
cre;terii num[rului de elevi s-a impus
iar extinderea spa\iului ;i `n 1895 s-a ri-
dicat etajul II.

La ̀ nceputul secolului XX Liceul Re-
gal Catolic era una dintre cele mai pres-
tigioase institu\ii ;colare. Aici erau elevi
de toate etniile ;i confesiunile. Se ajunse

ca `n clasele inferioare (I-IV) s[ fie clase
paralele ;i la un num[r total de 700 elevi.

Liceul Regal Catolic se mut[ 
`n sediul actual al Colegiului 
Eminescu `n 1912

De aceea ̀ n 1909 s-a decis construc\ia
unui nou spa\iu ;colar, pentru acest liceu,
construc\ie care a fost terminat[ ̀ n 1912.
Aceasta este cl[direa actualului Colegiu
Na\ional "Mihai Eminescu" ;i aici s-a
mutat Liceul Regal Catolic.

Dup[ 1912, ̀ n cl[direa Episcopiei de
pe strada :tefan cel Mare a func\ionat o
;coal[ confesional[ de ̀ nv[\[tori, o ;coal[
civic[.

In 1919 dup[ Marea Unire, cl[direa
`n care func\iona la acea dat[ Liceul Regal
Catolic a fost preluat[ de autorit[\ile
rom]ne;ti ;i s-a organizat Liceul de b[ie\i
cu limba de predare rom]n[, liceu c[ruia
i s-a dat numele poetului Mihai Emines-
cu.

~n 1920 s-a ̀ nfiin\at :coala Normal[. 
Conducerea fostului Liceu catolic a

refuzat unificarea cu liceul rom]nesc ;i
liceul catolic ;i-a reluat activitatea ̀ n fos-
tul spa\iu de pe strada :tefan cel Mare.
Dar prin legea de organizare a
`nv[\[m]ntului `n statul rom]n, liceele
romano-catolice (de b[ie\i ;i fete) ;i-au
pierdut dreptul de a elibera certificate
absolven\ilor. 

De aceea din 1922-1923 elevii Liceului
catolic au fost trecu\i ca particulari la Li-
ceul Mihai Eminescu, iar din 1923-1924
clasele II-VIII au func\ionat ca sec\ie ma-
ghiar[ la Liceul M. Eminescu, merg]nd
`n lichidare.

~n 1923, pentru c[ Episcopia roma-
no-catolic[ a omis s[-;i ̀ nt[buleze cl[di-
rea de pe strada :tefan cel Mare `n con-
formitate cu legisla\ia rom]neasc[, statul
rom]n a preluat cl[direa.

~ncep]nd din 1923 ̀ n aceast[ cl[dire
a func\ionat ̀ n paralel o ;coal[ secundar[
;i o ;coal[ profesional[ comercial[ de fe-
te. Semnificativ este num[rul elevilor pe
ani de studiu la ;coala secundar[< an I -
40> an II - 18> an III - 11> an IV - 9.
Evolu\ia acestor cifre exprim[ selectarea
valorilor pe parcursul anilor de studiu.

~ntre anii 1926-1930 aici a func\ionat
:coala normal[ de `nv[\[tori.

Prime;te denumirea 
“Doamna Stanca” `n 1930

~n 1930 :coala secundar[ de fete a
fost transformat[ ̀ n liceu. Fiind un liceu
de fete s-a dorit s[ poarte numele unei
personalit[\i feminine care `ntr-un fel
sau altul s[ fi avut tangen\[ cu S[tmarul.
Liceul a primit numele "Doamna Stanca"
dup[ numele so\iei voievodului Mihai
Viteazul, `nf[ptuitorul primei uniri a
rom]nilor, deoarece ̀ n 1601 la ̀ ntoarce-
rea de la Praga unde f[cuse o `n\elegere
cu `mp[ratul habsburgic `mpotriva tur-
cilor, Mihai a str[b[tut plaiurile s[tm[re-
ne ;i ;i-a stabilit tab[ra la Moftinul Mic
timp de 25 de zile.

Liceul de fete "Doamna Stanca" era
o ;coal[ de prestigiu. La conducerea lui
s-au perindat d[sc[li\ele< Irina Seucan,
Maria Stavrat, Ileana Scurtu, Zoe Teo-
dorescu. :coala profesional[ comercial[
s-a transformat `n Liceul industrial de
fete. La conducerea acestui liceu s-a afir-
mat Elena Herman. Aceste dou[ institu\ii
au continuat s[ func\ioneze `n aceea;i
cl[dire.

Dup[ o ̀ ntrerupere, ̀ ntre 1940-1945,
impus[ de evenimentele vremii (Dictatul
de la Viena) Liceul "Doamna Stanca" ;i-
a reluat activitatea `n 1947.

Istoria fr[m]ntat[ a acestei institu\ii
;colare a continuat ;i `n perioada pos-
tbelic[. Conform Legii `nv[\[m]ntului
din 1948 liceul era liceu rom]nesc de fete
de XI clase, dar nu mai purta numele
"Doamna Stanca". ~n 1956 Liceul de fete
a fost mutat `n localul de pe strada Ioan
Slavici ;i unificat cu Liceul Maghiar de
fete. 

~n localul de pe strada :tefan cel Ma-
re `ntre 1956-1961 a func\ionat :coala
general[ nr. 3, iar ̀ ntre 1961-1971 :coala
general[ nr. 8. Din 1971 ;i p]n[ `n 1977
`;i desf[;ura, aici, activitatea Liceul nr.
3. ~n 1977 prin reorganizare, liceul ia nu-
mele de Liceul de filologie-istorie av]nd
;i clase de biologie-chimie. Dup[ eveni-
mentele din 1989 revine la vechea denu-
mire ;i din 1990 func\ioneaz[ sub nu-
mele Liceul Teoretic "Doamna Stanca",
iar `n 2001 devine Colegiul Na\ional
"Doamna Stanca" tinz]nd spre faima de
odinioar[.

A consemnat Mihai S[lceanu

      Cu pu\in timp `n urm[, la Editura
Dacia XXI din Cluj-Napoca, coordonat[
de poetul Ion V[dan, a v[zut lumina
tiparului tomul  "Ten" - "prefa\a" unui
volum de poezie (`n trei p[r\i, din care
face parte) semnat de s[tm[reanul
Gheorghe Cormo;. Placheta astfel
intitulat[ este ̀ n fapt o invita\ie la lectur[
pentru celelalte dou[ tomuri care vor
ap[rea cur]nd.
      Despre autor, pe ultima copert[ sunt
inserate c]teva opinii ale unor creatori
s[tm[reni de poezie.
      "Gheorghe Cormo; ;i-a am]nat
debutul editorial din necesit[\i strategice
de marketing, sporind misterul textului
poetic. Teritoriul lui liric este bine
configurat iar am]n[rile succesive `n a
debuta s-au topit `ntr-o viziune liric[
unitar[, livr]ndu-ne certitudinea unor
depline ;i distincte `mpliniri..." - Ion
V[dan.
      "I-am spus prietenului meu G.
Cormo; c[ numai absen\a ;i pietrele
funerare sunt mai adesea compilatorii.
:i el a sur]s. :i ̀ n sur]sul lui fumuriu eu
v[d vie\uirea unui poet" - Dorin S[l[jan.
      "Gh. Cormo; este un poet captivant
prin osatura primenirii cuv]ntului `n
auz. El are un stil aparte gra\ie unui
limbaj "folosit `n joac[" din care ob\ine
fantezii lirice transcendente..." - Ion
Bala.
     Autorul tomului "Ten" define;te

"ploaia consoana perfect[" (Rou[ ;i
sare). O ̀ nt]lnire imaginar[ cu p[rintele
s[u este creionat[ astfel "`n hambarele
anilor/coasa tatii/este semnul de icon[/a
sfin\ilor no;tri" (Rebus cu fra\i). ~n
viziunea poetului "Femeia/precum
r[bdarea/t]r\]ie-n trup/;i-n
candoare/ca o miazm[/dezbub[toare"
(Sulfamidal[ putere). Ca o recomandare,
autorul ̀ l ̀ ndeamn[ pe cititor "Nu te uita
dup[ steaua care nu se uit[ la tine/tu
paznic la neatingerii" (Muguri de
murmur). ~n descrierea unor st[ri
existen\iale, autorul dest[inuie o
ipostaz[ interesant[ "Ziua `n care
muream am v[zut/;i o singur[
dat[/~ngerul" (Apusare de ziu[).

Ioan A.

      Prin grija prof. dr. Ioan Corneanu,
am intrat `n posesia num[rului 1 din
acest an al periodicului "Pro Memoria",
publica\ie editat[ de Asocia\ia
rom]nilor persecuta\i,  refugia\i,
expulza\i sau deporta\i din motive
etnice.
      ~n acest num[r pute\i citi materiale
precum< ~nalt Prea Sfin\itul Mitropolit
Bartolomeu Anania a plecat la cele
ve;nice> Testamentul mitropolitului>
Dezvelirea bustului lui Mihai Eminescu
la Lechin\a> Un articol scris de Mihai
Eminescu, `n presa anilor 1870-1889,
valabil ;i ast[zi> 24 ianuarie 1859 -
Unirea Principatelor Rom]ne> Masacrul
de la S[rma;u> 15 martie 1848 ;i
rom]nii din Ardeal> Putem ierta, dar
nu putem uita> Un refugiat fericit> Un
autentic colec\ionar de rom]nism>
Drapel secuiesc ;i pe cl[direa
Parlamentului din Budapesta> Ip ;i
Tr[znea - Atrocit[\i maghiare ;i ac\iune
diplomatic[ rom]neasc[ - Studii ;i
documente> Slujind cauza Ardealului.
Oameni ;i fapte ;.a. Se cuvine subliniat[
;i prezen\a autorilor s[tm[reni Ioan
Corneanu ;i Vasile Moi; cu textul -
Horea ;i plaiurile s[tm[rene.
      R]ndurile de mai sus se constituie
`n invita\ie la lectur[ dintr-un cuprins
bogat ;i divers.

A ap[rut un nou num[r
al publica\iei 

"Pro Memoria"

S[tm[reanul gheorghe
Cormo; semneaz[ 

un nou volum 
de poezie< “Ten”

~n 1814, cheltuielile pentru construc\ie au fost sus\inute de Episcopia
romano-catolic[. Ora;ul a oferit terenul pentru amplasarea construc\iei
;i doar 5000 de forin\i. Terenul pe care a fost amplasat[ construc\ia se
afla, atunci, pe strada Kazinczy Ferenc, ast[zi :tefan cel Mare. ~n noua
cl[dire activitatea a `nceput `n 1816. Limba de predare `n gimnaziul
catolic era latina.

Strada :tefan cel Mare la `nceputul secolului XX. ~n dreapta, se poate vedea cl[direa Liceului “Doamna Stanca”



ISTORIE
Cariera sa politic[ a cunoscut ̀ ns[ apogeul ̀ n timpul exercit[rii

func\iei de prefect al jude\ului, demnitate pe care a de\inut-o ̀ n in-
tervalul 20 aprilie 1935 - 29 decembrie 1937. Sub conducerea sa,
jude\ul Satu mare a cunoscut o perioad[ de maxim[ dezvoltare.
Au avut loc realiz[ri de excep\ie `n toate domeniile vie\ii social-
economcie, politice, administrative ;i culturale.

~n anul 1937 prefectul Octavian Ardelean
a pus bazele Aeroportului Satu Mare  
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Căsătoria
prinţului

William cu
logodnica lui, Kate

Middleton, care va avea loc pe 29
aprilie, la catedrala Westminster din
Londra, se înscrie în tradiţia marilor nunţi
regale şi princiare care au marcat a doua
jumătate a secolului al XX-lea şi începutul
secolului al XXI-lea în Europa.

l  Pe 20 noiembrie 1947, Elizabeth
Windsor, în vârstă de 21 de ani, fiica regelui
Marii Britanii George al VI-lea, s-a
căsătorit la catedrala Westminster cu Philip
Mountbatten, moştenitor al titlului de
prinţ al Greciei şi Danemarcei, în vârstă
de 25 de ani. 
       Cei doi tineri se cunoşteau de mulţi
ani. Elizabeth a II-a a urcat pe tronul Marii
Britanii şi a fost încoronată pe 2 iunie 1953.

Prinţul Philip a devenit astfel duce de
Edinburgh.

l  Pe 18 aprilie 1956, prinţul Rainier al
III-lea, în vârstă de 32 de ani, ajuns pe
tronul principatului de Monaco pe 9 mai
1949, s-a căsătorit la Monte Carlo cu actriţa
americană Grace Kelly, în vârstă de 26 de
ani, după o scurtă logodnă. Prinţesa Grace
de Monaco a murit pe 14 septembrie 1982,
într-un accident de automobil.

l  Pe 2 iulie 1959, Albert al Belgiei, în
vârstă de 25 de ani, care a devenit rege pe
9 august 1993, se căsătorea la Bruxelles cu
Donna Paola Ruffo di Calabria, o prinţesă
italiană în vârstă de 21 de ani, pe care o
cunoscuse la ceremonia de înscăunare a
Papei Ioan al XXIII-lea.

l  Pe 15 decembrie 1960, regele

Baudouin al Belgiei, în vârstă de 30 de ani,
s-a căsătorit la Bruxelles cu o femeie din
nobilimea spaniolă, Fabiola de Mora y
Aragon, în vârstă de 32 de ani, viitoarea
regină Fabiola.

l  Pe 14 mai 1962, prinţul Juan Carlos,
în vârstă de 24 de ani, care a devenit regele
Juan Carlos I al Spaniei pe 22 noiembrie
1975, s-a căsătorit la Atena cu prinţesa
Sophia a Greciei, în vârstă de 23 de ani,
fiica lui Paul I al Greciei şi sora fostului
rege Constantin al II-lea al Greciei.

l  Pe 10 martie 1966, prinţesa Beatrix a
Olandei, fiica reginei Iuliana, s-a căsătorit
la vârsta de 28 de ani, la Amsterdam, cu
aristocratul german Claus von Amsberg
(1926 - 2002). Ea domneşte pe tronul
Olandei de pe 30 aprilie 1980, data la care
mama ei a abdicat.

l  Pe 10 iunie 1967, prinţesa Margrethe,
în vârstă de 27 de ani, fiica cea mare a
regelui Danemarcei Frederic al II-lea şi a
prinţesei Ingrid a Suediei, s-a căsătorit cu
contele francez Henri de Montpezat, în
vârstă de 33 de ani. Pe 14 ianuarie 1972,
ea a devenit regina Danemarcei, în
detrimentul unchiului ei, prinţul Knud,
după o modificare a Constituţiei daneze.

l  Pe 29 august 1968, prinţul Harald al
Norvegiei, fiul lui Olav al V-lea, s-a
căsătorit pe 29 august 1968, la Oslo, cu o
femeie din popor, Sonja Haraldsen, cu care
avea o relaţie de peste nouă ani. El
domneşte de pe 17 ianuarie 1991 sub
numele de Harald al V-lea.

l  Pe 19 iunie 1976, Carl al XVI-lea
Gustaf al Suediei, în vârstă de 30 de ani,

descendent al mareşalului francez Jean-
Baptiste Bernadotte, fondatorul unei
dinastii regale începând din 1818, s-a
căsătorit cu o tânără angajată a ambasadei
Argentinei la Munchen, Silvia
Sommerlath, pe care a cunoscut-o în
timpul Jocurilor Olimpice de la Munchen
din 1972. El a devenit rege al Suediei pe 15
septembrie 1973.

l  Pe 29 iulie 1981, prinţul Charles al
Marii Britanii, moştenitor al coroanei
britanice, s-a căsătorit la catedrala Saint-
Paul din Londra cu Diana Spencer, în faţa
a 2.500 de invitaţi şi a 800 de milioane de
telespectatori. 
       Charles şi Lady Di au divorţat în 1996,
cu un an înainte de moartea prinţesei, la
Paris, într-un accident de automobil.
Charles s-a căsătorit cu Camila Parker
Bowles pe 9 aprilie 2005.

Cele mai mari nun\i regale din secolul trecut

Istoria S[tmarului a fost mar-
cat[ de personalit[\i care ;i-au de-
dicat via\a oamenilor, care s-au
afirmat prin munca lor ̀ n diferite
domenii ale vie\ii sociale ;i au
r[mas `n memoria colectiv[. 

Se spune c[ cine nu-;i cunoa;te tre-
cutul nu-;i poate construi viitorul. Iar
pentru tot ceea ce au f[cut ace;ti oameni
pentru jude\ul nostru, pentru idealurile
pe care le-au urmat f[r[ s[ se abat[ de la
aceast[ cale, uneori cu pre\ul ̀ nstr[in[rii
de locurile natale sau chiar cu pre\ul
vie\ii, suntem datori s[ arunc[m m[car
o privire `n trecut, s[ reflect[m asupra
faptelor pe care bravii no;tri s[tm[reni
le-au f[cut pentru `nainta;ii lor. Adic[
pentru noi. ~ntoarcerea spre trecut este
;i un gest de responsabilitate. Le dator[m
acest lucru bravilor s[tm[reni pentru ca-
re "patria" ;i "na\iunea" nu au fost doar
dou[ cuvinte lipsite de con\inut, ci cu-
vinte sacre, cu semnifica\ii profunde.
Sunt oameni de a c[ror nume se leag[ is-
toria jude\ului nostru, evenimentele care
au marcat progresul ;i marile victorii.

O asemenea personalitate a fost ;i
Octavian Ardelean, una dintre cele mai
reprezentative personalit[\i ale vie\ii me-
dicale ;i politice s[tm[rene. Membru
marcant al Partidului Na\ional Liberal,
Octavian Ardelean a ocupat func\ia de
prefect al jude\ului Satu Mare `ntre anii
1935-1937. 

Despre personalitatea lui Octavian
Ardelean, dar ;i a altor lideri liberali
s[tm[reni vorbesc Claudiu
Porumb[cean ;i Viorel C]mpean ̀ n car-
tea "Din via\a politic[ s[tm[rean[. Vo-
lumul I< PNL Satu Mare < Tradi\ie ;i con-
temporaneitate".

~nfiin\area PNL `n Satu Mare

Deoarece Octavian Ardelean a fost
o personalitate marcant[ a PNL Satu Ma-
re, se cuvine a face un scurt istoric al li-
beralismului s[tm[rean. Dup[ ce ̀ n 1875
s-a constituit Partidul Na\ional Liberal
la nivel na\ional, fiind primul partid po-
litic din Rom]nia, dup[ 1918, suflul li-
beral se face sim\it `n noile provincii ale
Rom]niei. PNL reu;e;te s[ p[trund[ `n
via\a politic[ din Ardeal destul de repede,
prin organiza\ia liberal[ a jude\ului Satu
Mare. ~n 1919, la Baia Mare s-a constituit
organiza\ia PNL Satu Mare, fiind prima
de acest fel din Transilvania. 

O mare contribu\ie `n `nfiin\area ei
a avut Teofil Drago;, pre;edintele orga-
niza\iei ;i primul membru liberal din Ar-
deal. 

Filiala s[tm[rean[ a PNL se bucura
de aprecierea conducerii centrale ;i urma
politica tradi\ional[ a familiei Br[tianu.
Iar dac[ subiectul acestui articol `l con-
stituie Octavian Ardelean, liberal care a
ocupat func\ia de prefect al jude\ului
Satu Mare, e important de amintit c[ pri-
mul prefect liberal al jude\ului a fost Teo-
fil Drago;, `n intervalul 31 ianuarie - 30
octombrie 1922.  L-au urmat la condu-
cerea Prefecturii ̀ ntre anii 1922-1926 alte
personalit[\i marcante ale organiza\iei
liberale s[tm[rene< Ioan Pog[cia;, Paul
D. Goma, Mihai Cantuniari ;i Vasile
Ghe\ie.  Dup[ o ̀ ntrerupere de un an, li-
beralii preiau din nou conducerea insti-
tu\iei Prefectului prin Vasile Ghe\ie ;i
:tefan Bellu.  

La 7 noiembrie 1928 are loc Congre-
sul jude\ean al PN, v[zut "ca o grandioas[
manifestare politic[, o impresionant[
manifesta\ie rom]neasc[ la grani\a de
vest a \[rii".  Octavian Ardelean a fost
ales membru al Comitetului jude\ean al
PNL ;i membru `n Delega\ia Perma-
nent[. 

~n 30 mai 1935, dup[ ce Octavian
Ardelean a fost numit prefect al jude\ului,

la Satu Mare are loc Conferin\a jude\ean[
a PNL. Noul pre;edinte al organiza\iei
liberale este Valer Pop, ministru al
justi\iei. Medicul Octavian Ardelean este
considerat a fi o "energie t]n[r[, munci-
toare ;i creatoare, o reu;it[ alegere". 

Octavian Ardelean s-a n[scut `n 24
septembrie 1899 `n Negre;ti, comitatul
Satu Mare. A fost fiu de `nv[\[tor, tat[l
s[u fiind Demetriu Ardelean, iar mama
Maria Kocsis. Octavian Ardelean a urmat
gimnaziul ;i liceul la Liceul de Stat din
Seghedin, acolo unde a predat timp de
15 ani profesorul Vasile Lohan, primul
director rom]n al Liceului "Mihai Emi-
nescu" din Satu Mare. Dup[ absolvirea
liceului `n 1917, a urmat cursurile Fa-
cult[\ii de Medicin[ la Budapesta, Bu-
cure;ti ;i Cluj. A efectuat stagii de prac-
tic[ `n Fran\a, la Paris, `n Anglia la Lon-
dra ;i `n Suedia. A venit la Satu Mare,
unde, ̀ n 1922 ̀ ncepe s[ practice medici-
na. Devine medic la Spitalul or[;enesc,
apoi medic primar, ;ef al sec\iei de ra-
diologie, iar apoi director al spitalului. 

Din scurtul istoric al PNL Satu Mare
pe care l-am f[cut, putem observa c[ Oc-
tavian Ardelean a fost unul dintre liderii

locali ;i reprezentant de marc[ al orga-
niza\iei. Nu doar c[ a f[cut parte din de-
lega\ia permanent[ a organiza\iei
jude\ene, dar `n 1928 a fost ales secretar
general al organiza\iei locale. La Con-
gresul din 30 mai 1935 devine secretar
general al PNL at]t la nivel jude\ean, c]t
;i la nivel de municipiu. 

Este ales prefect `n 1935

Cariera sa politic[ a cunoscut `ns[
apogeul `n timpul exercit[rii func\iei de
prefect al jude\ului, demnitate pe care a
de\inut-o `n intervalul 20 aprilie 1935 -
29 decembrie 1937. Sub conducerea sa,
jude\ul Satu mare a cunoscut o perioad[
de maxim[ dezvoltare. Au avut loc rea-
liz[ri de excep\ie ̀ n toate domeniile vie\ii
social-economcie, politice, administra-
tive ;i culturale. Multe dintre edificiile
construite atunci d[inuiesc ;i azi, fiind
considerate cele mai reprezentative
`mpliniri ale epocii pe meleagurile
s[tm[rene. 

De altfel, `n timul ultimei guvern[ri
liberale din perioada interbelic[ jude\ul
Satu Mare a avut c]teva realiz[ri de ex-

cep\ie, dintre care merit[ amintite
`ntre\inerea `n bun[ stare a drumurilor,
mult superioare altor jude\e> construirea
;i repararea a peste 130 de poduri> ex-
tinderea re\elei de linii telefonice> con-
struirea Palatului Administrativ din Satu
Mare azi Muzeul Jude\ean de Istorie> rea-
liz[ri `n domeniul bisericesc (cele dou[
catedrale din centrul S[tmarului, una
greco-catolic[ ;i una ortodox[, a c[ror
construc\ie a fost sus\inut[ ;i de Prefec-
tur[)> s-au `nfiin\at 164 de noi posturi
de ̀ nv[\[tori ;i mai;tri ̀ n domeniule du-
ca\ional, s-au finalizat 39 de ;coli ;i con-
struc\ia a 22 de ;coli au fost `ncepute> s-
au `nfiin\at biblioteci populare pe l]ng[
fiecare ;coal[ primar[> realiz[ri `n do-
meniul urbanistic> construirea mai mul-
tor spitale ;i dispensare medicale comu-
nale. ~n aceast[ perioad[ au fost sprijinite
intens, printr-o politic[ de `ncurajare,
agricultura, comer\ul ;i industria. S-a
dezvoltat sportul ;i turismul. 

~n timpul s[u a fost ridicat[
statuia lui Vasile Lucaciu

O mare realizare este construirea Ae-
roportului Satu Mare. Acesta a fost in-
augurat la 8 septembrie 1937. 

Tot `n 1937, a fost dezvelit[ statuia
lui Vasile Lucaciu din Satu Mare. 

Numele s[u se leag[ de o important[
lucrare - "~n serviciul patriei", o adev[rat[
dare de seam[ ̀ n fa\a istoriei, lucrare rea-
lizat[ din ini\iativa sa. 

Octavian Ardelean a f[cut parte din
conducerea mai multor institu\ii sociale
;i culturale, a publicat `n reviste de spe-
cialitate. Pentru meritele sale deosebite
a fost distins cu mai multe ordine ;i de-
cora\ii, dintre care amintim< "Coroana
Rom]niei" `n grad de ofi\er, "Steaua
Rom]niei" `n grad de cavaler, "Meritul
Sanitar" clasa I, Marele Ordin Cehoslovac
"Leul Alb" `n grad de comandor. 

~n anul 1940 este obligat, din circum-
stan\ele istorice ale vremii, s[ se refugieze
la Ploie;ti. Dup[ 1944 ;i evenimentele ce
au loc ̀ n aceast[ perioad[, Octavian Ar-
delean nu mai are niciun motiv s[ se
`ntoarc[ la Satu Mare. Averea ;i casa pe
care o avea pe strada Gheorghe Doja nr.
9 ̀ i fuseser[ confiscate de comuni;ti, a;a
c[ decide s[ r[m]n[ la Ploie;ti. Aici se
c[s[tore;te ;i r[m]ne aici p]n[ la
sf]r;itul vie\ii. Moare `n 30 mai 1974, la
venerabil[ v]rst[ de 75 de ani. 

Pentru realiz[rile sale at]t din plan
politic, c]t ;i medical, pentru ceea ce a
l[sat ̀ n ora;ul Satu Mare ;i ̀ n tot jude\ul,
numele lui Octavian Ardelean merit[
amintit ;i memorat ̀ n istoria S[tmarului.  

Laura Micovschi

Octavian Ardelean, al[turi de Alexandru Lapedatu, ministru al Cultelor ;i Artelor, `n timul vizitei sale la Satu Mare 
dn 27 august 1937
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Chiar dac[ ̀ n tradi\ia rom]ni-
lor s[rb[toarea pascal[ ̀ nseamn[
;i reunirea familie ;i implicit pe-
trecerea acestei s[rb[tori
`mpreun[, `n ultimii ani tot mai
mul\i sunt cei care aleg s[ s[rb[to-
reasc[ `nvierea na;terii m]ntui-
torului plec]nd `n vacan\[, seju-
ruri sau weekend-uri speciale.

Anul acesta, agen\iile de turism
spun c[ cei mai mul\i dintre cei care le
trec pragul au c]teva destina\ii predi-
lecte pentru aceast[ perioad[. 

S[rb[torile de Pa;te sunt prilej nu
numai de relaxare pentru mul\i dintre
rom]ni ;i de evadare din cotidian. Sunt
la mare c[utare at]t mini-vacan\ele `n
\ar[, ̀ n zone precum Bucovina sau Ma-
ramure; c]t ;i cele `n afar[, `n topul
preferin\elor fiind Grecia dar ;i Israel.
Agen\iile de turism s-au preg[tit din
timp pentru aceast[ ocazie, s[tm[renii
put]nd alege dintr-o varietate de oferte,
`n func\ie de buget ;i de timpul pe care
`l au la dispozi\ie.

Pensiunile sunt concentrate
`n jurul m[n[stirilor

Dac[ dori\i un Pa;te c]t mai
tradi\ional atunci Maramure;ul este
loca\ia pe care ar trebui s[ o alege\i.
Agen\iile sugereaz[ s[ opta\i pentru
pensiunile cu aspect rustic (dar cu do-
tari moderne), situate `n zone lini;tite
;i pitore;ti. Majoritatea pensiunilor din
Maramure; sunt concentrate `n jurul
m[n[stirilor din zon[, din programul
turistic f[c]nd parte ;i participarea la
Slujba de ~nviere la cea mai apropiat[
m[n[stire.

~ntr-un pachet standard sunt in-
cluse pe l]ng[ cazare ;i mesele zilnice,

cu bucate tradi\ionale ;i b[utur[ f[cut[
`n cas[. ~n func\ie de durata ;ederii,
un sejur poate costa ̀ ntre 300 ;i 700 lei
de persoan[. Gazdele v[ vor a;tepta cu
ou[ ro;ii, fripuri tradi\ionale de miel,
ca; ;i br]nz[ de oaie, sarmale ;i p]ine
coapt[ pe vatr[. O horinc[ de prune,
va `nc[lzi oaspe\ii sosi\i de pe drum,
cu o poveste despre aceast[ zon[ ;i is-

toria acestor locuri, iar simplitatea ;i
ospitalitatea oamenilor care tr[iesc pe
aceste meleaguri v[ va aduce bucurie
c[ a\i ales aceste meleaguri pentru a
petrece aceast[ s[rb[toare cu
`nc[rc[tur[ emo\ional[ ;i plin[ de
tradi\ii. Dup[ sfin\irea p[;tilor la bi-
serica sau m[n[stirea satului, gazdele
v[ vor a;tepta cu cina tradi\ional[ care

v[ va reda for\ele ajut]ndu-v[ s[ v[
preg[ti\i pentru ̀ nceperea S[rb[torilor
de Pa;te. Pute\i începe ziua cu urarea
“Hristos a `nviat!” dup[ care ve\i fi in-
vita\i la un mic dejun copios cu pro-
duse tradi\ionale, ou[ ro;ii ;i alte
bun[t[\i. Numai dup[ ce te-ai s[turat
te po\i ridica de la mas[, s[-\i `ncepi
prima zi `n |ara Maramure;ului, vi-

zit]ndu-i frumuse\ile.Pute\i ̀ ncepe cu
satul apoi cu `mprejurimile.

Dac[ r[m]ne\i ;i `n zilele de dup[
duminica Pa;telui, petrecerile se vor
`ncinge chiar `n curtea pensiunilor cu
muzic[ ;i dans tradi\ional.

Ou[ ro;ii, bucate tradi\ionale 
s[n[toase ;i aer curat 

O alt[ zon[ plin[ de obiceiuri ;i
tradi\ii specifice rom]ne;ti este Buco-
vina unde este recomandat s[ alege\i o
pensiune aflat[ `n apropierea uneia
dintre m[n[stirile cunoscute ale zonei,
cum ar fi Vorone\, Humor, Moldovi\a,
Sucevi\a, V[ratec sau Agapia unde Sluj-
bele de Inviere sunt deosebite ;i unice.

Agen\iile de turism recomand[ pa-
chetele turisitice care includ ;i partici-
parea la diverse activit[\i ;i obiceiuri
str[vechi specifice zonei cum ar fi
sfin\irea Co;ului Pascal. 

Dac[ dori\i s[ sta\i la o pensiune,
atunci fi\i preg[tit s[ scoate\i din bu-
zunar p]n[ la 800 de lei de persoan[,
iar dac[ alege\i un hotel pute\i pl[ti
p]n[ la 300 de euro de persoan[. Des-
igur `n ultimul caz ve\i beneficia ;i de
facilit[\i pe care o pensiune de obicei
nu le are cum ar fi spa-uri, proceduri
wellnes sau terenuri de tenis ;i sal[ de
fitness.

Pensiunile din Bucovina sunt re-
numite pentru ospitalitatea specific
moldoveneasc[ ;i bucatele tradi\ionale
ca drob de miel, pasc[ ;i pl[cintele gus-
toase. Toate acestea nu vor lipsi cu si-
guran\[ din meniurile acestor zile. 

Pensiunile rurale, oriunde s-ar afla,
ofer[ pe l]ng[ toate acestea o atmosfer[
cald[ ;i primitoare asem[n[toare cu
cea din familiile rom]nilor, aer curat,
`ntoarcere la tradi\ii, lini;te ;i o bun[
ocazie de a sc[pa de stresul citadin.

V. Shibata 

Sf]ntul Mare Mucenic Gheor-
ghe este unul dintre cei mai vene-
ra\i sfin\i, fiind s[rb[torit `n fie-
care an pe 23 aprilie. 

El este s[rb[torit at]t de Biserica Or-
todox[ c]t ;i de cea Romano-Catolic[
(fiind totodat[ patronul Angliei), imagi-
nea sa fiind `ntotdeauna asociat[ cu vi-
tejia nem[rginit[ ;i credin\a `n biserica
cre;tin[ p]n[ la sacrificiu suprem. 

Sf. Gheorghe s-a n[scut ̀ n Capadocia
`ntr-o familie cre;tin[, tat[l s[u fiind ge-
neral roman. La v]rsta de 30 ani a devenit
la r]ndul s[u general `n armata lui Dio-
cle\ian. Sf. Gheorghe s-a ridicat `mpo-
triva hot[r]rilor anti-cre;tine ale Consi-
liului de la Nicomedia (303), ceea ce i-a
adus persecu\ii din partea lui Diocle\ian.
A fost chinuit `n cele mai cumplite chi-
puri, otr[vit ;i mai apoi decapitat,
s[v]r;indu-se `n ziua de 23 aprilie.

Sf]ntul Mare Mucenic Gheorghe este
cinstit de c[tre `ntreaga armat[ rom]n[,
`n special de For\ele Terestre a c[ror
ocrotitor este. El este reprezentat ca
f[c]nd parte din pleiada sfin\ilor a c[ror
via\[ s-a desf[;urat sub auspiciile vie\ii
cazone al[turi de< Teodor Tiron, Teodor
Stratilat, Dimitrie izvor]torul de mir ;i
al\i nevoitori care au reu;it s[
dob]ndeasc[ cununa fericirii ve;nice.

S[rb[toarea Sf]ntului Gheorghe este

considerat[ ;i ca dat[ care anun\[ `nce-
putul verii pastorale, tot a;a dup[ cum
cea a Sf]ntului Dumitru (26 octombrie)
marcheaz[ `ncheierea ei.

Datini, obiceiuri, tradi\ii ;i 
supersti\ii de Sf. Gheorghe

~n tradi\ia popular[ Sf]ntul Gheor-
ghe este cunoscut sub numele de S]n-
George. Este considerat a fi un zeu al ve-
geta\iei, protector al naturii `nverzite, al
vitelor ;i al oilor.

~n spiritualitatea popular[, ̀ ntre S]n-
George ;i S]medru (Sf]ntul Dumitru)
exist[ o `n\elegere cosmic[. Se spune c[
atunci c]nd broa;tele c]nt[ pentru prima
oar[, S]n-George ia cheile de la S]medru
pentru a deschide drumul naturii spre
via\[.

~n diminea\a zilei de San-George, ca-
pul familiei, ̀ ntotdeauna un b[rbat, a;eza
la st]lpii por\ilor ;i ai caselor, la ferestrele
;i u;ile caselor ;i grajdurilor, `n gr[dini
;i pe mormintele din cimitire ramuri de
salcie

De asemenea exista supersti\ia c[,
dac[ ziu[ de Sf]ntul Gheorghe cade `n
post, tot anul laptele vacilor ;i oilor va fi
slab.

La biserici `n aceast[ zi se `mparte
liliac, iar ̀ n unele regiuni, leu;tean, pen-
tru a p[stra s[n[tatea oamenilor ;i ani-

malelor pe tot timpul anului ;i pentru a-
i feri de rele.

~n unele regiuni fetele sunt stropite
cu ap[ proasp[t[ de f]nt]n[ la fel ca ;i
obiceiul de Pa;ti c]nd fetele sunt stropite
cu parfum. Stropitul are semnifica\ie
dubl[, de substan\[ purificatoare ;i ele-

ment favorabil fecund[rii.
Se mai spune c[ de Sf. Gheorghe ard

comorile ̀ n p[duri sau pe dealuri ;i cine
le vede noaptea lumin]nd, ziua le poate
g[si.

Farmece de dragoste

Aceast[ zi se spune c[ este una priel-
nic[ pentru a se face farmece de dragoste.
~n ajunul zilei de S]n-George, fetele de
m[ritat credeau c[ `;i pot vedea ursitul
dac[ priveau, `n aceasta noapte, `ntr-o
cof[ plin[ cu ap[.

~n diminea\a zilei de 23 aprilie tot
fetele, puneau ̀ n mijlocul drumului braz-
de verzi, ̀ mpodobite cu coroni\e, pentru
a observa, pe furi;, care fecior va c[lca
peste ele. Dac[ fl[c[ii ce le erau dragi nu
c[lcau pe coroni\e, fetele credeau c[ `n
acel an se vor c[s[tori. Brazdele ;i co-
roni\ele erau p[strate peste an, pentru a
fi folosite ca remediu `n ameliorarea di-
feritelor boli sau pentru a se face cu ele
farmece de dragoste. Fetele mai obi;nu-
iau s[ semene usturoi, pe care-l p[strau
p]n[ `n anul viitor. M]nc]nd usturoiul
sem[nat cu un an ̀ nainte, ele credeau c[
vor fi ̀ nzestrate cu toate virtu\ile ;i c[ se
vor c[s[tori `n cel mai scurt timp.

~n zori de zi, `nainte de a se scutura
roua, fetele mergeau pe furi; `n p[dure,
`n locuri ferite ;i `ndep[rtate, pentru a

culege ciuperci ;i m[tr[gun[, pe care le
aduceau acas[ ;i le puneau `n pod sau
sub strea;in[, ̀ n credin\a c[ aceste plante
miraculoase le vor aduce pe\itori boga\i.
M[tr[guna recoltat[ acum era p[strat[
peste an pentru a fi folosit[ la vindecarea
unor boli sau la practicarea vr[jilor de
m[riti; pentru fetele ur]te sau b[tr]ne,
a vr[jilor pentru `mbog[\ire ;i c];tigare
a faimei sau a celor de ̀ nmul\ire a laptelui
la vaci. 

La fel ;i b[ie\ii, `n diminea\a zilei de
Sf]ntul Gheorghe, pleac[ la cules de “iar-
ba fiarelor”, considerat[ o plant[ mira-
culoas[, despre care se credea c[ putea
s[ sf[r]me lac[tele ;i lan\urile sau putea
s[ le confere lor, fl[c[ilor, propriet[\i mi-
raculoase.

Nimeni nu avea voie s[ doarm[ `n
aceasta zi deoarece se credea c[ acel care
`ncalc[ interdic\ia avea s[ fie somnoros
`ntregul an.

~n ziua de Sf]ntul Gheorghe `nc[ se
mai obi;nuie;te a se `mpodobi st]lpii de
la poarta casei ramuri verzi de salcie
`nmugurit[ pentru ca s[ fie ap[ra\i de
boli ;i pagub[.

Fetele care vor s[ fie iubite seam[n[
busuioc ̀ n zorii zilei. Apoi ud[ semin\ele
cu apa adus[ ̀ ntr-un vas nou, de la izvor.
C]nd busuiocul este ̀ nflorit fetele se duc
la hor[ purt]nd acest simbol al iubirii ̀ n
p[r.

A consemnat :tefania Cri;an

S[rb[toarea Sf]ntului gheorghe anun\[ `nceputul verii pastorale

S[rb[torile de Pa;te sunt prilej nu numai de relaxare pentru mul\i
dintre rom]ni ;i de evadare din cotidian. Sunt la mare c[utare at]t
mini-vacan\ele ̀ n \ar[, ̀ n zone precum Bucovina sau Maramure; c]t
;i cele `n afar[, `n topul preferin\elor fiind Grecia dar ;i Israel.

Biserici de lemn din zona B]rsana - Maramure;



~nvierea Domnului, cea mai mare
s[rb[toare a cre;tinilor, ne d[ prilejul tu-
turor de a tr[i clipe de bucurie sf]nt[, dar
;i de a s[rb[tori `n cadrul comunit[\ii.
Pentru al doilea an consecutiv cre;tinii
s[rb[toresc `n aceea;i zi ~nvierea
Domnului. Unicitatea s[rb[torii din acest
an const[ `nfaptul c[ to\i cre;tinii
s[rb[toresc `n aceea;i zi Sfintele Pa;ti. ~n-
vierea lui Iisus Hristos este cea mai mare
s[rb[toare a cre;tin[t[\ii. Este s[rb[torit[
`n prima duminic[ de dup[ prima lun[
plin[ de dup[ echinoc\iul de prim[var[ ;i
de obicei difer[ de la un cult la altul datorit[
calendarului adoptat de o biseric[ sau al-
ta (calendarul gregorian sau calendarul i-
ulian). Iat[ c[ ;i `n acest an, la fel ca ;i an-
ul trecut cre;tinii vor putea s[ guste din
plin bucuria de a celebra ~nvierea
Domnului ;i de a spune ̀ mpreun[ "Hristos
a ~nviat".

Pa;tele, cum denumesc rom]nii
s[rb[toarea ~nvierii, `;i are etimologia `n
cuv]ntul ebraic pesah, care `nseamn[ tre-
cere. Pa;tele evreilor marca trecerea
poporului ales prin Marea Ro;ie, din ro-
bia Egiptului, `n p[m]ntul f[g[duin\ei,
Canaan. Pentru noi cre;tinii Pa;tile
`nseamn[ `n primul r]nd  s[rb[toarea ~n-
vierii Domnului.

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 punct la punct ultimele
detalii ce vizeaz[ preg[tirea pentru marea
s[rb[toare a ~nvierii. Este obiceiul ca spre
sear[ oamenii, dup[ ce ;i-au ̀ ncheiat toate
treburile,  s[ se odihneasc[ pre\ de c]teva
ore pentru a putea participa la slujba de la
miezul nop\ii. Din punct de vedere litur-
gic, ziua ~nvierii Domnului `ncepe `n
noaptea dinainte, la miezul nop\ii c]nd se
spune c[ morm]ntul s-a deschis ;i a `nvi-
at Hristos. S[tm[renii particip[ `n num[r
mare la Sf]nta Liturghie din aceast[ noapte
sf]nt[. Ei vin la Slujba ~nvierii pentru a lua
lumin[, dar ;i pentru a le fi sfin\ite co;urile
cu bucatele preg[tite pentru acest mare
praznic.

Cum s[rb[toresc rom]nii 
Invierea Domnului - credin\e 
;i obiceiuri

~n biseric[ este obiceiul ca `n aceast[
noapte, s[ se sfin\easc[ p]inea numit[ pa;ti,
fie sub form[ de anafur[ sau anafur[ ameste-
cat[ cu vin, cum este obiceiul la noi ;i `n
celelalte jude\e din Vestul \[rii.

Tradi\iile populare ale rom]nilor, dar ;i
ale cre;tinilor, `nc[ din cele mai vechi tim-
puri, sunt departe de tradi\ia iudaic[, ce pre-
supunea o s[rb[toare a durerii, la care ali-
mentele rituale, pasca ;i mielul, se consumau
`n grab[, `nso\ite de ierburi amare, dup[
cum amar[ fusese ;i robia lor `n \ara
Egiptului. 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;ti. Dup[ sfin\ire,
pasca dob]nde;te puteri purificatoare, ase-
meni anafurei. Ea este sfin\it[ ;i se consum[
imediat dup[ anafur[. Tot `n co;ul care se
duce la sfin\it, femeile pun c]rna\i, ou[ ro;ii,
colaci, br]nz[, ;unc[, drob, usturoi ;i ceap[
verde, sare, pr[jituri ;i alte alimente. Acestor
alimente, sfin\ite, li se atribuie puteri vin-
dec[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 us-
ca, se pisa ;i se sufla `n ochii bolnavi de al-
bea\[, ai vitelor ;i oamenilor. Cu sl[nina se
ungeau r[nile sau vreun picior scr]ntit. De
asemenea, pentru friguri, omul se afuma cu
sl[nin[ ;i t[m]ie puse pe o lespede. Sl[nina,
consumat[ ca atare, se spunea c[ are pro-
priet[\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,
vindec[ de boli ;i friguri. Dac[ cineva ̀ l con-
suma 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. 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[, furtuni, sau mari
primejdii. Noaptea ~nvierii este deosebit[, ea
simboliz]nd noaptea luminii, a izb[virii o-
mului din iad, din p[cat ;i din moarte.  Sfin\ii
p[rin\i spun c[ `ntreaga omenire va `nvia
dup[ modelul ~nvierii lui Hristos .De
aceea, ̀ n zilele noastre, ~nvierea este priv-
it[ ca o s[rbatoare a luminii. Din acest
moment salutul obi;nuit este ̀ nlocuit
cu cel de "Hristos a ̀ nviat", la care se
r[spunde "Adev[rat a ̀ nviat", salut
p[strat p]n[ la ~n[l\area
Domnului. Este o form[ de m[r-
turisire a ~nvierii ;i a credin\ei
cre;tine.

S[pt[m]na 
luminat[

S[pt[m]na de dup[
Pa;ti (S[pt[m]na lumi-
nat[) era \inut[ de femei
aproape toat[< mar\ea
pentru boala cea rea,
miercurea pentru
tunete ;i tr[snete,
joia pentru
grindin[, vinerea
pentru rodirea
p[m]ntului.

Joia de dup[
Pa;ti mai este
numit[ Joia
necurat[ sau
Joia rea. ~m-
preun[ cu
prima joie
de dup[
Rusalii,
formeaz[,
`n
credin\a
popu-
lar[ din

Transilvania,
Joile verzi,
\inute
`nc[
de

femei, care cred c[, dac[ muncesc de aceste
s[rb[tori, le va merge r[u.

Cea mai mare s[rb[toare din
aceast[ s[pt[m]n[ este `ns[ Izvorul
T[m[duirii, \inut[ vineri, 29 aprilie.
S[rb[toarea `;i are originea `n a doua
jum[tate a primului mileniu cre;tin, pe la an-
ul 450, c]nd se spune c[ viitorul `mp[rat
Leon cel Mare a ̀ nt]lnit prin p[dure un orb,
care i-a cerut ap[. El a c[utat ;i a g[sit un
izvor, cu apa c[ruia s-a vindecat orbul. Iar
c]nd a devenit ̀ mp[rat (a;a cum ̀ i prooro-

cise Maica Domnului c]nd c[uta izvorul)
a zidit o biseric[ l]ng[ izvorul

t[m[duitor, la care s-au f[cut multe
vindec[ri ;i minuni. ~n prezent,

s[rb[toarea se \ine ̀ n cinstea Maicii
Domnului.

~n aceast[ zi se face, `n
toate bisericile, aghiazm[, pen-

tru t[m[duirea de boli. ~n
trecut, se f[ceau procesiuni

cu icoana Maicii
Domnului la c]mp, pen-
tru ploaie. Era ziua cea
mai propice pentru s-
fin\irea izvoarelor ;i a
f]nt]nilor, consider-
ate sacre `n tradi\ia
popular[.(Centrul
Na\ional pentru
Conservarea ;i
Promovarea

Culturii)
A consem-

nat 
Irina 

Maier 
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Dragi credincio;i!

Toate `ntrist[rile sufletului au fost
spulberate dintr-o dat[ de mesajul pascal
al bucuriei -  Aleluia, prin care ni s-a trans-
mis victoria lui Isus asupra mor\ii. Aleluia,
mul\umire lui Dumnezeu, Cristos a `nvi-
at! Nu spunem ceva nou, nici nu e voie s[
spunem altceva, dec]t s[ repet[m cuvin-
tele Sf]ntului Paul< „~ns[ dac[ Cristos nu
a `nviat, zadarnic[ este predica noastr[ ;i
zadarnic[ este credin\a voastr[.” (1Cor
15,14). Dar Cristos a `nviat ;i, astfel,
Pa;tele este S[rb[toarea s[rb[torilor, care
ne umple inimile cu noi speran\e ;i put-
eri.

Nu este `nt]mpl[tor, Fra\ilor ;i
Surorilor, c[ `n prima lectur[ am ascultat
predica de la Rusalii a Sf]ntului Apostol
Petru, care ̀ ncepe astfel< „Voi ;ti\i...” El nu
trebuie s[ intre `n am[nunte, pentru c[
to\i au auzit despre Isus, pe care
Dumnezeu l-a uns cu putere ;i Spirit Sf]nt.
S-au putut convinge ;i despre faptul c[, pe
unde a umblat, a s[v]r;it numai fapte
bune, pentru c[ Dumnezeu a fost cu El.
Dar `n continuare spune< „Noi suntem
martori la tot ceea ce a f[cut El `n \ara i-
udeilor ;i `n Ierusalim> ei l-au omor]t,
at]rn]ndu-l pe lemnul crucii.  Dar
Dumnezeu L-a ̀ nviat a treia zi...” Petru  ;i-
a amintit cum a alergat cu Ioan la
morm]ntul gol, iar dup[ aceea, despre
`nt]lnirea cu cel ~nviat ;i convorbirile lor.

Noi suntem m[rturisitori, noi suntem
ale;i de Dumnezeu, ca ;i profe\ii din
Vechiul Testament ;i am primit `n
porunc[ s[ v[ vestim vou[ iertarea
p[catelor. C[ci ce poate s[ `nsemne elib-
erarea de p[cate, dac[ nu intrarea ̀ n via\a
lui Isus. Mesajul cre;tin nu este altceva
dec]t vestirea m[rturiei ̀ nvierii vie\ii noi.
Isus nu s-a ̀ ntors la via\a p[m]nteasc[. A
`nviat pentru via\a ve;nic[, care nu mai
este supus[ legilor naturale, nici legilor
mor\ii. A intrat `n acea via\[ ve;nic[, pe
care bunul Dumnezeu ne-o ofer[ tuturor.
Ce-i spune Isus lui Nicodim<  „At]t de

mult a iubit Dumnezeu lumea, `nc]t l-a
dat pe Fiul s[u, unul n[scut, ca oricine
crede `n el s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\a
ve;nic[.” Cel care pe to\i ne iube;te, ne-a
creat temelia vie\ii ve;nice, atunci c]nd
L-a `nviat pe Cristos. ~nvierea lui Cristos

este via\a noastr[. Dac[ Cristos a `nviat,
atunci ;i noi vom `nvia.

Sunt mul\i cei care ;tiu c]te a f[cut
Isus `n timpul vie\ii sale p[m]nte;ti, dar
sunt pu\ini cei care ̀ l urmeaz[ ̀ n d[ruirea
total[ care a caracterizat via\a Lui. Aceast[
d[ruire total[ i-a marcat ;i via\a servului
lui Dumnezeu, episcopul Ioan Scheffler.
Astfel `;i descrie voca\ia, ;i le recomand[
preo\ilor s[i< „Sunt slujitorul lui
Dumnezeu. Deci trebuie s[ `nf[ptuiesc
voin\a Domnului. Acesta e scopul vie\ii
mele, ceea ce trebuie s[-i cer sufletului
meu prin rug[ciune. Trebuie s[ treac[ prin
mine voin\a lui Dumnezeu ;i s[ `nv[\ cea
mai mare ;tiin\[ a vie\ii spirituale< s[ ac-
cept, s[ transpun sau s[ `ndur aceast[
voin\[ sf]nt[. Trebuie s[-i ̀ nv[\ ;i pe al\ii,
ce `nseamn[ cererea din Tat[l Nostru<
Fac[-se voia ta.” ~n acest spirit a acceptat
numirea sa ca episcop. De aceea s-a rugat,
c[ dac[ nu poate s[ devin[ episcop dup[
voia lui Dumnezeu, atunci `nainte de hi-
rotonirea sa ca episcop, mai bine s[ moar[.
;i-a `ndeplinit misiunea sa de episcop cu
dragostea ;i d[ruirea lui Isus, nu a c[utat

niciodat[ voin\a sa proprie, ci numai
voin\a lui Dumnezeu ;i m]ntuirea su-
fletelor celor `ncredin\a\i lui. :i c]nd
Dumnezeu i-a oferit p]inea amar[ a ex-
ilului, a acceptat-o cu recuno;tin\[. La fel
ca greut[\ile `nchisorii ;i practicile rafi-
nate ale r[ut[\ii omene;ti.

Consolat de voin\a lui Dumnezeu, a
acceptat-o chiar cu devotament, pentru
c[ s-a g]ndit ;i la r[splat[. Deseori `l cita
pe Sf]ntul Augustin, atunci c]nd acesta
vorbea despre ce ne a;teapt[ ̀ n ~mp[r[\ia
lui Dumnezeu< „Acolo ne vom odihni ;i
vom vedea> vom vedea ;i vom iubi> vom
iubi ;i vom l[uda. Iat[ ce va fi la sf]r;itul
f[r[ de sf]r;it. :i ce alt sf]r;it avem, dac[
nu s[ ajungem `n `mp[r[\ia care nu va
avea sf]r;it?” (Sf]ntul Augustin< De
Civitate Dei 22, 30) ~n 6 decembrie 1952
a luat sf]r;it via\a ;i suferin\a lui p[m]n-
teasc[, dar gloria lui din cer nu se va sf]r;i
niciodat[. Fra\ilor, nu putem avea nici
pentru via\a noastr[ un alt \el. Dumnezeu
a preg[tit pentru noi to\i o `mp[r[\ie ;i
via\[ etern[ prin ̀ nvierea Fiului s[u Sf]nt,
care cu aceste cuvinte a intrat `n via\[<
Iat[, vin ca s[ fac voin\a ta, Dumnezeule!
(Evr 10,7)

Dragi Fra\i ;i Surori! Prin strig[te de
bucurie s[ fim martori ai lui Cristos cel ~n-
viat pentru familie, cunoscu\i ;i pentru
lumea `ntreag[. S[ vad[ toat[ lumea, to\i
cei care ne vor ̀ nt]lni, c[ noi de la Cristos
cel ~nviat am primit putere, curaj s[ `n-
frunt[m greut[\ile vie\ii, pentru c[ ;tim c[
aceast[ lume e trec[toare. Dar Cristos
tr[ie;te ;i, al[turi de El, vom tr[i ;i noi cei
care, acolo unde exist[m, construim
~mp[r[\ia lui Dumnezeu, prin harul lui
Dumnezeu, prin sacrificiile noastre f[cute
din iubire. Cu toat[ iubirea inimii mele v[
binecuv]ntez ;i v[ doresc tuturor s[rb[tori
pascale pline de pace.

Satu Mare, la 24 aprilie 2011,
`n S[rb[toarea ~nvierii Domnului 

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

Prea Sfin\ia Sa
Eugen
Schönberger< 
“Prin strig[te de
bucurie s[ fim
martori ai lui
Cristos cel ~nviat
pentru familie,
cunoscu\i ;i pentru
lumea `ntreag[.”

Scrisoare pastoral[ de Pa;ti
Onoratului cler împreună slujitor, cu-

vioşilor călugări şi călugăriţe, iubiţilor cre-
dincioşi greco-catolici şi tuturor creştini-
lor iubitori de Dumnezeu, Har vouă şi pa-
ce de la Cristos Domnul nostru cel Înviat
din morţi!

Întâmpinăm şi în acest an mărita săr-
bătoare a Paştelui cu inima plină de bucu-
rie şi cu pacea sufletească dătătoare de spe-
ranţă. (...)

În această însemnată Sărbătoare, prea-
iubiţii mei, ne regăsim cu toţii împreună în
Biserică pentru a lăuda tainica lucrare a lui
Dumnezeu, care L-a înviat pe Fiul Său din
morţi şi pentru a ne face părtaşi luminii ce-
reşti care luminează viaţa noastră a cre-
dincioşilor. Suntem aşadar, sub călăuza lu-
minii care ne poartă spre întâlnirea cu
Dumnezeu, în această împreună stare a
noastră în adunarea liturgică, marcată de
bucurie pentru Cel ce a biruit răul, păcatul
şi moartea. (…)

După mărturia Scripturii, Isus a fost
răstignit pe cruce, a murit, a fost înfăşurat
în giulgiu şi a fost pus în mormânt. Aceasta
este experienţa comună a tuturor oameni-
lor, gustă moartea ca un destin de la care
nu se pot sustrage. Pe intrarea mormântu-
lui lui Isus a fost pusă o lespede mare de pia-
tră care sigila mormântul pentru totdeau-
na şi împreună cu acesta, o viaţă exempla-
ră trăită de Mântuitorul. Deşi era în mor-
mânt, faptele, învăţăturile şi sfaturile lui
Isus nu au murit odată cu El, ci au rămas
în sufletele apostolilor şi a celor care L-au
cunoscut şi însoţit, aşa cum amintirea unei
persoane iubite rămâne în sufletul nostru
cel puţin atât timp cât trăim.

Pornind de la această experienţă co-
mună a naturii omeneşti, vedem cum
Maria Magdalena merge dis de dimineaţă
la mormântul lui Isus, deşi era încă întu-
neric, mânată de dragostea pentru binefă-
cătorul ei şi vede piatra ridicată de pe mor-
mânt. O nouă grijă şi încă o spaimă după
cea trăită în Vinerea Mare, oare cine să-L
fi luat pe Domnul? Unde L-au pus? Grijile

şi încercările par a nu se mai sfârşi, ci mai
mult se înmulţesc şi se amplifică în măsu-
ra în care dragostea faţă de Dumnezeu es-
te mai sinceră şi interesul faţă de semeni es-
te mai mare. Ce paradox!

Aceeaşi îngrijorare îi cuprinde pe cei

doi apostoli ai lui Isus< Petru şi Ioan, care
la auzul veştii aleargă şi ei la mormânt. (...)

Apostolul Ioan ajunge mai repede la
mormânt, dar nu intră, ci sosind Petru, in-
tră în mormânt şi vede giulgiurile puse jos
şi mahrama înfăşurată la o parte. Apoi, in-
tră şi Ioan şi a văzut şi a crezut (v.8). Cei
doi apostoli nu-L văd pe Mântuitorul, ci
doar semnele morţii Lui. Se întorc la ai lor
nedumeriţi, întrebători, dar şi edificaţi.
Doar cel mai tânăr dintre apostoli, care se
ştia iubit de Mântuitorul şi la rândul său Îl
iubea, punându-şi viaţa în slujba unui ideal
alături de Isus, vede semnele morţii aban-
donate şi crede. Nu crede pentru că mai în-
tâi Îl vede pe Isus înviat, ci crede în absenţa
lui pentru că inima îi spune mai mult de-
cât ceea ce vede.

Mormântul este gol, locul morţii se
transformă în semnul vieţii pentru că
Dumnezeu este Viaţă. Apostolii se conving
de Învierea Mântuitorului în seara acele-
iaşi zile când închişi fiind de frica iudeilor,
vine Isus în mijlocul lor cu salutul< pace
vouă! Apoi le arată mâinile şi coasta Sa ca
o garanţie a identităţii Lui. Ceea ce văd nu

e închipuire şi nici sugestie colectivă, ci es-
te Domnul Însuşi înviat din morţi.
Scriptura ne spune doar că ei s-au bucurat,
dar putem înţelege dincolo de bucuria fi-
rească ce s-a întâmplat în mintea şi sufle-
tul lor. Ce transformare instantanee a
minţii care are certitudinea, a omului care
înţelege trecutul şi se înţelege pe sine în
acea luminare fulgerătoare a sensului. Totul
se leagă, de la cuvântul Scripturii cu pro-
misiunea lui Dumnezeu, la viaţa persona-
lă cu aşteptările şi destinul ei. Totul capă-
tă sens în lumina Învierii lui Cristos, viaţa
şi moartea, binele şi răul, durerea şi ferici-
rea. Din acest moment apostolii pot să ves-
tească şi să mărturisească ceea ce din punct
de vedere omenesc este imposibil, că Cel
Răstignit a Înviat. Această experienţă uni-
că le marchează întreaga lor viaţă, fiind de
fapt şi punctul de plecare, naşterea Bisericii
care este trimisă de Mântuitorul să ves-
tească în întreaga lume şi la tot omul că
mântuirea este posibilă. (...)

Iubiţi credincioşi, participând astăzi la
sfânta şi dumnezeiasca Liturghie în acest lu-
minat praznic, mărturisim fiecare dintre
noi legătura profundă şi tainică care exis-
tă între Cristos cel Înviat şi noi credincioşii.
Deşi este un eveniment unic, Învierea
Domnului nu aparţine doar istoriei şi tre-
cutului, ci şi prezentului prin chemarea
permanentă la reînnoirea vieţii. (…)

Iubiţi fii sufleteşti, Vă însoţesc în rugă-
ciune pe fiecare dintre Dumneavoastră, fa-
miliile şi pe cei dragi ai Dumneavoastră. Mă
alătur cu compasiune de cei bolnavi şi sunt
alături de cei singuri.

Vă dorim tuturor Sărbători Sfinte şi bi-
necuvântate, alese haruri cereşti şi bucurie
deplină în Domnul Isus cel Înviat din
morţi!
Cristos a Înviat!

† 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<
“Deşi este un
eveniment unic,
Învierea Domnului
nu aparţine doar
istoriei şi trecutului,
ci şi prezentului prin
chemarea
permanentă la
reînnoirea vieţii.”

Iubi\ilor credincio;i greco-catolici ;i tuturor cre;tinilor,
Iubitului nostru cler, cinului mona-

hal, drept credinciosului popor, har,
binecuvântare ;i pace de la Dumnezeu,
iar de la noi, calde ur[ri de lini;te ;i feri-
cire pentru Sfintele S[rb[tori ale Învierii
Domnului!

Hristos a `nviat!  ~n timpul Postului
Patimilor Domnului, la Sfânta Liturghie,
slujitorul Sfântului Altar, prezentând în
fa\a credincio;ilor o lumânare, roste;te
,,Lumina lui Hristos lumineaz[ tuturor!”
pân[ în noaptea Învierii. La slujba Învierii,
preotul cu glas înalt ;i solemn, adresându-
se poporului zice< ,"Veni\i de lua\i lumi-
na!"

Am mai vorbit cre;tinilor, despre
Sfânta Lumin[ care coboar[ din cer la s-
lujba Învierii Domnului de la Ierusalim.

"Veni\i de lua\i lumina!", de dou[ mii
de ani este semnul c[ Dumnezeu a trim-
is pe p[mânt pe Fiul S[u, ca s[ izb[veasc[
lumea de întunericul mor\ii în care
p[mântul era c[zut, dup[ îndep[rtarea de
Dumnezeu ;i dup[ neascultarea de
Dumnezeu. Dar Dumnezeu "a;a a iubit
lumea, încât pe Fiul S[u Cel Unul N[scut
L-a dat, ca oricine crede în El s[ nu piar[,
ci s[ aib[ via\[ ve;nic[”(In.3,16). (...)

Lucrarea Domnului – lucrarea Fiului
lui Dumnezeu s-a des[vâr;it prin Învierea
lui Iisus Hristos. Dup[ Înviere, Domnul
Iisus Hristos S-a ar[tat Mariei Magdalena
pe care o eliberase de puterile întunericu-
lui ;i din acest motiv ea avea o mare
credin\[ în Domnul. De aceea, când i-a
auzit glasul în gr[dina în care era mor-
mântul lui Iisus, ea a recunoscut ca cel ce
ea credea c[ este gr[dinarul, este Domnul
;i Dumnezeul lumii ;i de aceea cu mare
credin\[ a voit s[-I cad[ la picioare, dar
Domnul i-a zis< ,,Nu te atinge de Mine
c[ci înc[ nu M-am suit la Tat[l Meu. Mergi
la fra\ii Mei ;i le spune< M[ voi sui la Tat[l
Meu ;i la Tat[l vostru, la Dumnezeul Meu
;i la Dumnezeul vostru. :i a venit Maria
Magdalena vestind ucenicilor c[ a v[zut
pe Domnul ;i acestea i-a spus ei”(In.

20,17-18).
"Fiind sear[ în ziua aceea, întâia a

s[pt[mânii (duminica) ;i u;ile fiind în-
cuiate, unde erau aduna\i ucenicii de frica
iudeilor, a venit Iisus ;i a stat în mijlocul
lor ;i le-a zis< Pace vou[! Precum M-a

trimis pe Mine Tat[l, v[ trimit ;i Eu pe voi.
:i zicând acestea a suflat asupra lor ;i le-
a zis< Lua\i Duh Sfânt! C[rora ve\i ierta
p[catele, le vor fi iertate ;i c[rora le ve\i
\ine, vor fi \inute" (In. 20, 19< 20, 21-23).

Dup[ aceast[ ar[tare, Fiul lui
Dumnezeu, Mântuitorul lumii, timp de
40 de zile S-a ar[tat ucenicilor< la Toma ne-
credinciosul ;i la al\i mul\i oameni, ca to\i
s[ cunoasc[ faptul c[ El a înviat din mor\i
;i dup[ patruzeci de zile S-a în[l\at defin-
itiv la Tat[l, de unde iar[;i va s[ vin[, s[
judece viii ;i mor\ii.

Înainte de înal\area la ceruri, Iisus
Hristos ;i "cei unsprezece ucenici au mers
în Galileea, în muntele unde le poruncise
Iisus" ( Mt. 28,16) ;i dup[ cum îngerul le
vestise pe mironosi\e, care L-au c[utat pe
Iisus în mormânt (Mt. 28, 5-7) ";i v[zân-
du-L, I s-au închinat, ei care se îndoiser[
;i apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor z-
icând< Datu-Mi-s-a toat[ puterea, în cer ;i
pe p[mânt.  Drept aceea, mergând înv[\a\i
toate neamurile, botezându-le în numele
Tat[lui ;i al Fiului ;i al Sfântului Duh,
înv[\ându-le s[ p[zeasc[ toate câte v-am

poruncit vou[ ;i iat[ Eu cu voi sunt în
toate zilele pân[ la sfâr;itul veacurilor.
Amin!" (Mt. 28, 17-20).

Acum Iisus Hristos a pus temelie
Împ[r[\iei lui Dumnezeu pe p[mânt,
acum Domnul cerului ;i al p[mântului a
a;ezat dumnezeiasc[ ierarhie a Împ[r[\iei
lui Dumnezeu în lume, acum a fost dat de
Hristos, un plan ve;nic, un program de lu-
cru al Bisericii în lume. Aceasta este
Biserica lui Hristos, întemeiat[ pe "Piatra"
ve;nic[ care este Dumnezeirea lui Iisus
Hristos, pe care por\ile iadului nu o vor
birui.

Aceasta este puterea noastr[, pe care
v-o vestim azi, în ziua cea mare a Învierii
Domnului. Învierea Domnului este încu-
nunarea lucr[rii ve;nice a lui Dumnezeu
pe p[mânt. Prin aceasta, Fiul lui
Dumnezeu a biruit moartea ;i pe
vr[jma;ul nostru al tuturor care este sa-
tana. Sufletul tuturor se bucur[ ast[zi. (...)

Cu lumina în mân[ dorim s[ trecem
din via\a aceasta în via\a ve;nic[, unde
împreun[ cu Iisus Hristos, cu Maica
Domnului, cu sfin\ii îngeri ;i to\i sfin\ii s[
fim în veci. Prin lumina pe care o aprin-
dem ;i o \inem în mâinile noastre m[r-
turisim c[ credem, iubim ;i dorim s[-l
urm[m pe Iisus Hristos care este Lumina
lumii, a;a cum a spus< "Eu sunt Lumina lu-
mii!"

Noi to\i, fiii Bisericii lui Hristos, sun-
tem fiii luminii, fiii Învierii, care credem
în via\[, care iubim via\a, care ne bucur[m
de via\[, care avem speran\a în Dumnezeu
;i în fericirea ve;nic[. Din pragul Bisericii,
din locul unde ne-am n[scut, din pragul
casei în care am crescut, din vatra în care
ne-au r[mas p[rin\ii ;i fra\ii, v[ zicem tu-
turor celor de aproape ;i celor de departe<
Veni\i de lua\i lumina!
Hristos a `nviat!

fragment din Pastorala la ~nvierea
Domnului, Anul M]ntuirii 2011 a
~PS Justinian Chira, arhiepiscopul

Episcopiei Ortodoxe 
a Maramure;ului ;i S[tmarului

Prea Sfin\ia Sa
Justinian Chira<
“Noi to\i, fiii
Bisericii lui Hristos,
suntem fiii luminii,
fiii Învierii, care
credem în via\[,
care iubim viata,
care ne bucur[m de
via\[“

Iubi\ii mei fra\i ;i fii duhovnice;ti,

Frescele din biserica greco catolic[
Sf]ntul Nicolae din Satu Mare, pictate
`n stil bizantin, ne ajut[ la `n\elegerea
mai u;oar[ a Evangheliei, c[ci ̀ ndat[ ce
privim scenele s[rb[torii principale ale
Bisericii, ne `nt[resc `ncrederea `n cele
f[cute pentru m]ntuirea noastr[.
Printre acestea g[sim ;i minunata i-
coan[ a ̀ nvierii Domnului, av]nd tema
pogor]rii la iad a M]ntuitorului, cu
toate am[nuntele sale ;i `nv[\[tura
Bisericii despre aceast[ solemn[ baz[ a
credin\ei noastre.

"N-a fost l[sat `n iad sufletul Lui ;i
nici trupul Lui n-a v[zut putreziciunea"
(Fapte 2,31) citim `n Noul Testament.
Icoana ̀ l arat[ pe M]ntuitorul, ̀ n plin[
for\[, sp[rg]nd cu putere, violent,
por\ile iadului ;i ̀ l trage afar[ pe Adam,
la fel ;i pe to\i str[mo;ii Vechiului
Testament, afla\i ̀ n chinurile iadului. ~i
ridic[ pe str[mo;ii no;tri cu siguran\[
;i dragoste, chiam[ c[tre ̀ ndumnezeire
pe cei afla\i at]t de departe de Tat[l
Ceresc. Hristos M]ntuitorul nostru ca
om cu toate c[ a suferit moartea, dar to-
todat[ a ;i `nvins-o. 

Aceast[ `nvingere ve;nic[ a lui
Hristos a adus nu numai speran\a ci ;i
sc[parea - ridicarea, `nvierea - din `n-
chisoarea mor\ii, celor drep\i care
tr[iau ̀ nainte de ̀ nf[ptuirea m]ntuirii,
;i pe care puterile iadului i-a \inut ca
prizonieri. A `nceput o nou[ istorie a
omenirii cu Adam cel nou, El este
"`nt]iul n[scut din mor\i" (Col 1,18).
Hristos a `nviat din mor\i, cu moartea
pe moarte c[lc]nd, ;i  celor din
morminte via\[ d[ruindu-le - c]nt[
troparul pascal ̀ n aceast[ perioad[, iar
timp de 40 de zile a;a se salut[ `ntre ei
credincio;ii vestind marea bucurie. ~n
icoan[ se vede clar acest fapt ̀ nving[tor,
unde ;i contrastul culorilor aduce la
suprafa\[ acest adev[r. 

Negrul ad]ncimii  iadului, culoarea
gri a mormintelor, nuan\a palid[ ce
devine tot mai clar[ din exterior spre
centrul operei realizat[ de pictor, iar
chipul lui Hristos devine punctul cul-
minant. 

El apare at]t de str[lucitor ̀ nc]t din
orice direc\ie atrage ochiul privitorului.
Ve;m]ntul deschis al M]ntuitorului,
albul sclipitor acord[ o oarecare idee
despre lumina cea ve;nic[ care a
d[r]mat st[p]nirea vremelnic[ a
mor\ii. 

Lumea de jos este desp[r\it[ cu o
linie brusc[, mormintele celor drep\i
nu au capac, sunt deschise ;i privirile
se `ntreapt[ unuia c[tre cel[lalt, sim-
boliz]nd obstacol `n fa\a puterilor
r[ut[\ii. To\i cei trezi\i la via\[ `ns[
a;teapt[, dar remarc]nd calea sc[p[rii.
Apoi lan\urile rupte, cle;tele, cuiele,
lac[tul deschis, `ncuietoarele zdrobite,
por\ile rupte din toc, Adam prins cu
dreapta lui Hristos sugereaz[ o mi;care
ce ne `nal\[ spre Cer.

A;a ne atrage aceast[ victorie spre
via\a cereasc[ ;i pe noi, din moartea
p[catelor prin darul tainelor, spre harul
ceresc. 

Deci, nu numai cei din morminte
primesc acest priviegiu ci to\i cei ce vor
s[ scape de lan\urile p[catelor, de
gre;elile omene;ti, deja aici `n via\a
p[m]nteasc[. Trebuie `nvinse aceste
sl[biciuni ca nu numai privirea ci ;i su-
fletul fiec[ruia dintre noi s[ se `nal\e
spre Lumina cea adev[rat[, care r[sare
din ad]ncul mormintelor ;i  ne
d[ruie;te nou[ via\[ ve;nic[.
Hristos a `nviat! Adev[rat a `nviat!

Preot greco catolic maghiar, 
paroh Bela Pallai jr.

Un cercetător de la Universitatea
Cambridge susţine că Paştele ar putea
avea o dată fixă. Expertul britanic a ajuns
la această concluzie după studierea aten-
tă a Bibliei, dar şi a istoriei şi astronomiei.

În cartea sa, intitulată "The Mystery
of the Last Supper" ("Misterul Cinei ce-
lei de Taină"), Colin Humphrey, profe-
sorul britanic care a studiat îndelung fe-
nomenul biblic, a încercat să explice toa-
te contradicţiile care îi intrigă pe istorici
de multe secole. Cu ajutorul unui astro-
nom, Humphreys a reconstruit calenda-
rul evreiesc vechi şi a efectuat mai mul-
te calcule pentru a "remedia" eroarea.

În primul rând, Humphreys afirmă că
ultima masă pe care Mântuitorul a luat-
o alături de cei 12 apostoli, cunoscută sub
numele de Cina cea de Taină, ar fi avut
loc miercuri, nu în Joia Mare sau în Joia
Patimilor. Decalarea cu o zi ar putea aju-
ta la fixarea unei date invariabile pentru
sărbătorile pascale.

În al doilea rând, din studiile sale re-
iese că "Iisus, alături de Matei, Marcu şi
Luca, ar fi folosit un calendar diferit de
cel al lui Ioan, care data din vremea lui
Moise. Ioan, celălalt evanghelist, se ghi-
da după calendarul evreiesc de rit nou".
Potrivit expertului, Biblia a preluat data
din calendarul iudaic vechi, în locul ce-
lui oficial, folosit la momentul crucifică-
rii lui Iisus şi care este în uz şi astăzi.
Vechiul calendar indica faptul că cina de
Paşte sau Cina cea de Taină a avut loc
miercuri.

În al treilea rând, acest decalaj şi fap-
tul că Cina cea de Taină a avut loc cu o zi
mai devreme decât s-a crezut până acum
ar explica multitudinea de evenimente
care s-au derulat între Cina cea de Taină
şi Răstignire şi care au fost consemnate
în Evanghelii.

Conform rezultatelor obţinute,
Răstignirea a avut loc la 3 aprilie anul 33
după Hristos, iar Învierea, la 5 aprilie 33.

Aceasta înseamnă că data fixă a Paştelui
ar putea fi 5 aprilie.

Ziua de Pa;te este cea mai important[
zi din calendarul cre;tin, data c[ruia a
fost stabilit[ de primul conciliu de la
Niceea, ̀ n 325 c[, conform c[reia "ziua de
Pa;te va fi `n prima duminic[ dup[ pri-
ma lun[ plin[ care cade dup[ sau de echi-
noc\iul de prim[var[". Calculul datei de
Pa;te a c[p[tat o semnifica\ie deosebit[.

Diferen\ele de dat[ `n anumi\i ani
dintre Pa;tele bisericii de rit bizantin ;i
cele de rit latin se datoreaz[ calendaru-
lui utilizat. ~n contrast cu toate celelalte
s[rb[tori cre;tine care depind numai de
mi;carea soarelui, ziua de Pa;te depinde
at]t de mi;carea soarelui (de care depin-
de echinoc\iul de prim[var[) c]t ;i a lu-
nii.

~n Bisericile Ortodoxe echinoc\iul de
prim[var[ este fixat pe 21 Martie `n ca-
lendarul Justinian (sau 3 Aprilie `n ca-
lendarul Gregorian), `n timp ce in
Biserica Catolic[ ;i cele Protestante echi-
noc\iul este fixat pe 21 Martie `n calen-
darul Gregorian. Din aceast[ cauz[ data
Pa;telui `n cultele orientale nu poate fi
mai devreme de 4 Aprilie, iar `n cele oc-
cidentale mai devreme de 22 Martie. 

Dup[ ce `n 2010 ;i 2011 toate cultele
s[rb[torim Pa;tele `n aceea;i zi, astfel de
ocazii vom mai avea abia `n 2014 ;i `n
2016. ~n 2012 Pa;tele catolic va fi `n 8
aprilie, iar cel ortodox `n 15 aprilie, deci
la o s[pt[m]n[ diferen\[, `n 2013 la mai
mult de o lun[ distan\[, ̀ n 31 martie, res-
pectiv ̀ n 5 mai, ̀ n 2014 ambele ̀ n 20 apri-
lie, `n 2015 `n 5 aprilie ;i 12 aprilie, `n
2016 ̀ n 27 martie ;i 1 mai (totdeauna mai
devreme este cel al cultelor latine), `n
2017 `n 16 aprilie, iar din 2018 `ncolo,
timp de 7 ani vom s[rb[tori din nou se-
parat. Data Pa;telui pentru toate cultele
va coincide din nou apoi abia `n 2025,
c]nd ~nvierea Domnului se va s[rb[tori
`n 20 aprilie.

Pa;tile ar putea avea o dat[ă
fix[< 5 aprilie

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

Paroh greco-
catolic maghiar
Bela Pallai jr.
“Nu numai cei din
morminte primesc
priviegiul ~nvierii
ci to\i cei ce vor s[
scape de lan\urile
p[catelor, de
gre;elile omene;ti”

Obiceiuri< cine m[n]nc[ ou[ de Pa;ti, va fi u;or tot anul 

Icoan[ cu Pogor]rea `n iad a M]ntuitorului Nostru Isus Cristos - fresc[ din biserica greco catolic[ Sf]ntul Nicolae din Satu Mare
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Muzeul Jude\ean Satu Mare,
sec\ia de Art[, a organizat
s[pt[m]na trecut[, vineri 15 apri-
lie, vernisajul edi\iei secunde a
bienalei de art[ contemporan[
“Alb Negru `n Cotidian”, cu par-
ticiparea mai multor arti;ti din
ora;, din \ar[ ;i str[in[tate. Invi-
tatul de onoare a fost renumitul
caricaturist ;i grafician Dan Per-
jovschi, dar expozi\ia a oferit mul-
te lucr[ri interesante din partea
tuturor arti;tilor prezen\i.

Directoarea Sec\iei de Art[, Felicia
Grigorescu, sublinia `n elegantul ca-
iet-program al expozi\iei - de fapt o
veritabil[ carte, bogat ilustrat[ - carac-
terul neortodox al acestui “happening”,
dup[ cum `i spunea ;i Perjovschi.
Cit[m<

“Proiectul ̀ ;i propune s[ ̀ ;i asume
func\ionarea ca platform[ de promo-
vare a g]ndului `ndr[zne\, rebel, ne-
aservit, `ntruchipat de mesajul trans-
mis de artistul-emi\[tor. Obiectul ar-
tistic, ̀ n prezentul cotidian, nu mai tre-
buie s[ satisfac[ neap[rat un gust este-
tic, ci mult mai important[ devine
transmiterea mesajului. Dup[
secven\ele concentr[rii maxime ale
acestuia, `n `ncifr[ri geometrice sau
gestuale, exersate `n secolul XX, me-
sajul a evadat prin cele mai
surprinz[toare c[i< desf[;ur[ri pe su-

prafe\e sau `n spa\ii ce pun `n dificul-
tate institu\iile consacrate ad[postirii
obiectului artistic, materiale ori tehnici
ce-l vor deruta pe destinatar.”

Iar acela;i Perjovschi spunea acum
c]tva timp c[ ̀ ;i dore;te un public iste\,
care s[ prind[ ideea din spatele des-
enelor sale aparent simpliste, `n fond
adev[rate manifeste sociale.

Noua teorie axiomatic[
a culorilor decolorate

Dac[ la vernisaj cele trei s[li rezer-
vate bienalei au fost pline ;i era greu
de privit cum se cuvine o art[ m[rtu-
risit complex[, am revenit dup[ c]teva
zile ;i ne-am plimbat destul de mult
printre exponate. La intrarea ̀ n prima
sal[, un ̀ ntreg perete ̀ nt]mpin[ privi-
torul `ntr-un negru degradé, de parc[
ar vrea s[ ne introduc[ `n vidul pri-
mordial din care toate s-au n[scut.
Scurt, dar la obiect, artistul - Miklos
Onucsan, 59 de ani, din Gherla, cu ex-
pozi\ii la Los Angeles, Berlin ;i Leipzig,
printre altele - afi;eaz[ o axiom[ defi-
nitorie pentru paradoxul acestui eve-
niment<

Albul prin uzur[ se `nchide,
negrul prin uzur[ se deschide.

Prin urmare, albul este un negru
uzat definitiv ;i negrul este un alb

uzat definitiv.
~n continuarea ideii “forma este gol

;i golul este form[“, pe peretele adia-

cent or[deanul Tiberiu Fekete a ̀ ntins
un cadru pe care scrie mare “No Image
Available”. Imagine n-o fi, dar de-aia
au privitorii imagina\ie.

S[tm[reanul Adrian Golban re-
creeaz[ Coloana Infinitului din cutii
de margarin[, desigur `n alb-negru, ;i
cutiile de shaorma unite devin o me-
tafor[ a creierului nostru mai mult sau
mai pu\in p[tat de g]nduri, prin care
trec s[ge\ile ;i furculi\ele emo\iilor.
Apoi avem ocazia s[ vedem ce se as-
cunde `n spatele unor capete de o ele-
gan\[ clasic[, dar dintr-un gips banal<
negreala de pe pere\i proiecteaz[ in-
fernul personal al fiec[ruia. :i totul se
scufund[ sub apele uit[rii, ̀ ntr-o racl[,
ne spune Lola Scripor.

Trecem prin u;[ ;i ajungem ̀ n uni-
versul lui Perjovschi.

Portret al societ[\ii,
cu creta pe tabl[

~n fa\a unei asemenea diversit[\i e
foarte greu s[ o aduni ̀ n cuvinte. Poate
c[ ar fi mai bun un simplu `ndemn<
merge\i ;i vede\i colec\ia de desene sa-
tirice impromptu. E de r]su-pl]nsu, v[
garant[m. Z]mbetul ini\ial se trans-
form[ repede ̀ n r]s sarcastic, apoi ̀ ntr-
un dat din cap aprobator ;i apoi un of-
tat. Da, Dane, [;tia suntem. :i nu doar
noi, rom]nii. Pe un sfert de perete ar-
tistul ;i-a etalat miniaturile, desene pe
carteline mici, unele extrem de acide

la adresa unor fenomene ale moder-
nit[\ii, foarte fruste, pe fa\[. C[uta\i
una care spune explicit p[rerea auto-
rului despre aderarea Estului la Uni-
unea European[ ;i nu va mai trebui s[
v[ mai povestim nimic despre c]t de
direct ;i spontan e Dan Perjovschi.

Lucreaz[ extrem de simplu, pe loc,
cu creta alb[ sau markerul negru, un
desen deloc elaborat (spunea c[ i-au
trebuit ni;te ani s[ se dezve\e de auto-
matismele `nv[\ate la `naltele ;coli ar-
tistice), dar ad]nc `n aparenta lui nai-
vitate. Un spirit liber, sprin\ar, cu ne-
bunia bufonului care poate spune ori-
ce, oricum, oriunde. A impresionat ;i
asisten\a de la Filarmonic[, unde a vor-
bit 2 ore f[r[ s[ plictiseasc[ pe nimeni.
Un artist `n plin[ maturitate, solicitat
peste tot ̀ n lume, c[ci oamenilor le pla-
ce s[ li se arunce adev[rul ̀ n fa\[, dac[
e ambalat `ntr-o form[ de un umor
frust, dar fin. Iar Dan Perjovschi din
asta tr[ie;te, de mult, ;i o face bine ;i
frumos.

Recviem pentru copaci,
copii ;i c[r\i

Dac[ Dan `;i ambaleaz[ dracii `n
costume de clown, Valer Sasu, vecin
de perete, `i pune s[ arunce omul mo-
dern ̀ ntr-un abis alb ca laptele, o nou[
metafor[ a vidului atoateprimitor. Iar
Luciana T[ma; `;i exerseaz[ talentul
de designer ̀ n obiecte simbolice pentru

contrastul anulat p]n[ la identificare
`ntre Europa comunist[ ;i Europa con-
sumist[. Epopeea Turnurilor gemene
e relatat[ simbolic pe un fel de Co-
lumn[ a lui Bush. Tot Luciana face un
tablou al lan\ului trofic, plin de rechini
;i javre, care caracterizeaz[ lumea
noastr[. El e `ns[ `n camera a treia.

Aici cheia ne-o ofer[ un col\ ̀ n care
la vernisaj ardeau lum]n[ri, ca la bise-
ric[, pentru mor\i. :i moart[ e decla-
rat[ industria c[r\ii de Eszter Lang, cu
un teanc de volume puse ca pentru rug,
`ntre mai multe c[pi\e de paie... adic[
h]rtie f[cut[ t[i\ei, din alte c[r\i, c[
vezi Doamne trebuie s[ recicl[m. C[
de-aia se taie copacii f[r[ rost ;i r[m]n
umbre dezolante pe loc, cum ne arat[,
doi pa;i mai `ncolo, Gabriela Kiraly.
Un Inedit cuplu `mbr[cat ca de doliu,
de;i fastuos, ̀ nso\e;te un pian ̀ nfofolit
`n giulgiuri, ca de ̀ nmorm]ntare, l]ng[
tabelul de biologie social[ afi;at de Lu-
ciana. Liviu Scripor atac[ direct banii
negri ai medicilor, Katalin Moldvay
completeaz[ recviemul cu un teanc de
suflete trimise dincolo “`n numele iu-
birii”, iar Zsolt Durucsó vine cu cea
mai abstract[ viziune, dou[ “por\i”, una
suger]nd un “lol” sardonic.

Dincolo de o perdea sub\ire sunt
opere clasice. Dar perdeaua e g[urit[
strategic. Venind dinspre galeria tre-
cutului, privitorul descoper[ prezentul.
Cel artistic, povestindu-l pe cel din ac-
tualitatea zilnic[.

Vasile A.

Bienala “Alb negru `n Cotidian” ofer[
o viziune acut[ asupra lumii de azi
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Solistul nicolae Mure;an a primit
"Diploma genera\ia de Aur"

Solistul de muzic[ popular[
Nicolae Mure;an nu necesit[ prea
multe prezent[ri. Palmaresul s[u
artistic ;i numeroasele prezen\e la
posturile na\ionale de televiziune
;i pe scenele din str[in[tate repre-
zint[ adev[rata sa carte de vizit[.
Despre num[rul impresionant de
fani s[ nici nu vorbim.

Presta\iile sale deosebite `n calitate
de sol al folclorului codrenesc autentic l-
au f[cut deosebit de popular, dar ;i apre-
ciat ̀ n cercurile de specialitate. Ca urmare
a acestui fapt, distinc\iile ob\inute vin s[
aduc[ o mul\umire sufleteasc[ celui care
de zeci de ani a fost culeg[tor ;i interpret
de folclor codrenesc.

Al[turi de mari arti;ti

Recent am fost vizita\i la redac\ie de
interpret ;i a ̀ ncercat s[ ne fac[ p[rta;i la
bucuria sa recent[.

Dup[ cum ne-a spus, `n urm[ cu o
s[pt[m]n[, Nicolae Mure;an a participat
la Bucure;ti, la un megaspectacol g[zduit
de Sala Palatului. Manifestarea folcloric[
a fost organizat[ de Ministerul Culturii
;i Patrimoniului Na\ional sub genericul
"Gala Muzicii Populare".

Afirma\ia interpretului cu privire la
sintagma de megaspectacol a fost argu-
mentat[ solid. Pe scena s[rb[torii au urcat
aproximativ 500 de arti;ti amatori ;i pro-
fesioni;ti, iar asisten\a a fost compus[ din
peste 4000 de spectatori. Au participat ;i
cinci ansambluri folclorice. Spectacolul
a fost unul "fluviu" ;i a avut durata de
peste 10 ore.

Cu prilejul acestui spectacol maraton,
interpretul de muzic[ popular[ codre-
neasc[ de la noi din jude\ a ob\inut "Di-
ploma Genera\ia de Aur" ;i trofeul - pen-
tru `ntreaga sa activitate artistic[.

Se cuvine subliniat faptul c[ `n acest
spectacol de gal[ Nicolae Mure;an a evo-
luat al[turi de nume mari ale muzicii po-
pulare rom]ne;ti precum< Irina Loghin,
Maria Ciobanu, Gheorghe Ro;oga, Sofia
Vicoveanca, Nicolae Sab[u, Angela Buciu,
Florica Ungur, Tiberiu Ceia ;i mul\i al\ii. 

A;a cum a subliniat interlocutorul,
`n acest eveniment aflat la prima edi\ie
au fost invita\i soli;ti de muzic[ popular[
care s[ reprezinte toate genera\iile. Se

consider[ fericit c[ a ajuns la aceast[
v]rst[, fiind o onoare pentru el s[ fie con-
temporan cu nume mari ale folclorului
rom]nesc men\ionate mai sus. Al[turi de

ace;tia intr[ `n Panteonul de Aur al artei
interpretative ;i a folclorului rom]nesc.

Diploma primit[ recent o consider[
ca o recunoa;tere a talentului s[u ;i a me-

ticulozit[\ii dovedite `n valorizarea fol-
clorului, acest tezaur care trebuie dus mai
departe, a;ezarea lui `n "vitrina"
perenit[\ii.

Palmares bogat

Nicolae Mure;an este m]ndru de fap-
tul c[ prin str[dania sa a reu;it de at]tea
ori s[ intre ̀ n sufletele ;i inimile publicu-
lui rom]nesc din \ar[ ;i din str[in[tate,
aduc]nd ̀ n fa\a spectatorilor ;i ascult[to-
rilor nestematele folclorului codrenesc
de la noi din jude\. Al[turi de aceast[ dis-
tinc\ie ob\inut[, Nicolae Mure;an ne-a
adus ̀ n aten\ie ;i c]teva din trofeele ob\in-
ute `n timp precum cele din anii< 1983 -
la "Toamna cultural[ B[c[uan[", ̀ n 1984
- la "Steaua Dun[rii" - Gala\i> 85 - "Floarea
din Gr[din[", acesta din urm[ men\ionat
fiind cel mai mare concurs de interpretare
din zonele folclorice rom]ne;ti la mo-
mentul respectiv.

Aceste lucruri frumoase care s-au
`nt]mplat ̀ n via\a artistului nu-i dau voie
s[ pun[ lini;tit capul pe pern[, ci ̀ l oblig[
s[ contribuie ;i pe mai departe la p[stra-
rea ;i promovarea valorilor folclorului
autentic, s[ r[m]n[ un model de seriozi-
tate ;i perseveren\[ pentru genera\iile ti-
nere de soli;ti.

Un posibil festival de muzic[ 
popular[ la Satu Mare

Ca proiect imediat, Nicolae Mure;an
;i-a propus ca `mpreun[ ;i cu sprijinul
Consiliului Jude\ean ;i al Centrului Ju-
de\ean pentru Conservarea ;i Promova-
rea Culturii Tradi\ionale Satu Mare s[ or-
ganizeze la Satu Mare un festival al c]nte-
cului popular. 

~n `ncheierea relat[rii sale, Nicolae
Mure;an a \inut s[-;i anun\e fanii ;i pe
aceast[ cale c[ `n Noaptea ~nvierii poate
fi urm[rit la televizor, `ncep]nd cu ora 0
;i 50 de minute, la o nou[ `nt]lnire cu
arti;ti de marc[, `n emisiunea intitulat[
generic "La masa de Pa;ti".

:i pe aceast[ cale artistul dore;te tu-
turor s[tm[renilor mult[ s[n[tate, lini;te
;i lumin[ `n suflete, S[rb[tori Fericite.

Ioan Ani\a;  

Oamenii pot să se vindece într-
adevăr în biserici atunci când ating
sfintele moaşte sau sanctuarele.
Oamenii de ştiinţă din Petersburg
au dovedit-o şi au descoperit şi me-
canismul “material” al acestui fe-
nomen divin.

“O rugăciune este un remediu puter-
nic”, spune Valeri Slezin, şeful Laborato-
rului de Neuropsihofiziologie al Institu-
tului de Cercetare şi Dezvoltare Psihoneu-
rologică Bekhterev din Petersburg . “Ru-
găciunea nu numai că reglează toate pro-
cesele din organismul uman, ea repară şi
structura grav afectată a conştiinţei“, spune
acesta.

~n timpul rug[ciunii, 
c[lug[rilor li se “stinge” 
cortexul cerebral

Profesorul Slezin a făcut ceva de ne-
crezut – a m[surat puterea rugăciunii. El
a înregistrat electroencefalogramele unor
călugări în timp ce se rugau şi a captat un
fenomen neobişnuit – “stingerea” completă
a cortexului cerebral. Această stare poate

fi observată numai la bebeluşii de trei luni,
atunci când se află lângă mamele lor, în si-
guranţă absolută. Valeri Slezin a numit
aceast[ stare necunoscută “trezire uşoară,
în rugăciune” şi a dovedit c[ are o impor-
tanţă vitală pentru orice persoană.

Este un fapt cunoscut că bolile sunt
cauzate mai ales de situaţii negative şi
afronturi care ne rămân înfipte în minte.
În timpul rugăciunii, însă, grijile se mută
pe un plan secundar sau chiar dispar cu
totul. Astfel, devine posibilă atât vindeca-
rea psihică şi morală, cât şi cea fizică.

Slujbele bisericeşti ajută şi ele la ame-
liorarea sănătăţii. Inginera şi electrofizi-
ciana Angelina Malakovskaia, de la Labo-
ratorul de Tehnologie Medicală şi Biolo-
gică a condus peste o mie de studii pentru
a afla caracteristicile sănătăţii unor enoriaşi
înainte şi după slujbă. A rezultat că slujba
în biserică normalizeaz[ tensiunea şi va-
lorile analizei sângelui.

Apa sfin\it[ ;i rug[ciunea 
au propriet[\i vindec[toare

Se pare că rugăciunile pot să neutra-
lizeze chiar şi radiaţiile. Se ştie că după ex-

plozia de la Cernobîl, instrumentele de
m[sură pentru radiaţii au arătat valori care
depăşeau capacitatea de măsurare a in-
strumentului.

În apropierea Bisericii Arhanghelului
Mihail, însă, aflată la patru km de reac-
toare, valoarea radiaţiilor era normală.

Oamenii de ştiinţă din Petersburg au
confirmat, cu ajutorul experimentelor
efectuate, că apa sfinţită, semnul Crucii şi
bătutul clopotelor pot să aibă, de aseme-
nea, proprietăţi vindecătoare. “ Ultrasu-
netele emise de clopotele care bat omoară
viruşii de gripă, hepatită şi tifos. Proteinele
viruşilor se încovoaie şi nu mai poartă in-
fecţia”, susţine A. Malakovskaia.

Semnul crucii are un efect şi mai sem-
nificativ< omoară microbii patogeni (ba-
cilul de colon şi stafilococi) nu numai în
apa de la robinet, ci şi în râuri şi lacuri.
Este chiar mai eficient decât aparatele mo-
derne de dezinfecţie cu radiaţie magnetică.
Laboratorul ştiinţific al Institutului de Me-
dicină Industrială şi Navală a analizat apa
înainte şi după sfinţire. A rezultat că dacă
se citeşte rugăciunea Tatăl Nostru şi se face
semnul Crucii asupra apei, atunci concen-
traţia bacteriilor dăunătoare va fi de o sută
de ori mai mică. Astfel, recomandările or-

todoxe de a binecuvânta orice mâncare
sau băutură nu au numai o valoare spiri-
tuală, ci şi una preventivă.

Apa sfinţită nu este numai purificată,
ci ea îşi schimbă şi structura, devine in-
ofensivă şi poate să vindece. Aceasta se
poate dovedi cu aparate speciale.

“Spectrograful indică o densitate op-
tică mai mare a apei sfinţite, ca şi cum
aceasta ar fi înţeles sensul rugăciunilor şi
l-ar fi păstrat. Aceasta este cauza acestei
puteri unice de a vindeca. Singura limită
este că vindecă numai pe cei credincioşi.
Apa «distinge» nivelul de credinţă al oa-
menilor”, spune A. Malankovskaia. “Atunci
când un preot sfinţeşte apa, densitatea op-
tică este de 2,5 ori mai mare, atunci când
sfinţirea este efectuată de o persoană cre-
dincioasă laică, numai de 1,5 ori mai mare,
dar cu un om botezat şi necredincios, fără
cruce la gât, schimbările au fost nesemni-
ficative”, a adăugat aceasta. 

De fapt, oamenii de ştiinţă au fost ca-
pabili să măsoare unele efecte ale rugăciu-
nii, dovedind cu mijloacele ştiinţifice ac-
tuale ceea ce Sfinţii Părinţi au trăit, prin
propriile experinţe, încă de acum 2000 de
ani.

Text prelucrat de Gheorghe M.

Presta\iile sale deosebite `n calitate de sol al folclorului codrenesc
autentic l-au f[cut deosebit de popular, dar ;i apreciat ̀ n cercurile de
specialitate. Ca urmare a acestui fapt, distinc\iile ob\inute vin s[ aduc[
o mul\umire sufleteasc[ celui care de zeci de ani a fost culeg[tor ;i
interpret de folclor codrenesc.

Puterea rug[ciunii a fost m[surat[ de oamenii de ;tiin\[
Semnul crucii are un efect şi mai semnificativ< omoară microbii patogeni (bacilul de colon şi stafilococi) nu numai în apa de la robinet, ci şi în râuri şi lacuri
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Patriarhul Daniel, al Bisericii Ortodoxe
Rom]ne, sfin\e;te apa la Boboteaz[
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      ~n ajunul zilei de 15 aprilie, ziua
`n care `n SUA e termenul-limit[
pentru depunerea declara\iilor
fiscale, Departamentul de Justi\ie
(un fel de Parchet General) ;i FBI
au atacat ̀ n plin industria jocurilor
de poker online. Situa\ia survine
pe fondul unei datorii publice de
ordinul zecilor de miliarde de
dolari, pe care administra\ia
Obama ̀ ncearc[ s[ o acopere prin
orice mijloace.

      Departamentul de Justiţie împreună
cu FBI au închis cele mai populare trei
site-uri de poker din America - Pokerstars,
FullTiltPoker şi AbsolutePoker, acuzându-
i pe proprietarii acestora de fraudă
bancară, spălare de bani şi nerespectarea
legii americane privind pariurile online.
      Câţiva dintre patroni au fost arestaţi
în SUA, cei mai mulţi nefiind însă

rezidenţi americani. Panica s-a răspândit
în rândurile milioanelor de jucători de
poker online din SUA, dar şi din Europa,
după ce un val de cereri de retragere a
banilor de pe site-uri nu a putut fi onorat
de către companiile respective, pentru că
procurorii le-au blocat 76 de conturi
bancare din 14 ţări. În mai puţin de o zi,
Pokerstars şi-a mutat domeniul de
internet în Europa, iar FullTilt a ales
Marea Britanie.
      Jocurile de poker merg înainte, dar
fără jucătorii americani, care nu mai au
acces la ele. Site-urile din SUA au dat
asigurări că europenii nu au motive să se
teamă pentru banii lor, că pot juca liniştiţi
în continuare, dar că cei care vor să-şi
retragă banii vor trebui să aştepte o
perioadă de până la 30 de zile pentru
onorarea tranzacţiilor. 
      Acţiunea de suprimare a celor mai
mari trei site-uri de poker online se înscrie
într-un lung război declanşat de industria
americană a cazinourilor (cu centrul în

Las Vegas), care şi-a văzut lovite puternic
interesele financiare o dată cu apariţia
pokerului pe internet. În 2006, beneficiind
de un lobby puternic în Congresul SUA,
cazinourile au reuşit să obţină prima
victorie, prin aprobarea unei legi care
interzicea băncilor să proceseze plăţi ale
cetăţenilor americani către site-uri de
jocuri de noroc.
      FBI şi procurorii americani îi acuză
pe patronii site-urilor că au păcălit băncile
americane, deghizând tranzacţiile cu bani
pentru poker în tranzacţii obişnuite, cu
firme de comerţ online. Site-urile de poker
s-au folosit de firme fantomă, de mituirea
unor firme reale de comerţ electronic sau
chiar de mituirea directă a unor bănci.
      Specialiştii în drept susţin că
procurorilor le va fi greu să demonstreze
vinovăţia celor trei camere de poker,
pentru că legea nu este foarte clară şi
pentru că firmele nu au sediul în SUA.
FBI cere site-urilor daune de 3 miliarde
de dolari, care vor intra la buget.

       Preşedintele rus Dmitri Medvedev este
eroul unui clip postat pe YouTube, care îl
arată dansând pe melodia American Boy
a formaţiei ruse Kombinaţia. Clipul îl
prezintă pe Medvedev mişcându-se în
mod ciudat pe ritmurile unei melodii din
anii '90. Versurile vorbesc despre dorinţa
unei tinere rusoaice de a părăsi Rusia tot
mai săracă pentru a trăi alături de un
american. Unii dintre cei care au vizionat
filmul comentează că Medvedev "arată de
parcă ar fi înghiţit un băţ", iar alţii compară
prestaţia artistică a preşedintelui cu cea a
lui Boris Elţîn, care s-a urcat beat pe o
scenă în timpul campaniei prezidenţiale
din 1996.
       Vladimir Putin, cel mai probabil viitor
rival al lui Medvedev în campania
prezidenţială din 2012, s-a ferit să danseze,
preferând să ia parte la antrenamentul a
două echipe de hochei. Astfel, premierul
rus Vladimir Putin şi-a îmbogăţit imaginea
de atlet cu o nouă ipostază - şi-a pus
patinele şi a jucat hochei pe gheaţă cu
copiii. Purtând un echipament albastru-
roşu cu numărul 11 şi numele Putin,
premierul rus a trimis de două ori pucul
în plasă în timpul antrenamentului
tinerilor hocheişti.

       Un oficial republican se confruntă cu
numeroase apeluri la demisie în California
după ce a difuzat un montaj fotografic în
care figura preşedintelui Barack Obama
este suprapusă peste fotografia unui pui
de cimpanzeu. Alice Huffman,
preşedintele NAACP, principala
organizaţie pentru apărarea drepturilor
civice ale afroamericanilor, a criticat
fotografia şi a cerut demisia autorului
acesteia, Marilyn Davenport, membră a
comitetului Partidului Republican din
comitatul Orange (la sud de Los Angeles)
şi membră a curentului ultraconservator
"Tea Party". "Reprezentarea preşedintelui
în SUA altfel decât ca o fiinţă umană nu
poate fi considerată decât rasistă", declară
ea într-un comunicat. Alte două asociaţii
pentru apărarea drepturilor civice s-au
alăturat criticilor şi i-au cerut lui
Davenport demisia. Fotografia, difuzată
prin e-mail, are următoarea legendă<
"Acum înţelegem de ce nu există un
certificat de naştere", o referire la mişcarea
republicană care pune la îndoială naşterea
preşedintelui Obama în SUA.
       Luni seara, Davenport şi-a prezentat
scuzele, fără a demisiona însă. "Tuturor
concetăţenilor mei şi tuturor persoanelor
care au văzut e-mailul şi care s-au simţit
ofensate, le cer umil scuze pentru

comportamentul meu imprudent".
       Republicana asigură că este "o creştină
imperfectă care încearcă să dea ce este mai
bun în ea pentru a-l slăvi pe Christos" şi
promite să nu mai facă vreodată "aceeaşi
greşeală". Potrivit unuia dintre colegii săi
republicani, Davenport ar fi primit

ameninţări cu moartea după această
polemică.Preşedintele comitetului
republican din comitatul Orange, Scott
Baugh, a condamnat vehement mesajul
colegei sale. El a avertizat totuşi că legea
californiană îi interzice să o demită din
funcţie. 

      Un fost ministru nepalez, în vârstă de
82 ani, va încerca să escaladeze Everestul,
propunându-şi să devină cel mai vârstnic
alpinist care reuşeşte să urce pe cel mai
înalt pisc al lumii (8.848 m). Shailendra
Kumar Upadhyaya, care a fost ministru
de externe şi reprezentant permanent al
Nepalului la ONU între anii 1970 şi 1980,
vrea să atragă atenţia asupra capacităţii
persoanelor vârstnice de a escalada
"acoperişul lumii".
      "Alpinismul este deseori asociat cu
forţa fizică. Însă trebuie să ai un mental
puternic pentru a reuşi această
ascensiune", consideră Upadhyaya.
"Vreau să demonstrez că persoanele în
vârstă sunt capabile de asemenea
performanţe. Când am spus că vreau să
escaladez Everestul, oamenii nu m-au
crezut. Însă sunt decis să ating vârful", a
adăugat octogenarul nepalez, luni la
Kathmandu, înaintea plecării către
Everest. Acest alpinist cu părul alb, care
va fi însoţit de cinci ghizi şi şerpaşi, va
începe ascensiunea pe 28 aprilie, de la
tabăra de bază de pe Everest.
      Dacă va reuşi să ajungă până în vârf,
Shailendra Kumar Upadhyaya va doborâ
recordul compatriotului său Min Bahadur
Sherchan, care a reuşit să escaladeze
Everestul în 2008, la vârsta de 76 ani.

Medvedev danseaz[ pe
ritmurile American Boy

La 82 de ani, un fost
ministru nepalez vrea

s[ escaladeze Everestul

      Fidel Castro a confirmat că renunţă
la conducerea Partidului Comunist
Cubanez (PCC), cerând să plece din
comitetul central. "Raul (Castro) ştie că
nu voi accepta nicio responsabilitate în
cadrul partidului", a declarat el într-un
text publicat pe site-ul Cubadebate.cu
pentru a explica absenţa sa din noul
comitet central al PCC ales luni, la cel
de-al şaselea congres al partidului.
      Castro, în vârstă de 84 de ani, a fost
prim-secretar al comitetului central al
PCC de la înfiinţarea partidului, în 1965.
      Al şaselea congres al Partidului
Comunist Cubanez (PCC, partid unic)
a aprobat programul de reforme şi
deschiderea propuse de preşedintele Raul
Castro pentru a "rectifica" modelul
socialist în vigoare de jumătate de secol.
Fidel Castro i-a cedat conducerea PCC
fratelui său, Raul, căruia i-a transmis deja
atributele prezidenţiale, în 2006, din
motive de sănătate.

Fidel Castro renun\[ 
la conducerea Partidului

Comunist Cubanez

       Secretarul american de stat Hillary
Clinton a oferit propria sa versiune de
protocol în cursul unei întâlniri cu familia
imperială a Japoniei - o strângere de mână
şi un sărut pe obraz. Venită să exprime
susţinerea Statelor Unite faţă de o Japonie
îndurerată, Clinton şi-a asumat libertatea
de a o săruta pe Împărăteasa Michiko pe
obraz şi de a-i strânge mâna Împăratului
Akihito, relatează portalul 7sur7. Oficialul
american nu s-a înclinat, aşa cum cere
protocolul.
       Preşedintele american Barack Obama
a ales să se încline în faţa Împăratului nipon
în cursul unei vizite în arhipelag, în
noiembrie 2009. El a fost criticat vehement
de opozanţii săi conservatori, care au văzut
în acest gest o dovadă de slăbiciune a SUA
sub conducerea sa. Casa Albă a explicat să
preşedintele nu a făcut decât să respecte
tradiţia niponă. Japonezii au un respect
imens pentru Împărat. Potrivit legendei,
Akihito este al 125-lea suveran dintr-o
dinastie apărută în secolul al VII-lea şi este
descendentul direct al zeiţei soarelui,
Amaterasu. Abia în 1945, după capitularea
Japoniei în faţa aliaţilor, Hirohito, tatăl lui
Akihito, a renunţat la statutul divin.
       Potrivit Constituţiei japoneze, intrată
în vigoare după Al Doilea Război Mondial,
împăratul este "simbolul naţiunii şi unităţii
poporului". Deşi este oficial şeful statului,
el a avut numai un rol onorific şi nu exercită
nicio funcţie publică.

       Magnatul Bill Gates, proprietarul
companiei Microso, care se afla în
croazieră pe un râu din bazinul
amazonian, a fost nevoit să îşi întrerupă
vacanţa, după ce autorităţile braziliene au
expulzat membrii echipajului vaporului,
pentru că nu aveau permise de muncă,
potrivit poliţiei. Gates şi cei câţiva prieteni
ai săi, membri ai personalului Microso,
potrivit presei locale, aveau vize turistice
de călătorie. Dar membrii echipajului
navei, controlat în apropiere de oraşul
Manaus, pe Rio Negro, nu aveau permise
de muncă, a anunţat poliţia federală. Astfel,
autorităţile braziliene au amendat grupul
şi i-au oferit trei zile să părăsească ţara,
ceea ce s-a întâmplat marţi. Bill Gates şi-
a mai petrecut vacanţe în bazinul
amazonian, în Brazilia, în 2007 şi 2009.

Hillary Clinton a înc[lcat
protocolul japonez

Bill gates a fost dat
afar[ din Brazilia

      După căsătoria cu prinţul William,
Kate Middleton va deveni a treia cea mai
frumoasă figură regală din istorie, potrivit
unui sondaj realizat de site-ul
BeautifulPeople.com. Viitoarea soţie a
prinţului William o va detrona în
clasament pe mama acestuia, prinţesa
Diana, care ocupă doar locul al patrulea.
      91% dintre cei 127.000 de oameni care
au luat parte la sondaj au căzut de acord
că cea mai frumoasă prinţesă din istorie
a fost Grace de Monaco, pe numele său
adevărat Grace Kelly, soţia prinţului
Rainier III şi actriţă câştigătoare de Oscar.
Ea este urmată îndeaproape de regina
Rania a Iordaniei, care a obţinut 90% din
voturi. Podiumul este completat de Kate
Middleton, cu 84% din voturi, răposata
prinţesă Diana aflându-se pe locul al
patrulea, 82% din voturi.
      În clasamentul celor mai frumoşi
bărbaţi de os domnesc conduce Prinţul
Carl Philip al Suediei, cu 88% din voturi,
urmat de Prinţul Andrea de Monaco, 80%
din voturi, şi Prinţul Frederick al
Danemarcei, 76% din voturi. Prinţul
Harry ocupă locul al patrulea iar prinţul
William se află cu două locuri mai jos în
topul frumuseţii decât viitoarea lui soţie
- pe locul al cincilea.

Kate Middleton 
a detronat-o pe Lady

Diana în topul celor mai
frumoase figuri regale

Problemele bugetare ale
Statelor Unite au declan;at
un r[zboi contra pokerului

Obama este comparat cu un cimpanzeu



VEDETE

10 lucruri pe care Kate Middleton 
nu le va mai face dup[ c[s[torie
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Dup[ ce se va c[s[tori cu Prin\ul Wil-
liam, Kate Middleton va deveni Prin\esa
Marii Britanii. Totu;i, a face parte din
familia regal[ nu ̀ nseamn[ doar benefi-
cii, ci ;i restric\ii, anun\[ Yahoo News.
Iat[ zece lucruri pe care Kate nu le va
mai face dup[ ce devine so\ia Prin\ului
William, pe 29 aprilie.
Nu se va mai numi Kate

Dup[ ce va deveni Prin\es[, nimeni
nu i se va mai adresa pe numele de Kate,
ci doar cu titlul “Alte\a sa Regal[ Prin\esa
de Wales”, Catherine, numele s[u real,
sau “Madam”. 
Nu va avea voie s[ voteze

Al[turi de ceilal\i membri ai Casei
Regale, Kate nu va mai avea voie s[ vo-
teze, fiind nevoit[ s[ p[streze o pozi\ie
neutr[ din punct de vedere politic.
Nu va avea voie s[ candideze

Regina Mam[ este singura care se
poate implica politic. Viitoarea Prin\es[
nu va avea voie s[ candideze la nicio
func\ie politic[, prev[d regulile Familiei

Regale.
Nu se va mai putea ascunde de pres[

Casa Regal[ ofer[ publicului infor-
ma\ii din interiorul casei. Prin\esa va fi
`n vizorul presei, a;a c[ va fi nevoit[ s[
fie atent[ la fiecare mi;care pe care o face.
De asemenea, aceasta trebuie s[ men\in[
o rela\ie bun[ cu presa.
Nu va mai avea voie s[ joace 
Monopoly

~n 2008, Prin\ul Andrew, Ducele de
York, a declarat c[ Familia Regal[ nu
poate juca Monopoly acas[, deoarece este
un joc care “d[ dependen\[“. Nu se ;tie
dac[ vreun membru al Familiei Regale a
`nc[lcat aceast[ regul[.
Nu va avea voie s[ spun[ sau s[ fac[ 
ceva controversat

Viitoarea Prin\es[ trebuie s[ aib[
grij[ s[ nu p[teze imaginea Casei Regale
;i `i este interzis s[ primeasc[ mit[.
Nu va avea voie s[ m[n]nce 
crustacee

Familia Regal[ nu m[n]nc[ prepa-

rate din crustacee de teama de a nu se
`mboln[vi sau intoxica.
Nu va avea voie s[ munceasc[

Este cunoscut faptul c[ niciun mem-
bru al Familiei Regale nu are voie s[ aib[
un job. Kate va lucra part-time al[turi
de William, un viitor rege, ;i va fi delegat[
s[ semneze acte `n locul lui, atunci c]nd
acesta nu va fi disponibil.
Nu va avea voie s[ semneze h]rtii 
neoficiale

Dup[ c[s[torie, t]n[ra Kate nu-;i va
mai putea pune semn[tura pe orice. Sem-
narea actelor se face doar dup[ mai multe
verific[ri ale Casei Regale, `n prezen\a
martorilor.
Nu va avea voie s[ m[n]nce tot din 
farfurie

Ca s[ nu-i fie foame, Kate Middleton
va trebui s[ `nve\e s[ m[n]nce c]t mai
repede. Regulile Casei Regale spun c[
atunci c]nd Regina se opre;te din
m]ncat, to\i cei care sunt prezen\i la mas[
trebuie s[ lase jos tac]murile.

Actorul din „Bad Lieutenant” a avut
un weekend de co;mar. Aflat în New Or-
leans, împreună cu so\ia sa, Alice Kim
Cage, starul a provocat vinerea trecut[
un scandal de propor\ii. Beat turtă, Ni-
colas a confundat un bloc de pe strada
Dumaine (din Cartierul Francez al
ora;ului New Orleans) cu o clădire în
care închiriase un apartament.

Contrazis vehement de so\ie, care i-
a explicat că se află la o adresă gre;ită,
Cage a început să urle la ea în mijlocul
străzii, bruscând-o. Potrivit Associated
Press, înfuriat la culme, actorul a început
să lovească apoi ma;inile parcate în calea
lui. Iar când a încercat să urce într-un
taxi, dar a fost oprit de un ofi\er de poli\ie,
starul s-a opus, insultându-l pe poli\ist.

Arestat în cele din urmă pentru vio-
len\ă domestică, tulburarea lini;tii pu-

blice ;i stare de ebrietate în loc public,
Nicolas Cage a fost eliberat sâmbăta tre-
cut[ din închisoarea Orleans Parish, du-

pă ce a plătit o cau\iune de 11.000 de do-
lari – dar este a;teptat la o audiere pe 31
mai în legătură cu acest incident.

nicolas Cage, arestat pentru violen\[ 
domestic[ ;i tulburarea lini;tii publice

De;i artistul nu ;i-a
recuperat bijuteriile
în valoare de
100.000 de dolari
sustrase din casa
lui din New Jersey,
cel pu\in se poate
bucura că autori-
tă\ile americane
l-au arestat pe
făpta;.

Nicholas Tra-
cy, în vârstă de 21
de ani, este acuzat de
intrare prin efrac\ie,
furt ;i tâlhărie din ca-
sa starului Jon Bon
Jovi ;i din locuin\ele
altor trei vecini ai
acestuia. În urma

mai multor sesizări, acesta a
fost prins miercurea trecut[
într-o casă din Middletown
Township, unde se ascun-
dea într-o baie. Ulterior,
lui Tracy i s-a stabilit o
cau\iune de 100.000 de
dolari.

Jaful comis de aces-
ta, pe data de 3 aprilie, a

avut loc într-o perioadă în
care Bon Jovi era plecat în

turneul mondial „The Cir-
cle“, seria de concerte cu cele
mai mari încasări din 2010,
potrivit revistei „Billboard”.
Cântăreţul va sus\ine un
concert ;i la Bucure;ti, pe

10 iulie, alături de colegii săi
de trupă.

Omul de afaceri, care de\ine dreptul
de proprietate asupra mărcii “Trump”, a
depus plângerea împotriva companiei H.
Pixel International Trade la un tribunal
din Tel Aviv. 

Trump a aflat de produsul ce îi poartă
numele de la o angajată care, după o vizită
în Israel, i-a povestit că a văzut reclame
pentru vodca respectivă ce includeau im-
aginea lui. De asemenea, site-ul Trump
Vodka utiliza poze ale acestuia ;i link-
uri către Trump Organization. Niciuna
din aceste ac\iuni nu avea autoriza\ia mi-
liardarului.

Compania ar fi cumpărat licen\a pen-
tru Israel de la un producător de băuturi
alcoolice din SUA. Trump a argumentat

în plângere că, în 2010, compania ame-
ricană a încetat produc\ia sub brandul
Trump pentru că nu a re;it să ajungă la
o cantitate prestabilită. Astfel, licen\a
companiei din SUA a fost revocată, iar
un transfer către Pixel nu a fost autori-
zat.

Plângerea depusă de Trump dezvă-
luie detalii interesante despre modul în
care miliardarul autorizează folosirea nu-
melui său în scopuri comerciale. Printre
produsele sub brandul Trump se regăsesc
linii vestimentare pentru bărba\i, Trump
Vodka, Trump Tea, Trump Mineral Wa-
ter, revista Trump, Trump Home Furni-
ture, Trump Model Management, Trump
Steaks ;i Trump Chocolate.

Donald Trump d[ în judecat[
o companie israelian[ care

produce vodca “Trump”

Ho\ul care l-a pr[dat pe 
Jon Bon Jovi 
a fost prins 

gwyneth Paltrow< “g[titul 
m[ men\ine fericit[ ;i calm[“

Actri\a care ;i-a lansat recent o nouă carte
de bucate numită “Notes From My Kitchen
Table”, a declarat că activită\ile culinare o
men\in calmă ;i fericită. De asemenea, ea a
mărturisit că, în adâncul sufletului, este o
gospodină în stilul celor din anii ‘50, infor-
mează dailymail.co.uk. “Ador să gătesc pen-
tru familia mea”, a declarat vedeta, care, după
lansarea noii sale căr\i de bucate, a intrat în
galeria unor bucătari celebri precum Mario

Batali ;i Jamie Oliver.
Re\etele recomandate

de Paltrow sunt bazate în
special pe legume, dar in-
clud ;i sfaturi despre cum
trebuie gătită o friptură de
pui sau de pe;te sau despre
pregătirea unor deserturi
precum negresele sau clă-
titele.

Gwyneth a mai spus că
este foarte fericită atunci
când este departe de lumi-
na reflectoarelor ;i se re-

trage în bucătăria ei, pegătind cina pentru
so\ul ei ;i cei doi copii ai lor, Apple, în vârstă
de ;ase ani, ;i Moses, în vârstă de cinci ani.
“Gătitul mă face să mă simt calmă ;i fericită,
îmi place să fac lucruri obi;nuite, de rutină.
Dacă sunt stresată, mă apuc de gătit ;i mă
relaxez complet”, a declarat vedeta.

Anul acesta, ea este foarte ocupată cu pro-
movarea celui mai recent film al său, “Co-
untry Strong”, ;i publicând texte noi pe blo-
gul ei Goop.com. “Via\a mea poate fi su-
prarealistă uneori, cum a fost să cânt la pre-
miile Oscar. Este o nebunie. Am făcut mult
prea multe lucruri în ultima vreme. Dar,
săptămâna trecută, eram acasă, în bucătărie,
cu copiii mei, ;i mi-am pus un prosop de
bucătărie pe umăr. Mama lui Brad Pitt m-a
învă\at asta ;i este cel mai bun sfat pe care
mi l-a dat cineva, pentru că este mereu acolo
când găte;ti. A;a că m-am apucat să tai in-
gredientele ;i să pun tăvile în cuptor. Este
totul a;a tactil. M-am sim\it de parcă tocmai
m-a; fi întors în corpul meu”, a mai spus ve-
deta.
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Potrivit revistei americane „Peo-
ple“, cântărea\a ;i actri\a latino-ame-
ricană a fost desemnată anul acesta de
cititori drept cel mai frumos om din
lume.

Într-o perioadă în care cariera ei se
află din nou pe o pantă ascendentă,
marcată de lansarea unui nou album ;i
de includerea ei în juriul popularei
emisiuni „American Idol“, Jennifer Lo-

pez spune că este onorată de titlul acor-
dat de revista „People“. „Este o adevă-
rată nebunie. Rareori mi se întâmplă
să rămân fără cuvinte. Mă simt onora-
tă“, a declarat ea. Mă simt fericită ;i

mândră. Sunt mândră că nu am 25 de
ani!.” În primii cinci clasa\i în topul ce-
lor mai frumo;i oameni din lume au
intrat ;i Zac Efron, Reese Witherspoon,
Jessica Simpson ;i Mandy Moore.

Jennifer Lopez, cea mai 
frumoas[ din lume

John Travolta 
savureaz[ deja rolul
mafiotului John gotti

Actorul care îl va interpreta în acest
an pe celebrul ;ef mafiot John Gotti, în-
tr-un film regizat de Nick Cassavetes, a
declarat, mar\i, la New York, că “savu-
rează” deja acest rol. “Este vorba de o po-
veste pasionantă, care nu a fost încă po-
vestită în această \ară”, a declarat starul
american într-o conferin\ă de presă, la
care au fost prezen\i regizorul filmului ;i
John “Junior” Gotti, fiul în vârstă de 47
de ani al fostului cap al mafiei americane,
decedat în închisoare în 2002, la vârsta
de 61 de ani.

Filmul va fi turnat în acest an la New
York ;i se va intitula “Gotti< Three Gene-
rations”. John Travolta, în vârstă de 57 de
ani, cu părul tuns foarte scurt ;i purtând
o cravată verde, a declarat în conferin\a
de presă că John Gotti era un mafiot de
;coală veche, care trăia respectând un
anumit “cod moral”.

Pe parcursul unei “cariere” îndelun-
gate în fruntea uneia dintre cele cinci
mari clanuri mafiote din New York - fa-
milia Gambino, John Gotti ;i-a atras sim-
patia multora, gra\ie elegan\ei ;i spiritului
său. A fost poreclit de presa americană
din epocă “The Dapper Don”, deoarece
îi plăceau hainele scumpe, dar ;i “Teflon
Don”, în virtutea capacită\ii lui uimitoare
de a ie;i triumfător din procesele în care
era acuzat. “Îmi place strălucirea lui”, a
declarat Travolta. “El încânta presa, `;i
încânta propria familie. Avea, desigur,
păr\ile lui întunecate, paranoia lui, teme-
rile lui, riscurile pe care le atrăgea asupra
familiei sale”, a continuat actorul ameri-
can.

Prezent în salonul oficial unde a avut
loc conferin\a ;i înconjurat de numero;i
membri ai familiei sale, John “Junior”
Gotti, care a scăpat el însu;i din multe
procese ce i-au fost intentate de justi\ia
americană, a declarat că dore;te ca por-
tretul tatălui său să fie unul just. 

În 1992, Gotti a fost găsit vinovat de
săvâr;irea a 13 crime, conspira\ie în ve-
derea săvâr;irii de crime, pariuri ilegale,
;antaj, evaziune fiscală etc. El a fost con-
damnat la închisoare pe via\ă, unde a ;i
murit de cancer, 10 ani mai târziu. 

Manechina olandez[ este una dintre
cele 100 de persoane selec\ionate de o
companie olandeză de turism spa\ial
pentru a zbura în cosmos în 2014.

Îngera;ul Victoria’s Secret se va afla
printre primii pasageri care vor ajunge
în spa\iu prin intermediul companiei
Space Expedition Curaçao. Evident că o
asemenea experien\ă este unică, fapt pen-
tru care Doutzen se consideră a fi o no-
rocoasă< „Munca mea m-a dus în cele
mai frumoase locuri de pe Pământ, dar
se pare că nimic nu e mai frumos ca Terra
văzută din spa\iu. Astronau\ii care au
fost suficient de noroco;i să treacă prin
această experien\ă spun că î\i schimbă
via\a. De abia a;tept să merg ;i eu“, a spus
topmodelul.

Doutzen Kroes (26 de ani), este am-
basador al Dance4Life, un program de
educare a tinerilor despre SIDA ;i HIV.
Ea este căsătorită cu DJ Sunnery James
;i a născut în ianuarie primul său copil.

Topmodelul
Doutzen Kroes
va zbura 
în spa\iu

Ea are forme apetisante, iar el
este unul dintre cei mai sexy bărba\i
din lume. Nu e de mirare că cei de
la Pepsi i-au ales pe Sofia Vergara
;i pe David Beckham să facă echipă
în noua lor campanie publicitară.

În reclamă, actri\a columbian[
stă la soare îmbrăcată într-un cos-
tum de baie întreg ;i deodată vede
o tânără care bea suc. Înnebunită

de poftă, vrea să-;i cumpere ;i ea,
dar e foarte multă lume care stă la
coadă ;i se gânde;te să posteze pe
Twitter un mesaj că tocmai l-a vă-
zut pe Beckham. 

Toată lumea vede mesajul ei ;i
fuge să dea ochii cu el. Ea merge la
stand s[ cear[ o b[utur[ r[coritoare
;i la scurt timp chiar îl vede pe Bec-
kham juc]ndu-se cu o minge l]ng[

;ezlongul ei.
Reclama se încheie cu actri\a

care bea suc ;i zâmbe;te. 
“Mi-am început cariera în di-

vertisment cu mul\i ani în urmă
cu o reclamă pentru aceea;i marc[
de r[coritoare care a devenit foarte
cunoscută în Columbia ;i e fan-
tastic să mai fac asta încă o dată”, 
a declarat Sofia.

Sofia Vergara ;i David Beckham, împreun[
`ntr-o reclam[ la b[uturi r[coritoare

Re;edin\a Playboy,
focar de infec\ie

Oficialii Casei de Sănătate din Los
Angeles au deschis o anchetă, după ce
câ\iva zeci de invita\i care au călcat pragul
re;edin\ei lui Hugh Hefner s-au îmbol-
năvit acum două luni. Se pare că ace;tia
au fost infecta\i cu o bacterie care pro-
voacă “boala legionarilor”, scrie The Huf-
fington Post.

Potrivit medicilor, musafirii lui Hef-
ner au luat parte la o strângere de fonduri
organizată la Re;edin\a Playboy din Be-
verly Hills. Ei au profitat de ocazie ;i au
intrat ;i în piscinele cu apă fierbinte din
incinta grotelor pe care proprietatea le
are. După ce au au participat la întrunire,
invita\ii au început să se simtă rău, acu-
zând simptomele specifice bolii respira-
torii< febră puternică, dureri de cap,
ame\eală.

Aproape jumătate dintre cele 439 de
persoane pe care oficialii din domeniul
sănătă\ii au reu;it să le contacteze prin
intermediul re\elelor de socializare s-au
pricopsit cu “boala legiona-
rului”, însă au reu;it să sca-
pe între timp de bacterie.
De;i invita\ii s-au tratat,
autorită\ile continuă in-
vestiga\ia, pentru a
preîntâmpina astfel
de incidente pe vii-
tor.




