
Oficialii de la Buckingham
Palace caută un asistent care să se
ocupe de nevoile familiei regale şi
ale invitaţilor reginei Elisabeta.
Persoana, care se va ocupa inclusiv
de temperatura apei din cada
reginei şi de alte nevoi mărunte, va
trebui să ofere servicii impecabile,
la "standarde excepţionale". 

Candidatul care va reuşi să
obţină jobul va câştiga circa 17.000
de euro pe an. Potrivit descrierii,
este un job de 40 de ore pe
săptămână. În 2003 a existat un
zvon potrivit căruia prinţul Charles
ar fi avut un servitor care îi punea
pasta de dinţi pe periuţă în fiecare
dimineaţă şi seară.

       Decizia judecătorilor de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
de a recunoaşte şi pe teritoriul
României o decizie din 1955 a
Tribunalului din Lisabona, prin
care Mircea Grigore Lambrino era
recunoscut drept fiu legitim al
regelui Carol al II-lea, îi dă
posibilitatea prinţului Paul de
România (fiul lui Mircea Grigore
Lambrino) să deschidă procese de
revendicare a unor imobile
valoroase.

       Nepotul lui Carol al II-lea şi al
lui Zizi Lambrino, tatăl său fiind
fratele vitreg al regelui Mihai I, Paul
are însă dreptul să revendice
proprietăţi care au aparţinut direct
lui Carol al II-lea. "Castelul
Medieşul Aurit, judeţul Satu Mare,
compus din 1 corp (complet
dărâmat)", apare pe lista din 1948,
elaborat[ de autorit[\ile comuniste,
privind situaţia patrimoniului la
care Paul de România ar putea avea
acum acces în justiţie.

Duminica aceasta, `n 18 fe-
bruarie 2012, ̀ ncep]nd cu ora 15
;i 30 de minute, pe TVR 1, Ni-
colae Mure;an e invitat la emi-
siunea Tezaur folcloric pentru
c[... a sosit vremea amintirilor
dup[ aproape trei decenii ̀ n care
emisiunea a intrat `n casele tu-
turor prin intermediul micului
ecran ;i dup[ mai bine de 35 de
ani de c]nd glasul artistului Ni-
colae Mure;an sc[lda auzul tu-
turor iubitorilor de folclor. Ni-
colae Mure;an este invitat de
M[rioara Mur[rescu, cea care ;i-
a pus amprenta asupra acestei
emisiuni, pentru a dep[na amin-
tiri, lucruri frumoase petrecute
de-a lungul anilor ;i pentru "a ne
aduce aminte cu foarte mare bu-
curie de o zon[ care p]n[ acus’
35 de ani nu a fost a;ezat[ ̀ n locul

`n care s[ fie pre\uit[ la adev[rata
sa valoare, zona Codrului", ne
spune interpretul.

Zurich a devenit cel mai
scump oraş din lume, potrivit
celui mai recent studiu asupra
costului vieţii. Aprecierea masivă
de anul trecut a francului a ridicat
oraşul elveţian patru poziţii în
clasament faţă de anul anterior,
devansând capitala Japoniei.

Geneva, alt oraş elveţian, a
urcat, de asemenea, cu 30% în
ceea ce priveşte costul vieţii,
ajungând la acelaşi nivel cu Osaka.

Atât Elveţia cât şi Japonia au
monede puternice, iar aprecierea
acestora în ultima parte a anului
trecut a transformat oraşele din
cele două ţări în cele mai scumpe
din lume. Acest fenomen s-a
v[zut `n special `n cea mai sigur[
\ar[ european[, `n condi\iile `n
care investitorii au cump[rat
masiv franci elve\ieni.

Papa Benedict al XVI-lea a anun\at nu-
mirea a 22 de membri ai Colegiului Car-
dinalilor. Viitorii cardinali provin din di-
ferite p[r\i ale lumii, iar printre ei se afl[
;i Preafericitul Lucian Mure;an, Arhiepis-
cop Major al Bisericii Rom]ne Unite cu
Roma, Greco-Catolic[ ;i Pre;edinte al
Conferin\ei Episcopilor Catolici din
Rom]nia.

~n cadrul consistoriului care a fost pro-
gramat pe 18 februarie, PF Lucian Mure;an
va primi inelul, bareta ;i br]ul ro;u de Car-
dinal. Este al patrulea consistoriu din tim-
pul pontificatorului Papei Benedict al XVI-
lea. Men\ion[m c[ numirea de cardinal
`nseamn[ de fapt dreptul de a fi ales pap[.

Balurile de F[r;ang se \in lan\ `n tot jude\ul. 
:i prichindeii de la Gr[dini\a 6 Satu Mare 
s-au distrat de minune

Prea Fericitul Lucian
Mure;an este al treilea
cardinal rom]n
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Prin\ul Paul ar putea s[ revendice
Castelul de la Medie;ul Aurit

Regina Elisabeta va avea un asistent care
s[-i verifice temperatura apei pentru baie

Nicolae Mure;an duce `n Capital[ 
tradi\ia ;i c]ntecul codrenesc

Zurich devine cel mai
scump ora; din lume

Videoclipurile Innei au dep[;it un miliard 
de vizualiz[ri pe YouTube

Unele obiecte din inventarul mor-
mintelor gepidice regale descoperite `n
Transilvania pot fi văzute în original timp
de o lună la Muzeul Judeţean Satu Mare
în cadrul expoziţiei “Gepizii. Războinici
și artizani”, care va fi vernisată la 22 fe-
bruarie. Expoziţia găzduiește descoperiri
gepidice din colecţia următoarelor muzee
și institute de cercetări< Institutul de Ar-
heologie „Vasile Pârvan” București, In-
stitutul de Arheologie și Istoria Artei
Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie

a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul
Naţional al Unirii Alba, Muzeul Judeţean
Mureș și Muzeul Judeţean Satu Mare.

În judeţul Satu Mare, cel mai repre-
zentativ context gepidic din epoca hunică
este mormântul nobiliar de femeie de la
Dindești. Defuncta a fost depusă în mor-
mânt cu hainele ei de sărbătoare, cu man-
ta legată de două fibule de mari dimen-
siuni din argint. 

Tot din argint a fost turnată catarama
de pe curea. Statutul de femeie nobilă

este indicat de oglinda din bronz găsit
lângă schelet.

Centrul de greutate al formelor ex-
presiei arheologice se mută în mod ex-
ploziv și spectacular în bazinul Dunării
mijlocii și mai ales în Transilvania. 

Pe lângă morminte fastuoase, spec-
trul arheologic al Transilvaniei este ca-
racterizat și de complexe arheologice mai
modeste, care sugerează intrarea terito-
riului intracarpatic în sfera de dominaţie
a regatului gepid după lupta de la Nedao. 

Fibule apar\in]nd unui prin\ gepid

Denisa Maxim, 
singura elev[ premiat[
la Gala Laurea\ilor

Denisa Mădălina Maxim este elevă în clasa
a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.
Ea a luat premiul I la „Istorie și societate în di-
mensiune virtuală” și "Sesiunea de referate și
comunicări știinţifice ale elevilor din în-
văţământul liceal la disciplina Istorie"
desf[;urate anul trecut.

Inna, un adevărat fenomen ce a schimbat ritmurile pie\ei muzicale interna\ionale, a cucerit
deja cluburile din toată lumea, c];tigând simpatia fanilor din Europa până în Orientul Mijlociu
;i Atlantic. Către sfâr;itul anului 2007, cântărea\a s-a întâlnit cu cei trei producători de la Play&Win,
fapt ce a avut ca rezultat lansarea primului său single, "Hot". În decembrie anul trecut, Inna a fost
desemnată cel mai bun artist din anul 2011, la gala muzicală Les Trophees de la Nuit. Cel mai
popular artist online este Justin Bieber, cu 11 miliarde de vizualizări, urmat de Michael Jackson,
cu 7,6 miliarde, Rihanna, cu 7,4 miliarde vizualizări ;i Lady Gaga, cu 7,1 miliarde de vizualizări.
De asemenea, Enrique Iglesias are 1,9 miliarde de vizualizări, Christina Aguilera - 2,1 miliarde,
Justin Timberlake - 2 miliarde, iar Jennifer Lopez - 2,2 miliarde vizualizări, conform mediafax.ro.
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Muzeul Jude\ean organizeaz[ 
o expozi\ie despre gepiziRegina Elisabeta s-a n[scut la data

de 17 decembrie 1843 ̀ n Germania, des-
cendent[ a unei vechi familii renane al
c[rei arbore genealogic cobora p]n[ `n
secolul al XI-lea. Principesa Elisabeta este
crescut[ simplu, sever chiar, supun]ndu-
se disciplinei riguroase aplicate de bonele
alese de mama sa. Are de asemenea, un
deosebit talent la scris ;i la pictur[. Chiar
`nainte de a se c[s[tori, este interesat[ de
Rom]nia ;i cunoa;te c]\iva tineri afla\i
la studii `n str[in[tate, printre care ;i pe
Vasile Alecsandri, care-i va r[m]ne prie-
ten fidel ;i Majest[\ii sale Regele Carol I
de Rom]nia. Marele poet Vasile Alec-
sandri (1821 – 1890) a scris versurile im-
nului regal, poezia “10 Mai” ;i alte poezii
monarhiste. A pl[tit cu v]rf ;i `ndesat
dup[ 60 de ani de la moartea sa,
comuni;tii nu l-au iertat sco\]ndu-l din
manualele ;colare de limba ;i literatura
rom]n[. 

Dup[ c[s[toria `n 1869 cu Domnul
Carol I, devine Regin[ a Rom]niei
(1881). Dup[ moartea singurului ei copil
(principesa Maria), Elisabeta ̀ ;i alin[ du-
rerea dedic]ndu-se actelor de caritate. Ia
sub protec\ia sa Azilul de orfane “Elena
Doamna”, pune bazele Coloniei de orbi
“Vatra Luminoas[“. ~ncurajeaz[ prin so-
ciet[\ile de binefacere “Furnica”, “Munca”,
“Albina”, “|es[toarea” – producerea ;i
v]nzarea costumelor na\ionale, a p]nzei
\[r[ne;ti, a scoar\elor etc. ~ntemeiaz[ So-
cietatea de binefacere “Elisabeta”, pus[
`n slujba copiilor s[raci. ~n timpul r[zbo-
iului de independen\[, construie;te la
Cotroceni pe cheltuiala sa, dou[ b[r[ci
cu o sut[ de paturi pentru r[ni\i pe care
`i `ngrije;te ca o adev[rat[ sor[ de cari-
tate. Devotamentul s[u i-a atras supra-
numele de “Mama r[ni\ilor”.

Regina Elisabeta nu se amestec[ `n
politic[. O face o singur[ dat[, `n 1891,
c]nd f[r[ s[-;i dea seama de consecin\e,
sus\ine inten\ia de c[s[torie a principelui
mo;tenitor Ferdinand cu Elena V[c[res-
cu, domni;oara ei de onoare. Proiectul
e;ueaz[ ;i, la porunca so\ului ;i sub pre-
textul c[ trebuie s[-;i caute s[n[tatea,
este obligat[, `n iulie 1891, s[ se exileze
la Pallauza, ̀ n Italia, apoi la Neuwied. Se
`ntoarce `n \ar[ `n septembrie 1894 ;i,
p]n[ la sf]r;itul vie\ii, deasf[;oar[ o ac-
tivitate cultural[ intens[, organiz]nd la
Castelul Pele; serate muzicale ;i specta-
cole teatrale la care participau marile per-
sonalit[\i ale vremii.

~nceteaz[ din via\[ la 18 februarie
1916, la Palatul Regal din Bucure;ti, `n
urma unei duble pneumonii. A fost
`nmorm]ntat[ la Curtea de Arge; `n
cript[ al[turi de so\ul s[u, potrivit
dorin\ei sale. Ceremonia a fost `nso\it[
;i orchestrat[ de George Enescu ̀ ntr-o zi
;i o noapte.

S.A.R. Mihai, Secretar Ag. :ef. 
Principal (R) Mure;an Traian

Se `mplinesc 96 de
ani de la dispari\ia
reginei Elisabeta,

so\ia regelui Carol I 

În ultimul sfert al secolului al
IV-lea, se răspândeau la Constan-
tinopol ştiri despre o populaţie
din stepă la care „chiar în primele
zile de la naştere, copiilor li se
brăzdează adânc obrazul cu fie-
rul, pentru ca nimicindu-se în
timp rădăcina părului, să se aco-
pere cu cicatrici şi zbârcituri”. 

Aveau cranii lunguieţe și rase, semn
al supunerii totale și erau „luptătorii
cei mai aprigi dintre toţi, deoarece, se
luptă cu suliţele pe care le aruncă de
departe, iar de aproape lovesc cu sabia
fără să se mai gândească la ei înșiși. În
timp ce se feresc de loviturile fierului,
îl învăluiesc pe dușman într-o plasă de
fire întortocheate și împiedecând îm-
potrivirea lui, îi răpesc orice putinţă
de a se mișca cu caii sau pe jos” relata
ofiţerul roman Ammianus Marcellinus
prin anul 390. 

Centrul imperiului hunic nu
a fost identificat arheologic

Aceasta era imaginea hunilor în
ochii cetăţenilor imperiului roman.
Vestea năvălirii acestei populaţii de ste-
pă se răspândea ca fulgerul pe limesul
Dunărean. Imperiul goţilor lui Erma-
naric, inamicul cel mai temut până
atunci al romanilor, a fost pur și simplu
spulberat în 375 de avalanșa hunică.
Cetele de refugiaţi goţi și diferite ne-
amuri asiatice răspândeau panică și
groază în orașele lumii civilizate. 

După contactele de câteva decenii,
fie ele războinice sau de pace, s-a
nuanţat această imagine. A rămas ce-
lebră descrierea lui Priscos despre o
solie în tabăra lui Attila, unde romanii
au văzut un adevărat „oraș din lemn”,
cu un palat regal, cu o baie după mo-
delul roman. Centrul imperiului hunic

nu a fost până în prezent identificat ar-
heologic. Se presupune că era undeva
între Tisa, Mureș și Crișuri, pe terito-
riul Ungariei sau României.

Gepizii ;i hunii au fost alia\i
`n anii 400

Să vedem care a fost rolul gepizilor
(văzuţi de romani ca un popor sălbatic,
puternic și bine înarmat) în confede-
raţia hunică. Relaţia lui Attila a fost
una specială cu acest popor. Ei l-au aju-
tat practic, sprijinindu-l direct prin
forţa armelor, să ajungă în vârful ie-
rarhiei nomade, în conflictul intern iz-
bucnit după ce Attila l-a ucis cu pro-
priile mâini pe Bleda, fratele său care
a condus până la vremea respectivă
Imperiul Hunic. Conducătorul gepi-
zilor, Ardaric „a fost cel mai de seamă
rege, care din loialitate a participat la
toate consfătuirile hunilor. A fost pre-
feratul lui Attila și a excelat prin cre-
dinţă și sfaturi bune” scria istoricul ro-
man Priscos. Din momentul preluării
puterii de către Attila, gepizii au par-
ticipat la toate expediţiile lor de jaf și
au devenit un adversar de temut al ro-
manilor.

Puterea mereu crescândă a gepizi-
lor în cadrul confederaţiei etnice con-
dusă de huni pare a fi splendid ilustrată
de fibula cu onix de la Şimleu Silvaniei,
care reflectă probabil și ea o imitatio a
costumului de pace imperial, în timp
ce vasele de aur din cel de al doilea te-
zaur de la Şimleu Silvaniei sugerează
recepţionarea de influenţe din mediul
nomad hunic, în punctul culminant al
expansiunii acestora. 

Sub Attila, structura de putere hu-
nică a ajuns în culmea gloriei. Între
anii 441-447 a fost pustiită întreaga Pe-
ninsulă Balcanică< aveau loc expediţii
de jaf, urmate mereu de plata unor tri-

buturi din ce în ce mai uriașe. Încetarea
plăţii tributurilor a provocat o ex-
pediţie de jaf în Gallia, încheiată cu bă-
tălia fără victorie de pe Câmpiile Ca-
talaunice din 20 iunie 451, ultima mare
bătălie a antichităţii. Cu moralul zdro-
bit, Attila s-a îndreptat spre Italia je-
fuind mai multe orașe printre care și
Aquileia, dar a fost obligat să se întoar-
că acasă. A murit în anul 453, în noap-
tea nunţii sale cu prinţesa gotă sau bur-
gundă Ildico, declanșând astfel dez-
membrarea rapidă a înspăimântătoru-
lui, dar efemerului său regat.

30.000 de huni au pierit 
`n lupta de l]ng[ râul Nedao 

Conștienţi de forţa lor, gepizii con-
duși de regele Ardaric s-au răsculat îm-
potriva fiilor lui Attila. În lupta din
anul 454 de lângă râul Nedao din Pan-
nonia, „după multe și grele ciocniri, în
mod cu totul neașteptat izbânda s-a
arătat prielnică gepizilor. Căci aproape
30.000 de ostași huni și de alte neamuri
au pierit de sabia lui Ardaric…” rela-
tează istoricul Iordanes. Ca urmare a
victoriei lor răsunătoare și în virtutea
unui tratat de alianţă încheiat cu Im-
periul de răsărit, sfera regatului gepid
cuprindea Transilvania, bazinul Tisei,
cu capitala la Sirmium.

În judeţul Satu Mare, cel mai re-
prezentativ context gepidic din epoca
hunică este mormântul nobiliar de fe-
meie de la Dindești. Defuncta a fost
depusă în mormânt cu hainele ei de
sărbătoare, cu manta legată de două fi-
bule de mari dimensiuni din argint.
Tot din argint a fost turnată catarama
de pe curea. Statutul de femeie nobilă
este indicat de oglinda din bronz găsit
lângă schelet.

Centrul de greutate al formelor ex-
presiei arheologice se mută în mod ex-

ploziv și spectacular în bazinul Dunării
mijlocii și mai ales în Transilvania. Pe
lângă morminte fastuoase, spectrul ar-
heologic al Transilvaniei este caracte-
rizat și de complexe arheologice mai
modeste, care sugerează intrarea teri-
toriului intracarpatic în sfera de do-
minaţie a regatului gepid după lupta
de la Nedao. Descoperirile oferă în ace-
lași timp o imagine sugestivă a ierarhiei
sociale a structurii de putere gepidă.
Sunt elocvente în acest sens complexele
somptuoase din bazinul Someșului
Mic, de la Apahida și Someșeni.

Regatul gepidic a decăzut odată cu
cucerirea avară a Bazinului Carpatic
în anul 567, când armata regelui Ku-
nimund a fost înfrântă de alianţa lan-
gobardo-avară. Ce s-a întâmplat cu po-
porul de r]nd? Avem indicii clare de
continuitate a unor tradiţii gepidice în
cultura materială a Imperiului Avar.
Gepizii continuă să fie amintiţi în iz-
voarele scrise până la venirea maghia-
rilor, ultima dată fiind pomeniţi în 996,
într-un document al împăratului ger-
man Otto al III- lea. 

Vernisaj `n  22 februarie

Unele obiecte din inventarul mor-
mintelor gepidice regale pot fi văzute
în original timp de o lună la Muzeul
Judeţean Satu Mare în cadrul expoziţiei
“Gepizii. Războinici și artizani”, care
va fi vernisată la 22 februarie. Expoziţia
găzduiește descoperiri gepidice din co-
lecţia următoarelor muzee și institute
de cercetări< Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” București, Institutul de
Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napo-
ca, Muzeul Naţional de Istorie a Tran-
silvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul
Naţional al Unirii Alba, Muzeul Ju-
deţean Mureș și Muzeul Judeţean Satu
Mare.

Robert Gindele, arheolog

Arheologii au descoperit pe un grind din fosta mlaștină Ecedea, l]ng[ Berveni, o așezare gepid[ de mici dimensiuni, cu forme de locuinţe străine, 
cu totul neobișnuite mediului local din vremea respectivă. Locuinţele sunt de suprafaţă, cu un spaţiu destinat locuirii în faţă și cu un grajd pentru vite în spate.

Conștienţi de forţa lor, gepizii conduși de regele Ardaric s-au răs-
culat împotriva fiilor lui Attila. În lupta din anul 454 de lângă râul
Nedao din Pannonia, „după multe și grele ciocniri, în mod cu totul
neașteptat izbânda s-a arătat prielnică gepizilor. Căci aproape 30.000
de ostași huni și de alte neamuri au pierit de sabia lui Ardaric…” re-
latează istoricul Iordanes.
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Prea Fericitul Lucian Mure;an 
este al treilea cardinal rom]n

19 februarie 2012/Informa\ia de Duminic[ 3

Papa Benedict al XVI-lea a
anun\at numirea a 22 de membri
ai Colegiului Cardinalilor. Viito-
rii cardinali provin din diferite
p[r\i ale lumii, iar printre ei se
afl[ ;i Preafericitul Lucian
Mure;an, Arhiepiscop Major al
Bisericii Rom]ne Unite cu Roma,
Greco-Catolic[ ;i Pre;edinte al
Conferin\ei Episcopilor Catolici
din Rom]nia.

~n cadrul consistoriului care a fost
programat pe 18 februarie, PF Lucian
Mure;an va primi inelul, bareta ;i br]ul
ro;u de Cardinal. Este al patrulea con-
sistoriu din timpul pontificatorului Pa-
pei Benedict al XVI-lea. Men\ion[m
c[ numirea de cardinal `nseamn[ de
fapt dreptul de a fi ales pap[.

Numele noilor cardinali

Iată numele noilor purpuraţi<
Mons. Fernando Filoni, prefectul Con-
gregaţiei pentru Evanghelizarea Po-
poarelor> Mons. Manuel Monteiro de
Castro, penitenţiar major> Mons. San-
tos Abril Y Castello, Arhipreot al Ba-
zilicii papale Santa Maria Maggiore>
Mons. Antonio Maria Veglio, președin-
tele Consiliului Pontifical pentru Pas-
toraţia Migranţilor și Itineranţilor>
Mons. Giuseppe Bertello, președintele
Comisiei Pontificale pentru Statul Va-
tican și președintele Guvernatoratului
aceluiași stat> Mons. Francesco Coc-
copalmerio, președintele Consiliului
Pontifical pentru Textele Legislative>
Mons. Joao Braz de Aviz, prefectul
Congregaţiei pentru Institutele de
Viaţă Consacrată și Societăţile de Viaţă
Apostolică> Mons. Edwin Frederik
O’Brien, Pro-Mare Maestru al Ordi-
nului Ecvestru al Sfântului Mormânt
din Ierusalim> Mons. Domenico Cal-
cagno, președintele Administraţiei Pa-
trimoniului Scaunului Apostolic>
Mons. Giuseppe Versaldi, președinte
al Prefecturii Afacerilor Economice ale
Sfântului Scaun> Preafericirea Sa Ge-
orge Alencherry, Arhiepiscop Major

de Ernakulam-Angamaly al Siro-Ma-
labarezilor (India)> Mons. Thomas
Christopher Collins, Arhiepiscop de
Toronto (Canada)> Mons. Dominik
Duka, Arhiepiscop de Praga (Republi-
ca Cehă)> Mons. Willem Jacobus Eijk,
Arhiepiscop de Utrecht (Ţările de Jos)>
Mons. Giuseppe Betori, Arhiepiscop
de Florenţa (Italia)> Mons. Timothy
Michael Dolan, Arhiepiscop de New
York (Statele Unite ale Americii)>
Mons. Rainer Maria Woelki, Arhiepis-
cop de Berlin (Republica Federală Ger-
mană)> Mons. John Tong Hon, Episcop
de Hong Kong (Republica Populară
Chineză).

Programul ceremoniei 
din 18 februarie

Numirea noilor cardinali se va face
s]mb[t[, 18 februarie dup[ urm[torul
program. De la ora 8, ̀ n Pia\a San Pie-
tro - ̀ nt]lnire pentru a intra ̀ n Bazilic[
- pe baz[ de bilet de intrare gratuit>
10<30 – Consistoriu, ̀ n Bazilica Sf]ntul

Petru, `n cursul c[ruia Sanctitatea Sa
papa Benedict va preceda la crearea
noilor Cardinali,  `nm]n]ndu-le
fiec[ruia inelul, bareta ;i br]ul ro;u>
16<30 vizitele de curtoazie – fiecare
Cardinal nou numit prime;te o sal[ ̀ n
Vatican unde poate fi salutat de pele-
rinii care sunt la Roma cu aceast[ oca-
zie. Duminic[, 19 februarie de la ora 9
`n Bazilica Sf]ntul Petru va fi celebrat[
Sf]nta Liturghie de pap[ al[turi de noii
cardinali> de la 12 `n Pia\a San Pietro
– Angelus recitat de Sf]ntul P[rinte.
Luni, 20 februarie de la ora 11 – au-
dien\[ cu Sf]ntul P[rinte, ̀ n Aula Paul
VI din apropierea bazilicii vaticane.

Iuliu Hossu a fost numit 
cardinal `n secret

Anun\ul Papei Benedict al XVI-lea,
`l face pe PF Lucian s[ fie cel de-al treilea
cardinal rom]n, dup[ cardinalul Iuliu
Hossu ;i cardinalul Alexandru Todea,
to\i trei fiind fii ai Bisericii Rom]ne
Unite cu Roma, Greco-Catolice. 

Primul Cardinal rom]n a fost Iuliu
Hossu, n[scut la 30 ianuarie 1885 `n
satul Mila;, jude\ul Bistri\a-N[s[ud.
~n 1969 a refuzat invita\ia de a merge
la Roma, pentru a primi din partea Pa-
pei titlul de cardinal. Motivul pentru
care nu a r[spuns invita\iei este c[ se
temea ca odat[ ajuns acolo s[ nu se
mai poat[ `ntoarce `n \ar[. P]n[ la
urm[ Iuliu Hossu a fost numit de c[tre
Papa cardinal `n secret, “`n pectore”,
pentru a nu-i crea probleme `n \ar[.
Acest fapt a fost f[cut public abia `n
1973. 

Marele patriot ardelean devenise
primul cardinal rom]n din istorie. S-a
stins din via\[ la 28 mai 1970 ̀ n Spitalul
Colentina din Bucure;ti, iar ultimele
lui cuvinte au fost< “Lupta mea s-a
sf]r;it, a voastr[ continu[“.

Al doilea Cardinal rom]n a fost
Alexandru Todea, n[scut la 5 iunie
1912 `n Teleac, jude\ul Mure;. A f[cut
parte dintr-o familie numeroas[ cu 16
copii. Dup[ 22 decembrie 1989, c]nd
s-a consemnat victoria revolu\iei anti-
comuniste de la noi din \ar[, Alexan-

dru Todea ;i-a continuat laborioasa sa
activitate, dar de atunci `n plin[ liber-
tate. A fost numit cardinal la 28 mai
1991, recunosc]ndu-i-se via\a de cre-
din\[ ;i jertf[. La 20 iulie 1994, Papa i-
a aprobat retragerea de la conducerea
Bisericii, din motive de s[n[tate. A tre-
cut `n cele ve;nice la 22 mai 2002.

Lucian Mure;an s-a n[scut 
`n comuna Firiza

Cel de-al treilea cardinal rom]n,
Lucian Mure;an s-a n[scut la 23 mai
1931, ̀ n comuna Firiza, ̀ n prezent car-
tierul Ferneziu, al municipiului Baia
Mare. Numirea sa ca ;i cardinal vine
f[r[ `ndoial[ ca o recunoa;tere a me-
ritelor copilului care nu a renun\at s[
viseze s[ devin[ preot greco-catolic
chiar ;i c]nd Biserica sa fusese decla-
rat[ ilegal[. Este studentul teolog care
a fost exmatriculat f[r[ explica\ii de
regim, din Institutul Teologic Roma-
no-Catolic din Alba Iulia, preotul c[ru-
ia nu i-a fost fric[ s[ intre ̀ n clerul unit,
de;i amenin\area `nchisorii era `nc[
prezent[, episcopul care ;i-a f[cut uce-
nicia de p[stor ̀ n Eparhia de Maramu-
re;, pentru ca mai apoi s[ ajung[ `n
fruntea ̀ ntregii Biserici Greco-Catoli-
ce. 

Inelul de Cardinal 
are un model nou

Conform tradi\iei, Pontiful d[ c]te
un inel “senatorilor Bisericii”, ̀ ns[ p]n[
acum Papa Benedict al XVI-lea a dat
inele realizate dup[ un model folosit
de c[tre Papa Ioan Paul al II-lea. Acesta
avea o form[ dreptunghiular[, cu o
cruce peste. Pentru numirea celor 22
de cardinali a fost aprobat un nou mo-
del, ̀ n form[ de cruce. Inelele sunt rea-
lizate de fra\ii Savi, aurarii la care ape-
leaz[ Sf]ntul Scaun pentru lucr[ri ecle-
ziale. Un astfel de inel cost[ `n jur de
1500 de euro. Fra\ii Savi sunt ;i reali-
zatorii crucii care se afl[ pe toiagul pas-
toral pe care Papa Benedict ̀ l folose;te
la celebr[rile liturgice.

Ionu\ Bl[jean

Anun\ul Papei Benedict al XVI-lea, `l face pe PF Lucian s[ fie
cel de-al treilea cardinal rom]n, dup[ cardinalul Iuliu Hossu ;i car-
dinalul Alexandru Todea, to\i trei fiind fii ai Bisericii Rom]ne
Unite cu Roma, Greco-Catolice. 

Vatican ;i Marea Britanie 
colaboreaz[ pentru 
respectarea religiei

O delega\ie din Marea Britanie a
f[cut zilele trecute o vizit[ Vaticanului,
pentru a aniversa rela\iile diplomatice
dintre cele dou[ state. A fost o vizit[ de
dou[ zile, iar discu\iile dintre Sf]ntul
Scaun ;i delega\ia condus[ de baronesa
Sayeeda Warsi (Membru al cabinetului
și președinte al Partidului Conservator
din Marea Britanie) au fost moderate de
Arhiepiscopul Dominique Momberti
(secretar pentru rela\iile cu statele din
partea Vaticanului). Delega\ia s-a ̀ nt]lnit
;i cu secretarul de stat Cardinalul Tarcisio
Bertone ;i a fost primit[ de Papa Benedict
al XVI-lea.

Ambele p[r\i au c[zut de acord asu-
pra nevoii urgente de ac\iune pentru
`nt[rirea angajamentului universal la li-
bertatea religioas[, ca drept uman fun-
damental, ;i pentru promovarea respec-

tului `ntre toate religiile, `n toate \[rile.
Baronesa a spus c[ ̀ i este fric[ de margi-
nalizarea religiei `n Marea Britanie. Pe
viitor se dore;te o colaborare la comba-
terea intoleran\ei ;i a discrimin[rii pe
baze religioase, oriunde s-ar `nt]mpla.

Conform comunicatului emis de Va-
tican, coment]nd recentele evenimente
din Africa de Nord ;i din Orientul Mjlo-
ciu, acesta relateaz[ “ “Sfântul Scaun și
guvernul Maiestăţii Sale au subliniat im-
portanţa asumării de reforme reale în
spaţiul politic, economic și social, pentru
a se asigura mai bine unitatea și dezvol-
tarea fiecărei naţiuni, răspunzând pozitiv
aspiraţiilor legitime ale multor oameni
pentru pace și stabilitate”. Au mai fost
amintite ;i situa\ia dintre israelieni ;i pa-
lestinieni, conflictul din Somalia la fel ;i
eforturile de reconciliere din Irlanda.

Prima ;edin\[ a Sf]ntului Sinod de anul acesta
Pe data de 16 februarie, Sf]ntul Si-

nod s-a reunit ̀ n ;edin\[ de lucru, pen-
tru prima dat[ `n anul 2012. Lucr[rile
Sf ]ntului Sinod se desf[;oar[ sub
pre;edin\ia Preafericitului P[rinte Pa-
triarh Daniel la Re;edin\a Patriarhal[
din Bucure;ti, `n Sala Sinodal[.

~nt]ist[t[torul Bisericii Ortodoxe
Rom]ne a ̀ nceput prin a-i mul\umi “lui
Dumnezeu pentru binefacerile rev[rsa-
te asupra lucr[rii tuturor ierarhilor din
eparhii, ̀ n \ar[ ;i str[in[tate”, ;i a felicitat
pe cei care au sporit `n fapte bune de
pastora\ie, de misiune ;i de zidire su-
fleteasc[ ;i material[. :i-a exprimat bu-
curia fa\[ de lucr[rile misionare care se
desf[;oar[ `n Eparhiile Patriarhiei
Rom]ne, pentru c[ p[storii de suflete,
ierarhi, preo\i, monahi, ieromonahi, ar-
himandri\i, protosingheli, aduc spe-
ran\[ acolo unde este dezn[dejde ;i
aduc bucurie acolo unde este `ntrista-
re.

Preafericirea Sa a eviden\iat lucrarea
Bisericii de `ntrajutorare care se

desf[;oar[ ̀ n aceste zile ̀ n zonele sinis-
trate pline de z[pad[.
”Tot ceea ce vine în viața noastră și în

comunitate cere de la noi mai multă
responsabilitate și în același timp mai
multă întrajutorare frățească. Să ne ajute
Bunul Dumnezeu ca întotdeauna să lu-
crăm pentru pacea, unitatea și misiunea
Bisericii, întrucât noi suntem doar slu-
jitori, nu suntem stăpâni în Biserică,
suntem chema\i s[ slujim ;i suntem
chema\i s[ aducem harul iubirii Preas-
fintei Treimi la toate nivelurile, eparhial,
protopopie, parohie, m[n[stire, schit,
ca lumea s[ simt[ c[ Dumnezeul nostru
este iubire ;i aceast[ iubire se manifest[
prin cei care au Duhul lui Hristos ;i de-
vin m]inile iubirii lui Hristos pentru
semenii lor” a mai spus Preafericirea
Sa.

Sf]ntul Sinod este cea mai ̀ nalt[ au-
toritate a Bisericii Ortodoxe Rom]ne ;i
este compus din Patriarh ;i to\i mitro-
poli\ii, arhiepiscopii eparhio\i, episco-
pii-vicari patriarhali, episcopii-vicari ;i
arhiereii-vicari `n func\iune. Acesta
`ntrune;te anual cel pu\in dou[ ;edin\e
de lucru, prim[vara ;i toamna.

Numirea lui Iuliu Hossu ̀ n rang de car-
dinal a fost f[cut[ dup[ moartea sa

Alexandru Todea - numit cardinal la
28 mai 1991

Lucian Mure;an ;i-a f[cut ucenicia
de p[stor `n Eparhia de Maramure;

Preafericitul P[rinte Patriarh Daniel 
a eviden\iat lucrarea Bisericii de 
`ntrajutorare care se desf[;oar[ 
`n aceste zile `n zonele sinistrate
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Nicolae Mure;an duce `n Capital[ 
tradi\ia ;i c]ntecul codrenesc
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“Iat[ c[ a sosit vremea amin-
tirilor...” ne spunea zilele trecute
interpretul de muzic[ popular[
codreneasc[ Nicolae Mure;an. 

N[scut odat[ cu Festivalul de la
O\eloaia, povestind cu interpretul Ni-
colae Mure;an descoperi lumea fru-
moas[ a c]ntecului, fa\a bun[ a oame-
nilor, p[trunzi `n sufletul artistului ;i
afli firul vie\ii "b[iatului ce a atins frunza
cu clopu'", a;a cum `l numea mama
M[rioarei Mur[rescu ori de c]te ori co-
dreanul nostru mergea la Bucure;ti.  

C]ntece ;i amintiri - 
Tezaur folcloric

Duminica aceasta, `n 18 februarie
2012, `ncep]nd cu ora 15 ;i 30 de mi-
nute, pe TVR 1, Nicolae Mure;an e in-
vitat la emisiunea Tezaur folcloric pen-
tru c[... a sosit vremea amintirilor dup[
aproape trei decenii `n care emisiunea
a intrat `n casele tuturor prin interme-
diul micului ecran ;i dup[ mai bine de
35 de ani de c]nd glasul artistului Nico-
lae Mure;an sc[lda auzul tuturor iubi-
torilor de folclor. Nicolae Mure;an este
invitat de M[rioara Mur[rescu, cea care
;i-a pus amprenta asupra acestei emi-
siuni, pentru a dep[na amintiri, lucruri
frumoase petrecute de-a lungul anilor
;i pentru "a ne aduce aminte cu foarte
mare bucurie de o zon[ care p]n[ acus’
35 de ani nu a fost a;ezat[ `n locul `n
care s[ fie pre\uit[ la adev[rata sa va-
loare, zona Codrului", ne spune inter-
pretul.

O floare din gr[din[, 
mireasm[ de destin scris 
pe note

Afl[m c[ de fapt frumoasa poveste
de pe micul ecran `ncepea odat[ cu
"Floarea din gr[din[", concursul ce ̀ n a
doua etap[ avea s[ fie mijlocitorul
`nt]lnirii dintre artist ;i codreni ;i
M[rioara Mur[rescu. Floarea din
gr[din[ a fost luat[ de t]n[rul mesager
al Codrului cu nota 10, iar Nicolae Mu-
re;an `;i aminte;te cu drag de aportul
adus de forma\ia de dans popular din
Solduba `n cadrul spectacolului. For-
ma\ia condus[ de Florica Pintea, pe vre-
mea aceea directoare a :colii din Ho-
moroade, a impresionat pe toat[ lumea.
"Atunci M[rioara Mur[rescu avea s[ `i
cunoasc[ pe codreni prin c]ntec, port
popular ;i dan\ul adev[rat al lor, a;a
cum era c]ndva dan\ul la ;ur[...". Des-
cop[r c[ momentul a fost precum
sc]nteia ce aprinde focul, mai ales c[
de-atunci ̀ ncoace nu a mai trecut niciun
an din cei aproape 30 de Tezaur folcloric
`n care codrenii s[ nu fie invita\i dumi-
nic[ de duminic[ la emisiune. 

Codrul va fi mereu leag[nul
c]ntecelor sale

De-a lungul anilor, Nicolae Mure;an
a `ncercat s[ p[streze autenticitatea
mo;tenit[ de la codrenii s[i. Mul\ume;te
ori de c]te ori are ocazia neamului nos-
tru rom]nesc pentru felul ̀ n care ;tie s[
p[streze `n lada de zestre folclorul po-
pular. ~n acea lad[ a g[sit la r]ndul s[u
`n urm[ cu foarte mul\i ani elementele
folclorice care aveau mai apoi s[ cl[de-
asc[ o via\[ de artist, un destin al c]ntu-
lui popular. "C]ntecele mele au spus me-
reu bucuria, iubirea pentru aproape,
pentru natur[ pe care din p[cate nu prea
;tim s[ o respect[m, de;i f[r[ ea nu sun-
tem nimic. Codrul ;i-a aplecat mereu
crengile c]nd am intrat ̀ n el, a fost, este

;i va fi leag[nul c]ntecelor mele", m[rtu-
rise;te Nicolae Mure;an.

Lada de zestre

Artistul ̀ ;i aduce aminte cu drag de
momentele ̀ n care mai mul\i ani la r]nd
a urcat pe scen[ al[turi de binecunos-
cuta interpret[ Leontina Dorca, "o co-
leg[ care a muncit mult pentru a aduce
`n fa\[ mai ales dansul popular din zona
noastr[ ;i nu numai. La `nceputuri, `n
primele emisiuni Tezaur folcloric, am
evoluat al[turi de Ansamblul Cununi\a

;i de marele violonist Ioan Hainal". De-
butul radio vine ̀ n 1977, iar cel pe micul
ecran ̀ n 1981. Pe scena muzicii populare
a c]ntat ani la r]nd la festivaluri din \ar[
;i de peste hotare ;i umple iat[ acum la-
da de zestre cu cele aproape 150 de
c]ntece ce se g[sesc `n fonoteca Radio
Bucure;ti, cu cele trei LP-uri ;i ;apte
CD-uri. Grigore Scarlat a scris ;i o carte
despre via\a artistului – C]ntecul unei
vie\i, via\a unui c]ntec ‘Trecu-i asear[
prin Codru’. ~n paginile volumului sunt
adunate amintiri ale copil[riei cu fru-
muse\ile ei, p[rin\i, fra\i, surori. Din cei

patru fra\i c]\i erau, doar Nicolae a
`mbr[\i;at muzica popular[, `nzestrat
cu talentul de a c]nta, a compune, a pu-
ne ̀ n valoare tot ceea ce Codrul are mai
frumos. 

Versuri cernute de mintea 
;i sufletul artistului

"C]ntecele le-am cules din via\a sa-
tului... Cred c[ destinul meu a fost de a
exprima prin c]ntec frumuse\ea acestei
zone. M-am n[scut odat[ cu Festivalul
de la O\eloaia, avem aceea;i v]rst[ ;i

cred c[ cu fiecare edi\ie `n calendarul
vie\ii codrenilor avem numai de c];ti-
gat" m[rturise;te Nicolae Mure;an. Pri-
vind `n urm[, e lesne de `n\eles c[ via\a
unui artist nu `nseamn[ doar aplauze,
doar z]mbete, ci presupune eforturi,
greut[\i. Nicolae Mure;an crede cu t[rie
c[ insuccesele de care a avut parte i-au
dat mai mult[ putere s[ mearg[ ̀ nainte.
Cu o sinceritate debordant[ `mi spune
c[ oricine poate s[ fie c]nt[re\, dar artist
e doar cel ce se na;te cu acest dar ;i se
zbate p]n[ s[ ajung[ la maturitate. "Am
luat esen\ialul de la cei b[tr]ni, vorbe,
pove;ti, ;i le-am prelucrat p]n[ la a
ob\ine valoarea. Toate c]ntecele inter-
pretate de mine sunt autentice, trecute
prin sufletul meu, prin mintea mea. Ce
e mai frumos dec]t ca lumea s[ c]nte
cu tine? Sim\i c[ nu ai muncit degeaba".  

C]nd se uit[ la fiul s[u, 
se vede pe el `n tinere\e

:tiind c[ fiul s[u, Nicolae Mure;an
Junior e `nzestrat la r]ndul s[u cu acest
dar al c]ntului, am vrut s[ merg dincolo
de barierele carierei profesionale ;i s[ ̀ l
prezint pe artist acas[, `n familia sa, ca
un om normal ca oricare altul, familie
de rom]ni ce crede `n Dumnezeu, `n
bun[tate ;i `n\elegere. "So\ia mea, Au-
rica, asculta `nc[ din tinere\e muzic[
popular[ ;i iat[ c[ s-a m[ritat cu un ar-
tist. Am cunoscut-o ̀ n timp ce culegeam
folclor `n Solduba. Avem doi fii, Florin
Alin ;i Nicolae. Cel mic, Nicu;or, a
`mbr[\i;at cu mare drag c]ntecul nostru
popular. Dac[ poetul Dumitru P[curaru
m[ caracteriza ca fiind un voievod al
Codrului, un adev[rat stejar secular, cre-
de\i c[ din acest stejar va cre;te vreodat[
o salcie sau un plop? Nu! Va cre;te un
alt stejar, care va `mbr[\i;a tot ceea ce a
`nv[\at `n cei ;apte ani de la mama ;i
tata, a;a cum am `nv[\at ;i eu de la
p[rin\ii mei, de la str[mo;ii mei". C]nte-
cele codrene;ti i-au adus aproape pe tat[
;i pe fiu, `i urc[ `mpreun[ pe scen[,
`mbr[ca\i la fel. Vocile le seam[n[
enorm, iar acum, dup[ at]\ia ani de
c]ntec, c]nd se uit[ la fiul s[u tata parc[
se vede chiar pe el `n tinere\e. 

Nicolae Mure;an Junior, fiul
a c[rui stea va str[luci al[turi
de cea a artistului

~n urm[ cu cinci ani, Nicolae Mu-
re;an a "s[rit" gardul la vecini. Face parte
din Ansamblul focloric Mese;ul din
Zal[u, jude\ul S[laj, un ansamblu pro-
fesionist de care, spune artistul, nu exist[
`n jude\ul nostru. "Am intrat ̀ n gr[dina
vecinilor s[l[jeni pentru o anumit[ pe-
rioad[ de timp, dar m[ ̀ ntorc de fiecare
dat[ `napoi acas[ la mine, la codrenii
mei". La 35 de ani de c]nd a urcat pe
scen[, Nicolae Mure;an m[rturise;te c[
`nc[ mai a;teapt[ s[ vin[ un t]n[r in-
terpret la care s[-i poat[ da girul ;i s[-i
spun[ c[ e un adev[rat artist. Crede cu
t[rie c[ steaua fiului s[u va str[luci pen-
tru totdeauna l]ng[ steaua sa ;i c[ Ni-
colae Mure;an Junior e cel mai
`ndrept[\it s[-i duc[ mai departe c]nte-
cele codrene;ti.  

Pentru popularitatea sa, ̀ n ̀ ncheiere
le mul\ume;te marilor realizatori
M[rioara Mur[rescu, Florentina Sat-
mari ;i Elise Stan, echipelor din spatele
camerelor de filmat, redactorilor, presei
`n general, ;i nu `n ultimul r]nd celor
care ̀ l ascult[ cu mare drag c]nt]nd, dar
;i celor care au \inut mereu fr]iele aces-
tui jude\ s[tm[rean ;i au sprijinit inter-
pre\ii muzicii populare. 

A consemnat 
Ioana Pop Vladimirescu

Duminica aceasta, `n 18 februarie 2012, `ncep]nd cu ora 15 ;i 30
de minute, pe TVR 1, Nicolae Mure;an e invitat la emisiunea Tezaur
folcloric pentru c[... a sosit vremea amintirilor dup[ aproape trei de-
cenii ̀ n care emisiunea a intrat ̀ n casele tuturor prin intermediul mi-
cului ecran ;i dup[ mai bine de 35 de ani de c]nd glasul artistului Ni-
colae Mure;an sc[lda auzul tuturor iubitorilor de folclor. 
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Ultimul F[r;ang, adic[ marea petrecere din ultimul week-end
al F[r;angului, care se extindea p]n[ `n noaptea din "mar\ea
desp[r\irii de carne" (latin[< carne vale) este suprapus cu vechea
s[rb[toare a alung[rii iernii.

Balurile de F[r;ang 
se \in lan\ `n `ntreg jude\ul

F[r;angul este perioada de ba-
luri, chefuri ;i petreceri dintre Bo-
boteaz[ ;i Miercurea Cenu;ii,
adic[ `nceputul Postului Pa;telui
la catolici. Ca dat[ de desf[;urare
este strict legat[ de evenimente
religioase importante, totu;i `;i
trage seva din cultele europene
precre;tine. 

Ultimul F[r;ang, adic[ marea petre-
cere din ultimul week-end al F[r;angu-
lui, care se extindea p]n[ ̀ n noaptea din
"mar\ea desp[r\irii de carne" (latin[< car-
ne vale) este suprapus cu vechea
s[rb[toare a alung[rii iernii.

Carnaval ;i Valentine’s Day 
la Centrul de zi Speran\a

La Centrul de zi pentru v]rstnici
Speran\a al Organiza\iei Caritas Satu
Mare, 14 februarie au fost zi de dubl[
s[rb[toare. Al[turi de tradi\ionalul bal
mascat de F[r;ang, asista\ii a marcat ;i
un eveniment mai recent `ncet[\enit `n
zona noastr[, Ziua ~ndr[gosti\ilor.

Festivitatea a fost deschis[ cu parada
m[;tilor, unde prezentatorii au fost cele
dou[ asistente sociale ale centrului, Bri-
gitta Banto ;i Magdalena Hauler. Cum
niciun carnaval nu poate fi autentic f[r[
clovn, era normal ca acesta s[ deschid[
r]ndul. Apoi a venit ;i Zorro, dup[ care
a urmat "un" floare de nu m[ uita. Ce-
lebra acri\[ maghiar[, Karadi Katalin,
care a tr[it `n secolul trecut, venind la
balul mascat de la Centrul Speran\a, a
c]ntat ;i o melodie cunoscut[ din reper-
toriul s[u. Hornarul i-a m]njit pe ceilal\i

cu funingin[, iar \[r[ncu\a rom]nc[ ;i-
a f[cut intrarea pe o melodie popular[.
C[lug[ri\a i-a binecuv]ntat pe to\i, iar
dup[ ea a sosit ;i "un" regina discotecii,
care, a;a cum se poart[ la o fusti\[ scurt[,
chiar dac[ nu i-a fost tocmai u;or s[ um-
ble cu ele, purta s[nd[lu\e cu tocuri. Flu-
tura;ul, zburd]nd prin sal[ pe o melodie
vesel[ vestea mult a;teptata prim[var[,
iar mica vr[jitoare, fiica marelui Oz, le-
a promis spectatorilor c[ le umple por-
tofelul cu bani. 

O veche tradi\ie la indieni spune c[
cel mai v]rstnic b[rbat este ;eful de trib,
iar dac[ este datin[, trebuie respectat[.
Astfel, era ;i normal ca de data aceasta
;eful de trib s[ fie baciu Iosif Sorban, cu
toate c[ d]nsul abia are 90 de ani. Z]na
cea bun[ a z]mbit tuturor, iar chitaristul
mexican a oferit o serenad[. 

Dup[ ce au servit ̀ mpreun[ o gustare
;i apoi ;i ni;te dulciuri ;i c]te un ceai
oferit de Organiza\ia Caritas, fiind toc-
mai Ziua Sf]ntului Valentin, a urmat
dansul ̀ ndr[gosti\ilor, c]nd s-au ridicat
la un vals circa 15 perechi.

Multe m[;ti ingenioase 
la Liceul German

Tradi\ionalul Fasching/Carnaval l-
au s[rb[torit ;i elevii claselor ciclului
primar de la Liceul Teoretic German Jo-
hann Ettinger. La acest[ unitate de
`nv[\[m]nt mult a;teptatul eveniment a
avut loc vineri, 10 decembrie. 

Preg[tirile au `nceput cu cel pu\in o
s[pt[m]n[ ̀ nainte. Copiii, ̀ n cadrul ore-
lor de lucru manual au confec\ionat fel
de fel de mă;ti pentru Carnaval.
Distrac\ia a `nceput diminea\a la ora 10
cu o paradă a costumelor ;i mă;tilor pe

coridoarele liceului, la care au participat
`n jur de 200 de copii `mbrăca\i `n cos-
tumele lor preferate. Pira\i, vampiri,
prin\ese, diferite animale, cavaleri, ma-
jorete, mirese, clovni ;i multe altele s-au
plimbat pe coridoarele liceului ;i au in-
trat ̀ n sălile de clase ale elevilor mai mari
arătându-le costumele ;i mă;tile lor. 

Petrecerea celor mici a continuat
apoi `n sălile de clase unde s-au distrat,
au dansat ;i au primit diplome. 

Elevii Liceului Ham 
Janos au evocat anii ‘60-’80

La Grupul :colar Teologic Romano-
Catolic Ham Janos, conform datinilor
;colii, carnavalul este organizat de fiecare
dat[ de c[tre elevii claselor a X-a, deci ei
au organizat ;i balul mascat din acest an,
care a avut loc la convictul Sf]ntul Alois,
fiind invita\i to\i liceenii ;colii. Ei ;i-au
ales o tematic[ retro, at]t micul lor spec-
tacol distractiv, c]t ;i costumele lor in-
voc]nd perioada anilor '60 - '70 - '80. Ei
au delectat publicul - colegi ;i invita\i -
cu o scenet[ de via\[ ost[;easc[ din acele
vremuri, dup[ care, a;a cum s-a obi;nuit
dintotdeauna ̀ n zona noastr[, i-au servit
pe to\i cei prezen\i cu tradi\ionalele go-
go;i de F[r;ang.

250 de persoane au dansat 
la Viile Satu Mare

Tradi\ionalul bal de F[r;ang de la
Viile Satu Mare s-a desf[;urat s]mb[t[,
11 februarie. Dup[ cum am aflat de la
viceprimarul Szucs Szabolcs ;i de la
Huszti Iuliu, la balul de F[r;ang din acest
an au confirmat participarea 250 de per-

soane ;i c]\iva invita\i. Pentru a-i scuti
de g]nduri privind m]ncarea ;i b[utura
(a;a cum se ̀ nt]mpl[ ̀ n mai multe loca-
lit[\i precum Halmeu, Turulung ;.a.),
organizatorii balului au propus un me-
diu. Meniul a constat din aperitiv - chif-
tele, ;ni\ele, caltabo;, s]ngerete, br]nz[
telemea ;i m[sline, o ciorb[ \[r[neasc[
;i piure de cartofi cu friptur[ din carne
de porc, `nso\it[ de acritur[ asortat[.
Este de remarcat faptul c[ s-a servit nu-
mai p]ine de cas[. Drumul m]nc[rurilor
a fost deschis de p[linc[ ;i cognac local.
Imediat dup[ ciorb[ s-a servit vin nobil
ro;u ;i alb. N-au lipsit bananele, man-
darinele ;i merele, al[turi de merele au-
tohtone. Cineva a remarcat c[ `n pro-
por\ie deosebit de mare ̀ n meniul balu-
lui au fost incluse produse exclusiv lo-
cale. Acest meniu bogat pentru o ase-
menea petrecere a fost evaluat la 50 de
lei/persoan[. Cine a dorit, a cump[rat
la trei lei bucata bilete de tombol[. S-au
oferit 150 de premii const]nd `n tort de
cas[, un iepure de cas[, cosmetice, alte
produse indispensabile ̀ ntr-o buc[t[rie
cu preten\ii medii. 

Muzica live din repertoriul
rom]nesc, maghiar ;i interna\ional a fost
asigurat[ de Felegyhazi Arpad, cantorul
de la Biserica Reformat[ din Viile Satu
Mare.

Balul pompierilor 
la Turulung

Bal care a respectat tradi\ia a avut
loc ;i la Turulung, acolo unde `n C[mi-
nul cultural s-a desf[;urat "Balul pom-
pierilor". Au participat peste 200 de per-
soane din centrul de comun[ ;i din lo-
calit[\ile `nvecinate. Petrecerea a fost

deschis[ cu muzic[ de fanfar[ sub con-
ducerea lui Mircea C]cu, dup[ care au
c]ntat muzic[ de dans ;i de petrecere
Doroha Albert ;i Geng Szabolcs. Cei care
au dorit s[ se distreze ;i-au rezervat loc
pentru 10 lei/persoan[. B[utura (vin ;i
p[linc[ local[) ;i m]ncarea sub forma
platourilor tradi\ionale le-au dus de
acas[. S-a organizat ;i tombol[ contra
3,3 lei biletul.

Mult[ veselie la Gr[dini\a 
cu Program Prelungit  6

Joi, 16 februarie 2012, Gr[dini\a cu
Program Prelungit nr. 6 din municipiul
Satu Mare a ̀ mbr[cat straie de s[rb[toare.
Pre;colari cu mic cu mare, al[turi de
p[rin\i ;i educatoare, au luat parte la cel
mai frumos carnaval al anului, eveniment
intitulat sugestiv "Carnavalul Veseliei".

Pentru reu;ita evenimentului au
muncit at]t copiii, c]t ;i cadrele lor di-
dactice ;i p[rin\ii la confec\ionarea m[;ti-
lor ;i a costumelor ecologice. Carnavalul
a fost organizat la nivelul fiec[rei grupe.
Dup[ prezentarea revistei institu\iei de
`nv[\[m]nt, "Gr[dini\a Verde", au fost
desemnate cele mai frumoase costume ;i
a fost aleas[ Miss Carnavalul Veseliei ;i
Mister Carnavalul Veseliei din r]ndul
copiilor ;i al p[rin\ilor. :tefaniei H[ulic[
din grupa preg[titoare i-a revenit titlul
de Miss Carnavalul Veseliei edi\ia 2012,
iar David Pallai din grupa combinat[ a
ob\inut titlul de Mister Carnavalul Ve-
seliei 2012. 

Cele mai frumoase costume au fost
purtate la carnaval de pre;colarii Gloria
Pop - locul `nt]i, Penzes Nicole - locul
al doilea ;i Flavia Nistor - locul al treilea.  

Eva L., Ioan A., Ioana V.
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Denisa Maxim, singura elev[
premiat[ la Gala Laurea\ilor

Denisa Mădălina Maxim este
elevă în clasa a XI-a la Colegiul
Național „Mihai Eminescu”, la
profil umanist specialitatea ştiin-
țe sociale. La fel ca şi în anii ante-
riori, efortul ei a fost r[splătit cu
premii, eleva ob\inând şi anul tre-
cut rezultate remarcabile. 

Astfel, Denisa a luat premiul I la „Is-
torie și societate în dimensiune virtuală”
desfășurat în perioada 2-5 februarie 2011
la București, și "Sesiunea de referate și
comunicări știinţifice ale elevilor din în-
văţământul liceal la disciplina Istorie"
concurs desfășurat la Călărași în perioa-
da 13-16 iulie 2011.

Denisa a participat începând din cla-
sa a IX-a la cele dou[ concursuri, clasân-
du-se de fiecare dată pe unul dintre pri-
mele trei locuri. Munca ei s-a evidențiat
prin rezultatele obținute anul trecut, iar
eleva posedă diploma ministrului dato-
rită celor dou[ concursuri înscrise în ca-
lendarul competițional MECTS.

Membră a Parlamentului 
European al Tinerilor

Din mai 2011, ea este membră a Par-
lamentului European al Tinerilor. Prima
ei activitate din anul acesta din cadrul
parlamentului s-a desfășurat în tabăra
de training din Bulgaria. Alături de tineri
din ̀ ntreaga Europă, Denisa a participat
la programele educative din cadrul ta-
berei, câștigând experiență în domeniul
pe care dorește să îl urmeze. 

Talentată și creativă, eleva se implic[
în multe proiecte și ̀ și dorește să urmeze
o facultate în Anglia cu specializare în
mass-media. Pasionată și de istorie, ea
nu dorește să renunțe și ar vrea să urmeze
o specializare și în acest domeniu. Săpă-
turile arheologice de la Bobald sunt una
dintre activitățile la care a participat anul
trecut. Impresionată de descoperiri, și-a
propus să ajungă să fie coordonatoarea
unei s[p[turi precum cea de la situl ar-

heologic din Bobald.

Voluntar[ CPECA ;i 
Crucea Ro;ie

În momentul de față Denisa particip[
alături de alți elevi la concursul interdis-
ciplinar de istorie și informatică „Istorie
și societate în dimensiune virtuală” din
17 februarie. Pe lâng[ preg[tirile intense,
ea coordoneaza și Clubul de filme docu-
mentare  „One Word” al Colegiului Na-
țional „Mihai Eminescu” . Prima proiec-
ție din cadrul clubului va avea loc luna
aceasta.

Planurile ei de viitor îns[ nu se opresc
aici. Denisa urmeaz[ să dea în vara aces-
tui an examenul pentru limba englez[,
TOEFL, care `i va fi de folos pentru ad-
miterea la facultate.

Eleva este membră voluntară CPECA
și Crucea Roșie. Împreun[ cu alți
membri ea participă la acțiunile desfă-
șurate de cele dou[ instituții.

În timpul liber Denisa se pregătește
pentru proiectele pe care le are în curs
de derulare și examenele de bacalaureat
pe care urmeaz[ sa le susțină în 2013.

Un copil ambițios și exemplar, De-
nisa aduce faimă Colegiului Național
„Mihai Eminescu” prin rezultatele și no-
tele de care face dovada la fiecare materie,
ea fiind prima pe clasă. În munca pe care
a depus-o pentru a-și împlini visele au
f[cut parte și profesorii Nicoleta Chere-
cheș și Liana Surducan. Cele dou[ pro-
fesoare au îndrumat-o și i-au fost alături
pe parcursul acestor ani.

Una dintre surprizele  care au ambi-
ționat-o și mai mult a fost ediția a doua
a Galei Laureaților Sătmăreni care a avut
loc la sfârșitul anului 2011. Denisei i-a
fost `nmânat un premiu pentru rezulta-
tele ob\inute la concursuri.

Pl[cut surprinsă de rezultatele de top
care reflectă munca pe care a depus-o
anul trecut, ea și-a propus să se implice
în mai multe proiecte umanitare și să
continue să facă ceea ce îi place.

Flavia C[l[ianu

Profesorul dr. Ovidiu Pop este pre;edintele
Comisiei de etic[ din `nv[\[m]nt la nivel de jude\

Cu pu\in timp ̀ n urm[, Minis-
terul Educa\iei, Cercetării, Tine-
retului ;i Sportului a emis Regu-
lamentul de organizare ;i func\io-
nare a Consiliului na\ional de etic[
din `nv[\[m]ntul preuniversitar. 

Astfel, ̀ ncepând de anul viitor, profe-
sorii vor avea propriul cod de etică, ce le
va arăta, negru pe alb, ce se cuvine ;i ce
nu să facă la ore ;i ce rela\ie trebuie să
aibă cu elevii, cu părin\ii lor ;i cu ceilal\i
profesori. Cei ce nu vor respecta codul,
vor fi chema\i în fa\a unei comisii de etică.
Această comisie nu se substituie
instan\elor judecătore;ti, ci urmăre;te să
solu\ioneze cazuri ce nu sunt de natură
penală. Unul din rolurile comisiei este ;i
de a selecta personalul didactic dup[ prin-
cipii de ordin moral. De exemplu, am aflat
c[ pe agenda comisiei se afl[ ;i cazul pro-
fesorului Marian D[nil[, de la Colegiul
Na\ional Mihai Eminescu.

Pe aceast[ tem[ am stat de vorb[ cu
Veronica Vancea, consilier juridic al In-
spectoratului :colar Jude\ean Satu Mare.
Red[m ̀ n cele ce urmeaz[ o sintez[ a pro-
blemelor relatate de interlocutoare.

Componen\a nominal[ 
a comisiei de etic[

~n baza regulamentului emis de mi-
nisterul de resort, la nivelul jude\ului Satu
Mare s-a constituit o comisie de etic[.
Aceast[ comisie este format[ din nou[
membri, dintre care< patru reprezentan\i
ai cadrelor didactice, propu;i de Consiliul
consultativ al Inspectoratului :colar> doi
reprezentan\i ai p[rin\ilor, propu;i de aso-
cia\iile de p[rin\i> doi reprezentan\i ai or-
ganiza\iilor neguvernamentale care
desf[;oar[ de minimum 3 ani o activitate
semnificativ[ ̀ n domeniul ̀ nv[\[m]ntului
preuniversitar `n jude\, propu;i de orga-
niza\iile ̀ n cauz[> un reprezentant al com-
partimentului juridic din inspectorat.

Iat[ componen\a nominal[ a comisiei<
pre;edinte< dr. Ovidiu Pop, profesor de
matematic[ la Colegiul Na\ional Mihai
Eminescu> secretar< Viorica Lohan, direc-
toarea Grupului :colar Ioni\[ G. Andron
Negre;ti-Oa;> membri< Mariana S[s[ran,
inspector ;colar> Radu-Iosif David, pro-
fesor la Grupul :colar C. Br]ncu;i> Traiana
Miori\a Olea, directoare adjunct[ la :coala
Vasile Lucaciu Carei> Ileana Tur\i, din par-
tea Asocia\iei de P[rin\i de la Colegiul

Na\ional Doamna Stanca> Terezia Lochli,
reprezentanta Funda\iei Neguvernamen-
tale "Caritas"> Alexandra Florentina Pop,
reprezentanta Funda\iei Neguvernamen-
tale "Hans Lindner"> Veronica Vancea,
consilier juridic la Inspectoratul Jude\ean
Satu Mare.

Vancea Veronica `ndepline;te ;i
func\ia de delegat al Comisiei Jude\ene ̀ n
Consiliul Na\ional de Etic[.

Codul de etic[ va fi supus 
dezbaterii publice

Membrii comisiei de etic[ sunt ale;i,
pe o perioad[ de 4 ani, de Consiliul de
administra\ie al Inspectoratului :colar,
prin vot secret. Ei vor fi reconfirma\i de
Consiliul de administra\ie la `nceputul
fiec[rui an ;colar. Fiecare comisie de etic[
stabile;te prin vot secret, pentru o pe-
rioad[ de 4 ani< pre;edintele comisiei> se-
cretarul> delegatul la ̀ ntrunirile anuale ale
Consiliului na\ional de etic[.

Zilele trecute, Vancea Veronica a par-
ticipat la o ̀ ntrunire a Comisiei Na\ionale
de Etic[, ce s-a desf[;urat la Alba Iulia.
Acolo s-au dezb[tut mecanismele de ana-
liz[ ;i solu\ionare a abaterilor personalului
din `nv[\[m]nt. Delega\ii jude\eni stabi-
lesc principiile generale care vor sta la
baza elabor[rii codului de etic[ din
`nv[\[m]ntul preuniversitar. Acest cod
urmeaz[ a fi supus dezbaterii publice
`nainte de adoptare, iar oficialii Ministe-
rului Educa\iei iau în calcul varianta de a
trece în fi;a postului o parte din compo-
nentele codului. 

Atribu\iile comisiei de etic[

Iat[ c]teva din atribu\iile membrilor
comisiei de etic[. Pre;edintele asigur[
conducerea comisiei ;i prezint[ ̀ n consi-
liul de administra\ie al inspectoratului ra-
portul privind analiza faptelor pentru care
a fost sesizat. Secretarul redacteaz[ ra-
poartele ;i \ine eviden\a documentelor
comisiei. Membrii comisiei exercit[ atri-
bu\iile stabilite de pre;edinte.

Comisia de etic[ se reune;te ̀ n ;edin\e
extraordinare ̀ n cel mult 15 zile de la de-
punerea unei sesiz[ri. Comisia se poate
autosesiza atunci c]nd consider[ c[ o pre-
zentare `n mass-media poate induce un
climat de suspiciune privind activitatea
unor membri ai personalului din unit[\ile
de `nv[\[m]nt, care pot leza onoarea in-
stitu\iei. Activitatea comisiei de etic[ se
desf[;oar[ cu respectarea principiului
confiden\ialit[\ii.

Codul de etic[ func\ioneaz[ ca un
contract moral `ntre p[rin\i, elevi ;i per-
sonalul din unit[\ile de ̀ nv[\[m]nt preu-
niversitar, inspectoratele ;colare ;i casele
corpului didactic, contribuind la coeziu-
nea personalului ;i la formarea unui cli-
mat educa\ional bazat pe cooperare ;i
competi\ie dup[ reguli corecte.

V. Nechita

Dr. Ovidiu Pop este profesor de 
matematic[ la C.N. Mihai Eminescu

Din mai 2011, Denisa este membră a Parlamentului European al
Tinerilor. Prima ei activitate din anul acesta din cadrul parlamentului
s-a desfășurat în tabăra de training din Bulgaria. Alături de tineri din
`ntreaga Europă, Denisa a participat la programele educative din ca-
drul taberei, câștigând experiență în domeniul pe care dorește să îl
urmeze. 

Denisa a luat premiul I la sesiunea na\ional[ de referate “Istorie și societate în
dimensiune virtuală” 

      Cu pu\in timp `n urm[ am mai scris
despre faptul c[ Grupul :colar Industrial
T[;nad face parte dintr-un proiect
multilateral Comenius< Windows &
Mirrors (Ferestre & Oglinzi) - Identitatea
;i imaginea de sine a adolescentului
european (2010-2012). Proiectul are ca
parteneri licee din Olivares (Spania),
Leicester (Marea Britanie), Torokbalint
(Ungaria) ;i Istanbul (Turcia). 
      Proiectul face parte din Programul
de `nv[\are pe tot parcursul vie\ii. ~n
precedentele trei vizite efectuate ̀ n cadrul
programului, elevi ;i profesori ai liceului
t[;n[dean au avut prilejul s[ vad[ ora;ele
Torokbalint, Ungaria, Olivares, Spania ;i
T[;nad, Rom]nia. 
      A patra vizit[, efectuat[ `n perioada
5-12 februarie, a avut loc `n Leicester,
Marea Britanie, ne informeaz[ profesoara
Crina Oros. Tema vizitei `n Marea
Britanie a fost "Is Teenage Life like
Wind?", trat]nd problemele adolescen\ei,
ce reprezint[ libertatea pentru un
adolescent, care sunt limitele de care
trebuie s[ \in[ el cont atunci c]nd are de
luat decizii importante. 
      Participan\i la proiect sunt elevii Gall
Edina, Ruff Timea, Butcovan Daniela,
Miskolczi Tamas, Ilies Daniel, precum ;i
profesoarele Ruff Zsofia - coordonator
proiect ;i Borota Adriana.
      Iat[ c]teva secven\e din programul
s[pt[m]nii< prepararea bucatelor
tradi\ionale specifice fiec[rei \[ri ̀ n parte>
vizita la Bradgate Park (Rezerva\ie
natural[ de p[s[ri, cerbi, c[prioare)>
discu\ie ;i activit[\i pe tema identit[\ii
na\ionale ;i a stereotipurilor> vizit[ la
Birmingham> joc de rol pe tema Is
Teenage Life like Wind?> vizit[ la castelul
medieval Warwick, apoi la casa
memorial[ William Shakespeare `n
Stratford-upon-Avon> vizit[ la Londra<
Turnul Londrei, Tower Bridge, Catedrala
Sf. Paul, Trafalgar Square, Obeliscul
Cleopatrei, Palatul Parlamentului, Big
Ben, Catedrala Westminster,
Westminster Abbey, Palatul
Buckingham. 
      Ultima vizit[ din cadrul programului
va avea loc `n intervalul 22-28 aprilie, la
Istanbul, Turcia.

A consemnat V.N. Deleanu

Grupul :colar
Industrial T[;nad
continu[ proiectul

multilateral
Comenius
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Există o ipoteză care susţine că Pă-
mântul este văzut de extratereștri pre-
cum o grădină zoologică sau o închi-
soare, pe care o vizitează din când în
când. Una dintre cele mai importante
condiţii, pentru o bună funcţionare a
unei grădini zoologice sau închisori în
termeni speciali, este atât ca personalul
cât și vizitatorii să fie în siguranţă și să
nu se implice prea mult în viaţa “ani-
malelor”. Se poate subînţelege atât de bi-
ne că omul, animalul cel mai de preţ
dina ceast[ vast[ grădină zoologică, este
cel mai inteligent personaj, poate nu atât
de inteligent pe cât vrem să credem, din
această cauză, vizitatorii sunt atât de in-
teresaţi de evoluţia sa. Animalele sunt
închise acolo cu un scop, iar vizitatorii
trebuie să le observe de la distanţă, fără
să se implice în evoluţia lor, de orice na-
tură ar fi ea. Respectând aceste reguli
stricte, și animalele, cât și vizitatorii sau
paznicii duc o viaţă lipsită de griji și pro-
bleme.

De-a lungul timpului, omul a fost
vizitat de fel de fel de curioși (vezi di-
versele texte ale religiilor care susţin, în-
tr-un fel sau altul, c[ un Dumnezeu ve-
ghează permanent asupra vieţii omului)
în scopuri știinţifice sau pur și simplu
pentru agrement. Paznicii știu că într-o
zi, cel mai deștept dintre exponate va
vrea să iasă din cușcă în care este închis
și atunci dilema cea mai mare este dacă
el trebuie lăsat sau nu. Probabil că doar
atunci când omul va fi pregătit pentru
cunoașterea adevărului absolut va fi lăsat
să iasă din această închisoare magică pe
care o cunoaștem sub numele de Terra.
“Clubul galactic”, format din civilizaţiile
avansate existente în Univers, ne supra-
veghează evoluţia și doar în clipa în care
inteligenţa omului va deveni suficient
de matură, porţile grădinii zoologice se
vor deschide larg.

Deocamdată suntem în închisoarea
noastră, cu toate problemele pe care le
înfruntăm, cu religiile noastre și cu po-
litică care mai devreme sau mai târziu
va naște iar războaie. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Un fost angajat al Centrului de
Cercetare Karelian al Academiei
Ruse de Ştiinţe a recunoscut că
un filmuleţ făcut cu decenii în ur-
mă, în care se prezintă autopsia
unui extraterestru, este autentic.

În 1968, un OZN s-a prăbușit pe te-
ritoriul Uniunii Sovietice, în provincia
Sverdlovsky. Investigatorii KGB au des-
coperit în interiorul OZN-ului două ca-
davre ale unor creaturi extraterestre, care
au fost autopsiate ulterior. Autopsiile au
fost filmate, iar câteva decenii mai târziu
imaginile au ajuns pe internet dintr-o
eroare a serviciilor secrete rusești.

Ru;ii au declan;at o 
campanie de decredibilizare 
a filmului de pe internet

Pentru a înnăbuși un potenţial scan-
dal internaţional, autorităţile ruse au de-
clanșat imediat o campanie de decredi-
bilizare a filmuleţului scăpat pe internet,
astfel că oamenii au ajuns să se îndoiască
de autenticitatea acestuia. Cu toate astea,
el este cât se poate de real. Aceasta este
mărturisirea incredibilă pe care Nikolai
Yegorovnam, fost angajat al Centrului de
Cercetare Karelian al Academiei Ruse de
Ştiinţe a făcut-o într-o conferinţă de pre-
să desfășurată joi, scrie izvestia.ru.

Nikolai Yegorovam, doctor în ingi-
nerie aeronautică, a fost dat afară din
Academia Rusă de Ştiinţă în urmă cu
cinci ani, din cauza unui conflict pe care
l-a avut cu superiorii săi. În cadrul con-
ferinţei de presă, Yegorovam a spus că s-
a decis să facă această mărturisire după
ce a fost diagnosticat cu cancer la plă-
mâni în fază terminală. "Omenirea tre-
buie să știe adevărul", a spus Yegorov-
nam.

Întrebat de jurnaliști dacă și filmul
cu autopsia extraterestrului de la Roswell
(1947) este real, Yegorovnam a precizat
că n-are suficiente date pentru a le oferi
un răspuns.

Autorităţile ruse n-au formulat încă
un răspuns oficial la declaraţiile făcute
de Yegorovnam.

Legăturile americanilor 
cu extratereştrii

Dovezi demne de luat în seamnă pri-

vind existenţa extratereștrilor au venit și
din Statele Unite în trecut. În aprilie 2011,
Agenţia Naţională de Securitate ameri-
cană a desecretizat mai multe documente
referitoare la extratereștri.

Unul dintre documentele publicate
se numește "Cheia mesajelor extrateres-
tre" și este scris de o persoană denumită
Dr. Campaigne. El conţine 29 de mesaje
primite din spaţiu, precum și încercările
Agenţiei de a le interpreta.

"Recent, o serie de mesaje radio au
venit din spaţiu. Transmisia nu a fost
continuă, ci tăiată în mai multe părţi,
care ar putea reprezenta unităţi de sine
stătătoare, întrucât se tot repetau. Pauzele
sunt reprezentate aici ca punctuaţie.
Combinaţiile respective au fost repre-
zentate prin literele alfabetului, pentru
ca mesajele să poată fi scrise", scrie în
descrierea documentului.

În incidentul OZN de la Roswell se
presupune că s-au recuperat resturi ex-

traterestre, inclusiv cadavre străine, de
la un obiect neidentificat care s-a prăbușit
în apropierea de Roswell, New Mexico,
SUA, în iunie sau iulie 1947. De la sfâr-
șitul anilor 1970, incidentul a fost obiec-
tul unor controverse intense și obiectul
unor teorii ale conspirației cu privire la
natura reală a obiectului care s-a prăbușit.
Armata Statelor Unite ale Americii sus-
ține că ceea ce s-a întâmplat a fost doar
recuperarea resturilor unui balon expe-
rimental de supraveghere la mare altitu-
dine.

Cu toate acestea, mulți susținători ai
OZN-urilor spun că, de fapt, o navă ex-
traterestră s-a prăbușit și câteva cadavre
au fost recuperate și că apoi militarii au
început o operațiune de mușamalizare.
Incidentul s-a transformat într-un feno-
men foarte cunoscut în cultura populară,
ceea ce face ca numele Roswell să fie si-
nonim cu OZN-urile. Este pe primul loc
ca fiind unul dintre incidentele cele mai

mediatizate și controversate despre un
presupus OZN. Exist[ ;i un film docu-
mentar despre istoria unei înregistrări
video ce conține presupusa autopsie a
unui extraterestru recuperat din OZN-
ul prăbușit acum mai bine de 50 de ani
în SUA. În data de 8 iulie 1947, Roswell
Army Air Field (RAAF), biroul de infor-
mații publice din Roswell, New Mexico,
a emis un comunicat de presă în care
precizează că personalul din compania
509th Bomb Group a recuperat o farfurie
zburătoare prăbușită în apropiere de o
fermă din Roswell, ceea ce a mărit inte-
resul mass-mediei pentru acest subiect.

În ziua următoare, presa a raportat
că comandantul general al Air Force a
afirmat că, de fapt, un balon cu radar de
urmărire a fost recuperat de către perso-
nalul RAAF și nu un disc zburător. Ul-
terior a avut loc o conferință de presă
care a confirmat că a fost un balon me-
teorologic. 

Exist[ ;i un film documentar despre istoria unei înregistrări video ce conține presupusa autopsie a unui extraterestru recuperat
din OZN-ul prăbușit acum mai bine de 50 de ani în SUA

Glanda pineal[, ajna sau cel de al trei-
lea ochi,  corespunde supramentalului
dup[ descrierile lui Sri Aurobindo iar
trezirea complet[ a lui confer[ ilumina-
rea spiritual[ ;i distrugerea leg[turilor
karmice permi\]nd dob]ndirea uluitoa-
relor puteri paranormale ce \in de sfera
mental[ ;i nu numai. 

Ea guverneaz[ cu prec[dere aten\ia,
luciditatea, func\iile mentale ;i ale g]ndi-
rii, clarviziunea etc.

Trezirea gradată și deschiderea vi-
ziunii lăuntrice sublime la acest nivel în-
seamnă, de fapt, accesul fiinţei la anumite
moduri superioare de conștiinţă pe care
le avem fiecare în stare potenţială latentă,
dar pe care în prezent, datorită ignoranţei
noastre, nici măcar nu ni le putem im-
agina. Accesul sistematic la aceste planuri
superioare ultime de conștiinţă înseamnă
evadarea din limitele realităţii noastre
efemere și dureroase ale existenţei de zi
cu zi. În plus, aceasta înseamnă evadarea
din conceptele limitate ale conștiinţei fo-
calizate preponderent material către

trăiri și fenomene extatice în care reali-
zăm că devenim solidari cu infinitul. Toa-
te acestea înseamnă, de asemenea, de-
pășirea limitărilor timpului, spaţiului și

cauzalităţii aparent inexorabile.
Cel care știe cum să se concentreze

în spaţiul din mijlocul frunţii, între
sprâncene, la nivelul lui Ajna Chakra,

dobândește prin focalizare preponderen-
tă la acest nivel o nouă perspectivă asupra
principiilor și conceptelor legate de timp,
spaţiu și cauzalitate. Focalizarea interioa-
ră predominantă a conștiinţei la nivelul
lui Ajna Chakra conduce fiinţa umană
către o treaptă evolutivă extraordinară în
care multiplicitatea aparent disparată a fe-
nomenelor și evenimentelor poate fi si-
multan percepută într-o viziune interco-
relată, armonioasă și perfect integrată. Sta-
rea superioară ideală care caracterizează
acest centru de forţă este o trezire a conști-
inţei la un nivel de profundă intuiţie și
înţelegere integratoare.

Deschiderea reală a „celui de al treilea
ochi” înseamnă îmbinarea echilibrată a
analizei și discriminării, ce caracterizează
emisfera cerebrală dreaptă, cu deschide-
rea și accesul direct la lumea intuitivă ce
caracterizează emisfera cerebrală stângă.
Aceasta înseamnă a pune capăt atât in-
telectualizării sterile, seci, cât și su-
perstiţiilor sau „presimţirilor” fanteziste<
unificarea armonioasă a acestor două
moduri de cunoaștere într-un tot unitar.

Locul celui 
de-al treilea ochi
`n creierul uman

Pe baza unei descoperiri recente a pa-
leontologilor britanici, un burete fosil de
dimensiuni microscopice pare a fi primul
animal din întreaga istorie a vieţii pe Ter-
ra, ceea ce îl propulsează în situaţia de a
fi declarat „prim strămoș” al tuturor ani-
malelor și, implicit, al omului.

Creatura, denumită Otavia antiqua,
a fost găsită în straturile de roci vechi de
790 milioane ani din Namibia.

“Fosilele de Otavia sunt foarte mici,
de dimensiunea aproximativă a unei gra-
nule de nisip, dar am reușit să identificăm
sute de mostre, ceea ce ne face să credem
că micul burete marin era foarte răspândit
în acele timpuri imemoriale”, declară An-
thony Prave, geolog în cadrul Universi-
tăţii St. Andrews din Marea Britanie.

Se pare că din acești bureţi primor-
diali au evoluat toate grupele de vieţui-
toare, de la insecte la dinozauri, mamuţi
și chiar hominide. Înainte de descoperi-
rea lui Otavia antiqua, cel mai primitiv
metazoar (animal multicelular, cu celule
diferenţiate ce formau ţesuturi și organe)
era o altă specie de spongier (burete) cu
vârsta de aproximativ 650 milioane ani.

Cercetătorii cred că Otavia se hrănea
cu alge și bacterii, pe care buretele le ab-
sorbea prin intermediul porilor de pe cor-
pul său tubular. Hrana era apoi digerată
și absorbită direct în celulele corpului.

Oamenii de știinţă estimează că Ota-
via antiqua a stăpânit Terra pe o perioadă
de circa 200 milioane ani, după care din
ea au evoluat toate formele de viaţă ani-
mală cunoscute, relateaz[ descoper[.ro.

Oficiali ru;i ;i americani recunosc 
c[ extratere;trii exist[

A fost descoperit
cel mai vechi 

animal din lume 

În 1968, un OZN s-a prăbușit pe teritoriul Uniunii Sovietice, în
provincia Sverdlovsky. Investigatorii KGB au descoperit în interiorul
OZN-ului două cadavre ale unor creaturi extraterestre, care au fost
autopsiate ulterior.

Glanda pineal[ - al treilea ochi, transferul con;tiin\ei umane 

Gr[dina zoologic[ 
supranumit[ Terra
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Adele, marea c];tig[toare
a premiilor Grammy 2012

Cântărea\a britanic[ a ob\inut ;ase
trofee din ;ase nominalizări la cea de-a
54-a gală Grammy, inclusiv la categoriile
"albumul anului" ("21") ;i "înregistrarea
anului" ("Rolling in the Deep"), infor-
mează Reuters citat de Mediafax.

Adele - aflată la prima ei apari\ie pe
scenă după interven\ia suferită pe coar-
dele vocale în toamna anului 2011 - a
furat tot spectacolul, care a avut ;i mo-
mente serioase, cu tributuri aduse re-
gretatei cântăre\e Whitney Houston, ce
a decedat sâmbătă. Marea legendă a mu-
zicii pop, care a primit de-a lungul vie\ii
;ase premii Grammy, a fost omagiată în

discursuri de acceptare ;i piese, de arti;tii
prezen\i la ceremonie. 

De asemenea, Jennifer Hudson a in-
terpretat unul dintre hiturile lui Whitney
Houston, "I Will Always Love You", iar
gazda ceremoniei, LL Cool J, a spus o
rugăciune pentru familia, prietenii ;i fa-
nii cântăre\ei. "De;i a plecat, rămânem
cu adevărat binecuvânta\i de spiritul ei
muzical", a spus acesta.

Cântărea\a în vârstă de 23 de ani, ca-
re a interpretat pe scenă hitul său "Rol-
ling in the Deep", a primit premiile
Grammy la categoriile "cel mai bun al-
bum" ("21"), "cea mai bună înregistrare"

;i "cel mai bun cântec" ("Rolling In the
Deep"), dar ;i la "cea mai bună interpre-
tare pop solo" ("Someone like you"), "cea
mai bună cântărea\ă solo" ;i "cel mai bun
clip scurt". Rockerii de la Foo Fighters,
cu ;ase nominalizări, au fost ceilal\i mari
c];tigători ai galei, cu cinci premii Gram-
my, la categoriile "cea mai bună inter-
pretare rock" ("Walk"), "cea mai bună in-
terpretare hard rock/ metal" ("White Li-
mo"), "cea mai bună piesă rock" ("Walk"),
"cel mai bun album rock" ("Wasting
Lights"), "cel mai bun clip lung" ("Foo
Fighters< Back And Forth").

Cântăre\ul Bruno Mars, nominalizat

;i el la ;ase categorii, a plecat acasă cu
mâna goală, la fel ;i excentrica Lady Ga-
ga, nominalizată la trei categorii, în timp
ce Kanye West, care a avut cele mai multe
nominalizări - ;apte, a c];tigat premiile
pentru cea mai bună interpretare rap
("Otis", alături de Jay-Z), cel mai bun cân-
tec rap ;i cea mai bună colaborare rap ("All
of the Lights") ;i cel mai bun album rap
("My Beautiful Dark Twisted Fantasy").

Trofeul pentru revela\ia anului - primit
de Adele în 2009 - a fost c];tigat anul aces-
ta de Bon Iver, care a mai ob\inut premiul
pentru cel mai bun album alternativ
("Bon Iver").

Printre celelalte mari momente ale
galei care a avut loc duminică seară, la
Staples Center `n Los Angeles, s-a nu-
mărat ;i Beach Boys, celebrul grup cali-
fornian care a sărbătorit 50 de ani de la
înfiin\are printr-o foarte a;teptată reve-
nire pe scenă, după o absen\ă de peste 20
de ani. În timpul evenimentului au mai
cântat, printre al\ii, Taylor Swift, Bruce
Springsteen ;i E Street Band, Chris
Brown, Coldplay ;i Rihanna. Alicia Keys
;i Bonnie Raitt au interpretat piesa "A
Sunday Kind of Love" a Ettei James, o
altă mare legendă a muzicii care a murit
anul acesta.

V]nz[ri record de albume 
dup[ decesul lui Whitney Houston

Al Pacino, recompensat 
cu “National Medal of Arts”

de Barack Obama

La fel ca fanii Michael Jackson sau
Amy Winehouse, ;i fanii regretatei artiste
decedate pe 11 februarie s-au gr[bit s[-i
cumpere piesele ;i albumele imediat dup[
aflarea ve;tii decesului. Billboard.com a
anun\at c[ pachetul „Whitney< The Grea-
test Hits” s-a v]ndut `n 64.000 de exem-
plare doar ̀ ntr-o singur[ zi – 12 februarie,
conform Nielsen SoundScan. Cele mai

impresionante cifre s-au `nregistrat `ns[
`n r]ndul v]nz[rilor digitale ;i anume
887.000 de piese `n aceast[ s[pt[m]n[.
Cea mai desc[rcat[ pies[ a fost c]ntecul
care a f[cut-o celebr[ - „I Will Always
Love You”, desc[rcat de 195.000 de ori ̀ n
aceea;i perioad[. Alte ;apte piese – „I
Wanna Dance with Somebody”, „Greatest
Love of All”, „How Will I Know”, „I Have

Nothing”, „Saving All My Love for You”,
„One Moment in Time” ;i „The Star Span-
gled Banner” - au intrat `n topul celor
mai desc[rcate c]ntece.

Conform Billboard.com, `n aceast[
s[pt[m]n[ au fost v]ndute mai multe al-
bume dec]t pe `ntreg anul 2011 ;i
s[pt[m]nile din 2012 dinaintea mor\ii
artistei. 

De\in[torul premiului Oscar pentru
rolul din „Parfum de femeie” a primit
din partea pre;edintelui american Me-
dalia Na\ională pentru Arte în cadrul
unei gale organizate, luni, la Casa Albă.
~n cadrul aceluia;i eveniment au mai fost
recompensate alte 16 persoane ;i orga-
niza\ii, informează bbc.co.uk citat de Me-
diafax.

Pre;edintele Obama a \inut să salute
în discursul său "intensitatea atât de per-

sonală" a celebrului actor. Printre celelalte
personalită\i care au fost premiate s-au
numărat cântăre\ul de muzică country
Mel Tillis ;i poeta americană Rita Dove.

Personalită\ile ;i organiza\iile recom-
pensate cu National Medal of Arts "au
lăsat fiecare o urmă distinctă în cultura
americană. Ni se spune că oamenii sunt
diferi\i. Însă, dintr-o dată, în\elegem că
artele au capacitatea de a ne uni", a adău-
gat pre;edintele Obama.


