
Vreme de 50 de ani a fost preot, iar 15 ani a fost protopop `n Satu Mare

Acceseaz[ acum
www.informatia-zilei.ro 
;i voteaz[ Miss Iulie

Comunitatea s[tm[rean[ a pierdut
un preot, duhovnic, om de cultur[<

p[rintele Alexandru Tincu

Andreea Chiru a c];tigat titlul de Miss World 2013 România
Andreea Chiru a fost desemnată

câştigătoare a competiţiei Miss World
2013 România.

Andreea are doar 20 de ani, s-a
n[scut ̀ n Brăila ;i are  dimensiunile 90-
65-96> ea este cea care va reprezenta
România în cadrul celei mai importante
competiţii internaţionale de frumuseţe
Miss World 2013, care se va desfăşura
în Indonezia în perioada 2-30 septem-
brie 2013.

"Sunt foarte emoţionată. Mă simt
ca o prinţesă. Nu mi-a venit să cred că
am luat acest titlu. Sper să reprezint cu
succes ţara şi să dau dovadă că sunt cea
mai bună. Toate fetele au fost frumoase,
mă bucur pentru cele care au câştigat
împreună cu mine, iar celelalte să nu
fie supărate că nu au luat nimic, pentru
că toate sunt superbe", a declarat 
tânăra imediat după ce a primit titlul
de Miss World 2013 România.

       Kate Middleton, soţia prinţului
William, ducesă de Cambridge,
care recent a adus pe lume un
băieţel, a fost inclusă pentru a patra
oară în clasamentul celor mai stilate
personalităţi din lume al revistei
americane Vanity Fair.
       Ducesa Catherine a fost
numită femeia cea mai elegantă de
revista GQ lume. În plus, ea a fost
votată de două ori cea mai
frumoasă femeie din Marea
Britanie.

Kate Middleton, 
`n topul elegan\ei

       Zeci de persoane au manifestat
miercuri în faţa Consulatului rus
din New York pentru a atrage
atenţia împotriva legilor anti-gay
din Rusia şi a cere să nu se mai
cumpere vodcă până când
guvernul lui Vladimir Putin nu
revizuieşte aceste măsuri.
       În timpul protestelor din faţa
sediului diplomatic din apropiere
de Central Park, manifestanţii au
golit mai multe sticle de vodcă
rusească de diferite mărci.
       Barurile şi discotecile gay din
SUA, Marea Britanie, Australia şi
Canada s-au alăturat acestui boicot
împotriva vodcii ruseşti pentru a
protesta împotriva legilor anti-gay
din această ţară, într-o mişcare
internaţională care speră să se
extindă. Protestatarii au cerut să fie
boicotate şi Jocurile Olimpice de
Iarnă din 2014, organizate ̀ n Rusia.

SUA boicoteaz[
vodca ruseasc[,
din cauza lui Putin

       Fostul secretar de stat
american Colin Powell neagă că a
avut o relaţie extraconjugală cu
europarlamentarul român Corina
Creţu, după ce un hacker anonim
a ameninţat că va publica emailuri
considerate de Powell "de natură
foarte personală", informează joi
Fox News şi e Smoking Gun.
       Powell, 76 de ani, a întâlnit-o
prima dată pe Corina Creţu, 46 de
ani, când ea era consilier al
preşedintelui României Ion Iliescu,
iar el servea ca şef al diplomaţiei
în administraţia lui George W.
Bush. "Ocazional, am participat la
aceleaşi reuniuni diplomatice şi
internaţionale", explică el. 
       Într-un comunicat, Powell
declară< "După ce am plecat de la
Departamentul de Stat în ianuarie
2005, am rămas în contact prin
email. I-am dat frecvent sfaturi cu
privire la perspectivele ei de a găsi
o poziţie la ONU sau în altă
organizaţie internaţională". 
       "De-a lungul timpului,
mailurile au căpătat un caracter
foarte personal, dar nu au avut ca
rezultat o relaţie", a mai scris
Powell.  “Nu am mai văzut-o de
câţiva ani, dar am rămas prieteni
şi suntem în contact", a mai

explicat el. Potrivit presei
americane, Creţu îl numeşte pe
Powell, "dragostea vieţii mele"  ;i
i-ar fi trimis fotografii în care apare
în bikini şi într-o cadă.

Corina Cre\u ;i Collin Powell ar fi avut 
o rela\ie secret[
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Locuitorii
din Ap;a
de Mijloc
p[streaz[
vie amintirea
principelui
Rákóczi II
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La 6 august, calendarul `nsemneaz[ o alt[
mare s[rb[toare, Schimbarea la fa\[ sau Pro-
bejania. ~n calendarul popular, aceast[ dat[
marcheaz[ hotarul `ntre var[ ;i toamn[.
Tradi\ia spune c[ `n aceast[ zi nu este bine s[
pleci `n c[l[torie deoarece s-ar putea s[ te
r[t[ce;ti. Apele r]urilor `ncep s[ se r[ceasc[,
astfel c[ oamenii nu se mai scald[ `n ele.

“Schimbarea la fa\[“
marcheaz[ hotarul dintre var[
;i toamn[

Steagul principelui transilvănean
este purtat cu mare prețuire 
la sărbători

Daiana Iojiban

Denisa Urechean
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Locuitorii satului Ap;a de Mijloc p[streaz[
vie amintirea principelui Rákóczi II

Steagul principelui transilvănean este purtat cu mare prețuire la sărbători

Semnalăm pentru iubitorii de
istorie, şi nu numai, apariţia unei
cărţi de interes despre o zonă mai
puţin cunoscută. Este vorba de mo-
nografia intitulată “File din istoria
satului Apşa de Mijloc (Editura Ci-
tadela, Satu Mare 2013), în care este
monografiat un sat de dincolo de
Tisa, situat în raionul Rahova, re-
giunea Transcarpatia, Ucraina.

Cartea îi aparţine unui fiu al satului,
profesorul Nuţu Laurenţiu Pop care, după
o muncă de aproape două decenii, îşi vede
acum rodul cercetărilor între copertele
unui volum. El a depus o muncă migăloa-
să, a realizat anchete pe teren, a cercetat
documente oficiale şi manuscrise, a con-
sultat o bibliografie vastă în română, rusă
şi ucraineană. Tipărirea cărţii sale se pe-
trece după şapte ani. 

Monografia oferă o imagine detaliată
a satului Apşa de Mijloc, atestat la 1406, o
localitate proeminentă a spaţiului locuit
de românii din dreapta Tisei, ţinut pe care
Ion M. Botoş l-a numit “Mica Românie”.
Cultura română îi datorează acestui sat
personalităţi precum folcloristul Mihai
Pop, istoricul Ioan Mihalyi de Apşa etc.
Textul, dens şi cuprinzător, este bogat ilus-
trat. Zecile de documente facsimilate,
hărţile, fotografiile care surprind locuri
pitoreşti, chipuri de oameni, construcţii
vechi şi noi – toate acestea vorbesc con-
vingător despre parcursul istoric al apşeni-
lor, despre aspiraţiile şi sacrificiile făcute
de generaţiile anterioare pentru conser-
varea identităţii. 

Autorul este profesor
de fizică şi informatică

Nuţu Laurenţiu Pop s-a născut la 1 ia-
nuarie 1973 în Apşa de Mijloc. A absolvit
Facultatea de Fizică şi Matematică a Uni-
versităţii din Tiraspol (1990-1995). Acti-
vează din 1995 ca profesor de matematică
şi informatică în satul Dobric. Posedă
ucraineana şi rusa precum şi tehnicile de
cercetare ştiinţifică având toate şansele
unei munci de cercetare ample. A publicat
versuri şi articole în “Concordia” din Cer-
năuţi, “Calendarul Maramureşului”, “Me-
moria ethnologica” şi “Familia Română”
din Baia Mare, “Confluenţe” din Satu Ma-
re, fiind în acelaşi timp un colaborator
activ al revistei „Apşa“, condusă de Ion M.
Botoş. A publicat un volum de versuri,
“Transform în minte pietrele-n almeze...”,
tipărit în 2007 la “Informaţia Zilei” din Sa-
tu Mare. Versurile sunt, cum se autoca-
racterizează autorul, influenţate de
Coşbuc, Eminescu şi Alecsandri, având o
componentă preponderent erotică. Poetul
cântă timpul trecător, natura, peisajul natal,
cu accente de patriotism local, dar găsim
şi imagini care reflectă sincronizarea cu
literatura modernă şi care pot indica dru-
mul viitor< „Pâlnii şi numai pâlnii desfac
trupurile / Agitate în drum. / Plumb cu
nuanţe de fier ruginit acoperă / Pieptul
vioarei, ce cântă măreţ pe asfalt. / Scuze le
cer celora ce mă ascultă / Acum sub cerul
înalt. / Fleacuri vopsite atârnă în cuiul
turtit de vreme. / Șerpii le bat în frunze
cozile roşii / Și verzi şi eterne. / Rumegă
apusul de soare ziua lui septembrie.” (“De
toamnă”). Și în poezie, pe plan local, Nuţu
Laurenţiu Pop este un deschizător de dru-
muri.

Dar el are şi preocupări dialectologice.
Recent a apărut “Dicţionarul regionalis-
melor din partea dreaptă a Tisei” (Baia
Mare, Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”,
2010), al regretatului Alexandru I. Marina,
la finalizarea căruia au contribuit atât Nuţu
Lurenţiu Pop, cât şi domnul Ion M. Botoş.
Cei trei au adunat bob cu bob cuvinte
vechi, rare, atât de utile cercetătorilor. Nu-
mărul mare de termeni, peste 1200 nu in-
dică însă un grai aparte, ci doar nesincro-
nizări cu normele actuale. Particularităţile
lingvistice locale sunt cicatrice ale unei

epoci, iar rănile impun respect. De altfel,
cum oricine poate constata, comunicarea
dinte fraţii de pe cele două maluri este nes-
tânjenită, firească, în pofida unor nuanţe
sinonimice. Limba română a trecut neîn-
fricată prin sârma ochiurată, cuvintele sur-
volând râul ca păsările, înotând prin apa
Tisei ca păstrăvii...

O carte de interes
pentru sătmăreni

Monografia în discuţie, importantă
pentru cercetători, se adresează deopotrivă
conjudeţenilor noştri, inclusiv celor de ori-
gine ruteană. Mulţi dintre sătmăreni au
legături de sânge peste Tisa, fiind descen-
denţi ai apşenilor. 

Autorul prezintă informaţii despre fe-
nomenul “roirii”, satele din jurul Apşelor,
fiind dense numeric, au devenit un ade-
vărat rezervor de românitate. Descendenţi
ai dacilor liberi, ei au avut o continuitate
care s-a impus.

Desigur, satele transtisiene fac parte
din Maramureşul Istoric şi sunt foarte
apropiate de Baia Mare. Se poate însă ob-
serva, cu orgoliu sătmărean, că până la
Baia Mare se trece un munte, Gutinul, în
timp ce spre Satu Mare se trece doar un
deal, cel de la Hanul “Sâmbra Oilor”... 

Valori apşene unice

În primul rând, merită amintită Bise-
rica de Sus a satului, una dintre cele mai
vechi biserici de lemn din lume. Anul con-
strucţiei este considerat 1428, dar după is-
toricul Al. Filipaşcu ar putea fi 1400 (p.44). 
În localitate s-au păstrat tipărituri vechi,
în chirilică, cea mai veche fiind de la 1648.
Autorul face o descriere amănunţită a aces-
tui tezaur de cărţi religioase vechi, unele
salvate din flăcări, fiind sortite “distrugerii

împreună cu alte cărţi vechi religioase, pe
timpul puterii sovietice” (p.92).

Apşenii păstrează cu mândrie Steagul
lui Francisc Rákóczi II, principe al Tran-
silvaniei între 1704-1711, luptător pentru
libertatea Transilvaniei, la chemarea căruia
vajnicii maramureşeni s-au adunat şi au
luptat pentru libertatea promisă. Tot atunci
a răspuns chemării şi Pintea Viteazul din
Măgoaja. Steagul este păstrat în amintirea
celor “4000 de pedestraşi şi 800 de călăreţi”
(p.52), între care se afla şi locotenentul Pop
Gheorghe din Apşa de Mijloc, care s-au
pus la dispoziţia principelui, până când
nobilii, trădând, au dus la înfrângerea lui
Rákóczi, pacea încheindu-se la Satu Ma-
re.

Folclorul ocupă un loc important în
lucrare. El este încă viu. Iată nişte versuri
auzite de la Vasile Dan, unul dinte nona-
genarii Apşei< “Când era rege Mihai / Mân-
cam pită de mălai / şi călăream şapte cai.
/ Amu-i Stalin la putere / şi mâncăm pită
cu miere, / Da pe drum nu putem mere”.
Versuri amare despre o istorie tragică şi,
în acelaşi timp, pilule de frumuseţe artis-
tică.

Un capitol important este dedicat obi-
ceiurilor şi tradiţiilor din localitate, cre-
dinţelor magice. Sunt reproduse două le-
gende, una despre Fata Pădurii, alta despre
Balaurul din Pleaşcă. De interes ar fi înre-
gistrarea unor relatări despre evenimentele
care încă reverberează în memoria colec-
tivă (Primul Război Mondial, cei doi ani
de administraţie românească de după 1
dec. 1918, administraţia cehoslovacă, apoi
ocupaţia horthystă, ocupaţia sovietică ur-
mată de nesfârşitele deportări etc.). Istoria
orală e încă vie şi merită să fie consemnată
până nu se face târziu.

Se aminteşte de eforturile supraumane
făcute de românii de peste Tisa, asemenea
celor din jurul Tarnei Mari, pentru a ră-

mâne în graniţele României, cum au votat
la Alba Iulia, la 1 decembrie. Peste un an,
Ilie Filip, prezent în 1919 la Careii Mari, îi
va spune Regelui Ferdinand că şi mara-
mureşenii de peste Tisa sunt importanţi
pentru neam, că fără crengile şi frunzele
de la margine, trunchiul patriei se poate
usca. Ei contrazic citirea ad literam a ver-
sului eminescian. Numind Tisa, poetul a
creat o imagine poetică şi nu şi-a imaginat
un râu cu un singur mal, după cum, nu-
mind un sat nu ai în vedere indicatorul de
localitate, ci tot hotarul.

Date interesante aflăm despre cetatea
dacică de la Beşicura, cercetată de sătmă-
reanul nostru Gheorghe Lazin, regretatul
arheolog propunând iniţierea unor săpă-
turi sistematice.

Oameni, personalităţi,
martiri din Apşa de Mijloc

Cel mai mare tezaur al locurilor sunt
oamenii. Autorul precizează că “În prezent
activează aproape 100 de personalităţi în
diferite colţuri ale fostei URSS, în România,
Ucraina etc.” (p.111). Nu toate aceste per-
sonalităţi au făcut obiectul studiului, au-
torul poate avea în vedere însă un aseme-
nea demers. 

Printre cei prezentaţi se află< savantul
în medicină Nuţu Mihaly, oncologul Ion
Moiş, istoricul Ion Marinescu, matemati-
cianul Dumitru Gheorghe Șiman, agro-
nomul Ion Vasile Pop, Mihai Ion Pop (mi-
nistru al finanţelor la Chişinău) etc. Ma-
joritatea au avut de suferit represiunea co-
munistă. Alexandru I. Marina (1912-1992)
a absolvit Liceul Mihai Eminescu din Satu
Mare. 

Cu studii în drept, cunoscător al limbii
cehe şi al francezei, a activat mulţi ani ca
profesor, dar în 1952 este condamnat la
muncă silnică. Eliberat, îşi ia doctoratul la
Petersburg şi pregăteşte lucrarea “Mono-
grafia graiurilor româneşti din Ucraina
Subcarpatică”. Este autorul unui studiu
despre Mănăstirea Peri.

Pagini multe i se rezervă lui Dan Mihai
Ilieş, participant la Alba Iulia în 1 Decem-
brie 1918. Acesta a adunat documente şi
a făcut consemnări importante, fiindu-i
citat deseori manuscrisul lăsat urmaşilor.
Probabil că ideea de cronicar al satului de
la el i-a venit mai tânărului autor.

Monografia oferă date despre exilaţii
în Siberia, despre preoţii arestaţi, despre
martirajul evreilor deportaţi sub regimul
fascist al lui Szálasi. 

De-a lungul vremii, locuitorii Apşei
apar ca nişte oameni energici, harnici,
muncitori. Cei de azi construiesc, “ca din
praştie” precum la Certezele noastre, ceea
ce e bine, dar o fac din nefericire “betoni-
zând” excesiv, într-un avânt netemperat
de gust, de ideea simplităţii şi parcă fără
smerenie în faţa naturii mame care, verde
şi răcoroasă, le-a protejat destinul.

Monografia lui Nuţu Laurenţiu
Pop poate deveni un model
în zonă

Din câte am aflat de la dl Ion M. Botoş,
redactorul-şef al publicaţiei “Apşa” şi
preşedinte al URRT “Dacia”, monografia
este prima lucrare de acest gen din zonă.
Există însă intelectuali dornici să continue
cercetările şi în celelalte sate, cu sprijinul
Uniunii pe care o conduce, cadre didactice
dispuse să sacrifice energii pentru a pune
în vitrina paginii tezaurele timpului care,
neoprit în document, fuge ireparabil. 

Lucrarea se adresează “prezenţilor şi
viitorilor” şi face cunoscut un sat cu o is-
torie frământată, cu oameni creatori de
valori şi cu un viitor demn. Este un text
care se citeşte cu interes datorită proble-
maticii inedite, dar şi pentru limbajul do-
cumentelor care păstrează savoarea
nuanţelor dialectale ale Maramureşului,
evocând anii de ruptură lingvistică a părţii
de întreg.

Ioan Nistor

Profesorul Nuţu Laurenţiu Pop a publicat monografia satului din Maramureşul
Istoric

Apşenii păstrează cu mândrie Steagul lui Francisc Rákóczi II,
principe al Transilvaniei între 1704-1711, luptător pentru libertatea
Transilvaniei, la chemarea căruia vajnicii maramureşeni s-au adunat
şi au luptat pentru libertatea promisă. Tot atunci a răspuns chemării
şi Pintea Viteazul din Măgoaja.
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Principele Nicolae este al patrulea copil
al Regelui Ferdinand I şi al reginei Maria.
S-a născut în 5 august 1903 la Castelul
Peleş din Sinaia. Naş a acceptat să fie Ni-
colae II, țarul Rusiei care a fost asasinat în
anul 1917 împreună cu soția şi cei 5 copii
la Ecaterinburg de
către bolşevicii lui
V. I. Lenin. Princi-
pele Nicolae - Nic-
ky, cum i se spunea
în familie primeşte
o bună educație în
țară. Fiind al
doilea fiu, principe-
le Nicolae era exclus
de la succesiunea
Coroanei. Și totuşi
în septembrie 1918 numele său a fost evo-
cat în condițiile renunțării principelul Ca-
rol al II-lea la prerogativele sale de moşte-
nitor al tronului. După moartea regelui
Ferdinand I, Nicolae este proclamat Înalt
Regent (20 iulie 1927 - 7 iunie 1930) în ca-
drul regenței care exercită puterile regale
în timpul minorității regelui Mihai I. Ne-
având ambiții politice, principele Nicolae
s-a simțit atras mai mult de viața mondenă.
Sportiv practică mai cu seamă schiul şi au-
tomobilismul. Pasiunea pentru maşini îl
aduce în vizorul presei care scrie despre
viteza sa excesivă şi despre vocabularul co-
lorat pe care îl folosea la adresa celorlalți
şoferi. Întâmplarea a făcut ca la începutu-
rile Regenței, Nicolae s-o întâlnească pe
Ioana (1907-1963) soția lui Radu Săveanu,
fiul cunoscutului om politic liberal N.N.
Săveanu, de atunci cei doi nu s-au mai des-
părțit. Fiică unui oarecare Dumitrescu
(proprietar din Tolani din județul Buzău)
acesta îşi ia după divorț (pronunțat la 7
aprilie 1928) numele de Dolete (Doletti) -
beneficiind de complicitatea primarului
comunei Tolani - în ziua de 28 octombrie
1931. 

Dar întrucât Principele Nicolae avea
buletinul stării civile ce proba căsătoria,
aceasta a trebuit să fie anulată. Juridic -
anularea a intervenit la 7 decembrie 1931
prin decizia Tribunalului Ilfov. Nicolae
pleacă în străinătate şi rămâne un emigrant
până la sfârşitul vieții. După îndepărtarea
lui Carol II la 6 septembrie 1940 i se adre-
sează generalului Ion Antonescu, şeful sta-
tului la acea dată, exprimându-şi dorința
de a se întoarce în țară, dar nu primeşte
un răspuns pozitiv.

Totuşi, începând cu 10 iulie 1942, prin
decizia regelui Mihai I îşi recâştigă dreptul
de a se numi Nicolae de Hohenzollern. În
timpul războiului, se oferă să facă demer-
suri în numele opoziției pe lângă aliați, în
vederea încheierii armistițiului  dar nu pri-
meşte mandatul solicitat din partea lui Iu-
liu Maniu. Sub influența grupului de le-
gionari din Spania, este atras indirect cu
concursul organelor de securitate într-o
serie de acțiuni de contestare a dreptului
fostului suveran Mihai I, de România.

Încetează din viață la 9 iulie 1978 la
Madrid şi este înmormântat la Lousanne
în Elveția alături de Ioana.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

Se împlinesc 110 ani
de la na;terea

principelui Nicolae



IN MEMORIAM

Comunitatea s[tm[rean[ a pierdut
un preot, duhovnic, om de cultur[<

Preotul Alexandru Tincu
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P[rintele protopop Alexan-
dru Tincu a `ncetat din via\[.
Duminică, 28 iulie, inima sa a re-
fuzat să mai bată. După ce timp de
50 de ani a slujit cu credință şi de-
votament biserica ortodoxă şi pe
credincioşii ei din Satu Mare, acum
el a ales să se odihnească.

~nc[ nu `mplinise 72 de ani
dar  Dumnezeu a ales s[-l cheme
la el.

La slujba de ̀ nmorm]ntare, 80 de
preo\i ;i sute de credincio;i au fost
prezen\i, conduc]ndu-l pe ultimul
s[u drum p[m]ntesc. Trupul s[u
ne`nsufle\it se odihne;te de-acum `n
cimitirul de pe strada Botizului.

I s-a acordat diploma
pentru promovarea
literaturii religioase

Zeci de coroane de flori au fost
depuse pe morm]ntul acestuia, `n
semn de omagiu ;i de aducere aminte
a celui care a fost p[rintele protopop
Alexandru Tincu.

Biserica s-a dovedit ne`nc[p[toare
pentru mul\imea mare de credincio;i
care au venit s[-i fie al[turi celui care
le-a fost p[stor ;i `ndrum[tor drept
credincios.

Comunitatea din Satu Mare a
pierdut un preot, un duhovnic, un
sf[tuitor dar ;i un om de cultur[ care
;i-a l[sat numele scris pe nu mai pu\in
de ;ase c[r\i pentru care i s-a acordat
diploma "pentru promovarea litera-
turii religioase", ̀ n timp ce ultima era
preg[tit[ s[ vad[ lumina tiparului `n

luna septembrie a acestui an. Din
p[cate pe cea din urm[ nu va mai
apuca s[ o \in[ `n m]ini. 

A fost preot 50 de ani,
iar protopop vreme de 15 ani

Alexandru Tincu s-a n[scut la 25
septembrie 1941 `n comuna Odoreu.
A absolvit colegiul Na\ional Mihai
Eminescu iar mai apoi Facultatea de
Teologie de la Sibiu. A fost preot timp
de 50 de ani, iar timp de 15 ani s-a
achitat de `ndatoririle de protopop
de Satu Mare. 

Credincio;ii s[tm[reni spun des-
pre el c[ a fost un preot cu har, c[
avea mereu un sfat ;i o vorb[ bun[
pentru to\i cei care se aflau `n necaz.

A cununat sute de  tineri `n fa\a
altarului ;i a cre;tinat alte sute de co-
pii `n numele Domnului. Multora le-
a fost duhovnic ;i sf[tuitor. A fost un
vrednic şi drept apărător al credinței
strămoşeşti, a ființei neamului şi spir-
itului românesc.

Era deschis ;i `ntotdeauna senin,
calit[\i pe care le rev[rsa ;i asupra
credincio;ilor pe care `i `ndemna la
credin\[, modestie ;i echilibru.

Nu putem s[ nu amintim contri-
bu\ia p[rintelui Tincu la aplanarea ;i
rezolvarea unor fric\iuni existente `n
anii tulburi de dup[ '89 ̀ ntre diferitele
culte religioase.  A f[cut totul cu calm,
echilibru ;i cu dorin\a de a nu se ajun-
ge la conflict.

~nc[ mul\i ani de acum `ncolo
s[tm[renii `;i vor aduce aminte de el
cu respect, pomenindu-i numele. 

Dumnez eu s[-i  dea odihn[
ve;nic[!

"Cei în\elep\i vor lumina ca str[lucirea cerului ;i cei care vor
fi îndrumat pe mul\i pe calea drept[\ii vor fi ca stelele în vecii
vecilor."

Francesco de Sanctis, înteme-
ietorul criticii moderne italiene,
spunea c[ simplitatea este forma
adev[ratei m[re\ii. Pentru c[ toa-
te lucrurile frumoase, pl[cute, cu
adev[rat valoroase sunt ;i simple,
precum simplu ;i umil este omul
inteligent, în\elept, r[bd[tor, sin-
cer ;i iubitor.

Într-adev[r, spicul de grâu care
aduce rod bogat, nu st[ mândru în
vânt, ci se apleac[ maiestuos spre
p[mânt.

Precum un spic copt, plin cu roade
bogate s-a aplecat spre p[mânt ;i
p[rintele Alexandru Tincu, un om ;i
preot simplu, umil, din care str[lucea
bun[tatea, dragostea, în\elepciunea ;i
m[re\ia, gloria lui Dumnezeu. Chiar
dac[ desp[r\irea în sine este dureroas[
golul din inimi este mare ;i mai mare
trebuie s[ fie recuno;tin\a ;i mul\umi-
rea.

“Cei care vor fi îndrumat
pe mul\i pe calea drept[\ii vor
fi ca stelele în vecii vecilor”

A;adar, p[rinte Tincu, îi
mul\umim lui Dumnezeu c[ v-am
avut în mijlocul nostru ca om, preot
;i p[stor, mul\umim pentru tot ceea

ce a\i f[cut pentru s[mt[reni.
Împlineasc[-se în dumneavoastr[

cuvintele profetului Daniel< "cei
în\elep\i vor lumina ca str[lucirea ce-
rului ;i cei care vor fi îndrumat pe
mul\i pe calea drept[\ii vor fi ca stelele
în vecii vecilor".

Este o onoare şi, totodată, o
plăcere deosebită să scriu câteva
rânduri din suflet, despre perso-
nalitatea complexă a părintelui
protopop Alexandru Tincu. Fiind
mereu, zi de zi, în maxima sa
apropiere, îmi este foarte greu să-
i accept trecerea bruscă în veşni-
cie.

Simt că este în continuare alături de
noi, simt că slujeşte în continuare cu
noi, dar totuşi… Îmi doream să mai ră-
mână puţin cu trupul printre noi. Însă
mă consolez, ştiind foarte bine că moar-
tea a reprezentat pentru părintele Ale-
xandru trecerea din Biserica luptătoare
a pământului în Biserica triumfătoare a
Cerului, în care va sluji înaintea tronului
Sfintei Treimi, înconjurat de îngeri.

A fost un tată, soţ şi bunic dedicat
familiei, un adevărat om, un veritabil
slujitor al lui Dumnezeu şi al semenilor.
A fost împodobit de Dumnezeu cu darul
de a spulbera orice nelinişte din sufletele
celor care îi cereau sfatul părintesc.

A iniţiat şi menţinut un climat de
pace între oameni, indiferent de confe-
siune, etnie, stare socială, pregătire in-
telectuală sau mentalitate. De fapt, a fost
un promotor al cordialităţii interetnice
şi interconfesionale. A fost şi un om de
cultură, fiind recunoscut pentru scrisul
său, dar şi pentru emisiunile pe care le
realiza, toate contribuind la zidirea du-

hovnicească a oamenilor.
Nu avea o voce puternică, dar pose-

da darul vorbirii, al propovăduirii Cu-
vântului lui Dumnezeu.

Predicile sale pătrundeau în inima,
sufletul, mintea auditoriului, mişcând
voinţa spre săvârşirea faptelor bune.
Prin cuvânt şi prin faptă, prin exemplul
personal, părintele Alexandru şi-a con-
dus credincioşii pe calea mântuirii. Ca
duhovnic, între dânsul şi credincioşi s-
a stabilit o puternică legătură intimă,
sufletească, găsind întotdeauna sfatul
cel mai potrivit pentru îndreptarea vieţii
fiecăruia.

P.S. Justin Sigheteanul, în predica sa

de la înmormântare, a precizat că pă-
rintele Alexandru a răspândit mereu lu-
mină în jurul său. De aceea, a fost iubit
şi preţuit şi aşa va rămâne pe mai de-
parte.

A fost cu adevărat un “om al cetăţii”,
precum sublinia vicepre;edintele CJSM
Mircea Govor, implicându-se în bunul
mers al vieţii Bisericii, dar şi în toate
compartimentele vieţii publice şi socia-
le, făcând bine celor din jur, promovând
iubirea, egalitatea şi frăţietatea în socie-
tate. Demnitatea de protopop l-a ajutat
în acest sens, putând identifica şi biciui
mai uşor nedreptăţile şi solicitând cu
fermitate eradicarea acestora. Cărţile
sale au fost şi vor rămâne mereu actuale,
bucurându-se de apreciere. Mi-a rămas
întipărită în minte afirmaţia lui Ioan Vi-
man< “Voi aşeza această carte a părinte-
lui protopop Alexandru Tincu în biblio-
teca mea alături de Sfânta Scriptură”, re-
ferindu-se la volumul de predici “Mer-
gând, învăţaţi toate neamurile”.

Orice cuvânt ar fi de prisos. Acum,
după ce l-am condus în mod solemn pe
ulimul său drum, aşezându-i trupul în
ţărână, acum după ce sufletul său şi-a
luat zborul spre Dumnezeu, nu ne ră-
mâne decât să-i fim recunoscători pă-
rintelui Tincu Alexandru pentru tot
ceea ce a făcut în folosul Sătmărului, lu-
minându-ne în permanenţă calea spre
Rai. Părinte protopop Alexandru, veţi
rămâne mereu viu în sufletele noastre
şi vă vom iubi mereu.

In memoriam
preot Alexandru Tincu

Propov[duitor al Cuvântului
lui Dumnezeu

Preot romano-catolic Ioan Roman

Preot dr. Cristian Bolo;
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Premier[ la Festivalul Enescu<  
Victor Rebengiuc debuteaz[ într-o cantat[
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Una dintre producțiile-sur-
priză ale acestei ediții a Fes-
tivalului “George Enescu”
(1-28 septembrie) aduce pe
aceeaşi scenă mari muzi-
cieni români şi străini, iar
iubitul actor Victor Reben-
giuc va fi alături de ei, în
ipostază de narator. 

Festivalul Internațional “Ge-
orge Enescu”, cel mai important
eveniment cultural internațional
organizat de România, care se va
desfăşura între 1 şi 28 septembrie
la Bucureşti şi în mai multe oraşe
din țară, propune în acest an o edi-
ție care reuneşte nu doar unele din-
tre cele mai mari nume ale muzicii
clasice internaționale, ci şi producții
grandioase, în premieră. Printre
acestea, cantata “Gurre-Lieder”, o tu-
multoasă poveste de dragoste, com-
pusă de Arnold Schönberg, prezen-
tată în premieră în România! Spec-
tacolul “Gurre-Lieder” va putea fi vă-
zut pe 7 septembrie, de la ora 19.30,
pe scena Sălii Mari a Palatului din Bu-
cureşti.

Victor Rebengiuc, alături
de Orchestra Simfonic[
Radio Viena

Victor Renegiuc urcă pe scena Sălii
Mari a Palatului pentru o nouă provo-
care< povesteşte o tumultoasă iubire
dintr-o legendă a Danemarcei medie-
vale, într-una dintre lucrările de avan-
gardă ale muzicii clasice, cantata “Gur-
re-Lieder”. Producția  aduce împreună,
pe aceeaşi scenă artişti români – acto-
rul Victor Rebengiuc, Corul şi Orches-
tra Filarmonicii “George Enescu” – şi
unii dintre cei mai importanţi solişti
internaționali ai momentului – Nikolai
Schukoff, Violeta Urmana, Janina Bae-
chle, Thomas Meyer. Totul sub bagheta
cunoscutului dirijor francez Betrand
de Billy, care conduce Orchestra Sim-
fonică Radio Viena şi face parte din
board-ul Academiei Europene de Tea-
tru Muzical. Dirijorul Corului va fi ro-
mânul Iosif Ion Prunner, căruia în 1997
maestrul Cristian Mandeal i-a `ncre-
din\at conducerea Corului Filarmoni-
cii.

Victor Rebengiuc îşi va folosi vocea
inconfundabilă, în postura de narator,
pentru a spune povestea unei legături
primejdioase< iubirea damnată dintre
regele danez Waldemar şi amanta sa,
Tove – ucisă, în cele din urmă, de re-
gină. “Iubesc toate genurile de muzică
clasică, începând de la preclasici şi până
aproape de contemporaneitate şi am
devenit un exclusivist, adică ascult nu-
mai muzică simfonică”, mărturisea Vic-
tor Rebengiuc în cartea “Omul şi acto-
rul”, de Simona Chițan şi Mihaela Mi-
chailov, publicată la Editura Humani-
tas.

O poveste care
l-ar face invidios
şi pe Sfântul Valentin

O cantată care l-ar face invidios şi
pe Sfântul Valentin, cum o descrie pre-
sa străină, “Gurre-Lieder” a stârnit
controverse la premiera din anul 1913,
căci vienezul Arnold Schönberg (1874-
1951) – în perioada sa de început fan
Wagner, Brahms şi Mahler, pe care l-a
şi cunoscut  – îmbină cu îndrăzneală
în această creaţie infuenţe romantice,
de secol XIX şi moderne. “Gurre-Lie-
der” dezvăluie inclusiv pasiunea lui
Schönberg pentru Beethoven, primul

compozitor care a avut curajul să adau-
ge vocea umană în structura unei sim-
fonii. Arnold Schönberg a compus

“Gurre-Lieder” pornind de
la varianta tradusă în limba
germană a poemului danez
omonim, de Jens Peter Ja-
cobsen. Se spune că perso-
najele au la bază conducători
reali din Danemarca anilor
1500, chiar dacă povestea ce-
lor doi amanţi a intrat în le-
gendă, devenind unul dintre
miturile-marcă ale Danemar-
cei, alături de „Cântecul Nibe-
lungilor“.

O legendă medievală 
de dragoste şi moarte

Procesul de elaborare al can-
tatei s-a desfăşurat în anii 1900-
1901, perioadă a tinereţii pos-
tromantice a compozitorului, iar
orchestraţia a fost desăvârşită
peste un deceniu, în anul 1911.
Povestea cântă iubirea dintre re-
gele Waldemar şi frumoasa Tove.
În cinstea ei, regele a ridicat cas-
telul Gurre, cuib al întâlnirilor
pentru cei doi îndrăgostiţi. Dar
soţia geloasă, regina Helwig, îi ur-
măreşte cu ură şi ţese un plan de

răzbunare. La porunca ei, amantul re-
ginei o omoară pe Tove, într-un mo-
ment de absenţă a suveranului. Când
se întoarce la curte, regele Waldemar
e şi el asasinat. Legenda spune că spi-
ritele celor doi iubiţi despărţiţi prin
moarte  năprasnică se vor căuta zadar-
nic în eternitate. Goana lor neîncetată
îi îngrozeşte pe locuitorii acelor tărâ-
muri. Subiectul l-a fascinat pe compo-
zitor, care a imaginat, pentru transpu-
nerea  lui muzicală, un organism sonor
uriaş format din cinci solişti şi un re-
citator, trei coruri bărbăteşti la patru
voci şi un cor mixt la opt voci.

Muzica marii cantate este fascinan-
tă,  de o extremă expresivitate şi de o
extremă emoţionalitate, după cum o
caracteriza autorul însuşi. Și i se po-
triveşte mai bine ca oricărei alte
creaţii ale sale propria reflecţie asu-
pra esenţei muzicii< “Compozitorul
dezvăluie esenţa lăuntrică a lumii şi
exprimă cea mai adâncă înţelepciu-
ne într-un limbaj pe care raţiunea
sa nu-l înţelege, tot aşa cum som-
nambulul în stare de magnetism
ne oferă revelaţii despre lucruri în
legătură cu care, în stare lucidă, nu
are nici o idee.”

Schönberg, sursă 
de inspirație pentru U2

Drumul lui Schönberg în com-
poziţie a început în anul 1898 cu trei
cicluri de lieduri. Având ca surse de
inspirație compozițiile lui Anton Bruc-
kner, Max Reger, Richard Strauss şi
Gustav Mahler, tânărul artist a creat
cu dorința inovației, fiind unul dintre
inițiatorii principalelor curente în crea-
ția muzicală a secolului XX. 

În perioada târzie, Arnold Schön-
berg s-a aplecat mai ales asupra stu-
diului relaţiei matematice dintre note
şi a compus lucrări vizionare, a căror
principală ţintă era inovaţia şi mai
puţin muzicalitatea. Descoperirile lui
au avut o influenţă puternică asupra
mai multor muzicieni contemporani,
printre care chiar formaţia de rock U2.
„Muzica lui Schönberg mă impresio-
nează de fiecare dată şi, în acelaşi timp,
îmi face rău“, glumea legendarul dirijor
Leonard Bernstein referindu-se la o al-
tă compoziţie a lui Schönberg, „Pierrot
Lunaire“.

~ntrebarea pentru concursul din aceast[ s[pt[m]n[, prin care
pute\i c];tiga dou[ bilete la Festivalul George Enescu, este< “Cine
este actorul rom]n care va urca pe scena Festivalului al[turi de
corul ;i orchestra Filarmonicii Enescu? 

R[spunsurile se pot trimite la adresa de e-mail a Redac\iei In-
forma\ia Zilei, redactiasm@informatia-zilei.ro.
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Dun[rea ofer[, pe l]ng[ plaje, ;i partide de pescuit izbutite, iar
unul din cei mai celebri fii ai locului, fotbalistul Gic[ Popescu, a
deschis un hotel de patru stele  cu toate dot[rile cuvenite. Dar parc[
tot mai bine e s[ te cazezi la o pensiune sau la un \[ran local, unde
ajungi s[ cuno;ti cu adev[rat Oltenia rural[. 

Dac[ lua\i o hart[ a Rom]niei
;i, pornind din Satu Mare, trasa\i
o linie perfect vertical[, punctul
de ie;ire din \ar[ la sud este ora;ul
Calafat de pe malul Dun[rii. Un
loc a c[rui istorie a fost ;i este mar-
cat[ decisiv de apele fluviului, care
face ̀ n zon[ c]teva meandre spec-
taculoase.

Calafatul a intrat `n aten\ia public[
recent prin inaugurarea podului peste
Dun[re care `l leag[ de ora;ul bulgar Vi-
din. Un pod care arat[ foarte bine (dup[
cum vede\i `n imaginea de sus) ;i abia
`ncepe s[-;i arate influen\a ̀ n dezvoltarea
regiunii. O lucrare elegant[, la care s-a
muncit 12 ani ;i care se pare c[ va figura
pe o nou[ emisiune de bancnote Euro,
c[ci UE ̀ l consider[ un simbol al noii Eu-
rope. :i nu f[r[ motiv.

Numele ora;ului calchiaz[ termenul
grecesc “kalafatos” ce desemneaz[
me;te;ugul smolirii vaselor fluviale.
Semn gr[itor al importan\ei vitale a

Dun[rii `n regiune.
Aici s-a locuit din
preistorie, ;i oricine a
studiat c]t de c]t isto-
ria veche a Rom]niei
`;i aminte;te Cultura
Basarabi, din epoca
Halstatt, numele ei fi-
ind dat de un sat ce
apar\ine acum Calafa-
tului, aflat la vreo 3 km
de ora;ul propriu-zis.
Portul la Dun[re ;i re-
sursele din zon[ au
f[cut din acest loc tea-
trul unor lupte feroce
`ntre Imperiul Oto-
man (ce st[p]nea Vi-
dinul) ;i puterile eu-
ropene. La 1790, 1829,

1853 ;i, `n fine, `n R[zboiul de indepen-
den\[ din 1877, luptele de la Calafat s-au
dovedit cruciale. Muzeul ora;ului
p[streaz[ tunuri care s-au folosit ̀ n prima
canonad[ rom]neasc[ la 1877, la doi pa;i
de Calafat e Sm]rdanul imortalizat de
Grigorescu, iar la vreo 10 km e Maglavitul
cu cazematele sale (;i cu legenda lui Pe-
trache Lupu, desigur).

Un ora;-sta\iune

Av]nd `n jur de 20.000 de locuitori,
Calafatul tr[ie;te `n aceste zile o eferves-
cen\[. Deschiderea podului va aduce in-
vesti\ii. Au `nceput deja lucr[rile de rea-
bilitare a ;oselei ce duce la Craiova, iar
camioanele venite din Bulgaria sunt o
prezen\[ constant[ ̀ n zon[. Dar, dincolo
de asta, o plimbare mai lung[ prin Calafat
`\i descoper[ un ora;-sta\iune, cochet, al
c[rui poten\ial turistic nu pare `nc[ ex-
ploatat la adev[rata sa valoare.

Plajele de la Dun[re - cu acces gratuit!
- sunt excelente, iar apa remarcabil de cu-
rat[, `nc]t femeile locului nici c[ mai au
nevoie de saloane ori de spa. Nu putem
s[ nu not[m frumuse\ea localnicelor, rod
al trecerii prin aceste locuri a turcilor,
grecilor, s]rbilor ;i altor popoare, pe l]ng[
condi\iile de mediu ideale. Pe apa fluviu-
lui trec adesea vase de croazier[, scutere,
dar ;i barje de marf[, iar p[s[rile contri-
buie ;i ele la spectacolul apei.

Sezonul cald `ncepe devreme `n Ol-
tenia de Sud, ;i cunoa;tem cu to\ii invazia
de produc[tori de ro;ii ;i pepeni verzi ca-
re deschide sezonul ̀ n zona noastr[ nor-
dic[. Regiunea Calafat-D[buleni-B[ile;ti
este cu adev[rat \ara lubeni\ei, savurosul
fruct se g[se;te foarte u;or, e foarte ieftin
;i gustos, c[ci are condi\ii ideale de cre;te-
re `n solul nisipos al locului. Iar invazia
de ro;ii rom]ne;ti, bune ;i ridicol de ief-
tine, ̀ n pie\ele din Vidin, dup[ deschide-
rea podului, era gata s[ declan;eze o nou[

b[t[lie la Dun[re, de data asta agricol[.
Revenind la turism, Dun[rea ofer[,

pe l]ng[ plaje, ;i partide de pescuit izbu-
tite, iar unul din cei mai celebri fii ai lo-
cului, fotbalistul Gic[ Popescu, a deschis
un hotel de patru stele, “Amfiteatru”, cu
toate dot[rile cuvenite. Dar parc[ tot mai
bine e s[ te cazezi la o pensiune sau la un
\[ran local, unde ajungi s[ cuno;ti cu
adev[rat Oltenia rural[ ;i consta\i, uimit,
c[ Nea M[rin, dar ;i Leana ;i Costel, nu
sunt fic\iuni, ci distil[ri ale realit[\ii. Iar
dup[ o s[pt[m]n[ ̀ ntre olteni ̀ \i integrezi,
vr]nd-nevr]nd, perfectul simplu `n ar-
senalul lingvistic.

Ceea ce pare s[ lipseasc[ oamenilor
din regiune e spiritul antreprenorial. La
Basarabi exist[ o falez[ ce ofer[ o
priveli;te magnific[ a curburii Dun[rii.
Ei bine, acolo era - ;i ̀ nc[ mai e oarecum
- groapa de gunoi a satului. Iar bog[\ia
de produse ale p[m]ntului ;i apei pare s[
se `ntoarc[ `mpotriva localnicilor, abun-
den\a de legume, fructe ;i pe;te f[c]nd
ca pre\urile s[ scad[ la valori ce abia mai
justific[ munca depus[ de \[rani. Pare c[
destinul acestor locuri se afl[ la un punct
de cotitur[. 

Dincolo de toa-
te, r[m]ne farme-
cul Dun[rii, pe care
`l descoperi `nc[ de
pe drum ;i care te
cople;e;te c]nd `l
cuno;ti `ndeaproa-
pe. R[m]ne istoria
legendar[ a locului.
:i promisiunea
unei dezvolt[ri f[r[
precedent. C[ci re-
giunea chiar e bine-
cuv]ntat[. Cum vor
;ti s[ profite local-
nicii? R[m]ne de
urm[rit, ;i de luat
aminte.

Vasile A.

Turism, istorie ;i dezvoltare urban[
sub semnul Dun[rii, la Calafat
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Tab[ra interna\ional[ de pictur[
prefa\eaz[ Zilele Careiului 2013

La sfârşitul lunii iulie, Careiul
a mai înregistrat o premieră în
lungul şir de evenimente patro-
nate de Primărie prin Direcția
pentru Cultură şi Sport condusă
de Bogdan Georgescu. A avut loc
prima ediție a unei tabere inter-
naționale de arte plastice, orga-
nizate la inițiativa şi sub coordo-
narea artiştilor din familia
Gnandt.

Activit[\ile taberei, ̀ ntinse pe durata
unei s[pt[m]ni, au culminat duminic[
cu vernisajul de la Castelul Karolyi, unde
participan\ii au expus rodul inspira\iei
ce i-a vizitat ̀ n ambian\a aparte a locului.
Caza\i la un motel, ei au pictat sau foto-
grafiat `n zona Castelului ;i Parcului
Dendrologic, ca ;i ̀ n ̀ mprejurimi, iar ex-
pozi\ia rezultat[ s-a dovedit una intere-
sant[.

Cuv]ntul curatorului

La vernisaj expozeul tradi\ional a fost
sus\inut de Cristina Gloria Opri;a, pictor
;i grafician, care a f[cut oficiile de curator
al expozi\iei ;i din cuv]ntul c[reia spi-
cuim c]teva fragmente<

“Vernisajul acestei expoziţii este ro-
dul muncii noastre de o s[pt[m]n[, timp
în care s-a desfăşurat prima ediţie a ta-
berei internaţionale de pictură găzduite
de municipiul Carei. O tabăr[ înseamnă
un atelier de creaţie, în care limbajul co-
mun este arta, exprimarea universal[
pentru noi ca participanţi şi implicit pen-
tru dumneavoastr[ ca privitori şi iubitori

de frumos. O tabără înseamnă o expe-
rienţă în plus, în care pe lângă prieteniile
legate faci cunoştinţă cu moduri diferite
de exprimare artistică, de interpretare şi
abordare a unor subiecte ale locurilor ce
au devenit surse, motive de inspiraţie
pentru lucrările ce vi le dăruim spre vi-
zionare. 

Un material bogat creat în mai puţin
de 7 zile, în care evident castelul a fost
personajul principal ce a stârnit linia, cu-
loarea, pelicula fotografică în diverse
ipostaze – un pandant peste timp între
medieval şi contemporan.

Evenimentul este provocat de un îm-
pătimit organizator şi participant al ta-
berelor de creaţie care se numeşte
Gnandt :tefan. El are în palmares 5 ediţii
de tabere de creaţie organizate la Foieni
(2008-2012), două ediţii la Ilieni, jud.
Covasna, ;i iată acum, aici, graţie gene-
rozităţii şi deschiderii domnului primar
al municipiului Carei, Eugen Kovacs,
această tabără internaţională.

Participan\i din 5 \[ri

Participanţii ei sunt<Maja Erdeljanin
– Serbia (premianta taberei), Miroslav
Capovcak – Slovacia (premiantul muni-
cipiului Carei), Drahoslava Zalaiova –
Slovacia, Zdzilaw Twardowski, Domini-
ka Paczkowska – Polonia, Brugos Zeno-
bia, Madarassz Gyorgy Tamas -  Ungaria,
Cristina Gloria Oprişa, Sztrharsky Kal-
man – România.

Gnandt Ștefan adună în jurul său
artişti creatori şi mecena. Pe care îi trans-
formă în prieteni, care devin o echipă a
atelierelor ad-hoc unde ca bun organi-
zator îi conduce dăruind din creaţia lor

gazdelor, lăsând obol rodul inspiraţiei
locurilor unde poposesc.

Există un spirit aparte al taberelor, o
efervescenţă ce îmbogăţeşte, înnobilează
tot ce atinge. Oamenii şi întâlnirile for-
mează echipa în care se leagă prietenii,
artiştii se transformă într-o familie care
aici am îmbogăţit-o cu noi membri< fraţii
Georgescu, minunaţii rapsozi-interpreţi,
fraţii Paşca, ce merită din plin mulţumi-
rile noastre pentru prestaţiile lor, ;i poate
nu întâmplător sunt reprezentanţi ai Di-
recţiei pentru Cultură, Sport şi Turism
sau Centrului Cultural Carei. 

Pentru dumnealor, pentru dumnea-
voastră, sperăm ca prezenţa noastră să
fie acel moment de bucurie în care lu-
crările noastre să transmită emoţia trăită
cu suflet şi transpusă de noi. Tablourile-
donaţii sunt mărturia acestei întâmplări
creatoare, iar celelalte pot deveni pro-
prietăţi personale pe simezele aparta-
mentelor dumneavoastră, expoziţia fiind
deschisă 3 săptămâni, o perioad[ inclu-
zând şi Zilele Oraşului Carei. 

Tabăra aceasta nu are istoric, ea în-
seamnă acum un început, dar poate de-
veni istorie pentru că un domn primar a
avut înţelepciunea şi generozitatea de a
răspunde unei provocări artistice.
Mulţumim.”

Iar mul\umirile au fost f[cute ̀ n toate
cele cinci limbi ale participan\ilor la
tab[r[. Lucr[rile etalate `n galeria Cas-
telului sunt, ̀ n felul lor, o m[rturie c[ ar-
tele plastice, poate asemenea muzicii,
reu;esc s[ anuleze barierele lingvistice ;i
s[ constituie cu adev[rat un limbaj co-
mun pentru to\i cei care “au ochi s[ vad[“,
cum spune o consacrat[ expresie a Nou-
lui Testament.

Careiul va reg[si
spiritul medieval

~n acest sf]r;it de s[pt[m]n[, `n
preambulul Zilelor Ora;ului, se organi-
zeaz[ la Castelul Karolyi Festivalul Me-
dieval,  fiind anun\at urm[torul program<

SÂMBĂTĂ 3 AUGUST 2013

Ora 14.00 
Deschidere oficială – Parada Costu-

melor
Orele 15.00 – 21.00

Demonstrație de mânuire a armelor
medievale  – Ordinul Ezüst Sólyom

Gastronomie medievală – Ordinul
Basarabilor

Școală de scrimă medievală – Ordi-
nul Muşatinilor

Demonstrații de lupte – Cohors III
Campestris, Ordinul Ezüst Sólyom

Școală de dans medieval – Ordinul
Basarabilor, Paladinii de Terra Medies

Demonstrații de tir cu arcul -  Aso-
ciația Sportivă Corvus Regia, Arcaşii Ce-
tății Alba Iulia

Școală de tir cu arc englezesc – Ar-
caşii de la Suceviţa

Meşteri sticlari, pielari şi lutieri –
Egyed Fero, Ada Bălan şi Asociația Ara-
nykapu

Muzică şi Teatru Medieval – Ordinul
Muşatinilor, Ordinul Basarabilor

Recitaluri de poezie medievală, ate-
lier de oralitate, fabule medievale –   Or-
dinul Basarabilor, Trupa de Teatru
M.E.E.M.  a Centrului Cultural Carei

Micul Arheolog – atelier interactiv
pentru copii – Muzeul Municipal Carei

Programe interactive pentru copii –

Atelier de confecționare şi mânuire de
păpuşi tradiționale – Compania LuMiO-
lar şi Asociația Culturală Aranykapu
Ora 21.00
Jocuri cu Foc – Paladinii de Terra Me-
dies

DUMINICĂ 4 AUGUST 2013

Ora 14.00 – 21.00
Programe similare cu cele din ziua pre-
cedent[
Ora 20.00
Concert de muzică veche – grupul Car-
mina Renascentia

August Fest, pe scurt

S[pt[m]na viitoare aproape fiecare
sear[ va fi acaparat[ `n zona Castelului
de evenimentele din cadrul August Fest.
Luni la ora 18 are loc concursul de for\[
“Cel mai puternic b[rbat”, mar\i la ora
19 Gala Dansului Careian cu forma\iile
Magic Dance, Lead&Follow ;i Club Dan-
ce coordonate de Raluca P[v[luc, C[t[li-
na Curceanu ;i Bagossy Zoltan, miercuri
la ora 20 o sear[ de operet[, can\onete ;i
musical cu grupul “Lirica” din Cluj-Na-
poca, joi de la ora 19 o sear[ de folclor
maghiar ;i german, urmat[ vineri, la
aceea;i or[, de o sear[ dedicat[ folcloru-
lui rom]nesc.

Suita de manifest[ri va culmina `n
weekendul viitor cu cele dou[ zile alocate
propriu-zis Zilelor Ora;ului, cu ale c[ror
program vom reveni c]nd se va apropia
derularea evenimentului. Felicit[m din
nou echipa Prim[riei careiene ;i suntem
siguri c[ laudele nu li se vor urca la cap.

Vasile A.

Activit[\ile taberei, ̀ ntinse pe durata unei s[pt[m]ni, au culminat
duminic[ cu vernisajul de la Castelul Karolyi, unde participan\ii
au expus rodul inspira\iei ce i-a vizitat ̀ n ambian\a aparte a locului.
Caza\i la un motel, ei au pictat sau fotografiat `n zona Castelului ;i
Parcului Dendrologic, ca ;i `n `mprejurimi, iar expozi\ia rezultat[
s-a dovedit una interesant[.
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TRADI}II

“Schimbarea la fa\[“ marcheaz[ 
hotarul dintre var[ ;i toamn[

Pe numele său laic Giovanni
Bernardone, Sf]ntul Francisc s-a
n[scut ̀ n anul 1181, la Assisi, Ita-
lia, ;i a decedat la 3 octombrie
1226, `n Portiuncula. A fost fiul
negustorului de stofe Pietro Ber-
nardone şi a donnei Pica. 

În 1202  a participat la războiul din-
tre Perugia şi Assisi cu cei de vârsta
lui. Victoria a fost a celor de la Perugia,
astfel Francisc a fost rănit şi luat pri-
zonier pentru un an. A fost eliberat la
sfârşitul anului 1203 din cauza bolii
care se tot înrăutăţea. Având o nelinişte
mare sufletească, a început să se gân-
dească la viitorul său. 

Sf]ntul l-a auzit pe Isus
vorbindu-i `n biserica
San Damiano

Convertirea sa a început la vârsta

de 24 de ani. Și-a abandonat prietenii
de înainte ;i, c]nd se ruga mai intens,
s-a întâlnit cu un lepros căruia îi săruta
rănile. L-a auzit pe Isus vorbindu- i în
biserica San Damiano. A făcut un pe-
lerinaj la Roma şi a experimentat sără-
cia voluntară. Tatăl s- a împotrivit noi-
lor sale alegeri. A renunţat la bunurile
pământeşti s-a dezbrăcat de hainele lu-
xoase şi a îmbrăcat hainele celor mai
săraci, iar în 1206 s-a pus în slujirea le-
proşilor de la Vittorina.

În 1208 auzirea  textului evanghelic
de la Portiuncula a cristalizat în el vo-
caţia apostolică şi evanghelică.  S-a de-
dicat unei vieți de blândețe, de smere-
nie şi de mărturisirea evanghelică di-
rectă. 

Fondatorul Primului
Ordin Franciscan

În chiar acelaşi an se adună în jurul

său primii însoțitori. În felul acesta s-
a format nucleul Primului Ordin Fran-
ciscan. În 1210 papa Inocenţiu al III-
lea a aprobat prima regulă acestei fra-
ternităţi, iar după mai multe ezitări i-
a permis lui Francisc şi fraților săi pre-
dicarea.

A dat na;tere unei vaste
opere de predicare itinerant[ 
`n Italia central[

După 1210 Francisc a dat naştere
unei vaste opere de predicare itinerantă
în Italia centrală. 

Temele fundamentale ale mesajului
său au fost  ascultarea, sărăcia, simpli-
tatea şi refuzul oricărui privilegiu, umi-
lința şi egalitatea între oameni. Datorită
acestor misiuni s- a reînnoit Biserca.

A murit pe 3- 4 octombrie 1226
epuizat de boală şi aproape orb.

Toth Arthur

Luna August, cunoscut[ `n
tradi\ia popular[ ;i sub numele de
Gustar sau Secerar ;i-a intrat pe
deplin ̀ n drepturi. Este o lun[ care
abund[ ̀ n activit[\i, fiind marcat[
de trei mari s[rb[tori cre;tine< 6
august  - Schimbarea la fa\[ (Pro-
bejania), 15 august - Adormirea
Maicii Domnului (Sf]nt[ Maria
Mare) ;i 29 august - T[ierea capului
Sf]ntului Ioan Botez[torul. Toto-
dat[ este luna care adu-
ce pe mese roade-
le p[m]ntului,
fructe ;i legume
din bel;ug spre a
fi gustate.

~n prima zi din Gustar este s[rb[torit[
Ziua Crucii sau Macaveii, cum mai este
cunoscut[ `n popor. Este o s[rb[toare cu
dat[ fix[ - 1 august. ~n aceast[ zi, oamenii
stropesc cu agheasm[ gr[dinile ;i livezile,
sfin\esc la biseric[ spice de gr]u, boabele
rezultate prin frecarea lor `n podul pal-
melor fiind amestecate cu s[m]n\a ce ur-
meaz[ s[ fie sem[nat[. 

Aceast[ zi se mai nume;te ;i Macaveiul
stupilor deoarece se spune c[ este ultima
zi ̀ n care se mai poate aduna mierea, care
cap[t[ virtu\i speciale. 

~n 1 august se culeg
;i se sfin\esc plantele de leac

De asemenea, mai este cunoscut[ ;i
sub denumirea de Macaveiul ursului, de-
oarece `ncepe perioada de `mperechere a
acestora. ~n popor, ziua este \inut[ ̀ n spe-
cial pentru boli, dar ;i pentru evitarea pa-
gubelor provocate de ur;i. Nu `n ultimul
r]nd, `n data de 1 august `ncepe postul
Sfintei M[rii, denumirea popular[ a zilei
fiind Macavei Cap de Post. Totodat[ este
ziua dedicat[ culegerii plantelor de leac ;i
sfin\irea lor.

La 6 august, calendarul ̀ nsemneaz[ o
alt[ mare s[rb[toare, Schimbarea la fa\[
sau Probejania. ~n calendarul popular,
aceast[ dat[ marcheaz[ hotarul ̀ ntre var[
;i toamn[. Tradi\ia spune c[ `n aceast[ zi

nu este bine s[ pleci ̀ n c[l[torie deoarece
s-ar putea s[ te r[t[ce;ti. Apele r]urilor

`ncep s[ se r[ceasc[, astfel c[ oa-
menii nu se mai scald[ `n ele.
Frunzele `ncep s[ `ng[lbe-
neasc[, berzele ;i alte p[s[ri
c[l[toare pleac[ spre \[rile

calde, insec-
tele intr[ `n
p[m]nt. 

De ziua Schimb[rii la fa\[ 
se `mpart struguri ;i prune
pentru sufletul mor\ilor

~n unele locuri se crede c[ berzele
pleac[ duc]nd r]ndunelele pe spate, iar
oamenii \in aceast[ s[rb[toare pentru ca
p[s[rile s[ ajung[ cu bine la destina\ie. In-
sectele care nu intr[ `n p[m]nt vor fi
omor]te. Se crede c[ dac[ un fl[c[u vede
un ;arpe ;i nu ̀ l omoar[, reptila se va pre-
face `n zmeu. Oamenii nu lucreaz[ `n
aceast[ zi ;i ̀ ncearc[ s[ nu se certe unii cu
al\ii. Tot acum se recolteaz[ plante ;i fructe
de leac, se fac prevestiri de timp pentru
toamna ce urmeaz[, iar poamele sunt dulci
;i aromate. Este momentul ̀ n care se gust[
din rodul viilor, nu `nainte ca strugurii s[
fie du;i la biseric[. ~n unele regiuni se pos-
te;te sau se m[n]nc[ doar struguri. Exist[
;i obiceiul de a `mp[r\i struguri ;i prune
pentru sufletul mor\ilor.

B[tr]nii spun c[ atunci c]nd plou[
mult ̀ n postul Adormirii Maicii Domnu-
lui, vom avea parte de o iarn[ cu mult[
ninsoare. Tot `n aceast[ perioad[ se
sfin\esc gr[dinile, boabele de gr]u pentru
sem[nat cum spuneam `n r]ndurile de
mai sus, dar ;i recoltele.

~ntre S]nt[m[ria Mare
;i S]nt[m[ria Mic[ este timpul   

optim pentru   
sem[n[turile 

de toamn[

Sf]nt[ M[rie Mare este s[rb[toarea
cre;tin[ Adormirea Maicii Domnului,
celebrat[ la 15 august. 

Aceast[ s[rb[toare deschide, ̀ n ca-
lendarul popular, ciclul s[rb[torilor de
renovare a timpului la Anul Nou Biblic,
celebrat `n preajma echinoc\iului de
toamn[. Omul harnic de la \ar[ spune
c[ ̀ ntre S]nt[m[ria Mare ;i S]nt[m[ria
Mic[ (8 septembrie) este timpul optim
pentru sem[n[turile de toamn[. Tot
acum coboar[ turmele de la munte,
b[rba\ii `;i schimb[ p[l[ria cu c[ciula,
iar cerbul spurc[ apele curg[toare ;i nu
mai sunt bune de sc[ldat.

~n aceast[ zi se ofer[ fructe ca po-
man[ pentru mor\i ;i se fac ritualuri
pentru legarea ciocului p[s[rilor. Una
din prevestirile de timp spune c[ dac[
`n aceast[ zi ̀ nfloresc trandafirii, toam-
na ce urmeaz[ va fi lung[.

29 august - T[ierea capului 
Sf]ntului Ioan Botez[torul 

~n aceast[ zi nu se m[n]nc[ ;i nu
se bea vin, pentru c[ sunt asociate cu
s]ngele ;i amintesc de t[ierea Sf. Ioan.
De asemenea, nu se m[n]nc[ usturoi,
ceap[, mere, pere, `n general fructe ;i
legume rotunde care seam[n[ cu un
cap. Din acelea;i motive nu este folosit
cu\itul, toate alimentele fiind rupte cu
m]na. Este o zi `n care se \ine post.

Prevestiri de timp

Vorbind despre activit[\ile specifice
lunii august, calendarele agricole ale
vremii veneau `n `nt]mpinarea omului
gospodar cu o mul\ime de sfaturi. Este
momentul `n care se `ncep ar[turile
pentru sem[n[turile de iarn[, mieii
sunt desp[r\i\i de mioare, dar ;i timpul
pentru adunatul semin\elor de legume.
~n august se seam[n[ rapi\a, s[ face pli-
vitul viei ;i se usc[ fructe pentru iarn[.
Totodat[ se fac o serie de prevestiri de
timp. Dac[ dup[ apusul soarelui apare
negura pe livezi ;i r]uri atunci vom avea
timp bun statornic, iar alunele multe
anun\[ o iarn[ grea. 

A consemnat  :tefania Cri;an

~n prima zi din Gustar este s[rb[torit[ Ziua Crucii sau Macaveii,
cum mai este cunoscut[ `n popor. Este o s[rb[toare cu dat[ fix[ -
1 august. ~n aceast[ zi, oamenii stropesc cu agheasm[ gr[dinile ;i
livezile, sfin\esc la biseric[ spice de gr]u, boabele rezultate prin
frecarea lor `n podul palmelor fiind amestecate cu s[m]n\a ce ur-
meaz[ s[ fie sem[nat[. 
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August - luna care
aduce pe mese 

roadele p[m]ntului, 
fructe ;i legume

Mesajul Sf]ntului Francisc de Assisi< 
ascultarea, simplitatea, egalitatea
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Daiana Iojiban ;i Denisa Urechean sunt
concurentele Miss Popularitate, luna august

Acestea pot fi votate pe www.informatia-zilei.ro la rubrica sondaje şi concursuri
Cotidianul Informația Zilei

organizează pentru luna august
un nou concurs de popularitate
pe site-ul www.informatia-
zilei.ro. 

După cum bine ştiți în com-
petiție se înscriu tinere sătmăren-
ce, iar concurenta care adună cele
mai multe "Like-uri" câştigă nu-
meroase premii.

Pentru a opta lună din an s-au în-
scris două tinere sătmărence. Acestea
sunt Daiana Iojiban şi Denisa Ure-
chean cele care din prima zi a lunii au-
gust beneficiază pe site-ul mai sus
amintit de câte o pagină pe care se află
o mică descriere şi o galerie foto, cu
poze făcute de un fotograf profesionist
Informația Zilei.

În acest număr al suplimentului In-
formația de Duminică vă prezentăm
câteva date despre cele două sătmăren-
ce. 

Daiana Iojiban este
o persoană ambițioasă,
sensibilă şi prietenoasă

Daiana Iojiban învață la Colegiul
Național "Ioan Slavici", profilul ştiințe
sociale. S-a născut în 20 aprilie 1998 şi
se află în zodia berbec. Despre ea, Da-
iana ne-a spus că este o persoană am-
bițioasă, sensibilă şi prietenoasă.

Printre hobby-urile ei se găsesc
muzica, mersul cu rolele şi călătoriile.
A fost prin diferite oraşe ale țării pre-
cum Cluj-Napoca, Iaşi, Piatra Neamț,
Oradea însă cel mai mult îi place Satu
Mare deoarece, spune ea, "are un far-
mec aparte".

Daiana a făcut baschet timp de doi
ani în Oradea, însă pe viitor îşi doreşte
o carieră în modeling, deoarece crede
că i se potriveşte cel mai bine.

În viață se ghidează după următo-
rul motto< "Viața este o artă în care se
desenează fără radieră".

Denisa Urechean
`;i dore;te s[ ajung[
asistent medical

Denisa Urechean este născută în
27 iunie 1994, aflându-se în zodia rac.
Timpul liber şi-l petrece în mare parte
cu prietenii prin municipiul Satu Ma-
re.

Îi place Parcul Central, Grădina
Romei, şi crede despre Satu Mare că

este un oraş liniştit. Ascultă orice mu-
zică în afară de rock, şi a făcut timp de
trei ani de zile dans sportiv.

Foloseşte mult internetul, o ajută
pentru documentare şi desigur, prin
rețeaua de socializare facebook păs-
trează leg[tura cu prietenii săi. Pe viitor
îşi doreşte să ajungă asistent medical.

În ceea ce priveşte persoana sa, cre-
de că este o fată distractivă, optimistă
şi sociabilă. Motto-ul Denisei este< “Se-
cretul vieții nu este să ai tot ceea ce îți
doreşti, ci să-ți doreşti tot ceea ce ai”.

***
Dacă aveți vreo favorită intrați pe

www.informatia-zilei.ro să o votați. Fe-
tele care doresc să se înscrie în acest
concurs pentru luna septembrie o pot
face trimițând un e-mail pe adresa mis-
spopularitate_iz@yahoo.com. 

Acesta trebuie să conțină numele,
prenumele, câteva poze, data naşterii,
număr de telefon, instituția de învăță-
mânt sau locul de muncă.


