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~ntrebarea care 
a f[cut istorie −

“Domnule Iliescu,
crede\i `n

Dumnezeu?”
− a pornit 

din Satu Mare

PAGINILE 2-3    

Crima din Odoreu celebr[ 
`n toat[ Ungaria anului 1900

”Morome\ii 2”, marele c];tig[tor 
al Premiilor Gopo cu 10 trofee

Episodul Bunei Vestiri este consem-
nat de către Sfântul Luca în Evanghelia
sa, în cap. I, v. 26-38. Buna Vestire (po-
pular Blagoslovenie, Blagoveştenie) se
prăznuieşte în fiecare an la 25 martie, fi-
ind considerată cea mai veche sărbătoare
închinată Maicii Domnului> este actul
prin care Arhanghelul Gavriil, trimis de
Dumnezeu, aduce Fecioarei Maria, şi
prin ea întregii omeniri, vestea cea bună
că ea Îl va naşte pe Mântuitorul Iisus
Hristos. Maria a fost aleasă să-L nască
pe Fiul Său datorită smereniei şi curăţiei
sale sufleteşti şi trupeşti. 

“Poli\ia Română este o institu\ie 
dinamic[, întinerit[, cu o zestre 
uman[ pre\ioas[“

Anul Centenarului Unirii a contri-
buit la mai buna cunoaștere a personali-
tăților din părțile noastre care au fost
prezente în „ziua astrală” a neamului nos-
tru la Alba Iulia. Nu se poate însă spune
că subiectul a fost epuizat. Informații noi,
obținute din documente vechi, care faci-
litează mai buna cunoaștere a unor per-
sonalități, oferă cercetătorului surprize
plăcute. Este și cazul preotului greco-ca-
tolic Laurențiu Avram din Corund, care
a fost prezent la Marea Adunare Națio-
nală din 1 Decembrie 1918 de la Alba
Iulia. De la începutul anului 1900, s-a
transferat la Corund. Această parohie
(foto de sus, biserica) număra la 1900 în
jur de 800 de credincioși, aici socotin-
du-i și pe cei din filiile Ser, Bogdand, Na-
dișu Hododului și prediile (moșiile, că-
tunele) Baromlac și Szegény Ag.

A `nceput o dubl[ campanie electo-
ral[. Una pentru alegerile europarlamen-
tare, alta pentru preziden\iale. ~n astfel
de perioade candida\ii vor s[ par[ mai
de;tep\i dec]t contracandida\ii lor. Fiecare
caut[ s[-;i `ncuie adversarul prin toate
mijloacele. Aparent alegerile din 2019
sunt diferite de alegerile din 1990, din
1992 sau din 1996. Esen\a este aceea;i<

`nvingerea adversarului. Pentru atingerea
acestui scop  la alegerile preziden\iale din
1996 la confruntarea televizat[ din 11 no-
iembrie 1996 Emil Constantinescu i-a pus
contracandidatului s[u o ̀ ntrebare care a
devenit celebr[< “DOMNULE ILIESCU,
CREDE|I ~N DUMNEZEU?”

Continuare `n pagina 4

Filmul “Moromeţii 2”, regizat de Stere Gulea, produs de
Tudor şi Oana Giurgiu, a fost marele câştigător la gala pre-
miilor Gopo cu 10 trofee. "Mulţumesc foarte mult tuturor, şi
celor care l-au votat şi celor care nu l-au votat. E o competiţie
şi în ultimă instanţă nu trebuie să ne supărăm", a spus Stere
Gulea. "La filmul ăsta am avut o echipă extraordinară şi le
mulţumesc", a afirmat Tudor Giurgiu. Stere Gulea a mulţumit
Luminiţei Gheorghiu, lui Victor Rebengiuc, lui Mitică Po-
pescu, lui Horaţiu Mălăele şi celorlalţi care "m-au ajutat să fa-
cem "Moromeţii". Multă sănătate!". 

Moromeții 2 continuă povestea familiei lui Ilie Moromete,
din satul din Câmpia Dunării, și-l are în prim-plan pe mezinul
Niculae. Peste lumea pe care o cunoșteau, în care cel mai im-
portant lucru era să ai pământ pe care să-l muncești, trecuse
un război. Toată ordinea vieții lor se schimbă odată cu venirea
noului regim, care propovăduiește egalitatea. Se șterg dife-
rențele într-un mod forțat și violent, iar albul devine negru
și invers.

Preotul greco-catolic 
Lauren\iu Avram, prezent 

la Marea Adunare 
de la Alba Iulia

Papp Béla ;i Papp Zoltan ;i-au omor]t fratele mai mic, Papp Elemér. Papp Béla, lo-
cotenent de cavalerie `n rezerv[, condamnat anterior de dou[ ori pentru duel, l-a
pl[tit pe Zsoldics Mihály s[-l `mpu;te pe Elemér. La procesul de la Satu Mare ;i-au
trimis coresponden\i 15 ziare, inclusiv din Budapesta. 

Cum au fost condamna\i criminalii, 
afla\i `n num[rul urm[tor
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Buna Vestire, cea mai 
veche s[rb[toare 
închinat[ Maicii 

Domnului
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O crim[ oribil[ a zguduit Ungaria
anului 1900. T]n[rul Papp Elemér, elev
`n clasa a VII-a de gimnaziu, este ucis cu
s]nge rece la Odoreu `n toamna anului
1899. Crima este pus[ la cale de fratele
s[u Papp Béla, locotenent de cavalerie
`n rezerv[, condamnat anterior de dou[
ori pentru duel. Un alt frate, Papp Zol-
tán, este complice. Odioasa fapt[ a fost
executat[ de ciobanul Zsoldics Mihály,
la insisten\ele lui Papp Béla. Procesul,
judecat la Tribunalul din Satu Mare `n
22 mai 1900, a atras aten\ia opiniei pu-
blice. Au fost prezen\i jurnali;ti de la 15
ziare, inclusiv din Budapesta< Szatmár
és Vidéke, Szatmárnémeti, Heti Szemle,
Szatmármegyei Közlöny, Nagy Bánya és
Vidéke, Budapesti Tudósító, Pesti Hír-
lap, Budapesti Hírlap, Pester Lloyd, Ma-
gyar Nemzet, Magyar Szó, Ellenzék
(Cluj), Egyetértés, Pesti Napló. Ziarul
local Szamos a scos dou[ ediții speciale,
`n 23 ;i 24 mai. ~n num[rul de ast[zi pu-
blic[m declara\iile inculpa\ilor ;i ale
martorilor. ~n num[rul urm[tor vom
publica pledoariile ap[r[torilor ;i ver-
dictul dat de Tribunalul Satu Mare. 

“În data de 22 a lunii curente (mai
1900) a început la Tribunalul regal Satu
Mare dezbaterea finală a procesului penal
senzațional care a atras atenția întregii țării
în urma uciderii elevului de clasa a VII-a
de gimnaziu (corespondenta clasei a XI-a
de liceu de azi - n. r.) Papp Elemér, dar
mai ales prin motivele aproape unice ale
acestei omucideri.

De atunci publicul a urmărit cu atenție
fiecare amănunt care, în urma investigației
foarte temeinice a ajuns în fața opiniei pu-
blice prin presă, iar aceste amănunte au
adus la lumină o mulțime de fapte penale
dintre cele mai întunecate care au sporit şi
mai mult interesul pentru acest proces.

Din cauza caracterului acestei cauze,
atât acuzarea cât ;i apărarea au un spațiu
de mi;care mai profund dec]t în alte cazuri
obi;nuite. Personalitatea celor trei incul-
pați, situația lor socială, concepția lor des-
pre lume, motivele crimei, oferă un mate-
rial vast pentru demonstrarea cuno;tin-
țelor juridice ;i psihologice ale participan-
ților la proces. Fiecare dintre cei trei in-
culpați reprezintă câte un caracter aparte
al lui „homo perditus”, iar în aceste trei ca-
ractere se exprimă ;i unitatea părta;ului,
mijlocitorului ;i făpta;ului, iar procesul
juridic trebuie să facă ni;te distincții foarte
fine în cazul lor. Cum încearcă pre;edin-
tele, reprezentanții acuzării ;i cei ai apărării
;i jurații să contribuie la o judecată ome-
nească în decursul întregului proces ;i cum
vor încerca ei după studierea cazului să
facă un echilibru între litera legii şi propria
lor con;tiință, vom prezenta după cum ur-
mează.

Deschiderea ;edinței< ora 9.00
Completul cu jurați are următoarea

componență< Pre;edinte< Galba János,
pre;edintele Tribunalului regal. Judecători
votanți< Balog József ;i Szabó József. Gre-
fier< Oláh Miklós. Procuror< dr. Németh
József. Apărătorul lui Papp Béla< dr. Ke-
lemen Samu, cel al lui Papp Zoltán< dr. Fe-
jes István, cel al lui Zsoldics Mihály< dr.
Hermann Lipót, toți fiind avocați sătmă-
reni.Jurații desemnați prin tragere la
sorți< Baranyi Miklós jr., Kató Antal, Far-
kas Viktor, Ferenczi Béla, Horváth István,
Gyene Károly, Kállay József, Gyulai Lajos,
contele Teleky János, Jeney Pál, Lévay Ká-
roly, Fehér István jr. Jurați supleanți<
Győry Károly ;i Felker Gyula.

După atenționarea de rutină  a publi-
cului din partea pre;edintelui sunt condu;i
în sală martorii ;i părțile. Este ascultat
Zsoldics Mihály în privința datelor perso-
nale. S-a născut la Micula, este greco-ca-
tolic, are 40 de ani, căsătorit, are o familie
de ciobani, domiciliază în Cuc-Sânmartin,
fără avere, cu stagiul militar satisfăcut, ;tie
să scrie ;i să citească, nu a avut condam-
nări. 

Apoi este ascultat Papp Béla privind
propria persoană. S-a născut în Odoreu,
are 28 de ani, domiciliază la Cuc-Sânmar-
tin, reformat, ocupația gospodar, căsătorit
cu un copil. Are avere, cu stagiul militar
satisfăcut, în prezent locotenent de cava-
lerie în rezervă, are două condamnări pen-
tru duel.

Papp Zoltán are 31 de ani, reformat,
s-a născut la Nagyszőlős (Vinogradovo,
azi în Ucraina), locuie;te în Satu Mare,
este funcționar la o casă de asigurări, că-
sătorit, are 3 copii, fără avere, a făcut armata
;i a terminat 3 clase de gimnaziu (azi< li-
ceu). Au fost chemați ;i martorii care după
identificare au fost lăsați acasă până după
masa. Jurații Szőke Ödön ;i Madarassy
László au fost scutiți, primul pentru că este
martor în acest proces, iar cel de-al doilea
pentru că are legături de rudenie cu în-
culpații. După ce jurații au depus jură-
mântul, pre;edintele l-a interogat pe Zsol-
dics Mihály.

Depoziția lui Zsoldics Mihály
După ce pre;edintele l-a somat să pre-

zinte faptele a;a cum ;tie el cel mai bine,
Zsoldics Mihály a spus că se simte vinovat
;i prezintă cele întâmplate cum urmează.

În data de 26 septembrie 1899 Papp
Béla mi-a trimis vorbă prin fiul meu că
vrea să discute cu mine. M-am dus la el,
ne-am dus la râtul Dezső unde eu am păs-
cut oile ;i Papp Béla mi-a povestit acolo că
cineva are un înscris cu care s-ar putea
produce necazuri mari pentru familia lui,
;i din această cauză 5 membri ai familiei
au hotărât că-l vor omorî pe respectivul
om. S-a făcut o tragere la sorți, în urma
căreia el a ie;it cel care trebuie să-l omoare
pe respectivul. Iar dacă el nu face acest lu-
cru până la 15 octombrie, el însu;i va fi

omorât de ceilalți. M-a rugat să-l omor eu
pe acel om, pentru că ;tie despre mine că
sunt un om îndemânatic ;i mi-a promis
câteva mii de forinți. I-am spus, onorabile,
lăsați-mă în pace, eu încă nu am încercat
aşa ceva, însă atunci nu mi-a spus cine ar
trebui omorât. I-am mai spus să angajeze
pe altcineva, eu nu am nevoie de banii lui,
chiar dacă sunt sărac, însă sunt aici ;i alți
săraci, angajați la alții, care au mai mare
nevoie de bani. Papp Béla mi-a răspuns că
acei oameni nu pot lipsi dintre muncitorii
câmpului fără să fie observați, iar eu, ca
om al câmpului, pot face acest lucru fără
să observe nimeni lipsa mea. I-am răspuns
să nu mă facă nenorocit pe mine ;i pe fa-
milia mea, să-;i caute alt om, la care Papp
Béla mi-a răspuns<

– Prietene, dacă nu faci această trea-
bă, atunci un glonț este al dumitale, ce-
lălalt al meu.

După această amenințare am fost de
acord ;i l-am întrebat cine este omul res-
pectiv. La care mi-a răspuns că nici măcar
nu este vorba de un om, ci de un nimenea,
;i a spus că acest cineva nu este altul decât
fratele său mai mic, Elemér. În mirarea
mea am bătut din palme, nu am vrut să
mă angajez la acest lucru ;i i-am spus<

– Onorabile, cu ce ochi m-ai privi
dumneata pe mine dacă ți-a; omorî fra-
tele? – Prietene –  spunea el – asta a;a
trebuie să fie.

Am fost din nou de acord pentru că
m-am temut că el mă omoară ;i pe mine.

Papp Béla mi-a dat 10 forinți din con-
venția mea, cinci din banii lui ca să cumpăr
un revolver, eu am ;i venit miercurea ;i
am cumpărat un revolver de la prăvălia de
fier a lui Kellner. Revolverul a fost unul de
12. După masa a venit la mine Papp Béla,
a văzut revolverul ;i a spus că e bun. Nu
mi-a dat revolverul său pentru comiterea
faptei pentru că, a;a a spus, ca numai el ;i
Papp János au câte un revolver de tipul
acesta ;i astfel s-ar afla repede cine e făp-
ta;ul. Cumpăratul revolverului s-a întâm-
plat în data de 27 septembrie. A doua zi,
28 septembrie către seară iar a venit la
mine Papp Béla ;i mi-a spus că Elemér va
veni călare către ora 7 `n cătun ;i m-a în-
trebat pe unde este mai bine să vină< pe
drum, sau peste câmp. I-am spus că e to-
tuna.

La care onorabilul domn mi-a spus să-
l a;tept pe domni;or pe drum, să mă as-
cund într-un tufi;, mi-a arătat în care, să
prind calul ;i să-l împu;c pe Elemér, dar
în a;a fel ca el să nu se vaite. I-am promis
că fac totul exact a;a, însă m-am gândit în
sinea mea că îl tri;ez pe onorabilul domn.

Mi-am întors ;uba ;i căciula pe dos ca
să nu fiu recunoscut, mi-am băgat revol-
verul în sân, în care au fost două gloanțe.
Domni;orul s-a apropiat în trap lent. Când
am auzit că vine m-am ascuns în tufi;.
Domni;orul m-a salutat, eu i-am răspuns.
În mână am avut o bât[, am lovit calul cu
ea, calul a sărit, iar Elemér a lovit ;i el calul

cu un băț ;i în acest fel a fugit.
La întrebarea pre;edintelui de ce a dus

cu el revolverul dacă nu a vrut să-l omoare
pe Elemér, a răspuns<

Din copilărie am purtat cu mine un
revolver, nu am vrut deloc să-l omor pe
Elemér, am lovit calul să-i pot spune stă-
pânului meu că eu am încercat treaba, dar
nu am reu;it din cauza săriturii calului.
Când m-am dus acasă a venit la mine
domnul Papp Béla, ;i când i-am povestit
cele întâmplate a fost supărat ;i a spus.

– Ce va spune acum tatăl lui ;i Hor-
váth Béla că domni;orul a plecat a;a târ-
ziu de acasă cu calul?

:i domni;orul Elemér a venit la noi, a
povestit ;i el cele întâmplate, apoi a discutat
lung cu porcarul, dar nu am auzit ce.

Totodată, onorabilul domn a vrut să
mă convingă ca să-i tai gâtul domni;orului
Elemér cu cuțitul de bărbierit, că vor fi
acolo perne cu care îl voi putea acoperi. El
`l va  culca pe Elemér în camera de oaspeți,
va lăsa u;a deschisă ca să pot intra. Eu nu
m-am angajat la asta, pentru că ar fi umblat
cu mult zgomot, ;i nici câinii nu mă prea
tolerează (cu toate că stau mai de mult
acolo), ;i nu mă vor lăsa să mă duc în
lini;te până la casă. Apoi i-am spus să facă
el treaba asta, mai bine îi dau cuțitul meu
de bărbierit ;i revolverul, dar a refuzat,
spunând, că dacă el ar vrea să facă treaba
asta nu ar angaja pe altcineva. Eu ;i cu
Végső Mihály ne-am culcat într-o căpiță
de fân ca el să nu mă găsească ;i să mă
cheme să-i omor fratele.

După câteva zile a venit la mine, iar eu
l-am rugat să mă lase să plec la Satu Mare
la concursul hipic, care s-a ținut la 1 oc-
tombrie. M-a lăsat, dar totodată mi-a spus
să fiu către seară pe dig, el ̀ l va duce acolo
pe domni;or, îl vor omor` cei doi, ;i îl vor
lăsa între tufi;uri de salcii. Eu într-adevăr
m-am dus atunci la Satu Mare, am dus cu
mine ;i porcarul ;i am cerut câțiva forinți
de la Papp Béla. Am intrat la mai multe
cârciumi, însă am ajuns doar la finalul con-
cursului hipic. Dar nu m-am dus la locul
stabilit lângă podul de cale ferată, ci am
intrat în drum către casă din nou într-o
cârciumă, ;i am ajuns acasă către ora 8
seara. A doua zi m-a întrebat onorabilul
domn de ce nu am venit, pentru că ar fi
fost o ocazie bună. Elemér s-ar fi putut
arunca u;or între tufe. Apoi o bună bucată
de vreme nu am mai discutat despre aceas-
tă chestiune.

Eu l-am chemat de mai multe ori să
vadă oile, am vrut să-l întreb de ce vrea
să-l omoară pe domni;or. Dar nu a venit.
Mai târziu, în 15 octombrie am aflat de la
Lázár Móricz, care este administrator la
familia Papp ;i astfel a avut informații des-
pre chestiunile financiare ale familiei, ;i
anume că Papp Béla are probleme finan-
ciare. Are datorii de cca. 28-30 de mii de
forinți. Atunci mi-am dat seama de ce
plânge atât de des doamna, soția onorabi-
lului, pentru că eu am crezut că plânge din
cauza faptului că domni;orul încă nu a
fost omorât, ;i din cauza aceasta onorabilul
va avea probleme. L-am întrebat de mai
multe ori pe onorabilul de ce nu vine să
vadă oile, poate s-a ;i supărat pe mine.
Apoi mi-a răspuns<

– Nu vin pentru că nu am timp, dar
voi veni duminic[.

Dar nici duminic[ nu a venit.
În data de 17 noiembrie el a trimis

vorbă prin fiul meu, să mă duc la el în ziua
următoare (sâmbăt[) la o mică discuție.
M-am dus, ;i el mi-a solicitat din nou să-
l omor pe Elemér. A spus că Elemér va
merge pe la ora 5 ;i jumătate prin râtul
Dezső către cătun, să mă duc eu către el
până la fântâna dublă, să-l a;tept acolo ;i
să-l împu;c cu revolverul. Eu am răspuns
că din partea mea el poate merge unde
vrea că eu nu am cu ce să-l împu;c. Papp
Béla mi-a răspuns „am eu” ;i mi-a adus

patru cartu;e, le-am încercat acestea în re-
volver, s-au ;i potrivit. Atunci mi-a promis
din nou că din acele câteva mii de forinți
pe care mi le-a promis în septembrie, îmi
va da o mie imediat după comiterea faptei.
După masa a venit din nou la mine, mi-a
spus să fiu gata pentru că totul este aranjat
;i Elemér va veni către ora 5 ;i jumătate.
Mi-a spus totodată că dacă am comis fapta,
să a;ez o jumătate de dovleac pe terasă,
pentru că el va veni pe la ora 8 de la Papp
János ;i va duce cadavrul între boscheți.
Eu i-am spus că nu pot duce jumătatea de
dovleac pe terasă, pentru că câinii sunt răi
cu mine. La care el mi-a spus să duc dov-
leacul în grădină ;i să-l pun pe foi;or. Mi-
a mai spus că dacă îi voi omorî fratele, nu
voi păți nimic, să fiu lini;tit dacă mi-am
făcut treaba. Ne-am despărțit pe la ora 3.
Eu am pierdut vremea până la ora 5 ;i ju-
mătate, atunci am pornit către râtul Dezső,
;i abia am ie;it din cătun, am auzit că ci-
neva mă strigă pe nume, m-am gândit că
numai Elemér poate să fie.

Încă o dată am auzit strigătul, ;i atunci
am ;i recunoscut vocea domni;orului Ele-
mér, am fugit către el ;i când am ajuns,
ne-am dat mâna, după ce eu am început
să plâng. Elemér m-a întrebat<

– De ce plângeți, nenea Zsoldics?
Nu i-am răspuns nimic, ci l-am lovit

pe Elemér cu pistolul în gât, după care el
a căzut. Apoi am ținut revolverul aproape
către capul lui ;i l-am împu;cat prin spate,
după care am aruncat revolverul ;i am
fugit acasă prin miri;te. Toată treaba a du-
rat puțin pentru că am umblat în fugă peste
tot, apoi m-am dus la Boiczán László ;i
încă la c]teva locuri, iar pe la ora nouă am
a;ezat dovleacul pe foi;or. Papp Béla nu
era acasă încă. În ziua următoare (dumi-
nic[) dimineața i-am spus onorabilului
domn că l-am împu;cat pe domni;or, la
care el mi-a răspuns că a văzut cadavrul,
însă nu l-a putut trage între boscheți pen-
tru că l-a văzut ;i birjarul. 

Cu acestea s-a terminat depoziția lui
Zsoldics, pre;edintele a suspendat ;edința
pentru un sfert de oră, după care a fost
condus în sală Papp Béla.
Depoziția lui Papp Béla

La întrebarea pre;edintelui dacă a în-
țeles învinuirea care i se aduce, a răspuns<
am înțeles. La întrebarea dacă î;i
recunoa;te culpa, a răspuns< O recunosc,
însă numai atât că i-am spus de două ori
lui Zsoldics să-mi împu;te fratele. Poves-
tiți-ne – spunea pre;edintele – ce s-a în-
tâmplat de la început, de la momentul în
care ați conceput omorul în capul dum-
neavoastr[.

– Acea chestiune nu am conceput-o
niciodată, vă rog. Am fost nevoit să tac
despre multe lucruri în cursul investigației,
pentru că am vrut să-l feresc pe Zsoldics
cu orice preț. Printre argumentele dure ;i
false ale judecătorului de instrucție am
pierdut linia ideilor, ;i am fost nevoit să
mărturisesc ni;te lucruri cu care acum nu
sunt de acord deloc. Eu l-am urât pe fratele
meu Elemér. Băiatul acela a mințit mereu,
nespunând niciodată adevărul. A făcut
multe lucruri neplăcute. A fost ;i jucător
fals de cărți. Consuma exagerat alcool. Pe
de altă parte, întreaga noastră familie su-
feră de acest viciu. Însă niciodată nu mi-a
trecut prin cap să-l omor. Puteam să fac
acest lucru pentru că Zsoldics a făcut tot
ce i-am cerut eu. Eu cuno;team toată viața
anterioară a lui Zsoldics de la el însu;i ;i
de la alții ;i l-am considerat ;i eu un cioban
brav. Cu Zoltán nu am avut contacte pen-
tru că nu ne aflam în relații bune. I-am ;i
spus lui Zoltán, ca ;i tatălui meu de altfel,
să nu îndrăznească să pună piciorul în casa
mea. El a venit la Odoreu în lunile mai ;i
iunie la tatăl meu cu rugămintea să rămână
acolo ;i apoi să afle de la tatăl meu unde
locuie;te Árpád în America.” 
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“Personalitatea celor trei inculpați, situația lor socială, concepția lor despre lume,

motivele crimei, oferă un material vast pentru demonstrarea cuno;tințelor juridice
;i psihologice ale participanților la proces.” 
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Crima din Odoreu celebr[ `n toat[ Ungaria anului 1900<
Papp Elemér, ucis de un asasin pl[tit de fratele s[u

Papp Béla ̀ n v]rst[ de 28 de ani, locotenent de cavalerie ̀ n rezerv[ cu dou[ condamn[ri pentru duel, i-a promis lui Zsoldics
Mihály bani dac[ `l omoar[ pe fratele s[u
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ISTORIE
Papp Béla - La o discuție, Zoltán mi-a spus<  dacă îmi dai o sută de forinți îl înec pe
Elemér în Some;. Eu i-am spus< îți dau cu plăcere dacă faci asta. M-am dus la Lázár
Móritz, cu care împărțeam toate problemele mele. :i el a fost de acord din primul
moment. Când Elemér a venit acasă din Baia Mare, s-a îmbolnăvit, ;i din această cauză
toată treaba s-a tărăgănat săptămâni în ;ir. 
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“A vrut să obțină un pa;aport. I-am
interzis ;i soției mele să aibă contacte cu
el. Zoltán a implorat-o ;i pe mama mea,
care m-a ;i convins să mă comport mai
blând cu Zoltán, iar eu i-am ;i promis că
îl voi ajuta când va fi momentul. Între timp,
Árpád i-a trimis o lui Zoltán ;i l-a invitat
în America. Eu nu am fost de acord pentru
că nici Árpád nu este în stare să se descurce
acolo în America. Zoltán mi-a spus că nu
contează, pentru că ;i a;a trebuie să moară
din cauza soacrei lui. La o discuție, Zoltán
mi-a spus<  dacă îmi dai o sută de forinți îl
înec pe Elemér în Some;. Eu i-am spus< îți
dau cu plăcere dacă faci asta. M-am dus la
Lázár Móritz, cu care împărțeam toate
problemele mele. :i el a fost de acord din
primul moment. Când Elemér a venit aca-
să din Baia Mare, s-a îmbolnăvit, ;i din
această cauză toată treaba s-a tărăgănat
săptămâni în ;ir. Zoltán mi-a spus< dacă
Elemér va face ceva cu mine ;i dacă tu ai
ceva otravă, dă-mi-o. Eu i-am dat stricnină
dar i-am spus că trebuie avut grijă pentru
că ;i un fir de praf ajunge pentru a omorî
un om. Eu am primit otrava în urmă cu 4
ani de la dr. Egry Károly. El a discutat încă
odată cu Lázár, dar acesta a spus să lăsăm
baltă chestiunea.

Pre;edintele a spus< dumneata i-ai
spus lui Lázár că nu poți lăsa baltă aceas-
tă chestiune, pentru că vrei să fii bogat.
Papp Béla nu-;i aduce aminte de acea dis-
cuție. După ce i-am dat stricnina, Elemér
nu a fost încă sănătos, iar Zoltán a fost iz-
gonit de către tatăl meu pentru neglijența
lui. Atunci el a venit la mine să-i dau voie
să stea la mine, a ;i stat două săptămâni,
timp în care l-am cunoscut mai bine, vă-
zând că nu este un om cinstit ;i este prea
la; pentru comiterea faptei.

Pre;edintele< Mai devreme nu ați dis-
cutat despre adjutantul de birou al lui
Zoltán? Béla neagă cazul celor trei prune
;i zice< când m-am dus la Kassa (azi Kosice,
Slovacia), mi-am chemat admistratorul ;i
i-am dat nişte ordine. Zoltán mi-a spus
să-i dau o sticlă de bere ;i stricnina. Însă
stricnina a fost deja la el. Atunci m-a în-
trebat dacă nu am cumva ni;te prune us-
cate, iar eu i-am adus prune uscate din că-
mară. Am tăiat una ;i i-am arătat cum se
face, dar nu am pus otrava în ea.

Pre;edintele< Dumneata ai fi pus
otravă în ea? Papp Béla< Da, cu plăcere
dacă nu luam tocmai masa de prânz. Aici
Lázár Móricz nu e implicat. Pre;edintele<
Nici altcineva din Baia Mare? Papp. B.<
Probabil da, ;i Lázár a vorbit de cineva,
dar nu ;tiu mai multe. Pre;edintele cite;te
mărturia lui Lázár Móricz dată în fața ju-
decătorului de instrucție. Papp B. continuă<
În data de 26 august soția mea a plecat la
Dorolț ca să-;i ia rămas bun de la fratele
ei, eu cu Zoltán am plecat la prânz la Odo-
reu. Elemér încă nu a avut voie să se urce
pe cal, m-a rugat pe mine să-i permit
totu;i, însă eu l-am trimis la mama mea.
Acolo l-am găsit pe Gáspár Pali ;i pe Hor-
váth János, cu care, ca de obicei am băut
;naps, ;i am rămas până la ora 4. Am plecat
de aici împreună cu Elemér la cătunul
meu. Elemér m-a rugat să aduc bere din
beci, ;i când s-a adus berea, Zoltán a turnat
în pahare, dar nu ;tiu dacă a pus stricnin[
în ea.

Pre;edintele< Dumneata ai spus că a
pus. Papp Béla< Nu ;tiu, pentru că eu am
fost afară ;i am discutat cu administratorul
meu, iar dacă este vorba de a;a ceva atunci
eu împu;c mai degrabă un om decât să-i
dau mi;ele;te otravă. (Zgomot mare în sa-
lă, pre;edintele sună din clopoțel.)

Confruntarea lui Papp B. 
cu Zsoldics

Pre;edintele< Întoarceți-vă  față-n fa-
ță. Către Zsoldics< Ți-a spus dumitale

Papp Béla, că cineva ar trebui ucis ;i că
este vorba de Elemér ;i că dacă acest lucru
nu se va întâmpla, atunci „am un glonț
pentru dumneata, şi altul pentru mine”?
Zsoldics< A spus. Papp B.< Nu am spus.
Zsoldics< Eu nu vreau să mint aici, vă rog.
El a venit la mine cu o armă ;i mi-a spus
asta. Papp B.< Nu am spus. Zsoldics< Cum
să nu, ați spus.

Pre;edintele< Papp Béla zice că nu este
adevărată povestea cu podul feroviar. Papp
B.< A;a e, nu este adevărat. Zsoldics (ner-
vos)< Să vă fie ru;ine onorabile domn. Eu
spun asta în fața legii, sunt un greco-cato-
lic, nu pot să mint. Pre;edintele (căte Zsol-
dics)< Îți menții afirmarea? Zsoldics< Până
trăiesc. Papp Béla nu recunoa;te că i-ar fi
dat revolverul lui Zoltán, despre tigaia cu
otravă recunoa;te că este a lui, însă nu a
fost în ea nicio otravă, dacă totu;i da, atunci
ea nu provenea de la el. Apoi, cu permi-
siunea pre;edintelui, Papp Béla relatează
că el nu a fost cauza plecării lui Papp Árpád
în America, din contră, eu au avut legături
ca un tată cu un fiu. Pre;edintele închide
;edința ;i anunță continuarea ei la ora 3
după masa.

Începerea ;edinței< ora 3.00
Juratul Baranyi Miklós jr. este scutit

din cauza morții mamei sale. Este chemat
dintre supleanți geamgiul Győry Károly.
Sunt condu;i în sală cei doi inculpați deja
audiați ;i Papp Zoltán. El nu se consideră
vinovat. Nu a participat la evenimente.
Papp Zoltán prezintă în depoziția lui că în
data de 16 august a plecat la Kassa. “Înainte
să plec, Papp Béla mi-a dat trei prune us-
cate, dar nu a pus în ele nimic când eu am
fost prezent acolo”.

Pre;edintele< te atenționez, că nu a;a
ai spus în fața judecătorului de instruc-
ție. Papp Z.< Prunele au fost ro;ii şi țepene
din cauza otravei. Pre;edintele îl atențio-
nează din nou din acelaşi motiv. Papp Z.<
Este vorba aici de ceva gre;eală. Pre;edin-
tele< :i cine a gre;it? Papp Z.< Onorabilul
domn judecător de instrucție. Pre;edin-
tele< Să nu vorbe;ti a;a. Papp Béla susține
că dumneta ai avut ideea otrăvirii. Prunele
uscate au fost aduse de dumneata. Papp
Béla le-a tăiat doar. (Inculpatul râde.)
Pre;edintele< Să nu râzi, nu ai niciun motiv
să râzi. Papp Z.< Eu în viața mea nu am au-
zit până atunci de otravă.

Pre;edintele< Când ai primit dum-
neata otrava? Papp Z.< În 25 sau 26 august.
Într-o zi din a doua săptămână a lunii au-
gust, Papp Béla a primit o scrisoare de la
soția lui să meargă la Odoreu. Eu am rămas
acolo, ;i am venit amândoi la Odoreu. Pe
drum mi-a dat două cutii, eu l-am întrebat
ce conțin acestea, dar el mi-a răspuns să
nu întreb atâtea. Mi-a spus să torn din
conținutul acestora în paharele tatălui său
;i al lui Elemér. Când am ajuns la Odoreu,
am găsit acolo pe mai mulți. Nenea Gyula
mi-a spus< Du-te în pivniță ;i adu ni;te
vin. Béla s-a apropiat de mine ;i mi-a spus
să pun otravă în vin, dar eu nu am pus.
După masa ne-am dus cu Elemér la cătu-
nul din Mărtine;ti. S-a adus o sticlă de
bere din pivniță, dar eu am fost afară până
când Béla a desfăcut-o. A turnat în trei pa-
hare, pentru el ;i pentru fratele lui, dar nu
;tiu ce a pus în ea.

Pre;edintele< E contradicție între măr-
turii, Papp Béla susține că dumneata te-ai
dus după bere, ;i dumneata ai pus otravă
în ea. Papp Z.< Nu-i adevărat. Când i s-a
făcut rău lui Elemér, Béla l-a dus în cameră
;i mi-a spus că a pus stricnin[  în berea lui.
Eu am vrut să-l las acolo pe Béla, dar el
mi-a spus că va păți ceva. Mi-a mai spus,
dracu’ să-i ia mațele, vezi că nu a pățit ni-
mic. Băiatul a amețit, s-a făcut albastru la
față vreo 8-10 minute, apoi i-a trecut. După
asta nu am vorbit cu el. (Se încurcă în de-
clarații.)

Pre;edintele< Cum s-a întâmplat cu
treaba pusă la cale la vila lui Szabó Nor-

bert? Papp Z.< Béla mi-a trimis o scrisoare
după ce Elemér fusese la el, în care scria<
“Dragă Zoltán, adu-l pe Elemér la pod,
dincolo de pod este un pavilion pe dig,
vor fi acolo mai mulți”.

Pre;edintele< Iar te încurci în ni;te
declara\ii. Poveste;te-ne treaba cu tipar-
nița de bancnote. Papp Z.< Béla a amintit,
că există o tiparniță de bancnote cu care
se pot face repede 40-50 de mii de forinți.
Cu asta l-a ademenit ;i fratele lui. Într-o
zi, când Béla a venit acasă, eu am dormit
la el. Când ne-am trezit, ne-am dus dimi-
neața la un lan de lucernă. A vrut să mă
însărcineze cu o afacere mare. Eu, fiind
om de afaceri, am vrut să o accept. Ne-am
a;ezat ;i mi-a spus că vrea ca Elemér să
dispară din viață. Eu am fost ;ocat, l-am ;i
întrebat despre motiv ;i l-am mai întrebat<
ai tu Dumnezeu ;i suflet să-l omori?
Atunci Béla mi-a spus că sunt un cer;etor,
;i atunci treaba a rămas baltă. Am mai dis-
cutat o dată în ziua respectivă. Mi-a spus<
omoară-l pe Elemér, dar eu am un suflet
mai bun ca să-l omor pe Elemér, însă Béla
m-a amenințat că îi are în buzunar ;i pe
socrul său ;i Tribunalul din Satu Mare, ;i
că mă vă aranja el pe mine.

Pre;edintele< Béla susține că dum-
neata ai fost cel care l-ai convins pe el  la
crimă. (Preşedintele cite;te partea referi-
toare din depoziția lui Papp Béla.) Papp
Z.< Nu-i adevărat. Apoi Papp Zoltán spune
că este nervos ;i spune în general lucruri
contrare față de depoziția lui Papp Béla.
În legătură cu mersul la Pădurea Noroieni
spune că la început Papp Béla a fost cel
care a vrut să-l ducă pe Elemér la Pădurea
Noroieni. Apoi ne-am înțeles că eu voi
mâna caii, iar el îi va da stricnin[  lui Ele-
mér, îl dă jos din căruță ;i îl va lovi până
la moarte.

Pre;edintele< Iar vorbe;ti altceva de-
cât în fața judecătorului de instrucție.
Papp Z.< Mult onorate domnule pre;edin-
te, eu nu am avut niciodată gândul să-l
omor pe Elemér. Pre;edintele< Dumneata
ai fost la cătun în data de 17 noiembrie, ;i
Papp Béla susține că ți-a dat o scrisoare.
Papp Z.< I-am făcut o asigurare, am vrut
să semneze polița, dar nu a făcut-o. Atunci
Béla mi-a spus< adu-l aici pe Elemér, ;i ter-
minăm cu el în această seară. I-am spus<
Béla, să ai Dumnezeu, să ai suflet ;i lasă
băiatul acela nenorocit în pace. Apoi am
ie;it ;i mi-a spus< vezi ce loc bun este aici
să-l tragem pe Elemér în ;anț? Eu i-am
spus< ai avea tu suflet ;i inimă să-l tragi în
;anț ca pe un câine? Béla mi-a spus< când
omul este interesat de ceva, atunci nu mai
există niciun fel de inimă. Mi-a spus că
dacă îl omoară pe Elemér, îi aruncă trupul
într-o groapă ;i îl acoperă cu o căruță de
paie.

Pre;edintele< De unde iei toate astea?
Papp Z.< El mi-a spus că eu voi fi amabil ;i
îi aduc de la Satu Mare o cană de petrol.
Când am intrat în camer[ m-a capacitat
din nou. I-am spus că eu am 3 copii, sunt
sărac ;i el a lăsat treaba baltă. Atunci a scris
ceva, eu am văzut doar atât< “mâine”.
Pre;edintele< Nu ți-a spus cu ce scop tre-
buie dusă scrisoarea? Papp Z.< Nu a vorbit
de nicio intenție de ucidere. Pre;edintele<
Te atenționez că te-ai încurcat din nou în
declara\ii față de mărturia dumitale în fața
judecătorului de instrucție. Ai predat scri-
soarea către Elemér, în care a fost scris să
meargă la cinci ;i jumătatate la cătun ;i
recuno;ti că Papp B. îl pune pe Zsoldics
să-l omoară? Papp Z.< E o eroare aici. (Se
gânde;te.) Despre scrisoare ;tiu că Béla a
scris-o ;i că a vrut să meargă seara la spi-
tal.

Pre;edintele< Altă contradicție față de
depoziția dată în fața judecătorului de in-
strucție. Papp Z.< Da, pentru nu am ;tiut
ce vorbesc. Nu ;tiam nici atât, dacă sunt
băiat sau fată. Țin minte că Béla m-a în-
trebat, oare nu a; avea ;i eu nevoie de acei

2000 de forinți pe care îi va da lui Zsoldics?
Pre;edintele< Ai dus scrisoarea? Papp Z.<
Da, la domnul profesor Markos ca să-l lase
pe Elemér. Mă gâdeam că poate Béla totu;i
nu va face chestiunea asta, pentru că m-a
tot amenințat ;i pe mine. Când m-am dus
la ora 11 la domnul profesor Markos, ;tiam
că băiatul este încă la ;coală. Am discutat
despre una-alta cu domnul profesor, şi
când era să plec, a sosit Elemér. M-a con-
dus până la poartă ;i a spus că ei, băieții
au ceva ascunzi; în țintirim. I-am dat scri-
soarea. M-am gândit că Béla chiar îl pune
pe Zsoldics să-l împu;te pe acest băiat. I-
am ;i spus să nu meargă acolo pentru că
va păți ceva. A venit la mine la ujină. După
ujină l-am condus până la colțul străzii
Petőfi, mai mult nu ;tiu despre el. Mi-a
mai spus pe cuvânt de onoare c[ nu va
merge la cătun. Eu m-am dus la un negus-
tor de cereale, iar de aici la calea ferată la
ora 6 sau 6 ;i jumătate. 

Pre;edintele ordonă citirea depoziției
lui Papp Z. dată în fața judecătorului de
instrucție, din cauza diferențelor în cele
două mărturii. (Se ;i întâmplă, contradic-
țiile se văd.) Pre;edintele pune următoare
întrebare< Ai primit dumneata ceva bani
după asasinat? Papp Zoltán zice că a primit
135 de forinți, dar i-a fost jenă să spună că
i-a dat împrumut lui Béla 80 de forinți din
prețul calului vândut. A vrut să-mi dea
200 de forinți dar eu am refuzat. (Animație
în sală. Pre;edintele sună din clopoțel.)
Mi-a dat ;i bani mai puțini, 1-2 forinți oca-
zional.

Pre;edintele< Ai susținut în fața ju-
decătorului de instrucție, că ai fost ade-
menit cu bani. Papp Z.< Nu. El m-a ame-
nințat tot timpul. Eu nu l-am dus acolo pe
Elemér niciodată. Ei l-ar fi omorât încă în
septembrie. Béla m-a amenințat ;i cu re-
volverul. A vrut să-l omor ;i pe Árpád in
America, mi-ar fi dat 600 de forinți. Papp
Z. nu mai are nimic de spus. Se citesc de-
pozițiile lui Papp Béla ;i Zsoldics conform
procedurii  legale. Amândoi susțin cele
spuse de ei după confruntare. Pre;edintele
suspendă ;edința pentru 5 minute.

Audierea martorilor
Pre;edintele< terminându-se proce-

dura de dovedire, urmează audierea mar-
torilor. Bojczán László, 30 de ani, născut
la Homorod, domiciliat în hotarul Odo-
reului, căsătorit, greco-catolic, argat. Spu-
ne, că a auzit împu;căturile mergând către
casă cu boii. Spune că a auzit 3 împu;cături.
Însă la întrebarea pre;edintelui dacă e sigur
că a auzit 3 împu;cături spune că nu-;i
aminte;te exact. Când a ajuns acasă a văzut
că ciobanul fuge. Pre;edintele< Cine a fost
ciobanul respectiv? Martorul< Zsoldics Mi-
hály. Când acesta a fugit către el, i-a urat
seară bună ;i l-a întrebat de unde vine în
fugă? Zsoldics i-a spus că a furat un pic de
trifoi ;i a fugit ca stăpânul să nu-l observe.
Martorul susține că Zsoldics a fost treaz
de tot, el nu a observat nimic la el.

Pre;edintele< Dumneata ai fost pri-
mul care a văzut cadavrul? Martorul< Eu
;i soția am venit la Satu Mare. Însă soția
mea a mers pe alt drum, unde a fost cada-
vrul. Ea mi-a spus că capul cadavrului a
fost plin de sânge. M-am dus ;i eu acolo
să-l văd, dar nu l-am recunoscut, însă am
văzut că e mort. Când am plecat de acolo,
onorabilul domn m-a întrebat cine zace
acolo? I-am spus că nu-l cunosc. Pre;edin-
tele îi arată martorului bâta care a fost gă-
sită lângă cadavru. Martorul a spus că este
vorba de bâta pe care a văzut-o ;i el. După
ce niciuna dintre părți nu a dorit ca mar-
torul să jure, completul nu i-a solicitat un
jurământ. Urmeaz[ soția lui Bojczán Lás-
zló. Având în vedere că abia ;tie ceva un-
gure;te, părțile ;i inculpații nu au dorit să
fie ascultată, a;a că ea nici nu a fost ascul-
tată. Végső Mihály, 37 de ani, în prezent
angajat la Kolozsvári Károly din Satu Mare,

căsătorit, gr.-cat. Poveste;te că în data de
28 septembrie s-a ținut la el ziua de ono-
mastică de Mihai. A venit la el Papp Béla,
l-a chemat afară pe Zsoldics, iar pe mine
m-a trimis pe drumurie de câmp ;i mi-a
spus să strig dacă se apropie cineva.

Pre;edintele< Cum a venit Papp Béla,
a avut pu;că la el? Martorul< Da, a avut.
Apoi eu m-am întors ;i l-am găsit pe
domni;or (Elemér) în fața casei şi el mi-a
spus că a fost atacat pe drum. După acestea
martorul relatează ce a mai făcut cu Zsol-
dics. Au luat ni;te porumb din magazie ;i
au muncit împreună. El a fost cel care a
împiedicat să fie dus cadavrul de la locul
faptei la cătun până când nu sosesc acolo
oamenii legii. Procurorul ;i avocatul Her-
man mai adresează ni;te întrebări marto-
rului, ;i pentru că nu există obiecții, mar-
torul este pus să jure. Orosz Mihály, 41 de
ani, născut la Iojib, salahor greco-catolic.
Acesta a fost cel care a adus calul mic gri
în data de 28 septembrie la Satu Mare ca
Elemér să plece cu el la cătun cu mesajul
să se grăbească pentru că onortabila doam-
nă este grav bolnavă. El nu ;tie mai multe,
pentru că s-a dus acasă pe jos.

Pre;edintele< Ai primit ceva pentru
asta? Martorul. Da, 40 de crăițari. Marto-
rului i se solicită jurământul. Lázár Móricz,
arenda; ;i cârciumar, spune că Papp B. i-
a solicitat ca Elemér să fie omorât. El nu a
fost de acord, ;i i-a spus lui Papp Béla să
renunțe la această idee. La care Papp Béla
i-a spus că nu renunță, asta a;a trebuie să
fie, pentru că el nu se descurcă în situația
lui, este plin de datorii, iar când eu nu m-
am angajat la acest lucru, mi-a solicitat să
fac rost de altcineva, însă mi-a promis în
prealabil 10 mii de forinți. După ce însă
eu nu m-am angajat, ;i nici nu am desem-
nat pe cineva, mi-am zis< Slavă Domnului
că mi-a dat minte. Apoi a venit târgul de
Sf. Mihai, când eu am avut treabă la comi-
sia de orfani. Mai târrziu Papp B. mi-a spus
că s-a otrăvit. După asta mi-a dat o foaie
de hârtie pe care erau trecute toate datoriile
lui, ;i mi-a spus să-i cumpăr toate pămân-
turile. Eu însă nu m-am putut angaja la
a;a ceva ;i l-am sfătuit să spună toate aces-
tea soției lui, a;a cum fac toți oamenii ;i să
mai cugete bine. La întrebarea apărătorului
cum s-a comportat Béla cu Zsoldics, mar-
torul a spus că Zsoldics a fost omul de în-
crederea al lui pentru că a fost disciplinat
;i nu a fost a;a cum au fost ceilalți argați.
Procurorul nu consideră necesar ca mar-
torul să depună jurământ, însă apărătorii
Kelemen ;i Fejes da. Completul se retrage
pentru consfături ;i în urma hotărârii se
solicită jurământ din partea martorului.

Lőrincz Eszter. După ce niciuna din
părți nu dore;te audierea ei, nu face nici
completul. Markos Imre ;i soția lui, Ernei
Ida. Amândoi povestesc cazul începând
din 28 septembrie, când Elemér a fost dus
cu calul cel mic la cătun. În data de 29 sep-
tembrie (1899) Elemér a venit acasă doar
pe la ora 11-12 ;i a povestit tot ce i s-a în-
tâmplat< c[ a fost fugărit ;i că cineva a vrut
să-l omoare prin lovituri. În 18 noiembrie,
înainte de masă Zoltán a venit la locuința
unde Elemér a stat în chirie ;i s-a interesat
de el. Când Elemér s-a dus acasă, a discutat
cu Zoltán un sfert de oră. La masa de prânz
Elemér a spus că va merge la Zoltán la uji-
nă. A fost însă atenționat să fie acasă la
timp. A plecat ;i de atunci martorii nu l-
au mai văzut. Procurorul i-a întrebat pe
cei doi, ce comportament a avut Elemér
acasă. Amândoi au spus că a avut un com-
portament excelent, ;i a făcut tot ce i s-a
cerut. Completul a solicitat jurământ de
la amândoi. Pre;edintele închide ;edința
;i fixează continuarea ei pentru a doua zi
dimineața la ora 9.” 
(Szamos, 23 mai 1900, ediție specială)

Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia

Continuare `n num[rul urm[tor

Procesul criminalilor Papp Béla, Papp Zoltán
;i Zsoldics Mihály, `n aten\ia `ntregii \[ri

~n num[rul urm[tor afla\i ce pedepse au primit criminalii
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PERSONALIT~}I
Pentru `ntrebarea preluat[ din ziarul Informa\ia Zilei, nu-mi aduc aminte ca

domnul Emil Constantinescu s[ ne fi mul\umit vreodat[. Mai mult, a l[sat s[ se
`n\eleag[ c[ i-ar fi sugerat-o "p[rintele Lupu" `ntr-o `nt]lnire de tain[. Adev[rata
`nt]lnire a avut-o cu ziarul Informa\ia Zilei din 26 octombrie 1996, deci cu 17 zile
`nainte de celebra confruntare. 

Anul Centenarului Unirii a con-
tribuit la mai buna cunoaștere a per-
sonalităților din părțile noastre care
au fost prezente în „ziua astrală” a
neamului nostru la Alba Iulia. Nu
se poate însă spune că subiectul a
fost epuizat. Informații noi, obținute
din documente vechi, care facilitează
mai buna cunoaștere a unor perso-
nalități, oferă cercetătorului surpri-
ze plăcute. Este și cazul preotului
greco-catolic Laurențiu Avram din
Corund, care a fost prezent la Marea
Adunare Națională din 1 Decembrie
1918 de la Alba Iulia. 

Despre preotul greco-catolic Lauren-
țiu Avram se știu destul de puține lucruri,
uneori eronate (într-o sursă electronică),
deși este unul dintre participanții la Marea
Unire. Vom încerca în cele ce urmează să
aducem câteva contribuții la cunoașterea
vieții și activității sale.

Născut într-o familie 
preoțească

S-a născut în 28 septembrie 1872 la
Curtuiuşu Mare, protopopiatul Şomcuta
(acum în județul Maramureș, dar putem
spune că de fapt este vorba despre „Chioa-
rul istoric”), în familia preotului Ioan
Avram, paroh în acea localitate. 

Laurențiu Avram a urmat câteva clase
gimnaziale la Baia Mare, unde a fost coleg,
printre alții, cu viitorul prefect al județului
Satu Mare, Aurel Nistor, dar și cu Victor
Vașvari, cu care se va mai intersecta de
multe ori în viață. Liceul l-a absolvit în
1892 la Beiuş, în anul terminal fiind coleg
cu tineri care aveau să ajungă personalități
ale Bisericii și Neamului, preoții greco-
catolici< Romul Buzilă, Avram Dragoș, Ca-
mil Selăgeanu, Ioan Ternovan și Ioan Tru-
fașiu, cu toții foarte legați de ținuturile
sătmărene. 

Teologia a urmat-o la Gherla, coleg
fiind cu Victor Vașvari, și el slujitor la Co-

rund, după cum vom vedea. 

Căsătorit într-o familie nobilă
A fost căsătorit cu Gabriela, fiica pr.

Gavril Meseșian (1844-1918). Familia Me-
seșian este foarte interesantă, în sânul ei
născându-se în anul 1873, la Acâș, fiul
Coriolan (1873-1932), care avea să ajungă
avocat, remarcându-se ca unul din arti-
zanii Unirii din părțile sălăjene. De altfel,
Coriolan Meseșian a absolvit liceul tot la
Beiuș, în 1891, se cunoștea deci foarte bine
cu Laurențiu Avram.

Soția părintelui Gabriel Meseșian se
numea Tesfania Sötér și era originară
dintr-o veche familie care fusese înnobi-
lată de către Leopold, împăratul Austriei
şi regele Ungariei, la 1659 și de către Fer-
dinand I, împăratul Austriei şi regele Un-
gariei (ca Ferdinand V), în anul 1842. În
această familie s-a născut un preot greco-
catolic care a slujit la Gerăușa, George Sö-
tér, dar și Ana-Rachila Sötér, care a fost
mama preoților Ioan, Traian și Patriciu
Trufașiu, născuți tustrei la Giorocuta, cu
importante contribuții și ei la emanciparea
socială, culturală și națională a românilor
din părțile noastre.

Laurențiu Avram a fost hirotonit în 8
aprilie 1898, desigur după cununia care
credem că a avut loc în Chieșd. 

Preot în Sălajul istoric
Imediat după hirotonire a fost numit

preot cooperator în localitatea natală, aju-
tându-și tatăl întru slujire. După decesul
acestuia a asigurat el administrarea paro-
hiei. Dar, era o parohie prea mare pentru
un preot atât de tânăr (1200 de credincioși,
cu tot cu cei din filia Fericea), astfel că de
la începutul anului 1900, s-a transferat la
Corund. Această parohie număra la 1900
în jur de 800 de credincioși, aici socotin-
du-i și pe cei din filiile Ser, Bogdand, Na-
dișu Hododului și prediile (moșiile, cătu-
nele) Baromlac și Szegény Ag. Dar, venise
foarte aproape de parohia socrului său, la
Chieșd> aceste localități, astăzi în județe

diferite, sunt separate de valea Maja. Pa-
radoxal însă, valea parcă îi unește pe să-
teni, din adâncurile istoriei aceste comu-
nități au fost apropiate; și, putem spune
în cunoștință de cauză că liantul este cre-
dința creștină și bunul simț moștenit de
la strămoși. Așa cum au fost și cei doi pa-
rohi, socru și ginere.

Acest prim răstimp al părintelui Lau-
rențiu Avram în Corund a fost scurt, ră-
mânând doar un an. În anul 1903 face un
schimb de parohii cu fostul său coleg de
teologie Victor Vașvari, căruia îi decedase
soția. Aceasta avea doar 18 ani și nu avu-
seseră decât doi ani de la căsătorie, în grija
preotului Victor Vașvari rămânând un co-
pil mic. Soția lui Victor Vașvari fusese Au-
relia, sora mai cunoscutului avocat și no-
tar, dr. Augustin Mircea. Familia Mircea
deținea în acea perioadă multe proprietăți
în zona Bogdand-Corund. 

Așa a ajuns părintele Laurențiu Avram
ca din 1903 să funcţioneze ca  adminis-
trator parohial la Valcăul Maghiar (azi
Valcău de Jos, jud. Sălaj), aparţinând pro-
topopiatului cu acelaşi nume.

Din Corund la Alba Iulia
A revenit apoi, fiind pentru o mai lun-

gă perioadă de timp legat de parohia Co-
rund. A slujit în această parohie, aparți-
nătoare atunci de protopopiatul Șamșud,
între anii 1906-1920. În anul 1906 era
membru al comitetului jurisdicțional la
comitatului Sălaj, alături de alți fruntași
români ca< Vasile Mureșan, Vasile Pătca-
șiu, Antoniu Băliban, Ioan Bruchental,
Ioan Vașvari, Victor Vașvari, Gheorghe
Șimonca, Alexa Varna, Gavril Cherebețiu,
Teofil Varna, Laurențiu Avram, Ioan Mol-
dovan.

Despre activitatea sa pe plan cultural-
publicistic, știm că a colaborat la diverse
publicații religioase transilvănene. S-a afir-
mat ca unul dintre animatorii vieții spiri-
tuale, culturale și naționale în zona Co-
rund-Chieșd-Bobota.

În septembrie 1906 a fost prezent la
„Expoziţia Generală Română” de la Bu-

cureşti. A făcut parte din Despărțământul
Şimleu al „Astrei”, cel puțin din anul 1909.

Toamna anului 1918 a debutat cu un
necaz în familia lui Laurențiu Avram. A
trecut la cele veșnice socrul său, slujitor
în parohia vecină Corundului, Chieșd (co-
mună care aparține județului Sălaj), din
1874 până la 5 octombrie 1918, deci mai
mult de patru decenii. 

Părintele Laurențiu Avram s-a remar-
cat în toamna anului 1918, organizând
garda naţională şi Consiliul Național Ro-
mân Chieşd, fiind prezent şi la Alba Iulia
în 1 Decembrie 1918, în calitate de delegat
al Cercului electoral Dioșod, alături de
avocatul dr. Ladislau Gyurco (Domnin),
dr. Aurel Hetco și George Petruca (Jibou)
și Dionisiu Pop Moldovan din Brusturi. 

Probabil că după întoarcerea din „Ce-
tatea Învierii” neamului românesc, preotul
Laurențiu Avram a fost arestat. Dar mare
i-a fost bucuria în primăvară, pentru că la
18 aprilie 1919 a fost unul dintre princi-
palii organizatori ai festivității de primire
a trupelor române în orașul Șimleu Silva-
niei. În acea zi fusese eliberat și Corundul
de către trupele române. Sătenii corundani
le-au făcut soldaților români o primire
frumoasă. O parte a trupei a staționat în
sat, sărbătorind în Corund Învierea Dom-
nului. Din ordinul comandantului s-a tri-
mis o trăsură la Zalău după preotul Lau-
rențiu Avram, care a oficiat slujba de Paști.
Bătrânii satului povesteau, după ani de zi-
le, că preotul Avram „mai mult plângea
în timpul zilei”. În ziua de Paști a urmat o
mare serbare câmpenească, organizată
spontan, la care au participat sătenii și mi-
litarii.

Chieșd, ultimul popas
După decesul socrului său, Laurențiu

Avram s-a transferat în parohia acestuia.
Chieșdul era o parohie mai mare decât
Corundul, tot în jur de 1.200 de credin-
cioși aidoma Curtuișeniului de la începu-
tul preoției lui Laurențiu Avram.  Familia
socrului său lăsase un frumos renume în
Chieșd. De altfel, aidoma lui Gavril Me-

seșian, Laurențiu Avram a slujit în Chieșd
până la repausare. 

Deși școala confesională din Chieșd
devenise de stat, a predat religie, pentru a
nu lăsa sufletele tinere să se piardă în ne-
credință.

A trecut la cele veșnice în 20 decem-
brie 1935 la Zalău, probabil la spital. În
acest stadiu al cercetărilor noastre nu știm
unde își doarme somnul de veci. Terenul
cercetării vieții și activității preotului gre-
co-catolic rămâne deschis. Faptul că apar-
ține Sălajului istoric poate fi un atu, el poa-
te fi lesne revendicat și trebuie să se în-
tâmple acest lucru, atât de Corund cât și
de Chieșd, dar și Curtuiușu Mare, toate
fiind repere ale existenței sale.
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Viorel Câmpean

Urmare din pagina 1
Din r[spunsul lui ambiguu a reie;it

c[ este ateu, liber-cuget[tor, ;i se zice c[
din aceast[ cauz[ ar fi pierdut alegerile. 

De unde a luat Emil Constantinescu
`ntrebarea `ncuietoare? Din ziarul Infor-
ma\ia Zilei din data de 26 octombrie 1996. 

:i ̀ n aceste zile se caut[ o mare ̀ ntre-
bare. Actualul pre;edinte Klaus Iohannis
a anun\at un referendum. Nu are `ns[
`ntrebarea. Toat[ lumea `;i bate capul s[
g[seasc[ `ntrebarea care s[ aduc[ la vot
aleg[torii taberei pre;edintelui. Se crede
c[ ei vor vota ;i PNL, partidul al c[rui
candidat este Iohannis. 

Exact acela;i scop l-a avut ;i ̀ ntrebarea 
“DOMNULE ILIESCU, CREDE|I ~N
DUMNEZEU?”

Pentru respectiva `ntrebare, preluat[
din ziarul Informa\ia Zilei, nu-mi aduc
aminte ca domnul Emil Constantinescu
s[ ne fi mul\umit vreodat[. Mai mult, a
l[sat s[ se `n\eleag[ c[ i-ar fi sugerat-o
"p[rintele Lupu" `ntr-o `nt]lnire de tain[.
Adev[rata `nt]lnire a avut-o cu ziarul In-
forma\ia Zilei din 26 octombrie 1996, deci
cu 17 zile `nainte de celebra confruntare. 

De remarcat c[ Ion Iliescu a dat  ;i la

televiziune acela;i r[spuns ca la Satu Mare,
c[ este liber cuget[tor, adic[ ateu, dar mai
nuan\at.  ~nt]lnirea la care i-am pus aceast[
`ntrebare a avut loc la clubul Unio. Foto-
grafia `l surprinde exact `n momentul `n
care d[dea r[spunsul.  

Pentru restabilirea adev[rului, pu-
blic[m prima pagin[ a ziarului. Cu aceast[
ocazie, ;i ca s[ fim la zi,  ̀ i adres[m ;i dom-
nului Klaus Iohannis o `ntrebare< "Dom-
nule Iohannis, crede\i `n Referendum?"

Public[m ;i dialogul dintre 
cei doi candida\i 

O. A. (Moderator)< :i acum, `ntre-
barea dvs. pentru domnul Iliescu.

E. Constantinescu< Crede\i `n
Dumnezeu, dle Iliescu?

Ion Iliescu< Dle Constantinescu, eu
m-am n[scut ̀ ntr-o familie de oameni ev-
lavio;i, am fost botezat `n Biserica Orto-
doxa Rom]n[ ;i am aceast[ calitate. Sigur,
`n evolu\ia mea intelectual[ s-au produs
anumite deplas[ri, dar am r[mas p[truns
de elementele fundamentale ale credin\ei
;i ale moralei cre;tine. Eu sunt mai cre;tin

;i mai credincios dec]t mulți al\ii care `;i
etaleaz[ ̀ n public aceast[ credin\[, cu care
eu cred c[ nu trebuie s[ se fac[ nici comer\,
nici propagand[ politic[. "Crede ;i nu cer-
ceta!"

E. Constantinescu< A\i declarat c[
sunte\i liber-cuget[tor. Asta `nseamn[
necredincios, deci om f[r[ Dumnezeu.

I. IIiescu< Nu, asta nu `nseamn[ ne-
credincios.

E. Constantinescu< Asta `nseamn[.
Orice dic\ionar...

I. IIiescu< Asta `nseamn[ respect fa\[
de...

E. Constantinescu< Dle Iliescu, cu lim-
ba rom]n[ nu poate fi... C]nd a\i min\it,
atunci sau...

I. I.< ... inclusiv oamenii Bisericii evo-
lueaz[ `n contactul cu ;tiin\a. Intoleran\a
de o parte ;i de alta nu aduce nim[nui nici
un fel de folos. "Crede ;i nu cerceta!", spre
exemplu, este un concept care a fost p[r[sit
de oamenii Bisericii, pentru c[ se `mpru-
mut[ din ceea ce aduce ;tiin\a, inclusiv ̀ n
via\a cultelor, `n via\a Bisericii. Funda-
mental este altceva, ceea ce p[trunde `n
comportamentul ;i `n starea moral[ a
fiec[ruia `n parte. Eu am mai mult dec]t
al\ii, care `;i afi;eaz[ credin\a `n Dumne-
zeu.

O. A. ( moderator)< V[ mul\umesc
mult de tot. Se apropie cu pa;i mari un de-
zastru - de mine, nu de dvs. - , a;a c[ v[ cer

permisiunea s[ `ncheiem aici acest foarte
interesant dialog. Aceasta a fost, stima\i te-
lespectatori, prima ̀ nt]lnire direct[ a celor
doi aspiran\i la ̀ nalta func\ie de pre;edinte
al Rom]niei. ~n numele organizatorilor
"Turneului candida\ilor", acest veritabil
maraton publicistic, care vreme de trei luni
a ̀ ncercat s[ v[ familiarizeze cu principiile
;i mecanismele alegerilor democratice, or-
ganizatori care sunt ANTENA 1, Libertatea
;i Jurnalul Național, le mul\umesc dom-
nilor Iliescu ;i Constantinescu pentru ama-
bilitatea cu care au r[spuns invita\iei noas-
tre, pentru maniera deschis[ ;i competen\a
cu care au abordat aceast[ `nt]lnire, do-
rindu-le s[ fi convins prin argumenta\ia
lor ;i pe aceia dintre dvs. care mai stau ̀ ncă
`n cump[n[. Le doresc a;adar succes,
mul\umindu-v[ pentru aten\ia cu care ne-
a\i urm[rit. La revedere.

*
~n pagina 12 reproducem prima pa-

gin[ a ziarului din 26 octombrie 1996,
din care reiese c[ `ntrebarea istoric[
“Domnule Iliescu crede\i `n Dumne-
zeu?” a fost preluat[ de Emil Constan-
tinescu din Informa\ia Zilei. 

D. P[curaru

Emil Constantinescu la Satu Mare, 
fotografie din Informa\ia Zilei, 
26 octombrie 1995, pagina 1

Preotul greco-catolic Lauren\iu Avram, prezent 
la Marea Adunare de la Alba Iulia

O `ntrebare care a f[cut istorie< 
“Domnule Iliescu, crede\i `n Dumnezeu?”
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INTERVIU
“Profesia de polițist nu presupune un program de muncă de 8 ore pe zi, înseamnă mult mai

mult. Dacă onoarea, cinstea, spiritul civic și dorința de a-i ajuta pe semeni se numără printre
calitățile și vocația unui tânăr care se gândește la o carieră în poliție și dorește să își dedice viitorul
acestei profesii, atunci îl așteptăm printre noi!”

Despre oamenii care au grijă de
siguranţa noastră, sub grija cărora
intră o parte din drepturile noastre,
nu se vorbeşte prea des. Sunt oa-
menii în uniformă, care depun ju-
rământul de a fi în slujba societăţii
şi nu invers. Poliţiştii, pe care mulţi
ajung să se înverşuneze, sunt oa-
menii care prin simpla prezenţă pe
şosele ne oferă siguranţa zilei de
mâine, sunt oamenii cărora cu si-
guranţă le datorăm mulţumiri şi
aprecieri.

Comisar şef de poliţie Sorin Stan
este actualmente inspectorul şef al In-
spectoratului de Poliţie Judeţean Satu
Mare, şi de la el am aflat ce înseamnă
cu adevărat a fi poliţist. Școala primară,
gimnazială și liceul le-a urmat în Satu
Mare. Studiile universitare le-a realizat
în Cluj –Napoca, fiind licențiat al Fa-
cultății de Drept din cadrul Universi-
tății „Babe;-Bolyai” Cluj Napoca, în
anul 1998. În cadrul aceleiași facultăți
a urmat şi cursurile postuniversitare,
iar pe parcursul carierei a participat la
mai multe cursuri de perfecționare și
specializare în profesie atât în țară, cât
și în străinătate.

Sorin Stan se află în „slujba sătmă-
renilor” din luna martie a anului 1993,
adică de exact 26 de ani. Pe parcursul
carierei profesionale acesta a ocupat
atât funcții de execuție, cât și  funcții
de conducere în cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalității Economice.
Începând cu luna aprilie 2017 a fost
împuternicit ca adjunct al șefului In-
spectoratului de Poliție Județean Satu
Mare pe linia investigării criminalității,
iar din luna mai 2017 ocupă prin îm-
puternicire și ulterior prin concurs,
funcția de șef al inspectoratului. „Con-
sider că fiecare perioadă a carierei își
are semnificația și importanța ei, con-
tribuind la evoluția mea profesională”,
ne-a mărturisit inspectorul şef,
comişar şef de poliţie Sorin Stan.

Dacă noi îi vedem oameni duri, pu-
ternici şi oarecum, „de neatins”, Sorin
Stan a fost de acord să ne dezvăluie
cum este de fapt viaţa eroilor care îm-
bracă uniforma de poliţist.

- Ce v-a determinat să alegeţi
această meserie?

- Este profesia care mi se potrivește
cel mai bine și cred că atunci când alegi
o profesie, în primul rând trebuie să
vezi dacă ți se potrivește pe profilul
psihologic, pe temperament, pe aștep-
tările care le ai de la carieră și de la via-
ță.

- V-aţi gândit vreodată să re-
nunţaţi la această meserie?

- Nu, nu m-am gândit să renunț la
această profesie, pentru că nu sunt o
persoană care să renunțe la idealurile
sale și cred că în orice meserie trebuie
să ai un har. Dacă onoarea, cinstea, spi-
ritul civic și dorința de a-i ajuta pe se-
meni sunt calitățile unui om, atunci
cariera de polițist devine și o pasiune,
nu doar o meserie.

- Cât durează pregătirea unui
poliţist şi în ce constă aceasta?

- Formarea profesională a unui po-
lițist se realizează în două modalități,
prin formarea inițială și formarea con-
tinuă. Prima se face prin absolvirea
cursurilor în cadrul instituțiilor de în-
vățământ ale M.A.I., respectiv a școlilor
de agenți de poliție și cele ale Acade-

miei de Poliție Alexandru Ioan Cuza.
Formarea continuă se realizează prin
urmarea unor cursuri de capacitate
profesională, stagii de documentare,
cursuri pentru schimbarea specialită-
ții/profilului de muncă.

Ținând cont de dinamica legislati-
vă, de faptul că infractorii își diversifică
și elaborează mereu noi moduri de
operare, specializându-se chiar, aș spu-
ne că polițistul învață, se pregătește
continuu și se adaptează la aceste rea-
lități.

- Modul în care gestionaţi o si-
tuaţie de criză, modul în care staţi de
vorbă cu oamenii care trec printr-o
astfel de situaţie sunt lucruri care se
învaţă şi ele în şcoală?

- Școala oferă informații teoretice,
studii de caz, însă aceste modalități se
perfecționează în timp, prin multă
muncă și studiu susținut. Situațiile de
criză sunt însă momente delicate, pe
care încercăm, cât putem, să le preve-
nim. Ce pot să vă spun este faptul că,
un bun manager va gestiona aceste si-
tuații în echipă, alături de specialiști și
prin colaborare cu alte instituții ale sta-
tului cu competen\e în domeniu, în
funcție de natura crizei.

Comunicarea are un rol primordial
și esențial în gestionarea situațiilor de
criză, iar oamenii care trec printr-o si-
tuație grea trebuie să știe că suntem
alături de ei, în slujba lor și că încercăm
să găsim mereu cele mai bune soluții.

Conducerea Inspectoratului Județean
de Poliție Satu Mare este o activitate
care se desfășoară în condițiile unei
perpetue presiuni, iar momentele de
criză nu sunt rare. Gestionarea unei
instituții cu reprezentare la nivelul în-
tregului județ presupune o dedicare to-
tală. Această datorie pe care mi-am
asumat-o, mă motivează și mă onorea-
ză în fiecare zi.    

- Cum arată de fapt viaţa unui
poliţist? Câte sacrificii şi compromi-
suri este nevoit să facă de fapt un
poliţist?

- Viața de polițist este una frumoa-
să și plină de provocări, pe care o de-
dică, pe de o parte, societății, căreia îi
asigură liniște și siguranță, iar, pe de
altă parte, familiei, însă, viața de familie
are de suferit, ținând cont de faptul că,
24 de ore din 24, polițistul este în slujba
cetățeanului, indiferent de oră, zi sau
anotimp. Un bun polițist nu trebuie să
aplice legea cu sufletul, nu trebuie să
aibă ezitări, el trebuie să acționeze în
spiritul și litera legii, fără a face com-
promisuri și fără a se lăsa influențat.
Nu înseamnă că  nu trebuie să mani-
feste empatie, dar să o dubleze cu ex-
periență și cunoaștere. Polițistul tre-
buie să acționeze rapid și acțiunile sale
înseamnă fapte pentru menținerea or-
dinii în societate.

- Majoritatea intervenţiilor
poliţiştilor au apariţii în presa online,
scrisă şi audio-vizuală. Spuneţi-ne ce
nu se vede niciodată acolo?

- Din păcate, nu se vede munca
enormă din spatele rezultatelor obți-
nute, eforturile depuse de polițiști, tim-
pul necesar documentării și probării
activității infracționale, dar mai cu sea-
mă suferința ascunsă din sufletul po-
lițistului care interacționează cu victi-
ma aflată în dificultate sau suferință.
Să nu uităm, că și polițistul ca și orice
om trăiește o multitudine de sentimen-
te, care îl motivează și mai mult în lupta
cu infractorii. 

- Care sunt cele mai copleşitoare
momente în activitatea unui poliţist?

- Sunt dificile momentele în care
trebuie să anunți familiile ale căror ru-
de au fost victimele unor infracțiuni

de omor sau alte violențe, ori care și-
au pierdut viața în urma unor accidente
rutiere. Uneori, înseamnă și lacrimi în
fața unor întâmplări dramatice sau în-
trebări sfâșietoare cărora nimeni nu le
poate găsi răspunsul.

În astfel de situații, trebuie să îți
alegi cu grijă cuvintele și să transmiți
persoanelor afectate un sentiment de
siguranță. Astfel de momente nu țin
doar de pregătirea profesională fiind
nevoie și de experiența de viață.

- Cum vedeţi dumneavoastră că
sunt priviţi poliţiştii în societate?

- Eu cred că polițistul este văzut în
acest moment de societate așa cum tre-
buie, adică garantul respectării legii și
al siguranței fiecărui cetățean. Cred că
societatea românească a făcut pasul
necesar, trecând de la imaginea men-
ținută în percepția publică de zecile de
ani de comunism. Poliția Română este
o instituție dinamică, întinerită, cu o
zestre umană prețioasă. Nu înseamnă
că nu greșim uneori sau că nu avem
polițiști ale căror fapte nu ne onorează,
dar aceștia sunt deja foști colegi, pentru
că Poliția Română are mijloace de eva-
luare și autoreglare.  

Consider că s-au făcut pași impor-
tanți și reușim, prin activitățile pe care
le desfășurăm zi de zi, prin o bună cu-
noaștere și aplicare a legilor, prin res-
pect față de cetățean și de nevoile aces-
tuia, dar și prin multă deschidere și
transparență, să avem o imagine bună
atât la nivel județean, cât și național.
Poliția trebuie privită în ansamblu și,
evident, este de datoria fiecărui polițist
să contribuie la păstrarea și creșterea
imaginii instituției, depunând toate
eforturile pentru îndeplinirea atribu-
țiilor profesiei de polițist.

- În fiecare an marcaţi Ziua
Poliţiei Române, dar ce însemnătate
are această zi pentru dumneavoastră?

- Pentru mine este o zi deosebită,
o zi de sărbătoare, în care celebrăm co-
eziunea de breaslă și încununarea efor-
turilor depuse de-a lungul anului de
polițiști, pentru liniștea societății. Ziua
Poliției Române are o dublă însemnă-
tate, fiind sărbătorită în fiecare an con-
comitent cu unul dintre cele mai im-
portante praznice ale creștinătății or-
todoxe „Buna Vestire”, marcând prin
semnificațiile sale, alături de bucuria
creștinească, sentimentul de încredere
în valorile umane.

- Ce sfat le daţi tinerilor care se
gândesc să îşi dedice cariera, viitorul,
acestei meserii?

- Să înceapă cu o reală introspecție
și să își analizeze, în primul rând, ca-
pacitatea de a se sacrifica și de a dărui.

Profesia de polițist nu presupune
un program de muncă de 8 ore pe zi,
înseamnă mult mai mult. Dacă onoa-
rea, cinstea, spiritul civic și dorința de
a-i ajuta pe semeni se numără printre
calitățile și vocația unui tânăr care se
gândește la o carieră în poliție și dorește
să își dedice viitorul acestei profesii,
atunci îl așteptăm printre noi!

Pentru toate sacrificiile, pentru si-
guranţa pe care ne-o oferiţi, cu sigu-
ranţă nu ajunge un simplu
„mulţumesc”, însă e minimul gest pe
care noi, cetăţenii îl putem face. Şi pen-
tru că în fiecare an, pe data de 25 mar-
tie, se sărbătoreşte Ziua Poliţiei Româ-
ne, vă dorim un sincer „La mulţi ani!”,
atât dumneavoastră cât şi tuturor ca-
drelor militare.

A consemnat Larisa Matei

Comisar șef de poliţie Sorin Stan `n mijlocul noilor angaja\i la IPJ Satu Mare, septembrie 2018

Comisar șef de poliţie Sorin Stan oferind un premiu la aniversarea a 100 de ani
în cadrul campaniei “O viață cât un Centenar”

Sorin Stan< Poli\ia este o institu\ie dinamic[, 
întinerit[, cu o zestre uman[ pre\ioas[



Michelle Obama a fost invitată
în podcast-ul lui Conan O’Brien,
unde a vorbit despre provocările
creșterii celor două fiice ale sale,
Malia Obama, în vârstă de 20 de
ani, și Sasha Obama, în vârstă de
17 ani, la Casa Albă.

„A trebuit să fim părinți creând o
bulă de normalitate într-o lume destul
de nebună, de anormală. Am petrecut
opt ani spunându-ne< “Este în regulă.
Vom fi în regulă, este normal, doar mergi
la școală. Ai bărbați cu arme… știi ce,
ești în siguranță, nu te plânge! Ai mân-
care, așa că nu te plânge”. A fost foarte
dificil să le menținem în realitatea lor.
Să ne asigurăm că mergem la conferin-
țele părinte-profesor, și că mergem la
meciuri și că stăm pe margine alături de
ele”, povestește Michelle.

Fosta Primă Doamnă a Statelor Uni-
te a adăugat că un lucru foarte important
a fost ca Sasha și Malia să aibă petreceri
în pijamale cu prietenele, la fel ca restul
copiilor de vârsta lor. 

„Veneau copii să doarmă la noi. Îmi
admir copiii pentru modul în care au
reușit să reziste cu grație și calm. Au fost
nevoite să sacrifice o bună parte din co-
pilărie, trăind în această lumină și fiind

subiectul a câtorva lucruri neplăcute și
învățând, la o vârstă foarte fragedă, cum
îți revii din asta. Ele erau cele care mer-
geau în fiecare zi în lume, încercând să
fie niște fete normale”, a încheiat Mi-
chelle.

Becoming

Memoriile fostei prime doamne a
Americii, Michelle Obama, au apărut la
editura Crown, sub titlul „Becoming”
(Devenind). 400 de pagini dense, reme-
morând un parcurs existențial de excep-
ție, de la copilăria petrecută într-unul
dintre "cartierele dificile" ale Chicago-
ului, la perioada în care a făcut istorie,
la Casa Albă  între 2009 și 2017.

“Devenind” este un titlu superb, pe
care această carte înțeleaptă și gravă îl
merită cu prisosință. Fosta Primă
Doamnă Michelle Obama dezvăluie, în
cartea de memorii că s-a confruntat cu
dificultăţi în căsătorie şi în sarcina celor
două fiice.

Sarcina

Ea dezvăluie un avort spontan şi fap-
tul că a recurs la inseminarea artificială
pentru a le concepe pe cele două fete,

Malia şi Sasha. Michelle Obama a de-
clarat, că s-a simţit “pierdută şi singură”
după avortul spontan care a avut loc în
urmă cu 20 de ani.

“Am simţit că am eşuat, pentru că
nu ştiam cât de obişnuite sunt avorturile
spontane, deoarece nu vorbim despre
ele”, a declarat fosta avocată şi adminis-
tratoare de spital. “Ne instalăm în dure-
rea noastră şi ne gândim că suntem,
cumva, frânte”, a continuat ea, adăugând
că “este important să se vorbească cu
mamele tinere despre faptul că au loc
avorturi spontane”.

Ea a declarat că, la vârsta de 34 de
ani, şi-a dat seama că “ceasul biologic
este real” şi că “producerea ovulelor e li-
mitată”, ceea ce a determinat-o să hotă-
rască să recurgă la fertilizarea in vitro.
“Cred că este cel mai rău lucru pe care
ni-l facem unele altora, ca femei, şi anu-
me să nu ne spunem adevărul despre
corpurile noastre şi despre cum funcţio-
nează”, a spus Michelle Obama. 

Căsătorie 

Relaţia sa de cuplu a întâmpinat di-
ficultăţi uneori, mai ales după ce soţul
său a intrat în legislatură la nivelul sta-
tului, lăsând-o singură acasă, unde a fost

nevoită să-şi administreze singură in-
jecţii în cadrul procedurii de inseminare
artificială, dezvăluie fosta Primă Doam-
nă.

“Pentru noi, consilierea cu privire la
căsătorie a fost una dintre metodele prin
care am învăţat să vorbim despre disen-
siunile noastre”, a declarat ea. 

“Cunosc prea multe cupluri tinere
care se confruntă cu dificultăţi şi cred
cumva că e ceva greşit cu ele. Iar eu vreau
să ştie că Michelle şi Barack Obama, care
au o căsnicie fenomenală şi se iubesc
unul pe celălalt, lucrează la căsătoria lor.
Şi primim ajutor în căsătoria noastră,
atunci când avem nevoie”, a adăugat fosta
Primă Doamnă.

Ea povesteşte, în carte, seara de vară
în care s-a îndrăgostit, la Chicago, de
Barack Obama< “Imediat ce mi-am dat
voie să simt ceva pentru Barack, senti-
mentele au năvălit - o explozie de do-
rinţă, recunoştinţă, împlinire, uimire”.

Trump

Michelle Obama scrie în “Beco-
ming” că nu-i va “ierta niciodată”
preşedintelui Donald Trump faptul că a
promovat teoria “birther”, potrivit căreia
soţul său nu s-a născut în Statele Unite,

potrivit unor fragmente publicate de
presa americană. “Toată treaba (cu «bir-
ther») a fost o nebunie şi o răutate, bi-
neînţeles, care abia îşi ascunde bigotis-
mul şi xenofobia subiacente. (…) Şi dacă
cineva cu o minte instabilă şi-ar fi în-
cărcat puşca şi ar fi venit cu maşina la
Washington? Şi dacă acea persoană ne-
ar fi căutat fetele? 

Donald Trump, prin insinuările sale
zgomotoase şi nechibzuite, mi-a pus în
pericol siguranţa familiei. Iar pentru asta
n-am să-l iert vreodată”.

Ea mărturiseşte că a fost şocată când
a aflat despre victoria lui Trump în ale-
gerile prezidenţiale şi că a “încercat să
blocheze totul”.

Trump a comentat unele fragmente
din cartea de memorii a lui Michelle
Obama.

“Michelle Obama a primit mulţi
bani să scrie o carte, iar ei insistă mereu
să ieşi cu controverse. Am să vă dau eu
unele înapoi. (…)

Eu n-am să-l iert niciodată pe Barack
Obama pentru ceea ce a făcut armatei
Statelor Unite prin faptul că nu a fi-
nanţat-o corespunzător. Ceea ce le-a fă-
cut el militarilor noştri a făcut această
ţară foarte nesigură”, a declarat Trump. 

Vera Pop
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VEDETE
Memoriile fostei prime doamne a Americii, Michelle Obama, au apărut la editura Crown, sub

titlul „Becoming” (Devenind). 400 de pagini dense, rememorând un parcurs existențial de excepție,
de la copilăria petrecută într-unul dintre "cartierele dificile" ale Chicago-ului, la perioada în care
a făcut istorie, la Casa Albă  între 2009 și 2017.

Fosta prim[ doamn[ a Statelor Unite, 
Michelle Obama ;i-a publicat memoriile
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TURISM

Cu câteva săptămâni în urmă
am început un mic serial, pentru a
ne cunoaște și a ne face cunoscute
locurile minunate, monumentele
istorice și arhitecturale, obiectele
turistice din județ.

Am început vizita noastă în munici-
piul Satu Mare și probabil, în curând vom
mai reveni, dar pentru o mai mare va-
rietate, de data aceasta vom poposi pen-
tru puțin timp la Carei, unde ghidul nos-
tru va fi Bogdan Georgescu, directorul
Direcției pentru Cultură din localitate,
care, prin câteva materiale ne va arăta
frumusețile acestui orășel minunat.

Acum, în perioada Postului Mare,
mai mult ca oricând,  dacă mergem un-
deva, suntem tentați să vizităm bisericile.
Astfel, am decis în prima noastră plim-
bare prin Carei să cunoaștem bisericile
din municipiu. 

"Multiculturalismul tradițional și va-
rietatea confesională a Careiului sunt re-
liefate prin numărul lăcașelor de cult" -
relatează interlocutorul nostru. "De-a
lungul secolelor, orașul a integrat și a dat
dovadă de toleranță comunităților de di-
verse origini, etnii și confesiuni, care prin
diversitate au îmbogățit nu numai viața
confesională, dar și cea culturală a ora-
șului. O parte din aceste comunități s-a
pierdut în negura timpului, o alta s-a asi-
milat, însă bisericile sunt dovada tuturor
confesiunilor care au existat în oraș.

Biserica romano-catolică
Sfântul Iosif de Calasantius 

Bazele bisericii au fost puse în 1769
de către contele Antal Károlyi, care a su-
portat și costurile finanțării. Lucrările de
construcție au fost realizate sub îndru-
marea constructorului careian Ferenc
Sieber, după planurile arhitectului vienez
Franz Rosenstingl.

Biserica a fost sfințită de către epis-

copul Károly Eszterházy cu hramul Sfân-
tul Iosif de Calasanz la 22 august 1779.
Lucrările de restaurare după cutremurul
de mai înainte au fost conduse de arhi-
tectul Miklós Ybl între 1857-1860. Ulti-
ma renovare exterioară a avut loc în 1964,
iar pictura interioară a fost renovată în
1987. În mai 2013 au început lucrările
de restaurare a turnului. Biserica are o
lungime de 46,5 m, lățimea 18,5 m, în-
ălțimea maximă interioară 20,5 m și în-
ălțimea maximă exterioară 25 m. Biserica
este așezată pe șase bolte. Naosul, care
are o formă conică, este așezat pe două
bolte centrale mai mari. Altarul este așe-
zat sub una dintre boltele mai mici, iar
sub cealaltă se găsește corul. Biserica con-
ține două sacristii, deasupra cărora se
află oratoriile.

Turnul găzduiește patru clopote.
Ceasul din turn a fost realizat cu sprijinul
văduvei contelui József Károlyi în 1803.

Catedrala ortodoxă română
Sfântul Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir

Catedrala a fost construită între anii
1990-2007, piatra de temelie fiind pusă
în data de 22 iulie 1990. Biserica se înca-
drează, ca și arhitectură, în stilul bizantin,
în plan aparent de cruce bizantină, cu la-
turile egale și având deasupra naosului o
cupolă centrală supraînălțată prin tam-
bur ce ajunge cu crucea din vârf la înăl-
țimea de 41,5 m și coboară pe patru stâlpi
de susținere legați între ei, iar tot ansam-
blul este legat de corpul principal prin
sistemul pandantivilor.

Împărțirea în interior este în sens
transversal în cele trei părți principale<
altar, naos și pronaos. În interior orna-
mentația este realizată prin mai multe li-
nii de decor sculptural realizat ca un brâu
ce înconjoară biserica cu motive româ-
nești aurite< patru funii tricolore ce su-
gerează capătul crucii bisericii, pe stâlpii

principali o funie ce se împletește în stil
treimic marcată de cruci, iar capitelurile
coloanelor sunt decorate sculptural în
forma frunzei de stejar.

Între anii 2007-2012, biserica a fost
împodobită cu o pictură pe măsura mă-
reției ei, în stil neobizantin în tehnica
frescă, de pictorul Emil Stoica. Pe fațadă
există douăzeci și trei de icoane pictate
în frescă reprezentând proroci, apostoli,
mucenici și cuvioși, iar în mijloc scena
Deisis.

Biserica reformată

Construcția a început în 1746. Inițial
a avut forma unei case de rugăciune, care
a fost finalizată în 1752. Forma definitivă
a bisericii datează din 1800. Prima orgă
a fost adusă în 1833, însă cutremurul din
15 octombrie 1834 a distrus-o în totali-
tate. Orga a fost înlocuită în 1872. Partea
superioară a anvonului a fost realizată în
1835. În turnul bisericii se află trei clo-
pote< cel mare (800 kg) datează din 1806,
în 1839 a fost turnat din nou. Cel din
mijloc are 376 kg, iar cel mic (190 kg) a
fost turnat de Frigyes Hönig la Arad.

Prima renovare completă a bisericii
a avut loc în 1877, a doua la mijlocul ani-
lor 1950, când corul realizat inițial din
lemn a fost înlocuit cu unul din beton.
Cu ocazia acestei renovări, biserica ca-
pătă stilul baroc maghiar. Între 1977-
1981, au loc noi lucrări de renovare, oca-
zie cu care este amplasat un candelabru
turnat.

Între 2004-2006 trece printr-o nouă
renovare completă, cu ocazia căreia s-
au introdus table din crom-nichel, pen-
tru o hidroizolație eficientă. La intrarea
dinspre sud a bisericii se găsește o placă
comemorativă, realizată în 1929, prin
care se atestă 400 de ani de la nașterea
lui Gáspár Károli, primul traducător a
Bibliei în limba maghiară, iar în 1996 a
fost amplasată statuia acestuia în curtea

bisericii.

Biserica greco-catolică 
Sfântul Apostol Andrei

Această biserică a fost concepută de
către d-ra arhitect Mirela Moiș, iar inte-
riorul s-a realizat sub îndrumările prof.
Raoul Șorban și a soției acestuia prof.
Eva Șorban. Începând cu 2005 se oficiază
Sf. Liturghie în noua biserică, care poartă
hramul Sfântul Apostol Andrei.

Construcția bisericii a fost finalizată
în anul 2005, la 12 ani de la demararea
lucrărilor. Biserica a fost ridicată aproape
în exclusivitate cu sprijinul financiar al
credincioșilor din oraș și cu ajutorul do-
națiilor din străinătate, obținute datorită
eforturilor Ps. Vasile, Ps. Virgil, preot-
vicar general Iosif Sabău și a vicarului
foraneu pr. Radu Filip. Piatra de temelie
și locul bisericii, aflate sub păstorirea pă-
rintelui paroh Gheorghe Opriș, au fost
sfințite de Ps. Vasile Hossu, Episcop Gre-
co-Catolic de Oradea în anul 1994. Pe
acel loc s-a realizat fundația lăcașului de
cult de către părintele paroh Gheorghe
Opriș.

Biserica Luterană

La jumătatea secolului al XVIII-lea,
comunitatea luterană din Carei număra
abia zece familii. După mai multe în-
cercări de a obține sprijinul moșierilor
pentru construirea unei biserici, aceștia
reușesc să se constituie doar într-o filie.
La finalul secolului al XVIII-lea, pri-
mesc teren pentru ridicarea unei bise-
rici și a unei școli confesionale de la fa-
milia Károlyi. După sosirea primului
preot, în 1808, micuța comunitate lute-
rană și-a ridicat edificiul de cult între
1815 și 1823. Biserica a fost dotată cu
clopot și orgă în anii 1850. În biserică se
află feșnicele și candelabrele care se re-
găseau odinioară în sala de bal a hanului

Cerbul de aur în perioada în care Petofi
își cunoștea viitoarea soție la bal.

Biserica ortodoxă română
Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril

Acest lăcaș de cult a fost construit în
1760, sub pastorația preotului Iovan Pop.
În anul 1876 a fost restaurată sub pasto-
rația preotului Demetrius Chereches. Bi-
serica este în formă de corabie. Catape-
teasma este sculptată în lemn de tei cu
dantelărie, în stil bizantin cu mici ele-
mente baroc. Icoanele, în special cele îm-
părătești, au fost realizate în stil bizantin.
A fost sfințită în 16 iunie 1965 de Ps. Va-
lerian Zaharia, episcopul Oradiei. Scul-
ptura este acoperită cu foițe de metal au-
riu, care a căpătat o patină foarte fru-
moasă. Pictura în tempera a fost realizată
de pictorul Vasile Pașcu în stil bizantin.

Biserica greco-catolică 
maghiară

Cea mai veche biserică din oraș, to-
todată una dintre cele mai vechi biserici
greco-catolice din zonă, construită din
cărămidă, iese în evidență prin mărimea
și forma specifică.

Construcția a fost începută de ad-
ministratorul plenipotențiar al familiei
Károlyi, Demetriu Raț (născut în Mun-
caci) în 1736. În 1739, biserica a fost fi-
nalizată, având o formă specială din
punct de vedere arhitectural< la fațada
dinspre est se înalță două turnuri, de-
asupra naosului se înalță un turn în for-
mă de cupolă. Absida este acoperită cu
o cupolă cu lanternă, dar fără tambur.
Biserica a fost restaurată recent, deci la
ora actuală își așteaptă enoriașii și vizi-
tatorii în vechea sa splendoare" - descrie
Bogdan Georgescu.

A consemnat Eva Laczko

Catedrala ortodoxă română Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir a fost construită între anii
1990-2007, piatra de temelie fiind pusă în data de 22 iulie 1990. Biserica se încadrează, ca și
arhitectură, în stilul bizantin, în plan aparent de cruce bizantină, cu laturile egale și având
deasupra naosului o cupolă centrală supraînălțată prin tambur ce ajunge cu crucea din vârf
la înălțimea de 41,5 m și coboară pe patru stâlpi de susținere legați între ei, iar tot ansamblul
este legat de corpul principal prin sistemul pandantivilor.

Biserici - monumente 
arhitecturale din Carei
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PREMII
“Mulţumesc tuturor celor care chiar m-au ajutat să fac filmul ăsta. Un film foarte greu de făcut.

A fost un film foarte aşteptat şi dezamăgirea era la ea acasă. Datorită oamenilor care m-au ajutat,
colaboratori, actori, familia, vă mulţumesc că sunt în faţa dumneavoastră după 32 de ani”, a
declarat regizorul Stere Gulea.

Scriitoarea Ana Blandiana, ar-
tista Lia Perjovschi şi regizorul
Radu Afrim s-au aflat între pre-
mianţii Galei Radio România
Cultural 2019, ediţia a XIX-a, care
a avut loc, luni seară, la Teatrul
Odeon.

Câştigătorii premiilor speciale au
fost< pianistul Valentin Gheorghiu, care
a obţinut premiul de excelenţă, scrii-
toarea Ana Blandiana, care a primit
premiul "30 de ani de Libertate", pia-
nista Alina Păvălache distinsă cu pre-
miul "Sezonul Cultural România-
Franţa", artista Lia Perjovschi, distinsă
cu premiul "România Europeană".

Publicul a apreciat recitalul lui Ale-
xandru Andrieş care a oferit spectato-
rilor şi ascultătorilor un moment mu-
zical ce a acoperit temporal întreaga
perioadă de 45 de ani a carierei sale.

Laureaţii premiilor anului 2019 au
fost<

- la categoria Proză< Gabriela Ada-
meşteanu - pentru volumul "Fontana
di Trevi">

- la categoria Poezie< Vasile Leac -
pentru cartea “monoideal“, editura Ne-
mira>

- la categoria Teatru< regizorul Radu
Afrim - pentru spectacolul "Pădurea

spânzuraţilor", după Liviu Rebreanu,
producţie a Teatrului Naţional din Bu-
cureşti>

- la categoria Film< "Soldaţii. Poveste
din Ferentari", de Ivana Mladenovic>

- la categoria Arte Vizuale< Iosif Ki-
raly - pentru "Uşi închise, plicuri des-
chise - Lucrări timpurii, 1975-2000"
(expoziţie deschisă la MNAC în pe-
rioada 26.04-30.09 2018, curator Ru-
xandra Demetrescu)>

- la categoria Ştiinţă< Asociaţia 2Cel-
sius - pentru că a iniţiat, în 2018, o
campanie de măsurare independentă
a pulberilor din aer şi de promovare a
soluţiilor de transport alternative în
Bucureşti şi în alte oraşe ale ţării>

- la categoria Muzică< Ioan Vrăsmaş
- fondatorul primei companii private
de operă din România, "Opera Vox">

- la categoria Educaţie<  Asociaţia
Teach For Romania pentru impactul
major în educaţie pe care-l are în şcolile
din medii dezavantajate.

Din juriu au făcut parte< Bogdan
Ghiu - scriitor, traducător şi critic lite-
rar , Mihaela Michailov - critic şi dra-
maturg, Radu Croitoru - manager Ra-
dio România Cultural, Cristian Marica
- redactor şef Radio România Cultural,
Anamaria Spătaru - realizator Radio
România Cultural.

Vasile Andreica

Filmul “Moromeţii 2”, regizat
de Stere Gulea, produs de Tudor
şi Oana Giurgiu, a fost marele
câştigător la gala premiilor Gopo
cu 10 trofee.

"Mulţumesc foarte mult tuturor, şi
celor care l-au votat şi celor care nu l-
au votat. E o competiţie şi în ultimă
instanţă nu trebuie să ne supărăm", a
spus Stere Gulea. "La filmul ăsta am
avut o echipă extraordinară şi le
mulţumesc", a afirmat Tudor Giurgiu.
Stere Gulea a mulţumit Luminiţei Ghe-
orghiu, lui Victor Rebengiuc, lui Mitică
Popescu, lui Horaţiu Mălăele şi celor-
lalţi care "m-au ajutat să facem "Moro-
meţii". Multă sănătate!". 

Rodica Negrea a anunţat premiul
la categoria "cel mai bun regizor" care
i-a fost acordat lui Constantin Popescu
pentru filmul „Pororoca”. 

Bogdan Dumitrache, 
cel mai bun actor

Carmen Tănase a prezentat pre-
miul la categoria “cel mai bun actor în-
tr-un rol principal”< Bogdan Dumitra-
che. Aflat la a patra nominalizare, el a
spus< “Mulţumesc că m-aţi votat. Dedic
acest premiu muzelor mele, fetelor me-
le, Mara şi Zoe”.  

Valentin Teodosiu a rostit numele
celei mai bune actriţe într-un rol prin-
cipal< Cosmina Stratan pentru rolul
din filmul “Dragoste 1. Câine”. „Mă
bucur că n-am murit pe marele gro-
hotiş şi că nu ne-a mâncat lupul”, a spus
actriţa, mulţumind regizorului Florin
Şerban pentru şansă. 

Cel mai bun scenariu a fost cel scris
de Radu Jude, aflat la a 22-a nomina-
lizare, pentru filmul “Îmi este indife-

rent dacă în istorie vom intra ca bar-
bari”. 

Cel mai bun actor într-un rol se-
cundar - Alexandru Dabija pentru fil-
mul “Îmi este indiferent dacă în istorie
vom intra ca barbari”. Premiul a fost
primit de producătorul Ada Solomon.
“Dedic acest premiu echipei filmului
„Moromeţii 2”, a spus producătoarea.

Cea mai bună actriţă într-un rol
secundar a fost aleasă Iulia Lumînare
pentru rolul din “Pororoca”, de Con-
stantin Popescu. Cel mai bun film do-
cumentar - “Caisă”, regia Alexandru
Mavrodineanu. Cel mai bun film de
debut - “Soldaţii. Poveste din Feren-
tari”, în regia Ivanei Mladenovici. 

La categoria Tânără speranţă a fost

ales Iosif Paştina pentru rolul Niculae
din filmul “Moromeţii 2”. 

Filmele anului 2019

Imagini în premieră din filmele
anului 2019 au fost prezentate în cadrul
galei< “Şi poate mai trăiesc şi azi”, de
Tudor Cristian Jurjiu, “Zavera”, de An-

drei Gruzsniczki, “Touch me not”, de
Adina Pintilie, “Dragoste II. America”,
de Florin Şerban, “Mo”, de Radu Dra-
gomir, “Să nu ucizi”, de C[t[lin Rotaru,
Gabi Virginia Sarga. 

”Moromeții 2” a primit și mai mul-
te premii tehnice< Cel mai bun montaj
- Dana Bunescu şi Alexandra Gulea,
Cel mai bun sunet - Dana Bunescu,
Cristinel Şirli şi Constantin Fleancu,
Cele mai bune decoruri - Cristian Ni-
culescu, Cele mai bune costume - Dana
Păpăruz, Cel mai bun machiaj şi cea
mai bună coafură - Dana Roşeanu, Iu-
lia Roşeanu, Domnica Bodogan, Pre-
miul Romanian Society of Cinemato-
graphers, acordat lui Vivi Drăgan Va-
sile, dar și Premiul publicului, prezen-
tat de Vlad Rădescu. “Mulţumesc tu-
turor celor care chiar m-au ajutat să
fac filmul ăsta. Un film foarte greu de
făcut. A fost un film foarte aşteptat şi
dezamăgirea era la ea acasă. Datorită
oamenilor care m-au ajutat, colabora-
tori, actori, familia, vă mulţumesc că
sunt în faţa dumneavoastră după 32
de ani”, a declarat regizorul Stere Gulea
după ce a primit trofeul. 

Dan Chişu a primit un trofeu Gopo
special. “Acest premiu mă obligă să mă
duc la psiholog să văd cum dracu am
dat eu banii mei altora pentru filme,
dar să ştiţi că mulţi bani nu mai am”, a
spus Dan Chişu primind premiul de
la Miruna Berescu. 

Premiul pentru întreaga carieră a
fost acordat actriţei Ileana Stana Io-
nescu de Monica Davidescu< ”Dragi
prieteni, sunt profund impresionată.
Mulţumesc din toată inima celor care
s-au gândit să mi-l dea. Vorbeam cu
tinerii mei colegi că e foarte greu să
accept premiul ăsta după o viaţă plină
de premii. Acest premiu valorează tot
ce am avut o viaţă întreagă.”

Personalit[\i premiate la Gala Radio România Cultural 2019

Moromeții 2 s-a lansat oficial în cinematografele din întreaga țară `n 16 noiembrie 2018

Regizorul Radu Afrim, premiat pentru spectacolul "Pădurea spânzuraţilor", după Liviu Rebreanu, producţie a Teatrului
Naţional din Bucureşti

”Morome\ii 2”, marele c];tig[tor 
al Premiilor Gopo cu 10 trofee
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Sfântul Andrei Criteanul (660-
740 d.Hr.) a alcătuit „Canonul cel
Mare” în timpul în care Sofronie,
Patriarhul Ierusalimului, a scris
viaţa Mariei Egipteanca, viaţă ca-
re ne pune înainte o mare pildă
de smerenie, dând mângâiere ce-
lor care au păcătuit şi doresc să se
reîntoarcă la Dumnezeu prin
căinţă sinceră. În cântările Cano-
nului sunt pomeniţi atât Sfântul
Andrei Criteanul, cât şi Cuvioasa
Maria Egipteanca< „Sfinte Părinte
Andrei, roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi” şi „Cuvioasă Maică
Marie, roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi”. 

Maria Egipteanca ne demonstrează
cât sunt de mari iubirea şi iertarea lui
Dumnezeu, Care “vrea ca toţi oamenii
să se mântuiască şi la cunoştinţa ade-
vărului să vină” (I Timotei II> 4). “Chip
al pocăinţei te-ai arătat, Preacuvioasă
Maică Maria, glăsuieşte condacul al
VII-lea din Acatistul Sfintei Maria
Egipteanca, că din roabă a diavolilor
prin păcat, înger al Luminii te-ai arătat
şi pe cei mai nevoitori pustnici i-ai în-
trecut, iar acum cu cetele cuvioşilor Îi
cânţi lui Dumnezeu< Aliluia!”

Maria Egipteanca reprezintă un

exemplu cutremurător de parcurgere
a drumului de la păcat la sfinţenie, de
la indiferenţă faţă de Dumnezeu la de-
plină adeziune la învăţătura Sa, de la
viaţa petrecută în desfrâu la asceza pu-
stiului, dobândind cununa sfinţeniei,
ca urmare a pocăinţei săvârşite. Ea a
parcurs integral traseul de la moartea

sufletească la viaţa eternă, cunoscând
tensiunea zguduitoare a extremelor (a
se vedea Gurie Georgiu şi Cristian Tia,
Meditaţii duhovniceşti la sfârşit de mo-
dernitate, Craiova, 1999, pp. 45-47. Am
folosit această sursă bibliografică pen-
tru a prezenta, în cele ce urmează, viaţa
Mariei Egipteanca).

„Maria era o destrăbălată din Egipt.
Destrăbălarea o practica nu doar pen-
tru bani, cum declara ea însăşi, ci pen-
tru plăcerea împreunării. Iată, deci, că
acum mai bine de un mileniu, un caz
concret întrupează una dintre condiţii-
le omului modern. Sensul vieţii ei de-
venise plăcerea. La treizeci de ani, aude
de numeroasele pelerinaje pe care le
făceau oamenii la Ierusalim, pentru a
se închina Crucii Mântuitorului, găsită,
după multe căutări, de către împără-
teasa Elena. Din pură curiozitate, se
duce şi ea să o vadă. Neavând bani pen-
tru a plăti costul transportului pe mare,
din Egipt în Ţara Sfântă, îşi vându tru-
pul marinarilor şi astfel ajunse în locul
dorit, la biserica din Ierusalim, care
adăpostea Crucea lui Iisus. Însă, o forţă
nevăzută o reţinea la uşa bisericii. Toţi
ceilalţi treceau pe lângă ea, iar dânsa,
deşi încerca din toate puterile, nu putea
înainta şi pătrunde în biserică. O mână
de oţel o ţinea prizonieră şi această mâ-
nă era nevăzută, dar avea o putere co-
losală. Abia în acel moment, ea a

conştientizat faptul că viaţa este mult
mai mult decât şi-a închipuit. Condiţia
ei degradantă din punct de vedere mo-
ral nu îi permitea accesul la misterul
vieţii celei de dincolo de lume. În acele
clipe, a promis, luând-o pe Maica
Domnului ca martoră, că dacă îi va în-
gădui şi ei accesul în biserică, se va în-
toarce la Hristos. Este momentul su-
prem al convertirii, al începerii dru-
mului invers, al unei adevărate cobo-
râri la iad. Se retrage în pustia Egiptu-
lui, unde trăieşte în post aspru şi în ru-
găciune timp de treizeci de ani, nemai-
văzând faţă de om şi hrănindu-se doar
cu rădăcinile buruienilor din pustie.
Nici haine nu avea, ne spune cronica
vieţii ei, ci părul neîngrijit al capului ei
îi crescuse, devenindu-i veşmânt. Câţi
ani a petrecut în desfrânare, atâţia a
petrecut în pustiul Egiptului, într-o as-
ceză lipsită de fiorul divin, dar trăind
în permanenţă cu nostalgia gustului
său, pe care l-a simţit în momentul
convertirii şi cu speranţa dobândirii
lui depline. Un mare duhovnic, Cuvio-
sul Zosima, din vecinătatea pustiei,
obişnuia ca în Postul Mare să se retragă
şi el pentru o perioadă de timp în pu-
stie. O întâlni pe Maria, sub călăuzire
divină, iar ea îi ceru să o spovedească.
La a doua retragere în pustie, duhov-
nicul a purtat cu sine şi Sfânta Împăr-
tăşanie pentru locuitoarea nisipurilor.

După împărtăşire, văzând-o îndepăr-
tându-se, acesta a observat cum trupul
ei se ridica cu câteva palme deasupra
pământului. Plutea. Dobândise abun-
denţa harului dumnezeiesc. Pocăinţa
ei a fost cu adevărat pe măsura păca-
telor şi chiar şi le-a ispăşit”.

Noi, la rândul nostru, trebuie să
avem ferma convingere că Dumnezeu
ne iartă păcatele dacă ne pare sincer
rău pentru ele şi le mărturisim în în-
tregime, uneori spălându-le cu pro-
priile lacrimi. Ţinând cont de sfaturile
date de către duhovnic şi folosindu-ne
spre bine de libera noastră voinţă, ne
putem pregăti sufleteşte şi trupeşte
pentru slăvitul praznic al Învierii Dom-
nului Iisus Hristos din morţi, angajân-
du-ne pe drumul ce duce spre Dum-
nezeu. Să nu uităm nicio clipă că Dum-
nezeu intră doar acolo unde este che-
mat şi rămâne doar dacă este dorit. El
bate la uşa sufletelor noastre. Datoria
noastră este să deschidem poarta pen-
tru a cina împreună în Împărăţia Sa
(Apocalipsa III> 20).

Să ne căim pentru păcatele să-
vârşite, să ne apropiem de Dumnezeu
cu inima înfrântă şi smerită şi să ne
rugăm, zicând< “Sfinte Părinte Andrei
şi Cuvioasă Maică Marie, rugaţi pe
Hristos Dumnezeu să mântuiască su-
fletele noastre”.

Preot dr. Cristian Boloş

Momentul Bunei Vestiri re-
prezintă împlinirea cuvintelor
proorocilor Vechiului Testament,
care au vestit venirea lui Mesia, a
Fiului lui Dumnezeu, cu sute de
ani înainte< “Iată, Fecioara va lua
în pântece şi va naşte fiu şi vor
chema numele lui Emanuel” (Isa-
ia VII> 14).

Episodul Bunei Vestiri este con-
semnat de către Sfântul Luca în Evan-
ghelia sa, în cap. I, v. 26-38. Buna Ves-
tire (popular Blagoslovenie, Blago-
veştenie) se prăznuieşte în fiecare an
la 25 martie, fiind considerată cea mai
veche sărbătoare închinată Maicii
Domnului> este actul prin care Arhan-
ghelul Gavriil, trimis de Dumnezeu,
aduce Fecioarei Maria, şi prin ea în-
tregii omeniri, vestea cea bună că ea Îl
va naşte pe Mântuitorul Iisus Hristos. 
Preotul Dorel Man (profesor la Facul-
tatea de Teologie din Cluj-Napoca), în
lucrarea sa Maica Domnului. Chipul
femeii în Noul Testament prezintă ex-
trem de sugestiv episodul întâlnirii
dintre Gavriil şi Fecioara Maria. Astfel,
în luna a şasea de la zămislirea minu-
nată a Sfântului Ioan Botezătorul, Ga-
vriil este trimis de către Dumnezeu în
Nazaretul Galileii, la Fecioara Maria,
logodnica lui Iosif, spre a-i aduce ves-
tea cea mare. Maria se găsea la rugă-
ciune în clipa în care Gavriil o salută
cu următoarele cuvinte< “Bucură-te,
ceea ce eşti plină de har, Domnul este
cu tine. Binecuvântată eşti tu între fe-
mei”. Auzind acest mesaj divin, Fe-
cioara se înspăimântă, cugetând în si-
ne< “Ce fel de închinăciune poate să
fie aceasta?” Se temea ca nu cumva să

fie amăgită de cel viclean. Însă, îngerul
o linişteşte, încredinţând-o de faptul
că el este solul Domnului şi că ea s-a
învrednicit să-L nască pe Fiul lui
Dumnezeu< “Nu te teme, Marie, căci
ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată, vei
lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei

chema numele lui Iisus. Acesta va fi
mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va che-
ma şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui
tronul lui David, părintele Său. Şi va
împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi
împărăţia Lui nu va avea sfârşit”. Ne-
dumerirea Mariei nu întârzie să se ma-

nifeste< “Cum va fi aceasta, de vreme
ce eu nu ştiu de bărbat?” Fecioara stă
puţin în cumpănă, dar îngerul o asi-
gură că la Dumnezeu nimic nu este
cu neputinţă şi că “Duhul Sfânt Se va
pogorî peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri> pentru aceea şi

Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul
lui Dumnezeu Se va chema”. 

Remarcăm, aşadar, că la zămislirea
lui Iisus participă întreaga Sfântă Trei-
me, după cum spun Sfinţii Părinţi. Da-
că prin Eva a intrat păcatul în lume,
prin Maria, Eva cea nouă, a început
mântuirea neamului omenesc, elibe-
rarea omului din robia păcatului, îm-
plinindu-se făgăduinţa făcută de
Dumnezeu în Eden (Facere III> 15).
Cuvintele îngerului au umplut-o de
încredere pe Fecioara Maria, care îşi
dă consimţământul, dovadă că Dum-
nezeu respectă libertatea de voinţă a
omului< “Iată, roaba Domnului. Fie
mie după cuvântul tău”. 

Maria a fost aleasă de către Dum-
nezeu să-L nască pe Fiul Său datorită
smereniei şi curăţiei sale sufleteşti şi
trupeşti. Ea este şi va rămâne un ade-
vărat model pentru toate mamele. A
fost mereu alături de Fiul ei, a suferit
pentru El, văzându-L pătimind şi răs-
tignit, împlinindu-se proorocia drep-
tului Simeon< “prin sufletul tău va trece
sabie” (Luca II> 35). Apoi, Maica Dom-
nului s-a bucurat când şi-a văzut Fiul
înviat din morţi, plin de slavă. De ase-
menea, Iisus a ascultat de mama Sa,
cum vedem că s-a întâmplat la nunta
din Cana Galileii, unde a prefăcut apa
în vin, săvârşind prima Sa minune. El
a cinstit-o, i-a purtat de grijă şi pe cru-
ce, răstignit fiind, a încredinţat-o uce-
nicului Său iubit, Ioan, spunând< “Iată,
fiul tău!”, iar aceluia< “Iată, mama ta!”,
prin aceasta arătându-se că Maria este
mama noastră, a tuturor, a întregului
neam creştinesc, cea care mijloceşte
pentru noi, prin rugăciune, la Fiul ei,
la Dumnezeu, în vederea mântuirii su-
fletelor noastre.

Episodul Bunei Vestiri este consemnat de către Sfântul Luca în Evanghelia sa, în cap. I, v. 26-38. Buna Vestire (popular
Blagoslovenie, Blagoveştenie) se prăznuieşte în fiecare an la 25 martie

Maria Egipteanca reprezintă un exem-
plu cutremurător de parcurgere a dru-
mului de la păcat la sfinţenie

RELIGIEMaria a fost aleasă de către Dumnezeu să-L nască pe Fiul Său datorită smereniei şi curăţiei sale
sufleteşti şi trupeşti. Ea este şi va rămâne un adevărat model pentru toate mamele. 

Buna Vestire, cea mai veche s[rb[toare 
închinat[ Maicii Domnului

Sf]nta Maria Egipteanca - `ntre p[c[to;enie ;i sfin\enie



10 Informa\ia de Duminic[/24 martie 2019

FILA DE PSIHOLOGIE

“Cea mai importantă relație în
creație este relația dintre con-
știent și subconștient, sau dintre
mamă și copil”. (Hew Len)

Pe l]ng[ faptul c[ aceast[ paralel[
`ntre con;tient ;i subcon;tient, respectiv
mam[-copil,  poate frapa la o prim[ ve-
dere, articolul de fa\[ ̀ ;i propune, pen-
tru `nceput, s[ acorde o aten\ie deose-
bit[ rela\iei `n general, ce presupune
`ntotdeauna un duet, un dans al celor
dou[ principii creatoare< masculin-fe-
minin, Yin-Yang, activ-pasiv, emițător-
receptor etc. Așadar, o creație în sine
este de fapt o relație între creator și ope-
ra sa> un tablou poate exprima relația
dintre pictor și natură, un poem poate
exprima relația romantică dintre poet
și iubita sa, iar copilul este rodul relației
dintre părinții lui. 

“Revolu\ia Rela\ional[“ mut[ focusul
de pe individ pe rela\ie

Dacă o creație finalizată, în general,
este rezultatul relației dintre o parte ac-
tivă (conștient, mamă, pictor, poet) și o
parte receptivă, pasivă (subconștient,
copil, natură, iubită), RELAȚIA DE
CUPLU este, în schimb, o creație dina-
mică, vie, deoarece angajează două părți
active, responsabile, care creează în per-
manență un spațiu comun ce permite
schimbare și transformare. Pe acest
principiu, autorii Harville Hendrix și
Helen LaKelly Hunt au creat un concept
nou pe care îl numesc “Revoluție Rela-
țională”, un concept care mută focusul
de pe individ, pe relație, aceasta fiind
contextul optim ce asigură vindecarea
noastră emoțională, etapă importantă
în cadrul procesului de creștere și ma-
turizare. 

“Ne naștem dintr-o relație. Ne ră-
nim într-o relație. Ne vindecăm printr-
o relație. Nu putem afla cine suntem și
nu putem ajunge cine-am fost meniți
să fim decât într-o relație. Esențialmen-
te, noi constituim relațiile noastre. Iar
cea mai importantă relație pentru des-
coperirea și transformarea sinelui este
relația noastră principală de iubire.
Acesta este contextul în care puteți, de
fapt, să vă resetați creierul, schimbând
modul în care gândiți și simțiți” (Hen-
drix, Hunt, 2016, “~mpreun[ la bine ;i
la greu”). 

Prin puterea conectării profunde,
relația de cuplu reprezintă spațiul
cel mai potrivit pentru a recrea 
atașamentul securizant

Dar ce altceva este relația de cuplu
dacă nu o oglindire a primei noastre
relații esențiale din viața noastră, și anu-
me a relației noastre cu figura de atașa-
ment care este de cele mai multe ori
mama? Paralela de la `nceputul artico-
lului între mamă-copil și conștient-sub-
conștient scoate în evidență faptul că
relația primordială cu persoana de ata-
șament rămâne adânc ștanțată în sub-
conștientul nostru și ne repune în scenă
pattern-ul ei, cu fiecare relație de iubire
pe care o experimentăm. 

Este exact același principiu din care
s-a născut și terapia Imago, doar că pro-
motorii ei (Harville și Helen) consideră
că, în procesul vindecării, este nevoie
să mutăm focusul pe relația de cuplu,
deoarece în acest spațiu, maturi fiind,
avem posibilitatea și puterea să luăm
decizii conștiente înspre binele nostru,
ceea ce, în prima relație de atașament,

copii fiind, ne-a lipsit cu desăvârșire.
Dacă în prima relație de atașament,
conectarea este unidirecțională, dinspre
mamă înspre copil, în relația de cuplu,
raportul de forțe din acest punct de ve-
dere este egalizat, ceea ce oferă relației
dintre doi parteneri putere sporită în
procesul de vindecare. 

Prin însăși această putere a conec-
tării profunde, relația de cuplu repre-
zintă spațiul cel mai potrivit pentru a
recrea atașamentul securizant de care
ființa umană are cea mai mare nevoie
pentru a se dezvolta și care, dintr-un
motiv sau altul, a fost alterat în prima
parte a copilăriei.

Terapia Imago se focuseaz[ 
pe `ns[n[to;irea rela\iei ;i nu 
pe “repara\iile” suflete;ti 
ale partenerilor

Relația de cuplu este un dans, un
dans original ce creează de fiecare dată
un spațiu unic și individual între cei doi
parteneri, spațiu pe care ni-l putem im-
agina ca pe un câmp energetic supus
forțelor și legilor fizicii. Acest câmp re-
prezintă o entitate distinctă, unică și in-
dividuală, mereu dinamică, care se naș-
te și evoluează odată cu relația dintre
doi parteneri. Ei creează câmpul lor
energetic doar împreună, iar dacă sunt
luați separat fiecare și angajați în relații
cu alți parteneri, vor crea dinamici di-
ferite, câmpuri diferite, bazate tot pe
complementaritatea principiilor activ-
pasiv, masculin-feminin. 

Cu toții am experimentat roluri ușor
diferite (sau poate total diferite) în re-
lații distincte sau chiar în aceeași relație,
mai ales dacă relația a parcurs mai mai
multe etape de dezvoltare. Uneori ne
surprindem că suntem mai mult
“broasca țestoasă”, alteori mai mult
“grindină”, deoarece dinamica relației
ne influențează în mod direct compor-
tamentul și implicit emoțiile. 

De aceea, Harviile și Helen consi-
deră că “dacă o relație se află în impas,
cuplul are nevoie să se focalizeze pe în-
sănătoșirea relației. Nu pe ei înșiși. De
fapt, noi afirmăm că cea mai bună cale
de a remedia o relație nu este aceea de
a-i drege pe cei doi, ci de a purifica Spa-

țiul Comun dintre ei”. Autorii numesc
acest câmp Spațiu Sacru atunci când re-
lația dintre parteneri devine suficient
de securizantă pentru ca procesul vin-
decării rănilor emoționale ale celor doi
să poată să aibă loc. 

“Prin Spațiu Sacru, înțelegem un loc
care este absolut perfect. Între voi și pe-
rechea voastră poate părea că e numai
aer obișnuit. Dar să nu-l tratați nicio-
dată într-un mod obișnuit. Relația voas-
tră tre,buie să fie cel mai important lu-
cru din lume – pentru voi. Niciodată,
niciodată, niciodată să nu violați Spațiul
Comun cu ceva care ar putea leza rela-
ția. Cu adevărat, ar trebui să vă gândiți
la el ca la pământul Sfânt”. 

Din nefericire, de cele mai puține
ori partenerii își asumă cu responsabi-
litate rolul pe care îl au în hrănirea să-
nătoasă a relației lor, prin alegeri con-
știente și constructive atât pentru fiecare
în parte, dar mai cu seamă pentru relația
lor. Și, în majoritatea cazurilor, relațiile
funcționează pe pilot automat, ceea ce
înseamnă că partenerii, de fapt, proiec-
tează unul asupra celuilalt neajunsurile
de care au avut parte în prima relație
de atașament cu figura maternă. Astfel,
relația lor devine o scenă repetată din-
tr-un film vechi, în care fiecare se simte
victima celuilalt, iar abuzul, deși sub
forme diferite, rămâne cel mai familiar
mijloc de exprimare.

De cele mai multe ori, 
comportamentele abuzive 
la adresa partenerului îmbracă 
straiele bunelor intenții

Helen & Harville identifică trei for-
me de abuz des folosite în relațiile de
cuplu< gândirea critică, competiția și
critica constructivă. Toate aceste forme
de exprimare și comportament își au
rostul lor, explică autorii, însă nicuna
în relația de cuplu. Dreptatea și iubirea
nu pot coexista. De cele mai multe ori,
comportamentele abuzive la adresa par-
tenerului îmbracă straiele bunelor in-
tenții. În realitate, efortul nostru este
canalizat înspre a-l schimba pe partener
și a-l transforma în ceea ce ne e nouă
convenabil. Ceea ce declanșează auto-
mat mecanismele de apărare ale parte-
nerului și nicidecum vreo dorință de-a

lui de a se schimba și transforma după
bunul nostru plac.

“Nimeni nu își dezvoltă personali-
tatea pentru că i-a spus cineva c[ ar fi
folositor sau recomandabil să o facă.
Niciodată natura nu s-a lăsat impresio-
nată de recomandări binevoitoare. Na-
tura, chiar cea umană, e pusă în mișcare
numai de constrângeri care acționează
cauzal. Fără să fie nevoie, nu se schimbă
nimic - și cel mai puțin personalitatea
umană. Ea este teribil de conservatoare,
ca s[ nu spunem inertă. Doar cea mai
acut[ NEVOIE o poate stârni. Astfel în-
cât nici dezvoltarea personalității nu as-
cultă de nicio dorință, de nicio poruncă
și de nicio judecată, ci numai de NE-
VOIE> îi trebuie constrângerea motiva-
țională a destinului interior sau exte-
rior”. (C.G. Jung, Dezvoltarea persona-
lității)

Schimbarea presupune parcurgerea
etapelor unui proces de `nv[\are

Și care ar putea fi oare cea mai mare
NEVOIE de schimbare dacă nu dorința
noastră conștientă de a ne vindeca și
de a crește? Și chiar în cadrul relației de
cuplu, terenul cu cele mai aprige bătălii,
dar și cu cele mai dulci victorii... 

Schimbarea, însă, nu vine de la sine,
ba chiar vine cu o mare senzație de dis-
confort. Ea presupune învățarea unor
noi abilități, mai ales în sfera comuni-
cării, abilități ce reușesc să transforme
negativitatea din cuvinte, tonul vocii
sau expresii faciale, într-o puternică for-
mă de conectare prin exprimarea emo-
țiilor, empatie și validare. Odată ce reu-
șim să ținem sub control negativitatea,
întreaga dinamică a relației se schimbă,
distanța dintre parteneri se micșorează,
grindina se domolește, iar țestoasa face
un pas înapoi și iese încet din carapace.
Energia ce se naște în spațiul comun
este una proaspătă, vindecătoare dar și
molipsitoare.

“…această schimbare va avea un
profund impact nu doar asupra parte-
neriatului dintre voi doi, ci și asupra tu-
turor celorlalte relații. Eliminați abuzul
invizibil al negativității asupra partene-
rului vostru, iar efectul va dispărea și
din relațiile cu copiii, prietenii sau lu-
mea întreagă. Oamenii din jur s-ar pu-

tea să nu-și dea seama ce anume s-a
schimbat, dar vor observa – și aprecia
– că ceva e diferit”. Reușita presupune
multă răbdare și perseverență. Și ca ori-
ce proces de învățare, se bazează pe re-
petiție. Iar la un moment dat, putem
observa cum aceste noi comportamente
devin parte integrantă din noi, sunt in-
ternalizate, iar noi devenim beneficiarii
unor noi abilități de comunicare cons-
tructivă.

“As I’m doing practice, practice is
doing me” (John Kabat Zinn).

Desigur că acest proces al transfor-
mării de care avem mare nevoie fiecare
e foarte util dacă e susținut de partener.
Astfel, Dialogul Imago, ca tehnică de
bază a terapiei Imago, este un instru-
ment foarte eficient în acest sens. În
primul rând ne amintește că în relație
suntem doi și că monologul pe care fie-
care îl folosea înainte trebuie înlocuit
cu dialog. Un dialog în care fiecare să
se simtă auzit și înțeles. Este exact ne-
voia copilului din noi, de a fi acceptat
pentru a se simți iubit. Dialogul Imago
ne întoarce la o profundă conectare cu
figura de atașament, deoarece are putere
de oglindire, validare și empatizare a
stărilor emoționale ale partenerilor. Fie-
care este pe rând mamă pentru celălalt,
conștient pentru subconștientul celui-
lalt. De aceea are o mare putere vinde-
cătoare.

Dialogul Imago “vă determină 
să încetiniți ritmul, vă liniștește
mintea și vă invită să lăsați deoparte
aceleași vechi gânduri care 
vă macină obsesiv, mereu și mereu”

Procesul vindecării, desigur, nu este
unul ușor, este mai degrabă o călătorie
de viață și pe viață. Putem parcurge
acest proces singuri, sau putem alege
să parcurgem această călătorie alături
de partener. Unde-s doi, puterea crește,
spune o vorbă din popor. Și cei doi au-
tori ridică la rang spiritual puterea vin-
decătoare a mariajului. Și asta pentru
că nici o altă relație nu este mai aproape
de conectarea profundă mamă-copil
decât relația de cuplu. Ce este partene-
rul dacă nu oglinda noastră, măsura iu-
birii pe care o avem față de noi înșine?
Desigur că putem alege orice altă formă
de vindecare prin care să învățăm iubi-
rea de sine, dar dacă nu este un partener
care să oglindească această transforma-
re nu putem avea un feedback autentic.
Ne putem oglindi și în alte relații sau
situații de viață, e adevărat, însă relația
de cuplu rămâne dintre toate cea mai
puternică formă de conectare umană. 

“Din acest motiv, spunem că unul
dintre cele mai mărețe itinerarii spiri-
tuale e să rămâneți implicați în relația
voastră și să învățați cum să vă iubiți cu
adevărat partenerul, cu toate calitățile
și defectele. (…) Elevarea relației până
la acest nivel transformă Dialogul I-
mago într-o practică spirituală. La fel
ca meditația și rugăciunea, Dialogul vă
determină să încetiniți ritmul, vă liniș-
tește mintea și vă invită să lăsați de-
oparte aceleași vechi gânduri care vă
macină obsesiv, mereu și mereu”.

Acest mesaj în încheierea lucrării
de față este o invitație s[ acordăm res-
pectul cuvenit relației de cuplu ca fiind
oglinda cea mai elocventă a respectului
față de propria noastră persoană, res-
pectul și iubirea fiind unitatea de mă-
sură în relația conștient – subconștient
/ mamă – copil. 

Ioana Zaharia

Noi doi suntem trei< 
eu, tu ;i rela\ia dintre noi

Promotorii terapiei Imago, Harviile Hendrix ;i Helen LaKelly Hunt, definesc relația de cuplu ca pe un “Spațiu Sacru al vindecării”

Terapia Imago ca obiect de studiu face parte din curricula Psihoterapiei Familiei (3 ani), un program de formare al
Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, condus[ de dr. psiholog clinician ;i psihoterapeut Gáspár György

Pornind de la cartea de mare impact a so\ilor Harville
Hendrix ;i Helen LaKelly Hunt, “~mpreun[ la bine ;i la
greu”,  articolul de fa\[ ̀ ;i propune s[ scoat[ ̀ n prim-plan
ideea central[ `n jurul c[reia graviteaz[ teoria Imago, ;i
anume c[ rela\ia de cuplu are puterea de a vindeca
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Autorităţile din Hong Kong au
anunţat marţi că intenţionează să con-
struiască una din cele mai mari insule
artificiale din lume, cu un preţ de cost
estimat la 79 de miliarde de dolari, trans-
mite AFP.

Propunerea Guvernului din Hong
Kong prevede recuperarea a 1.000 de
hectare din jurul celei mai mari insule
care formează teritoriul Hong Kong, Lan-
tau, în ideea de a putea construi până la
260.000 de locuinţe și a rezolva astfel de-
ficitul de locuinţe din oraș. Hong Kong-
ul este renumit pentru că are una din cele
mai puţin accesibile pieţe imobiliare de
pe planetă.

Insula artificială, care va avea o su-
prafaţă de aproape trei ori mai mare decât
Central Park din New York, ar urma să
coste de patru ori mai mult decât a costat
aeroportul internaţional Hong Kong in-
augurat pe insula Lantau în 1998 și ar
devansa cu mult faimosul complex în
formă de palmier Palm Jumeirah din Du-
bai, care potrivit presei a costat 12 mi-
liarde de dolari. Însă criticii susţin că
acest proiect este mult prea costisitor și
ar putea afecta mediul înconjurător, în
special vieţuitoarele marine. Activistul
pro-democraţie Eddie Chu susţine că no-
ta de plată ar putea urca până la 112 mi-
liarde dolari în 2025, când ar urma să
demareze lucrările de recuperare a tere-
nului, scrie Agerpres.

Insula Lantau găzduiește de anul tre-
cut cel mai lung pod maritim din lume,
care face legătura între Hong Kong, Ma-
cao și China continentală, într-o perioa-
dă în care Beijingul vrea să își extindă
controlul asupra teritoriilor sale semi-
autonome.

Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon

România ocupă locul al 48-lea
în topul celor mai fericite ţări din
lume, potrivit Raportului Mon-
dial al Fericirii pe 2019 (World
Happiness Report 2019) realizat
cu sprijinul Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite (ONU), clasament în
care Finlanda ocupă prima
poziţie, potrivit Mediafax.

Aceasta este pentru a doua oară
consecutiv când Finlanda se situează
pe primul loc în top, în timp ce Sudanul
de Sud ocupă ultima poziţie.

Finlanda, cu o populaţie de 5,5 mi-
lioane de oameni, iubitori de păduri,
lacuri şi saună, a fost desemnată cea
mai fericită ţară din lume în acest top
publicat de Ziua Internaţională a Feri-
cirii.

Pentru realizarea acestui top au fost
colectate date privind nivelul de feri-
cire, libertate, încredere, generozitate,
speranţa de viaţă sănătoasă, venituri şi
sprijin social de la cetăţeni din 156 de
ţări din lume.

Anul acesta, primele zece poziţii
sunt ocupate, în ordine, de Finlanda,
Danemarca, Norvegia, Islanda, Olan-
da, Elveţia, Suedia, Noua Zeelandă, Ca-
nada, Austria.

În ciuda problemelor legate de Bre-
xit, Marea Britanie a urcat patru locuri
în top faţă de anul trecut, până pe
poziţia a 15-a.

SUA se poziţionează pe locul al 19-
lea, în scădere cu un loc faţă de anul
trecut. Autorii topului motivează acest
trend descendent prin existenţa unui
număr mare de persoane care se con-
fruntă cu dependenţa de diverse sub-
stanţe, ceea ce provoacă nefericire şi

depresie.
De asemenea, Germania s-a situat

pe locul al 17-lea, Japonia, pe al 58-
lea, Rusia, pe al 68-lea şi China, pe al
93-lea.

Cea mai nefericită ţară din lume
este Sudanul de Sud, unde aproximativ

60% din populaţie se confruntă cu foa-
metea, după un război sângeros, în care
au murit aproximativ 400.000 de per-
soane, potrivit ONU.

Ultimele zece poziţii ale topului
sunt ocupate, în ordine inversă, de Su-
danul de Sud, Republica Centrafricană,
Afganistan, Tanzania, Rwanda, Yemen,
Malawi, Siria, Botswana şi Haiti.

Declinul cel mai mare 
l-au înregistrat Yemen, India,
Siria, Botswana şi Venezuela

Raportul Mondial al Fericirii este
rezultatul unui proiect din Bhutan, un
regat budist cu aproximativ 700.000 de
locuitori situat la est de Himalaya, al
cărui premier, Jigmi Y. Thinley, a dorit
să evalueze gradul de fericire al popu-
laţiei. Thinley a convins ONU să adop-
te, în 2011, o rezoluţie prin care ţările
membre ale organizaţiei erau invitate
să măsoare nivelul de fericire al locui-
torilor lor, ca ghid de îmbunătăţire a
politicilor publice ale acestor state.

Anul acesta, autorii topului au ana-
lizat şi modul în care au evoluat ţările
în ultimii 14 ani, iar, dintre cele 20 de
state cu cea mai mare evoluţie, jumătate
sunt în Europa centrală şi de est, cinci,
în Africa subsahariană şi trei, în Ame-
rica Latină.

Declinul cel mai mare l-au înregis-
trat Yemen, India, Siria, Botswana şi
Venezuela.

Anul acesta, primele zece poziţii sunt ocupate, în ordine, de Finlanda, Danemarca,
Norvegia, Islanda, Olanda, Elveţia, Suedia, Noua Zeelandă, Canada, Austria

Hong Kong 
va construi o insul[

artificial[ de 79
de miliarde dolari

O balenă ce a fost găsită moartă pe o
plajă din sud-estul Filipinelor avea 40 de
kilograme de plastic în stomac, potrivit
presei locale.

Cetaceul, un membru al speciei de
balene a lui Cuvier (ziifidele), a fost găsit
vineri pe o plajă din municipalitatea Ma-
bini, provincia Valle Compostela.

La autopsia efectuată duminică, în
stomacul balenei s-au găsit inclusiv 16
saci de orez, o prelată din plastic utilizată
pe plantaţiile de banane, precum și pungi
de cumpărături, potrivit Spain's News.

Autopsia a fost efectuată de o echipă
de specialiști din cadrul Oficiului pentru
Pescuit și Resurse Marine din provincie,
conduși de dr. Elaine Belvis și biologul
marin Darrell Blatcheley.

Aceasta este cea mai mare cantitate
de plastic găsită în stomacul unei balene,
în urma necropsiei. Aceste balene inge-
rează plasticul din apă, gândind în mod
greșit că este mâncare, au afirmat spe-
cialiștii.

Darrell Blatcheley a precizat că, de
zece ani de când cercetează balene și del-
fini morţi, multe dintre aceste animale
au murit din cauza ingerării deșeurilor
din plastic.

Balena cu cioc a lui Cuvier poate mă-
sura, la maturitate, între 5 - 7 metri și
cântări circa 2.500 kg.

În urmă cu trei luni, în stomacul unei
alte balene eșuate pe o plajă din Indone-
zia s-au găsit 1.000 de obiecte, dintre care
multe din plastic, precum și o pereche
de șlapi și un sac cu peste 1.000 de bucăţi
de sfoară.

~n stomacul unei
balene moarte

s-au g[sit 40 de
kilograme de plasticCercetătorii ruși susţin că au reușit

să inverseze curgerea timpului într-un
experiment realizat cu un computer cu-
antic. Totuși, este improbabil ca desco-
perirea să ducă la o mașină a timpului
care ar lucra pe oameni.

Echipa de fizicieni a reușit să restau-
reze computerul cuantic public al IBM
la starea pe care o avea cu câteva mo-
mente înainte, conform studiului publi-
cat pe 13 martie în Nature Scientific Re-
ports. Rezultatul poate avea implicaţii
enorme pentru viitorul fizicii cuantice,
a computerelor cuantice și pentru înţele-
gerea timpului, scrie Futurism.

„Am creat artificial o stare care evo-
luează într-o direcţie opusă de cea a să-

geţii termodinamice a timpului”, a pre-
cizat Gordey Lesovik, fizician la Institutul
de Fizică și Tehnologie din Moscova, care
a condus proiectul de cercetare.

Echipa lui Lesovik a lucrat cu savanţii
de la Laboratorul Naţional Argonne din
Illionis, Statele Unite, pentru a realiza
mii de experimente pe un sistem cuantic
programat să inverseze săgeata timpului
chiar și a unui singur electron.

După mii de încercări, fizicienii au
reușit să readucă sistemul la starea iniţială
în 85% din timp, dar doar dacă lucrau
cu un sistem simplificat de doi qubiţi.
Unul mai complex, chiar și cu 3 qubiţi,
era prea haotic, iar experimentul funcţio-
na în doar 49% dintre cazuri.

Savan\ii ru;i au folosit un computer
cuantic pentru a se întoarce în timp

Cea mai nefericită ţară din lume este Sudanul de Sud, unde aproximativ 60% din populaţie se
confruntă cu foametea, după un război sângeros, în care au murit aproximativ 400.000 de persoane,
potrivit ONU.

Ultimele zece poziţii ale topului sunt ocupate, în ordine inversă, de Sudanul de Sud, Republica
Centrafricană, Afganistan, Tanzania, Rwanda, Yemen, Malawi, Siria, Botswana şi Haiti.

Un nou studiu arată că adâncimea
somnului poate avea un impact asupra ca-
pacităţii creierului de a curăţa proteine to-
xice și alte „deșeuri”. Întrucât somnul de-
vine din ce în ce mai ușor și mai întrerupt
pe măsură ce devenim mai bătrâni, cerce-
tarea întărește și probabil explică legăturile
dintre îmbătrânire, lipsa somnului și
creșterea riscului apariţiei bolii Alzheimer.

„Somnul este esenţial pentru sistemul
de înlăturare a resturilor din creier, iar
acest studiu arată că, cu cât este mai adânc
somnul, cu atât este mai bine”, a precizat
Maiken Nedergaard, co-directoare a Cen-
ter for Translational Neuromedicine de
la University of Rochester Medical Center
(URMC) și autor principal al studiului.

„Aceste descoperiri se adaugă la setul de
dovezi conform cărora calitatea somnului
și lipsa odihnei pot prezice apariţia de-
menţei și bolii Alzheimer”, a adăugat cer-
cetătoarea. Studiul, care apare în
jurnalul Science Advances, indică faptul
că activitatea lentă și stabilă a creierului și
a sistemului respirator asociată cu somnul
non-REM este optimă pentru funcţiona-
rea sistemului limfatic, procesul unic al
creierului de a înlătura „deșeurile”, scrie
Medical Xpress. În cadrul cercetării, cer-
cetătorii au efectuat experimente pe șoareci
care au fost anesteziaţi în șase moduri. Sub
anestezie, cercetătorii au urmărit activita-
tea creierului, a sistemului cardiovascular
și a procesului de curăţare.

Nu toat[ odihna este la fel atunci când
vine vorba de cur[\area creierului

Una dintre cele mai enigmatice na-
ve din Antichitate - un șlep (barjă) pe
care istoricul Herodot l-a descris acum
2.500 de ani - a fost în sfârșit descope-
rit.

Herodot a scris 23 de rânduri în
”Historia” pentru a descrie acest tip de
ambarcaţiune după ce a văzut construi-
rea uneia în timpul călătoriilor în Egipt
în anul 450 î.e.n. În scrierile sale, He-
rodot a precizat că aceasta avea o cârmă
care trecea printr-o gaură în chilă, un
catarg din lemn de salcâm și vele din
papirus.

Totuși, arheologii nu au găsit o ast-
fel de ambarcaţiune până la descope-
rirea orașului port scufundat Thonis-
Heracleion a fost descoperit pe coasta
egipteană în anul 2000. Portul are mai
mult de 70 de nave scufundate din se-
colul al VIII-lea până în secolul al II-
lea î.e.n. Cercetătorii au văzut recent
că una dintre acestea este un șlep care
se potrivea cu descrierea lui Herodot,
scrie Live Science.

“Abia după această descoperire a
epavei am realizat că Herodot avea
dreptate”, a precizat Damian Robinson,
director al Centre for Maritime Ar-
chaeology de la Oxford University. „Ce
a descris Herodot a fost obiectul pe
care l-am găsit”, a adăugat acesta.

La descoperirea vasului, arheologii
au observat că are o arhitectură până
atunci necunoscută care include scân-
duri groase care sunt ţinute laolaltă de
bucăţi mai mici din lemn. „Herodot
spune că navele au coaste interne lungi.
Nimeni nu știa ce înseamnă asta.
Această structură nu a mai fost văzută

de arheologi până acum”, a mai spus
Robinson. „Apoi, am descoperit aceas-
tă formă de construcţie a navei și este
exact ca în descrierea lui Herodot”, a
menţionat savantul.

Nava ar fi fost lungă de 28 de metri
și s-a scufundat în prima jumătate a
secolului al V-lea î.e.n., „dar aceasta
este probabil mai veche decât atât pen-
tru că a fost folosită ca un ponton plu-
titor la sfârșitul vieţii. Cel mai probabil,
nava este din secolul al VI-lea î.e.n.” a
mai spus Robinson.

Egiptenii antici foloseau astfel de
ambarcaţiuni pentru a transporta bu-
nuri, precum pește, pietre sau chiar
trupe de-a lungul Nilului.

Arheologii au descoperit acum o nav[ despre
care Herodot vorbea `n urm[ cu 2500 de ani

Egiptenii antici foloseau astfel de am-
barcaţiuni pentru a transporta bunuri,
precum pește, pietre sau chiar trupe
de-a lungul Nilului

Rom]nia ocup[ un loc bun `n topul
celor mai fericite \[ri din lume

Finlandezii, iubitori de p[duri, lacuri ;i saun[, sunt cei mai ferici\i oameni de pe planet[
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