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Măcel în Piaţa de Vechituri
la mieii de Paşte pag. 4
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ovidiu Silaghi a
câştigat procesul 

cu ANi

Procesul de revizuire a Constitu-
ţiei a început, după cum se ştie,
în ianuarie 2013, când era ca şi

bătut în cuie că Crin Antonescu va fi
candidatul USL la alegerile preziden-
ţiale. Se ştie, de asemenea, că noua
Constituţie, care urma să intre în vi-
goare în 2014, ar fi limitat substanţial
puterile preşedintelui României şi ar
fi transferat din atribuţiile sale către
premier. De exemplu, preşedintele
urma să participe doar la reuniunile
pe teme de securitate şi politică ex-
ternă a Consiliului European. În plus,
partidul care obţinea, după alegeri,
cele mai multe mandate de parlamen-
tar, urma să desemneze premierul,
fără ca preşedintele României să aibă
vreun cuvânt de spus în acest sens.
Între timp, între PNL şi PSD au apă-
rut neînţelegeri care au dus la ruperea
USL şi, ca urmare, interesul pentru
împărţirea puterii a scăzut. Pe de altă
parte, Comisia de la Veneţia a criticat
faptul că, în final, proiectul de Con-
stituţie rezultat nu realizat o clarifi-
care a regimului politic al României.

continuare în pagina 2

A început febra cumpă-
răturilor de Paşte pag. 5
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Voicu D. RuSu

Falsuri şi furturi de identitate,
investigate la Satu Mare
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Conflictul dintre preşe-
dintele FRF şi fostul mare
internaţional român Daniel Prodan
pare că nu se va stinge prea curând.
Iscat în urmă cu mai bine de o lună,
când Prodan a fost acuzat de
Burleanu că a uitat să acorde diur-
nele juniorilor U17, conform fişei
postului său, conflictul este escala-

dat în fiecare zi de cei doi, care se
atacă reciproc, fără menajamente.
Dacă în urmă cu câteva zile Prodan
îi transmitea lui Burleanu să nu-i
mai pronunţe numele niciodată,
acum a venit rândul şefului FRF să
iasă la rampă, considerându-l pe
fostul fotbalist "un şantajist".  

SPORT - PAG. 13

Burleanu: “Prodan nu a făcut
parte din Generația de Aur!”

În Sala Mică a Prefecturii
Satu Mare a avut loc ieri lansarea Pro-
iectului “Puncte de prim ajutor în
zone izolate din mediul rural”. La eve-
niment au participat subprefectul
Altfatter Tamas Ferenc, comandan-
tul ISU “Someş” Satu Mare şi vice-
preşedintele Crucii Roşii Satu Mare,
colonelul Gheorghe Dan, primarul

comunei Tarna Mare, Monica So-
bius, directorul medical al Serviciului
Judeţean de Ambulanţă (SJA) Satu
Mare, Gabriela Notarius, directorul
Crucii Roşii Satu Mare, Rodica Bor-
lan, voluntarii Crucii Roşii, alături de
familia participantă Rodica şi Florin
Paul, şi asistenta Sanda Orha. 

PAG.  4

“Salvatori comunitari” pentru
zonele izolate din mediul rural

Felicitări 
de Paşte
pag. 3, 6, 8, 11
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971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CLiNiCa
SfâNtuL aNtoN

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe stomatologice
NON-STOP

azi este
Joi, 17 aprilie  2014

ziua 107 a anului

Ceea ce necesitatea impune, oa-
menii sunt nevoiţi să suporte.
Degeaba încerci să te împotri-
veşti vântului şi mareei. 

(Shakespeare)

Soarele răsare la 6 şi 28 minute,
apune la 20 şi 3 minute.

urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Mc. Simeon, Ep.
Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei.

romano - catolic - Joia Sfântă; Ss.
Ilie, Paul şi Isidor, m.

greco - catolic - Sfânta şi Marea
Joi. Sf. ep. m. Simeon şi cei îm-
preună cu el.

1964 - Geraldine Mock a deve-
nit prima femeie care a zburat
singură în jurul lumii.

CONFESIUNI PAMFLETARE

CaLea SPre ÎMPĂrĂŢia Lui duMNeZeu (ii)

duMitru ŢiMerMaN

Fiecare apostol a avut o
misiune alături de Iisus Hristos.
Apostolii au venit în lumea pă-
mânteană pentru ca să devină şi
modele, deopotrivă pozitive şi
negative, pentru a răspândi Învă-
ţăturile lui Iisus Hristos în în-
treaga lume, dar şi pentru a ne
dezvălui formele pe care Răul în-
cearcă să le sădească în oameni.
Ei au dezvăluit forma slăbiciuni-
lor umane, pentru că şi ei le-au
trăit ca şi pământeni.  Aceste slă-
biciuni dezvăluite... au menirea
să ne conştientizeze, să ne pună-
n gardă, cum se spune, le găsim
prin intermediul lui Petru,  Iuda
şi  Toma necredinciosul. Oare de

câte ori n-am fost şi noi ca şi
Petru ? De câte ori nu ne-am le-
pădat de credinţa în Dumnezeu,
de câte ori nu ne-am îndoit şi ne-
am pus întrebări de genul: “ Oare
există sau nu există Dumnezeu
“?. Din cauza unei funcţii sau din
alte motive ne-am lepădat de
Dumnezeu şi ne-am declarat atei.
Ca să ne dăm moderni, ne consi-
derăm mari şi tari şi călcăm cu
bună ştiinţă pe legile morale, dă-
ruite prin Moise de bunul Dum-
nezeu. De câte ori nu suntem ca
Iuda ? De câte ori l-am trădat pe
fratele nostru, pe şeful nostru, pe
prietenul nostru cel mai bun, pe
soţia noastră, pe copiii noştri...
pe care i-am « vândut pentru 30
de arginţi », chiar dacă ne-au
făcut un bine.  I-am vorbit de
rău, după ce ne-au ajutat de ne-
numărate ori în situaţiile dificile
ale existenţei noastre. De câte ori
nu suntem ca şi Toma necredin-
ciosul ? Nu credem în aproapele
nostru credincios, care ne în-
deamnă să mergem pe drumul
Luminii. Nu credem în iubirea
dezinteresată, curată şi nesimu-
lată a aproapelui nostru. Unii nu
cred în Iisus şi în Dumnezeu, nici
astăzi după mai bine de 2000 de
ani. 

Patimile lui Iisus sunt un
exemplu viu, pe care acesta-l
oferă oamenilor, printre picături

de sânge, de lacrimi, de umilinţă,
de batjocură şi durere cruntă…
pentru ca să înţelegem mai bine
cât de dureros şi greu este drumul
spre mântuire al omului. Iisus
doreşte să ne arate prin Patimile
Sale că omul bine pregătit spiri-
tual, cu o credinţă-n Dumnezeu,
de nedezdruncinat , poate în-
vinge durerile trupului şi ispitele
diavoleşti. Iisus Hristos ne-a de-
monstrat că Puterea Credinţei în
Dumnezeu, sădită în creierul
nostru bine pregătit, poate con-
duce trupul de lut pe Calea cea
Dreaptă. Nu trebuie să ne lăsăm
conduşi, până la rătăcire, de des-
frânare la mâncare şi băutură
peste măsură, de plăcerile şi do-
rinţele trupeşti, care ne conduc
în haosul dezmăţului şi-al Întu-
nericului, oricât de greu ne-ar fi
în anumite momente ale trecerii
noastre prin această lume ! Forţa
credinţei în Dumnezeu poate să
pulverizeze, să alunge, să respingă
orice tentativă a diavolului, care
încearcă să ne determine, în mod
ispititor, să renunţăm la regulile
divine, la lupta cu greutăţile vieţii
şi la credinţa în bunul Dumne-
zeu. Am simţit această luptă.De
câte ori nu v-au pus pe cap co-
roana de spini, la figurativ vor-
bind, oamenii prin intermediul
cărora forţele Răului au încercat
să vă abată de pe calea credinţei ?

De câte ori n-aţi fost biciuiţi cu
vorbe de ocară, scuipaţi şi batjo-
coriţi de cei pe care voi i-aţi aju-
tat la greu, le-aţi întins o mână de
ajutor în clipele grele, dar, dato-
rită credinţei lor slabe, ei au de-
venit uneltele diavolului . De
câte ori n-am căzut pe calea vie-
ţii, sub greutatea crucii poverilor,
supărărilor, neîmplinirilor, ne-
ajunsurilor, bolilor… şi-am spus :
«  Nu mai pot !  Nu se mai poate
trăi aşa... ! », dar credinţa puter-
nică în Dumnezeu şi în învăţătu-
rile lui Iisus ne-a determinat : să
discernem binele de rău, să răb-
dăm, să ne ridicăm, să luptăm şi
să mergem mai departe pe cără-
rile vieţii. Bunul Dumnezeu ne
oferă şansa, la fel ca şi tâlharului
de pe cruce, să ne căim pentru
faptele noastre rele, pentru rătă-
cirile noastre de la credinţa cea
dreaptă  şi-n ultima clipă a vieţii
noastre.

Cei care vor respecta, vor
aplica Învăţăturile lui Iisus Hris-
tos şi exemplul Lui Viu, pe care-l
găsim în Patimile Sale, … »se vor
muta din moarte la viaţă « . Fap-
tele bune şi credinţa adevărată
sunt cheile Împărăţiei lui Dum-
nezeu, care ne vor deschide
poarta spre LUMINA CEA
ADEVĂRATĂ A ÎNVIERII
MÂNTUITORULUI IISUS
HRISTOS. 
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În ce stadiu se află în prezent proce-
sul de modificare a Constituţiei?
Deşi Comisia Constituantă a reînce-
put să lucreze, se impune precizarea
că o face în ritm lent şi că vor fi trei
etape ale revizuirii. Sintetizând, revi-
zuirea Constituţiei va avea loc abia în
2015, iar felul în care va arăta legea
fundamentală a ţării va fi influenţat
direct de ce partid sau alianţă îşi va
impune candidatul la Palatul Cotro-
ceni. În funcţie de rezultat, diversele
formaţiuni politice şi-ar putea rede-
fini felul în care văd împărţirea pute-
rii între preşedinte şi premier.
Tocmai de aceea, deşi Comisia Con-
stituantă s-a reapucat de lucru, de-
mersul revizuirii nu se va termina

mai devreme de 2015.
Mai menţionăm faptul că

preşedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat că în cazul în care se va re-
trage din fruntea partidului, urmare
a unui scor la europarlamentare sub
20%, asta nu va însemna şi retragerea
sa din cursa pentru prezidenţiale. El
a exclus şi varianta unei rocade cu
Klaus Iohannis. În această perioadă a
competiţiilor politice conflictuale,
amplificate de mass-media, se pare că
moralitatea şi eficienţa electorală nu
pot merge împreună. Oricum rezul-
tatul europarlamentarelor ar putea
reprezenta un moment al necesarelor
clarificări ulterioare. Inclusiv privitor
la modificarea Constituţiei.

Modificarea Constituţiei -
tergiversată
urmare din pagina 1

RECOMANDĂRI 
NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ
Cântăreaţa de muzică populară,
Ramona Mureşan vine la Ceaiul
de dimineaţă ca să ne povestească
despre ultimele evenimente din
viaţa ei şi despre cum se pregăteşte
pentru sărbătoarea pascală. Real-
izator: DJ Gabi.

ȘEDINȚA CONSILIULUI
LOCAL SATU MARE 
O şedinţă de interes public ce cu-
prinde pe ordinea de zi dezbaterea
a trei proiecte de hotărâre.Vă invi-
tăm să urmăriţi astăzi, de la ora

14:00 Şedinţa Ordinară a Consi-
liului Local Satu Mare transmisă
în direct de către Nord Vest TV . 

LA IZVOR DE CÂNT ȘI
DOR 
În această săptămână a Patimilor
emisiunea moderatorului Marius
Chiş vă întâmpină cu un spectacol
inedit de pricesne. Vă invităm şi
pe dumneavoastră astăzi, de la ora
20.45 spre a lua parte la un
excepțional concert spiritual
susținut de interpreții sătmăreni şi
nu numai. 

PUBLICITATE  şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240

Pentru anunţurile de mediu, 
la mica publicitate,

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.
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Primăria şi Consiliul Local Acâş
doresc tuturor locuitorilor comunei care 
se pregătesc de Sfintele Sărbători de Paşte 

să se bucure de aceste zile minunate alături 
de cei dragi, cu pace în suflete şi belşug pe mese.

Hristos a Înviat!
Primar Nicolae Ghereb

Primăria şi Consiliul Local Berveni 
doresc să transmită pe această cale un gând bun
pentru toţi locuitorii comunei care sărbătoresc
Sfintele Paşti. Fie ca bucuria Învierii Domnului

nostru Isus Hristos să ne lumineze chipurile 
şi sufletele tuturor!

Paşti Fericite! 
Primar Kiss Zoltan

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte 
transmitem tuturor locuitorilor comunei care

se bucură de vestea Învierii lui Isus Hristos
multă fericire, pace în inimi şi prosperitate. 

Hristos a Înviat!
Primăria şi Consiliul Local Apa

Primar Mihai Apan

În aceste clipe 
de sărbătoare urăm
tuturor concetăţe-

nilor noştri care 
aşteaptă vestea 
Învierii lui Isus
Hristos multă 

fericire şi sănătate,
transmiţându-le 
un salut frăţesc

şi creştinesc: 
Hristos a Înviat!

Primăria 
şi Consiliul

Local Beltiug

Primar Ioan 
Bartok-Gurzău

Fie ca Sfintele Sărbători de
Paşte 

să reverse în sufletul tuturor
Lumina Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos şi harul
păcii divine. Să aveţi parte 

de multă sănătate, fericire şi
linişte. 

Hristos a Înviat!
Primăria şi Consiliul

Local Bogdand
Primar Aurel Bojan

Primăria şi Consiliul Local Livada
urează tuturor celor care se pregătesc 

de sărbătoare să petreacă în linişte şi pace, 
aşteptând alături de cei dragi minunata veste

a Învierii lui Isus Hristos.
Hristos a Înviat!

Primar Arthur Piricsi
Viceprimar Ignatz Szabo

Lumina bucuriei, speranţa visului împlinit şi Vestea Mare 
a Învierii să se pogoare în sufletul şi casele tuturor. 

Sărbători Fericite, sănătate şi bucurii! 
Primăria şi Consiliul Local Călineşti Oaş

Primar Gheorghe Copil

Cu prilejul Luminatului Praznic al Învierii
Domnului, le dorim tuturor locuitorilor 

oraşului nostru multă fericire şi binecuvântare.
De sfintele sărbători pascale vă dorim bucurie

creştinească reală, la mese îmbelşugate, 
cu cei dragi! 

Hristos a Înviat!
Primăria şi Consiliul Local Ardud

Primar Ovidiu Duma
Viceprimar Emeric Szakacs

Primăria şi Consiliul Local Tăşnad
urează tuturor locuitorilor oraşului 
şi colaboratorilor de pretutindeni 

Sărbători Fericite, în pace şi linişte, 
multă sănătate şi multe bucurii. 

Hristos a Înviat!
Primar Vasile Mitraşca

Viceprimar Andrei Veron

Un gând bun şi multe urări de fericire, 
sănătate şi prosperitate le transmitem pe
această cale tuturor locuitorilor comunei 

noastre, fiilor comunei plecaţi în lume 
şi familiilor lor care celebrează duminică

Învierea Domnului Isus Hristos.
Sărbători luminate!

Primăria şi Consiliul Local Botiz
Primar Iosif Roca
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Măcel în Piaţa de Vechituri la mieii de Paşte
8 Măcelarii făceau ieri cu greu faţă cererilor pentru sacrificarea mieilor

Piaţa de Vechituri era ieri
plină ochi atât de potenţiali
cumpărători cât şi de vânză-

tori ai mieilor de Paşte. Din cei
circa 500 de miei aduşi spre vân-
zare, până la ora 11.00 au fost vân-
duţi circa 50, iar măcelarii abia că
mai puteau face faţă solicitărilor la
sacrificări. Cu toate acestea, însă,
preţul a scăzut de la 15 lei/kg viu,
dimineaţă, la 13 lei/kg viu la orele
11.00, negociabil.

inflaţie de miei
Fiind a doua zi când este

permisă sacrificarea, Piaţa de Vechi-
turi a fost plină ieri de miei aduşi
spre vânzare şi sacrificare. Potrivit
medicilor veterinari şi a personalului
din administraţia pieţei, circa 500 de
miei au fost oferiţi spre vânzare.
Zona destinată vânzării mieilor era
înţesată de lume, mulţi sătmăreni
dorind să-şi cumpere un miel de
Paşte, însă foarte mulţi au fost cei
care au venit să testeze piaţa.

Chiar şi în aceste condiţii,
vânzările mergeau destul de bine.
Până în jurul orei 11.00, erau vân-
duţi circa 10% din numărul total de
miei aduşi spre vânzare şi se preco-
niza că până seara se vor vinde mai
bine de jumătate. Măcelarii abia mai
puteau face faţă solicitărilor pentru
sacrificarea mieilor. Toate boxele de
jupuire din punctul de sacrificare
erau ocupate, astfel că erau situaţii în
care trebuia să se stea la rând 5-10
minute. “Avem destul de mult de
lucru azi. Poate mai mult decât ne
aşteptam. Se pare că zilele următoare

va fi şi mai mult de lucru”, ne-a spus
unul dintre măcelari. 

Preţuri în scădere
Fermierii nu s-au arătat

foarte încântaţi de vânzări, dar asta
şi datorită faptului că erau foarte
mulţi miei. Acesta este şi motivul

pentru care preţul a scăzut de di-
mineaţă până la orele amiezii. Ast-
fel, dacă la primele ore ale
dimineţii, când erau mai puţini
miei în piaţă, preţul era de 15
lei/kg, după circa o oră a scăzut la
14 lei/kg, iar în jurul orei 11.00
ajunsese la 13 lei/kg. “Preţul miei-
lor mai slăbuţi îl mai negociem,

astfel că ajungem şi la 12 lei/kg.
Oricum, eu sunt mulţumit de ce
am vândut până acum şi, la cum
merg treburile, se pare că voi
merge fără miei acasă”, ne-a decla-
rat unul dintre fermieri. Alţi fer-
mieri s-au plâns că vânzările sunt
mici. “Nu am vândut mare lucru
azi de aceea am şi lăsat din preţ.

Poate zilele următoare va fi mai
bine”, ne-a spus unul dintre cei ne-
mulţumiţi.

Acţiunea de sacrificare a
mieilor este supervizată de specia-
liştii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA) Satu Mare şi va conti-
nua până sâmbătă după-amiază.

floriN durA

SACRIFICARE. Măcelarii au avut de muncă din plin la miei în Piaţa de Vechituri

Asociaţia Stea în parteneriat
cu Popica Onlus (Italia) derulează în
perioada martie – decembrie 2014, la
Satu Mare,  proiectul „Voluntariat
pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor şi
tinerilor străzii” - RO-21-188-2013-
R3. Acesta este un proiect finanţat de
către Comisia Europeană prin inter-
mediul Programului “Tineret în Ac-
ţiune” – Acţiunea 2 : Serviciul
European de Voluntariat. La baza
acestei iniţiative se află oportunitatea
de a permite tinerilor să desfăşoare ac-
tivităţi de voluntariat până la 12 luni
într-o altă ţară decât ţara lor de reşe-
dinţă. 

Acesta promovează solida-
ritatea între tineri şi este un adevărat
„serviciu de învăţare”. Cu această oca-
zie, în cursul zilei de ieri a fost prezen-
tat noul voluntar al Asociaţiei Stea,

aceasta fiind Giulia Natella din cadrul
Asociaţiei Popica Onlus din Italia.
Prin acest proiect se doreşte creşterea
nivelului de cunoştinţe şi abilităţi de
viaţă a copiilor şi tinerilor străzii din
municipiul Satu Mare prin activităţi
educative desfăşurate în comunităţile
de romi şi în cadrul centrului de zi al
Asociaţiei Stea de către voluntarii
SEV şi cei ai Asociaţiei Stea. 

Astfel, Giulia Natella va
desfăşura următoarele activităţi cu ti-
nerii şi copiii străzii, acestea fiind:
educaţie pentru sănătate, atelier de
grădinărit, consiliere de grup, proiect
de teatru, “Caravana Educalterna-
tiva”, proiect de colectare selectivă a
deşeurilor, promovarea voluntariatu-
lui şi realizarea unui proiect de jur-
nal.

Pavel Prodaniuc

Giulia Natella, noul voluntar 
al Asociaţiei Stea 

În Sala Mică a Prefecturii
Satu Mare a avut loc ieri lansarea
Proiectului “Puncte de prim ajutor
în zone izolate din mediul rural” de
către Crucea Roşie Filiala Satu
Mare. La eveniment au participat
subprefectul Altfatter Tamas Fe-
renc, comandantul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)
“Someş” Satu Mare şi vicepreşedin-
tele Crucii Roşii Satu Mare, colone-
lul Gheorghe Dan, primarul
comunei Tarna Mare, Monica So-
bius, directorul medical al Serviciu-
lui Judeţean de Ambulanţă (SJA)
Satu Mare, Gabriela Notarius, di-
rectorul Crucii Roşii Satu Mare,

Rodica Borlan, voluntarii Crucii
Roşii, alături de familia participantă
Rodica şi Florin Paul, şi asistenta
Sanda Orha. 

Prin intermediul acestui
proiect se doreşte realizarea unui
punct de prim-ajutor în locurile
greu accesibile, întrucât accesul di-
ficil al ambulanţei poate genera ori-
când situaţii dramatice asociate cu
decese care uneori ar putea fi evitate
dacă s-ar interveni într-un interval
de timp scurt de la producerea eve-
nimentului. Cu această ocazie, la
Tarna Mare a avut loc primul curs
de prim-ajutor la care a participat
familia Rodica şi Florin Paul, alături

de încă zece persoane din satele
aparţinătoare comunei. 

Pe poarta familiei instruite
este montată o plăcuţă cu emblema
de Cruce Roşie şi textul “Punct de
prim ajutor”. Familia ai cărei
membri au certificarea capacităţii de
a asigura primul ajutor este dotată
cu o trusă de prim ajutor cu mate-
riale necesare acordării primului
ajutor, adică un tensiometru, un
glucometru şi un EKG cu servicii de
telemedicină. Prin intermediul “sal-
vatorilor comunitari” scade numă-
rul apelurilor 112 pentru afecţiuni
minore.

Pavel Prodaniuc

“Salvatori comunitari” pentru zonele izolate
din mediul rural
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Magazinele alimentare sunt
luate cu asalt de sătmăre-
nii care au început să se

aprovizioneze cu cele necesare pen-
tru masa de sărbătorile pascale.
Ouăle, mezelurile, precum şi cele
necesare pentru prăjituri sunt la
mare căutare în această perioadă.
Reprezentanţii magazinelor spun
că vânzările au crescut cu cel puţin
25% faţă de zilele obişnuite.

Ouăle, la mare 
căutare

Ouăle sunt printre cele mai
căutate produse de către sătmăreni
în această perioadă deoarece sunt fo-
losite atât pentru fiert şi vopsit, cât
şi pentru prăjituri şi cozonaci. majo-
ritatea cumpărau ouă, a căror preţ
oscilează între 35 şi 50 de bani, cu
cofragul. Alături de ouă, căutate
erau şi vopselele, a căror preţ oscila
între 99 de bani şi 7,79 de lei plicul.

tot în această perioadă se
mai cumpără făină, la 1,81 lei/kg,
zahăr, la 3,47 lei/kg, sau ulei, la 4,29
- 6 lei litru precum şi diverse budinci
şi alte preparate pentru prăjituri, la
preţuri cuprinse între 0,75 şi 3,45
lei/plic. De asemenea, gospodinele
cumpărau blaturi pentru prăjituri şi
torturi, a căror preţ oscilează între
6,4 şi 8,55 lei bucata. mai sunt cău-
tate brânzeturile şi produsele lactate.
Cum nu toate sătmărencele au timp
să-şi facă acasă cozonaci, îi pot cum-
păra din magazine la preţuri osci-

lând între 5,99 şi 6,29 lei/bucată.
tot din magazine mai pot fi cumpă-
rate sărăţele la preţuri oscilând între
3,79 şi 5,19 lei punguliţa. 

Pentru a nu se lăsa pe ul-
tima sută de metri, sătmărenii mai
cumpără în această perioadă sucuri,
al căror preţ este cuprins între 3,19
şi 5.99 lei/flacon, şi bere, între 3,75

şi 7,95 lei/flacon. Bineînţeles, şi me-
zelurile sunt căutate în magazine de
sătmăreni.

Vânzări în creştere
Potrivit reprezentanţilor

magazinelor sătmărene, vânzările
din această perioadă au crescut cu
circa 25% faţă de o zi obişnuită. “În

această săptămână volumul vânzări-
lor a crescut de la o zi la alta. Faţă de
o zi obişnuită, acestea au crescut cu
circa 25% şi ne aşteptăm la vânzări
şi mai mari în perioada următoare.
Încercăm ca în această perioadă să ne
aprovizionăm cât se poate de bine
astfel încât clientul să găsească în
magazinul nostru tot ce-şi doreşte”,

ne-a declarat şefa magazinului CBA
din micro 17, imelda Şuta.

Din experienţa anilor tre-
cuţi, azi şi mâine înghesuiala din ma-
gazine va fi şi mai mare. tocmai
pentru a evita acest lucru, supermar-
ket-urile şi-au făcut un orar special
pentru perioada premergătoare săr-
bătorilor de Paşte.

A început febra cumpărăturilor de Paşte
8 Ouăle, mezelurile şi cele necesare pentru prăjituri sunt la mare căutare în magazine
FLORIN DURA

CUmPĂrĂtUri. Ouăle sunt printre cele mai căutate produse din magazinele sătmărene

În această perioadă pre-
mergătoare sfintelor sărbători de
Paşti, poliţiştii sătmăreni acţio-
nează pentru prevenirea furturi-
lor de animale, verificarea
legalităţii transportului de ani-
male vii şi produse din carne, res-
pectarea legislaţiei în domeniul
sacrificării animalelor, precum şi
pentru combaterea evaziunii fis-
cale.  Acţiunea, derulată la nivel
naţional, este coordonată de către
inspectoratul General al Poliţiei
române (iGPr). Concret, poli-
ţiştii de ordine publică, de inves-
tigare a fraudelor şi de poliţie

rutieră acţionează alături de re-
prezentanţi din cadrul Autorită-
ţii naţionale veterinare şi pentru
siguranţa Alimentelor pentru
prevenirea sacrificării mieilor
fără respectarea prevederilor le-
gale în domeniu şi a identificării
transporturilor ilegale de ani-
male. sunt efectuate controale în
abatoarele, pieţele, laboratoarele,
târgurile, oboarele şi la magazi-
nele din întreg judeţul, care co-
mercializează animale sacrificate
şi subproduse din carne, pentru
verificarea legalităţii funcţionării
acestora, identificarea persoane-

lor care valorifică ilegal animale
şi pentru depistarea cărnii prove-
nite din sacrificări ilegale. Acţiu-
nea vizează şi verificarea
operaţiunilor derulate de societă-
ţile comerciale care desfăşoară ac-
tivităţi de valorificare a cărnii şi
subproduselor din carne privind
respectarea legislaţiei sanitar-ve-
terinare. Poliţiştii acţionează şi pe
drumurile publice, la satu mare
fiind instituite filtre şi controlate
autovehicule, pentru a se verifica
legalitatea transportului de ani-
male vii şi produse din carne. 

Ciprian Bâtea

În urma Ordinului Prefec-
tului nr. 66/25.03.2014 privind con-
stituirea comisiei mixte de control în
unităţile de desfacere a produselor
agroalimentare şi în pieţele din judeţ
în perioada sărbătorilor pascale s-au
desfăşurat controale de către comisia
mixtă formată din reprezentanţi ai
Direcţiei sanitar-veterinare şi pen-
tru siguranţa Alimentelor, ai Comi-
sariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor, ai Direcţiei de să-
nătate Publică şi cei ai inspectoratu-
lui Judeţean de Poliţie. “În acţiunile
de control s-au urmărit modul de
respectare a prevederilor legale pri-
vind recepţia, depozitarea, produc-
ţia, conformitatea şi modul de
etichetare, prezentarea şi comercia-
lizarea produselor alimentare speci-
fice sărbătorilor pascale. Controlul
s-a desfăşurat în perioada 07-
14.04.2014 în unităţile de produc-
ţie, de comercializare şi distribuţie şi
a cuprins operatorii economici atât
din mediul urban cât şi din mediul
rural. Au fost astfel verificate atât
unităţi de vânzare cu amănuntul
(magazine alimentare, magazin de
peşte, supermarketuri), măcelării,
carmangerii, fabrică ouă lichide, cen-
tru ambalare ouă, unitate procesare
carne cât şi pieţele agroalimentare
din municipiu”, se arată într-un ra-
port al Direcţiei sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa Alimentelor
(DsvsA) satu mare. 

echipele de control au
identificat mai multe deficienţe,
printre care “depăşirea durabilităţii
minimale a unor produse din carne,
etichetare necorespunzătoare, în
Piaţa someş şi Piaţa nr. 1 toaleta şi
filtrul vestiar au fost închise în mo-
mentul efectuării controlului, uni-
tăţi neigienizate, spaţii frig
deteriorate”. În urma deficienţelor
constatate s-au luat o serie de măsuri,
printre care “din cantitatea totală ve-
rificată de produse specifice sărbăto-
rilor pascale de 3.202 kg. a fost
oprită temporar de la comercializare
cantitatea de 518,8 kg/, în valoare de
6.882 lei şi a fost retrasă definitiv din
circuitul comercial cantitatea de 3,5
kg, în valoare de 72 lei”. În urma
constatării acestor nereguli au fost
aplicate 17 sancţiuni contravenţio-
nale, din care 11 cu amendă, în cu-
antum de 61.000 lei.

Ciprian Bâtea

Avertisment Al DsvsA sAtU mAre

Sărbători de Paşte cu produse
expirate

Poliţiştii pun lupa pe comerţul cu produse de Paşte

Un bărbat este acuzat de
faptul că a distrus autoturismul
nepoatei sale. Poliţiştii au fost
sesizaţi de proprietara unui auto-
turism marca Daewoo despre
faptul că autoturismul i-a fost
distrus. A fost identificat autorul
în persoana lui Gyula B., care
este unchiul femeii. Între cei doi
a existat un conflict mai vechi,
iar bărbatul nu este la prima aba-
tere. Poliţiştii i-au întocmit
dosar penal pentru comiterea in-
fracţiunii de distrugere.   

Ciprian Bâtea         

Maşină distrusă de unchiul proprietarei
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Primăria şi Consiliul Local
Craidorolţ

doresc tuturor locuitorilor comunei care 
sărbătoresc Sfintele Sărbători de Paşte 

să se bucure de aceste zile minunate alături de
cei dragi, cu pace în suflete şi belşug pe mese.

Paşti Fericite! 
Primar Daniel Balog

Un gând bun şi multe urări de fericire 
transmitem pe această cale tuturor locuitorilor

comunei care se vor bucura în aceste zile de 
Învierea Domnului nostru Isus Hristos.

Sărbători Fericite! 
Primăria şi Consiliul Local Doba

Primar Mihai Ghetina

Fie ca vestea cea mare a Învierii să aducă multă
bucurie şi linişte în sufletele tuturor celor
care aşteaptă Sfintele Sărbători de Paşte.

Hristos a Înviat!
Primăria şi Consiliul Local Culciu

Primar Alexandru Domokos

Cu prilejul Luminatului Praznic al Învierii 
Domnului, le dorim tuturor locuitorilor 
comunei multă fericire şi binecuvântare. 

De sfintele sărbători pascale vă dorim bucurie
creştinească reală, la mese îmbelşugate, 

cu cei dragi! 
Primăria şi Consiliul Local Căuaş

Primar Marius Roka

Sfintele Paşti, cea mai mare sărbătoare
de primăvară a creştinilor, simbol al speranţei şi
încrederii, ne oferă bucuria de a adresa tuturor

cetăţenilor sincere urări de sănătate, 
fericire, prosperitate.

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul Local Dorolţ

Primar Mihai Găman

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului 
să vă aducă lumină şi căldură în case şi suflete 
tuturor celor care celebraţi marea sărbătoare 
a creştinătăţii, iar primăvara să vă însenineze 

gândurile şi să vă umple de bucurie.
Paşti Fericite!

Primăria şi Consiliul Local Gherţa Mică  
Primar Ioan Ciuta

Paşte fericit tuturor cetăţenilor comunei! 
Sfânta Sărbătoare 

a Învierii Domnului să vă găsească în pace şi linişte 
alături de cei dragi. Bătaia clopotelor să anunţe o lume

mai bună în care să găsim din plin tot ceea ce ne dorim.
Primăria şi Consiliul Local Homoroade 

Primar Simion Ardelean

În Noaptea Învierii, cu lumânări aprinse 
şi sufletul curat, să ne rugăm pentru iertarea
păcatelor şi regăsirea speranţei. Sărbătorile 
de Paşti să aducă numai bucurii, sănătate 

şi multă fericire tuturor.
Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Halmeu
Primar Ludovic Incze

Primăria şi Consiliul Local Certeze
doresc să transmită pe această cale un gând 

bun pentru toţi locuitorii comunei care 
sărbătoresc Sfintele Paşte în aceste zile. Fie ca

bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos
să ne lumineze chipurile şi sufletele tuturor!

Hristos a Înviat!
Primar Petru Ciocan

Primăria şi Consiliul Local Cehal
urează tuturor locuitorilor comunei 

şi colaboratorilor de pretutindeni Sărbători 
Fericite, în pace şi linişte, multă sănătate 

şi multe bucurii. 
Hristos a Înviat!

Primar Gheorghe Jurchiş
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Falsuri şi furturi de identitate,
investigate la Satu Mare
8 Procurorii DIICoT Satu Mare investighează o grupare suspectată că a
spart şi a clonat mailurile deputatului Kereskenyi şi ale judecătorului Nemeş,
transmiţând în numele lor mesaje xenofobe, reclamaţii şi sesizări

DIICOT Satu Mare este pe
urmele unei grupări care
sparge şi clonează adre-

sele unor persoane publice, trans-
miţând apoi în numele lor
reclamaţii şi sesizări către diverse
instituţii ale statului sau pur şi
simplu diverse mesaje cu conţi-
nut xenofob. Până în prezent, au
căzut victime ale acestei grupări
deputatul UDMR Kereskenyi
Gabor şi judecătorul Remus
Nemeş de la Tribunalul Satu
Mare. La mijlocul anului trecut,
mai multe firme din judeţul Satu
Mare aproape au fost aduse în
pragul falimentului, prin inter-
mediul unei metode de lucru ase-
mănătoare, implicând falsificări
de acte şi asumarea de identităţi
false.

Mesaje xenofobe 
de pe mailul spart

Potrivit surselor din ca-
drul DIICoT, ancheta a demarat
ca urmare a plângerii depuse de de-
putatul Kereskenyi Gabor în luna
februarie a acestui an. Demnitarul
a cerut ajutorul organelor abilitate
ale statului român, respectiv Par-
chetul de pe lângă Judecătoria Satu
Mare şi la Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
organizată şi Terorism (DII-
CoT), după ce căsuţa de poştă
electronică pusă la dispoziţie de
Camera Deputaţilor i-a fost
spartă, fiind remise mesaje cu con-
ţinut xenofob unor instituţii pu-
blice, consilieri locali sau mass
media. Mesajele au ajuns şi la câ-
ţiva consilieri locali din oradea. În
cadrul unei conferinţe de presă,
deputatul Kereskenyi Gabor a ară-

tat că specialişti în informatică, an-
gajaţi ai Parlamentului României,
l-au informat că mesajele au fost
trimise de pe un server din Cehia,
de către “nişte băieţi veseli din
judeţ care se ocupă cu astfel de
fapte”.

Contestaţie falsifi-
cată în numele unui 
judecător

Constituirea Biroului
Electoral Judeţean Satu Mare,
realizată cu mari dificultăţi, era să
fie compromisă de către aceeaşi
grupare infracţională. Deşi abia
s-au găsit trei judecători dispuşi
să facă parte din BEJ Satu Mare,
gruparea a formulat o contestaţie
electorală împotriva modului de
constituire, susţinând că membrii
nu au fost aleşi. Contestaţia elec-
torală a fost transmisă în numele
judecătorului Remus Nemeş de la
Tribunalul Satu Mare. În cele din
urmă, falsa contestaţie a fost res-
pinsă de Biroul Electoral Central,
după ce judecătorul Nemeş a aflat
de contestaţie şi a comunicat că
nu el este autorul acesteia. Pe
lângă faptul că au clonat adresa
de email a judecătorului Nemeş,
membrii grupării au falsificat şi
semnătura acestuia prin scanare
probabil de pe vreo sentinţă sem-
nată de magistratul sătmărean.

Potrivit anchetatorilor,
membrii grupării, amatori de
afaceri derulate prin firme of-
fshore cu sediul în Cipru, sunt şi
autorii unui cont fantomă pe o
reţea de socializare, în care sunt
calomniate în cel mai ordinar
mod posibil diverse personalităţi
din Satu Mare.

Operaţiune cu decizii
de poprire falsificate

În cursul lunii iunie
2013, şase firme din judeţul Satu
Mare aproape au fost aduse în
pragul falimentului, prin inter-
mediul unei metode de lucru ase-
mănătoare. o persoană
neidentificată până în ziua de azi
s-a prezentat în centrala unei
bănci comerciale din Bucureşti în
data de 18 iunie 2013, dându-se
drept reprezentant al ANAF.
Aceasta a înmânat lucrătorilor
bancari decizii falsificate de po-
prire pe conturile celor şase socie-
tăţi comerciale din judeţul Satu
Mare, deşi acestea aveau obliga-
ţiile fiscale achitate la zi. Valoarea
totală a popririlor era de aproxi-
mativ 15 milioane de lei
(150.000.000.000 lei vechi).
Printr-un noroc providenţial, fal-
surile au fost descoperite înainte
de a afecta în mod serios activita-
tea societăţilor comerciale vizate
de gruparea infracţională. 

Printre societăţile vizate
s-a aflat şi SC Nord Vest TV Ad-
vertising SRL, pe care funcţio-
nează postul de televiziune Nord
Vest TV şi care editează cotidia-
nul Gazeta de Nord-Vest. În mod
dubios, celelalte cinci firme au le-
gătură, într-un fel sau altul, cu
persoanele bălăcărite pe contul
fantomă de pe reţeaua de sociali-
zare, creat de gruparea de “băieţi
veseli” intrată în vizorul DII-
CoT. În urma reclamaţiilor de-
puse de  firmele păgubite, Poliţia
Capitalei investighează cazul, în-
cercând, deocamdată fără succes,
să identifice persoana care s-a dat
reprezentant al ANAF.

szasz loraNd INVESTIGAŢII. Reţinerea “băieţilor veseli” de Satu Mare e doar o
chestiune de timp

TALoN DE CoNCURS
Numele şi prenumele _____________________________
Carte de identitate seria ___ nr._______
Adresa_________________________________________
Număr telefon____________________

Întrebare: Cine realizează emisiunea Caleidoscop din Oaş?

Răspuns:________________________

Răspundeţi corect la întrebare, completaţi talonul de concurs şi
trimiteţi-l la sediul Gazetei de Nord-Vest de pe Bulevardul Transilvania,
nr. 3, până în data de 27 aprilie. Puteţi intra în concurs răspunzând corect
la întrebări şi pe site-ul www. nordvest-tv.ro.
Ma i multe  ta loane,  ma i  multe  şans e  de  câştig !
Extragerea finală va avea loc în data de 28 aprilie la emisiunea 
“Ora Adevărului” de la Nord Vest TV.

Puteţi câştiga:Puteţi câştiga:

Primăria Comunei Tarna Mare va găzdui evenimentul intitulat "Cooper-
are, dezvoltare şi înfrăţire între două localităţi europene" în luna mai,
anul 2014 unde vor fi angrenaţi 104 participanţi. Programul evenimentului
a fost elaborat împreună cu reprezentanţii localităţii NEUKIRCHEN AM
WALDE - AUSTRIA. Evenimentul va fi împărţit în două prin organizarea
de activităţi în ambele localităţi participante la eveniment.
Implementarea proiectului este datorată Programului  Europa pentru
cetăţeni, program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din
cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia
europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe
unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe apro-
fundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidari-
tatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Scopul nostru este de a dezvolta un eveniment care are 6 linii ma-
jore de acţiuni " Dezvoltare continuă", "Celebrarea Zilei Europene", "Coop-
erare şi legături de rudenie",  «Valori , tradiţii şi cultură " , " Implicare şi
Voluntariat ", " Proiecte de viitor " . În aceste zile, oamenii vor ajunge să
cunoască UE mai bine prin participarea la diferite activităţi interactive or-
ganizate, cum ar fi dezbateri publice cu privire la cursuri de acţiuni pentru
dezvoltarea continua şi durabilă, concursuri care verifică cunoştinţele
participanţilor cu privire la politicile UE şi să ii încurajeze în a veni cu idei
noi şi durabile pentru îmbunătăţirea şi promovarea participării active a
cetăţenilor. Cetăţenii vor învăţa despre importanţa UE şi despre patru valori
fundamentale: toleranţa , solidaritatea , lupta împotriva discriminării şi
simţul civic. Importanţa acestor valori şi importanţa UE în sine trebuie să
fie transmisă generaţiilor mai tinere şi mai în vârstă. În ideea că în acest an
este Anul Cetăţeanului European, acest eveniment ar dori să promoveze
cunoştinţe interculturale şi regionale, pentru consolidarea parteneriatelor
interregionale şi de a educa cetăţenii într-un mod interactiv.

Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin facilitarea
interacţiunii cetăţenilor din 2 ţări europene în cadrul unei întâlniri şi un şir
de programe organizate.Prin temele fiecărei zile se vor dezvolta cunoştinţe
despre dimensiunea europeană în ceea ce priveşte politicile UE la nivel local
(stimulând participanţii printr-un concurs/discuţii să se implice activ), de-
spre cultura în diferite colţuri ale UE-folclor, artă culinară. Toate acestea vor
reclădi sentimentul de identitate a participantului, dezvoltându-i
cunoştinţele, prezentându-i oportunitățile oferite de UE, pentru a simţi că
Europa este pentru el, este pentru fiecare.

Evenimentul contribuie la formarea unei identităţi europene prin
apropierea cetăţenilor europeni, prin prezentarea, discutarea, sau învăţarea
valorilor europene prin diferite activităţi organizate, mai precis cele cuprinse
în tema zilei ”Valori, tradiții, cultură” care implică atât copii (concurs) cât şi
adulţi (dezbateri despre discriminare şi solidaritate), punând accent şi pe
îmbătrânirea activă.

Europa este pentru cetăţeni, cetăţenii trebuie să fie pentru Europa.
Construcţia şi integrarea europeană nu poate fi completă fără solidaritate
între cetăţenii de diferite vârste, care e promovată prin dezbatere: ”Nedis-
criminare şi solidaritate inter-regională şi locală”. Concursul UE organizat
pentru elevi, prezentarea programelor politice UE la nivel  local oferă şansa
de a aduce Europa mai aproape de participanţi, pentru a crea un simţ de
apartenenţă.

Prin eveniment dorim să comunicăm celor prezenţi un mesaj foarte
important: integrarea europeană nu este egal cu aderarea la UE, de fapt ader-
area este primul pas în procesul lung al integrării europene. Acest eveniment
per-ansamblul său promovează integrarea în UE şi angajamentul cetăţenilor
de a se implica activ în societatea europeană. Participarea activă a cetăţenilor
europeni este cheia succesului integrării europene. Prin acest proiect vom
încuraja participarea activă la nivel european şi local prin:
-dezbateri: ”Politicile UE în comunităţile locale - direcţii de acţiune”
-implicarea activă a cetăţenilor în planificarea şi organizarea de evenimente
viitoare care să promoveze UE
-generarea de idei pentru Europa sub forma unui concurs cu premii
-participarea activă la nivel european care va fi încurajată prin activităţi pen-
tru tineri: concurs UE.
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Sunt zile când trebuie să ne reamintim 
să fim mai buni, mai plini de dragoste,

cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina
sfântă coboară în casele şi în inimile noastre.

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul Local 

Oraşu Nou
Primar Alexandru Ludroczki

Fie ca Lumina Sfintei Învieri să lumineze 
sufletele şi casele tuturor cetăţenilor. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi îngerii să vă
ocrotească.  Să aveţi parte numai de sănătate
şi belşug, pacea acestei sărbători să vă coboare

în suflete.

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul 
Local Moftin

Primar 
Gheorghe 
David A sosit clipa mult aşteptată a liniştii, împăcării,

bucuriei şi binecuvântării sufletului. 
Să lăsăm o clipă totul şi să mulţumim Domnului

pentru tot ce ne-a dăruit. 
Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Odoreu
Primar Dumitru Pop

Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşte să vă
aducă tot ceea ce poate fi mai bun pe lume,

Bunul Isus prin jertfa Lui să vă fie alături toată
viaţa, mereu viu în sufletul fiecăruia şi astfel

vom trăi veşnic! 
Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Păuleşti
Primar Iosif Nagy Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă

linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, 

fericire  şi puterea de a dărui şi 

ajuta semenii.

Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul 

Local Petreşti
Primar Otto Marchiş

Lumina Sfântă de Paşte să vă călăuzească în viaţă,
să vă dea sănătate şi fericire, putere de muncă

pentru a vă împlini visele, linişte în suflet, căldură
în inimi şi să aveţi parte numai de bine.

Sărbători fericite!
Primăria şi Consiliul Local Micula

Primar Ştefan Doboş

Sărbătoarea Sfântă a Învierii
Domnului să reverse asupra

voastră sănătate, belşug 
şi bucurii, iar Lumina din

Noaptea Sfântă să vă ridice
sufletele spre noi trepte spi-

rituale şi să vă însoţească
paşii pe drumul vieţii.
Sărbători fericite!

Primăria şi Consiliul
Local Pomi

Primar Vasile Lang

Redescoperiţi sentimentele sincere ce 
vi se adăpostesc în suflet, fiţi mai buni cu cei ce

au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitori
şi plini de căldură cum numai voi ştiţi să fiţi!

Hristos a Înviat!
Primăria şi Consiliul Local Pişcolt 

Primar Cosmin Varga

Hristos a Înviat! Fie ca lumina Învierii să vă umple 
sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul Local Racşa

Primar Toma Betea

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde
casa şi să vă aducă numai armonie, 

fericire şi multă iubire. 
Paşte fericit!

Primăria şi Consiliul Local Porumbeşti
Primar Simon Levente
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GAZETA DE NORD-VEST
preia anunţuri

pentru 
ROMÂNIA LIBERĂ

Președintele PNL Satu Mare,
Ovidiu Silaghi, a câștigat
procesul cu ANI și poate să

candideze din nou pentru un man-
dat de deputat în Colegiul 2. Din-
colo de speculațiile aruncate pe
piață de Agenția de Integritate, Si-
laghi a anulat raportul ANI pri-
vind starea de incompatibilitate, în
urma sentinței Inaltei Curți de
Justiție și Casație din 15 aprilie a.c.
Potrivit deciziei judecătorești defi-
nitive și irevocabile, Curtea Su-
premă “admite recursul declarat de
reclamantul Silaghi Ovidiu Ioan îm-
potriva sentinței nr. 1031 din 18
martie 2913 a Curții de Apel
București- secția a 8, de contencios
administrativ și fiscal”. Obiectul
acestui proces a fost  anularea actului
administrativ intocmit de ANI pri-
vind starea de incompatibilitate a
fostului deputat Ovidiu Silaghi, mai
exact este vorba despre Raportul
ANI nr. 50976/II/09.11.2012.
Sentința Inaltei Curți a anulat deci-
zia Curții de Apel București din data
de 18 martie 2013, potrivit căreia
ANI obținea o decizie favorabilă. 

În același timp, judecătorii
de la Inalta Curte, prin sentința de
ieri,  au respins solicitarea lui Silaghi
privind obligarea ANI la daune mo-
rale de 1 leu și de publicare a deciziei
judecătorești pe site-ul instituției, ce-
rerea liderului PNL  fiind conside-
rată  „prematur formulată”. Într-un
comunicat oficial, Agenția

Națională de Integritate produce
confuzie în privința deciziei luate de
judecătorii de la Inalta Curte de
Justiție și Casație.  „Decizia
magistraților de la Curtea Supremă
emisă în cazul Ovidiu Ioan Silaghi
reprezintă o acțiune a reclamantului,
formulată în paralel cu procedura
prevăzută de Legea 176/2010, res-
pectiv de Legea 115/1996 și prin
care acesta solicita suspendarea exe-
cutării raportului de evaluare, anu-
larea raportului de evaluare și
obligarea Agenției la plata unor des-
păgubiri la plata de despăgubiri sim-
bolice”. 

Drept urmare, susține
ANI, Înalta Curte de Casație și
Justiție a menținut sentința
pronunțată de Curtea de Apel
București prin care s-a respins
acțiunea formulată de Ovidiu Ioan
Silaghi ca inadmisibilă. “Conform
art.5 alin2 din Legea nr. 544/2004,
nu pot fi atacate pe calea contencio-
sului administrativ actele adminis-
trative pentru modificarea sau
desființarea cărora se prevede, prin
lege organică, o altă procedură judi-
ciară”, se spune în comunicatul ANI.
Trebuie precizat faptul că prin aceste
declarații, ANI crează o adevărată
confuzie: nu se referă la obiectul
acestui dosar, anume la anularea ra-
portului Agenției privind starea de
incompatibilitate a lui Silaghi, ci la
solicitarea liderului PNL de a
obliga ANI la despăguburi pentru
daune morale. 

Ovidiu Silaghi a câștigat procesul cu ANI
8 Acesta poate candida la alegerile parlamentare parțiale
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Tot mai mulţi preoţi din paro-
hiile mici ale judeţului de-
monstrează o temeinică

pregătire profesională, dovedind, prin
tot ceea ce realizează, că adună credin-
cioşii la biserică. Pentru unii, vârsta se-
nectuţii poate deveni povară, pentru
alţii, dimpotrivă, privilegiu şi dar
divin. Pentru unii, povara anilor
poate fi scut şi scuză pentru abdicarea
de la chemările preoţiei şi responsabi-
lităţile faţă de masa de credincioşi.
Pentru toate trăirile şi faptele sale,
Florin Ardelean, preot paroh la Ghil-
vaci-Gară, a ştiut şi ştie să dea sens zi-
lelor şi anilor de viaţă de până acum.
E drept, nu l-a ocolit nici harul. În
biografia sa, muza, îndemnul spre
preoţie vine de la bunica sa, cea care l-
a dorit din adâncul sufletului ei să de-
vină preot cu totul deosebit şi să nu-i
fie ruşine de prestaţiile sale. După ce
l-am cunoscut prin “Glasul Bisericii”,
m-am convins că bunica sa  poate fi li-
niştită, acolo, Sus, că dorinţa ei a fost
îndeplinită cu “brio”! Muza preoţiei
s-a armonizat cu vocaţia acestei che-
mări şi misiuni pe care şi le-a asumat
cu toată seriozitatea, asumându-şi ple-
nar dimensiunile calităţii de slujitor al
bisericii noastre ortodoxe, în care po-
pulaţia ţării mai are încredere, rămâ-
nând singura instituţie credibilă
pentru români. Îşi demonstrează
preotul Florin calităţile de patriot în-
născut, nu doar de ocazie, de paradă.
Fratele său geamăn slujeşte cu demni-
tate de câţiva ani la biserica ortodoxă
din localitatea Doba, făcând în scurt
timp lucruri admirabile, cerute de
existenţa bisericii de acolo.

Preotul paroh Florin, ca ve-
ritabil ardelean, se comportă cu dem-
nitate în toate situaţiile, iubindu-şi,
cum rar am întâlnit, credincioşii. Am
constatat cu bucurie că această iubire
este reciprocă. Văzându-mă la slujba
de Florii, credincioşii mi-au mărturi-

sit, pe rând, că “nu l-ar da pe acest
preot pentru nimic în lume!”. Acolo,
într-o localitate mică, au fost dumi-
nică, 13 aprilie, peste o sută de credin-
cioşi. Am vrut să văd corul ce se auzea
la difuzoarele de afară şi am constatat
că acest cor este format din absolut
toţi credincioşii din biserică.
Doamne, ce frumoasă colaborare
între preot şi credincioşi! Sigur, nu i-
a fost întotdeauna uşor părintelui şi
nici acum nu-i este uşor, făcând na-
veta, dar se conduce după principiul
că important e să nu faci degeaba
umbră pământului. El preferă umbrei
- lumina!

Nu l-a ocolit nici recunoş-
tinţa semenilor, iar numele lui apare,
de astăzi, înscris pe lista excelenţei săt-
mărene, printre personalităţile cu o
pregătire solidă, cu o cultură fondată
pe lectură, cu o psihologie a omului şi
umanităţii. Ţine mult la tot ceea ce îl
transformă pe omul obişnuit în  a fi
mai bun, mai uman. Rar am auzit o
predică ce însumează atâtea exemple
din care avem de învăţat. Câtă atenţie
la credincioşi,  câte suspine şi chiar la-
crimi. Se adevereşte cum înţelege ex-
presia “Sus avem inimile” sau
“Dumnezeu este iubire”, încât fiecare
trebuie să ştie cum să-şi poarte crucea,
aşa cum îi este dată, mai grea sau mai
uşoară. A demonstrat părintele Florin
Ardelean că prestaţiile sale din altarul
Sfintei Biserici se adresează credincio-
şilor, iar ziua de sărbătoare se dove-
deşte un prilej de a aduce cele mai
frumoase urări de bine, sănătate, bu-
curii şi împliniri celor care poartă
nume de floare, cerând întregului cor
să cânte un frumos “La mulţi ani!”.

Impresionantă a fost scena,
când în final, trei copilaşi au adus în
faţa altarului un tort special oferit
părintelui Florin Ardelean de ziua
lui. Ce cuvinte de mulţumire din
partea preotului sărbătorit! Trebuie
să existe şi astfel de momente în viaţa
comunităţii, demonstrându-se edu-
caţie şi bun simţ!

M-a impresionat în discu-
ţiile de la “Glasul Bisericii” personali-
tatea complexă, plurivalentă, puternic
ancorată în arealul cultural românesc,
transilvan şi presărat cu multiple cu-
noştinţe din istoria literaturii univer-
sale. El, preotul, provine dintr-o zonă
sănătoasă a societăţii, păstrând nealte-
rate virtuţile neamului românesc. Îmi
plac astfel de preoţi, iar Florin Arde-
lean poate fi apreciat drept om de cul-
tură sensibil, sobru şi lucid, un model
de integritate şi demnitate profesio-

nală şi morală. Cu astfel de preoţi se
poate mândri, pe drept, P.S. Iustin,
care spunea că preoţii din judeţul nos-
tru sunt bine pregătiţi. M-am convins
şi aici la Ghilvaci-Gară, într-o biseri-
cuţă cochetă, frumos pictată, curată şi
foarte primitoare. M-au surprins cre-
dincioşii, care au rămas după termina-
rea slujbei de Florii să asiste la
realizarea emisiunii televizate, pe care
o puteţi urmări duminică, în ziua de
Paşte, de la ora 17,00, luni de la ora
14,00 şi miercuri de la ora 11,00. Emi-
siunea se poate urmări în judeţele Satu
Mare, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Bis-
triţa-Năsăud. Se poate urmări pe in-
ternet, accesând www.nordvest-tv.ro.

Pentru tot ceea ce a realizat
şi realizează preotul Florin Ardelean îl
apreciez şi îl stimez, deopotrivă! Spre
bucuria P.S.Iustin. Îmi place că-i în-
deamnă pe credincioşi să se roage pen-
tru însănătoşirea I.P.S. Iustinian şi
pentru sănătatea P.S. Iustin. Are cu-
vinte de laudă pentru cultura P.S. Ius-
tin, apreciind strădania acestuia
pentru ridicarea prestigiului bisericii
noastre naţionale.

Constat cu bucurie că preo-
ţii noştri ortodocşi au devenit, pur şi
simplu, nişte stâlpi de rezistenţă a ro-
mânismului, a culturii române din Ar-
deal! De aceea mă-nchin în faţa
momentului în care eroul nostru
acum îşi sărbătoreşte ziua, primind
urările mulţimii de credincioşi şi cele
ale NVTV şi Gazetei de Nord -Vest!
Fără supărare, nu oricui i se întâmplă
să fie sărbătorit în biserica în care slu-
jeşte. O merită din plin părintele Flo-
rin Ardelean!

Vorbeşte foarte frumos pă-
rintele despre familia sa, soţia fiind o
excelentă educatoare, iar fiicele sunt
într-un mediu în care educaţia este pe
primul loc. De fapt, fetiţa de 4 ani deja
ştie ce înseamnă să primeşti o notă
bună pentru cunoştinţele dobândite zi
de zi. Acasă există un “carnet de note”

din care poţi observa evoluţia fetiţei.
Ştiu aceşti părinţi să se ocupe de copii
şi rezultatele se văd de pe acum! Feli-
citări!

Nu exagerez, dar preotul
Florin aduce lumină, de care localnicii
au nevoie, sădind în sufletele oameni-
lor speranţa în viitor şi hotărârea de a
lupta pentru propăşirea Neamului
iubit! În acest sens, îl alătur, în mintea
mea, marilor preoţi, măreţelor perso-
nalităţi din istoria neamului, care şi-au
dăruit şi şi-au închinat ţării întreaga lor
credinţă. De aici, prin ceea ce face
preotul Florin, oamenii înţeleg că este
important ceea ce îţi oferă ţara, dar mai
important este ceea ce poţi oferi tu
ţării!

Aşa cum P.S. Iustin nu ştie să
joace teatru, tot aşa preotul Florin tră-
ieşte alternanţe de trăiri sufleteşti, feri-
cire la botez şi tristeţe la înmormântări.
Spuneam în emisiunea cu P.S. Iustin, că
radiază de fericire când un copilaş ros-
teşte la microfon rugăciunea “Tatăl
nostru” şi trăieşte tristeţea pe care am
văzut-o la slujba de “Adio” a protopop-
ului Alexandru Tincu.

Analizând o serie de emisiuni
televizate, îl voi ţine în mintea şi cugetul
meu pe preotul Florin Ardelean şi îi
urez, în numele NVTV şi al Gazetei de
Nord-Vest, viaţă lungă şi fericită alături
de frumoasa sa familie, care îl iubeşte,
dar şi alături de mulţimea de credin-
cioşi, care îl stimează, îl admiră şi-l
adoră!

Acum, în ceas de sărbătoare,
îi urăm ani buni şi rodnici, în deplină
sănătate, cu împliniri şi bucurii! Lu-
mina ce urmează să fie adusă, în ziua în
care această emisiune se va transmite pe
ecrane, la ora 17,00, să cuprindă sufle-
tele credincioşilor bisericii din Ghil-
vaci-Gară!

Dorim sărbători fericite şi să
ne bucurăm cu toţii de vestea ce aduce
bucurii: 

Hristos a înviat!

Gazeta de Nord-Vest   

Teodor Curpaş
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Fie ca vestea cea mare a Învierii să aducă multă
bucurie şi linişte în sufletele tuturor celor care

aşteaptă Sfintele Sărbători de Paşte.
Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Supur
Primar Vasile Şteţ

Lumina bucuriei, speranţa visului împlinit 
şi Vestea Mare a Învierii să se pogoare

în sufletul şi casele tuturor. 
Sărbători Fericite, sănătate şi bucurii! 

Primăria şi Consiliul Local Tiream
Primar Fezer Gabor

Primăria şi Consi-
liul Local Târşolţ
urează tuturor locuito-

rilor comunei 
şi colaboratorilor de

pretutindeni Sărbători 
Fericite, în pace şi li-
nişte, multă sănătate 

şi multe bucurii. 
Sărbători fericite!

Primar Grigore Pop

Bucuria vine din 
lucruri mărunte. 
Liniştea vine din 
suflet.  Lumina vine
din inima fiecăruia. 

Paşte fericit!
Primăria şi Consi-
liul Local Santău
Primar Marinel
Rotar

Primăria şi Consiliul Local Tarna Mare
urează tuturor locuitorilor comunei 

şi colaboratorilor de pretutindeni 
Sărbători Fericite, în pace şi linişte, 

multă sănătate şi multe bucurii. 

Hristos a Înviat!
Primar Monica Sobius

Primăria şi Consiliul Local Terebeşti
doresc să transmită pe această cale un gând bun
pentru toţi locuitorii comunei care sărbătoresc
Sfintele Paşti. Fie ca bucuria Învierii Domnului

nostru Isus Hristos să ne lumineze chipurile 
şi sufletele tuturor!
Paşte Fericite! 

Primar Mariana Avorniciţii

Primăria şi Consiliul Local Valea Vinului
doresc tuturor locuitorilor comunei care se pregătesc acum 

de Sfintele Sărbători de Paşte să se bucure de aceste zile minunate 
alături  de cei dragi, cu pace în suflete şi belşug pe mese.

Hristos a Înviat!
Primar Radu Cristea

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte,  transmi-
tem tuturor locuitorilor comunei care se bucură
de vestea Învierii lui Isus Hristos multă fericire,

pace în inimi şi prosperitate. 
Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Socond
Primar Ioan Crasnai

Fie ca vestea cea mare a Învierii să aducă multă
bucurie şi linişte în sufletele tuturor celor care

aşteaptă Sfintele Sărbători de Paşte.
Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Turţ
Primar Ioan Ciupac

Un gând bun şi multe urări de fericire
transmitem pe această cale tuturor locuitorilor

comunei care se vor bucura în aceste zile 
de Învierea Domnului nostru Isus Hristos.

Sărbători Fericite! 
Primăria şi Consiliul Local Săuca

Primar Gheorghe Marian
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

blocuri ceramice, BCA, material lemnos, plase gard, 
panouri gard, mortare, tencuieli decorative, gleturi,

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

M. Kogalniceanu nr. 1

ORgANIZĂM
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

TavernăTavernăRestaurantRestaurant

Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

tel.0261861792
e-mail:motelvrajaviilor@yahoo.com

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Ardealul Trading SRL, cu sediul social în Carei,

angajează
agent comercial cereale.

Sarcini: 
- achiziţii de cereale şi seminţe oleaginoase de la producătorii agricoli
- relaţie permanentă cu producătorii agricoli
- urmărirea permanentă a informaţiilor pe piaţa cerealelor.

Cerinţe: 
- studii superioare
- experienţă în domeniu
- bune abilităţi de comunicare
- permis de conducere categoria B.
Cunoaşterea limbii maghiare este avantaj.
CV-urile le aşteptăm pe adresa de e-mail viragh.kinga@ardealul.ro
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Popice
CSM Satu Mare
la C.N. U 23
După ce a câştigat toate titlurile la
C.N. U 23 la individual, popicarii
de la CSM Satu Mare vor evolua
în cadrul aceleiaşi competiţii, dar
la echipe. astăzi şi mâine, la
Ploieşti, şase echipe se vor bate
pentru medalii: CS atletic Fieni,
Siderurgica Hunedoara, CFR
Cluj - CSM Câmpia turzii (unde
evoluează şi sătmăreanul Vlad
Sabău), CFR olimpia Iaşi,
ICMRS Galaţi şi CSM Satu
Mare. Sătmărenii au ajuns de ieri
la Ploieşti. alături de antrenorul
Gheorghe Sabău au făcut de-
plasarea Dumitru zahari, Ciprian
Cubiţchi, Vasile Maxim, Gabriel
Sabău, Darius Şoncodi şi Marius
lucuţ. Maxim şi lucuţ sunt
componenţi ai lotului naţional de
tineret, cu care se vor afla în
pregătiri după acest turneu final.

Istvan Kovacs
arbitrează
Dinamo-Steaua
În această seară, la ora 20.30,
avem parte de un nou duel Di-
namo - Steaua, din a doua
manşă a semifinalei Cupei
României. În prima manşă,
Steaua a câştigat cu scorul de 5-
2. Flavius Stoican, antrenorul
lui Dinamo, speră să întoarcă
rezultatul, cu ajutorul fanilor,
pe care îi aşteaptă în număr
mare pe arena Naţională. la
pariuri, Dinamo-Steaua nu este
un derby echilibrat. Dinamo
are cota 3,25 la victorie în
meciul de azi, Steaua, 2,25, în
timp ce egalul e cotat cu 3,30.
În ceea ce priveşte calificarea în
finala Cupei României, Di-
namo are cota 25, în timp ce pe
Steaua nici nu se poate paria.
CCa a stabilit: careianul Istvan
Kovacs va împărţi dreptatea la
acest meci. acesta este primul
derby din cariera centralului
din Carei. Delegarea este una cu
scandal pentru stelişti, după ce
în decembrie, la meciul cu
astra, prestaţia sa nu a fost pe
placul lui laurenţiu Reghe-
campf. “Cu siguranţă domnul
Kovacs nu va mai arbitra nici pe
Steaua, nici pe astra“, a fost
declaraţia dură a lui Reghe! Par-
tida de la Giurgiu s-a terminat
la egalitate, 1-1.

Flash InfoFlash Info

Conflictul dintre preşedintele
FrF şi fostul mare
internaţional român Daniel

Prodan pare că nu se va stinge prea
curând. iscat în urmă cu mai bine de
o lună, când Prodan a fost acuzat de
Burleanu că a uitat să acorde diur-
nele juniorilor U17, conform fişei
postului său, conflictul este escala-
dat în fiecare zi de cei doi, care se
atacă reciproc, fără menajamente.
Dacă în urmă cu câteva zile Prodan
îi transmitea lui Burleanu să nu-i mai
pronunţe numele niciodată, acum a
venit rândul şefului FrF să iasă la
rampă, considerându-l pe fostul fot-
balist "un şantajist". "Daniel Prodan
nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru
funcţia în care era. trebuia să ia di-
urnele pentru juniori şi nu le-a luat,
deşi erau în casierie. El se aştepta să
îi dau eu banii, nu se poate întâmpla
aşa ceva în FrF. El este şantajist", a
comentat Burleanu la sport.ro. 

Şeful FRF şi-a continuat
tirada împotriva lui Prodan, despre care
a spus că nu a făcut niciodată parte din
"Generaţia de aur". "Nu am nimic cu
el, dar văd că el se erijează într-un
purtător de cuvânt al celor
nemulţumiţi. Prodan nu reprezintă
Generaţia de aur. Sunt alţii, Prunea,
Dorinel Munteanu, belodedici, Hagi...
E manevrat, la fel ca şi preşedintele aJF
Giurgiu", a completat burleanu pentru
libertatea.

Cariera lui Didi Prodan
Daniel Prodan a început să

joace fotbal la echipa-fanion a orașului
său natal, olimpia Satu Mare. În anul
1991, Prodan și-a făcut debutul la
echipa mare a olimpiei. După două se-
zoane în care a evoluat pentru echipa
sătmăreană, Daniel Prodan a făcut cel
mai important pas al carierei sale, prin
venirea la Steaua. Din anul 1993 și până
în 1997, el a evoluat la formația
militară. a câștigat nu mai puțin de
cinci titluri de Campion al României
cu Steaua, reușind să se remarce și la
Echipa Națională a României, la care a
debutat pe 2 iunie 1993, la Kosice, Ce-
hoslovacia, împotriva naționalei lui
Vrabec, latal sau Dubovsky. România
avea să piardă cu scorul de 5-2, însă la
sfârșitul campaniei de calificare avea să

se califice la Campionatul Mondial de
Fotbal din Statele Unite ale americii
din 1994. Daniel Prodan a fost
selecționat de către antrenorul anghel
Iordănescu în lotul pentru acest turneu
Final.

Daniel Prodan avea să bifeze
toate minutele disputate de către
naționala țării noastre la Mondial,
jucând în meciurile cu Columbia,
Elveția, Statele Unite ale americii, ar-
gentina și Suedia. După turneul final, pe
12 noiembrie 1994, avea să marcheze
primul său gol la echipa națională, în
meciul cu Slovacia, și ce gol, un gol de-
cisiv, care a asigurat victoria României
cu 3-2. Golul venea în minutul 81, la
doar un minut după ce slovacii egalaseră
la 2, iar meciul se disputa chiar pe
Ghencea, stadionul cu care era familiar-
izat atât de bine. Și datorită acestei vic-

torii cu Slovacia, România s-a calificat la
Campionatul European din 1996, din
anglia. Prodan nu a evoluat în meciul
cu Franța, dar a evoluat în tot meciul cu
bulgaria și până în minutul 86 în ul-
timul meci al grupei, cu Spania. În
1997, Daniel Prodan avea să părăsească
Steaua pentru un transfer în Primera
Division, la atletico Madrid. În primul
sezon la atletico, Prodan a evoluat în
17 meciuri, marcând patru goluri, iar în
al doilea sezon tot atâtea meciuri, însă
fără să mai marcheze. S-a transferat în
anul 1998 în Scoția, la Glasgow
Rangers, dar nu a evoluat în niciun
meci pentru scoțieni, datorită unei
grave accidentări la genunchi. În 2000
s-a întors la Steaua, evoluând un singur
meci, așa că a părăsit formația din
Ghencea pentru a juca la concitadina
Rocar bucurești. a evoluat în 15 meci-
uri pentru formația din Drumul
Găzarului, pentru care a marcat și 3
goluri. În timpul șederii sale la Rocar, a
evoluat în ultimele sale meciuri pentru
echipa națională, fiind chiar și căpitan
în câteva meciuri. S-a retras din
națională după meciul cu Ungaria, din
preliminariile Mondialului din 2002,
meci câștigat de România cu 2-0. a
mai evoluat la FC Național, echipă la
care și-a încheiat cariera de jucător, cu
o pauză în care a evoluat la Messina în
2002.

54 de meciuri a jucat Prodan
pentru Naţionala României şi are în
palmares un gol marcat.

o fi prea puţin pentru dom-
nul Răzvan burleanu?

Cristian stan
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aMNEzIE la FRF

Burleanu :”Prodan nu a făcut nicioda-
tă parte din Generația de Aur!”

KaRatE
Şapte locuri întâi pentru CSM Satu Mare la Naţionale

După o pauză în care campi-
onatul a fost în vacanţă, handbaliştii de
la CSM Satu Mare vor juca în această
după-amiază la Cluj, în Sala Spor-
turilor, împotriva Universităţii. Meciul
contând pentru etapa a 18-a a seriei b
din Divizia a începe la ora 17.00 şi este
arbitrat de cuplul maramureşean
băban-Marta. Cele două formaţii sunt
vecine de clasament, CSM ocupă locul
cinci, iar clujenii locul şase, la egalitate
de puncte,  27.

În ceea ce priveşte lotul

formaţiei sătmărene toată echipa este
validă. În tur CSM s-a impus cu opt
goluri avans, ceea ce înseamnă că o vic-
torie nu este de nerealizat.

Vă reamintim că formaţia
sătmăreană a jucat ultimul meci oficial
pe 16 martie, cu Piteşti.
Programul etapei a 18-a:
CSS Sighişoara - CSM oradea
U Cluj - CSM Satu Mare
HC Piteşti - HC Sibiu
Voinţa Sebeş - academia baia Mare 

Dani C.

HaNDbal
CSM joacă azi la Cluj
8U Cluj - CSM Satu Mare, ora 17.00

Un număr de 272 de sportivi
şi 53 de echipe, de la 38 de cluburi din
ţară au participat week-end-ul trecut la
Sighişoara, la Campionatul naţional de
karate pentru cadeţi, juniori şi seniori.
la campionatul naţional au participat
şi sportivi de la CSM Satu Mare,
obţinând rezultate deosebite la această
competiţie. În clasamentul pe puncte,
CSM Satu Mare a obţinut locul III,
fiind depăşit de CS Politehnica şi CS
Rapid bucureşti. În funcţie de titlurile
naţionale cucerite în cadrul acestui
campionat, CSM Satu Mare ocupă
locul IV în clasament, cu 7 locuri I.
Concursul de la Sighişoara a fost orga-
nizat de CS „budo Mariş” sub egida
Federaţiei Române de Karate WKC. 
locul I – Fete: Szasz timea Elisabeta

(Kumite Shobu Sanbon, vârsta +21
ani)
locul II –Fete: Daniela andrei (Ku-
mite Shobu Ippon, vârsta +21 ani)
locul I – băieţi: Constantin Radu
Popescu (Kata Shotokan, vârsta 15-17
ani), laurenţiu Călugăru (Kumite
Shobu Ippon, vârsta +21 de ani)m
Radu Constantin Popescu (Kumite
Shobu Sanbon, vârsta 15-17 ani)
locul II – băieţi: Ion Jurjescu (Kata
SH+GR, vârsta 18-20 de ani), Vlad
Cristian Dumitru (Kumite Shobu San-
bon, vârsta 15-17 ani, categoria 65 kg)
locul III – băieţi: Vlad Cristian Du-
mitru (Kata WR+GR, vârsta 15-17
ani), Florin Mihali (Kumite Shobu
Ippon, vârsta +21 ani oPEN)m Patric
Kuki (Kumite Shobu Sanbon, vârsta

15-17 ani, categoria +75 kg), Răzvan
Ţinca (Kumite Shobu Sanbon, vârsta
15-17 ani, categoria -65 kg), Daniel
Paşca (Kumite Shobu Sanbon, vârsta
15-17 ani, categoria -70 kg), Ion Jur-
jescu (Kumite Shobu Sanbon, vârsta
18-20 ani oPEN)
Clasamentul pe echipe: 
locul I – băieţi: CSM Satu Mare
Echipa 1 – Kumite Rotativ Ippon,
CSM Satu Mare Echipa 7 – Kumite
Rotativ Sanbon, CSM Satu Mare
echipa 8 – Kumite Shobu Sanbon
locul III – băieţi:, CSM Satu Mare,
Echipa 4 – Kumite Rotativ Sanbon,
CSM Satu Mare, Echipa 2 – Kumite
Shobu Ippon
locul III – Fete: CSM Satu Mare,
Echipa 6 – Kumite Shobu Sanbon.

Campioana ligii a 4-a a
județului Satu Mare va avea parte de un
baraj în trei de promovare în eșalonul
trei. Dacă până acum lucrurile erau ceva
mai simple iar campioanele județene
jucau un singur meci de baraj, din acest
sezon numărul echipelor ce vor pro-
mova a scăzut de la 20 la 14. astfel
FRF-ul a stabilit ca echipele campioane
județene să participe la turnee de baraj
în trei, iar câștigătoarea fiecărui turneu
să meargă în liga a 3-a. De menționat că
la acest turneu se va juca după sistemul

fiecare cu fiecare.
Vă reamintim că anul trecut

campioana județului Satu Mare,
Someșul Cărășeu a pierdut barajul, scor
0-1 în fața campioanei județului Cluj,
Unirea Jucu. În acest sezon în liga a 4-
a de la noi e bătălie mare pentru titlu. În
seria a, talna orașu Nou, Victoria apa
și turul Micula se bat pentru calificarea
în finală, în vreme ce în seria b, primele
trei clasate, Someșul oar, Schwaben
Cămin și Viitorul Vetiș sunt la egalitate
de puncte după 21 de etape.

Fotbal
Baraj în trei pentru
promovarea în Liga a 3-a
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Zirmer BuD 
scoate spre vânzare un număr

limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special 

de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 0740.161.514

Complex Cap Pod Golescu

Oferim consiliere şi pentru
achiziţionarea apartamentelor
prin programul “Prima Casă”

Preţuri Promoţionale !!!

Relaţii la  

Gazeta de Nord-Vest

Crisden Impex
mobilier pe gustul tău

Efectuam la comanda orice tip de mobilier din pal şi mdf

Satu Mare, 
Drum Careiului,
str. Râtul Mare;  

Telefon
0729-005730;
0361-404350

web: www.crisden.ro
email:  crisden_impex@yahoo.com

    
     

    
      6

Pregătim platouri tradiţionale 
cu ocazia sărbătorilor pascale

Rezervări: 0744664970, 0261710794

Restaurant Perla 
organizează nunţi, banchete, 

botezuri sau evenimente festive
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Radio 
Transilvania

06.00-11.00 Transilvania matinal 07.00-
07.15 RFI 09.00-10.00 Cafeaua de
dimineata 11.00-11.15 DW 11.15-16.00
Patrula de serviciu 14.00-14.15 DW 17.00-
17.15 DW 18.00-18.20 RFI 19.00-22.00
Seara cu noi 22.00-06.00 Nocturna FM

Radio Impact

06.00 – 10.00 Nebunia
de Dimineaţă 10.30-
10.35 Fă-te Auzit 11.00 –
12.00 Punctul pe I 12.00
– 15.00 Sabadabadooo
15.00-16.00 Ora de
Muzică 16.00 – 19.00
Trei Ceasuri Bune 19.00 – 20.00 Ora de
Muzică 20.00 – 22.00 Tineret Mândria
Ţării 

Radio 1
06:30 - 08:50 Unu Pentru Toti
08:50 - 09:00 Cronica Sportiva
- cu Romulus Boitor 09:00 -
11:00 Unu Pentru Toti 11:00 -
15:00 Formula Unu - cu
Ovidiu Chilintan 15:00 -
16:00 Radio 1 Disco Fun cu Dj Leviciusz , Dj Lucky
, Dj Gaby , Dj Big Junior 16:00 - 19:00 - Hituri Unu
şi Unu  19:00 - 22:00 Interactiv FM - cu Dj Gaby
22.00 - 01.00 Ezek Vagyunk Mi - cu DJ Leviciusz
01:00 - 06:30 One Night

06:50 – ENERGYsport  
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:10 – Program pentru copii din
seria „Eroii Luminii”- ep. „Jim Eliot”
10:00 – Teleshopping  I
11:00 – Incursiune în cotidian 
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Teleshopping II (reluare)
14:00 – Şedința Consiliului Local
Satu Mare  (direct)
15:00 – Teleshopping I (reluare)
16:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 –  Muzică de petrecere 

19:50 – ENERGYsport
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor 
22:00 – Şedința Consiliului Local
Satu Mare  
23:30 – Ştiri NV TV 
00:05 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)
01:30 – Pe noi ne ascultă cineva? 
(reluare)
02:00 – Teleshopping II (reluare)
03:00 – Dialoguri cu Valeriu Ioan
(reluare)
04:00 – Glasul Bisericii (reluare)
05:00 – Cu cărțile pe masă  (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

06:00 - Telejurnal Matinal
09:00 - Clubul desenelor
animate: Ciocănitoarea
Woody   10:00 - Ecce via
- Aceasta este Calea!

10:10 - Oameni care au schimbat
Lumea   10:20 - Miracle - Paula Seling
şi Ovi   10:30 - Universul credinţei
11:30 - Exclusiv în România   12:20 -
Opinii fiscale   12:30 - Tribuna partide-
lor parlamentare   13:00 - De joi până
joi   14:00 - Telejurnal   14:55 - Clubul
celor care muncesc în România   15:00
- Teleshopping   15:30 - Akzente   16:50
- Zeul războiului   18:10 - De la Ceza-
reea la Ierusalim   18:40 - Ecce via -
Aceasta este Calea!   18:45 - Clubul
celor care muncesc în România   18:50
- În linia întâi   19:45 - Sport   20:00 -
Telejurnal   20:55 - Clubul celor care
muncesc în România   21:10 - Joi la 9
22:30 - Miracle - Paula Seling şi Ovi
22:35 - Maşini, teste şi verdicte   23:05
- Ecce via - Aceasta este Calea!   23:20 -
Dosar Romania   00:10 - 37° C

07:00 - Ştirile Pro TV
10:05 - Tânâr şi neli-
niştit   11:00 - Toamna
bobocilor   13:00 - Şti-
rile Pro TV   14:00 -

Tânâr şi neliniştit   15:00 - Barabba
17:00 - Ştirile Pro TV   17:30 - La Mă-
ruţă   19:00 - Ştirile Pro TV   20:30 -
Fotbal Cupa României: Dinamo -
Steaua   22:30 - Ştirile Pro TV   23:05 -
Psihologia minciunii   00:00 - Spion pe
cont propriu

06:00 - Observator
08:00 - ‘Neatza cu Răz-
van şi Dani   10:50 - În
gura presei   11:40 - Te-

leshopping   12:00 - Mireasă pentru fiul
meu   13:00 - Observator   14:00 - Mi-
reasă pentru fiul meu   16:00 - Obser-
vator   17:00 - Acces direct   19:00 -
Observator   20:00 - Observator special
20:30 - Next Star   00:00 - Biblia

07:00 - Neam trezit!
10:00 - Teleshopping
10:30 - Cireaşa de pe
tort   11:30 - Ce gân-

desc femeile   12:00 - Teleshopping
12:30 - Historia.ro   13:00 - Cafeneaua
Dilema Veche   13:30 - Teleshopping
14:00 - Casa: construcţie şi design
14:30 - Râzi şi câştigi   15:00 - Click!
16:00 - Trăsniţii   16:30 - Ce gândesc
femeile   17:00 - Cireaşa de pe tort
18:00 - Ştirile Prima TV   19:30 - Râzi
şi câştigi   20:00 - Trăsniţii   20:30 -
Câini şi pisici   22:30 - Click!   23:30 -
Cireaşa de pe tort   00:30 - Trăsniţii

06:00 - Poveste de fa-
milie   08:00 - Campio-
nul   08:30 - Vacanţă şi
terapie   09:30 - Teles-
hopping   10:00 -

Draga mea prietena   12:30 - Ştirile
Kanal D   13:15 - Te vreau lângă mine
15:00 - Teleshopping   15:45 - Va-
canţă şi terapie   16:45 - Teo Show
18:45 - Ştirea zilei   19:00 - Ştirile
Kanal D   20:00 - Suleyman Magnifi-
cul: Sub domnia iubirii   22:15 -
WOWbiz   00:30 - Ştirile Kanal D

06:15 - Intrigi şi se-
ductie   07:15 -
Abisul pasiunii
08:15 - Poveştiri

adevărate   09:15 - Teleshopping
09:45 - Chemarea inimii   10:45 - Te-
leshopping   11:00 - Cununa de la-
crimi   12:00 - Santa Diabla   13:00 -
Teleshopping   13:30 - O nouă viaţă
14:30 - Intrigi şi seducţie   15:30 -
Abisul pasiunii   16:30 - Poveştiri ade-
vărate   17:30 - Chemarea inimii
18:30 - Cununa de lacrimi   19:30 -
Santa Diabla   20:30 - O nouă viaţă
21:30 - Regina   22:30 - Poveştiri de
noapte   23:00 - Cancan.ro   23:30 -
Engaged and Underaged   00:00 - O
nouă viaţă

06:20 - Te iubesc la
infinit   07:45 - Toni
Braxton: Principii de
familie   08:45 - Sa-
voarea Greciei

09:15 - Teleshopping   09:30 - Pro-
danca şi Reghe: Dragoste în prelun-
giri   1130 - Hot in Cleveland   12:00
- Amantele   13:00 - Ally McBeal

14:00 - Prodanca şi Reghe: Dragoste
în prelungiri   16:00 - Prinţul îndră-
gostit   17:30 - Iubire secretă   19:00 -
Dr. Oz Show   20:00 - Dr. House
21:00 - Dr. House   22:00 - Pe viata
23:00 - Amantele   00:00 - Dr. House

06:00 - Iron Man 3 -
Omul de oţel
08:05 - Părinti vs.
bunici   09:50 - Star

Trek - În întuneric   12:00 - Admis pe
pile   13:45 - Lincoln   16:15 - Un
sărut adevărat   18:05 - Sparkle   20:00
- Rugina şi oase   22:00 - Cum să faci
bani din droguri   23:35 - Brighton
Rock   01:25 - Camarazi de război

07:00 - Ştiri
Sport.ro   08:00 -
Ştiri Sport.ro
09:00 - Ştiri

Sport.ro   09:10 - Ora exactă în sport
10:00 - Ora exactă în sport   12:00 -
Ora exactă în sport   13:00 - Ştiri
Sport.ro   13:10 - Spărgătorii de râs
14:00 - Ştiri Sport.ro   14:10 - Fotbal
Cupa României Timişoreana: Astra -
Petrolul   15:00 - Ştiri Sport.ro   16:00
- Ora exactă în sport   17:00 - Ora
exactă în sport   18:00 - Ştiri Sport.ro
19:00 - Special “Bate Cupa”   20:00 -
Spărgătorii de râs   21:00 - Ştiri
Sport.ro   21:30 - Wrestling WWE
PPV Wrestlemania XXX   22:15 -
Special “Bate Cupa”   00:00 - Ştiri
Sport.ro 

09:30 - Fotbal: Liga de
tineret UEFA   11:00 -
Snooker: Openul
Mondial Haikou, la
Hainan, în China

12:30 - Omnisport Watts Top 10
13:00 - Speedway: Campionatul Eu-
ropean, la Moscova, în Rusia   15:00 -
Omnisport: În culisele performantei
15:30 - Omnisport Watts Top 10
16:00 - Snooker: Openul Ţării Gali-
lor, la Newport, în Regatul Unit
18:00 - Speedway: Campionatul Eu-
ropean, la Gorican, în Croatia   20:00
- Omnisport: Excelenţă în sport
20:15 - Snooker: Mastersul de la Lon-

dra, Regatul Unit   21:30 - Snooker:
Emisiunea lui Ronnie O’Sullivan
22:00 - Sporturi de contact: Fight
Club   22:30 - Snooker: Emisiunea lui
Ronnie O’Sullivan   00:00 - Speed-
way: Campionatul European, la Go-
rican, în Croatia

06:00 - Ştirile diminetii
09:40 - Daily Income
10:00 - Previziunile zilei
11:00 - Se întâmplă în
Romania   12:00 - Ştiri

13:00 - Se întâmplă în Romania
14:00 - Ştiri   15:00 - Esenţial   17:00 -
100 de minute   18:45 - La ordinea
zilei   20:30 - Subiectiv   21:30 - Sin-
teza zilei   23:15 - În gura presei   00:00
- Ştiri

07:00 - Realitatea de la
fix   08:00 - Realitatea de
la fix   09:00 - Realitatea
de la fix   10:00 - Realita-
tea de la fix   11:00 - Rea-
litatea de la fix   12:00 -

Realitatea de la fix   13:00 - Fabrica
14:00 - Lifetime News   15:00 - Life-
time News   16:00 - Newsroom   18:00
- Realitatea de la fix   18:30 - Deschide
lumea   20:00 - Prime Time News
21:00 - Realitatea zilei   22:00 - Jocuri
de putere   00:00 - Realitatea de la fix

06:50 - Tehnici esen-
ţiale de supravieţuire
07:40 - Supravieţuire
in doi   08:35 - Cum se

fabrică?   10:00 - Goana după aur
11:00 - Căutătorii Aurul din junglă
12:00 - Maşini pe alese   13:00 - Răz-
boiul maşinilor din Texas   14:00 -
Motociclete americane   15:00 -
Goana dupa aur   16:00 - Căutătorii
de aur din Marea Bering   17:00 - Regii
licitaţiilor   17:30 - Comoara din con-
tainer   18:00 - Bagaje la licitaţie
18:30 - Vânătorii de licitaţii   19:00 -
Cum se fabrică?   20:00 - Vânătorii de
licitaţii   21:00 - Ştii şi amanetezi
21:30 - Regii licitaţiilor   22:00 - Răz-
boiul depozitelor - Canada   22:30 -
Comoara din container   23:00 -
Manhunt   00:00 - Febra aurului

Pr
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Este o zi bună pentru a

lega noi prietenii. Ar fi bine să pro-
fitaţi de această perioadă, în care
aveţi un randament deosebit. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Plecaţi într-o călătorie în
interes personal, care vă apropie
mai mult de persoana iubită. Pe
drum, faceţi cunoştinţă cu o per-
soană dispusă să vă dea sfaturi pen-
tru afaceri. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi succes în toate
activităţile legate de cămin şi vă
înţelegeţi foarte bine cu familia.
Vă sfătuim să nu neglijaţi sfaturile
unei femei. 
RAC (22.06 - 22.07)

Trebuie să luaţi o decizie
importantă în ceea ce priveşte re-
laţiile sentimentale. Vă recoman-
dăm să vă ascultaţi intuiţia. 
LEU (23.07 - 22.08)

Ar fi bine să amânaţi ac-
tivităţile importante pentru altă
dată. V-ar prinde bine o ieşire îm-
preună cu persoana iubită. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Munca din ultima pe-
rioadă începe să îşi arate roadele.
Aveţi satisfacţii pe plan social şi fi-
nanciar. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Sunteţi hotărât să vă asu-
maţi noi responsabilităţi. Con-
junctura este favorabilă
activităţilor intelectuale. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunt favorizate relaţiile
cu prietenii şi cu rudele. Vă întâl-
niţi cu o persoană pe care o apre-
ciaţi şi cu care nu v-aţi văzut de
multă vreme. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Dacă vi se oferă ocazia să
plecaţi într-o excursie împreună cu
persoana iubită, ar fi bine să nu
staţi mult pe gânduri. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Aveţi o mare putere de
convingere şi relaţiile cu cei din jur
sunt excelente. Puteţi să negociaţi
contracte sau să semnaţi acte ofi-
ciale. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Sunteţi entuziast şi doriţi
să începeţi o lucrare planificată
mai demult. Dacă întâmpinaţi di-
ficultăţi, vă sfătuim să apelaţi la o
persoană mai în vârstă. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Nu aveţi o clipă de răgaz,
dar reuşiţi să terminaţi tot ce v-aţi
propus, graţie unor idei originale.

HOROSCOP

Kiss Fm

7:00 CRONICA
C Â R C OTA Ş I-
LOR Mihai Găinuşă şi Oana Paras-
chiv 10:00 KISS MUSIC Andreea
Berghea 13:00 KISS MUSIC Alice
Tudor 16:00 KISS MUSIC An-
dreea Remetan 19:00 KISS KISS
IN THE MIX Olix & DJ Yaang 

Ora 20.30 - Fotbal : 
Dinamo-Steaua
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EURO 4,4762

USD 3,2340

100 Forinţi 1,4528

A N U N Ț
privind organizarea licitației deschise cu strigare pentru vânzarea a 17
loturi de teren din domeniul privat al Orașului Negrești Oaș, în zona

turistică Luna Șes

Oraşul Negresti Oaş, cu sediul în Negreşti Oaş, str. Victoriei nr. 95-
97, județul Satu Mare, telefon 0261.854.845, organizează licitație publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea a 17 loturi de teren în zona turistică Luna
Seş.

Destinația loturilor de teren: pe loturile de teren scoase la licitație vor fi
executate spații comerciale cu destinație de hoteluri, pensiuni, moteluri, res-
taurante.
Condițiile de desfășurare a licitației: sunt cele prevăzute în Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a licitației şi Caietul de sarcini ce se pot
achiziționa contra sumei de 200 lei de la sediul Primăriei Negreşti Oaş, situat
pe str. Victoriei nr. 95-97, jud Satu Mare, de la serviciul proiecte şi achiziții
publice.
Data și locul organizării licitației: 19 mai 2014, ora 11.00, la sediul Pri-
măriei Negreşti-Oaş. 
Informații suplimentare: relații şi informații suplimentare se pot solicita la
numerele de telefon 0261.854.845 int.113 sau 105
Persoana de contact: Keresztszegi Niculina - şef serviciu proiecte şi achiziții.
Tel.0740.084.412; Grigoraş Ioan Radu – secretar, tel: 0745.357.373

Instituţia Prefectu-
lui informează:

Persoanele care doresc să
participe, în calitate de preşedinte
sau locţiitor al preşedintelui
secţiilor de votare, pentru alege-
rile parţiale parlamentare din Co-
legiul Uninominal 2 sunt invitate
să depună cereri în acest sens. 

Secţiile din Colegiul
Uninominal 2 sunt: în municipiul
Satu Mare (de la Nr. 1-28) şi în
comunele Apa, Culciu, Medieşu-
Aurit, Odoreu, Păuleşti, Valea Vi-
nului şi Viile Satu Mare.

Cererile pot fi depuse
atât la Instituţia Prefectului Satu
Mare cât şi la sediile primăriilor
din localităţile mai sus
menţionate.

Pe lângă cererea tip, la
dosar se depun copii după actul de
identitate şi diploma de studii (se
cere cel puţin studii medii).

Sfânta şi Marea Joi
În această Sfântă zi de Joia Mare se

face pomenirea spălării picioarelor
de către Mântuitorul Hristos, Cina

cea de Taină, Instituirea Sfintei Euha-
ristii, Rugăciunea cea mai presus de fire
a Domnului, din Grădina Ghetsimani
şi arestarea lui Iisus prin mijlocirea lui
Iuda.

Înainte de-a se aşeza la Cină,
Mântuitorul Hristos a turnat apă în
spălător şi a început a spăla picioarele
prăfuite ale Apostolilor. Se pare că cel
dintâi era Iuda, iar cel din urmă Petru.
Acesta având multă dragoste pentru
Învăţătorul, la început s-a împotrivit
să-i spele picioarele, dar după o scurtă
mustrare, nu s-a mai opus. Prin gestul
spălării picioarelor Apostolilor, Mân-
tuitorul de fapt le-a dat o lecţie şi
anume că trebuie să fie smeriţi. Prin
acest gest al Său, Mântuitorul a dat do-
vadă de multă smerenie şi de o înălţime
sufletească neobişnuită: “Deci, dacă
Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat
picioarele, şi voi sunteţi datori ca să
spălaţi picioarele unii altora” (Ioan
13,14).

După ce a terminat cu spăla-
rea picioarelor apostolilor, Mântuito-
rul Hristos a spus: “Cu dor am dorit să
mănânc acest Paşti cu voi”, apoi le-a dat
sfaturi cum trebuie să se iubească unii
pe alţii, îndemnându-i stăruitor să-L
urmeze pe calea smereniei. Tot acum,
Domnul Hristos îl destăinuie pe cel
care avea să-L vândă: “Cel care va în-
tinde mâna spre blid”. Acesta a fost
Iuda Iscarioteanul, care prin sărutul
său din Grădina Ghetsimani a dat naş-
tere expresiei pentru cei nesinceri şi
trădători “sărutul lui Iuda”.

În timpul Cinei de Taină,
Mântuitorul Hristos, luând pâinea a
binecuvântat-o şi le-a dat apostolilor
zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este tru-
pul Meu. Şi luând paharul şi mulţu-
mind le-a dat, zicând: Beţi dintru
acesta toţi, acesta este sângele Meu, al
legii celei noi, care pentru mulţi se
varsă spre iertarea păcatelor” (Matei
26,26-28). Este cel mai sublim şi dum-
nezeiesc moment de la Cina cea de
Taină, momentul cel mai important
din întreaga istorie a omenirii: Institui-
rea Sfintei Taine a Împărtăşaniei sau a
Euharistiei, prin care se împlinesc cu-
vintele Mântuitorului: “Iată, Eu cu voi
sunt în toate zilele, până la sfârşitul
veacurilor” (Matei 28,20). El, Domnul
şi Dumnezeul nostru ne nutreşte prin
Jertfa nesângeroasă cu Pâinea Vieţii,
nutremânt ceresc necesar mântuirii su-
fletului.

După terminarea cinei,
Mântuitorul Hristos se retrage cu
Apostolii, exceptându-l pe Iuda, care
a mers să perfecteze trădarea Învăţă-
torului în Grădina Ghetsimani, în
care intra de multe ori ca să se roage.
Aici Mântuitorul lumii Iisus Hristos
rosteşte Rugăciunea peste fire: “Pă-
rintele Meu, dacă este cu putinţă să
treacă de la Mine acest pahar, ca să
nu-l beau, facă-se voia Ta” (Matei
26,42). Zbuciumul Lui era atât de
mare încât sudoarea s-a făcut ca pi-
căturile de sânge. Acolo păcatele în-
tregii omeniri L-au trântit la
pământ.

Terminând Rugăciunea
peste fire, au sosit ostaşii romani
care, după semnul lui Iuda, L-au
prins şi dus spre judecată. Din acest
moment încep Sfintele şi mântuitoa-
rele Patimi ale Domnului.

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Reuşind să-şi angajeze
un culegător de litere, dar
poate şi de date, Castorică cel
cu mintea ischemică a fătat o
nouă interpelare, mai degrabă
penibilă decât devastatoare.
Revenind la prima lui dragoste,
adică spionajul, Castorul pătat
cu cele mai frecvente 99 de
pete a reuşit să găsească petele
din biografia şefului spionilor
din ţară. Cu un tupeu jegos,
rozătorul soios vorbeşte de re-
laţiile acestuia cu Securitatea
în vremea studenţiei. Ischemi-
cul rozător a uitat probabil că
el a avut legături cu aceeaşi Se-
curitate, care îl cataloga drept
un homosexual notoriu. Pro-
babil că din cuvântul Securi-
tate îl atrăgea doar a doua

silabă şi prima literă din cea
de-a treia. Lăsând la o parte
preocupările josnice şi pidos-
nice, remarcăm încăpăţânarea
incisivului rozător de a reface
întreaga biografie a şefului luat
în vizor. De la tată, a trecut la
bunic, eşuând în cele din urmă
la un străbunic, despre care
susţine că a trăit pe vremea
hortiştilor şi a faşciştilor în
Dăbâca, taman unde Castorul
şi-a scos în lume moaca. La
final de interpelare, Castorul
cu beteşug se cere ca boul la
jug. Să sperăm că dorinţa îi va
fi îndeplinită şi nu va mai
mânca degeaba pită. Măcar aşa
ar avea un folos şi cei din Bâca
de cel care încearcă peste tot să
bage numai râca.

A se trata acest material ca şi un pamflet, mult mai comic decât personajul tragic din el.

Castorul se cere 
la jug ca boul

În cadrul acţiunilor organi-
zate pe raza judeţului Satu Mare
pentru reducerea riscului rutier şi
pentru prevenirea evenimentelor ru-
tiere, poliţiştii din cadrul Inspecto-
ratului Judeţean de Poliţie (IJP) Satu
Mare au aplicat în această săptămână
un număr de 179 contravenţii, în va-
loare de 19.500 lei. Astfel, un număr

de patru conducători auto au rămas
fără permisele de conducere, acestea
fiind reţinute pentru nerespectarea
regulilor de trecere la nivel cu cale fe-
rată, depăşiri neregulamentare şi ne-
respectarea regimului legal de viteză.
De asemenea, poliţiştii din cadrul
Biroului de Ordine Publică pentru
Mediul Urban au desfăşurat o ac-

ţiune pe linia normelor de convie-
ţuire socială, respectiv identificarea
şi sancţionarea persoanelor care ape-
lează la mila publicului conform
Legii 61/1991 în zona magazinului
Auchan, Piaţa Libertăţii şi zona
Gării, ocazie cu care au fost aplicate
contravenţii în valoare de 6.000 lei. 

Ciprian Bâtea

Sute de “păcătoşi” amendaţi în Săptămâna Mare
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