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Licitație pentru
terenuri 

la Luna Șes

Incredibil câţi oameni cu atribu-
ţii în stat, pe care-i vedem des la
televizor, folosesc abuziv cuvân-

tul „datorită”! le e greu să facă di-
ferenţa dintre o acţiune pozitivă
(„datorită”), una negativă („din
cauza”) şi una neutră („urmare a”).
Fir-ar să fie, nu poţi spune „a murit
datorită unei boli”, pentru că ar fi si-
nonim cu „a murit mulţumită unei
boli” sau „a murit graţie unei boli”!
aşa scrie la dicţionar: „datorită =
mulţumită, graţie”.

Câteva cazuri, notate la în-
tâmplare.

Cristina Pocora, deputat
PNl (27 ianuarie 2013, antena 3):
„Sistemul sanitar se află în această
situaţie deplorabilă datorită proas-
tei gestionări a politicului”.

Cristian Buşoi, europarla-
mentar PNl (13 februarie 2013,
antena 3): „PDl a pierdut alegerile
datorită incompetenţei şi lăcomiei”.

Traian Băsescu, preşedin-
tele României (4 aprilie 2013): „I-
am spus doamnei Pivniceru că nu
voi numi procurorii datorită faptu-
lui că nu a creat o procedură trans-
parentă”.

continuare în pagina 2

Solidaritate creştină 
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Editorial

Datorită

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

GriGOre Cartianu Iepuraşul NV TV a făcut
fericiţi sute de sătmăreni
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Cu doar două zile înaintea
primei etape din play–off-ul și play-
out-ul ligilor a 2-a și a 3-a, FRF-ul
a postat pe site-ul oficial un nou
program competițional, altul decât
cel anunțat inițial și care respecta
tabela Berger.

Dacă prima etapă a rămas
neschimbată, din runda a doua
totul e modificat. astfel, olimpia în
loc să joace acasă cu Mioveni pe 26

aprilie va merge la Motru și, în loc
să încheie sezonul acasă pe 7 iunie
cu Minerul, va face o deplasare la
Pitești pentru jocul cu CS Mioveni.
Clasica tabelă Berger de 6 era
arhicunoscută, în schimb noul pro-
gram făcut de FRF e inventat şi
cluburile care se pot considera deza-
vantajate pot acuza favoruri pentru
celelalte formaţii.

SPORT - Pag. 13

HaoS la FRF
Program schimbat pentru Olimpia

Felicitări 
de Paşte
pag. 3, 6, 8, 11

Organizaţia Judeţeană Satu Mare
a Partidului Social Democrat 
vă urează Sărbători Fericite, pline de
bucurii, linişte sufletească, sănătate,

împliniri şi un Paşte Fericit!

Hristos a Înviat!
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSZET
INTERVENţII CAZANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
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
Vineri, 18 aprilie  2014

ziua 108 a anului

Să minţi cu originalitate este
aproape mai bine decât să repeţi
adevărul spus de un altul. 

(Dostoievski)

Soarele răsare la 6 şi 25 minute,
apune la 20 şi 4 minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox -  Sfânta și Marea Vineri; Sf.
Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie De-
capolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calce-
donului; Sf. Mc Ioan din Ianina.

romano - catolic - Vinerea Sfântă;
Sf. Atanasia din Egina.

greco - catolic - Sfânta și Marea Vi-
neri. Cuv. Ioan. Prohodul Domnu-
lui. Post și ajun.

1906 - Un cutremur de 7,8 pe
scara Richter a distrus o mare
parte din orașul San Francisco.

RELIGIE ŞI RELIGIOZITATE

Învierea Domnului
“Învierea este noul stâlp

de foc, care conduce de două mii
de ani neamul creştinesc prin pu-
stia acestei lumi” – Părintele Arse-
nie Boca

Învierea Domnului Iisus
Hristos din morţi este, în fiecare an,
un prilej de mare bucurie pentru toţi
creştinii. Pentru a întâmpina aşa cum
se cuvine acest mare praznic al creş-
tinătăţii, fiecare persoană se strădu-
ieşte să se pregătească atât trupeşte,
cât şi sufleteşte, având certitudinea că
dintre toate minunile Mântuitorului
Iisus Hristos cea mai uimitoare este
propria Sa înviere din morţi, minune
care, în acelaşi timp, este şi incontes-
tabila dovadă a Dumnezeirii Sale şi a
divinităţii creştinismului. Învierea
Domnului este garanţia învierii mor-
ţilor, importanţa ei pentru credinţa
creştină fiind subliniată magistral de
către Sfântul Apostol Pavel, Aposto-
lul Neamurilor: “Şi dacă Hristos n-a
înviat, zadarnică este atunci propo-
văduirea noastră, zadarnică şi cre-
dinţa voastră. Iar dacă nădăjduim în
Hristos numai în viaţa aceasta, sun-
tem mai de plâns decât toţi oamenii.
Dar acum Hristos a înviat, fiind în-
cepătură a învierii celor adormiţi. Că
de vreme ce printr-un om a venit
moartea, tot printr-un om şi învierea
morţilor. Căci precum în Adam toţi
mor, în Hristos toţi vor învia” (I Co-
rinteni xV; 14-22). De asemenea,
Condacul Sfintelor Paşti ne trans-
mite următorul mesaj: “De Te-ai şi
pogorât în mormânt, Cela Ce eşti
fără de moarte, dar puterea iadului ai
zdrobit şi ai înviat, ca un biruitor,
Hristoase Dumnezeule, zicând fe-
meilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! şi
apostolilor Tăi pace dăruindu-le,
Cela ce dai celor căzuţi ridicare”.

De acest măreţ praznic
atârnă mântuirea noastră, deoarece
– prin învierea Sa – Hristos ne-a
adus o nemărginită bucurie: El ne-a
izbăvit de moarte, din robia păcatu-

lui şi de osânda iadului, redeschizând
Raiul. Dacă cerul s-a întunecat la
moartea Sa pe cruce, la slăvita Sa în-
viere din morţi toate s-au umplut de
lumină, atât cerul, cât şi pământul.
Lumina lui Hristos a luminat prin
înviere întreaga fire văzută şi nevă-
zută, creată de Dumnezeu. Lumina
strălucitoare a Învierii Domnului în-
văluie sufletele tuturor creştinilor,
transfigurându-le, curăţindu-le, în-
nobilându-le, înălţându-le spre tro-
nul Celui Preaînalt, “atrăgându-le
Acasă”, după exprimarea părintelui
Arsenie. La miezul nopţii, credincio-
şii se adună la sfânta biserică pentru
Slujba Învierii. Fiecare persoană are
în mână câte o lumânare pe care o
aprinde de la lumânarea preotului la
auzul cuvintelor: “Veniţi de luaţi lu-
mină!”, ducând-o apoi acasă. Credin-
cioşii mai evlavioşi se străduiesc să-şi
ţină lumânarea aprinsă inclusiv pe
drum, până când ajung în casă. În-
conjurând biserica de trei ori în
frunte cu preotul, din toate pieptu-
rile răsună imnul bucuriei: “Hristos
a înviat din morţi cu moartea pe
moarte călcând şi celor din mor-
minte viaţă dăruindu-le!” Când la
strană se cântă “unii pe alţii să ne îm-
brăţişăm”, cei de faţă se îmbrăţişează
sau îşi dau mâna. Acesta este un
semn de bucurie, pace, iubire, lă-
sându-se la o parte orice supărare,
existând credinţa că cei ce se îmbră-
ţişează acum şi se sărută în ziua de
Paşti se întâlnesc pe cealaltă lume.
Uşile Sfântului Altar rămân deschise
pentru toată Săptămâna Luminată,
semn că Raiul e deschis, primind su-
fletul oricărui creştin care moare în
acest interval, iertându-i-se toate pă-
catele săvârşite în viaţa pământească.
Din momentul în care preotul a ros-
tit pentru prima dată cuvintele:
“Hristos a înviat!” la Slujba Învierii
şi până la praznicul Înălţării Domnu-
lui creştinii se salută când se întâlnesc
astfel: “Hristos a înviat!” şi “Adevărat
a înviat!” După terminarea slujbei,

preotul înmoaie busuiocul în
aghiazmă şi sfinţeşte coşurile pline de
bunătăţi ale credincioşilor veniţi la
biserică să primească binecuvântare,
spunând “Hristos a înviat!”, după
care le urează tuturor sărbători feri-
cite. 

Sfânta Liturghie, care ur-
mează după Slujba Învierii, repre-
zintă un moment solemn în cadrul
căruia creştinii dobândesc darul de a
se întâlni şi de a se uni cu Hristos Cel
înviat. Bucuria tuturor este deplină.
Este vorba despre bucuria desăvâr-
şită: Bucuria Învierii, a unirii cu
Domnul. Este vorba despre o bucu-
rie izvorâtă din biruinţa vieţii asupra
morţii, despre o mulţumire sufle-
tească a fiecărei persoane provenită
din zidirea unei făpturi noi care re-
ceptează şi comunică/răspândeşte
Lumina-Hristos. La fiecare Sfântă
Liturghie din cursul anului Îl vedem
pe Iisus Hristos întrupându-Se, pro-
povăduind, murind pe cruce şi învi-
ind, Îl vedem “în mormânt cu trupul,
în iad cu sufletul, în Rai cu tâlharul
şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt”. Învierea Domnului
este temelia credinţei noastre în viaţa
de după moarte şi a convingerii noas-
tre ferme că “necazurile de acum nu
sunt vrednice de a fi în cumpănă cu
slava noastră viitoare” (Părintele Ar-
senie Boca). Crucea/răstignirea mar-
chează momentul supremei iubiri,
iar Învierea este minunea prin exce-
lenţă. Hristos a înviat pentru noi,
dându-ne posibilitatea de a trăi pen-
tru El şi cu El. Bucuria Învierii este
cea care ne conduce şi ne înaripează
în lupta cu vicisitudinile vieţii, este
cea care conduce omenirea “prin
pustia acestei lumi” spre împlinirea
scopului ei: mântuirea. Sfânta Li-
turghie ne face în permanenţă păr-
taşi acestei bucurii, oferindu-ni-L pe
Hristos. De aceea, Părintele Arsenie
Boca spune că “doar Sfânta Litur-
ghie mai ţine lumea”. Această lume
rezistă întrucât este însufleţită de

Hristos, Care, prin Învierea Sa, ne-
a ridicat deasupra păcatului şi ne-a
adus până în faţa uşii Raiului. Nouă
ne revine sarcina de a apăsa cu pu-
tere mânerul uşii prin practicarea
virtuţilor. Puterea ne vine de la
Dumnezeu, de la Hristos Cel înviat.
Virtutea/binele constituie biletul
de intrare în Rai. O singură clipă, în
care trăim la maximum întoarcerea,
poate fi de ajuns pentru a ajunge în
Rai. Să trăim acum acea clipă. Amâ-
narea nu are ce căuta în viaţa noas-
tră spirituală. Amânarea nu este
altceva decât o piedică în calea feri-
cirii noastre, nu este altceva decât
cea mai eficientă armă a diavolului.
Vicleanul pune această armă letală
în mâna noastră, iar noi luptăm cu
ea îndreptându-ne spre abisul din
afara lui Dumnezeu. Iisus nu Şi-a
amânat patimile, moartea şi învie-
rea; să nu le amânăm nici noi. Cu
Hristos parcurgem traseul de la
păcat la sfinţenie, de la suferinţă la
biruinţă, de la moarte la înviere.  În-
vierea Domnului din morţi este cel
mai mare praznic al Bisericii lui
Dumnezeu, este sărbătoarea sărbă-
torilor, vădind iubirea Părintelui
Ceresc faţă de întreg neamul ome-
nesc şi îndemnându-ne la iubire, ier-
tare şi înţelegere. Poporul român a
ştiut dintotdeauna să acorde cinstea
cuvenită acestui măreţ praznic îm-
părătesc, fiecare comunitate strân-
gându-se în jurul bisericii şi
constituind cu toţii o familie, înte-
meiată pe pace, armonie şi dragoste:
“Ziua Învierii! Să ne luminăm cu
prăznuirea şi unul pe altul să ne îm-
brăţişăm. Să zicem fraţilor şi celor
ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate
pentru Înviere şi aşa să strigăm:
Hristos a înviat din morţi cu
moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dă-
ruindu-le!” 
Dragii mei cititori, vă doresc
sărbători fericite! Vă iubesc!

Preot dr. Cristian Boloş

DIrECTor
Szasz Lorand

DIrECTor
EDITorIAL

Voicu D. Rusu
EDITor

CoorDoNATor
Victor  

Constantinovici

Director fondator
Ion Bledea

rEDACţIA şI ADMINISTrAţIA:
Bulevardul Transilvania nr.3
TELEFON/FAx: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro
DIrECTor PUBLICITATE: Ioan Timiș
PUBLICITATE: Bogdan Tulbure, Alexandra
Ardelean
DIrECTor ECoNoMIC: Cătălin Filip

rEDACTor şEf
Ciprian Bâtea

rEDACTor şEf-ADjUNCT
Florin Dura

rEDACTorI
Lorena Georgi, Pavel Prodaniuc, 
Silvia Spanciu, Silvia Cseh, 
Dumitru Țimerman, Teodor Curpaș,
Florin Mureșan, Daniel Chiorean 
CoLABorATorI
Ioan Raţiu, Ovi diu Suciu, Tiberiu
Sabo, Valeriu Ioan ISSN 1221-0102

ABoNAMENTE se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).

DISTrIBUțIE: Sebastian Bumb

Tipărit la 
SC Solpress SRL 

Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRLTEhNorEDACTArE : Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu, Daniel Chiorean

DIrECTor  GENErAL GAZETA DE NorD VEST & NorD VEST TV: răZVAN MIrCEA GoVor

CorECTUră: Ştefan Chiş

Tot Traian Băsescu, pe 11 februarie 2014:
lucrurile merg prost „datorită incompe-
tenţei guvernului”. Iar pe 17 februarie
2014: „Datorită minciunilor pe care le-
au spus...

Eugen Nicolăescu, fost minis-
tru al Sănătăţii (6 aprilie 2013, Realitatea
TV): „Sunt mici sincope în anumite spi-
tale, dar acelea nu se datorează Ministe-
rului Sănătății, ci unor oameni”.

Klaus Iohannis, primarul Si-
biului (9 aprilie 2013, Antena 3):
“Această situaţie gravă nu se datorează po-
liticilor USL, ci se datorează politicilor
din vremea guvernărilor PDL”.

Alina Gorghiu, deputat PNL

(23 mai 2013, RTV): „M-am simţit le-
zată datorită acuzaţiilor aduse de domnul
Moisescu”.

Sindicalistul Marius Nistor
(11 ianuarie 2013, Antena 3): „Datorită
atitudinii unor astfel de parlamentari, im-
aginea Parlamentului este dezastruoasă”.

Mariana Câmpeanu, fost mi-
nistru al Muncii, ne înşira (20 ianuarie
2014, Antena 3) nenorocirile care i se pot
întâmpla „datorită stresului şi linşajului la
care sunt supusă”.

Sorin Ilieşiu, senator ex-
PNL (22 ianuarie 2014, Antena 3):
„Datorită acestei crize politice, creşte-
rea economică este frânată.”

Sergiu Andon, fost deputat
PC (28 februarie 2014, România
TV): „Regimul Ianukovici s-a năruit
datorită acuzaţiilor de corupţie”.

Elena Băsescu, europarla-

mentar ex-PDL (7 martie 2014, Pro
TV): „Am născut prematur datorită
unei afecţiuni”.

Maria Grapini, ex-ministru
PC (18 martie 2014, Antena 3): „Ro-
mânia nu este luată în seamă datorită
politicii din ultima vreme”.

Generalul Corneliu Dobri-
ţoiu, senator PNL (2 aprilie 2014,
Antena 3): “Tot procesul legislativ
este îngreunat datorită unor legi am-
bigue”.

Bonus: o repetiţie de toată
frumuseţea din partea lui Călin Po-
pescu Tăriceanu, preşedintele Senatu-
lui (2 martie 2014, Antena 3):
„Pentru PNL va urma următorul in-
succes la alegerile prezidenţiale”.

Celor menţionaţi, dar şi
multor altora, nu le-ar strica să mai
pună mâna pe o carte de gramatică!

Datorită
urmare din pagina 1

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

GAZETA DE
NORD-VEST

preia anunţuri
pentru

ROMÂNIA
LIBERĂ
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Lumina şi spiritul sfânt al sărbătorilor de
Paşti să vă lumineze sufletele şi casele! 

Hristos cel Înviat să vă dăruiască sănătate 
şi să vă călăuzească paşii spre bine, bunăstare,

împăcare şi fericire alături de cei dragi!
Sărbători fericite!

AJOFM Satu Mare, 
director Marcel Maruşca

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte trans-
mitem tuturor locuitorilor judeţului care 

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

Hristos a Înviat!
Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă Satu Mare, 
inspector şef col. Dan Gheorghe

Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşte 
să coboare peste noi toţi bucurii duhov

niceşti, pace şi bună înţelegere, iar Hristos
cel Înviat să ne dăruiască sănătate şi întru

toate bună sporire. 
Paşte Fericit!
Biroul Vamal Halmeu, 

şef Mihai Chiş

Sfintele sărbători
de Paşti să ne

aducă linişte şi
pace, sănătate,

bucurii şi fericire
tuturor. Să aveţi

puterea să fiţi
mereu mai buni,

mai plini de
dragoste, iar 

Lumina Sfântă
să coboare în

casa şi în sufletul
vostru. 

Hristos a înviat! 
Biroul Vamal

de Interior
Satu Mare, 

şef Ioan Sabău

Lumina bucuriei, speranţa
visului împlinit şi Vestea

Mare a Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos să se

pogoare în sufletul 
şi casele tuturor. 

Sărbători Fericite, 
sănătate şi bucurii! 

APIA Satu Mare, 
director Gabriel Leş

Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşti 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!

Sărbători luminoase cu bucurie, alături 
de cei dragi!

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate, 

director Georgeta Pop

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! 

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, director Nicolae Dumuţa

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă
în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece

aceste clipe magice alături de cei dragi. 
Hristos a Înviat!
Casa Judeţeană de Pensii, 

director Eugenia Sabou

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 spirituale şi să

vă însoţească paşii pe drumul vieţii. 
Paşte Fericit!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Pu-
blice Satu Mare, director Mircea Ardelean

În aceste clipe de sărbătoare urăm tuturor
concetăţenilor noştri care aşteaptă vestea 

Învierii lui Isus Hristos multă fericire 
şi sănătate, transmiţându-le un salut frăţesc

şi creştinesc: 
Hristos a Înviat!

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Satu Mare, 

inspector şef cms. şef Constantin Taloş
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Criză de personal la Poliţia Locală
8 Din cauza salariilor mici, sătmărenii nu sunt interesaţi să devină poliţişti locali

Peste o treime din organi-
grama Poliţiei Locale Satu
Mare este neocupată, dar nu

din cauza blocării posturilor, ci din
cauza lipsei de interes a sătmăreni-
lor de a se încadra în această struc-
tură, a arătat directorul Poliţiei
Locale Satu Mare, Ioan Precup, în
cadrul şedinţei Consiliului Local.
Tot în şedinţa de ieri, consilierii lo-
cali au votat rectificarea bugetului
local al municipiului Satu Mare, al
bugetelor instituţiilor subordonate
şi al societăţii Transurban. Ionuţ
Bujor a fost desemnat preşedinte al
Consiliului de Administraţie al so-
cietăţii Apaserv SA. Primarul
Dorel Coica şi-a exprimat convin-
gerea că, în ciuda tinereţii recla-
mate de consilierul Butka Gergo,
datorită pregătirii şi experienţei
sale, Ionuţ Bujor va putea face faţă
provocărilor care le impune noua
sa funcţie. Consilierii locali au mai
aprobat rezultatele finale ale eva-
luării managementului aplicat la
Casa de Cultură G.M. Zamfirescu
şi la Filarmonica Dinu Lipatti, pre-
lungind contractele directorilor
Gheorghe Molnar şi Fatyol Ru-
dolf.

Salarii considerate
prea mici

La discuţiile pe marginea
proiectului privind modificarea
unor funcţii de execuţie în organi-
grama Poliţiei Locale, consilierul
Nits Janos a ridicat problema postu-
rilor neocupate. Directorul Poliţiei
Locale Satu Mare, Ioan Precup, a
arătat că din cele 150 de posturi cu-
prinse în organigramă sunt ocupate
doar 91. Potrivit sursei citate, criza
de personal se datorează lipsei de in-
teres a sătmărenilor faţă de funcţia

de poliţist local din cauza salarizării
neatractive, majoritatea poliţiştilor
locali având salarii de 750 lei. La un
concurs organizat în urmă cu o săp-
tămână pentru ocuparea a cinci pos-
turi de poliţişti locali s-a reuşit
încadrarea unei singure persoane, a
adăugat directorul Precup. Primarul
Dorel Coica a declarat că trebuie gă-
sită o soluţie pentru stimularea fi-
nanciară a poliţiştilor locali,  astfel
încât să fie încadrate toate posturile
din organigramă. Primarul Coica a

mai arătat că, în cazul în care poliţi-
ştii locali ar avea salarii similare cu
cele ale poliţiştilor naţionali, cu care
execută împreună misiuni, nu ar mai
exista criză de personal în Poliţia Lo-
cală.

noi restricţii 
pentru traficul greu

Consilierii locali au aprobat
contribuţia proprie a Primăriei în ca-
drul proiectelor vizând reabilitarea

Colegiului Naţional Doamna Stanca
şi efectuarea de reparaţii capitale la
Şcoala Gimnazială nr.10. De aseme-
nea, au fost adoptate o serie de modi-
ficări şi completări a Hotărârii
nr.13/30.01.2014 privind reglemen-
tarea circulaţiei în municipiul Satu
Mare a autovehiculelor cu masa ma-
ximă autorizată de peste 3,5 tone.
Modificările şi completările aduse la
regulament au constat în: modifica-
rea traseului de tranzit pentru traficul
greu, eliberarea nominală a autoriza-

ţiilor, respectiv decizia de a nu mai
elibera autorizaţii de acces cu valabi-
litate mai mare de 24 ore pentru zona
A în cazul autovehiculelor cu masa
totală maximă autorizată mai mare de
7,5 tone.

La finalul şedinţei, primarul
Dorel Coica, viceprimarii Radu Roca
şi Marcela Papici, precum şi liderii
grupurilor de consilieri ai partidelor
reprezentate în Consiliul Local le-au
urat sătmărenilor sărbători pascale fe-
ricite alături de cei dragi.

SzASz lorAnd

ŞEDINŢĂ. Consilierii locali sătmăreni au fost extrem de operativi ieri

Un nou caz de botulism a
fost înregistrat recent la Satu Mare.
Este vorba despre un tânăr de numai 17
ani, fratele celui care în urmă cu câteva
zile a fost diagnosticat cu aceeaşi boală.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Spi-
talului Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu
Mare, Constantin Demian, este vorba
despre un caz mai uşor decât cel ante-
rior, iar tânărul bolnav se află internat
la Secţia de boli infecţioase unde este
ţinut sub supraveghere medicală.

Cum în România nu mai

există nicăieri ser antibotulinic, ulti-
mele trei fiole fiind administrate frate-
lui său, pentru tânărul de 17 ani a fost
comandat medicamentul din Polonia.
“Conducerea Spitalului Judeţean a
făcut demersurile necesare şi cu ajuto-
rul  Ministerului Sănătăţii, azi (n.r. -
ieri) medicamentul a ajuns la Satu
Mare. Polonia a fost singura ţară din
Comunitatea Europeană care a mai
avut în stoc ser antibotulinic”, a mai
afirmat reprezentantul SJU. 

Florin Dura

Al doilea caz de botulism 
la Satu Mare

În scopul menţinerii
trendului actual de reducere a nu-
mărului de victime ale accidente-
lor de circulaţie, din categoria
pietonilor şi bicliştilor, la nivelul
Inspectoratului de Poliţie Jude-
ţean (IPJ) Satu Mare a fost dema-
rată ieri o campanie de prevenire
şi conştientizare a acestor catego-
rii de participanţi la trafic cu pri-
vire la necesitatea şi
obligativitatea purtării vestei re-
flectorizante. Astfel, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Satu Mare şi
a Autorităţii Teritoriale de Or-
dine Publică Satu Mare au fost
achiziţionate 1.000 de veste re-
flectorizante care vor fi distribuite
bicicliştilor, mopediştilor şi căru-
ţaşilor, atât din mediul urban cât
şi rural prin intermediul lucrăto-
rilor de poliţie. 

În acest an au fost înre-
gistrate 46 de accidente rutiere,
soldate cu şapte morţi. Din feri-
cire, numărul bicicliştilor impli-
caţi în astfel de evenimente este
mai mic faţă de anul trecut, dintre
care unul a fost rănit grav, spre de-
osebire de aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut, când s-au înregistrat
doi răniţi grav în această catego-

rie. În ceea ce priveşte numărul ac-
cidentelor cu pietoni, acestea au
scăzut la cinci faţă de cele opt în-
registrate în 2013, în schimb a
crescut numărul celor decedaţi, de
la zero în 2013 la două în acest an.

La prima acţiune desfăşu-
rată ieri, în zona Pieţei de vechi-
turi, alături de poliţiştii rutieri în
municipiul Satu Mare a participat
preşedintele Consiliului Judeţean

Satu Mare, Adrian Ştef, şi adjunc-
tul şefului inspectoratului pe linie
de ordine publică, comisar şef
Florentin Vlad. Participanţii la
trafic vizaţi au fost cei neechipaţi
corespunzător, ocazia cu care au
fost sancţionaţi cu un avertis-
ment, primind în acelaşi timp şi o
vestă reflectorizantă pentru a fi vi-
zibili pe timp de noapte sau în
condiţii meteo nefavorabile.

Pavel Prodaniuc

Veste reflectorizante în loc de amenzi pentru 
biciclişti

Cu toate că vânzările mie-
lor în Piaţa de vechituri merg destul
de bine, preţul acestora a scăzut ieri
până la 11 lei/kg viu. Acest lucru se
datorează faptului că au fost aduşi
peste 500 de miei spre vânzare.
Cum numărul cumpărătorilor nu a
fost atât de mare comparativ cu nu-
mărul mieilor, a dus la scăderea pre-
ţului. Astfel, la primele ore ale
dimineţii, crescătorii de miei cereau
13 lei/kg. Apoi, în jurul orei 10.00
preţul a scăzut la 12 lei/kg, iar două
ore mai târziu s-au vândut miei şi cu
11 lei/kg. 

Chiar dacă fermierii se

plâng că nu sunt vânzări sau că sunt
mai slabe decât anul trecut, măcela-
rii nu au avut timp de odihnă. Ast-
fel, miercuri au fost sacrificaţi
aproape 150 de miei, iar ieri, până la
ora 11.00, erau deja sacrificaţi circa
70, potrivit datelor furnizate de re-
prezentanţii ADP. Sacrificarea mie-
lor de Paşte în Piaţa de vechituri va
continua azi, până la ora 18.00, şi
mâine, până la ora 14.00, după care
punctul se va închide. Potrivit esti-
mărilor făcute de măcelari, până de
Paşte vor fi sacrificaţi în această lo-
caţie peste 600 de miei. 

Florin Dura

Preţul mieilor a scăzut la 11 lei/kg
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Sute de sătmăreni vor avea o
masă mai bogată cu ocazia
sărbătorilor pascale graţie

Iepuraşului Nord Vest TV. Ast-
fel, peste 200 de pachete au fost
oferite de către Consiliul
Județean, Primăria Satu Mare şi
Instituţia Prefectului, alături de
alte instituții şi oameni de bine.
Ajunsă la cea de-a V-a ediție, prin
Campania “Coşul de Paşte” con-
ducerea Nord Vest TV a dorit să
menţină tradiţia şi în acest an,
împărţind bucurii şi zâmbete ală-
turi de tradiționalul coş cu bu-
cate tradiţionale pentru masa de
Paşte. Pentru că Nord Vest TV
este “Televiziunea care te res-
pectă!”, conducerea postului re-
gional şi-a respectat sloganul şi
le-a oferit tuturor un moment ar-
tistic susţinut de interpreţii de
muzică populară Maria Tripon şi
Petrică Mureşan, care au inter-
pretat mai multe pricesne.

Autorităţile, alături
de persoanele 
în nevoie

Acţiunea a fost sprijinită
atât de instituţiile statului cât şi
de oameni de afaceri care au dorit
să vină în sprijinul persoanelor
aflate în nevoie. Astfel, în cadrul
emisiunii “ora adevărului”, care a
fost transmisă ieri pe Nord Vest
TV, au participat, alături de mo-
deratorul emisiunii Victor con-
stantinovici, mai mulţi
reprezentanţi ai instituţiilor pu-
blice, respectiv preşedintele şi vi-
cepreşedintele consiliului
Judeţean, Adrian ştef şi mircea
Govor, prefectul Eugeniu Avram,
viceprimarii municipiului Satu
mare, radu roca şi marcela pa-
pici, alături de consilierul local
cosmin raţiu şi de directorul
casei Judeţene de pensii Satu

mare, Eugenia Sabou. Alături de
aceştia au contribuit serios nume-
roşi oameni de afaceri sau per-
soane fizice de bine, care au dorit
ca prin gestul lor şi prin interme-
diul Nord Vest TV să aducă mai
multe zâmbete şi mai multă lu-
mină în casele persoanelor nevo-
iaşe cu ocazia Sfintelor Sărbători
de paşte. 

prefectul Eugeniu Avram
a ţinut să mulţumească atât con-
ducerii televiziunii Nord Vest TV
cât şi persoanelor care au contri-
buit la această acţiune, precizând
că prin astfel de gesturi se aduce
un plus de lumină în sufletele
celor nevoiaşi. “mă bucur foarte
mult că sunt astăzi alături de
dumneavoastră. Aş vrea să felicit,
în primul rând, televiziunea Nord
Vest TV pentru faptul că organi-
zează acest eveniment şi este a V-
a ediţie. şi vreau să le mulţumesc
acelor persoane care fac posibil
un eveniment în care pensionarii
să poată primi câte un coş de
paşte. Tuturor le mulţumesc pen-

tru că participă activ la viaţa co-
munităţii noastre şi, mai departe,
vă asigur de tot sprijinul şi de
toată consideraţia mea!”, a decla-
rat prefectul Eugeniu Avram. 

CJ, un partener 
al sătmărenilor

preşedintele consiliului
Judeţean, Adrian ştef, a ţinut să
mulţumească conducerii Nord
Vest TV pentru că a acceptat să
promoveze astfel de acţiuni cu ca-
racter social, prin care consiliul
Judeţean vrea să atragă mai multe
instituţii şi oameni de afaceri cu
suflet mare. “Aş vrea să îi mulţu-
mesc domnului director răzvan
Govor şi colectivului minunat de
la televiziunea Nord Vest TV
pentru toate aceste acţiuni pe
care le derulează în municipiul şi
în judeţul Satu mare. Vedem că

de fiecare dată în momentele im-
portante din viaţa comunităţii
sătmărene televiziunea Nord Vest
TV este alături de noi în astfel de
acţiuni, în care consiliul Jude-
ţean este partener. Încercăm prin
acest mic pachet să aducem un
zâmbet pe feţele dumneavoastră.
Ba, mai mult, este un mesaj prin
care consiliul Judeţean vrea să
atragă în asemenea proiecte şi alte
instituţii şi alte firme şi oameni
de bine din judeţ. Eu cred că
putem să fim mai buni, şi de
multe ori cu un zâmbet şi cu o
vorbă bună putem să aducem fe-
ricire în sufletul sătmărenilor”, a
precizat Adrian ştef. 

Vicepreşedintele consi-
liului Judeţean, mircea Govor, a
precizat că astfel de acţiuni au
menirea de a aduce mai multă bu-
curie în sufletele sătmărenilor.
“Îmi face o plăcere deosebită că în
Săptămâna mare a paştelor să fim

împreună cu toţii. Am făcut tot
posibilul, împreună cu domnul
Adrian ştef, ca să susţinem ase-
menea evenimente. Este pentru
mine o plăcere deosebită să mă
întâlnesc cu atâţia oameni, în-
seamnă că emisiunea ora adevă-
rului este foarte urmărită şi îl
felicit pe Victor constantinovici
pentru acest lucru. cum de altfel
felicit întreaga echipă de la
Nord Vest TV, inclusiv pe răz-
van Govor. le mulţumesc pen-
tru aceste acţiuni, în care au
intrat instituţii şi oameni de
bine. Este o acţiune comună
pentru cetăţenii din judeţul
Satu mare în care fiecare a con-
tribuit cu ce a putut. Vreau ca
împreună cu colegul meu
Adrian ştef, cu care facem o
echipă foarte unită, să contri-
buim la bunăstarea sătmărenilor
şi la dezvoltarea judeţului Satu
mare”, a conchis mircea Govor.

ÎN cADrUl cAmpANIEI “coşUl DE pAşTE”

Iepuraşul Nord Vest TV a făcut fericiţi
sute de sătmăreni
8 consiliul Județean, primăria Satu mare şi Instituţia prefectului, alături de alte instituții şi oameni de bine, le-au
oferit pensionarilor tradiționalele bucate pentru masa de paşti
CIPRIAN BÂTEA

ATITUDINE. Conducerea Consiliului Judeţean a fost în mijlocul sătmărenilor

Acţiunea a fost sprijinită de instituţii şi de oamenii de afaceri din judeţ

Primăria, întotdeauna alături de sătmăreni
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SC Intercompany SRL
urează tuturor sătmărenilor, angajaţilor şi

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

Hristos a Înviat!

Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşti 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!

Sărbători luminoase cu bucurie, 
alături de cei dragi!

Hotelul Aurora

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!

Zirmer Bud SRL, hotelurile Dana I
şi Dana II

Lumina şi spiritul sfânt al sărbătorilor de
Paşti să vă lumineze sufletele şi casele! 

Hristos cel Înviat să vă dăruiască sănătate şi
să vă călăuzească paşii spre bine, bunăstare,

împăcare şi fericire alături de cei dragi!
Sărbători fericite!

SC Metalpet SA

Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşte 
să coboare peste noi toţi bucurii 

duhovniceşti, pace şi bună înţelegere, 
iar Hristos cel Înviat să ne dăruiască sănătate

şi, întru toate, bună sporire. 
Paşte Fericit!

Restaurantul Poiana Codrului 

Sfintele sărbători de Paşti să ne aducă linişte şi pace, sănătate, bucurii
şi fericire tuturor. Să aveţi puterea să fiţi mereu mai buni, mai plini de

dragoste, iar Lumina Sfântă să coboare în casa şi în sufletul vostru. 
Hristos a înviat! 

Spitalul Municipal Carei, 
director Elisabeta Raţ

Lumina blândă a Învierii Domnului 
Iisus Hristos să vă strecoare în suflete 

pace şi linişte divină.
Vă doresc să aveţi parte de prosperitate, 
bucurie şi împlinirea tuturor dorinţelor.

Hristos a Înviat !
D.G.A.S.P.C. SATU MARE

DIRECTOR GENERAL,
APAN OCTAVIAN VASILE

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

angajaţilor şi colaboratorilor noştri multă fe-
ricire şi binecuvântare. De sfintele sărbători

pascale vă dorim bucurie creştinească reală şi
bucurie în reîntâlnirea, la mese îmbelşugate,

cu cei dragi! 
Banca Transilvania, 

Sucursala Satu Mare, 
director regional Ioan Vidrean

Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului nostru Isus Hristos 
îmi oferă plăcutul prilej de a adresa tuturor celor care acum 

sărbătoresc Paştele şi familiilor lor cele mai calde urări de sănă-
tate şi prosperitate, lumină şi pace în case şi în suflete. Învierea lui 

Hristos să însemne pentru noi toţi o renaştere a credinţei şi
a speranţei pentru un viitor mai bun pentru familiile noastre.

OMV Petrom 
manager regional Ioan Ţou
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Prefectul Eugeniu Avram premiază 
performanţa şcolară
8 Instituţia Prefectului a felicitat un număr de patru elevi care s-au clasat pe primul loc la olimpiadele naţionale

Prefectul Eugeniu Avram a in-
vitat ieri la sediul instituţiei pe
care o reprezintă un număr de

patru elevi sătmăreni, care au obţi-
nut locul I la olimpiadele naţionale.
Acţiunea se înscrie într-un şir mai
lung de activităţi menite să încura-
jeze performanţele şcolare. Prefectul
Avram s-a declarat încântat de rezul-
tatele obţinute de elevii sătmăreni,
încurajându-i să lupte în continuare
pentru viitorul lor şi, implicit, al
ţării. “O spun din tot sufletul că vă
apreciez foarte mult pentru rezulta-
tele muncii voastre. Ne bucurăm şi
ne mândrim cu dumneavoastră pen-
tru rezultatele obţinute la olimpia-
dele şcolare. V-aţi dovedit şi
dumneavoastră dar şi tuturor colegi-
lor dumneavoastră că se pot obţine
astfel de performanţe prin muncă.
Nu îmi rămâne decât să îmi exprim
satisfacţia şi bucuria că îmi sunteţi
oaspeţi”, a declarat prefectul Eugeniu
Avram. 

În continuarea evenimentu-
lui, Eugeniu Avram a stat de vorbă
amical cu fiecare premiant, încura-
jându-i să îşi spună secretul succesului
lor, precum şi eventuale recomandări
pentru colegii lor. Prefectul judeţului
i-a recompensat cu câte o diplomă,
care are menirea să le ofere olimpicilor
sătmăreni un loc aparte în rândurile
comunităţii. Astfel, a fost premiată
Octavia Zelic, elevă în clasa a VI-a de
la Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”
din Satu Mare, pentru locul I obţi-
nut la Olimpiada Naţională de Edu-
caţie Tehnologică, alături de
profesoara Doina Feher. un alt re-
zultat remarcabil a fost obţinut de
către Nagy Barbara Ivette, elevă în
clasa a XII-a la Liceul de Arte Aurel
Popp din Satu Mare, care s-a remar-
cat prin premiul I la Olimpiada Na-
ţională de Arte Vizuale - Secţiunea
grafică - sub coordonarea profesoarei
Lola Scripor. Fabian Armin Vicen-
tius, elev în clasa a IX-a la Liceul
Teologic Romano-Catolic “Ham
Janos” din Satu Mare, a obţinut pre-
miul I şi premiul special la Olim-

piada Naţională de Religie, graţie şi
profesoarei Trepszker Erika. Careiul
a demonstrat din nou că are un învă-

ţământ puternic prin Kovacs Peter -
elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic
din Carei, care a obţinut premiul I la

Olimpiada Naţională de Limba Ma-
ghiară, sub coordonarea profesoarei
Szabo Csilla.

ciPriaN bâtea

PREMIERE. Performanţele elevilor sătmăreni apreciate de prefectul Avram

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:

Cei 11 copii de la Casa de
tip familial “Iris” din Berindan s-au
pregătiti ieri pentru a primi cum se cu-
vine Sărbătorile de Paşte. Aceştia au
vopsit ouă, au făcut cozonaci şi au pri-
mit cadouri. Acţiunea a fost organi-
zată cu sprijinul Organizaţiei Judeţene
de Femei a PSD Satu Mare, a Organi-
zaţiei Locale de Femei a PSD Odoreu,
alături de Primăria şi Consiliul Local
Odoreu.

Acţiunea a adus bucurie în
sufletele copiilor, care s-au simţit bine
împreună vopsind ouă şi făcând cozo-
naci. Toate cele necesare pentru acest
lucru au fost oferite de femeile social-
democrate sătmărene, care în plus le-
au oferit şi câte un iepuraş de ciocolată
în dar de Paşte. Preşedintele Organi-
zaţiei Judeţene de Femei a PSD Satu
Mare, Paula Mare, a declarat că prin
această acţiune s-a încercat şi s-a reuşit
să-i facă pe copiii acestui centru să se
simtă ca într-o familie, să se bucure
împreună de apropierea sărbătorii În-
vierii Mântuitorului. De asemenea, şi

preşedintele Organizaţiei Locale de
Femei a PSD Odoreu, Călina Boitor,
a arătat că prin această acţiune s-a
dorit să fie creat un mediu familial
pentru copiii de la Casa “Iris” din Be-
rindan, ca aceştia să întâmpine cu bu-
curie Sărbătorile de Paşte. 

La rândul său, primarul co-
munei Odoreu, Dumitru Pop, pre-
zent la eveniment, şi-a exprimat
satisfacţia că, prin intermediul acţiunii

femeilor social-democrate, a fost
adusă o bucurie în sufletelor copiilor
de la acest centru care au simţit astfel
frumuseţea pregătirii pentru Sărbăto-
rile Pascale.

Copiii au mulţumit pentru
darurile primite şi şi-au exprimat bu-
curia că au putut întâmpina sărbătoa-
rea Învierii Domnului într-un cadru
cald, familial.

Florin Dura

Pregătiri de Paşte la Casa “Iris” din Berindan

Organizaţia Municipală a
TSD Satu Mare a organizat joi o ac-
ţiune specifică Sărbătorilor Pascale, sub
numele “Iepuraşul PSD”. La aceasta au
contribuit un grup de aproximativ 30
de tineri, care alături de iepuraş au îm-
părţit cadouri specifice Paştelui copiilor
din mai multe zone ale municipiului
Satu Mare, aceştia gustând din plin în-
tâlnirea cu iepuraşul. “Scopul principal
al demersului nostru de astăzi a fost să
determinăm copiii să zâmbească, motiv
pentru care am adus iepuraşul cu noi,
care le-a oferit pe lângă ciocolăţele şi
momente amuzante. În mod simbolic,
iepuraşul anunţă venirea vremurilor
frumoase şi calde, reînvierea naturii,
aduce noroc, bucurie şi mesajul creştin
al Învierii Domnului. Cu această ocazie
Organizaţia Municipală a TSD Satu

Mare urează tuturor sătmărenilor săr-
bători fericite, multă sănătate, bucurie
şi mult noroc. Paşte Fericit!“, a declarat

Ionuţ Bujor, preşedintele Organizaţiei
Municipale Satu Mare a TSD.

Szasz Lorand

Iepuraşul PSD a trecut pe la copiii sătmăreni

La apropierea Sfintelor Săr-
bători de Paşte angajaţii Casei Jude-
ţene de Pensii Satu Mare au strâns
mână de la mână şi au oferit cadouri
de Paşte copiilor de la Casa de Tip Fa-
milial “Felicia”. Directorul Casei Jude-
ţene de Pensii, Eugenia Sabou, a găsit
un nou prilej pentru a se apropia de
copiii institutionalizati din cadrul in-
stituţiei pe care o patronează spiritual.
Şi dacă de Crăciun, copiii au fost ca-
dorisiţi, printre altele, şi cu un aspira-
tor, acum ei s-au bucurat atunci când
camera lor de joacă s-a înfrumuseţat
cu un covor nou.  Dovada de genero-
zitate au simţit-o şi când au gustat din
cozonacii, păscuţele şi fructele pri-
mite. Bucurându-se de minunata zi
oferită de angajaţii CJP, copiii au mul-

ţumit pentru darurile primite şi au
promis că vor fi cuminţi. 

Florin Dura

Casa de Pensii a oferit cadouri
copiilor de la Casa “Felicia”



8/ Vineri, 18 aprilie 2014FelicităriGazeta de Nord-Vest

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

tuturor locuitorilor judeţului 
care se pregătesc să celebreze 

Învierea Domnului nostru Isus Hristos.
Hristos a Înviat!

Hotel Astoria

Sărbătoarea Sfântă de Paşte să vă aducă 
lumină şi căldură în case şi suflete tuturor

celor care celebraţi Învierea Domnului, 
iar primăvara să vă însenineze gândurile

şi să vă umple de bucurie. 
Hristos a Înviat!
Supermarketul 
Super Alimente

Sfintele Paşti, cea mai mare sărbătoare de pri-
măvară a creştinilor, simbol al speranţei şi încre-
derii, ne oferă bucuria de a adresa tuturor celor
care celebrează în aceste zile Învierea Domnului

sincere urări de sănătate, fericire, prosperitate
iar viaţa să le fie o primăvară veşnică.

Sărbători Fericite! 
Motel Vraja Viilor Carei

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să
vă aducă lumină şi căldură în case şi suflete
tuturor celor care celebraţi Sfintele Paşti,
iar primăvara să vă însenineze gândurile 

şi să vă umple de bucurie. 
Sărbători Fericite! 

SC Nicovid SRL SC Septimiu SRL

urează tuturor celor care se pregătesc

acum de sărbătoare să petreacă în 

linişte şi pace, aşteptând alături de

cei dragi minunata veste a Învierii lui

Isus Hristos.

Sărbători Fericite! 

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 spirituale

şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii. 
Paşte Fericit!

Complexul Mujdeni

În aceste clipe de 
sărbătoare urăm tuturor

concetăţenilor noştri care
aşteaptă vestea Învierii lui
Isus Hristos multă fericire
şi sănătate, transmiţându-

le un salut frăţesc 
şi creştinesc: 

Hristos a Înviat!
SC Hercom SRL

SC Fuşle Security SRL
doreşte tuturor locuitorilor judeţului 

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!

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

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

SC Crisden Impex SRL

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! 

SC Vexano SRL
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Conducerea Organizaţiei Ju-
deţene Satu Mare a Partidu-
lui Social Democrat a dat

dovadă că îşi respectă doctrina, îm-
părţind în Joia Mare peste 200 de
pachete vârstnicilor din cadrul Or-
ganizaţiei Judeţene de Pensionari.
Gestul de solidaritate creştină a fost
făcut de către preşedintele Organi-
zaţiei Judeţene Satu Mare a PSD,
Mircea Govor, preşedintele execu-
tiv al Organizaţiei Judeţene Satu
Mare a PSD, Dorel Coica, prim-vi-
cepreşedintele Organizaţiei Muni-
cipale Satu Mare a PSD, Radu
Roca, preşedintele Organizaţiei Ju-
deţene de Pensionari Satu Mare a
PSD, Aurel Vaşvari, preşedintele
Organizaţiei Judeţene de Femei
Satu Mare a PSD, Paula Mare, pre-
şedintele Organizaţiei Judeţene de
Tineret Satu Mare a PSD, Raul
Băbţan, preşedintele Organizaţiei
Municipale de Femei Satu Mare a
PSD, Manuela Rogoz, respectiv
preşedintele Organizaţiei Munici-
pale de Tineret Satu Mare a PSD,
Ionuţ Bujor. La eveniment a fost şi
conducerea Asociaţiei Judeţene a
Pensionarilor, în frunte cu preşe-
dintele Livia Haidu.  

Recunoştinţă din partea
liderilor PSD

Preşedintele Organizaţiei
Judeţene Satu Mare a PSD, Mircea

Govor, i-a mulţumit preşedintelui
Organizaţiei Judeţene de Pensionari a
PSD, Aurel Vaşvari, pentru “colabo-
rarea excepţională”, felicitându-l pen-
tru faptul că “a reuşit să facă din
această Organizaţie una excepţional
de bună, printre cele mai puternice
din ţară”. De asemenea, Mircea Govor
a precizat că formaţiunea politică pe
care o reprezintă va fi mereu alături de
pensionari, care şi-au adus de-a lungul
vieţii aportul la bunăstarea ţării. “La
iniţiativa mea şi a colegilor mei am
vrut să fim astăzi împreună pentru a
vă oferi un mic pachet cu produse tra-
diţionale de Paşte. Este vorba despre
Asociaţia Pensionarilor din judeţul
Satu Mare şi Organizaţia Seniorilor
PSD. La fel ca şi în fiecare an ne-am
întâlnit înaintea fiecărei mari sărbă-
tori şi mă bucur că am şi acum această
posibilitate. M-am gândit că relaţia
între instituţia pe care o conduc şi
dumneavoastră trebuie să fie una cât
se poate de apropiată. Noi, Partidul
Social Democrat, suntem partidul
care este alături de cei mulţi, de pen-
sionari, de oameni aflaţi în nevoie. Şi,
din păcate, în România majoritatea
oamenilor au nevoie de ajutorul nos-
tru. Vă mulţumesc pentru că existaţi,
am un respect deosebit pentru dum-
neavoastră, pentru tot ce aţi făcut de-
a lungul vieţii. Bineînţeles, şi părinţii
mei sunt pensionari şi ştiu foarte bine
ce înseamnă să fii pensionar în Româ-
nia. Şi vreau să vă doresc din suflet să
aveţi parte numai de bucurii şi de viaţă
bună. Să fiţi sănătoşi, în primul rând!

Să vă bucuraţi de familia dumnea-
voastră şi să aveţi sărbători frumoase
în pace, linişte şi un Paşte Fericit.
Hristos a Înviat!”, a declarat Mircea
Govor. 

Mulţumiri şi apel 
la solidaritate

Preşedintele Organizaţiei
Judeţene de Pensionari a PSD, Aurel
Vaşvari, a militat pentru solidarita-
tea tuturor pensionarilor, indiferent
de simpatiile politice. Liderul pen-
sionarilor social-democraţi şi-a ma-

nifestat recunoştinţa pentru acţiu-
nile cu caracter social întreprinse de
către conducerea judeţeană a PSD.
“Vreau să vă mulţumesc pentru că
sunteţi alături de noi şi pentru că ne
sprijiniţi. Sunt sigur că ne veţi spri-
jini şi în continuare. Organizaţia
noastră este destul de puternică, una
dintre cele mai puternice din ţară.
Luptăm în continuare pentru a ne
creşte numărul. Avem o bună cola-
borare cu Asociaţia Pensionarilor
din judeţul Satu Mare, condusă de
doamna Livia Haidu, şi să fie sigură

că şi în continuare îi vom sprijini ne-
condiţionat şi le vom oferi cele mai
bune condiţii. Vreau să îi urez dom-
nului preşedinte Mircea Govor
multă sănătate din partea noastră
pentru tot ce a făcut şi va face pentru
noi şi celor din sală le urez Sărbători
Fericite şi să dea Bunul Dumnezeu
linişte şi pace în casele tuturor, să fie
bine pentru toţi. De asemenea, le
urez tuturor pensionarilor, indife-
rent de apartenenţa politică, sărbă-
tori fericite şi numai bine!”, a arătat
Aurel Vaşvari. 

Solidaritate creştină în Săptămâna Mare
8 Conducerea Organizaţiei Judeţene Satu Mare a PSD a împărţit în Joia Mare sute de pachete
cu bucate tradiţionale de Paşte
Ciprian Bâtea

SOLIDARITATE. Liderii social-democraţi nu au uitat de pensionarii sătmăreni



Licitație pentru vânzarea de terenuri pentru
spații de cazare și restaurante la Luna Șes
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Primăria orașului Negrești-
Oaș a stabilit data licitației
deschise cu strigare pentru

vânzarea de terenuri în zona turis-
tică Luna Șes. Licitația va avea loc
în data de 19 mai 2014,  la ora
11.00, la sediul Primăriei orașului
Negrești-Oaș. 

Primăria oraşului Negreşti-
Oaş scoate la licitație un număr de
17 loturi de terenuri în cea mai bună
zonă a stațiunii turistice Luna Şes, în
zona cuprinsă între schitul mănăsti-
resc Luna Şes şi baza pârtiei de schi,
de-a lungul drumului de acces. Lo-
turile au fiecare câte 20-30 ari, prețul
de pornire a licitației fiind de 3.000
de euro/ ar. Aceste terenuri sunt des-
tinate exclusiv persoanelor juridice
care doresc să construiască spații de
cazare (pensiuni agroturistice, hote-
luri, moteluri) sau restaurante.
”Aceste 17 loturi pe care le scoatem
acum la licitație, care sunt destinate,
în exclusivitate, persoanelor juridice
care doresc să investească la Luna
Şes. De când ne-am anunțat intenția
s-au interesat multe firme despre
oportunitatea de a investi în zonă,
ceea ce este un semnal foarte impor-
tant pentru noi. Sper ca la licitația
care va avea loc în 19 mai să parti-
cipe cât mai mulți investitori”, a de-
clarat primarul Aurelia Fedorca. 

Dacă la licitația din 19 mai
2014 nu vor fi vândute toate cele 17
loturi de teren, o altă licitație va fi or-
ganizată peste două săptămâni. 

În acest an, Primăria
Negreşti-Oaş va scoate la licitație şi
terenuri destinate construcției de ca-
bane sau pentru alte activități. Din
fondurile care vor fi adunate din
vânzarea de terenuri, conducerea
Primăriei Negreşti-Oaş vrea să fina-
lizeze construcția stațiunii Luna Şes.

Proiectul stațiunii Luna Şes prevede
finalizarea pârtiei de schi, iar în pa-
ralel atragerea de fonduri şi demara-
rea unor investiții pentru
amenajarea de spații destinate unor
sporturi care pot fi practicate în
toate sezoanele. 

Condițiile de desfăşurare a

licitației sunt cele prevăzute în Re-
gulamentul de organizare şi
desfăşurare a licitației şi Caietul de
sarcini, documente care pot fi
achiziționate contra sumei de 200 lei
de la sediul Primăriei Negreşti-Oaş,
situat pe strada Victoriei nr. 95-97,
de la Serviciul proiecte şi achiziții

publice. Informații suplimentare se
pot solicita la numerele de telefon
0261.854.845 int.113 sau 105. Per-
soana de contact: Keresztszegi Nicu-
lina - şef serviciu proiecte şi achiziții,
telefon 0740.084.412; Grigoraş
Ioan Radu – secretar, telefon
0745.357.373.

Gazeta de Nord-Vest   

INVESTIŢIE. Primarul Aurelia Fedorca spune că cele 17 loturi sunt în cea mai bună zonă de la Luna Șes

Liga Tinerelor Social-De-
mocrate Satu Mare, alături de ie-
puraşul PSD, le-au oferit ieri
cadouri dulci copiilor de la Casa
de Tip Familial “Teodora”, din
Noroieni, şi Casa de Tip Familial
“Alexandra”, din Amaţi. “În spiri-
tul Sărbătorilor de Paşte, am dorit
să aducem bucurie în sufletele co-
piilor de la cele două centre şi le-
am oferit cadouri dulci cu specific
pascal. Fiind în Săptămâna Pati-
milor, ne dorim să fim mai gene-
roşi cu semenii noştri”, a declarat
preşedintele Ligii, Cristina Ilieş.
Cei 22 de copii de la cele două
case de tip familial s-au bucurat de
cadourile primite şi i-au mulţumit
iepuraşului PSD pentru că nu i-a
uitat.

Florin Dura

Serile de muzică de calitate
din cadrul Festivalului BESTFEST
2014 - Primăvara culturală careiană au
continuat miercuri la Casa Comuni-
tară Sf. Ladislau din Carei, unde a avut
loc un recital antrenant de jazz în com-
pania duetului István Gyárfás – Péter
Sárik din Ungaria. În turneul naţional
desfăşurat în ultimele două săptămâni
în România, aceştia au poposit şi la
Carei. Cei doi instrumentişti au creat
o atmosferă superbă şi au avut parte de
un răspuns pe măsură din partea pu-
blicului numeros aflat în sală. 

Departe de a fi o simplă re-
prezentaţie de jazz, artiştii au alternat
ritmurile, stilurile, intensitatea şi nuan-
ţele reuşind să menţină buna dispoziţie
timp de aproape două ore. Micile
glume şi dialogul cu publicul dintre
piese au completat reuşita evenimen-
tului. Pe lângă demonstraţiile de vir-
tuozitate din partea amândurora,
careienii au mai putut auzi şi piese cu-
noscute de jazz, bossa nova, blues din
repertoriul internaţional sau adaptări
ingenioase după Sting, Chick Corea
sau Astrud Gilberto.

Experienţa acumulată de-a
lungul timpului de cei doi şi colaboră-
rile cu nume grele din lumea jazz-ului
mondial precum George Duke, Peter
Erskine, Benny Green, Scott Hamil-
ton s-au simţit în interpretarea dezin-
voltă. Două dintre cele mai mari nume
ale jazz-ului din Ungaria au creat o at-
mosferă inconfundabilă. Seara de ne-
uitat s-a încheiat pe măsură, cu trei
bis-uri şi îndelungi aplauze, energia şi
emoţia primită de public  revenind ar-
tiştilor înzecit.

Pavel Prodaniuc

La Filarmonica “Dinu Li-
patti” Satu Mare s-au desfăşurat joi
seara momente emoţionante în me-
moria lui Ştefan Gregoroviciu, fost
director al instituţiei sătmărene. Ma-
nifestările au debutat cu dezvelirea
unui basorelief al marelui om de cul-
tură sătmărean, de către directorul
Filarmonicii Rudolf Fatyol şi Lidia
Gregoroviciu, soţia celui comemorat.
Despre personalitatea lui Ştefan Gre-
goroviciu au vorbit directorul Direc-
ţiei Judeţene de Cultură şi
Patrimoniu Satu Mare, George Vul-
turescu, soprana Nicoleta Ardelean,
profesoara Claudia Popdan şi fostul
director al Bilibliotecii Judeţene,
Gheorghe Gheorghiade. 

Ştefan Gregoroviciu a con-

dus timp de 20 de ani Filarmonica
sătmăreană în calitate de director,
între anii 1969 şi 1989, apoi din
1990 până în 2006 a fost directorul
Şcolii de Arte Satu Mare. Maestrul a
absolvit în 1963 Academia de Mu-
zică “Gheorghe Dima” din Cluj-Na-
poca la secţia canto, apoi a predat
canto la Liceul de Artă “Aurel Popp”.
După care, a urmat, în faţa unei săli
pline, concertul simfonic “Recviem”,
de Faure, care i-a avut ca protagonişti
pe dirijorul Victor Dumănescu, ală-
turi de soliştii Nicoleta Ardelean - so-
prană şi Ioan Ardelean - bariton, cu
participarea extraordinară a Corului
Filarmonicii de Stat Târgu Mureş,
condus de dirijorul Vasile Cazan. 

Pavel Prodaniuc

Cadouri dulci din partea iepuraşului PSD

Recital de jazz de neuitat la Carei

Basorelief şi concert comemorativ
Ştefan Gregoroviciu
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SC Agrind SA Tăşnad 
doreşte să transmită pe această cale un gând bun

pentru toţi angajaţii 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!

SC Ro Conix SRL
Carei

urează tuturor 
locuitorilor oraşului,

angajaţilor şi colabora-
torilor Sărbători 
Fericite, în pace 

şi linişte, multă sănătate
şi multe bucurii. 

Hristos a Înviat!

urează tuturor cetăţenilor 
comunei, angajaţilor şi 

colaboratorilor multă fericire, 
binecuvântare şi linişte în suflet,
cu prilejul Luminatului Praznic
al Învierii Domnului. Sfintele

Paşti să lumineze sufletele 
şi chipurile tuturor!

Primar Szücs Szabolcs
Viceprimar Tiberiu Pintea

Societatea 
Agricolă Petreşti

doreşte 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! 

Cu prilejul Luminatului Praznic al Învierii 
Domnului, le dorim tuturor angajaţilor 
şi colaboratorilor noştri multă fericire şi 

binecuvântare. De sfintele sărbători pascale vă
dorim bucurie creştinească reală şi bucurie în

reîntâlnirea, la mese îmbelşugate, cu cei dragi! 
SC Ardealul SA Carei

Primăria şi Consiliul Local Viile Satu Mare



Mare Publicitate 12/ Vineri, 18 aprilie 2014 Gazeta de Nord-Vest  

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 producă-
torii agricoli

- urmărirea permanentă a infor-
maţiilor 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

S.C. Agromec Căpleni S.A.convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor
care va avea loc la data de 30 aprilie 2014, ora 10.00, la sediul societăţii,
cu următoarea ordine de zi: - prezentarea şi aprobarea bilanţului pe anul
2013 şi a contului de profit şi pierderi; - propunere spre aprobare casa-
rea unor mijloace fixe amortizate complet şi neutilizabile; - diverse.  

OFICIUL POŞTAL DE DISTRIBUIRE Satu Mare organizează con-
curs pentru ocuparea postului de factor poştal, în data de 22.04.2014, la
ora 10,00, la sediul Oficiului situat pe str. Mihai Viteazu nr. 2. Cererile
se depun până la data de 18.04.2014. Informaţii, telefon 0261-715055.

Numiţii: Lebi Salomon, Deak (Titia) Eudochia, Deak Maria, Lebi Sala-
mon, Deak Maria soţia lui Bura Vasile şi Deac Eudochia soţia lui Rosco
Vasile, cu ultimul domiciliu în Cămărzana, sunt citaţi la Judecătoria Ne-
greşti Oaş, în data de 08.05.2014, în dosarul cu numărul 1033/266/2013,
în proces cu Vraja Maria.

“DANIEL”-TERMOPANE
PROFILE SALAMANDER 100% FABRICATE 

IN GERMANIA, ACUM CU 30% REDUCERE.

INFORMATII: AL. UNIVERSULUI,  B3
TEL. 0261 722 000, 0744 767 776

S.C. RYCOS WORLD S.R.L.
Satu Mare str. Careiului nr. 19, 0758-750330, 0771-357124.

Orar, zilnic,  8,30-18,00
- Tâmplărie PVC, cu geam termopan - cadou plasă insecte;
- Pervazuri;
- Perdele lamelare, rulouri exterioare din PVC şi aluminiu;
- Panouri radiante şi plasme termice la preturi româneşti.
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Oficialii delegaţi la
meciurile din judeţ

Liga a IV-a - etapa 23
Seria A
azi
•  Doba  -  Odoreu  (ora  15.30  si
17.30):  Rebegea  Cip,  Grecica,
Buzila. Obs: Cseh S.
•  Medies-  Apa  (ora  15.30  si
17.30): Mandi At, Tabacaru, Ne-
ichi S. Obs. Both G. 
sambata
• Paulesti- Olimpia II SM: Bog-
dan R, Kosor G, Robotin. Obs.
Cionca Gh.
•  Caraseu-  livada:  lupcsa  Zs,
Cereteu T, Demian R. Obs. Por
C-tin.
•  Botiz-  lazuri:  Bathory  St,
Brindusan  B,  Pop  Casian.  Obs.
Chioreanu R. 
• Babta- Dorolt: Rat S, Costea P,
Miclaus R. Obs. Borz I. 
• Micula- Crucisor 
Arbitri: Petreus Gh, Nagy Otto,
Nagy Sz. Obs. Muresan Fl. 
• Orasu Nou- Negresti (amanat, 7
mai 2014)

Seria B
sambata
• Camin  -  Berveni: Rad B, Ko-
priva Zs, hasna M. Obs. Kegyes
T. 
• Capleni  - Andrid: Pop l, Ko-
priva T, Toth Kr. Obs. Torok Z.
•  Tasnad  -  Vetis:  Barbus  B,
Szekely Z, Bumb. Obs: Pasca D. 
•  Piscolt  -  Oar:  Radvanski  I,
Costea D, Trela Z. Obs. Gherasim
Alex.
•  Foieni  - Ciumesti: Kovacs  Sz,
horvath l, Miron Cip. Obs. Rozs
Z. 
• Urziceni - Decebal: Kegyes E,
Pop Em, lukacs l. Obs. Pataki Z. 
• Sanislau - Petresti: Chis Fl, Peter
Al, Iuhasz T. Obs. Nita Gh. 
• Moftinu Mare - Moftinu Mic:
Chiorean  Cr,  Donca  B,  Girati.
Obs. halici E

Liga a V-a - etapa 16
Seria A
sambata
•  Tiream  -  Ghenci:  Ciocoi  M,
Ciceu M, Ardelean V. Obs. Morar
N. 
• Supur - lucaceni: Cimpan M,
Anghius M, lupcsa Ar. Obs. Sto-
ica V. 
• hodod - Craidorolt: Merkly Cs,
Kallos T, Balc Cs. Obs: Kuki C. 
• Beltiug - Santau: lazin, lodina,
Neichi S. Obs: hotico I.
• Cauas - Domanesti (ora 14.00):
Gavrilescu D, Suta M, Muntean
D. Obs: Dumitras Gh.
• Marna - Acas 3-0

Seria B
azi
• Satmarel - Viile SM: Kovacs Att,
Mihai M, Berei R. Obs: Iuhas I. 
sambata
• Certeze - Bercu: Glazer V, Bura
Il, haris Ar. Obs. Turtureanu I. 
• Ardud - Tarna Mare: Szilagyi B,
Botos, Filipan Em. Obs. Papp I. 
•  Agris  -  Porumbesti:  Petrut  S,
Bauer I, Bauer Ad. Obs. Chiorean
D.
•  Dumbrava  -  Madaras  (ora
14.00): Glazer V, Matei Cl, Tal-
pos V. Obs. Foitos R. 
• Dara - Vetis (ora 14.00): Piros
Ov,  Pop  Mih,  Moisa  Fl.  Obs.
Kegyes Ad.
Partidele încep de la ora 10.00
juniorii şi 12 seniorii.

Flash InfoFlash Info

Cu doar două zile înaintea
primei etape din play–off-ul
și play-out-ul Ligilor a 2-a și

a 3-a, FrF a postat pe site-ul oficial
un nou program competițional,
altul decât cel anunțat inițial și care
respecta tabela Berger.

Dacă  prima  etapă  a  rămas
neschimbată, din runda a doua totul
e modificat. Astfel, Olimpia în loc să
joace acasă cu Mioveni pe 26 aprilie
va merge la Motru și, în loc să încheie
sezonul acasă pe 7 iunie cu Minerul,
va face o deplasare la Pitești pentru
jocul cu CS Mioveni. Clasica tabelă
Berger  de  6  era  arhicunoscută,  în
schimb noul program făcut de FRF e
inventat şi cluburile care se pot con-
sidera  dezavantajate  pot  acuza  fa-
voruri pentru celelalte formaţii.  Au
apărut o serie de contestaţii iar comu-
nicatul de ieri al conducerii SC Bacău
prin care cere Federaţiei să li se facă
dreptate şi să li se permită să-şi depună
dosarul de  licenţiere pentru liga  I,
având în vedere că au prins în ultima
etapă un  loc de play-off  (turneu  în
care  se  decid  echipele  care
promovează) şi termenul de depunere
expirase deja pune capac unui sistem
falimentar gândit la Casa Fotbalului.
Băcăuanii sunt acum nevoiţi să facă
figuraţie  în  următoarele  10  etape,
deoarece, chiar dacă  s-ar califica pe

unul dintre primele două locuri, nu ar
putea promova. Figuraţie pe care o
vor  face  şi  Unirea  Slobozia,  ACS
Berceni şi FC Olt, echipe calificate la
play-off,  însă  fără  nicio  şansă  să
acceadă  în  liga  I  pentru  că  nu  au
licenţă. Nici măcar nu au încercat să o
obţină. Indiferent de ce transmit ofi-
cialii  acestor  echipe,  ei  ar  putea  fi
acuzaţi oricând că nu-şi respectă pro-

priul interes şi că pot face jocurile al-
tora.  Comitetul Executiv al FRF s-a
întrunit ieri, însă după patru ore de
discuţii nu a fost luată nici o decizie
concretă. Deşi pe ordinea de zi au fost
subiecte importante, cum ar fi schim-
barea datei Supercupei Europei, arbi-
trajul sau problema cluburilor CSU
Craiova şi FC Universitatea Craiova,
în final nu a fost decis nimic.

CrIstIan stan
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hAOS lA FRF

Program schimbat pentru Olimpia
8Elevii lui Csik vor juca la Motru pe 26 aprilie și nu acasă cu Mioveni

ŞAh
Patru medalii pentru LPS

După un început de an ex-
trem de încărcat cu participări la Cam-
pionatul Germaniei,  al Bavariei  și  în
show-ul de la RTl, let  ̀s Dance, Mar-
ius Iepure s-a întors pentru câteva zile
acasă și va petrece sărbătorile pascale la
Satu  Mare.  Bineînțeles  că  Marius  a
profitat  și  de  vacanța  elevilor  iar  în
această săptămână l-am găsit în sala de
balet a Casei de Cultură a Sindicatelor
alături de elevii săi de la Royal Dance
Club. ”Am dat o fugă până acasă , prof-
itând oarecum și de eliminarea de la în-
ceputul lunii din show-ul let  ̀s Dance
de la RTl. De asemenea partenera mea
de dans, Ottlile Mabousse, va reveni
abia săptămâna viitoare din Africa de
Sud așa că m-am bucurat de câteva zile
mai lejere”, ne-a spus Marius Iepure care

s-a declarat extrem de încântat de par-
ticiparea în show-ul de la RTl. ” A fost
prima  mea  experiență  de  acest  gen.
Până acum nu eram neapărat eu în lu-
mina reflectoarelor, iar participarea la

această  emisiune  a  reprezentat  ceva
unic. Toată lumea ne vedea eliminați, pe
mine și partenera mea Cyndi Berger
încă  după  prima  emisiune  ,  dar  am
depășit așteptările și am stat ceva timp

în show până  la eliminare. Vom mai
apărea în finală cu un show în care vor
urca pe scenă toți concurenții. În Ger-
mania această emisiune are o audiență
uriașă iar noi ca dansatori profesioniști
avem partenere dintre vedetele de la ei.
Cea  mai  cunoscută  probabil
concurentă în România ar fi soția lui
Boris  Becker”  a  povestit  dansatorul
sătmărean. Marius Iepure speră că va
putea veni la Cupa Satu Mare de pe 7-
8 iunie. ”Mi-am trecut în program, sper
să nu apară ceva neprevăzut până atunci
pentru mine și Ottlile”, a încheiat Mar-
ius  Iepure  care  a  ținut  să  le  ureze
Sărbători fericite colegilor de la Royal
Dance, sportivilor, părinților și nu în ul-
timul  rând  pasionaților  de  dans  din
Satu Mare.

DANS SPORTIV / Iepure, acasă de Paști
8Sătmăreanul a participat în show-ul let’s Dance de la RTl

De la Călimăneşti, unde a
avut  loc Campionatul Naţional de
şah juniori, sportivii de la lPS s-au
întors acasă cu patru medalii: două
de aur  şi două de argint. Din Satu
Mare au participat în total 11 şahişti,
zece de la lPS şi unul de la CS Unio.
Medalie  de  aur  au  obţinut  Alex
Geiger la grupa 16 ani la şah rapid,
respectiv Radu Doroş la grupa 20 de
ani la dezlegări. Pe ultima treaptă a
podiumului au urcat Alin Angheluş
la şah rapid - 12 ani şi din nou Alex
Geiger  la blitz. Şahul sătmărean se
poate lăuda cu şase sportivi la lotul
naţional  de  juniori,  Doroş  Radu,
Dicu  Dan,  Angheluş  Alin  Geiger
Alex,  lazin  Tamas  şi  Ardelean
lorela - antrenor Cătălin Ardelean

(lPS),  cel  care  a  fost  desemnat  să
participe cu naţionala de juniori în
iulie la Europenele pe echipe.

Iată programul în seria Vest
Etapa 1-18.04
FC Olimpia - Universitatea Craiova
CS Mioveni - CS Minerul Motru
FC Bihor - FC UTA Arad
Etapa a 2-a - 26.04
Universitatea Craiova - FC Bihor
UTA Arad - CS Mioveni
Minerul Motru - FC Olimpia
Etapa a 3-a - 03.05
FC Olimpia - FC UTA Arad
CS Mioveni - FC Bihor
Universitatea Craiova - Minerul Motru
Etapa a 4-a - 07.05
FC Bihor - FC Olimpia
UTA Arad - Minerul Motru
CS Mioveni - Universitatea Craiova
Etapa a 5-a - 10.05
FC Olimpia - CS Mioveni
Universitatea Craiova - FC UTA Arad
Minerul Motru - FC Bihor
Etapa a 6-a - 17.05
Universitatea Craiova - FC Olimpia
Minerul Motru - CS Mioveni
UTA Arad - FC Bihor
Etapa a 7-a - 24.05
FC Bihor - Universitatea Craiova
CS Mioveni - FC UTA Arad
FC Olimpia - Minerul Motru
Etapa a 8-a - 28.05
FC UTA Arad - FC Olimpia
FC Bihor - CS Mioveni
Minerul Motru - Universitatea Craiova
Etapa a 9-a - 31.05
FC Olimpia - FC Bihor
Minerul Motru - FC UTA Arad
Universitatea Craiova - CS Mioveni
Etapa a 10-a - 07.06
CS Mioveni - FC Olimpia
FC UTA Arad - Universitatea Craiova
Minerul Motru- FC Bihor

MINIhANDBAl
Atletik la turneul semifinal

CS Atletik  şi  Olympus
Negreşti s-au calificat cu echipa de fete
la turneul semifinal, după ce au încheiat
pe trei respectiv patru turneul zonal de
la Cluj, în cadrul C.N. de handbal ju-
nioare  5.  Pentru  prima  dată,  două
echipe vor reprezenta judeţul în această
fază a competiţiei. Iată lotul formaţiei

de pe locul 3: Crăciunesc Anamaria ,
Mocanu Iulia, Buragă Ştefania, Pop Pa-
tricia, Papp Mercedes, Kibedi Sarah,
Bărbuş Bianca, Szabo Vivien, Tompos
Vivien, Ciorbă Daria, Crainic Madeea,
Majer  Johanna  şi  Balaji  Andreea  -
antrenori Mazilu Bianca, Merlă Adrian
şi Kibedi Albert.
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Pregătim platouri tradiţionale 
cu ocazia sărbătorilor pascale

Rezervări: 0744664970, 0261710794

Restaurant Perla 
organizează nunţi, banchete, 

botezuri sau evenimente festive
Adrese magazine de prezentare:
Carei str. 1 Decembrie 1918 nr. 26
Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 23 8Tel. 0770 287 729

comenzi@salonshop.ro
http://salonshop.ro
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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 NVTV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Felicitări I 
09:10 – Documentar: “Mănăstiri din
Maramureş” ep. 1,2
09:30 – Sluja Religioasă de la Catedrala
Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnu-
lui”
11:50 – Felicitări II
12:00 – Ora adevărului (reluare) 
13:00 – Felicitări III
13:05 – Teleshopping II 
13:55 – Felicitări IV
14:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
15:00 – Felicitări I
15:05 – Teleshopping I (reluare) 
15:50 – Felicitări II
16:00 – Şcoala sătmăreană 
17:00 – Avocat TV 
17:50 – Felicitări III

18:00 – Ora adevărului 
19:10 – Muzică de petrecere 
19:40 – Felicitări IV
19:50 – ENERGYsport
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Felicitări I
20:45 – Incursiune în cotidian 
21:50 – Felicitări II
22:00 – Oameni şi fapte (reluare )
23:00 – Ştiri  NVTV 
23:30 – Felicitări III
23:40 – Documentar: “Mănăstiri din
Maramureş” ep. 1,2 (reluare)
00:00 – Felicitări IV
00:05 – Ceaiul de dimineaţă (reluare)
01:30 – Ştii să găteşti? (reluare)
02:00 – Teleshopping II 
03:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
04:00 – Lifestyle (reluare)
05:00 – Incursiune în cotidian (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

06:00 - Telejurnal Mati-
nal   09:00 - Clubul des-
enelor animate:
Ciocănitoarea Woody
10:00 - Ecce via -

Aceasta este Calea!   10:10 - Oameni
care au schimbat Lumea   10:20 - Mi-
racle - Paula Seling şi Ovi   10:30 -
Universul credintei   11:30 - Tribuna
partidelor parlamentare   12:00 - Fot-
bal: Liga 2 la TVR   14:55 - Clubul
celor care muncesc în România
15:00 - Teleshopping   15:30 - M.A.I.
aproape de tine   16:00 - Parlamentul
României   16:50 - Tezaur folcloric
18:00 - Ecce via - Aceasta este Calea!
18:10 - Clubul celor care muncesc în
România   18:15 - Universul credintei
19:45 - Sport   20:00 - Telejurnal
20:55 - Clubul celor care muncesc în
România   21:10 - Scara   22:55 - Ecce
via - Aceasta este Calea!   23:10 -
Omul cu câinele   00:55 - Tezaur fol-
cloric

07:00 - Ştirile Pro TV
10:05 - Tânâr şi neli-
niştit   11:00 - Simfo-
nia iubirii   13:00 -
Ştirile Pro TV   13:05

- Iubire ca la carte   15:00 - Master-
Chef   17:00 - Barabba   19:00 - Ştirile
Pro TV   20:30 - Românii au talent
00:15 - Acoperă-mi inima

06:00 - Observator
08:00 - ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani
11:00 - Întâmplări

hazlii   11:40 - Teleshopping   12:00 -
Mireasă pentru fiul meu   13:00 - Ob-
servator   14:00 - Mireasă pentru fiul
meu   16:00 - Observator   17:00 -
B.D. la munte şi la mare   19:00 - Ob-
servator   20:00 - Observator special
20:30 - Bona de la forţele speciale
22:30 - Faţă în faţă   01:30 - România
dansează

07:00 - Neam trezit!
10:00 - Teleshopping
10:30 - Cireaşa de pe
tort   11:30 - Ce gân-
desc femeile   12:00 -

Teleshopping   12:30 - Levintza pre-
zintă   13:00 - Secrete de stil   13:30 -
Teleshopping   14:00 - Click! Pofta
bună   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 - Trăsni-
ţii   20:30 - Măsuri extraordinare
22:30 - Click!   23:30 - Cireaşa de pe
tort   00:30 - Trăsniţii

06:00 - Poveste de fa-
milie   08:00 - Cam-
pionul   08:30 -
Vacanţă şi terapie
09:30 - Teleshopping

10:00 - Draga mea prietenă   12:30 -
Ştirile Kanal D   13:15 - Te vreau
lângă mine   15:00 - Teleshopping
15:45 - Vacanţă şi terapie   16:45 - Teo
Show   18:45 - Ştirea zilei   19:00 - Şti-
rile Kanal D   20:00 - Suleyman Mag-
nificul: Sub domnia iubirii   22:15 -
Iisus   02:00 - Vreau să mă mărit

06:15 - Intrigi şi se-
ducţie   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 - Regina   22:30
- Forţa destinului   00:00 - Poveştiri
adevărate

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   11:30 - Hot in Cleveland   12:00
- Amantele   13:00 - Ally McBeal
14:00 - Prodanca şi Reghe: Dragoste
în prelungiri   16:00 - KangChi, The

Begining   17:30 - Soartă de erou
19:00 - Dr. Oz Show   20:00 - Soare,
palmieri şi crime   21:00 - Soare, pal-
mieri şi crime   22:00 - Soare, palmieri
şi crime   23:00 - Soare, palmieri şi
crime   00:00 - Crimă în familie

06:00 - Oameni ca
noi   07:55 - Co-
moara lui Curly
09:50 - Sparkle

11:45 - Bun venit în Mooseport!
13:35 - Legenda Călăreţului singura-
tic   16:05 - Bowfinger   17:40 - Oa-
meni ca noi   19:35 - Filme şi vedete
20:05 - Dacă aş fi... tu?   22:00 - Ca-
marazi de război   23:05 - Puterea ba-
nilor   01:00 - Prin aburii alcoolului

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 - Spărgă-
torii de râs   14:00 - Ştiri Sport.ro
14:10 - Fotbal Cupa României Timi-
şoreana: Dinamo - Steaua   15:00 -
Ştiri Sport.ro   16:00 - Ora exactă în
sport   17:00 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro   18:45 - Marea
ţăcaneală   20:00 - Spărgătorii de râs
21:00 - Glory Superstars: Tyrone
Spong   22:00 - Wrestling RAW
00:00 - Legend Fighting Show

09:30 - Speedway:
Campionatul Euro-
pean, la Moscova, în
Rusia   11:00 - Snoo-
ker: Finala Campio-

natului Circuitului Players, în
Regatul Unit   13:00 - Speedway:
Campionatul European, la Gorican,
în Croatia   15:00 - Snooker: Openul
Ţării Galilor, la Newport, în Regatul
Unit   16:00 - Snooker: Openul Mon-
dial Haikou, la Hainan, în China
17:30 - Omnisport Watts Top 10
18:00 - Speedway: Campionatul Eu-
ropean, la Rzeszów, în Polonia   19:45
- Călărie: Fascinaţia curselor de cai
20:00 - Cel mai puternic om: Liga

Campionilor   21:00 - Seria pădurari-
lor: Campionatul Mondial, la Stut-
tgart, în Germania   22:00 - Box:
Meci la categoria supermijlocie, la
Marrakech, în Maroc   01:00 - Ra-
liuri: Campionatul European de ra-
liuri, în Irlanda

06:00 - Ştirile diminetii
10:00 - Previziunile zilei
11:00 - Se întâmplă în
Romania   12:00 - Ştiri
13:00 - Se întâmplă în

Romania   14:00 - Ştiri   15:00 - Esen-
ţial   17:00 - 100 de minute   18:45 -
La ordinea zilei   20:30 - Subiectiv
22:00 - Ştiri   23:00 - În Premieră
00:00 - Ştiri

07:00 - Realitatea de la
fix   08:00 - Realitatea de
la fix   09:00 - Realitatea
de la fix   10:00 - Reali-
tatea de la fix   11:00 -
Realitatea de la fix

12:00 - Realitatea de la fix   13:00 -
Fabrica   14:00 - Lifetime News
15:00 - Lifetime News   16:00 -
Newsroom   18:00 - Realitatea de la
fix   18:30 - Academia de evaziune
20:00 - Prime Time News   21:00 -
Jocuri de putere   23:00 - Realitatea
de la fix   00:00 - Realitatea de la fix

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

se fabrică?   09:30 - Cum se fabrică?
10:00 - Goana după aur   11:00 -
Aurul din junglă   12:00 - Top 5
13:00 - Competiţia coliziunilor
14:00 - Motociclete americane
15:00 - Vânătorii de licitaţii   16:00
- Ştii şi amanetezi   16:30 - Regii lici-
taţiilor   17:30 - Comoara din con-
tainer   18:00 - Aventurile Panterei
Roz   18:30 - Vânătorii de licitaţii
19:00 - Cum se fabrică?   20:00 -
Argo: Adevărata poveste   21:00 -
Clubul motocicliştilor   22:00 -
Spaime şi credinţe   23:00 - Werner
Herzog: Pe culoarul morţii   00:00 -
Conflicte majore
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Vă dedicaţi unor activităţi

intelectuale, cu riscul de a vă îndepărta
de prieteni, dar satisfacţia morală este
deosebită. Reuşiţi să rezolvaţi toate
problemele familiei.
TAUR (21.04 - 21.05)

Resimţiţi o stare de inhibiţie
care vă împiedică să vă exprimaţi clar.
Din cauza dificultăţilor de comunicare,
este indicat să amânaţi întâlnirile pro-
gramate pentru azi. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

S-ar putea să fiţi indispus din
cauza unor mici probleme de sănătate
şi să deveniţi mai puţin sociabil. Vă sfă-
tuim să nu refuzaţi comunicarea cu
prietenii şi cu partenerul de viaţă. 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu este o zi favorabilă călă-
toriilor în interes de afaceri. Şansele de
a obţine câştiguri financiare sunt mici.
Relaţiile sentimentale pot fi excelente,
dacă acordaţi mai multă atenţie parte-
nerului de viaţă. 
LEU (23.07 - 22.08)

S-ar putea să suferiţi pierderi
financiare ca urmare a eşecului unei
afaceri în care v-aţi pus mari speranţe.
Relaţiile cu partenerii de afaceri sunt
tensionate şi din cauza dificultăţilor de
comunicare. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

Deveniţi irascibil din cauza
problemelor financiare. Dacă nu vă
temperaţi nervozitatea, riscaţi să jigniţi
un prieten. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Întâmpinaţi mai multe ob-
stacole şi aveţi impresia că vă irosiţi
energia, ceea ce vă creează o stare de
nervozitate. Cei din jur vă înţeleg şi în-
cearcă să vă ajute. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi tendinţa de a reacţiona
impulsiv şi riscaţi să vă îndepărtaţi par-
tenerii de afaceri şi prietenii. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Un prieten nu îşi respectă
promisiunea făcută cu puţin timp în
urmă, ceea ce vă irită peste măsura. Nu
are rost să vă enervaţi, mai ales că întâr-
zierea s-ar putea să aibă cauze obiective. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Astăzi nu este indicat să vă
ocupaţi de probleme care necesită mult
tact. Sunteţi irascibil şi nu reuşiţi să fiţi
convingător. . 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi de gând să vă asumaţi
prea multe responsabilităţi şi s-ar putea
să nu le faceţi faţă singur. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Este posibil să aveţi dificul-
tăţi de comunicare, ce vă pot afecta re-
laţiile sociale şi sentimentale. Nu este
momentul să începeţi noi activităţi sau
afaceri, oricât ar fi de tentante.

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 - Bona de la 
forţele speciale
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Două decenii de zel misionar 
şi multă osteneală
8 Mesaj de felicitare al Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat Prea Sfinţitului Iustin Sigheteanu, la împlinirea a 20 de ani de arhierie
Preasfinţia Voastră,

Hristos - Domnul, Care a
mărturisit despre Sine: „Eu sunt lu-
mina lumii” (Ioan 8, 12), a spus şi
ucenicilor Săi chemaţi la misiune:
„Voi sunteţi lumina lumii” (Matei 5,
14) şi i-a îndemnat, zicând: „Aşa să
lumineze lumina voastră înaintea oa-
menilor, încât, văzând faptele voastre
cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru
Cel din ceruri” (Matei 5, 16).

Cuvintele Mântuitorului
Iisus Hristos ne arată că faptele bune
din viaţa unui om preamăresc pe
Dumnezeu înaintea oamenilor, iar
omul credincios, care lucrează faptele
bune, se aseamănă cu lumina, care
arde şi luminează în jurul său, făcând
părtaşi bunătăţii sale şi pe semenii săi. 

Următor cuvintelor Mân-
tuitorului Iisus Hristos, Preasfinţite
Părinte Iustin, aniversaţi acum împli-
nirea a 20 de ani de la hirotonia întru
arhiereu, după ce v-aţi străduit în
această perioadă să puneţi în lumină
taina rodirii spirituale a darurilor pri-
mite la hirotonie, prin lucrarea „cu
timp şi fără timp” în misiunea Biseri-
cii. 

Întrucât rodirea spirituală
este maturizare şi împlinire, ea presu-
pune o receptare atentă a darurilor
lui Dumnezeu şi o cultivare con-
stantă a lor, astfel încât Dăruitorul şi
comuniunea cu El devin transparente
în roadele arătate ca lucrări concrete,
folositoare pentru zidirea şi bucuria
comunităţii eclesiale.

În comuniune de rugăciune
la această sărbătoare binecuvântată,

aducem mulţumire lui Dumnezeu
pentru darurile revărsate asupra
Preasfinţiei Voastre, pe care le-aţi cul-
tivat prin rugăciune şi osteneală, în-
ţelepciune şi stăruinţă, având
totdeauna sprijinul părintesc al Înalt-
preasfinţitului Părinte Arhiepiscop
Justinian, al Episcopiei Maramureşu-
lui şi Sătmarului, şi fiind ajutat de co-
laboratorii de la Centrul eparhial, de
cler şi mănăstiri, de autorităţi şi bine-
făcători în lucrarea împlinită spre bi-
nele Bisericii şi al societăţii.

Preasfinţia Voastră, ne
rugăm Mântuitorului Iisus Hristos,
„Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi
„Arhiereul mărturisirii noastre”
(Evrei 3, 1), să Vă dăruiască în conti-
nuare aceeaşi râvnă plină de evlavie
pentru Sfânta Taină a arhieriei şi
mult ajutor în slujirea Bisericii şi a

poporului dreptcredincios din păr-
ţile Maramureşului şi Sătmarului. 
Harul Duhului Sfânt să se reverse
totdeauna cu îmbelşugare asupra
Preasfinţiei Voastre, ca ajutor în lu-
crarea pastorală pe care o desfăşuraţi
cu mult zel misionar şi cu multă os-
teneală, armonizând tinereţea cu în-
ţelepciunea şi cuvântul frumos cu
fapta bună!

Întru mulţi şi fericiţi ani,
Preasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi fră-
ţească dragoste în Hristos,                          

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

De când are scrib, Cas-
torică se crede iarăşi mare şef de
trib. S-a terminat cu liniştea bi-
necuvântată de care a avut parte
o bună bucată de timp presa săt-
măreană. Timp de câteva luni,
Castorul habarnist nu i-a mai
stresat cu materialele sale de
rahat. Nu de alta, dar alesul ne-
amului nu prea stăpâneşte taina
internetului şi a emailului. Însă
de câteva zile, dinţosul şi-a pus
scribul să bombardeze din nou
redacţiile cu întrebările, declara-
ţiile şi interpelările sale intermi-
nabile, penibile şi calomniatoare,
unele de-a dreptul penale. Spre
ghinionul lui Castorel cel tem-
bel, niciun ziarist n-a pus botul la
mizeriile sale de demnitar com-
promis. Nimeni n-a publicat
nimic din rahaturile Castorului
ramolit. Ziariştii nici măcar nu

şi-au irosit hârtiile pentru a im-
prima toate mizeriile debitate de
acest individ ratat şi retardat.
Castorul a putut constata că, deşi
scribul şi-a făcut treaba, a făcut-
o degeaba. Să sperăm că rozăto-
rul soios nu intenţionează să
organizeze şi conferinţe de presă.
Ar avea surpriza să constate că ni-
meni nu este curios de mesajele
sale ratate. S-ar trezi singur în
garaj sau în crâşmă, singurele lo-
curi în care ar putea ţine o confe-
rinţă. În loc să-i tot streseze,
ziariştii sătmăreni îi cer rozătoru-
lui mai bine să-i distreze. Costu-
mat de Che Guevara, pe străzile
oraşului ar putea să defileze, în
fruntea unui pluton imaginar,
căci alături de el n-ar merge ni-
ciun om normal. Astfel, Castorul
ar demonstra, definitiv şi irevo-
cabil, că este dus cu pluta. 

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

Castorică bombar-
dează cu noi mizerii

Este ziua înfricoşătoarelor
Patimi ale Mântuitorului Hristos, a răs-
tignirii şi îngropării Sale, patimi pe care
singur şi le-a luat asupra Sa. Pentru noi
şi a noastră mântuire, Hristos Domnul
a primit de bună voie scuipările, bătăile,
biciuirea, loviturile peste faţă, ocările,
luările în râs, haina cea mohorâtă, tre-
stia, buretele, oţetul amestecat cu fiere,
piroanele, suliţa, cununa de spini, dar
mai presus de toate Crucea şi moartea,
care toate s-au petrecut în prima Vinere
Mare din istoria omenirii.

După ce a fost vândut de
către ucenicul Său Iuda Iscarioteanul,
Domnul Hristos a fost dus spre ne-
dreaptă judecată la Anna Arhiereul,
care apoi L-a trimis la Caiafa, unde a
fost scuipat, lovit peste faţă şi batjocorit
în tot felul. Tot  acolo au fost aduşi mar-
torii mincinoşi să depună mărturie des-
pre afirmaţiile Sale că în trei zile va
rezidi templul dărâmat, apoi că a neso-
cotit legea primită de Moise în Sinai:
“Făcându-se Fiu al lui Dumnezeu”.
Toate acestea s-au petrecut noaptea cu
toate că existau reglementări care nu în-
găduiau ca noaptea să se facă judecăţi.
Înspre ziuă, Iisus este trimis spre jude-
cată în instanţa civilă, la Pilat, care repre-
zenta puterea de la Roma în Ţara Sfântă

de atunci. Pilat a încercat prin diferite
manevre să se sustragă de a-L judeca pe
Iisus, convins fiind că i se cerea condam-
narea din ură şi răutate. Ba mai mult, le-
a cerut iudeilor: “Luaţi-L voi şi-L
răstigniţi, căci eu nu găsesc nicio vină în
El” (Ioan 19,6). Mulţimea i-a reproşat
lui Pilat: “Noi avem lege şi după legea
noastră trebuie să moară, că S-a făcut pe
Sine Fiu al lui Dumnezeu... Dacă îl eli-
berezi pe Acesta, nu eşti prieten al Ce-
zarului. Oricine se face pe sine împărat
este împotriva Cezarului” (Ioan 19,7-
12). Câtă ipocrizie şi câtă ură împotriva
Domnului: au lege dar, după legea lor,
ei nu pot osândi la moarte pe nimeni,
cer acest lucru ameninţându-l pe Pilat
că de-L slobozeşte pe Iisus îşi va pierde
slujba de guvernator al Palestinei de
atunci. Nici intervenţia soţiei: “Nimic
rău să nu-i faci acestui Drept” n-a avut
efect asupra lui Pilat.

De sărbătoarea eliberării po-
porului iudeu din robia egipteană, Paş-
tile iudaic, era un obicei de-a slobozi din
închisoare o persoană. În acest timp se
afla închis un mare răufăcător, Baraba.
Pilat a consultat poporul pe care din cei
doi îl preferă să fie eliberat, pe Iisus sau
pe Baraba. Mulţimea întărâtată l-a cerut
pe Baraba iar pentru Domnul Hristos a

cerut: “Răstigneşte-L, Răstigneşte-L”.
Cu toate că era convins de nevinovăţia
lui Iisus, Pilat dă verdictul: Să fie răstig-
nit. A urmat greul drum al Crucii sub
povara căreia, până la locul răstignirii,
Iisus a căzut de mai multe ori, încât un
anume Simon Cirineul a fost obligat să-
L ajute să-şi ducă Crucea, ca nu cumva
să moară înainte de-a fi răstignit! Nu s-
a pomenit niciodată în istorie ca un
condamnat să-şi ducă spre locul execu-
ţiei unealta de tortură, numai Mântui-
torului Hristos!

Hristos Domnul a fost ţintuit
pe lemnul Crucii şi ridicat pe culmea
Golgotei. Mântuitorul Hristos şi crucea
a prefăcut-o în amvon rugându-se pen-
tru toţi care L-au dat morţii, asigu-
rându-l pe cel răstignit în dreapta Crucii
Sale că, datorită părerii de rău făcută pe
cruce, va moşteni împărăţia lui Dumne-
zeu: “Adevăr grăiesc ţie, astăzi vei fi cu
Mine în Rai”.

Prin Cruce, Mântuitorul a
unit cerul cu pământul, ne-a împăcat
cu Dumnezeu. De la înălţimea Crucii
a strigat: “Săvârşitu-s-a”, misiunea ce şi-
a asumat-o de-a mântui lumea prin
jertfa Sa. Deasupra tuturor, cuvintele ce
le-a rostit pe cruce Mântuitorul Hris-
tos, de s-au auzit în lumea întreagă:
“Părinte, iartă-le lor” sintetizează în-
treaga Sa lucrare de mântuire a lumii
întregi.

Sfânta şi Marea Vineri
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