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Supliment cultural-artistic ;i istoric. Apare sub egida Centrului Multicultural Poesis

Cel mai disputat este articolul
11 - care prevede ca ziarele, revis-
tele şi agenţiile de presă să fie plătite
de companiile de internet precum
Google şi Microsoft Corp. care pu-
blică extrase din munca acestora.
Un alt articol care a stârnit contro-
verse este al 13-lea - care cere plat-
formelor ca YouTube şi Instagram
să instaleze filtre care să blocheze
încărcarea de către utilizatori a ma-
terialelor care se supun drepturilor
de autor, fiindu-le solicitată înche-
ierea unui acord cu deţinătorii
drepturilor pentru muzică şi filme.

Pe 12 septembrie 2018, Parla-
mentul European a votat în favoa-
rea Directivei Drepturilor de Au-
tor, cu un avantaj de aproximativ
200 de voturi. Legat de acord, co-
misia a transmis că platformele on-
line sunt încurajate să plătească
pentru folosirea creaţiei artiştilor
şi jurnaliştilor> unele materiale în-
cărcate online, precum meme-urile
şi GIF-urile, pot fi folosite gratuit>
hyperlink-urile spre articole de
presă, acompaniate de comentarii
individuale sau foarte scurte ex-
trase, pot fi împărtăşite gratuit> jur-
naliştii trebuie să primească o parte
din orice venituri obţinute de pe
urma drepturilor de autor de către
editor> platformele de tip start-up
au obligaţii mai mici; directiva nu
impune filtre.

Pornind din Centrul Vechi, oraşul îşi desco-
peră farmecul pornind din Parcul Central, o oază
de verdeaţă situată în Piaţa Libertăţii. Parcul, de
formă patrulateră, străbătut de numeroase alei
interioare, este un loc favorit de plimbare şi în-
tâlnire a sătmărenilor. Zona sa centrală este con-
figurată de jocul de ape a două bazine cu fântâni
arteziene, între care străjuieşte Statuia preotului
Vasile Lucaciu, militant pentru drepturile româ-
nilor. Capodoperă a sculptorului Corneliu Me-
drea, statuia a fost realizată în 1936 şi amplasată
în locul unde se găseşte şi astăzi.

Majoritatea construcţiilor din jurul Pieţei Li-
bertăţii prezintă un interes istoric deosebit. Astfel,
în colţul sud-estic al Pieţei, la nr. 21, se găseşte
clădirea care adăposteşte Secţia de Artă a Mu-
zeului Judeţean, la ora actuală denumită Muzeul
de Artă Aurel Popp, cunoscută și sub numele de
Casa Vécsey. Pe acest loc se afla clădirea unde s-
a semnat celebra Pace de la Satu Mare din anul
1711, prin care principatul Transilvaniei intra sub
stăpânirea Austriei. Ulterior, istoricul loc a fost
cumpărat, în 1798 de baronul Vecsey Istvan, fost
general al împărătesei Maria Tereza, dar numai
baronul Vécsey    Miklos, comite    al Sătmarului
va construi actuala clădire, în anul 1842. Din ve-
chea clădire existentă la 1798 se mai păstrează
azi un singur corp de construcţie, care este socotit
cel mai vechi edificiu civil păstrat în oraş. De aici
mergând prin Piaţă în sensul acelor de ceasornic,
ajungem la Biblioteca Judeţeană, adăpostită într-
o clădire în stil neoclasic de secol XIX, este un
loc mult frecventat de sătmăreni.

Parlamentul
European va

impune reguli mai
stricte pe Internet

Maria Tripon, un artist autentic
prin glas, repertoriu, port ;i d[ruire

Satu Mare are o
mul\ime de cl[diri

`nc[rcate de istorie,
care trebuie vizitate 

Duminic[, 28 februarie, Hristos ne pune `n
fa\[ una dintre cele mai frumoase ;i sugestive
parabole nou-testamentare (“piatra nestemat[
a `nv[\[turii evanghelice”), a `ntoarcerii fiului
risipitor (Luca XV< 11-32), vorbindu-ne despre
poc[in\[. Aceast[ parabol[ ne demonstreaz[
realitatea faptului c[, de;i omul a c[zut ̀ n p[cat,
`ndep[rt]ndu-se de Dumnezeu, poate s[ se
re`ntoarc[ la Acesta, poate s[ se reapropie de El
prin c[in\[ sincer[, cu “inima `nfr]nt[ ;i sme-
rit[” (Psalmul 50; 18), bucurie f[c]ndu-se `n
cer `ngerilor lui Dumnezeu “pentru un p[c[tos
care se poc[ie;te” (Luca XV< 10).

~n a 33-a Duminic[
dup[ Rusalii `ncepe
perioada Triodului
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~n ultima vreme la dou[ dintre cele mai mari
`ntreprinderi din Satu Mare, Electrolux ;i Unio, s-au
declan;at conflicte de munc[. ~n urma revendic[rilor
neonorate, salaria\ii declar[ grev[,  ca form[ extrem[ de
protest. Prezent[m ̀ n mod succint o scurt[ istorie a grevelor
care au avut loc `n Satu Mare, `ncep]nd din anul 1920.  

~ntre cele dou[ r[zboaie mondiale, Rom]nia prezenta
contraste izbitoare `ntre subdezvoltarea `nr[d[cinat[
puternic ;i `nflorirea industriei ;i urbaniz[rii. Industria se
dezvolta ;i devenea din ce `n ce mai capabil[ s[ satisfac[
nevoile consumatorilor. Anii ‘20 s-au caracterizat prin
cre;terea produc\iei, `ndeosebi `ntre anii 1924 ;i 1928 `n
minerit ;i industria prelucr[toare. 

Totu;i,  mi;c[rile muncitore;ti, grevele s-au succedat pe
`ntreaga perioad[ dintre cele dou[ r[zboaie mondiale. 

Regimul comunist a interzis grevele. 
Dup[ 1989 sindicatele s-au reorganizat, exist[ un cadru

institu\ional care reglementeaz[ dreptul la grev[ dup[ ce
sunt epuizate toate negocierile. 
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Grevele din Satu Mare 
`ntre anii 1920 - 1945
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Atelier de reparat
ma;ini

Am onoarea să aduc la cono;tința pro-
prietarilor de ma;ini din Satu Mare ;i din
împrejurimi că mi-am amenajat un atelier
de reparat ma;ini conform cerințelor epo-
cii noastre, ;i solicit cu stimă atenția dom-
nilor proprietari de mori cu abur ;i bato-
ze.

Aduc cu respect la cuno;tința onora-
tului public că mi-am acumulat cuno;tin-
țele necesare la Budapesta ;i Viena, ;i mai
ales la uzina electrică a ora;ului liber regal
Satu Mare, lucru ce mă obligă să execut
reparații la cel mai bun preț, la termen ;i
exact, lucru prin care doresc să acaparez
bunăvoința domnilor proprietari de
ma;ini.

În atelierul meu bine înzestrat cu
ma;ini-unelte, mă angajez la reparatul ba-
tozelor staționare, al locomobilelor, la
schimbarea cazanelor acestora, la instala-
rea fabricilor de spirt, a gaterelor, a fabri-
cilor de cărămidă ;i a băilor, a confecțio-
nării cilindrilor de abur, în ora; ;i în pro-
vincie, confecționarea axelor, transmisiilor,
lagărelor, executarea la strung a pieselor
din fontă, oțel ;i alte metale, a sistemelor
centralizate de încălzire, a conductelor de
apă, a pompelor de pompieri din provin-
cie, semănătoare ;i alte utilaje agricole.

Atrag atenția domnilor proprietari de
case din Satu Mare că confecționez ;i fân-
tâni cu pompă în curți ;i grădine ;i mă
angajaz la mentenanța acestora cu un abo-
nament anual modic, cu garanție.

Onorez fiecare comandă conform ce-
lor mai înalte exigențe ale epocii noastre
cu executare autohtonă, cu respectarea
exactă a normativelor tehnice ;i practice,
în cel mai scurt timp. Pentru lucrări mai
mari execut ;i proiecte tehnice, calcule to-
tale sau parțiale.

Recomandându-mă tuturor interesa-
ților, rămân cu stimă.
Oláh Imre

Atelierul meu cu  ma;ini ce funcțio-
nează cu forța aburului se găse;te pe str.
Nagybánya (Baia Mare) nr. 8, în casa mea
proprie.
(Szamos 19 aprilie 1900)

Telefon la Vii
În urma solicitării conducerii ora;ului,

ministrul comerțului a declarat că este dis-
pus să aprobe construirea cablului între
Satu Mare ;i Viile Satu Mare cu condiția
asigurării unei chirii anuale de 520 coroa-
ne. Din această sumă 240 de coroane vor
fi plătite de către ora;, restul va fi adunat
de la proprietarii parcelelor de viță de vie,
lucru pentru care conducerea ora;ului a
solicitat acordul în scris al acestora. Este
vorba de câte 10 coroane pe an pe pro-
prietar, cu un angajament decoamdată pe
trei ani. Această solicitare a adus deja re-
zultate frumoase ;i se poate spera că suma
întreagă va fi asigurată în acest fel.

O pierdere 
pentru ora;

Este o pierdere sensibilă pentru ora;ul
Satu Mare că în noul mers al trenurilor
care va intra în vigoare din 1 mai,  accela-
ratul care pleca de aici la ora 6 ;i 50 de mi-
nute ;i sosea la ora 8 ;i 52 de minute va fi
scos din circulație, ;i vom primi un alt tren
accelerat care va sosi la ora 2 după masa.
Scoaterea din circulație a acceleratului
menționat este o foarte mare pierdere pen-

tru ora;ul nostru ;i pentru împrejurimi,
este nevoie deci ca să se insiste ca accele-
ratul acesta să circule ;i pe mai departe.
Solicităm autorităților să facă pa;ii necesari
în acest sens.

Numai cu licita\ie
Ministrul comerțului a emis următo-

rul ordin< 1. Lucrările la orice construcție
publică se pot atribui numai prin licitație.
Excepție fac acele lucrări ale căror valoare
nu depă;e;te 600 de coroane ;i care nu ne-
cesită o calificare tehnică sau artistică mai
înaltă. 2. Autoritățile publice sunt obligate
ca în cazul unor condiții materiale ;i mo-
rale egale, ba ;i în cazul unor diferențe mai
mici la oferte, să favorizeze antreprenorii
de construcții autohtoni. 3. Ministrul a dat
ordin către toate autoritățile autohtone de
construcții, precum ;i Direcțiunii Căilor
Ferate, ca în viitor să nu includă în condi-
țiile generale de atribuire a lucrărilor an-
gajarea exclusivă a muncitorilor maghiari,
doar atât ca directorii executivi, însărci-
nații, conducătorii de ;antier ;i subantre-
prenorii să fie maghiari. 4. Ministrul a luat
măsuri, ca muncitorii cu legitimație de
muncitor să poată beneficia de reducere
cu 50% la liniile căilor ferate de stat, zonele
de distanță IV-XIV ;i în cazul în care ei
căltoresc individual ;i nu în grup. Acei
muncitori, care nu posedă legitimație de
muncitor vor beneficia de această reducere
;i în cazul în care ei călătoresc în grupuri
de câte zece persoane în loc de treizeci,
a;a cum a fost până acum.

Medicament 
d[un[tor

Ceaiul pentru vindecarea tuberculozei
comercializat de către firma berlineză Wol-
faky A. a fost interzis pentru comercializare
de către Ministrul de Interne pentru că s-
a dovedit a fi dăunător, ;i a ordonat amen-
darea celor care nu se conformează.

Adunarea general[ 
a viticultorilor

Conducerea asociației viticultorilor de
la Viile Satu Mare ;i-a dat demisia în data
de 4 a lunii curente. Comitetul de condu-
cere a acceptat această demisie ;i a ales ca
noul pre;edinte pe Wallon Ede, ca vise-
pre;edinte pe Gabriel József ;i ca secretar
pe Hajdu Károly. Apoi s-au luat măsuri
pentru revizuirea bilanțului financiar pe
anul trecut, ;i i s-a dat sarcină cenzorului

;ef să transmită actele cu bilanțul comisiei
conduse de către Kozma Zsigmond. S-a
hotărât în continuare ca paznicii viilor să
se ocupe în timpul lor liber ;i de repararea
drumurilor. Au mai fost înaintate ;i alte
propuneri, care în schimb nu au fost dis-
cutate.
(Szamos, 22 aprilie 1900)

O mare problem[ 
social[

Statisticie înregistrează de la an la an
o cre;tere îngrijorătoare a cazurilor de si-
nucidere.

Care este cauza că unii oameni î;i
aruncă în mod u;uratic cea mai mare ;i
de neînlocuit comoară, cel mai sfânt dar
al lui Dumnezeu, viața?

În primul rând mizeria, atât cea tru-
pească cât ;i cea sufletească, apoi percepția
socială strâmbă a fenomenului, ;i în sfâr;it
tulburarea minții.

Se vede de aici că pentru împiedicarea
sinuciderilor au obligații atât filantropii,
conducătorii societății, cât ;i medicii.

Ameliorarea mizeriei este posibilă re-
lativ în puține cazuri. Constatăm o înrău-
tățire a condițiilor sociale, despre care s-a
discutat mult în ultimii ani ;i pe care nu le
vede numai cine nu vrea să le vadă, cu ex-
cepția acelora pentru care soarta i-a asi-
gurat un loc privilegiat ;i norocos.

Percepția socială strâmbă se explică
cu perceperea incorectă a orgoliului omu-
lui. Să zicem că cineva a comis ceva ilegal.
Când ;i-a comis fapta, el s-a avântat din
cauza sentimentelor, a dorinței de acapa-
rare, a lenei, a iresponsabilității sau a rău-
tății ̀ nnăscute, însă în aceste momente nici
nu-i trece prin cap niciun fel de orgoliu. :i
deodată vine momentul în care el se teme
de descoperirea faptei comise. Orgoliul
său, care a dormit până acum, se treze;te
de îndată. :i care este consecința? Oare
respectivul va spune<  „Am gre;it, am gre;it
grav, ;i pentru că am comis o crimă, îmi
pot repara orgoliul doar dacă primesc pe-
deapsa meritată”? Nici vorba de a;a ceva.
Făptuitorul nici nu se gânde;te la asta. Un
singur lucru îi umblă prin cap< oare ce va
spune lumea, care apreciază corectitudinea
individului în cele mai rare cazuri, în
schimb îl love;te cu oprobiu, pe lângă pe-
deapsa legală, îl exclude din societate ;i îi
face aproape imposibil traiul cinstit. Lu-
mea, sau să o numim a;a< societatea este
un judecător mai sever decât legea. Legea
predă din nou societății pe cel care ;i-a is-
pă;it pedeapsa, însă societatea nu îl mai
prime;te. :i ;tie lucrul acesta bine ;i delic-
ventul, când se teme atât de mult de des-
coperirea faptei sale. Ce face el deci? În
loc de căință, face un delict ;i mai mare, ;i

stinge o viață umană, lucru care nu este o
crimă mai mică doar pentru că se îndreap-
tă împotriva sinelui, pentru că stingerea
vieții – a or;icui – înainte de vreme ;i cu
violență nu este permisă nimănui.

Sinuciderea s-ar putea ierta poate cel
mai u;or dacă motivul este suferința cor-
porală. Dacă respectivul vrea să-;i scurteze
suferințele care într-un timp previzibil si-
gur ar conduce ;i a;a la moarte. Sau când
cineva nu mai are nicio posibilitate să-;i
potolească foamea numai prin în;elăciune,
furt sau jaf. Însă putem susține fără teamă,
că în urma unei judecăți lucide ;i echili-
brate acest caz este foarte rar a;a cum un
candidat la sinucidere ;i l-a închipuit sau
;i l-a sugerat în lipsa voinței ;i a puterii de
acțiune. În cele mai multe cazuri, suferin-
țele mari au perturbat mintea respectivu-
lui, i-au luat echilibrul ;i el săturându-se,
nu mai caută alte mijloace, ;i fuge în acest
fel la; de lupta de viitor.

Nu este chiar nefondată acea consta-
tare veche că mintea fiecărui om care se
hotără;te la sinucidere prezintă demență.
O mare influență asupra acestei situații are
nervozitatea care cuprinde pături sociale
din ce în ce mai largi.

Viața a devenit mai grea, grijile s-au
înmulțit, toate acestea incită pe oameni la
o activitate tot mai intensă. Prea multă
muncă  – mai ales cea intelectuală – este
urmată de suprasolicitarea nervilor.

Deci, este foarte greu să prevenim si-
nuciderile.

Pentru că un filantrop, chiar dacă `;i
oferă întreaga lui avere, poate preveni doar
puține cazuri de sinucidere. Aici putem
accentua doar atât< „Fă lucruri bune cât
mai multe, însă întotdeauna foarte repe-
de!” Pentru că constatăm, că multe astfel
de binefaceri vin prea târziu. :i la Viena,
;i la Budapesta s-au înregistrat recent ca-
zuri, în care cecul cu bani a sosit la adresa
deja decedatului. Să nu uităm deci că stri-
gătul pentru ajutor al cuiva care a ajuns la
fundul mizeriei este un strigăt foarte serios,
;i ajutorul în acest caz – dacă nu ne temem
de vreo ;mecherie – este o obligație umană
a fiecăruia care poate face ceva, până când
nu este prea târziu. Mai mult, eu cred că
un om cu adevărat bun nu-;i închide inima
niciodată, dacă va crede că poate ameliora
mizeria nici după ce eventual a avut parte
de câteva în;elăciuni înainte.

Din nefericire, omul sărac nu prea
poate să țină cont de sfatul medicului să
nu muncim peste puterile noastre. De mul-
te ori trebuie să suprasolicităm forțele
noastre pentru o supraviețuire onorabilă.

Conducătorii societății pot face cel mai
mult, cu ajutorul filantropilor ;i medicilor,
pentru scăderea numărului cazurilor de
sinucidere.

Capacitatea de judecată a oamenilor
trebuie condusă către calea cea bună. Tre-
buie ajuns acolo, ca în primul rând în urma
educației, apoi prin mijloacele culturii ;i
ale religiei oamenilor să le fie scârbă de
culpa la;ă a sinuciderii. Iar societatea să
facă posibil, ca cel care a fost deja con-
damnat de către lege să-;i găsească din
nou resursele pentru un trai decent. Mo-
dalitățile ;i mijloacele pentru acest lucru
sunt multiple. Liberalismul după care ne
conducem de decenii bune, le ;i va găsi.

:i Dumnezeu iartă păcatele oamenilor,
să nu obligăm deci nici noi pe cei care au
păcătuit ca să supraviețuiască doar prin
comiterea altor păcate noi. Pentru că până
când această rânduială socială persistă, ;i
statisticile vor fi obligate să înmulțească
acele rubrici ale ei, dintre care fiecare în-
seamnă câte o viață întreruptă înainte de
vreme.
(Szamos, 26 aprilie 1900)

Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia

Adunarea general[ 
a asocia\iei 

de gimnastic[
Asociația locală de gimnastică ;i-a

ținut adunarea generală ieri seara în
sala de gimnastică a gimnaziului ro-
mano-catolic  cu prezidarea
vicepre;edintelui dr. Lehotzky János.
Secretarul Thurner Albert a prezentat
activitatea de anul trecut a asociației.
S-a luat la cuno;tință raportul comisiei
de cenzori ;i activitatea casierului Un-
ger István. Au urmat alegerile. Hérman
Mihály a fost ales pre;edinte, Lehotzky
János vicepre;edinte, Thurner Albert
secretar, Unger István casier, Nádpa-
taky Gusztáv magazioner de aparate,
dr. Török István medic. Membri comi-
tetului de conducere< Albis Bakcsy Do-
mokos, Csányi Lajos, dr. Fejes István,
Haller Ferencz, dr. Korbay Károly, Lit-
teczky Endre, Laszló Zoltán, Maruska
Mihály,  Potor Elemér, dr. Schönpflug
Jenő, Rózsa Károly, dr. Vajay Károly.
Cenzori< Hajdu Károly, Novotny Gyula,
Poszvék Nándor. Exercițiile de gim-
nastică se vor termina la sfâr;itul lunii
mai. (Cei enumerați făceau parte din
elita ora;ului, în frunte cu primarul
Hérman Mihály – n. tr.)

Zone noi în 
transportul feroviar

de c[l[tori
La ordinul ministrului comerțului,

conducerea căiilor ferate a modificat
tarifele de transport persoane în a;a
fel, ca prețul biletului să scadă la dis-
tanțe mai mici cu 20%, iar la distanțe
mai mari să fie mărit cu 35%. Se vor
stabili douăzeci de zone în funcție de
distanță, cea mai mică fiind cea de 25
de kilometri, iar cea mai mare peste
400 de kilometri. La distanțe mai mari
de 400 km călătoria se poate întrerupe
cu acela;i bilet, la fel ;i toate călătoriile
care durează cu schimburi de tren mai
mult de 24 de ore.
(Szamos 19 aprilie 1900)

Oficiu po;tal nou
Din data de 21 aprilie se va deschi-

de un nou oficiu po;tal lângă calea fe-
rată de interes local Carei-:omcuta, ;i
anume la gara din Terebe;ti, cu un di-
riginte ;i cu toate serviciile de expe-
diere ;i primire. Legăturile po;tale ale
acestui oficiu po;tal vor fi asigurate în-
tre Ghilvaci ;i :omcuta prin conduc-
torul trenului care circulă zilnic pe
această rută. Noul oficiu po;tal va func-
ționa ;i ca agent intermediar al casei
de economii a po;tei.
(Szamos, 22 aprilie 1900)
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ISTORIE
~n anul 1922 s-au declan;at greve la Fabrica Unio, la Fabrica Princz, precum ;i o grev[ a muncitorilor

din industria lemnului, ;i a celor din construc\ii. Drept rezultat al grevei croitorilor, salariul acestora s-a
m[rit cu 20%. ~n conducerea grevei au fost Varga Iosif, Marozsan Ioan, Fulop Ludovic. La Fabrica metalurgic[
Princz, ̀ ntre muncitori au fost mul\i sp[rg[tori de grev[, astfel c[ greva nu a avut rezultat, ea dur]nd numai
7 zile. La Unio, greva a \inut 10 zile. S-a ob\inut o majorare de salariu de 15%.

~n ultima vreme la dou[ dintre
cele mai mari `ntreprinderi din
Satu Mare, Electrolux ;i Unio, s-
au declan;at conflicte de munc[. 

~n urma revendic[rilor neono-
rate, salaria\ii declar[ grev[, ca
form[ extrem[ de protest. Pre-
zent[m `n mod succint o scurt[
istorie a grevelor care au avut loc
`n Satu Mare, `ncep]nd din anul
1920.

~ntre cele dou[ r[zboaie mondiale,
`n Rom]nia existau contraste puternice
`ntre subdezvoltarea `nr[d[cinat[ ;i
`nflorirea industriei ;i urbaniz[rii. In-
dustria devenea din ce ̀ n ce mai capa-
bil[ s[ satisfac[ nevoile consumatorilor.
Anii '20 s-au caracterizat prin cre;terea
produc\iei, `ndeosebi `n minerit ;i in-
dustria prelucr[toare. Totu;i, `n pe-
rioada interbelic[ mi;c[rile muncito-
re;ti s-au succedat, dovad[ st]nd "Da-
tele despre mi;carea muncitoreasc[ din
Satu Mare dintre cele dou[ r[zboaie
mondiale ̀ ntocmite pe baza memorii-
lor ilegali;tilor", document aflat ̀ n Ar-
hiva de partid a Comitetului Raional
P.C.R. Satu Mare.

Regimul comunist a interzis gre-
vele. 

Dup[ 1989 sindicatele s-au reorga-
nizat, exist[ un cadru institu\ional care
reglementeaz[ dreptul la grev[ dup[
ce sunt epuizate toate negocierile. 

~i invit[m pe cititori, ̀ n continuare,
s[ afle mai multe despre grevele mun-
citore;ti din perioada interbelic[.

1920, greva general[ a \inut
10 zile

Dup[ primul r[zboi mondial a avut
loc o grev[ `ntre 19 ;i 29 octombrie
1920, a durat deci 10 zile.

La Satu Mare au intrat ̀ nt]i ̀ n grev[
muncitorii  de la Uzina Electric[. Greva
general[ din Satu Mare a dat rezultate
pozitive. La Fabrica Metalurgica
Princz, fosta "1 septembrie", acum
Electrolux, tinerii muncitori ucenici s-
au al[turat grevei, au formulat reven-
dic[ri, ca ucenicii s[ nu fie folosi\i la
buc[t[rie, ci numai `n produc\ie. La
Uzina Electric[ `n vara anului 1920
muncitorii au ob\inut o majorare a sa-
lariilor cu 40 - 60%. Din cauz[ c[ Uzina
Electric[ nu a func\ionat timp de 3 zile,
ora;ul a stat 3 zile f[r[ lumin[. La greva
general[ au mai participat ;i muncitorii
din industria lemnului, croitori, mun-
citori din construc\ii ;i din alte ramuri
ale produc\iei. 

Greve `n anul 1922 la Unio, 
Fabrica Princz, Uzina Electric[

~n anul 1922 s-au declan;at greve
la Fabrica Unio, la Fabrica Princz, pre-
cum ;i o grev[ a muncitorilor din in-
dustria lemnului, ;i a celor din con-
struc\ii.

Drept rezultat al grevei croitorilor,
salariul acestora s-a m[rit cu 20%. ~n
conducerea grevei au fost Varga Iosif,
Marozsan Ioan, Fulop Ludovic.

La Fabrica metalurgic[ Princz,
`ntre muncitori au fost mul\i sp[rg[tori
de grev[, astfel c[ greva nu a avut re-
zultat, ea dur]nd numai 7 zile.

La Unio, greva a \inut 10 zile. S-a
ob\inut o majorare de salariu de 15%.
Conduc[torii de grev[ la Unio au fost

Komaromi Francisc, Toth :tefan, Fe-
nyvesi Iosif, Lokli Gyula.

Un rezultat pozitiv a avut ;i greva
de la Uzina Electric[, unde s-a ob\inut
o majorare de salariu de 20%.

Sindicatul unitar metalurgic
ia fiin\[ la Satu Mare `n 1924

De la Oradea a sosit un lider sin-
dical care a luat leg[tura cu muncitorii
de la Unio. Astfel s-a rupt leg[tura cu
sindicatul galben ;i s-au al[tural de sin-
dicatele unitare, iar ̀ n Satu Mare a luat
fiin\[ sindicatul unitar metalurgic.
Munca organizatoric[ a fost dus[ ;i `n

alte grupe de meserii, ca urmare 80%
dintre muncitori au rupt leg[tura cu
sindicatul galben ;i au continuat acti-
vitatea `n s]nul sindicatului unitar.

Tot ̀ n anul 1924 a fost reorganizat[
;i conducerea C.F.R.  ~n anul 1926
muncitorii ceferi;ti au \inut o adunare
general[, `n sala cinematografului
ora;ului Satu Mare. Adunarea a fost
`ntrerupt[ ̀ ns[ de siguran\[, conduce-
rea, care a organizat adunarea, a fost
arestat[ ;i \inut[ `n `nchisoare 5 zile.

La Unio a avut loc, `n 1929,
cea mai lung[ dintre grevele
din Satu Mare

~n anul 1927 au fost organizate gre-
ve la Uzina Unio, la Uzina Electric[,
greva muncitorilor tipografi, a mun-
citorilor din industria lemnului, con-
structorilor ;i a pantofarilor.

~ntruc]t Unio a fost cea mai mare
`ntreprindere din Satu Mare, lupta
muncitorilor `n aceast[ unitate a fost
cea mai ascu\it[.  Rezultatul grevei de
13 zile a fost c[ muncitorii au ob\inut
majorarea salariului cu 20%.

Muncitorii de la fabrica Unio au
intrat `n iunie 1929 `n cea mai lung[
dintre grevele care au avut loc `n Satu
Mare, ea dur]nd 6 s[pt[m]ni. Mi;carea
a fost condus[ de sindicatul unitar. Co-

mitetul de grev[ ;i paza grevei, com-
pus[ din peste 100 de muncitori care
zi ;i noapte au `nconjurat fabrica, au
fost apreciate de to\i muncitorii din
ora;ul Satu Mare. Timp de 4 s[pt[m]ni
nu a existat nici un sp[rg[tor de grev[.
Apoi cu ajutorul organelor siguran\ei
au fost recruta\i sp[rg[tori de grev[
din \ar[ ;i a fost c];tigat din partea fa-
bricii ;i vicepre;edintele sindicatului
pentru bani, Szabo :tefan. Acesta a tras
dup[ sine ;i acel num[r mic de membri
de sindicat care mai existau ̀ n fabric[.
Totu;i greva a mai durat 2 s[pt[m]ni.
Din cauza evenimentelor petrecute `n
anul 1929 sediile sindicatului unitar au
fost `nchise `n `ntreaga \ar[ de c[tre
guvern, astfel c[ ;i sindicatul unitar
din Satu Mare a trecut `n ilegalitate.

~n anul 1930 la Fabrica Unio a fost
organizat un mare miting. Muncitorii
au  cerut `mbun[t[\irea protec\iei
muncii ;i m[rirea salariilor. Au fost
concedia\i atunci ̀ n jur de 500 de mun-
citori. 

Revolta\i `n urma concedierilor,
muncitorii au ini\iat dup[ c]teva luni
o nou[ grev[.

~n anul 1936 au fost concedia\i 
1000 de muncitori de la Unio

~n perioada anului 1931 a fost or-
ganizat[ greva muncitorilor croitori.
~ntruc]t atunci era criza general[ `n
\ar[, salariul muncitorilor din Satu Ma-
re a fost redus la 50%. Scopul grevei
muncitorilor croitori a fost ca s[ pri-
measc[ salariul de dinainte, dar nu s-
a putut ob\ine dec]t o majorare de 12%.

Ac\iunea croitorilor i-a influen\at
;i pe al\i muncitori din alte ramuri de
produc\ie. Au intrat `n grev[ ;i mun-
citorii din construc\ii timp de 2
s[pt[m]ni.

~n 1932 a fost organizat[ greva pan-
tofarilor. Dup[ 3 s[pt[m]ni, mai mult
de 30 de muncitori au fost aresta\i de
organele siguran\ei.

Perioada anilor 1934-1935 a fost
marcat[ de greve la fabrica de tricotaje,
greva muncitorilor din industria de
piel[rie, greva la fabrica de \igl[ ;i
c[r[mizi, greva muncitorilor t]mplari
care a avut drept rezultat dup[ 3
s[pt[m]ni o majorare de salar de 12%,
greva croitorilor unde s-a ob\inut o
majorare de salar de 25%.

~n 1934 greva de la Unio a durat 3
s[pt[m]ni, ;i s-a ob\inut doar un re-
zultat par\ial.

Muncitorii din construc\ii au
desf[;urat `n vara anului 1935 grev[
pentru ob\inerea major[rii salariilor.

~n anul 1936 a fost organizat[ grev[
din nou la fabrica Unio. Atunci a fost
lichidat[ o mare parte a fabricii Unio
;i s-a mutat la Arad. A fost concediat
un num[r mare de muncitori, circa
1000, drept urmare a fost organizat un
miting populat `n Pia\a Libert[\ii.

Tot `n vara anului 1936 a avut loc
grev[ la fabrica de \igl[ ;i c[r[mizi, un
num[r de peste 400 de muncitori por-
nind spre prim[rie, strig]nd lozinci.
Ac\iunea a adus dup[ sine concedierea
a 80 de muncitori.

~n 1937 au fost organizate din nou
greve la fabrica Unio. A fost \inut un
miting unde 300 de muncitori au pro-
testat `mpotriva concedierilor
anun\ate. ~n timpul manifest[rii au fost
du;i la Poli\ie un num[r de 100 de
muncitori.

A consemnat Cristina Bursuc

~ntreprinderea UNIO în primii ani de după război

Grevele au marcat puternic `ntreprinderile
s[tm[rene `ntre anii 1920 - 1945

Dup[ 1989 sindicatele s-au reorganizat, exist[ ;i un cadru institu\ional care reglementeaz[ dreptul la grev[

Istoria firmei UNIO începe la 19 septembrie 1911, când, pe locul actual al întreprinderii, ia fiinţă ,,Fabrica de Produse
de Tâmplărie şi Comerţ de lemne – Societate pe acţiuni Satu Mare". Producţia de bază a acestei unităţi economice era
axată în principal pe lucrări de tâmplărie şi comerţ forestier
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TURISM

Majoritatea dintre noi am mai
întâmpinat situații când am avut
oaspeți care au venit de prima da-
tă la Satu Mare, iar noi trebuia să
le prezentăm punctele mai sem-
nificative ale municipiului nos-
tru. Am stat doar și ne-am gândit,
ce am putea să le arătăm, afir-
mând, de obicei doar în gând, că
noi nu avem nimic cu ce ne-am
putea lăuda, sau am recunoscut
în sinea noastră, că “uite, locuiesc
aici de X ani, sau poate chiar de o
viață și nu cunosc orașul în care
trăiesc”.

Pentru a nu mai fi puși în astfel de
situații, vă prezentăm câteva edificii și
locuri din Satu Mare, cu care ne putem
mândri și pe care le putem arăta turiș-
tilor care ne vizitează, sau să fim și noi
din când în când, câtea momente turiști
în orașul nostru și să ne acordăm câteva
clipe nouă înșine, în care să admirăm
frumusețile arhitecturale, să descope-
rim farmecul Sătmarului.

Însă, fiindcă sunt destul de multe
astfel de obiective demne de admirat,
iar spațiul într-o pagină de ziar este li-
mitat, am hotărât să le prezentăm pe
rând, în mai multe ediții ale suplimen-
tului nostru Informația Zilei de Dumi-
nică.

Pornim din Centrul Istoric

Pornind din Centrul Vechi, oraşul
îşi descoperă farmecul pornind din Par-
cul Central, o oază de verdeaţă situată
în Piaţa Libertăţii. Parcul, de formă
patrulateră, străbătut de numeroase alei
interioare, este un loc favorit de plim-
bare şi întâlnire a sătmărenilor. Zona
sa centrală este configurată de jocul de
ape a două bazine cu fântâni arteziene,
între care străjuieşte Statuia preotului
Vasile Lucaciu, militant pentru drep-
turile românilor. Capodoperă a scul-
ptorului Corneliu Medrea, statuia a fost
realizată în 1936 şi amplasată în locul
unde se găseşte şi astăzi.

Majoritatea construcţiilor din jurul
Pieţei Libertăţii prezintă un interes is-
toric deosebit. Astfel, în colţul sud-estic
al Pieţei, la nr. 21, se găseşte clădirea
care adăposteşte Secţia de Artă a Mu-
zeului Judeţean, la ora actuală denumită
Muzeul de Artă Aurel Popp, cunoscută
și sub numele de Casa Vécsey. Pe acest
loc se afla clădirea unde s-a semnat ce-
lebra Pace de la Satu Mare din anul
1711, prin care principatul Transilvaniei
intra sub stăpânirea Austriei. Ulterior,
istoricul loc a fost cumpărat, în 1798 de
baronul Vecsey Istvan, fost general al
împărătesei Maria Tereza, dar numai
baronul Vécsey    Miklos, comite    al
Sătmarului va construi actuala clădire,
în anul 1842. Din vechea clădire exis-
tentă la 1798 se mai păstrează azi un
singur corp de construcţie, care este so-
cotit cel mai vechi edificiu civil păstrat
în oraş.

De aici mergând prin Piaţă în sensul
acelor de ceasornic, ajungem la Biblio-
teca Judeţeană, adăpostită într-o clă-
dire în stil neoclasic de secol XIX, este
un loc mult frecventat de sătmăreni. Ea
dispune de un fond de carte de sute de
mii de volume, ediatate  în limbile<
rom]n[, maghiară, franceză, germană.

Peste drum de Bibliotecă se află Ca-
sa Breslei Cizmarilor, care datează din
1830 și datorită arhitecturii sale, este si
ea, una dintre clădirile emblematice ale
orașului. Imobilul este construit în for-

ma de “U” în plan cu o curte interioara
și este realizată pe structură din zidărie
de cărămidă portantă. Ferestrele din
lemn stratificat au păstrat vechiul des-
ign, ele fiind executate din molid imbi-
nat. Înainte de construirea Teatrului de
Nord, sala mare a Casei Breslei Cizma-
rilor a găzduit numeroase spectacole de
teatru prezentate la Satu Mare.

În imediata vecinătate a acestei clă-
diri, se află una dintre cele mai frumoa-
se obiective arhitectonice din oras< Casa
Albă. La începutul secolului al XIX-lea
clădirea a fost reamenajată ca sală pen-
tru baluri, întruniri, spectacole şi, tot
aici, a avut loc în 1910, prima reprezen-
taţie cinematografică din oraş. Partea
sa superioară este placată cu marmură
albă şi, de aici şi denumirea clădirii. Su-
prafaţa albă este întreruptă de meda-
lioane cuprinzând motive florale, pre-
cum şi de casete în care un grup de în-

geraşi susţin stema oraşului Satu Mare.
În locul acesteia, înainte a stat hanul
Arborele Verde, prima clădire din piatră
construită la Satu Mare.

În colţul nord-vestic al Pieţei se află
una dintre cunoscutele hoteluri, o clă-
dire modernă, cu opt etaje, ridicată în
anul 1972. Hotelul dispune de 109 lo-
curi de cazare, un restaurant, o terasă-
braserie. Realizarea acestei clădiri nu a
fost tocmai fără incidente, căci în timpul
construirii sale, la o defilare,vrând să
vadă mai bine mulțimea care trecea cân-
tând prin centru, lumea s-a urcat pe
schele, iar acestea, sub greutatea oame-
nilor au cedat și s-au prăbușit. Foarte
multe persoane au fost rănite.

Partea nordică a pieţei este domi-
nată de clădirea Hotelului „Dacia” una
dintre cele mai frumoase clădiri în stil
Secession din Transilvania, construită
în 1902, după un proiect premiat la un

concurs de arhitectură de la Viena.
Faţada, ornată generos cu motive

fitomorfe, a fost realizată din ceramică
smălţuită. Acoperişul, o combinaţie a
două nuanţe de albastru, conferă o de-
osebita elegantă ansamblului. Cupola e
bogat ornamentată şi pictată cu elemen-
te de mozaic floral.

În părculeţul de la capătul Pasajului
Dacia se află Turnul Pompierilor cu o
înălţime totală de 47 m şi o înălţime
cursivă de 34 m, a fost construit în anul
1904 din iniţiativa episcopului Meszlé-
nyi Gyula, fiind proiectat de Dittler Fe-
rencz şi construit de Vajnai Lajos. Da-
torită înălţimii, turnul oferea o privire
de ansamblu asupra oraşului fiind fo-
losit în acest sens pentru prevenirea in-
cendiilor şi protecţia împotriva lor. As-
tăzi, turnul este un obiectiv turistic de
mare atracţie fiind vizitat anual de mii
de turiști.

În colţul nord-estic al Pieţei Libertăţii
se află Casa Ormos sau Casa cu ceasul
electric Ormos, un  edificiu în stil ne-
oclasic. Casa a fost construită la înce-
putul secolului XIX şi are un singur etaj.
Este o clădire simplă, balcoanele fiind
ornate cu motive florale. La colţ se gă-
seşte ceasul electric, care în anii ?50-?60
a fost locul preferat de întâlnire al tine-
rilor.

Pe latura de est a Pieţei Libertăţii
este situată Catedrala Romano-Cato-
lică. Forma definitivă de azi a catedralei
datează din timpul episcopului Hám Já-
nos, după cutremurul din 1834. El a
construit porticul împodobit înaintea
faţadei, el a aşezat pe faţadă statuia Mân-
tuitorului şi în dreapta lui statuia apos-
tolului Sf. Petru şi în stânga lui statuia
apostolului Sf. Paul, iar în nişele dede-
subtul turnurilor statuile regelui Sf. Şte-
fan şi a regelui Sfântul Ladislau. Pe par-
tea stângă de la intrare se află capela
Sfântului Anton, iar pe partea dreaptă
capela Fecioarei de Lourdes. În fundalul
sanctuarului este altarul principal rea-
lizat în 1905, din marmură de Carrara.
Deasupra acestui altar se găseşte o scenă
biblică „Înălţarea Domnului”, realizată
în 1836 de către Pesky Jozsef. Pe cupola
mică, deasupra altarului principal se
găseşte icoana reprezintă Sfânta Trei-
me.

În 1916 a fost instalată orga ce dis-
pune de 4.160 tuburi şi 57 registre,
aceasta fiind cea mai mare orgă din bi-
sericile catolice din România.

Catedrala dispune şi de o colecţie
de obiecte de artă păstrată în încăperi
amenajate în vechea sacristie. Acesta
cuprinde peste 100 de tablouri şi câteva
zeci de obiecte de artă decorativă< potir
de argint, crucifix de fildeş, un veşmânt
preoţesc lucrată cu fir de aur, confecţio-
nată din mantia de încoronare a împă-
rătesei Maria Tereza, o mostranţă cu 36
briliante şi 6 rubine.

În faţa Catedralei se află, ca simbol
şi omagiu, statuia episcopului Ham Ja-
nos. Dedesubtul catedralei, în cripta bi-
sericii, se odihnesc primii episcopi (5),
canonici (27) şi laici (2 foşti subpre-
fecţi).

Pornind din Centrul Vechi al
oraşului, pe strada Horea găsim Tea-
trul de Nord Satu Mare care funcţio-
nează într-o clădire construită în stil
neoclasic. Clădirea Teatrului de Nord
este cea de-a doua clădire de teatru în
oraș. Temeliile ei au fost depuse pe 18
mai 1892, inaugurarea având loc, în ca-
drul unei ceremonii festive, pe 14 ia-
nuarie 1892. Proiectul a fost realizat de
Voyta Adolf, arhitect din Pápa, lucrările
au fost efectuate sub supravegherea ar-
hitectului Szikszay Lajos din Debrețin,
iar decorațiile interioare au fost create
de Spanraft și Hirsch.

Clădirea teatrului sătmărean este o
clădire cu mai multe niveluri, are o ca-
pacitate de 365 de locuri la care se adau-
gă cele 75 de locuri ale lojei superioare.
La această lojă superioară accesul este
asigurat și de o intrare separată deoa-
rece, cu ani în urmă, aceste locuri erau
cele mai ieftine și cele mai îndepărtate
de scenă, cumpărate în special de spec-
tatori cu situație materială modestă.

La următoarea noastră vizită în care
ne facem turiști pe meleagurile pe care
trăim începem să ne îndepărtăm puțin
de Centrul Istoric al orașului, căci sră-
zile din Satu Mare mai ascund nume-
roas bijuterii arhitecturale.

Eva Laczko

Satu Mare are o mul\ime de cl[diri
`nc[rcate de istorie, care trebuie vizitate

Pornind din Centrul Vechi, oraşul îşi descoperă farmecul pornind din Parcul Central, o oază de
verdeaţă situată în Piaţa Libertăţii. Parcul, de formă patrulateră, străbătut de numeroase alei interioare,
este un loc favorit de plimbare şi întâlnire a sătmărenilor. Zona sa centrală este configurată de jocul
de ape a două bazine cu fântâni arteziene, între care străjuieşte Statuia preotului Vasile Lucaciu,
militant pentru drepturile românilor. Capodoperă a sculptorului Corneliu Medrea, statuia a fost rea-
lizată în 1936 şi amplasată în locul unde se găseşte şi astăzi.
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“Frunză verde-a mărului/ Ne-
alcoşă ca mine nu-i/ Pe faţa pă-
mântului”. Sunt câteva versuri,
dar nu oarecare. Sunt versuri
dintr-una din cele mai cântate
melodii din Ţara Oaşului, melo-
die interpretată de binecunoscuta
cântăreaţă Maria Tripon.

Când vine vorba de artişti, de inter-
peţi ai cântecului popular românesc,
artişti pe care a ajuns să îi cunoască o
ţară întreagă, primul lucru ce-ţi vine în
minte e un cântec, un vers, poate-o ri-
tornelă. Să stai de vorbă cu un om care
transmite la rândul său tot ceea ce a în-
văţat din bătrâni, culegând folclor din
casă-n casă, este o foarte mare plăcere.
Vă invităm acum să citiţi un interviu al
cărei protagoniste este interpreta Maria
Tripon, profesoară, mamă, bunică, cân-
tăreaţă a cărei evoluţie de câţiva zeci de
ani încoace o urmăriţi şi pe ale cărei me-
lodii le fredonaţi.

- Cine este Maria Tripon?
- Maria Tripon este un om, mă con-

sider un om care a încercat dintotdeauna
să facă bine, un om care a sărit în ajutor
atunci când a fost nevoie, un om ce a
plâns de fericire, a plâns de supărare, de
tristeţe. Sunt omul care se simte tânăr,
omul care are încă multe de transmis,
dar în aceeaşi măsură multe de învăţat,
persoana care se bucură de viaţă, de fie-
care zi, un om împlinit din toate punctele
de vedere.

- În anul 2015, în emisiunea Zone
folclorice la Informaţia TV, mărturiseai
că i-ai scris berzei scrisori şi iată că
acum, la început de 2019, ai cu ce te
mândri.

- Da, aşa se întâmpla. Am trei feciori
pe care îi iubesc foarte mult, iar când
spuneam că sunt un om împlinit gândul
m-a dus la ei. Pe cei trei băieţi ai mei i-
am educat frumos, în spiritul în care am
primit şi eu la rândul meu educaţie, iar
ei mi-au adus rând pe rând câte o flori-
cică în casă, câte o noră. Am trei nurori
frumoase, talentate, isteţe, trei fete de-
osebite. Şi iată-mă şi soacră şi bunică.
Am un statut frumos de care sunt tare
mândră. Am trei nepoţei, pe David al
lui Cristian, care are 2 ani şi patru luni,
şi pe copilaşii fiului meu Eugen, Gabriel
de 2 ani jumate şi Matei de 6 luni. 

- Te invit, Maria, la un salt în anii
tinereţii pentru că acolo faci şi primii
paşi în cariera artistică şi are loc toto-
dată primul contact cu două ansam-
bluri ce nu mai au nevoie de nicio pre-
zentare în zilele noastre, Ansamblurile
folclorice Sânzienele şi Oaşul Negreşti-
Oaş.

- Un salt mare în trecut pentru că
mă duce la anul în care am terminat li-
ceul. A fost primul contact cu sistemul
de învăţământ pentru că am profesat doi
ani ca dascăl, un an am fost învăţătoare
şi un an am fost profesoară de sport. Du-
pă aceşti doi ani am lăsat învăţământul
pentru întemeierea familiei, a căminului
şi vreme de 15 ani am lucrat într-o ca-
rieră de piatră, unde lucra şi tatăl meu
şi soţul meu Aurel, Dumnezeu să îl odih-
nească. Am simţit şi eu, dar şi cei dragi
din jurul meu, că locul meu este între
copii, locul meu este acolo unde pot
transmite mai departe obiceiuri şi tradiţii
oşeneşti, unde pot da un exemplu din
experienţa mea de interpret al cântecului
popular. Şi aşa iată m-am întors din nou
la şcoală, între copilaşi, de această dată
cu muzica. Am urmat studii în domeniu

şi la 40 de ani eram studentă a Academiei
de Muzică Gheorghe Dima din Cluj pe
care am absolvit-o şi de atunci am urmat
un master în management educaţional
şi am reuşit să parcurg toate etapele ce-
rute în învăţământ, titularizare, defini-
tivat, gradul doi şi gradul întâi. Lucrarea
de licenţă şi cea pentru gradul didactic
au avut ca temă principală folclorul
oşenesc şi munca la catedră cu copiii.

- Numele tău e legat de Ansamblul
Sânzienele de la Clubul Elevilor Ne-
greşti-Oaş, precum e legat şi de Ansam-
blul Oaşul al Casei de Cultură din lo-
calitate. 

- Sunt profesor titular pe catedra de
muzică populară la Clubul Elevilor Ne-
greşti-Oaş şi mă mândresc cu copilaşi
talentaţi, cuminţi şi harnici, micii noştri
oşeni ce aduc cinste ori de câte ori intră
în scenă. Ansamblul folcloric Sânzienele
ia naştere în anul 1997, în toamna acelui

an l-am înfiinţat, iar un an mai târziu i-
am dat denumirea de Sânzienele. An-
samblul Oaşul a fost înfiinţat mai târziu,
împlineşte anul acesta 14 ani, e la vârsta
buletinului cum s-ar spune. Ce este foar-
te drăguţ în toată povestea e că Sânzie-
nele, format din copii mici, până la vârsta
adolescenţei, e mai bătrân, cu ghilimelele
de rigoare, decât Oaşul, care reprezintă
de fapt continuitatea, e format din tineri
de liceu şi chiar de facultate. Practic,
când micii oşeni de la Sânzienele s-au
făcut mari şi şi-au dorit să continue să
cânte, să ţâpurească, au devenit membri
ai Ansamblului Oaşul al Casei de Cultură
Negreşti. 

- De unde vine numele Sânzienele?
- Regretatul profesor Ioan Gozman,

director al Clubului Elevilor Negreşti-
Oaş pe vremea aceea, artist plastic, a ales
acest nume pentru ansamblul micilor
oşeni. E o floricică frumoasă, o floare

sărbătorită. Rolul nostru e de a face cu-
noscute tinerei generaţii obiceiurile şi
tradiţiile de la noi, ceea ce a fost cândva,
îi facem pe copii să înveţe şi să iubească,
fără a uita cine sunt, de unde vin. Chiar
se potriveşte numele ansamblului cu tot
ceea ce se întâmplă frumos în cadrul lui. 

- Maria Tripon, vorbim de mai bine
de 30 de ani de carieră pe plan artistic
şi te-aş ruga să ne spui câte ceva despre
realizări.

- Primele înregistrări în Fonoteca
Radio România datează din 1992, şase
ani mai târziu, în 1998 am mai realizat
la Radio România un calup. Primul al-
bum, casetă audio pe vremea respectivă,
l-am editat în 1998. Este un album de
ţâpurituri oşeneşti intitulat Cine-aude
gura mea. În 1998 am editat cu Ansam-
blul Sânzienele un album de colinde, în
2003 un al doilea album al meu, Drag
mi să mă veselesc, în acelaşi an ieşind

pe piaţa muzicală şi albumul cu Sânzie-
nele intitulat Ţâpuriţi fete cu dor. În 2010
– 2012 am realizat şi finalizat videocli-
purile la cele 15 piese de pe cele două al-
bume audio. Apoi în 2013 am editat al
treilea album ca solistă, Oşancă-s şi-mi
zâc Mărie, în 2015 împreună cu fiul meu,
Cristian Enache am realizat albumul de
pricesne Vreau lângă Dumnezeu, în 2016
un album de colinde tot cu fiul meu,
Sculaţi gazde, nu dormiţi. Mă întorc la
anul 2012, când am primit titlul de ce-
tăţean de onoare al oraşului Negreşti –
Oaş şi a văzut lumina tiparului albumul
biografic Maria Tripon – Mesager al
Ţării Oaşului, promotorul ţâpuriturilor
oşeneşti. Din 2017 sunt membru al Uni-
unii de Creaţie Interpretativă a Muzi-
cienilor din România şi ca palmares mu-
zical mă mândresc cu peste 100 de di-
plome şi distincţii, iar cu cele două an-
sambluri avem peste 200 de diplome şi
distincţii, de la diplome de excelenţă la
premii şi aşa mai departe. 

- Care sunt în opinia ta cele mai in-
teresante experienţe în cariera muzica-
lă?

- Faptul că am jucat în filme şi în
teatru, colaborare de o stagiune cu Tea-
trul de Nord Satu Mare, am jucat alături
de regretatul Jean Constantin în filmul
Trupa de show, am avut momente în
Zestrea românilor, Ruptura, filme do-
cument ale TVR. Momente deosebite au
fost şi evoluţia de Ziua Naţională sărbă-
torită la Consulatul din Cernăuţi în 2015,
la Consulatul Român din Paris în 2017,
la Consulatul Român din Gyula, Ungaria
în 2018. Sunt multe, foarte multe. 

- Maria, ai în colecţie foarte multe
costume populare oşeneşti. Fiecare are
povestea lui...

- Sunt fericită că am reuşit acasă la
mine să îmi amenajez un spaţiu, o încă-
pere tradiţional oşenească. Am adunat
în cei peste 30 de ani de activitate artis-
tică foarte multe costume populare,
obiecte de artă populară. Am în arhiva
personală sute de DVD-uri cu înregis-
trări document, mii de fotografii în al-
bume. Da, am peste 200 de costume po-
pulare. Desigur, nu le port pe toate, cele
pe mărimea mea sunt undeva la 25, dar
le păstrez cu mare drag, le îngrijesc cu
suflet pentru că le poartă fetele din an-
sambluri la evenimentele la care parti-
cipăm. Reprezentăm Ţara Oaşului cu
dansuri şi muzică tradiţională şi de fie-
care dată apărem în faţa publicului în
costume autentice. Am foarte multe şi
le-am adunat în timp, încă pe de vremea
când culegeam folclor. Unele au peste
100 de ani, altele au 40, 50 de ani. Unele
le am de la mama şi tata, păstrate în lada
de zestre, altele de la mătuşa Hotca Ana,
care a ţesut foarte mult la viaţa ei, de la
mătuşea Hotcă Floarea, mătuşa Floarea
lui Finta, Tezaurul Uman Viu. 

- Cum ţi-e sufletul, aşa ţi-e şi soarta,
îmi spuneai la un moment dat. Sunt cu-
vinte după care te-ai ghidat în viaţă,
Maria.

- Da, pentru că aşa este. Mă consider
un om împlinit din toate punctele de ve-
dere şi mă bucur pentru tot ceea ce am,
pentru cei de lângă mine. Nu uit şi nu
voi uita niciodată că la început de drum,
cel ce mi-a călăuzit paşii, a acceptat să
îmbrăţişez cariera artistică, m-a încura-
jat să fac tot ceea ce am făcut, a fost soţul
meu, Aurel, care din păcate când am îm-
plinit 25 de ani de carieră, n-a mai fost
printre noi să ne bucurăm împreună,
dar care ne veghează de acolo, de Sus. 

A consemnat Andrei G.

Maria Tripon, un artist autentic
prin glas, repertoriu, port ;i d[ruire

INTERVIU
“Frunză verde-a mărului/ Nealcoşă ca mine nu-i/ Pe faţa pă-

mântului”. Sunt câteva versuri, dar nu oarecare. Sunt versuri
dintr-una din cele mai cântate melodii din Ţara Oaşului, melodie
interpretată de binecunoscuta cântăreaţă Maria Tripon.
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RELIGIE
~ncepem treptat-treptat urcu;ul spre unirea cu Hristos Cel `nviat, ;tiind c[ smerenia reprezint[

prima treapt[ a virtu\ilor, iar iubirea stadiul cel mai `nalt, pe care `l putem atinge prin c[in\[ ;i
rug[ciune (pentru vii ;i mor\i), spre a ne cufunda `n iubirea deplin[ a lui Dumnezeu.

Cercet]nd calendarul biseri-
cesc pe anul 2019 constat[m c[ ̀ n
aceast[ duminic[, 17 februarie se
g[se;te consemnat[ urm[toarea
expresie< “~nceputul Triodului”.
Este duminica a 33-a dup[ Rusa-
lii, a Vame;ului ;i Fariseului. La
ce se refer[ atunci c]nd este
men\ionat ~nceputul Triodului?
Anul bisericesc `ncepe la 1 sep-
tembrie ;i se ̀ ncheie la 31 august,
fiind ̀ mp[r\it ̀ n trei mari perioa-
de< a Triodului, a Penticostarului
;i a Octoihului, care ne aduc `n
prim-plan activitatea m]ntuitoa-
re (arhiereasc[, `mp[r[teasc[ ;i
`nv[\[toreasc[) a Fiului lui Dum-
nezeu `ntrupat.

Perioada Triodului, care cuprinde
;i Postul Mare, ne explic[ pr. prof. Ene
Brani;te, dureaz[ 10 s[pt[m]ni,
`ncep]nd cu duminica Vame;ului ;i a
Fariseului (Luca XVIII< 10-14),
re`nnoind activitatea arhiereasc[ a
Domnului Iisus Hristos. 

Aceast[ duminic[ ne vorbe;te des-
pre importan\a smereniei `n via\a
noastr[ duhovniceasc[,
demonstr]ndu-ne c[ aceast[ virtute
reprezint[ antidotul m]ndriei. Cu alte
cuvinte, smerenia constituie calea lu-
minii, apropiindu-ne de Rai, iar
m]ndria este calea ̀ ntunericului, con-
duc]ndu-ne spre iad, dac[ nu ne de-
baras[m de ea la timp. M]ndria dis-
truge rela\iile interumane ;i divino-
umane, iar smerenia ne deschide cu
iubire, iertare, pace, toleran\[ spre se-
meni ;i spre Dumnezeu. 

~n 28 februarie, Hristos
ne pune `n fa\[ una dintre cele 
mai frumoase parabole

Duminic[, 28 februarie, Hristos ne
pune `n fa\[ una dintre cele mai fru-

moase ;i sugestive parabole nou-tes-
tamentare (“piatra nestemat[ a
`nv[\[turii evanghelice”), a ̀ ntoarcerii
fiului risipitor (Luca XV< 11-32), vor-
bindu-ne despre poc[in\[. 

Aceast[ parabol[ ne demonstreaz[
realitatea faptului c[, de;i omul a c[zut
`n p[cat, `ndep[rt]ndu-se de Dumne-
zeu, poate s[ se re`ntoarc[ la Acesta,
poate s[ se reapropie de El prin c[in\[
sincer[, cu “inima ̀ nfr]nt[ ;i smerit[”
(Psalmul 50; 18), bucurie f[c]ndu-se
`n cer ̀ ngerilor lui Dumnezeu “pentru
un p[c[tos care se poc[ie;te” (Luca XV<

10). Experien\a fiului risipitor ne arat[
elocvent treptele poc[in\ei< c[derea ̀ n
p[cat, con;tientizarea st[rii de
p[c[to;enie, hot[r]rea de `ndreptare,
m[rturisirea p[catelor, p[rerea de r[u
pentru ele, iertarea primit[ din partea
lui Dumnezeu ;i schimbarea real[ a
vie\ii `n bine, prin evitarea r[ului ;i
s[v]r;irea faptelor bune. 

Numai ̀ n urma Spovedaniei ne pu-
tem `mp[rt[;i cu vrednicie cu Trupul
;i S]ngele Domnului Iisus Hristos, ca
hran[ pentru via\a cea ve;nic[, dup[
exprimarea Sf]ntului Vasile cel Mare. 

S]mb[t[, 5 martie, vor fi 
pomeni\i cei mor\i, `n ziua 
“Mo;ilor de iarn[”

S]mb[t[, 5 martie, Biserica a
r]nduit s[ fie pomeni\i cei mor\i, zi ca-
re poart[ numele de “Mo;ii de iarn[”,
fiind a;ezat[ `naintea duminicii “l[sa-
tului sec de carne” sau a “`nfrico;[toa-
rei judec[\i” (6 martie) ;i a duminicii
“l[satului sec de br]nz[” (13 martie).
Aceste dou[ duminici ne arat[ c[ o
dat[ cu ̀ nceperea Postului Mare va tre-

bui s[ renun\[m la anumite m]nc[ruri
(cele de dulce), concentr]ndu-ne asu-
pra postului. `ns[, este vorba nu doar
despre o renun\are la carne ;i lactate,
ca alimente, ci ;i la pl[cerile carnale, la
p[cat, spre a tr[i o via\[ de maxim[
apropiere de Dumnezeu ;i semeni prin
post. De asemenea, medita\ia pe care
o realiz[m asupra Judec[\ii de Apoi ne
d[ prilejul de a reflecta la starea noastr[
actual[, privit[ ca o trambulin[ spre
ve;nicie. Dup[ moarte nimeni nu mai
poate lucra nimic pentru propria sa
m]ntuire, fiindu-i de folos numai
rug[ciunile Bisericii ;i ale celor r[ma;i
`n via\[. Astfel, se aprind lum]n[ri, se
ridic[ parastase ;i se fac pomeniri ;i
milostenii pentru sufletele celor pleca\i
pe calea  ve;niciei, fiind r]nduite zile
speciale `n curgerea anului pentru
acestea. 

Acum, `n ziua “mo;ilor de iarn[”,
spune p[rintele Brani;te, Biserica
`nal\[ rug[ciuni spre Dumnezeu “pen-
tru to\i cei adormi\i ;i, mai ales, pentru
cei care `n timpul vie\ii nu s-au putut
preg[ti precum se cuvine pentru
ob;tescul sf]r;it. 

Tot acum se roag[ pentru cei sur-
prin;i de moarte n[praznic[ (nea;tep-
tat[), pentru cei m]nca\i de fiare s[lba-
tice, otr[vi\i, `neca\i, ar;i de foc,
`nghe\a\i de ger sau mor\i din cauza
unor boli grave. `ntruc]t `n duminica
l[satului sec de carne Biserica ne amin-
te;te de ̀ nfrico;[toarea judecat[, se fa-
ce `n ajun pomenirea mor\ilor, mijlo-
cind ca ;i ei s[ se poat[ `nf[\i;a cu
`ndr[zneal[ `naintea Dreptului
Judec[tor”.

A;adar, ̀ ncepem treptat-treptat ur-
cu;ul spre unirea cu Hristos Cel ̀ nviat,
;tiind c[ smerenia reprezint[ prima
treapt[ a virtu\ilor, iar iubirea stadiul
cel mai `nalt, pe care `l putem atinge
prin c[in\[ ;i rug[ciune (pentru vii ;i
mor\i), spre a ne cufunda `n iubirea
deplin[ a lui Dumnezeu.

Preot dr. Cristian Bolo; 

~n a 33-a Duminic[ dup[ Rusalii
`ncepe perioada Triodului

Lucrarea d-lui prof. Ioan An-
dreica – Religii şi biserici la Chilia
– reprezintă în acest timp una
dintre lucrările cu tematică cura-
joasă şi pretenţioase. Domnia sa
a trecut prin filtrul propriei
raţiuni o gamă complexă de do-
cumente şi lucrări de specialitate
ale unor mari reprezentanţi ai bi-
sericii începând cu perioada me-
dievală, modernă dar în special a
perioadei contemporane.

A studiat pentru elaborarea lucrării
sale, un fond documentar vast de do-
meniu religios ce se referă la aria geo-
grafică a ţinutului şi a localităţii. Con-
strucţia lucrării începe de prin secolul
al IX-lea, privind simbioza religioasă
de atunci în condiţiile existenţei po-
pulaţiei locale şi suprapunerea popu-
laţiilor dominatoare vremelnic. Auto-
rul analizează mai aplecat marea schis-
mă de la 1054, când relaţiile dintre cele
două  biserici s-au separat până în zilele
noastre, specificând care sunt cauzele

şi forţele sciziunii, dar şi vinovaţii, is-
toria de multe ori inversând lucrurile.
Se arată în prim plan permanent starea
românilor în raport cu statele domi-
natoare, cu structurile religioase do-
minatoare, condiţiile de toleraţi şi
asupriţi, rezistenţa românilor la poli-
ticile de înregimentare religioasă. O
perioadă atent analizată este cea a vo-
ievozilor maramureşeni, urmaşi ai lui
Dragoş descălecătorul în Moldova, re-
venirea lor pe meleagurile Maramu-
reşului şi ale Sătmarului, dar şi puterea
şi influenţa lor religioasă, rolul de apă-
rători ai credinţei răsăritene.

Atestarea documentar[
a localit[\ii Chilia

Pe baza documentelor se precizea-
ză anul atestării localităţii Chilia 1370,
originile denumirii localităţii şi cadrul
religios în care a apărut aceasta, exis-
tenţa religiei răsăritene în acest spaţiu,
sub oblăduirea Mitropoliei Halici şi a
centrului religios de la Perii Maramu-
reşului, înfiinţat de voievodul Sas. În

lucrare sunt prezentate eforturile pen-
tru reunificarea religiilor, etapele  şi
motivele acestor încercări, eşecurile lu-
crărilor de unificare. Deasemenea per-
secuţiile populaţiei româneşti, de la
opincă la vlădică şi la marea nobilime
românească, pentru convertirea la ca-
tolicism. Rezistenţa nu a fost suportată
de unii nobili români, fiind obligaţi să
părăsească religia orientală trecând fie
la catolicism fie la alte religii reforma-
toare, astfel ei au fost pierduţi ca nobi-
lime rămânească. Politica de catolici-
zare a fost frânată de raidurile popoa-
relor migratoare, de revoltele maselor
ţărăneşti române în frunte cu preoţi şi
mici nobili, răscoala lui Horia, războiul
ţărănesc condus de Gheorghe Doja,
răscoala de la 1569 din Sălaj, Sătmar,
dar şi de apariţia calvinilor şi apariţia
dominaţiei otomane în aceste ţinuturi.
Dacă nu s-a reuşit catolicizarea prin
unirea părţii răsăritene cu apusul şi
nici prin metodele de presiune şi opre-
siune s-a intuit o nouă cale spre con-
vertire la catolicism, aripa greco-cato-
lică apărută la sfârşitul secolului XVI-

lea, 1595, când  Mitropolitul şi episco-
pii răsărieni, polonezi, ucrainieni, ru-
teni, greci, sârbi, nemulţumiţi de starea
lor de inferioritate au semnat reuniţi
într-un sinod la Brest, documentul so-
lemn de unire cu Roma. Biserica po-
lono-lituaniană a devenit una catolică
de rit grec particular- greco-catolică-
a bisericii romane, desprinsă din mij-
locul schismei şi al schismaticilor gre-
co-răsăriteni, formând o nouă religie
sub cupola papei. Au urmat la conver-
tire şi alte arii geografice, chiar şi ro-
mânii transilvăneni din preajma anilor
1700. Imperiul Habsburgic şi ulterior
Imperiul austro-ungar au promovat
ideea catolicismului românilor ,,cato-
licismul fiind formula ideologică a uni-
tăţii spirituale,, pentru Curtea de la
Viena, iar pentru românii din Transil-
vania  s-a înţeles «catolicizarea era mij-
locul prin care ar putea ieşi din condiţia
de toleraţi».  În lucrare sunt reliefate
activităţile şi lupta românilor ortodocşi
pentru apărarea credinţei tradiţionale,
dar şi tenacitatea greco-catolicilor pen-
tru preluarea unor noi arii religioase. 

Unirea cu Roma a clericilor 
ardeleni

Odată cu opţiunea clericilor tran-
silvăneni de trecere la unire cu Roma,
au trecut şi clericii din ţinutul Sătma-
rului şi satele codrene. Pe parcurs au
urmat  schimbări dar populaţia satului
Chilia a rămas greco-catolică până la
anul 1948. Între timp s-a efectuat con-
struirea unei noi biserici la 1858, şi noii
case bisericeşti, au slujit preoţi greco-
catolici mai mult sau mai puţin des-
toinici, dar populaţia a rămas una cre-
dincioasă, cu credinţă în  Dumnezeu
şi Sfintei Treimi, supusă dominaţiilor
politice şi religioase. La 1948, credin-
cioşii localnici, datorită preotului  Oc-
tavian Pop, au înţeles şi acceptat starea
religiilor şi revenirea la ortodoxism
fără probleme. Cartea redă multe as-
pecte din viaţa religioasă a localnicilor,
bisericii şi preoţilor pe tot parcursul
lucrării asfel încât ea devine o frumoasă
sursă de informare şi prezentare a fe-
nomenului religios din localitate.                                                                                                                                   
Prof. Nicolae Pop 

Prof. Ioan Andreica - Religii ;i biserici la Chilia
Autorul a studiat pentru elaborarea lucrării sale, un fond documentar vast de domeniu religios ce se referă la aria geografică a ţinutului şi a localităţii

Parabola `ntoarcerii fiului risipitor ne demonstreaz[ realitatea faptului c[, de;i omul a c[zut `n p[cat, `ndep[rt]ndu-se
de Dumnezeu, poate s[ se re`ntoarc[ la Acesta, poate s[ se reapropie de El prin c[in\[ sincer[, cu “inima `nfr]nt[ ;i
smerit[”
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ISTORIE
Descoperirerea, reprezentată de două săbii, trei topoare de luptă și un apărător de braț cu

capete spiralice, a fost apreciată că reprezintă o ofrandă specifică elitelor din spațiul carpatic. În
această zonă obiceiul de a depune ofrande formate din arme și apărătoare de braț/ podoabe spiralice
este constatat începând din mileniul al treilea înainte de Hristos.

Despre armele preistorice des-
coperite în anul 1939 la Apa s-a
scris de numeroase ori. Aceste ar-
me apar menționate și ilustrate în
orice tratat de preistorie recentă
a Europei, ca urmare a relevanței
continentale a informației istorice
oferite de grupul de arme atribui-
te elitelor sociale ce au trăit pe
parcursul sec. 18-16 î. de Hr. în
bazinul inferior al Someșului.

În ultimii doi ani valoarea istorică
a acestor arme s-a îmbogățit spectacu-
los, impulsul fiind oferit de rezultatele
analizelor recente, cu metode fizico-
chimice noi, a metalului din care au
fost confecționate obiectele. Modul în
care armele confecționate din metale
cu compoziții similare cu acelea de la
Apa sunt răspândite pe suprafața con-
tinentului, corelat cu mecanisme so-
cio-economice.

Ritualuri utilizate pe durata 
unui mileniu

Descoperirea, reprezentată de două
săbii, trei topoare de luptă și un apără-
tor de braț cu capete spiralice, a fost
apreciată că reprezintă o ofrandă spe-
cifică elitelor din spațiul carpatic. În
această zonă obiceiul de a depune
ofrande formate din arme și apărătoare
de braț/ podoabe spiralice este consta-
tat începând din mileniul al treilea în-
ainte de Hristos, printr-o spectaculoasă
descoperire dintr-o peșteră situată în
Cheile Vârghișului. Accesul dificil în
peșteră a făcut ca speologii să surprin-
dă și să documenteze modul în care
care o ofrandă de acest tip a fost aran-
jată cu mai mult de 4000 de ani în ur-
mă. Ofrandele compuse din podoabe
spiralice și din arme (săbii și topoare
de luptă) au atins un maxim de dez-
voltare teritorială spre mijlocul mile-
niului II î. de Hr, când fenomenul a
fost practicat în întreg spațiul cuprins
între Carpații Orientali și Dunărea
Mijlocie. Mai mult, arme similare
ajung să fie preluate, copiate și date ca
ofrandă în regiuni vaste ale Europei,
din Grecia până la Marea Baltică. Fe-
nomenul depunerii armelor de elită în
combinația arme/ podoabe spiralice,
numite și “ofrandele de tip Apa”, se stin-
ge spre finele mileniului II î. de Hr.,
exact în zona în care a cunoscut cea
mai amplă dezvoltare, nordul Transil-
vaniei și bazinul superior al Tisei.
Această zonă a păstrat în mod expresiv
încă cîteva secole tradiția „ofrandelor
de tip Apa”, împreună cu alte elemente
culturale și ideologice care au fost pro-
pagate cu succes pe o mare suprafață a
continentului. De fapt ritualul de a da
ca ofrande arme și podoabe se va păstra
și va răbufni cu intensități variabile pâ-
nă în Evul Mediu.

Cine au fost oamenii care au 
îngropat ofranda de la Apa?

Oamenii care au îngropat obiectele
de la Apa pot fi identificați cu elitele
sociale ce au stăpânit o fortificație
preistorică descoperită în imediata
apropiere, la Potău-Cioncaș. 

De fapt un persanaj din elita care a
stăpânit așezarea fortificată de pe terasa
înaltă a Someșului a fost cercetat ar-
heologic, constatându-se că a fost in-

cinerat printr-un ritual fastuos în ime-
diata apropiere a fortificației. Cercetă-
rile arheologice întreprinse de T. Bader
în anul 1969 împreună cu un mare nu-
măr de săteni din Medieșu Aurit, folo-
sind și mijloace mecanice, au arătat că
movila imensă de la Dâmbul Acastău-
lui, situată imediat la est de gară, este
de fapt un tumul uriaș ridicat peste ră-
mășițele funerare ale unui înalt perso-
naj și peste vasele folosite la banchetul
funerar al acestuia. 

Ritualul funerar este similar cu ace-

la descris în Iliada ca fiind practicat în
lumea miceniană.

De fapt, cercetările arheologice rea-
lizate în sistemul de fortificare al așe-
zării din apropiere a atestat că această
așezare avea un șanț de apărare cu o
lățime de peste 18 m, iar scanările geo-
magnetice, realizate în anii din urmă
de arheologii sătmăreni, au constatat
că acest șanț avea un duct circular.

Practic șanțul înconjura o acropolă
intens locuită pe o durată de câteva se-
cole, între secolul 21 și 17/16 a. Chr.

O narativă istorică eșuată

Inițial așezarea fotificată de la Potău
împreună cu celelalte elemente ce su-
gerau existența unei capitale zonale,
cum ar fi și armele princiare de la Apa
și mormântul fastuos de la Medieșu
Aurit, toate situate într-o zonă apro-
piată de la hotarul celor trei localități,
au fost puse pe seama unei așezări în-
tr-o poziție geografică favorizantă. S-
a apreciat că fortificația este situată în-
tr-o zonă geografică ideală ce permite
o acumulare a unor resurse minerale
din zonele montane învecinate, ce pu-
teau fi exploatate în condițiile în care
microrelieful de câmpie și luncă din
zona Medieș-Apa –Potău avea capaci-
tatea să ofere resurse de hrană suficient
de bogate pentru a permite ca un nu-
măr mare din membrii societății să fie
disponibili pentru alte activități în afara
acelora de asigurare a rezervelor de
hrană. Astfel un mare număr din me-
brii societății puteau să se ocupe cu
construcția de fortificații și locuințe,
exploatarea, transportul și prelucrarea
metalelor, comerțul cu bunuri comune
și exotice, întreținerea unor războinici
de profesie, dar și a unor lideri politici
și spirituali, cu un aparat specializat,
aparat ce poate fi detectat prin canti-
tatea, calitatea și unitatea simbolurilor
ce erau amplu expuse și propagate, fe-
nomen evidențiat de marea cantitate
de ceramică bogat ornamentată ajunsă
până la noi.

Modelele etnografice sugerează că
realizarea unor activități diferite decât
acelea agricole erau posibile doar în
zonele în care putea fi asigurat un ex-
cedent alimentar, iar realizarea unor
expediții de colectare/ achizițioanare
a minereurilor la distanțe de 20-50 km
este adesea întâlnită în societățile
preindustriale. Acest model părea a fi
perfect aplicabil la centrul politic de la
Apa-Potău-Medieșu Aurit, dat fiind că
e la o distanță 15-35 km de Munții Oaș
– Gutâi - Țibleși, munți vulcanici ce
conțineau o mare concentrare de metal
cuprifer, respectiv de metal prețios, re-
prezentat de aur și argint. 

Surpriza analizelor
metalografice

Surpriza care a modificat această
narativă istorică a fost reprezentată de
analizele metalografice ale armelor de
la Apa și a altor ofrande similare din
bazinul Tisei. A apărut ca un rezultat
aproape neverosimil că armele desco-
perite la distanță apropiată de munții
Oaș –Gutâi – Țibleș nu sunt realizate
din resurse metalice care provin din
acești munți. Ampreta metalică a ar-
melor preistorice de lux de la Apa este
cu totul diferită de aceea a minereurilor
din munții învecinați, atât din perspec-
tiva metalelor reziduale, ce sunt pre-
zente alături de cupru și staniu, dar și
din perspectiva izotopilor de cupru,
care sunt cu totul diferiți de aceea pre-
zenți în zona Baia Mare. Astfel, prin
aceste rezultate un întreg eșavodaj al
narativei istorice de până acum s-a nă-
ruit, căci marele număr de obiecte me-
talice din zona de nord a Transilvaniei
și din bazinul superior al Tisei - și însăși
spectaculoasele civilizații preistorice
ce le-au creat - erau puse pe seama ex-
ploatării bogatelor resurse de cupru și
aur din zona Maramureșului.

Descoperirile din nordul
Transilvaniei, importante `n
rețeaua comerțului continental
din mileniul II `. Chr.

Amprenta metalică a armelor de la
Apa, dar și a altor arme din zonă, sau
chiar a acelora copiate în alte regiuni
ale Europei, se potrivește cel mai bine
cu compoziția minereurilor de cupru
extrase din munții metaliferi situați în
partea estică a Alpilor, în partea de est
a Austriei de azi.

Rezultatele analizelor metalice sunt
verosimile și prin prisma faptului că
sunt susținute de o serie de date arheo-
logice, care vin să ofere interpretări is-
torice spectaculoase asupra modului
în care civilizațiile Europei vechi, în
anumite perioade de prosperitate, au
ajuns să fie racodate economic, cultural
și ideologic.

În primul rând, chiar unul dintre
topoarele de la Apa, acela cu tub lung
de înmănușare, este specific zonei din
care analizele fizice atestă că provine
metalul. Câteva topoare descoperite
spre est (sudu Slovaciei și nordul Un-
gariei) marchează traseul prin care pu-
tea fi transportat minereul spre zona
Tisei superioare. De fapt aceste spații
ne apar a fi strâns legate între ele prin
elemente mult mai complexe. În pri-
mul rând se remarcă faptul că pe durata
unui jumătate de mileniu adoptă un
model de civilizație similar, reprezentat
de așezările “de tip tell”. Acestea sunt
așezări cu acropole (zone centrale), în-
conjurate de vaste sisteme de fortifica-
ții, ce presupun o complexă organizare
socială. Prin prisma acestei organizări,
aceste așezări au fost apreciate de unii
arheologi ca “centre proto-urbane”.
Comparativ cu dimensiunea centrelor
contemporane din Orient, termenul
este aplicat cu o mare doză de indul-
gență, chiar dacă fortificațiile central-
europene pot fi considerate a fi puncte
în jurul cărora gravitează mai multe
așezări-satelit. Faptul că aceste „tell-
uri”, supranumite centre protourbane,
ajung să fie întrețesute într-o rețea ce
vehiculează mărfuri și anumite ideo-
logii comune poate fi detectat printr-
o serie largă de elemente (ce le voi ex-
pune în viitorul apopiat). Nu pare a fi
întâmplător că elemente ale civilizației
miceniene au fost descoperite în tell-
ul de la Vrábila (sud-vestul Slovaciei),
iar tell-urile din extremitatea sud-estică
(acelea de la Apa și Derșida) sunt si-
tuate pe principalele căi de legătură cu
Transilvania (văile Someșului și ale
Crasnei), provincie în care mărfuri și
influențe culturale miceniene pătrund
în mod direct, pe o rut[ balcanică.
Analizele fizico-chimice sugerează că
influenețele miceniene din zona cen-
tral-europeană nu sosesc doar prin zo-
na Adriaticii, cum s-a apreciat până
acum, ci ele sunt vehiculate de “civili-
zația carpatică a tell-urilor”, pe o rută
comercială ce trebuie evaluată la o justă
valoare. După cum se va arăta într-o
nouă expunere, această cale comercială
dintre nordul și sudul continentului
este adoptată, chiar dacă este mai lungă
și aparent mai dificilă, deoarece ex-
ploatează caracteristici geografice și
mecanisme economice ce în anumite
segmente asigură o vitalitate constatată
pe parcursul mai multor perioade.

Arheolog Liviu Marta,
Muzeul Jude\ean Satu Mare

Cercet[ri recente asupra armelor
preistorice de la Apa

Ofrandele compuse din podoabe spiralice și din arme (săbii și topoare de luptă)
au atins un maxim de dezvoltare teritorială spre mijlocul mileniului II î. de Hr.
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Comisia de Afaceri Juridice
din Parlamentul European a
anunţat miercuri seară că s-a
ajuns la un acord în negocierile
privind propunerea de direc-
tivă a Parlamentului European
şi a Consiliului privind dreptul
de autor pe piaţa unică digita-
lă.

Anunţul comisiei JURI a fost< „Am
ajuns la un acord privind directiva
dreptului de autor pe piaţa unică digi-
tală. Creatorii, inclusiv muzicienii, ac-
torii şi jurnaliştii, vor avea mai multă
putere. Meme-urile, gif-urile şi extra-
sele din ştiri sunt în siguranţă, iar plat-
formele de startup, protejate. Mai mul-
te detalii, curând”.

Îngrijorările grupurilor 
politice

De cealaltă parte, Verzii au transmis
că trialogul a dus la finalizarea unui
text ce conţine „o versiune îngrijoră-
toare a Articolului 11, pe taxa de link,
şi cea mai negativă versiune de până
acum a Articolului 13, privind filtrele
de încărcare”. Grupul Verzi/EFA a
anunţat că va continua să „lupte” pen-
tru respingerea taxei pe link şi a filtrelor
de upload până la votul final din plen.

Julia Reda, europarlamentar din
partea Partidului Piraţilor din Germa-
nia, a caracterizat această versiune de
text drept „o ameninţare la adresa mi-
cilor publisheri, autori şi utilizatori de
internet”. Ea consideră că acesta repre-
zintă un pas înapoi privind libertatea
de expresie online.

Axel Voss (PPE, raportor JURI) a
precizat. „Este un acord bun care pro-
tejează deţinătorii drepturilor de autor
şi utilizatorii. Temerile că internetul va
fi distrus se vor dovedi nefondate”.

Miercuri, la prânz, negociatorii
ajunseseră la un singur consens - de a
mai avea o rundă de discuţii după-
amiază.

Votul final în plen ar putea avea loc
în perioada 25-28 martie, pe 4 aprilie
sau, cel târziu, 15-18 aprilie. Acordul
trebuie să fie aprobat de reprezentanţii
Consiliului şi de plenul Parlamentului
European.

Ce aduce nou directiva?

Comisia Europeană, care a demarat
această dezbatere în 2016, spune că
aceasta directivă va proteja moştenirea
culturală a Europei. Directiva poate
schimba balanţa puterii între produ-
cătorii muzicali, de ştiri şi film şi site-

urile dominante care găzduiesc munca
lor.

Cel mai disputat este articolul 11 -
care prevede ca ziarele, revistele şi
agenţiile de presă să fie plătite de com-
paniile de internet precum Google şi
Microsoft Corp. care publică extrase
din munca acestora. Un alt articol care
a stârnit controverse este al 13-lea -
care cere platformelor ca YouTube şi
Instagram să instaleze filtre care să blo-
cheze încărcarea de către utilizatori a
materialelor care se supun drepturilor
de autor, fiindu-le solicitată încheierea
unui acord cu deţinătorii drepturilor
pentru muzică şi filme.

Pe 12 septembrie 2018, Parlamen-
tul European a votat în favoarea Di-
rectivei Drepturilor de Autor, cu un
avantaj de aproximativ 200 de voturi.

Legat de acord, comisia a transmis
că platformele online sunt încurajate
să plătească pentru folosirea creaţiei
artiştilor şi jurnaliştilor; unele mate-
riale încărcate online, precum meme-
urile şi GIF-urile, pot fi folosite gratuit;
hyperlink-urile spre articole de presă,
acompaniate de comentarii individuale
sau foarte scurte extrase, pot fi împăr-
tăşite gratuit; jurnaliştii trebuie să pri-
mească o parte din orice venituri obţin-
ute de pe urma drepturilor de autor de

către editor> platformele de tip start-
up au obligaţii mai mici; directiva nu
impune filtre.

Creatorii şi entităţile care publică
ştiri vor avea puterea de a negocia cu
giganţi tehnologici mulţumită acordu-
lui dintre PE şi negociatorii din partea
Consiliului. Acordul are ca scop asi-
gurarea că drepturile şi obligaţiile legii
copyright sunt aplicate şi în cazul in-
ternetului. YouTube, Facebook şi Goo-
gle News sunt unele dintre numele im-
portante care vor fi direct afectate de
această legislaţie.

Legislatorii au spus că fac tot posi-
bilul ca internetul să rămână un spaţiu
al libertăţii de expresie. Vor putea fi în
continuare împărtăşite online frag-
mente din ştiri sau alte materiale de
presă, iar giganţii tehnologici trebuie
să împartă veniturile cu artiştii şi jur-
naliştii.

Acordul îşi propune să crească şan-
sele deţinătorilor de drepturi de autor,
în special muzicieni, actori şi scenarişti,
dar şi ale entitărilor din media, să îşi
negocieze mai bine înţelegeri financia-
re legate de munca lor cu platformele
de internet.

Împărtăşirea de fragmente din ar-
ticole nu angrenează drepturile insti-
tuţiilor media care produc materialele
respective, ci acordul evită ca agrega-
torii să facă abuz. Extrasele vor putea
continua să apară pe newsfeed-ul Goo-
gle News, de exemplu, sau când un ar-
ticol e partajat pe Facebook, dar în va-
riantă foarte scurtă. Încărcarea online
a unui conţinut protejat cu scopul de
a cita, critica sau parodia a fost protejat,
asigurând că meme-urile şi GIF-urile
vor continua să fie disponibile şi par-
tajabile pe platformele online.

Comisia a mai spus că multe dintre
platformele online nu vor fi afectate.
Textul prevede ca încărcarea de conţin-
ut în enciclopedii online, în scop ne-
comercial, precum Wikipedia, sau pe
platforme open source, precum Git-
Hub, vor fi automat excluse. Platfor-
mele start-up vor avea obligaţii mai
mici decât cele consacrate.

Rusia ia în calcul să se deco-
necteze, pentru o scurtă perioadă
de timp, de la Internet, în cadrul
unui test al Apărării sale ciberne-
tice, relatează BBC News. Acest
test ar presupune ca informaţiile
schimbate între cetăţenii ruşi şi
organizaţiile ruse să rămână în
interiorul ţării în loc să fie di-
recţionate în afara ţării.

Un proiect de lege prin care se so-
licită modificări tehnice în vederea unei
funcţionări independente a Internetului
a fost depus anul trecut în Parlament.
Testul urmează să aibă loc până la 1
aprilie, însă data exactă nu a fost stabi-
lită.

Acest proiect de lege - Programul
naţional al economiei digitale - le cere
furnizorilor ruşi de acces la Internet

(ISP) să se asigure că pot opera în even-
tualitatea în care puteri străine acţio-
nează cu scopul de a izola Rusia online.
NATO şi aliaţii săi au ameninţat să
sancţioneze Rusia din cauza unor ata-
curi cibernetice şi altor amestecuri on-
line în spatele cărora este acuzată cu re-
gularitate că se află.

Proiectul de lege prevede ca Rusia
să-şi construiască propria versiune de
sistem de adrese de reţea - DNS -, pen-
tru a putea opera în cazul în care aceste
servere internaţionale sunt întrerupte.
În prezent, 12 organizaţii supervizează
serverele DNS, iar niciunul nu se află
în Rusia. Însă în ţară există numeroase
copii ale cărţii principale de adrese, ceea
ce sugerează că sistemele sale de reţea
ar putea să continue să funcţioneze
chiar dacă s-ar adopta măsuri punitive
prin care să fie întrerupte.

Testul ar urma, de asemenea, să de-

monstreze că furnizorii de acces la In-
ternet pot să direcţioneze date către
puncte de direcţionare a traficului con-
trolate de Guvern. Acestea ar urma să
filtreze traficul pentru ca date transmise
între ruşi să ajungă la destinaţie, iar toa-
te datele destinate unor computere din
afara ţării să fie suprimate.

În fine, Guvernul vrea ca tot traficul
intern să treacă prin aceste puncte de
direcţionare a traficului.  Acest lucru ar
face parte din cadrul unui efort de im-
plementare a unui sistem de cenzurare
în masă - similar celui din China, care
încearcă să elimine traficul interzis.

Presa rusă scrie că ISP-urile ruse
susţin larg obiectivele proiectului de le-
ge, dar sunt împărţite pe tema modului
în care să facă acest lucru. Furnizorii
ruşi de acces la internet cred că acest
test va antrena o ”perturbare majoră” a
traficului rus pe Internet, scrie site-ul

de ştiri tech ZDNet. Guvernul rus fi-
nanţează furnizorii de servicii de Inter-
net să-şi modifice infrastructura, pen-
tru ca efortul de redirecţionare să fie
testat corect.

Rusia vrea să “ridice podul” 
traficului extern 

Pentru a înţelege aceste lucru este
necesar să înţelegem cum funcţionează
Internetul, analizează Zoe Kleinman de
la BBC, specializată în tehnologie. Este
vorba despre o serie de mii de reţele di-
gitale prin care circulă informaţia. Aces-
te reţele sunt conectate la puncte de di-
recţionare a traficului (router) şi este
notoriu faptul că ele sunt cele mai slabe
puncte în acest lanţ. Ceea ce vrea Rusia
să facă este să aducă aceste puncte de
router - care gestionează intrarea sau
ieşirea datelor din ţară - în interiorul

frontierelor sale şi sub controlul său,
pentru ca apoi să poată să ”ridice podul”
traficului extern, în cazul în care este
ameninţată sau dacă hotărăşte să cen-
zureze informaţiile exterioare la care
ruşii pot avea acces.

Zidul de protecţie (firewall) al Chi-
nei probabil că este instrumentul de
cenzură cel mai cunoscut din lume şi a
devenit o operaţiune sofisticată. El con-
trolează totodată punctele de router, fo-
losind filtre şi blocarea unor cuvinte-
cheie şi a anumitor site-uri şi redirecţio-
nând traficul astfel încât computerele
să nu se poată conecta la site-uri pe care
statul nu vrea ca chinezii să le vadă.

Uneori, unele ţări se deconectează
în mod accidental. Mauritania a rămas
offline timp de două zile, în 2018, după
tăierea unui cablu de fibră optică sub-
marin care asigura alimentarea cu In-
ternet, aparent de către un trauler.

Rusia ia în calcul s[ se deconecteze de la Internet
Este vorba despre o scurtă perioadă de timp, în cadrul unui test al Apărării sale cibernetice

Parlamentul European va impune
reguli mai stricte pe Internet

Julia Reda, europarlamentar din partea Partidului Piraţilor din Germania, a caracterizat această versiune de text drept
„o ameninţare la adresa micilor publisheri, autori și utilizatori de internet”

Comisia Europeană, care a demarat această dezbatere în 2016, spune că aceasta di-
rectivă va proteja moştenirea culturală a Europei. Directiva poate schimba balanţa puterii
între producătorii muzicali, de ştiri şi film şi site-urile dominante care găzduiesc munca
lor. Cel mai disputat este articolul 11 - care prevede ca ziarele, revistele şi agenţiile de
presă să fie plătite de companiile de internet precum Google şi Microsoft Corp. care
publică extrase din munca acestora.
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Mulți oameni cred că nu suntem sin-
guri în Univers și că undeva departe în
spațiu mai există planete locuite cu ființe
extraterestre cel puțin la fel de inteligente
ca noi. Totuși, suntem noi pregătiți pentru
a ne întâmpina vecinii din afara sistemului
solar? Jill Tarter, astronom, și co-fondator
al Institutului SETI susține că nu. Mai mult,
dacă extratereștrii ne-ar vizita, aceștia ar
putea prelua controlul asupra noastră da-
torită tehnologiei lor net superioare.

“Dacă ei ar apărea la ușa noastră, în-
seamnă că au tehnologii care sunt mult
mai avansate decât ale noastre. Din această
cauză, ei vor fi cei care ar stabili regulile pe
planeta noastră”, a declarat acesta pentru
TechCrunch.

Cu toate acestea, astronomul crede că
în cazul în care civilizațiile extraterestre ar
fi capabile să dezvolte tehnologii atât de
sofisticate pentru a le permite să depășeas-
că obstacolul distanțelor interstelare, cel
mai probabil ar avea o atitudine neutră sau
pașnică față de noi, dorind probabil doar
să ne studieze, la fel cum facem și noi cu
alte viețuitoare.

Proiectul SETI de căutare a inteligentei
extraterestre, continuă în prezent prin de-
tectarea undelor radio și a semnalelor op-
tice din univers care pot indica prezența
altor civilizații. Totuși dr. Tarter recunoaște
că e posibil ca metodele noastre din secolul
21 să fie rudimentare și neeficiente “Poate
că nu avem tehnologia și cunoștințele ne-
cesare pentru a detecta viață extraterestră.
Dacă explorăm o porţiune de spaţiu de di-
mensiunea oceanelor de pe palneta noas-
tră, înseamnă că am examinat doar un pa-
har de apă dintr-un întreg ocean.”

Institutul SETI se află în California,
SUA, și a fost înființat în 1985.

Dar oare, dacă o civilizație extraterestră
ar fi doar cu vreo 10.000 de ani mai avan-
sat[ ca noi din punct de vedere tehnologic,
nu ar putea să fie prezentă pe planetă, fără
ca noi să știm?

Pagin[ realizat[ de Mirela F.

Pe Valea Cernei se află două
sate, numite Scărișoara și Ineleț,
care sunt, în mod sigur, printre
cele mai greu accesibile localități
ale României. Cele două sate pi-
torești țin de comuna Cornereva
(Caraş-Severin). Localitățile ur-
bane aflate la cea mai mică dis-
tanță de Ineleț și Scărișoara sunt
Băile Herculane și Baia de Ara-
mă.

Numele satului Scărișoara este bine
ales< ai mult de urcat, pe trepte de lemn.
Inelețul și Scărișoara nu sunt sate pen-
tru cei ce au frică de înălțime. Ca să
ajungi la Ineleț trebuie să urci mai mul-
te scări, prinse temeinic în stânca de
calcar. Dacă ar fi puse cap la cap, ele ar
ajunge la o sută de metri.

După ce termini de urcat scările,
ai de parcurs cărări șerpuitoare, coaste
abrupte. Sunt sate în care se trăiește ca
în străvechime, ale căror drumuri n-
au fost călcate niciodată de roată de
mașină. Acolo, la o mie de metri înăl-
țime, timpul nu este la fel de grăbit ca
în București, Cluj sau Constanța.

La Ineleț sunt cetățeni 
care nu și-au mai părăsit 
satul de un deceniu

Dată fiind dorința de confort a
omului modern – fie el sătean sau oră-
șean, oricine poate bănui că în Ineleț
și Scărișoara n-au mai rămas prea
mulți locuitori. Sunt doar câteva zeci
de săteni. Oamenii locului se îndelet-
nicesc cu agricultura și creșterea ani-
malelor.

Fie că este vorba despre polițist, în-
vățătoare, de preot sau de poștaș, toți
aceștia trebuie să urce scările abrupte.
Învățătoarea trebuie s-o facă cel mai

des, pentru a se prezenta la școala în
care se folosește energia electrică pro-
dusă la fața locului, de către panourile
solare.

Cine nu dorește sau nu poate urca
pe scări, trebuie să urmeze ruta ocoli-
toare, adică o potecă de peste 10 kilo-
metri. Poteca este folosită pentru trans-
portarea obiectelor grele, voluminoase,
cu ajutorul cailor. Scările, de pe care
nu-i prea bine să privești în jos, sunt
folosite inclusiv de către femeile însăr-
cinate. E de presupus că multe dintre
femeile din Scărișoara sau Ineleț și-au
adus pe lume pruncii în propriile case,

mai ales în sezonul hibernal. De altfel,
în iernile grele, satul nu mai are legături
terestre cu așezările din vecinătate.

Scările datează din anii ?70. Ajuns
la Ineleț, ai să constați că timpul trece
altfel, fără grabă. Nici banilor nu li se
atribuie aceeași valoare precum jos,
„în lumea dezlănțuită”. Oamenii își
produc singuri o bună parte dintre cele
necesare – mai ales hrana și coboară
mai rar la oraș, neavând nevoie de bani
în viața de zi cu zi.

La Ineleț sunt cetățeni care nu și-
au mai părăsit satul de un deceniu.
Așadar, cine vrea să scape de facturi,

rate și o bună parte dintre griji, dar nu
se teme de izolare și nu-i dependent
de facilitățile urbane și tehnologie, se
poate retrage la Ineleț sau Scărișoara.

Oamenii locului sunt, se spune,
aproape de Dumnezeu și, în mod evi-
dent, sunt destul de departe de lume și
grijile sale obișnuite. Oare din ce im-
emoriale vremuri datează aceste așe-
zări agățate de Munții Cernei?

Istoricul roman Annaeus Florus
(70-145 e.n) spunea, cândva, că „dacii
viețuiesc nedeslipiți de munții lor”. Așa
cum viețuiesc și sătenii din  Ineleț și
Scărișoara!

Scările, de pe care nu-i prea bine să privești în jos, sunt folosite inclusiv de către femeile însărcinate

Un expert SETI sus\ine 
c[ extratere;trii ar

putea prelua controlul 
asupra noastr[ dac[
ne-ar g[si planeta

Convingerile religioase ne pot proteja
creierul împotriva depresiei, potrivit noilor
cercetări din domeniu. Oamenii de știință
au descoperit o legătură interesantă între
convingerile noastre personale și grosimea
materiei albe. Substanța albă și substanța
cenușie reprezintă cele două componente
ale sistemului nervos central. Substanța al-
bă este situată la nivelul creierului, în pro-
funzimea emisferelor cerebrale și cerebe-
loase, în timp ce în măduva spinării ea ocu-
pă o poziție superficială. Materia albă e
compusă în cea mai mare parte din pre-
lungirile nervoase ale neuronilor care sunt
situați în exclusivitate în substanța cenușie.
Axonii au rolul de a conecta diferitele zone
ale substanței cenușii, ei transmițând im-
pulsurile nervoase de la un neuron la altul.

Teoria conform căreia religia ne pro-
tejează de depresie se află încă în fază in-
cipientă, dar, pe măsură ce descoperirile
ca acestea încep să se adune, legătura dintre
depresie și religie devine din ce în ce mai
interesantă. Astăzi, știm că depresia este,
cel puțin într-o oarecare măsură, o conse-
cință a genelor noastre. Există mai multe
cercetări care sugerează că, dacă unul sau
ambii părinți sunt deprimați, crește riscul
în cazul unui copil de a suferi de depresie.
Dar, în timp ce aceste studii sugerează o
componentă genetică, depresia nu afectea-
ză toată lumea. Acest lucru înseamnă că
trebuie să existe și alți factori în joc, iar vi-
ziunea asupra vieții unei persoane poate fi
unul dintre acești factori.

Credin\a ne protejeaz[ 
`mpotriva depresiei

Toate războaiele și conflictele di-
plomatice sau economice la care pla-
neta noastră a asistat în ultimele mile-
nii ne-ar putea face să credem că so-
cietatea umană se află mereu, din cauza
culturilor diverse, pe o poziție de luptă.
Însă nu este tocmai așa. Potrivit unui
nou studiu, avem dovezi surprinzătoa-
re care demonstrează contrariul celor
afirmate mai sus. Se pare că toate cul-
turile sunt de fapt legate de un cod mo-
ral comun, format din cel puțin șapte
reguli de comportament similare.

“Fiecare om, indiferent din socie-
tatea din care face parte, țara, regiunea
sau continentul pe care se află este gu-
vernat de un cod moral comun. Toți
oamenii sunt de acord că cooperarea,
promovarea binelui comun, sunt lu-
cruri benefice și că acestea trebuie spu-
se în aplicare”, a declarat antropologul
Oliver Scott Curry de la Universitatea
din Oxford.

Aceste comportamente și reguli de
cooperare, coduri morale universale
comune pe toată planeta sunt urmă-
toarele: ajutarea familiei, sprijinirea
grupului, reciprocitatea, curajul, co-
rectitudinea, împărțirea resurselor și

respectarea dreptului de proprietate.
Potrivit analizei celor de la Yale aceste
șapte reguli erau și sunt considerate
edificatoare pentru specia umană în
toate culturile analizate.

“Concluzionăm că aceste șapte
comportamente cooperative sunt can-
didați plauzibili pentru regulile morale
universale și că respectul și cooperarea
ar putea oferi teoria unificată a mora-
lității umane”, a concis Oliver Scott
Curry.

Nu fiecare societate acordă priori-
tate acestor norme sociale în același
mod, dar faptul că acestea sunt consi-
derate în mod unic pozitive, fiind ob-
servate în atâtea societăți diferite îi face
pe cei de la Yale să le considere cel puțin
un punct de plecare pentru caracteri-
zarea din punct de vedere moral a so-
cietății umane.

“Dezbaterea dintre universaliștii
morali și relativiștii morali se petrece
secole, dar acum avem niște răspun-
suri. Oamenii de pretutindeni se con-
fruntă cu un set similar de probleme
sociale și folosesc un set similar de re-
guli morale pentru a le rezolva”, spune
Curry.

Cele 7 reguli morale universale
întâlnite în orice societate de pe Terra

Istoricul roman Annaeus Florus  (70-145 e.n) spunea, cândva,
că “dacii viețuiesc nedeslipiți de munții lor”. Așa cum viețuiesc
și sătenii din Ineleț și Scărișoara!

Pământul ar fi putut fi acoperit com-
plet de ape dacă nu s-ar fi produs o pu-
ternică explozie stelară în apropierea Sis-
temului Solar, la momentul oportun,
pentru ca o parte din suprafaţa planetei
noastre să fie dominată de uscat, conform
unui nou studiu realizat de cercetători
de la Institutul de Geofizică din cadrul
ETH Zürich, Elveţia. O stea masivă din
vecinătatea relativă a Soarelui a explodat
sub formă de supernovă exact în perioa-
da în care Pământul și celelalte planete
din Sistemul Solar se formau, în urmă
cu 4,6 miliarde de ani. Această explozie
a alimentat Sistemul Solar cu elemente
radioactive, printre care și izotopul alu-
miniu-26 (Al-26), care a încălzit și uscat
planetoizii care au format Protopămân-
tul, conform noului studiu bazat pe si-
mulări computerizate. Efectul acestui
izotop radioactiv ar fi fost de maximă
importanţă pentru tipul planetei noastre,
pentru că marea parte a apei de pe Terra
provine de la planetoizii din care s-a for-
mat Pământul.

“Rezultatele simulărilor pe care le-
am derulat sugerează că există două ti-
puri diferite de sisteme planetare din
punct de vedere calitativ”, a susţinut co-

ordonatorul acestui studiu, cercetătorul
Tim Lichtenberg de la Institutul de Geo-
fizică din cadrul ETH Zürich. “Sunt cele
similare cu sistemul nostru solar, ale că-
rui planete au puţină apă. Prin contrast,
sunt și sisteme solare în care planetele
sunt acoperite complet de apă pentru că,
atunci când s-au format, în apropierea
lor nu a explodat nicio stea masivă și ast-
fel nu au intrat în contact cu izotopul Al-
26”. Prezenţa sau absenţa acestui izotop
poate determina tipul de sistem solar
care se formează, a adăugat el. Înţelegerea
cauzelor pentru care unele planete sunt
acoperite complet de ape în timp ce altele,
așa cum este Pământul, au și suprafeţe
importante de uscat este extrem de im-
portantă pentru planetologi și astrobio-
logi pentru că exoplanetele complet aco-
perite de ape nu par a fi la fel de ospita-
liere pentru viaţă așa cum sunt planetele
care au și suprafeţe de uscat.

Modelele computerizate indică faptul
că oceanele globale care învăluie unele
planete sunt deseori acoperite de straturi
groase de gheaţă care împiedică circulaţia
diverselor substanţe importante pentru
viaţă între adâncimi și suprafaţa acestor
planete.

P[mântul ar fi putut fi acoperit complet
de ape, dac[ nu s-ar fi produs o supernov[

în apropierea Sistemului Solar

În România exist[ dou[ sate în care nu
po\i ajunge decât urcând pe sc[ri de lemn

Inelețul și Scărișoara sunt printre cele mai izolate sate din țară
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Cântăreţele Lady Gaga şi
Brandi Carlile, dar şi actorul
Bradley Cooper, se numără prin-
tre artiştii care au fost premiaţi
la cea de-a 61-a gală de decernare
a premiilor Grammy 2019, în ca-
drul ceremoniei care a avut loc
la Staples Center din Los Ange-
les, în Statele Unite. Au fost acor-
date trofee distribuite în 84 de
categorii. 

Lady Gaga a câştigat premiul
Grammy 2019 pentru cea mai bună
interpretare a unui duet pop – cu
„Shallow”, o baladă romantică înregis-
trată cu Bradley Cooper pentru filmul
„A Star Is Born”, în care cei doi artişti
interpretează rolurile principale. Ar-
tista a câştigat un premiu Grammy şi
la categoria „cea mai bună interpretare
pop” cu single-ul „Joanne”. De aseme-
nea, Bradley Cooper a fost premiat la
categoria „cel mai bun cântec compus
pentru media visuală”. Actorul ameri-
can nu a putut fi prezent la gala Gram-
my, întrucât s-a aflat la Londra, pentru

a participa la gala premiilor BAFTA,
unde a câştigat un premiu, impunân-
du-se la categoria „cea mai bună co-
loană sonoră” – extrasă de pe filmul
„A Star Is Born”. 

Cântăreaţa folk-rock Brandi Carlile
a primit şi ea trei trofee la categoriile
tehnice pentru albumul ei intitulat „By
The Way, I Forgive You”. Prezentatoa-
rea principală a celei de-a 61-a ediţie a
galei Grammy Awards, organizată de
The Recording Academy, a fost cântă-
reaţa americană Alicia Keys. Kendrick
Lamar a avut cele mai multe nomina-
lizări, în timp ce Lady Gaga și Cardi B
și-au disputat premiile feminine.

Michelle Obama, 
apariţie surpriză 

Michelle Obama a avut o apariţie
surpriză pe scena galei Grammy
Awards, duminică seară, la Los Ange-
les, unde fosta primă doamnă a Statelor
Unite a lăudat meritele pe care muzica
le are în promovarea diversităţii. 

„Muzica m-a ajutat întotdeauna să

îmi spun povestea. Şi ştiu că acelaşi lu-
cru se întâmplă pentru fiecare dintre
cei care se află aici în această seară. In-
diferent dacă ne place să ascultăm co-
untry, rap sau rock, muzica ne ajută să
împărtăşim cu ceilalţi demnitatea
noastră şi grijile noastre, speranţele şi
bucuriile noastre. Muzica ne permite
să ne auzim unii pe alţii (…) Muzica
ne arată că toate aceste lucruri sunt im-
portante, fiecare poveste şi fiecare voce,
fiecare notă în cadrul fiecărui cântec”,
a declarat Michelle Obama, prezentă
pe scenă alături de Jennifer Lopez, La-
dy Gaga şi Jada Pinkett Smith.

Ţinute

Vedetele s-au întrecut în ținute care
mai de care mai sofisticate și mai ex-
travagante la premiile Grammy 2019.
Unele au reușit să atragă admirația tu-
tror celor prezenți, în timp ce altele au
fost criticate pentru vestimentația alea-
să. Printre vedetele care au avut cele
mai nereușite ținute se numără Kylie
Jenner. Aceasta a ales un costum de

culoare roz, cu un top drapat, care se
continua pe mâini ca mănuși. Toți s-
au întrebat dacă este vorba despre un
top sau doar de niște mănuși. 

 Cardi B a ales o ținută extravagantă.
Este vorba despre o rochie care imita
o perlă în partea de sus. Ținuta face
parte dintr-o colecție Thierry Mugler
din anul 1995. 

Katy Perry a făcut și ea o alegere
nefericită în ceea ce privește vestimen-
tația. A purtat un top alb cu argintiu
în partea de sus, în timp ce în partea
de jos aceasta a avut o fustă volumi-
noasă, de culoare roz, care nu a avan-
tajat-o deloc. Mulți inyternauți au co-
mentat că ținuta seamănă cu o brioșă. 

Janelle Monae a ales o ținută ex-
travagantă și sofisticată în același timp.
A purtat o rochie de culoare albă, asi-
metrică, cu un decolteu adânc, aceasta
a accesorizat ținuta cu o pălărie la fel
de extravagntă. Nu a primit aprecieri
pozitive pentru apariție. 

Printre vedetele admirate pentru
ținutele alese la Grammy 2019 s-a nu-
mărat Dua Lipa. Cântăreața a a ales o
rochie argintie, extrem de elegantă, ca-

re i-a pus foarte bine în valoare silueta. 
Lady Gaga a ales o rochie de culoare
argintie, fără umeri, cu un volan imens
în partea din față și despicată adânc pe
un picior. Ținuta a fost extrem de apre-
ciată de unii critici, dar au existat și
voci care au afirmat că ținuta nu a fost
una de mare gală. 

Cântăreața Andra Day a apărut în-
tr-o rochie de culoare mov, scurtă și
cu pene în partea de jos, care a făcut-
o să arate ca în anii ’60. Ținuta a fost
considerată ca total nepotrivită . Miley
Cyrus a arătat de excepție într-un cos-
tum de culoare neagră. Pantalonii s-
au potrivit perfect cu sacoul supradi-
mensionat. 

Alicia Keys a atras toate privirile
cu ținuta sa. A ales o rochie de culoare
roșie, lungă, mulată și cu decolteu
adânc. A fost una dintre cele mai fru-
moase apariții de la eveniment.

Cântăreața de origine mexicană
Camilla Cabello a strălucit într-o ro-
chie fucsia, cu guler înalt, dar cu spatele
gol, care i-a scos în evidență atuurile
fizice. 

Vera Pop

Lady Gaga, Brandi Carlile ;i Bradley Cooper, 
printre c];tig[torii premiilor Grammy


