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Jennifer Lopez m[rturise;te c[ăa fost
refuzat[ `n multe filme din cauza etniei
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Pe urmele 
ultimilor 

rotacizan\i 
din |ara Oa;ului 

~n 1906 Satu Mare 
era un ora; 

preponderent 
industrial cu

8.211 salaria\i

~n 28 august s-au `mplinit 147 de
ani de la na;terea lui Augustin
Feren\iu. Recunosc]nd meritele

primarului Feren\iu eviden\iate de
Informa\ia de Duminic[, Consiliul
Local a dat aviz favorabil pentru

atribuirea denumirii Aleea
Augustin Feren\iu unei str[du\e
f[r[ nume situate `ntre str[zile

Mircea cel B[tr]n ;i Aurel Popp.

Trei spectacole construite pe loc deschid noul
sezon al trupei Mihai Raicu la Teatrul de Nord

Numeroase studii `n domeniul
s[n[t[\ii mintale dezbat problematica
utiliz[rii gadget-urilor ;i a corela\iei aces-
tora cu s[n[tatea mintal[. Un studiu foar-
te recent relaxeaz[ aceast[ temere a
adul\ilor care consider[ c[ s[n[tatea
mintal[ a copiilor lor depinde foarte mult
de timpul petrecut `n compania ecrane-
lor. Datele studiului nu sunt, `ns[, ex-
haustive ;i nu acoper[ problematica dez-
volt[rii abilit[\ilor sociale `n r]ndul ti-
nerilor care petrec din ce `n ce din ce `n
ce mai mult timp `n fa\a ecranelor.

Muzica  Festivalului Internațional
George Enescu va depă;i granițele să-
lilor de concert prin Programul Națio-
nal Cantus Mundi, care propune în edi-
ția cu numărul XXIV a Festivalului o
extindere a proiectelor muzicale ale
acestuia cu peste 250 de noi micro-
concerte ;i recitaluri, care vor avea loc
în parcuri, muzee, centre comerciale
;i clădiri de birouri din toate colțurile
Bucure;tiului, în perioada 31 august -
22 septembrie. 

Aproape 2.000 de cori;ti ;i instru-
menti;ti din Programul Național Can-
tus Mundi vor face ora;ul să răsune la
unison cu Festivalul Internațional Ge-
orge Enescu, în cadrul proiectului aso-
ciat “Ora;ul cântă”. Acesta este un pro-
gram derulat în premieră, ce va con-
tribui la cre;terea conexiunii dintre
ora; ;i festival ;i la extinderea expe-
rienței festivaliere către un public cât
mai numeros ;i divers.

Festivalul Interna\ional
George Enescu duce
muzica `n parcuri, 
muzee ;i birouri

S[n[tatea mintal[
a adolescen\ilor 

`n era 
smartphone-urilor

Augustin Feren\iu a scris capitolul cel mai 
important din monografia coordonat[ 
de Borovszky Samu, legat de economia 

;i industria ora;ului
Numele lui Augustin Feren\iu ̀ ncepe s[

aib[ o anumit[ rezonan\[ ̀ n r]ndul s[tm[re-
nilor. Uitat cu des[v]r;ire mult timp, primul
primar de dup[ 1918 a condus Satu Mare
timp de zece ani. A fost primarul care a mo-
dernizat Satu Mare dup[ Primul R[zboi
Mondial, prin refacerea drumurilor, a ca-
naliz[rii, introducerii curentului electric,
f[r[ s[ omit[ cultura, ̀ nv[\[m]ntul, econo-
mia municipiului Satu Mare.

Salvat de la uitarea total[ `nc[ `nainte
de anul Centenarului, meritele lui au fost
scoase `n eviden\[ `n special de seria de ar-
ticole din Informa\ia de Duminic[  semnate
de istoricul Adriana Zaharia. 

Recent, Centrul Multicultural Poesis  a
`nainitat o cerere c[tre Prim[ria Satu Mare

;i Consiliul Municipal pentru a se atribui
unei mici alei, din apropierea casei sale de
pe strada Mircea cel B[tr]n, nr. 8, numele
primarului care a rostit discursul la intrarea
Armatei Rom]ne `n Satu Mare la 19 aprilie
1919. 

Augustin Feren\iu nu a fost un simplu
primar, ci un foarte bun cunosc[tor al
situa\iei economice ;i culturale din Satu Ma-
re. El este autorul unor capitole din mono-
grafia ora;ului Satu Mare ap[rut[ `n anul
1906, coordonat[ de Borovszky Samu, `n
care face o analiz[ concret[ a situa\iei in-
dustriei din Satu Mare. Public[m `n acest
num[r un nou material scris de Augustin
Feren\iu, `n traducerea publicistului Veres
Istvan. PAGINA 2
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Sunt profesorul Gheorghe Cadar, năs-
cut în urmă cu aproape 94 de ani, mai
exact în anul 1926, în localitatea maramu-
reşană Negreia - comuna Şişeşti.  De mic,
împreună cu părinţii ne-am stabilit în satul
Lucăceni, comuna Berveni. La vârsta de
14 ani, am avut neşansa de a trăi eveni-
mentele ce au urmat Dictatului de la Viena
din anul 1940. Speriaţi, fără a înţelege prea
multe din ceea ce se întâmpla, mai mulţi
tineri ne-am constituit într-un grup şi ne-
am îndreptat spre câmp, spre graniţa cu
satul Cămin. 

Confesiunile unui
expulzat `n urma 

Dictatului 
de la Viena



Învățământul economic

În ora; nu există ;coli economice mai
înalte. Însă cu ocazia preluării în admi-
nistrarea statului a ;colilor populare în
1903 ministrul cultelor ;i învățământului
public a fondat două ;coli cu profil eco-
nomic, care au fost predate publicului cu
toată amenajarea interioară în anul 1906.
Una dintre acestea a fost construită la pe-
riferia Sătmarului de pe malul stâng, cea-
laltă la Viile Satu Mare. Recent s-au de-
marat discuțiile despre înființarea unei
noi ;coli, care ar avea locația la periferia
ora;ului, pe malul drept al Some;ului.

Industria
O parte însemnată a populației

ora;ului trăie;te din activit[\i industriale.
Mai mult, după datele statistice prezentate
mai sus, industria reprezintă cea mai mare
pondere dintre toate ramurile de ocupație
(8.211 de persoane).

Prin urmare, Satu Mare este după nu-
mărul populației un ora; preponderent
industrial. Însă dacă luăm în considerare
gradul de dezvoltare ;i diversificare a  in-
dustriei de aici îl putem plasa doar în rân-
dul ora;elor industriale mai modeste, mai
ales din cauza subdezvoltării marii indus-
trii. Ora;ul nu are o cameră de comerț ;i
industrie proprie. Aparține de Debrecen
în această chestiune. (Ora;ul este repre-
zentat de doi membri externi la camera
de comerț ;i industrie de acolo.)

Există puține ̀ ntreprinderi industriale
aici. Mica industrie, care are un trecut glo-
rios, după o stagnare mai lungă, începe
mai nou să țină pasul cu epoca modernă,
iar unele ramuri au luat un avânt chiar
remarcabil. Este un fenomen interesant
că încă nu s-a constituit nicio asociație
industrială mai amplă. Au existat încercări
de înființare, însă fără succes.

Încă mai trăiesc tradițiile vechiului
sistem al  breslelor în diferitele ramuri in-
dustriale, iar membri rămân mai degrabă
în izolarea lor decât să se unească în ni;te
corporații industriale.

Actele din vremea breslelor de odi-
nioară sunt păstrate ;i azi în parte de către
asociațiile pe meserii, în parte la muzeul
Cercului Kölcsey, ;i ele au fost următoarele
în partea Sătmarului< cea a postăvarilor
din 1513, cea a aurarilor din 1543, cea a
pantofarilor din 1534, cea a măcelarilor
din 1538, cea a blănarilor din 1564, cea a
fierarilor din 1580, cea a cizmarilor din
1604, cea a curelarilor din 1614, cea a do-
garilor din 1637, cea a bărbierilor din
1657. În partea din Mintiu a ora;ului de
azi< breasla curelarilor din 1514, cea a fie-
rarilor din 1536, cea a armurierilor din
1538, cea a lăcătu;ilor din 1538, cea a pos-

tăvarilor din 1539, cea a aurarilor din
1547, cea a pantofarilor din 1557, cea a
blănarilor din 1558, cea a croitorilor din
1573, cea a olarilor din 1578, cea a măce-
larilor din 1606, cea a cizmarilor din 1614,
cea a bărbierilor din 1635, cea a tăbăcarilor
din 1642, cea a tâmplarilor din 1642.

După unificare celor două ora;e din
anul 1715, într-un registru păstrat în ar-
hiva ora;ului cu titlul de “Conventionalis”
au fost înregistrate în “Catalogul Breslelor
Cinstite ;i Onorabile” următoarele bresle<
negustori, postavi, croitori de vestimen-
tație  maghiară, cojocari, blănari, măcelari,
cizmari, aurari, bărbieri, năsturari, tâm-
plari, olari, curelari, fierari, armurieri, lă-
cătu;i, dogari, țesători, rotari ;i pantofari.

Este de remarcat că meseriile ce au le-
gătură cu construcțiile nu se regăsesc între
bresle. Motivul este că cetățenii ora;ului
nu au făcut construcții scumpe dintr-o
precauție de;teaptă, pentru că localitatea
a fost expusă multor distrugeri. Încă ;i în
anul 1804 existau în ora; doar 3 clădiri de
piatră. Însă în ultima vreme aceste ramuri
s-au dezvoltat cu atât mai mult.

Învățământul industrial
Un efect benefic asupra dezvoltării in-

dustriei are ;coala de ucenici industriali
deschisă în 1883 care în decurs de 25 de
ani de existență a educat o generație de
meseria;i culți ;i receptivi la progres. În
fruntea ;colii de la înființare se află direc-
torul Kótai Lajos. Sub conducerea lui lu-
crează acolo la ora actuală 12 profesori de
materii generale ;i alți 15 profesori  în cele
7 clase de desen. Numărul elevilor a
depă;it în anul ;colar 1907-1908 cifra de
800.

Pe tărâmul învățământului profesio-
nal o piatră de hotar este anul 1907. La 1
septembrie al anului respectiv s-a deschis
;coala profesională superioar[ de tâmplă-
rie. În acest an a pornit primul an de stu-
diu, care va fi completat cu încă doi ani
de studiu. Până când statul va construi pe
terenul oferit de către ora; palatul ;colii
pe str. Teleki (Avram Iancu), ;coala func-
ționează într-o clădire închiriată. În clă-
direa nouă a ;colii vor fi amenajate ateliere
de instrucție inclusiv la dispoziția mese-
ria;ilor din ora; ;i se va amenaja ;i un in-
ternat. Directorul ;colii este inginerul Kó-
tai Lajos.

Mica industrie
Merită amintite dintre instituțiile cu

un efect benefic asupra dezvoltării micii
industrii asociațiile următorilor meseria;i<
cizmari, tăbăcari, cojocari, croitori, fierari,
rotari, tipografi, tâmplari etc., dintre care
mai ales primele trei dispun de câte o avere
considerabilă, apoi asociația industria;ilor
de construcții, care s-a constituit pentru
o apărare mai eficientă față de mi;cările
muncitore;ti. La fel trebuie amintite “Cer-
cul Tinerilor Meseria;i”, “Cercul de Lec-
tură al Meseria;ilor”, care oferă posibilități
de întâlnire pentru meseria;i ;i au grijă
deosebită, prin organizarea unor cursuri
de specializare, de perfecționarea profe-
sională a meseria;ilor ;i la ridicarea nive-
lului lor cultural.

Trebuie să amintim ;i “Cooperativa
de Credit Industrial din Satu Mare”, mem-
bră a cooperativei naționale de credit, care,
chiar dacă este o firmă înregistrată la tri-
bunal, nu are nimic în comun cu societățile
comerciale, pentru că sluje;te exclusiv in-
dustriei. A fost fondată în 1899. Fondatorii
au fost Rózsa Károly, directorul de atunci
al căii ferate Satu Mare - Ardud, ;i asociații.
Scopul ei nu a fost să obțină beneficii în
urma tranzacțiilor financiare, ci sprijinirea
întreprinderilor industriale prin credite
aproape fără beneficii. Ea nu adună nici
capital de bază, nici capital de rezervă. Ca-
pitalul de bază al ei a fost în urma plăților
acționarilor doar de 12.990 coroane în
1906, iar capitalul de rezervă 918 de co-
roane.  Un moment important din viața
acestei instituții financiare a fost deschi-
derea unei hale comerciale pentru produ-
sele industriale ale membrilor ei. Actualii
conducători ai ei sunt< Ferenczy János,
pre;edinte, Nyisztor János, vicepre;edinte,
dr. Szücs Sándor, procuror propriu, Fürst
Ilona, contabilă, Pázsit Ilona, casieră.

Toți ace;ti factori ridică unele ramuri
ale micii industrii, mai ales pe cea de con-
strucții ;i de mobilă, aşa încât meseria;ii
de aici primesc comenzi din toate colțurile
țării, ba ;i din străinătate.

Numărul marilor unități industriale
este mic. ~ntreprinderi mai mari< moara
cu abur a societății de morărit cu abur, fa-
brica de tanin ;i de cherestea cu abur a lui
Neuschloss ;i fabricile de cărămidă. Cele-
lalte mori, fabrici de spirt, rafinăria de pe-
trol etc., cu toate că sunt ni;te ̀ ntreprinderi

importante, ele se mi;că între piste mai
înguste ;i lucrează cu muncitori mai pu-
țini.

Moara cu abur a societății de morărit
cu abur este cea mai mare `ntreprindere
permanentă din ora;. Înființarea ei a fost
concomitentă cu construcția căii ferate
din nordul Ungariei. Când a devenit evi-
dent faptul că prin construcția acestei căi
ferate ;i Satu Mare se va integra în sistemul
de circulație național, bărbații de frunte
ai societății din ora;, Böszörményi Károly,
Farkas Antal, Kiszely Károly, Antal Dániel,
Vajay Károly, Losonczy József, Keresztes
András, Lengyel István, Jakó Mihály,
con;tienți fiind de importanța dezvoltării
economice a ora;ului, au hotărât în anii
;aizeci ai secolului trecut să înființeze o
societate de morărit cu abur. Ei au ;i rea-
lizat acest plan în anul 1869. Fondatorii
au făcut o muncă grea până când au obți-
nut terenul pentru moară, l-au asigurat
împotriva inundațiilor ;i până când au
procurat materialele pentru construcția
respectivă. Sub directa lor supraveghere
s-a confecționat ;i s-a ars cantitatea de că-
rămidă necesară, ei au cumpărat din pă-
duri materialul lemnos de stejar ;i au avut
grijă ;i asupra faptului să inițieze la noi
cultura grâului de Tisa, un grâu încă ne-
cunoscut aici, care a fost cel mai adecvat
pentru producția de făină. :i după ce timp
de ;ase ani s-a rezolvat totul moara a pornit
în data de 15 a lunii octombrie a anului
1875.

Industria morăritului a fost în vremea
respectivă încă slab dezvoltată. Întreprin-
derea nu a avut un capital rulment, a fost
nevoită să contracteze ni;te împrumuturi
costisitoare. Foarte greu a fost să găsească
piețe de desfacere în străinătate pentru făi-
nă, iar în partea de nord-est a țării pe care
s-a bazat moara consumul de făină de grâu
a fost redus. Au contribuit la greutăți ;i
speculațiile gre;ite ale directorului, în ur-
ma cărora moara a suferit în 1892 o pier-
dere de 152.000 de coroane.

Direcțiunea întreprinderii periclitate
din temelii, în locul directorului general
originar din altă parte, a instalat pe acest
post un bărbat din ora; cu respect mare ;i
cu cuno;tințe temeinice, pe  Losonczy Józ-
sef, care în scurt timp a restabilit echilibrul
pierdut al întreprinderii. În 1894 el a redus
valoarea acțiunilor de la 200 de coroane la
100 de coroane, a emis 1.250 de acțiuni
noi, în plus prin folosirea unui credit pro-
priu a cheltuit mai mult de un milion de
coroane pentru modernizare, pentru mă-
rirea capacității de producție ;i de com-
petiție.

Prin aceste măsuri el a asigurat viitorul
morii pe un timp neprevizibil. Acum va-
loarea acțiunilor este de 450 de coroane,
capitalul rulment depă;e;te 650.000 de co-
roane ;i ea a devenit un factor economic
;i social esențial. Capacitatea ei de morărit
este 800 de măji pe zi. Are 140 de angajați
permanenți. Are un capital de bază de
500.000 de coroane ;i un fond de rezervă
de 800.000 de coroane.

În fruntea întreprinderii se află la ora
actuală fiul înnoitorului morii, Losonczy
József jr., care conduce întreprinderea cu
o mână la fel de norocoasă  şi cu cuno;tințe
de specialitate ;i precauție ca ;i tatăl său.
Locțiitorul său este Szlávy Dezső, consilier
juridic< Helmeczy József, pre;edintele con-
siliului director< Korányi János, membrii<
dr. Farkas Antal, Haller Ottó, Helmeczy
József, dr. Lengyel Lajos, dr. Lengyel Már-
ton, Schwartz Albert, dr. Vajay Imre, Wal-
lon Ede, Wallon Lajos ;i Lengyel Károly.
Mori mai mici< moara cu abur din Sătmar,
proprietari< Márkus ;i Gobel, apoi “Moara
Elisabeta”, proprietari< Fuchs ;i Klein.

“Prima fabrică de cărămidă sătmărea-
nă S. A.” este la fel una dintre întreprinde-

rile importante de mare industrie. S-a fon-
dat în 1894. Au participat la fondarea ei<
fostul primar Hérman Mihály, Litteczky
Endre, Antal Kristóf, dr. Nagy Barna, Nagy
József, Lengyel Márton, Domahidy Sán-
dor, Emerich Tivadar, Fogarassy Sándor
;i Gabriel András. Are un capital de bază
de 200.000 de coroane, din care au fost re-
turnate 80.000 de coroane. Fondul de re-
zervă< 106.084 de coroane. Rezultatul ac-
tivității pe anul 1907< 16.109 de coroane
profit.

Conducătorii actuali< Litteczky Endre
director, Fogarassy Sándor vicepre;edinte,
dr. Nagy Barna secretar ;i procuror, Nagy
József, Lengyel Márton, Emerich Tivadar.
Întreprinderea are un cuptor rotund cu
instalații moderne care este apt pentru ar-
derea oricărui fel de cărămidă.

:i “Prima fabrică sătmăreană cu abur
S. A.” î;i datorează înființarea valului mare
de construcții din ultima vreme. Este o in-
treprindere asemănătoare cu prima ca mă-
rime. Capital de bază< 140.000 de coroane.
Membrii direcțiunii< Bartha Kálmán
pre;edinte, Gál Jenő director executiv, Ko-
vács Béla, dr. Rácz Endre, dr. Benedek Józ-
sef, dr. Makar Károly procuror.

“Fabrica de tanin ;i de cherestea cu
abur a lui Neuschloss S. A.” ;i-a anunțat
începerea producției în anul 1894 la Satu
Mare. Această întreprindere însă nu are o
activitate permanentă. După ce ea a pre-
lucrat deja materialul lemnos din pădurile
Balta Mare ;i Darvasmoha ;i cel achizi-
ționat din împrejurimi, acum se pregăte;te
de închiderea uzinei. Această întreprin-
dere a avut cei mai mulți muncitori dintre
toate întreprinderile industriale locale. Nu-
mărul angajaților  în fabrică, în magazii ;i
în păduri a oscilat de-a lungul anilor între
300 ;i 600. Director< Fried Sándor, casier<
Fischer Jenő. Fabrică de spirt mai impor-
tantă este doar una în ura;. Proprietara ei
este firma “Fiii lui Markovits Elek”. Această
fabrică este cuplată cu o crescătorie de bo-
vine. Platforma de rafinare a petrolului s-
a fondat în 1906. Proprietar< Freund József
;i asociatul.

În rândul întreprinderilor industriale
mai mari trebuie să amintim ;i uzina elec-
trică în administrarea ora;ului care func-
ționează din 1891.

După ce publicul ora;ului ;i-a con-
struit un teatru nou în 1891, ministerul
de interne a aprobat deschiderea lui pentru
public cu condiția folosirii iluminatului
electric în locul iluminatului cu petrol, a;a
cum era planul inițial. În această situație
de constrângere, publicul ora;ului a pus
în funcțiune un generator de 50 de cai pu-
tere pentru aprovizionare parțială cu cu-
rent electric. Prima probă a iluminatului
electric a avut loc în clădirea teatrului la
ora 7 seara a zilei de 31 decembrie 1891,
în 3 ianuarie 1892 a pornit ;i iluminatul
stradal. În data de 1 octombrie 1892 a fost
conectat la rețea primul imobil privat. De
atunci, publicul ora;ului dezvoltă perma-
nent uzina electrică, iar de la reconstrucția
ma;inilor ;i conductelor din 1906 ;i 1907
producerea curentului este asigurată pen-
tru iluminat public stradal ;i privat de
două grupuri imense de producție. Forța
motrice este asigurată de două cazane cu
o capacitate totală de 1.200 de cai putere.

Dintre întreprinderile mai mici putem
aminti fabrica de sifon, fabrica de săpun,
cea de vaselină pentru curele ;i cea de
oțet. La capitolul industrie nu putem ne-
glija nici casa teritorială de asigurări de
sănătate, nici casa de asigurări de sănătate
de fabrică ;i una privată. Numărul mem-
brilor este 3.171. Încasările sunt de 46.009
coroane anual, cheltuieli< 40.622 de co-
roane. 

Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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ISTORIE
Augustin Feren\iu< Satu Mare este după numărul populației un ora; preponderent industrial.

Însă dacă luăm în considerare gradul de dezvoltare ;i diversificare a  industriei de aici, îl putem
plasa doar în rândul ora;elor industriale mai modeste, mai ales din cauza subdezvoltării marii in-
dustrii. Ora;ul nu are o cameră de comerț ;i industrie proprie. Aparține de Debrecen în această
chestiune.
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Augustin Feren\iu `mpreun[ cu Aurel Popp ;i so\iile `n curtea casei din 
Viile Satu Mare confiscat[ de regimul comunist

~n 1906 Satu Mare era un ora; 
preponderent industrial cu 8.211 salaria\i
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MEMORII
Gheorghe Cadar< Era vreme de toamnă, dacă memoria nu mă înşeală, prin 25 octombrie. Bruma
se făcea simţită în fiecare noapte, iar zilele erau din ce în ce mai scurte. Istoviţi de munca zilnică
de la câmp, mai toţi locuitorii din sat se culcau ceva mai repede. N-am apucat încă să adorm în
seara respectivă, că am auzit focuri de armă în curte şi pe stradă. 

În toamna anului 1940, ca ur-
mare a dictatului de la Viena, în
mai multe localităţi din Ardealul
de Nord realipit la Ungaria trupe
militare sau paramilitare maghiare
au masacrat civili români, ţigani şi
evrei, în intenţia de a determina
prin teroare un exod din populaţii-
le conlocuitoare nemaghiare. 

Atrocităţi similare au avut loc şi spre
sfârşitul anului 1944, îndeosebi pe fundalul
stării de beligeranţă în care frontul de est
şi-a mişcat relativ rapid în direcţia est-vest
linia care traversa teritoriul Ardealului de
Nord, mai ales după 23 august 1944, când
România a ieşit din coaliţia Puterilor Axei
şi s-a alăturat Puterilor Aliate. Din păcate,
în urma Dictatului de la Viena şi alipirii
unei părţi din Transilvania Ungariei, mulţi
români din acest nord de ţară au avut de
suferit. Au fost vizaţi în mod expres ro-
mânii, evreii şi ţiganii. 

Confesiunile unui expulzat -
Gheorghe Cadar

Printre localităţile judeţului nostru ca-
re au avut de suferit în urma intervenţiilor
brutale ale armatelor maghiare în anul
1940, după Dictatul de la Viena, se numără
şi Lucăceni, pendinte de comuna Berveni,
aşezare cu etnici români, majoritatea pro-
veniţi din Maramureş - Şişeşti. În această
aşezare exclusiv locuită de români, în ul-
tima decadă a lunii octombrie 1940, într-
o noapte, armata maghiară i-a obligat pe
localnici, cu mic, cu mare, să-şi părăsească
bunurile, casele şi să pornească pe drumul
pribegiei. Despre cele petrecute în toamna
anului 1940, sub ameninţarea armatei hor-
thyste, ne-a vorbit zilele trecute Gheorghe
Cadar, un nonagenar care locuieşte în mu-
nicipiul Carei.

"Sunt profesorul Gheorghe Cadar, năs-
cut în urmă cu aproape 94 de ani, mai
exact în anul 1926, în localitatea maramu-
reşană Negreia - comuna Şişeşti. În familia
noastră divinitatea s-a dovedit deosebit de
generoasă. Mama a adus pe lume 9 copii,
din care 8 au rămas în viaţă. De mic, îm-
preună cu părinţii ne-am stabilit în satul
Lucăceni, comuna Berveni. Fiind oameni
de ispravă, părinţii mei şi-au dezvoltat o
gospodărie. Nu era uşor în acele vremuri
să ai o familie atât de numeroasă. La mo-
mentul potrivit am fost înscris la şcoala
din sat, unde se învăţa în limba română.
Am absolvit 7 clase, alături de alţi copii
din sat. Mă băteau gânduri de a merge la
şcoală mai departe, numai că la vârsta de
14 ani am avut neşansa de a trăi eveni-
mentele ce au urmat Dictatului de la Viena
din anul 1940.

Împuşcături în fapt de seară
Era vreme de toamnă, dacă memoria

nu mă înşeală, prin 25 octombrie. Bruma
se făcea simţită în fiecare noapte, iar zilele
erau din ce în ce mai scurte. Istoviţi de
munca zilnică de la câmp, mai toţi locui-
torii din sat se culcau ceva mai repede. N-
am apucat încă să adorm în seara respec-
tivă, că am auzit focuri de armă în curte şi
pe stradă. Să fi fost patru asemenea îm-
puşcături. Speriaţi, aşa cum am fost în pat,
în haine de noapte, am ieşit în curte. Acest
lucru l-au făcut şi vecinii. Era un haos greu
de descris. Deznădejde şi ţipete, plânsete
de copii.

N-am apucat bine să fim în curte, că
am fost întâmpinaţi de câţiva civili, în timp
ce în spatele lor era un grup de soldaţi. N-
am recunoscut pe nimeni dintre civilii care
ne-au interzis să mai intrăm în case, spu-
nându-ne să părăsim gospodăria. Noi, cei
mai mici, am primit câte o palmă şi câte
un picior în fund, probabil pentru a nu ne

manifesta curiozitatea. Totuşi, am aflat tâl-
cul prezenţei civililor şi a militarilor în
satul locuit exclusiv de români - Ardealul
fusese cedar ungurilor, în urma Dictatului
de la Viena. A suferit toată populaţia sa-
tului Lucăceni.

Ulterior am aflat că în satul traversat
de calea ferată fuseser[ aduse 9 vagoane
cu soldaţi unguri. Ei îşi cunoşteau con-
semnul, fiind repartizaţi pe străzi, grupuri
de case chiar. Cu toţii au acţionat după un
scenariu prestabilit ca la carte. Obiectivul
final al acestor oameni ai lui Horthy era
de a expulza populaţia românească din
Lucăceni.

Expulzarea şi jaful
Odată scoşi din curţi, românilor ni s-

a spus să plecăm încotro vom vedea cu
ochii, să părăsim cât mai repede satul, dacă
se poate fără bagaje. Era jale mare. Ieşirea
oamenilor din case a dat soldaţilor posi-
bilitatea de a intra în case şi de a fura şi de-
vasta totul. Au luat piese de mobilier, haine,
dar mai ales mâncare - făină, slănină, ulei
ş.a. Speriaţi, fără a înţelege prea multe din
ceea ce se întâmpla, mai mulţi tineri ne-
am constituit într-un grup şi ne-am în-
dreptat spre câmp, spre graniţa cu satul
Cămin. Acolo era o tarla pe care fusese re-
coltat porumbul, iar cocenii tăiaţi, legaţi şi
aşezaţi în "pupi". Noapte fiind, ne-am f[cut
loc acolo. Am ales să fim cât mai mulţi
împreună pentru a ne încălzi. Pentru tem-
peraturile în scădere din vreme de toamnă
eram cam subţirel îmbrăcaţi, fiind săriţi
din pat.

După frigul suportat pe câmp, ne-am
întors fiecare la casele noastre, dar mare
lucru n-am găsit. Părinţii mei şi-au luat
peste noapte copiii mai mici şi au pornit
spre Maramureş, acolo unde sperau să aibă
parte de linişte. Eu şi unul dintre fraţii mei
ne-am luat ceva haine, nu aveam prea mul-
te, şi ne pregăteam să ne luăm caii din
grajd şi să plecăm încotro vom vedea cu
ochii.

Pe când ne pregăteam să părăsim cur-
tea, au sosit doi tineri, cu siguranţă militari
şi ei, dar în ţintă civilă. L-au întrebat pe
fratele meu ce are de gând cu cei doi cai ai
familiei. Răspunsul s-a lăsat puţin aşteptat.
Fratele meu s-a dovedit surprins, dar şi
ezitant. În tot acest timp cei doi intruşi şi-
au manifestat dorinţa de a lua animalele,
dacă se putea pe gratis. Am stat pe gânduri,
am ezitat şi eu. De team[ n-am putut spune
nimic, dar trăiam un sentiment ciudat. Nu
ne puteam despărţi de animale. Am primit

câte o bătaie, după care ni s-a oferit un
pengo, spunând că dacă nu renunţăm la
caii care fuseser[ folosiţi şi în armată, erau
fără potcoave, o să-i ia fără a ne da nimic.
Variante nu erau. Ne-au deposedat de cei
doi cai la care ţineam foarte mult noi, dar
şi familia.

Drumul spre Maramureş
Nu mai aveam nimic. Casa era devas-

tată, grajdul gol. Am pornit spre Baia Mare
pe jos. Speram ca norocul să fie de partea
noastră, să ne revedem cu părinţii şi cu
ceilalţi fraţi mai mici. Mergeam pe jos. De-
plasarea s-a dovedit un act de curaj. Ajunşi
în satul Doba, oameni cu suflet şi-au ma-
nifestat compasiunea faţă de noi, cei din
grup, şi ne-au căutat ceva haine mai groase
să ne putem îmbrăca. Era toamnă, era frig
adesea şi peste zi. Răbdam de foame. Obo-
seala îşi spunea cuvântul. Doar voinţa şi
dorinţa de a ajunge într-o zonă sigură ne
dădea impulsul de a merge mai departe.

Ajunşi cu greu în zona Maramu-
reşului, flămânzi şi fără bani, eram obligaţi
să ne căutăm de lucru pentru a supravieţui.
Oferta nu era generoasă, iar vârsta nu-mi
permitea să accept orice muncă. Fără prea
multe ezitări am fost şi eu selectat într-o
echipă de muncitori pentru activităţi fo-
restiere. Cei din jur mă priveau cu anume
neîncredere. Un copil la vârsta de 14 ani
nu poate fi pregătit nici fizic şi nici sufle-
teşte pentru a lua în mân[ ţapina, joagărul
şi alte scule folosite în domeniu. Stăpânul
respectiv ne-a dat slănină, brânză şi ceva
făină. Nu mai muream de foame. 

Am lucrat mai multe săptămâni la pă-
dure, la manevrat buşteni. De la zona de
jos a locului de muncă, de unde se expedia
masa lemnoasă, de la poalele muntelui,
am plecat mai sus, acolo unde existau nişte
jgheaburi - jilipuri cu apă, prin care se
transportau lemnele de pe munte la baza
masivului. Munca a fost plătită cum a fost.
Era vreme de război. Era deosebit de im-
portant că aveam nişte bani. Puteam să ne
cumpăr[m mâncare şi hainele necesare.
Era vreme de iarnă deja. Era deosebit de
important să ne vedem şi de sănătate. Nu
era lângă noi nimeni din familie ca să ne
sfătuiască.

Munca era grea şi istovitoare. Eram
doar un copil abia trecut de 14 ani.
Simţeam nevoia de a mă revedea cu pă-
rinţii, dar şi cu fraţii de care eram despărţit
de o bună vreme. Presiunea perioadei era
deosebit de mare asupra mea. Multe din
întrebările care mi-au încolţit în minte nu

aveau răspunsuri. Nu-mi permiteam nici
prea multe să discut cu tovarăşii mei de
muncă.

M-am încumetat să părăsesc locul de
muncă şi am plecat în căutarea familiei.
M-am întâlnit cu ea la Baia Mare. Au fost
momente de bucurie, umbrite de tristeţea
situaţiei în care ne aflam. Rămânerea îm-
preună a fost de scurtă durată. Vremurile
erau grele. Aveam nevoie de bani pentru
a putea supravieţui în acele vremuri tul-
buri. Şansa părea să fie alături de mine.

Întâlnirea cu fratele lui Horthy
Un proprietar de magazin din zona

Baia Sprie a organizat chipurile o selecţie,
urmată de un examen, pentru un loc de
vânzător într-o prăvălie. Ne-am prezentat
7 tineri cu vârste între 15 şi 17 ani. Unii cu
mai multe clase absolvite, aşa cum eram
eu, alţii cu mai puţine. Spre bucuria mea,
am promovat examenul. Aveam deja un
alt loc de muncă. Nu mai eram pus în si-
tuaţia de a presta muncă fizică o perioadă
îndelungată. Diferenţa dintre munca la
pădure şi cea din prăvălie nu e cazul să o
prezint. Mă descurcam bine, şeful meu era
mulţumit de modul în care îmi onoram
locul de muncă. Între timp, stăpânul ma-
gazinului a fost luat în armată. Începea o
nouă perioadă în viaţa mea. Dacă până
atunci eu eram doar vânzător în magazinul
respectiv, lucrurile se complicau, respon-
sabilităţile erau în creştere. Îmi revenea
sarcina suplimentară de a mă ocupa de
aprovizionare. Nu era un fapt de neglijat.
Mijlocul de transport la îndemână în acele
vremuri era căruţa, cu toate riscurile ce
rezultau. Trebuia să mă obişnuiesc şi cu
noua activitate. Mergeam cel puţin de două
ori pe săptămână la oraş cu căruţa după
făină, zahăr, ulei ş.a., toate pe tichet.

După câteva deplasări la Baia Mare la
depozitul respectiv, magazionerul - din
câte am înţeles atunci, numele magazio-
nerului era Horacsek, fără a şti de ce fratele
său era Horthy. M-a întrebat omul dacă
ştiu persoane care au fost colonişti în Lu-
căceni. N-am înţeles care era tâlcul între-
bării. Cu toate suspiciunile pe care le
aveam, am prins curaj. Era normal să-i
spun că şi eu mă număr printre ei, că am
fost silit de horthyşti să părăsesc satul, nu
în modul cel mai amiabil, ci cu presiuni şi
chiar bătăi. M-a privit omul îndelung, cu
anume neîncredere, dar mi-a spus că el
este fratele lui Horthy. Nu ştiam eu prea
multe despre acest personaj, dar ulterior
am aflat. Mi-a povestit omul că Horthy ar
fi plecat din zonă în Ungaria pentru că nu
se înţelegea cu locuitorii aşezărilor înve-
cinate.

Fiind perioadă dificilă, stare de război,
am fost încorporat ca levente, fiind dus în
zona Ilba la muncă. Foamea ne chinuia.
Le-am propus unor camarazi să mergem
în pădure să culegem ciuperci. Numai a;a
ne vom potoli foamea greu de descris. Gru-
pul nostru de tineri era implicat în munca
la un pod peste Someş în zona Pomi.

Părăsirea locului de muncă de către
mine şi câţiva camarazi n-a rămas neob-
servată. Soldaţii au dat de mine spunând
că mă caută cam de multişor. M-au ame-
ninţat cu moartea. Nu eram singur în pă-
dure. Alături de alte persoane era şi o
verişoară de a mea, care locuia în Ilba. În
clipa în care soldaţii au încărcat arma cu
gândul de a mă împuşca, rudenia mea a
sărit în faţa mea, cerând îndurare de la sol-
daţii pregătiţi să mă execute. Spre norocul
meu, fata fiind frumoasă, soldaţii unguri
s-au dovedit miloşi. Mi-au tras o bătaie ca
lumea, câteva picioare în dos şi m-au trimis
la muncă.

Tare mi-aş fi dorit ca după terminarea
războiului să mă fi întâlnit cu Horacsek,
cel care spunea că este frate cu Horthy. La
vârsta de 18-20 de ani, cu o experienţă ce

nu o doresc nimănui, cu siguranţă aş fi
avut multe de vorbit cu acel cetăţean care
n-a dovedit ostilitate faţă de români. 

Întoarcerea la Lucăceni
După numeroase perioade critice pe

care le-am depăşit nu fără probleme şi fără
emoţii, în anul 1945 m-am întors la Lucă-
ceni, alături de p[rinţi şi fraţi. Armata hor-
thystă demolase câteva case din sat, printre
care şi a familiei mele. Pentru moment,
refugiaţii care s-au întors în zonă au primit
găzduire vremelnică în satul Cămin.

Ştiam că tatăl meu fusese prieten cu
primarul Bereczki, din Berveni. Detalii nu
ştiam la momentul respectiv. Pe acest fond,
într-una din dimineţi, într-o duminică, fa-
milia noastră a fost invitată la masă de
către familia Bereczki. Tata vorbea bine
limba maghiară, mai înţelegeam şi eu ceva,
dar nu suficient. Părintele meu şi primarul
s-au dat la o parte dintre noi şi au avut un
dialog mai lung. Nu ştiam, nu înţelegeam
ce au discutat. Ulterior l-am întrebat în
mod insistent pe tata despre convorbirea
respectivă. Era vorba despre o confesiune. 

Ungurii din Berveni au refuzat
să se implice în expulzarea 
românilor din Lucăceni

Nu fără anume reţinere, tata mi-a spus
că în anul 1940 Horthy a trimis în Berveni
mai mulţi emisari pentru a pregăti expul-
zarea românilor din Lucăceni. Pentru a
avea probabil şi o acoperire locală, a fost
convocat Consiliul Comunal Berveni, fără
a avea şi reprezentanţii din Lucăceni. Era
o manevră gândită din timp. Se impunea
luarea unei decizii majore, sub acoperitea
maghiarilor din centrul de comună. Soli-
citarea oamenilor lui Horthy privind eva-
cuarea românilor din Lucăceni n-a fost
pusă în aplicare  de către autorităţile locale.
Localnicii, conducerea comunei, au infor-
mat emisarii asupra faptului că românii
nu pot fi expulzaţi. Sunt prieteni cu mulţi
maghiari. Zilnic mergând la munca câm-
pului, traversează satul Berveni. În timp
s-au legat prietenii între unguri şi români. 

În această situaţie, când nici ungurii
membri în autoritatea publică locală din
Berveni n-au reacţionat pozitiv la cele su-
gerate privind expulzarea românilor din
Lucăceni, poate chiar ordonate de emisarii
despre care vorbesc, a fost necesară inter-
venţia în forţă a oamenilor lui Horthy. Aşa
au ajuns în mijlocul satului Lucăceni cele
9 vagoane cu sute de soldaţi maghiari.

Viaţa după 1945
În câteva cuvinte, vreau să vă prezint

şi cele ce au urmat după întoarcerea în
anul 1945 la Lucăceni. Viaţa familiilor ex-
pulzate şi-a reluat cursul firesc. Oamenii
şi-au reparat casele şi şi-au văzut de treburi.
În anul 1948 am fost încorporat în armată.
Având 7 clase, după primele trei luni de
instrucţie în cadrul unităţii militare res-
pective am fost trimis să urmez cursurile
şcolii militare care pregătea subofiţeri şi
ofiţeri. După armată m-am întors ̀ n satul
Lucăceni, unde am fost o bună vreme di-
rectorul Căminului Cultural. Organizam
fel şi fel de activităţi cu tinerii din sat. Din
anul 1952 am devenit instructor al Uniunii
Tineretului Muncitor - UTM Carei. Ulte-
rior am fost detaşat la Negreşti-Oaş, acolo
unde am lucrat 15 ani, ca activist, din care
9 ani am fost membru în cabinetul regional
de partid.Viaţa mi-a oferit şi şansa ca în
perioada respectivă să coordonez şi acti-
vitatea subredacţiei raionale de la Negreşti-
Oaş, vreme de 8 ani. O vreme am fost şi
primar al oraşului Negreşti-Oaş. În anul
1984 am intrat în pensie din funcţia de
preşedinte al comunei Tiream, aşezare în
care am fost căsătorit.”

A consemnat Ioan A.   

Profesorul Gheorghe Cadar s-a n[scut `n anul 1926 `n Negreia, comuna :i;e;ti

Confesiunile unui expulzat `n urma 
Dictatului de la Viena
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EVENIMENTE CULTURALE

Salonul Interna-
țional Bookfest
Chișinău este, de
trei ani, una din
punțile de comuni-
care cele mai efi-
ciente în relația din-
tre România și Re-
publica Moldova,
asigurând o relațio-
nare  solidă și ferti-
lă, în plan cultural,
între cele două teri-
torii surori. 

Editura Junimea
este de la început (anul
2016) partener al aces-
tui eveniment, iar pro-
gramul editorial pro-
pune și publică, mai
ales în ultimii ani, cărți de valoare ale
scriitorilor basarabeni, care se bucură
de promovare și distribuție în mediul
cultural și academic românesc și inter-
național.

Cu atât mai mult în 2019, când Ju-
nimea își serbează o jumătate de secol
de existență neîntreruptă în slujba cul-
turii naționale, ca instituție de largă re-
cunoaștere culturală, participarea la
acestă nouă ediție a Bookfest Chișinău 
este ocazia de a aduce în atenția publi-
cului scriitori importanți din Basarabia
de azi, care propun volume-document
dedicate istoriei și culturii din stânga
Prutului. 

Tot în acest an, revista de cultură
Scriptor împlinește 5 ani de apariție.
Gândită ca o oglindă critică a editurii,
ea râmâne tribuna care semnalează și
analizează, pentru publicul larg, pro-
iectul editorial al Junimii, precum și
tendințele culturale actuale, între care
cele basarabene se bucură de o media-
tizare specială.

Programul 
editurii Junimea-
Scriptor

Miercuri, 28 au-
gust, orele 13<45 -
14<45<  EDITURA JU-
NIMEA LA 50 DE
ANI, REVISTA SCRIP-
TOR LA 5 ANI. Invitat
de onoare, Ion
Had]rc[. Semnal edi-
torial< “Tezaurul zilei de
27 martie 1918. Unirea
Basarabiei cu Țara-Ma-
mă”, colecția “Colocvia-
lia”> Cuvânt însoțitor de
acad. Răzvan Theodo-
rescu, vicepreședintele
Academiei Române.
Au prezentat< Doru
Sc[rl[tescu (Universi-
tatea “Alexandru Ioan

Cuza”, Iași), Maria Pilchin (Biblioteca
Municipală “B.P. Hasdeu”, Chișinău),
Lucian Vasiliu (Editura Junimea).

Joi, 29 august, orele 12<00 - 13<00
AMIAZA CĂRȚILOR JUNIMISTE (I)<
Nicolae Leahu, “Cronograful din Bălți-
burg", colecţia “Cantos". Au prezentat<
Lucia Țurcanu (Memorialul “Mihai
Eminescu”, Ipotești), Doru Sc[rl[tescu
(Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,
Iași), Amfitrion< Lucian Vasiliu.

Sâmbătă, 31 august, orele 11<30 -
12<50 AMIAZA CĂRȚILOR JUNIMIS-
TE (II), Leo Butnaru, “Melcul și sema-
forul", colecţia “Ulița copilăriei", Valeriu
Cerba, “Adevărul despre războiul în
Transnistria”, colecția “Historia magistra
vitae”, Nicolae Sp[taru, “Omul izgonit
de ceasuri”, colecţia “Ficțiune și infan-
terie", Prezintă Maria Pilchin și Vitalie
R[ileanu. Ion Țurcanu, “Miscellanea his-
torica et critica”, colecția “Historia ma-
gistra vitae”, A prezentat Octavian Ț]cu.
Amfitrioni< Arcadie Suceveanu, Lucian
Vasiliu.

Centrul de cercetări arheolo-
gice al Muzeului Jude\ean de Is-
torie din Bobald (Carei) a fost din
nou gazda unui tabere de var[.
Nu este vorba de o tab[r[ de ar-
heologie, cum poate ne-am fi
a;teptat, ci despre o ;coal[ de var[
organizat[ cu scopul de a salva in-
strumentul unic ;i pe cale de dis-
pariție al moților - tulnicul. 

Desf[;urat[ `n perioada 26 august
- 1 septembrie 2019, ;coala de vară cu
tema “Viitorul unui străvechi instru-
ment - Tulnicul” i-a adunat pe cei mai
talentați arti;ti care
cunosc  secretele  tulnicului  ;i, foarte
important, doresc să le împărtă;ească
;i altora. La evenimentul organizat de
Funda\ia Mircea Florian au
participat, în calitate de tutori ;i men-
tori, tulnicăresele ;i tulnicarii Mariana
Gligor, Crina Onețiu, Maria Denisa
Gligor din județul Alba, Lina :chiop,
Maria Patița din Iancule;ti ;i Horea, ju-
dețul Satu Mare, Răzvan Ro;u din Mar-
na, Andrei Dinescu, Florin Manca, Că-
tălin Rădulescu din Bucure;ti.

Dr. Liviu Marta a prezentat 
istoricul a;ez[rii preistorice 
Bobald

Mar\i, 27 august, de la ora 19<00,
directorul Muzeului Jude\ean, dr. Liviu
Marta a prezentat asisten\ei un scurt
istoric al localit[\ii Bobald, a;ezare care
dateaz[ din epoca bronzului. Pentru a
`n\elege importan\a civiliza\iei din
aceast[ cetate, istoricul a comparat-o
cu civiliza\ia micenian[, evident `n li-
mite mult mai modeste.

R[zvan Ro;u din Marna a vorbit
despre |ara Mo\ilor, despre istoricul

mo\ilor din jude\ul Satu Mare ;i despre
pasiunea lui pentru tot ceea ce
`nseamn[ tradi\ie.

Mariana Gligor din C]mpeni, 
“tezaur uman viu”

Am stat de vorb[ cu Mariana Gli-
gor din C]mpeni, jude\ul Alba. "C]nt
de la v]rsta de ;apte ani", m[rturise;te
artista ;i cu m]ndrie ne-a prezentat-o
pe una din cele trei nepoate care-i calc[
pe urme, Denisa. Nepoatele au c]ntat
la "Rom]nii au talent". Cel mai mic
membru al familiei este un nepo\el de
3 ani. :i el c]nt[ deocamdat[ prin cas[,
dar la tulnice mai mici. 

Pentru c[ a reu;it s[ men\in[ vie
tradi\ia c]ntatului din tulnic Mariana
Gligor a primit multe distinc\ii. "Le-
am c]ntat la to\i pre;edin\ii, primul a
fost Ceau;escu, apoi Iliescu, Constan-
tinescu, B[sescu ;i la Iohannis c]nd

am fost numit[ Tezaur Uman Viu
UNESCO. Am c]ntat peste tot `n \ar[
;i la C]ntarea Rom]niei. ~n str[in[tate,
la Turnul Eiffel”. 

~n v]rs[ de 72 de ani, artista con-
duce grupul de tulnic[rese "Apuseni"
;i face costume populare \esute ;i cu-
sute manual. La Bobald ;i-a adus o
c[ma;[ de p]nz[ pe care o brodeaz[
cu a\[ special[ fabricat[ la Sibiu, pentru
nepotul de 11 ani. Seara de la Bobald
s-a `ncheiat cu o mas[ tradi\ional[  de
la care nu au lipsit sunetele tulnicelor. 

Colaboratorii acestui eveniment au
fost< Centrul Județean pentru Conser-
varea ;i Promovarea Culturii Tradițio-
nale Satu Mare, Muzeul Județean Satu
Mare, Centrul Multicultural “Poesis”,
Vila “Poesis”, “Informația Zilei” ;i "In-
forma\ia TV", Marketing Solutions,
Uniunea Munții Apuseni, MOTZart,
Aztec Inflatables. 

Terezia G.

Junimea-Scriptor a participat 
la Salonul Interna\ional 

Bookfest Chi;in[u

Iubitorii de instrumente str[vechi au luat lec\ii 
de tulnic la :coala de var[ de la Bobald

Desf[;urat[ ̀ n perioada 26 august - 1 septembrie 2019, ;coala i-a adunat pe
cei mai talentați arti;ti

În perioada 24 august - 1 septem-
brie 2019, Trupa ”Mihai Raicu” a Tea-
trului de Nord a experimentat un pro-
ces de lucru nou, în cea de-a doua edi-
ție a Laboratorului teatral. S-a repetat
în ritm de atelier, diferența fiind de
această dată metoda de lucru< teatru
devised. Cele trei echipe de actori co-
ordonate de regizorii Catinca Drăgă-
nescu, Dragoș Alexandru Mușoiu și
Cristian Ban au construit de la zero
trei spectacole-schiță.

Teatrul devised reprezintă o meto-
dă alternativă de lucru bazată pe creaţie
colectivă, improvizaţie și colaj. Scopul
său este de a crea spectacole de la zero.
Spre deosebire de teatrul clasic, pro-
cesul urmărește dezvoltarea de text și
coagularea acestuia într-un scenariu
original. Membrii echipei sunt solici-
taţi să intervină creativ asumându-și
împreună rolurile de regizor și drama-
turg.

Spectacolele create în cele nouă zile
de laborator vor fi prezentate duminică
1 septembrie, la orele serii, în Sala Mare

și Sala Studio. Intrarea publicului este
liberă.

De la ora 18<00, Sala Mare găzdu-
iește spectacolul ”De la Eva la 3.000 în
variațiuni memetice”, în regia lui Dra-
goș Alexandru Mușoiu. Distribuția<
Ioana Cheregi, Cătălin Mareș, Roxana
Fânață, Crina Andriucă, Andrei Gîju-
lete, Sergiu Tăbăcaru, Carmen Frățilă,
Sorin Oros. Acest prim proiect nu este
recomandat spectatorilor sub 14 ani.

La ora 19<00, la Sala Studio vedem
altă poveste< ”Un marinar îndrăgostit
de o stewardesă”, în regia lui Cristian
Ban. Distribuția< Stelian Roșian, Adria-
na Vaida, Dorina Nemeș, Anca Doga-
ru, Vlad Mureșan, Tibor Székely, Anca
Similar, Ciprian Vultur.

La ora 20<00 se revine în Sala Mare
pentru spectacolul ”Strălucește în con-
tinuare, diamantule tâmpit”, în regia
Catincăi Drăgănescu. Distribuția< Ra-
luca Mara, Romul Moruțan, Andreea
Mocan, Alexandra Odoroagă, Andrei
Stan, Cristian But, Lucia Maria Racșan,
Dana Moisuc.

Cursan\i lu]nd lec\ii de tulnic 

Fotografie de la repeti\ii

Trei spectacole construite pe loc de actori
;i regizori deschid noul sezon teatral

Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord se reîntâlnește cu publicul
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Răzvan Roșu este un tânăr săt-
mărean cu rădăcini adânci prin-
tre trăitorii Țării Moților, cu stu-
dii în țară și străinătate, actual-
mente doctorand la Viena cu do-
uă lucrări din domeniul antropo-
logiei culturale. A descoperit de
curând  pe teritoriul județului Sa-
tu Mare oameni care se exprimă
într-o formă lingvistică veche,
din perioada medievală - rotacis-
mul. 

Prezența cuvintelor rotacizate în plin
secol XXI constituie un indicator im-
portant, după cum spune interlocutorul
nostru, privind latinitatea limbii româ-
ne. Spre deosebire de aceste reminiscențe
lingvistice, extrem de valoroase pentru
studiile de specialitate, cercetătorul a re-
marcat că în general românii au tendința
să vorbească o limbă română standard
presărată cu multe englezisme și asfel să
o sărăcească de frumusețea graiurilor, a
dialectelor, regionalismelor care de-a
lungul timpului i-au dat unicitate. Iar
această tentință de a standardiza limba
română spune mult despre noi ca popor.
Antropologul Răzvan Roșu a prezentat
câteva din concluziile cercetărilor sale,
a vorbit despre frumusețea limbii româ-
ne și elementele care îi dau autenticitate,
dar pe care riscăm să le pierdem ca ne-
am, deoarece nu le prețuim la adevărata
lor valoare. 

- În primul rând câteva date
despre tine și despre cercetarea
pe care o faci. 

- Momentan sunt doctorand în Vie-
na și lucrez la finalizarea celor două doc-
torate care au teme diferite, ambele din
domeniul antropologiei culturale. Pri-
mul se referă la arhaism ca particulari-
tate antropologică a zonelor montane
din Carpați. Concret, mă interesează să
văd de ce anumite arealuri, pe care eu
le-am numit enclave culturale carpatine,
au rămas mai arhaice în ceea ce privește
muzica tradițională, arhtitectura verna-
cular[, graiul, mentalitatea etc. decât așe-
zările de la câmpie. Al doilea doctorat
este despre reminiscențele mitului bu-
nului împărat și reprezentări ale Aus-
tro-Ungariei în lumea tradițională tran-
silvăneană. Pentru aceste două teme, dar
și pentru altele, culeg date de pe teren și
realizez interviuri cu oamenii mai în vâr-
stă, sursele orale fiind de o mare impor-
tanță pentru ceea ce fac eu. Tocmai de
aceea încerc să îi documentez pe ultimii
reprezentanți ai comunităților tradițio-
nale, dar și alte aspecte ale acestui mod
de viață  care sunt pe cale de dispariție.

- Ce ai remarcat în privința
transformărilor din limba ro-
mână?

- Aș începe prin a menționa că aceste
schimbări nu sunt puține la număr și
sunt consistente. Putem vorbi fără nicio
reținere despre un proces accentuat de
standardizare a limbii și dispariția trep-
tată a variantelor locale regionale ale
acesteia. Procesul s-a desfășurat cu des-
tulă brutalitate și în timpul regimului
Ceaușescu, când dacă nu vorbeai limba
standard erai considerat incult. Însă
acum este la apogeu. Pe lângă standar-
dizarea limbii, am remarcat și folosirea
excesivă a unor “englezisme” care nu își
au rolul deoarece ele au echivalente în

limba română care de multe ori sunt mai
potrivite și mai expresive decât cele din
limba de împrumut. Eu cred că din mul-
te puncte de vedere graiurile limbii ro-
mâne sunt mult mai expresive decât lim-
ba standard. Orice grai sau dialect este
mai aproape de sentimentele primare,
are o spontaneitate specifică, pe când
limba standard, vrem nu vrem, este ceva
creat artificial, după cum putem deduce
chiar din denumirea pe care o poartă.
Excepție este capacitatea de construcție
a propozițiilor, de a fraza, care este mult
mai redusă în graiuri și dialecte și mult
mai dezvoltată în limbile standard din
motive lesne de înțeles.

- Ce spun aceste transfor-
mări despre noi ca popor?

- Se știe că majoritatea schimbărilor
care au loc într-o societate, fie ele rele
sau bune, se reflectă și în limbă. În pri-
mul rând transformările pe care le-am
amintit mai înainte arată că românii au
un puternic complex de inferioritate. Pe
plan lingvistic ea se manifestă prin ideea
uneori obsesivă de a vorbi “corect”, adică
de a masca pe cât de mult posibil toate
particularitățile regionale ale limbii. Adi-
că de a te da ceea ce nu ești. Pe când de
exemplu în Austria sau Germania oa-
menii sunt foarte mândri de variantele
locale ale limbii germane. Le folosesc în
viața de zi cu zi, le consideră un element
de patrimoniu imaterial și scriu chiar și
cărți în dialecte! În România faptul că
graiurile locale dispar atât de repede se
datorează și unei anumite presiuni so-
ciale, prin care vorbitorii acestora sunt
desconsiderați. Este indiscutabil o pier-
dere. Existența mai multor graiuri, sub-
dialecte sau dialecte ale unei limbi sunt
mărturii importante despre trecut și pot
surprinde diferitele stadii evolutive ale
acesteia. Varietatea limbii române ar tre-
bui s[ fie considerată parte din identita-
tea noastră, să o ocrotim și în niciun caz
să nu o considerăm o piedică în dorința

de a vorbi limba standard într-un mod
satisfăcător.

- Care sunt cele mai noi des-
coperiri făcute de tine în acest
colț de țară? Ce spun ele despre
populația din zonă?

- În ultima perioadă m-am ocupat
de un studiu comparativ între graiul mo-
țesc și cel oșenesc. Sunt foarte multe par-
ticularități pe care le întâlnim cu precă-
dere sau doar în aceste două arealuri, iar
ele lipsesc din restul graiurilor ce fac
parte din subdialectul crișean așa cum

este el definit de către dialectologul Emil
Petrovici. Faptul este cu atât mai sur-
prinzăor cu cât între Țara Oașului și Țara
Moților nu a avut loc un schimb cultural
direct în ultimele secole. Și atunci apare
întrebarea de ce graiurile din aceste două
zone etnografice sunt sau erau până nu
de mult atât de apropiate. Din cercetările
preliminare reiese că graiul moțesc și cel
oșenesc au păstrat caracteristici și feno-
mene dintre cele mai vechi ale limbii ro-
mâne, dintre care amintesc doar rota-
cismul. Acestea probabil că au fost co-
mune românei vorbite în perioada me-
dievală și premodernă și altor arealuri

din Transilvania. Însă prin procesul de
modernizare ele au dispărut în majori-
tatea zonelor și și-au găsit refugiul în
aceste enclave culturale carpatine. Tre-
buie menționat că acest lucru nu arată
neapărat originea comună a celor două
populații, în acest sens doar un studiu
genetic ar putea să facă lumină. Cu toate
acestea deducțiile lingvistice, etimolo-
gice, pot fi de mare importanță pentru
cercetători. Din păcate însă am văzut nu
de puține ori istorici și chiar etnologi și
etnografi care le ignoră. 

- Care este importanța pe
care rotacismul o are pentru
limba română?

- Ca să înțeleagă toată lumea, rota-
cismul este un fenomen lingvistic prin
care “n” intervocalic se transformă în
“r”< bună - bură, lună - lură, cine - cire
etc. El este întâlnit cu precădere în lim-
bile neolatine, deși nu este specific nu-
mai acestora. Cu alte cuvinte în cazul
limbii române este un indicator impor-
tant al latinității. Acest fenomen lingi-
vistic era răspândit în mai multe arealuri
ale Transilvaniei și al Moldovei în de-
cursul Evului Mediu, probabil și în pe-
rioada premodernă. Însă deja la înce-
putul secolului XX el era pe cale de dis-
pariție și mai putea fi găsit doar în Țara
Moților, Țara Oașului, Maramureșul Vo-
ievodal și nu în ultimul rând la istro-ro-
mânii din peninsula Istriei ce aparține
în prezent Croației. 

Mulți dintre lingvi;tii români sunt
de părere că rotacismul aparține exclusiv
trecutului, însă în cercetările mele am
reușit să îi identific pe ultimii rotacizanți,
care prelungesc viața acestui fenomen
lingvistic de mare vechime și ne obligă
să vorbim încă la prezent despre acesta.
Descoperirea lui în crângurile din co-
muna Gârda a Țării Moților nu m-a sur-
prins atât de mult deoarece știam din
studiile lui Emil Petrovici din anii 1930-
40 că rotacismul era prezent mai ales în
graiul femeilor. De asemenea, în studiile
din vremea comunismului rotacizanți
erau încă semnalați în crângurile din
Gârda și Arieșeni, deci era o probabili-
tate destul de mare ca fenomenul să se
fi păstrat, fie și marginal. 

Marea mea surpriză a fost identifi-
carea unor ultimi rotacizanți în Țara Oa-
șului. Este vorba despre Ion Bura a lu
Dumitru lu Șopru și soția sa, ambii din
Aliceni, care rotacizează consecvent și
pe care am avut plăcerea să îi descopăr
împreună cu etnologa Mihaela Grigo-
rean în această vară. Redau câteva dintre
formele înregistrate de la ei împreună
cu varianta din limba standard< cîri -
câine, ciri - cine, lurea - lunea, virere -
vinerea, rumîr - român, țîgar - țâgan, gi-
rire - ginere, gingiră - gingie, uru - unu,
zîrit - venit etc. Până în prezent nu am
găsit o explicație clară de ce tocmai cei
doi au păstrat rotacismul și ceilalți con-
săteni ai lor au renunțat în timp la acesta.
Cert este că pe baza mărturiilor orale
am reușit să stabilesc că rotacismul putea
fi întâlnit într-o anumită măsură în pe-
rioada comunismului și în sate precum
Cămărzana, Târșolț, Bixad.

Cred că este important ca cercetăto-
rii să reușească să comunice publicului
larg descoperirile lor mai interesante și
să găsească căi atractive, poate chiar in-
formale, de a le prezenta. Dar din păcate
de cele mai multe ori interacțiunea din-
tre cercetători și oamenii de rând este
una aproape inexistentă. 

Mihaela Ghi\[

Ion Bura a lu Dumitru lu Șopru și soția sa din Aliceni

R[zvan Ro;u a fost invitatul emisiunii Info Studio de la Informa\ia TV

R[zvan Ro;u< Mulți dintre lingvisții români sunt de părere că rotacismul aparține exclusiv
trecutului, însă în cercetările mele am reușit să îi identific pe ultimii rotacizanți, care prelungesc
viața acestui fenomen lingvistic de mare vechime și ne obligă să vorbim încă la prezent despre
acesta. 

Pe urmele ultimilor rotacizan\i 
din |ara Oa;ului 

O familie din Aliceni păstrează în comunicarea orală o exprimare din perioada evului mediu
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În 5 septembrie 1997, Maica Tereza a trecut în eternitate. E un omagiu aşadar

adus Maicii Tereza de Calcutta, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 1979
“pentru activitatea întreprinsă în lupta pentru a depăşi starea de sărăcie şi su-
ferinţă, care constituie, de asemenea, o ameninţare la adresa păcii”. 

Din 2013 încoace, în 5 septem-
brie se sărbătoreşte Ziua Inter-
naţională a Carităţii. După cum
îi spune şi numele, marcarea aces-
tei zile are scopul de a sensibiliza
şi de a mobiliza oamenii, organi-
zaţiile nonguvernamentale din lu-
me să ajute prin activităţi filan-
tropice, prin voluntariat. 

Ziua Internaţională a Carităţii a fost
stabilită în urmă cu şase ani, la iniţia-
tiva Ungariei, Adunarea Generală a
ONU fixând această dată prin Rezo-
luţia 67/105 din 2012. Iniţiativa se baza
pe următorul aspect< e necesar a se
marca o astfel de zi în semn de recu-
noaştere a eforturilor celor care între-
prind acte de caritate. 

Acţiunile de caritate contribuie
la promovarea dialogului 

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor
Unite, acţiunile de caritate joacă un
rol deosebit de important în societate.
În primul rând, ele contribuie la pro-
movarea dialogului. Mai apoi, promo-
vează solidaritatea, înţelegerea reci-
procă între oameni, asta în condiţiile
în care în toate ţările lumii sărăcia per-
sistă. Data de 5 septembrie nu a fost
aleasă întâmplător. În 5 septembrie
1997 Maica Tereza a trecut în eterni-
tate. E un omagiu aşadar adus Maicii
Tereza de Calcutta, laureată a Premiu-
lui Nobel pentru Pace în 1979 “pentru
activitatea întreprinsă în lupta pentru
a depăşi starea de sărăcie şi suferinţă,
care constituie, de asemenea, o ame-
ninţare la adresa păcii”. 

Canonizată de Biserica 
Catolică cu numele de Sfânta
Tereza de Calcutta

Maica Tereza s-a născut pe numele
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu la 26 august
1910, în provincia otomană Kosovo,
în Uskub, Imperiul Otoman, trecând

la cele veşnice 87 de ani mai târziu, în
5 septembrie 1997, la Calcutta, în In-
dia. A fost canonizată de Biserica Ca-
tolică cu numele de Sfânta Tereza de
Calcutta, fiind o călugăriţă catolică de
origine albaneză care a pus bazele or-
dinului Misionarii Carităţii în Calcutta,
India, în anul 1950. 

Timp de peste 45 de ani, Maica Te-
reza a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii
şi muribunzii. 

A reuşit să extindă ordinul Misio-
narii Carităţii nu doar în toată India,

ci şi în mai multe ţări ale globului.
Aşadar, Maica Tereza de Calcutta a în-
temeiat ordinul Misionarele Carităţii,
a primit în anul 1979 Premiul Nobel
pentru Pace, titlul de Doctor of Divi-
nity Honoris Causa de la Universitatea
din Serampore. 

În 19 octombrie 2003 a fost beati-
ficată de Biserica Catolică, iar 13 ani
mai târziu, la 4 septembrie 2016, la Va-
tican, în Piaţa Sfântul Petru a avut loc
canonizarea Fericitei Maici Tereza de
Calcutta. 

O viaţă în slujba umanităţii

Maica Tereza şi-a început munca
de misionariat cu săracii în anul 1948.
Şi-a schimbat la vremea aceea vechiul
veşmânt tradiţional de la Loreto cu un
sari simplu din bumbac alb cu contur
albastru, a adoptat cetăţenia indiană,
a stat câteva luni în Patna pentru a
primi o pregătire minimală în medici-
nă de la Holy Family Hospital, apoi s-
a aventurat în mahalalele sărace. A în-

fiinţat o şcoală la Motijhil, Calcutta,
înainte să înceapă să-i îngrijească pe
cei săraci şi înfometaţi. La începutul
lui 1949 Maicii i s-a alăturat un grup
de tinere femei şi împreună cu ele a
pus bazele unei noi comunităţi reli-
gioase care îi ajută pe “cei mai săraci
dintre săraci”. La 7 octombrie 1950,
Maica Tereza a primit permisiunea Va-
ticanului pentru congregaţia diocezană
care avea să devină Misionarele Cari-
tăţii. Până în anul 1997, congregaţia
din Calcutta a crescut de la 13 membri
până la peste 4.000 de surori care se
ocupau de orfelinate, case de îngrijire
paliativă pentru bolnavii de SIDA şi
centre de caritate în toată lumea, unde
se oferea asistenţă refugiaţilor, nevă-
zătorilor, persoanelor cu handicap, vâr-
stnicilor, alcoolicilor, săracilor, persoa-
nelor fără adăpost şi victimelor inun-
daţiilor, epidemiilor şi foametei. În
1952 Maica Tereza a deschis primul
azil cu ajutorul oficialilor din Calcutta,
un azil pentru bolnavii de lepră, Mi-
sionarele Carităţii înfiinţând clinici de
îngrijire a leprei în toată Calcutta, ofe-
rind medicamente, pansamente şi hra-
nă. ~n 1955, Maica Tereza a deschis
Nirmala Shishu Bhavan (“Casa Inimii
Imaculate pentru Copii”), ca adăpost
pentru orfani şi tineri fără casă. În
1960, Misionarele Carităţii avea des-
chise aziluri, orfelinate şi leprozerii în
toată India. 

Maica Tereza a extins apoi congre-
gaţia şi peste hotare, deschizând în
1965 în Venezuela o casă cu cinci su-
rori, alte case în Italia (Roma), Tanza-
nia şi Austria în 1968 şi în anii 1970
congregaţia a deschis case şi fundaţii
în Statele Unite şi în zeci de ţări din
Asia, Africa şi Europa.

Iată de ce ziua de 5 septembrie e
Ziua Internaţională a Carităţii. Orga-
nizaţia Naţiunilor Unite face apel an
de an la statele membre, la organizaţiile
internaţionale, societatea civilă, ONG-
uri, să marcheze această zi prin activi-
tăţi menite să încurajeze actele de ca-
ritate.

Theodora V.

Educaţia este un factor impor-
tant în promovarea păcii şi tole-
ranţei, iar alfabetizarea esenţială
pentru eradicarea sărăciei, stabi-
lirea egalităţii şanselor şi asigu-
rarea unei dezvoltări durabile.
Sunt câteva cuvinte care descriu
prioritatea programului UNES-
CO şi vin să marcheze Ziua Inter-
naţională a Alfabetizării sărbăto-
rită an de an în 8 septembrie.

Fiecare stat, prin structurile sale de
organizare, are în vedere îmbunătăţirea
calităţii vieţii cetăţenilor săi. Pentru o
societate sustenabilă evident că nu pot
lipsi elemente precum cunoştinţe, abi-
lităţi, aptitudini, valori pe care educaţia
ni le poate da. Din păcate, chiar şi în
zilele noastre, sute de milioane de oa-
meni de pe glob nu ştiu să scrie sau să
citească. Este vorba de adulţi şi tineri
în număr de peste 770 de milioane.
Din anul 1966, pe 8 septembrie, sub

egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, la
iniţiativa Naţiunilor Unite pentru Edu-
caţie, Ştiinţă şi Cultură, este sărbătorită
Ziua Internaţională a Alfabetizării. Al-
fabetizarea este dreptul fiecăruia dintre
noi, fiind ceva esenţial în asigurarea
unui trai decent, în lupta împotriva să-
răciei. 

Tema din acest an este 
“Alfabetizare şi multilingvism”

Anul acesta, UNESCO marchează
Ziua Internaţională a Alfabetizării la
Paris, în 9 septembrie, printr-un con-
gres de talie internaţională menit să
reamintească întregii comunităţi in-
ternaţionale care este rolul important
al alfabetizării pentru fiecare persoană
în parte, pentru comunităţi şi societăţi
şi să accentueze nevoia intensificării
eforturilor pentru societăţi formate din
oameni care ştiu să scrie, ştiu să citeas-
că. 

Ediţia din acest an a Zilei Inter-

naţionale a Alfabetizării va fi marcată
în întreaga lume având următorul
obiectiv< acela de a promova alfabeti-
zarea ca drept al educaţiei. 

Tema din acest an este “Alfabetizare
şi multilingvism” şi le va oferi tuturor
factorilor responsabili o oportunitate
să regândească importanţa fundamen-
tală a limbii şi diversitatea ei pentru
indivizi şi societate. 

Anul 2019, declarat de ONU
drept “An Internaţional 
al Limbilor Indigene”

Data de 8 septembrie a fost procla-
mată  Zi Internaţională a Alfabetizării
la cea de-a 14-a sesiune a Conferinţei
Generale a UNESCO din 26 octombrie
1996.

Din anul următor, din 1967, cele-
brarea Zilei Internaţionale a Alfabeti-
zării a avut loc anual în diverse locaţii
de pe întreg globul pământesc pentru

a reaminti lumii importanţa alfabeti-
zării ca un drept al omului şi totodată
pentru a înainta agenda legată de acest
subiect pentru a avea o societate sus-
tenabilă ce, desigur, are la bază oameni
educaţi. 

UNESCO notează că în ciuda pro-
gresului în materie de alfabetizare pro-
vocările persistă, în condiţiile în care
şi aptitudinile, abilităţile necesare pen-
tru a munci evoluează rapid. Marcarea
Zilei Internaţionale a Alfabetizării în
acest an este, conform UNESCO, o
oportunitate de a ne arăta solidaritatea
faţă de manifestările cuprinse în agen-
dă pentru a marca Anul Internaţional
al Limbilor Indigene şi împlinirea a 25
de ani de la Conferinţa Mondială pe
teme de Educaţie Specială. 

În decembrie aflăm cum 
stăm cu fenomenul 
analfabetismului funcţional
conform testelor PISA

Legat de fenomenul analfabetismu-
lui, România stă foarte prost la acest
capitol. La finele anului trecut, nivelul
analfabetismului funcţional din Ro-
mânia era de 42%. Sunt cifre cuprinse
în proiectul prezidenţial România Edu-
cată. În tot acest timp, rapoartele Or-
ganizaţiei pentru Cooperare şi Dez-
voltare Economică (OCDE), realizate
după testele PISA 2015, scot la iveală
alte procente. OCDE asigură singurele
rapoarte internaţionale ce scot la iveală
analfabetismul funcţional, rapoarte în-
tocmite pe baza testărilor efectuate de
Program for International Student As-
sessment (PISA). Testările PISA se fac
din trei în trei ani şi vizează tinerii în
vârstă de 15 ani, studiul din 2015
poziţionând România pe penultima
poziţie din UE la indicatorul perfor-
manţe de citire (39%). În 2018 a fost
făcută o nouă testare PISA, ale cărei
rezultate vor fi date publicităţii în 3 de-
cembrie anul acesta. 

Andrei G.

Timp de peste 45 de ani, Maica Tereza a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii şi muribunzii

Ziua Interna\ional[ a Alfabetiz[rii se s[rb[tore;te `n 8 septembrie

5 septembrie - Ziua Interna\ional[ 
a Carit[\ii, omagiu adus Maicii Tereza
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FILA DE PSIHOLOGIE
“Oamenii se ur[sc pentru c[ se tem, se tem pentru c[
nu se cunosc ;i nu se cunosc pentru c[ nu comunic[.”-
Martin Luther King

De câte ori auzi\i că timpul pe-
trecut pe ecrane este d[un[tor
pentru sănătatea mintală a ado-
lescen\ilor? Un nou studiu publi-
cat săptămâna trecută în Clinical
Psychological Science pune în dis-
cuție o nou[ perspectiv[ vizavi de
aceast[ preconcep\ie pe care o au
marea majoritate a adul\ilor, cres-
cu\i `ntr-un context social foarte
diferit de cel al copiilor de azi.

Studiul a examinat mai mult de
2.000 de adolescenți, pe 388 dintre ei
i-a analizat mai atent, urmărindu-le
utilizarea gadget-urilor at]t pe timp de
zi, c]t ;i pe timp de noapte, inclusiv
c]t de mult din timpul alocat ecranelor
este folosit pentru tastare. Adolescen-
ților li s-a cerut să r[spund[ unor itemi,
indicatori ai sănătății lor mintale, de
trei ori pe zi. 

După colectarea a 13.017 de obser-
vații totale pe parcursul a 5.270 de zile
de observare, autorii studiului au des-
coperit că utilizarea tehnologiei de
c[tre adolescen\i nu a prezis probleme
de sănătate mintală. De asemenea, să-
nătatea lor mintală nu a fost diferită în
zilele în care au folosit mai mult timp
ecranul decât în   zilele în care s-au ex-
pus mai puțin. Chiar și copiii care erau
predispu;i spre a dezvlota probleme
psihice “nu au prezentat semne de risc
crescut pentru probleme de sănătate
mintală în zilele de utilizare mai abun-
dent[ a tehnologiei”.

Doar `n exces timpul petrecut
`n fa\a ecranelor 
este asociat cu rate mai mari

de singurătate, anxietate și
depresie

Contrar ideilor ce s-au tot vehiculat
vizavi de utilizarea progresiv[ a ecra-
nelor `n ultimii ani, studiul de fa\[ nu
susține ipoteza că “utilizarea tehnolo-
giei digitale a adolescenților tineri este
asociată cu simptome crescute de să-
nătate mintală”. 

Într-o declarație despre aceast[ cer-
cetare, autorul studiului, Michaeline
Jensen, profesor asistent de psihologie

la Universitatea din Carolina de Nord
din Greensboro, a declarat< “Contrar
credinței comune că smartphone-urile
și social media dăunează sănătății min-
tale a adolescenților, nu g[sim prea
mult[ sus\inere pentru ideea că timpul
petrecut pe telefoane și online este aso-
ciat cu un risc crescut pentru probleme
de sănătate mintală”. 

Și mai surprinzătoare au fost datele
din studiu care au scos `n eviden\[ o
corela\ie pozitiv[ între timpul petrecut
pe ecrane și sănătatea mintală a ado-

lescen\ilor. Cu alte cuvinte, când ado-
lescenții au scris mai mult s-au simțit
mai bine. 

Concluziile studiului sunt `n
str]ns[ corela\ie cu nevoile sociale de
baz[ potrivit c[rora comunicarea și
conexiunea în general ne ajută s[ ne
p[str[m sănătatea mintală.

~nlocuirea comunic[rii
directe cu tastarea mesajelor
poate afecta dezvoltarea
abilit[\ilor sociale

Aceste noi descoperiri pot liniști
părinții ̀ ngrijora\i ̀ n privin\a s[n[t[\ii
mintale a copiilor lor și acest lucru este
important. Pe de altă parte, este valabil
să lu[m `n calcul ;i ceea ce studiul nu
a examinat. Există și alte domenii în
care s-au n[scut întrebări cu privire la
timpul petrecut ̀ n compania ecranelor,
cum ar fi dacă utilizarea `ndelungat[
împiedică dezvoltarea abilităților în co-
municare sau creativitate. Nu trebuie
decât să stai `ntr-o cafenea urmărind
un grup de fete tinere st]nd la aceea;i
mas[, care nu iau contact vizual, `ns[
`;i scriu reciproc `n t[cere, pentru a te
întreba dacă smartphone-urile afec-
tează dezvoltarea socială. Iar părinții
care interzic ecranele pentru o perioa-
dă raportează adesea că adolescen\ii
încep să devin[ inventivi ;i s[ creeze
tot felul de jocuri sau interac\iuni `n
afara zonei de tehnologie.

Fie că acceptăm aceste constatări,
fie că așteptăm să vedem dacă studiile
viitoare le confirm[, nu putem evita
regândirea atitudinilor noastre față de
utilizarea mediilor digitale ale adoles-
cenților noștri. “S-ar putea să fie timpul
ca adulții să nu mai argumenteze dacă
smartphone-urile și rețelele de socia-
lizare sunt bune sau rele pentru sănă-
tatea mintală a adolescenților și să în-
ceapă să găsească modalități de a-i sus-
ține cel mai bine atât în   viața lor offline,
cât și în cea online”, a declarat autorul
studiului Candice Odgers, profesor de
știință psihologică la Universitatea din
California.

Sursa< https<//www.psychologyto-
day.com/intl/blog/shoul-

dstorm/201908/what-smartphones-
are-doing-your-teenagers-mental-

health

S[n[tatea mintal[ a adolescen\ilor
`n era smartphone-urilor

Felul `n care ne purt[m geanta nu
este deloc ̀ nt]mpl[tor, este doar un alt
simbol al limbajului non-verbal care
vine s[ completeze puzzle-ul persona-
lit[\ii noastre. S[pt[m]na trecut[ a\i
putut descoperi ̀ n “Fila de Psihologie”
ce spune despre noi um[rul pe care
obi;nuim s[ ne purt[m geanta, dreptul
sau st]ngul. Exist[, `ns[, ;i alte moda-
lit[\i de a purta o geant[, descrise `n
am[nunt ̀ n “Dic\ionarul ilustrat al ges-
turilor”, pe care vi le red[m `n cele ce
urmeaz[.

Dac[, de obicei, `\i por\i
geanta `n spate...

Chiar dac[ moda impune s[ purta\i
geanta astfel, nu trebuie s[ o face\i dac[
nu v[ sim\i\i confortabil. Statistic,
geanta purtat[ ̀ n spinare dezv[luie un
climat nostalgic mai degrab[ dec]t un
spirit orientat c[tre viitor, o \es[tur[
social[ constituit[ din pu\ini prieteni,
chiar dac[ cuno;ti mult[ lume, ;i o
anumit[ dificultate ̀ n a face cuno;tin\e
noi!

Dac[ por\i geanta, de obicei,
pe burt[...

Atunci e;ti o femeie `nzestrat[ cu

un sim\ ascu\it al valorilor familiale,
care acord[ un respect absolut struc-
turilor sociale. ~\i plac regulile lini;ti-
toare ;i reglement[rile securizante.
~ntre alte calit[\i, e;ti foarte gustativ[
;i gurmand[, studioas[ ;i tribal[.

~\i plac gen\ile minuscule

Po;etele care se \in `n m]n[!
Aceast[ alegere traduce un nivel de fe-
minitate superior mediei, dar ;i un
temperament ciclotimic, cu sui;uri ;i
cobor];uri, o latur[ extravagant[, gus-
tul luxului ;i o tendin\[ de a face chel-
tuieli mai mari dec]t ar trebui. Femeia

are nevoie s[ seduc[ pentru a comuni-
ca, dar nu neap[rat s[ ;i consume. Cam
greu pentru b[rba\i s[ `n\eleag[ asta!

Preferi gen\ile mari `n care
`ncap tot felul de lucruri

Cele purtate ̀ n general pe um[r sau
str]nse sub bra\! Semn de raliere la ca-
tegoria consumeristei pasionate, geanta
mare `ndesat[ cu fel de fel de lucruri
este semnul unei bulimii a shoppingu-
lui. Femeia cu geanta mare este, ade-
seori, o specialist[ ̀ n solduri ;i chilipi-
ruri, care se `n\elege de minune cu

toat[ lumea ;i ;tie s-o trag[ de limb[
pe v]nz[toare. ~n general, tr[ie;te pen-
tru pl[cerile sale sau cele ale familiei,
c[reia `i aduce, ca un v]n[tor, prada
ob\inut[ din raziile sale `n supermar-
keturi. 

Geanta este aruncat[, de
obicei, pe deasupra um[rului

Pe dreapta, indic[ o instabilitate
afectiv[ a adolescentei> acest mod de a
purta geanta ar putea dezv[lui o difi-
cultate tranzitorie `n a face fa\[ unei
probleme anume. ~n schimb, dac[ de-
vine un obicei, demasc[ o mentalitate
ecologic[. 

Pe st]nga, este un semn de nep[sa-
re, dezv[luind un temperament de co-
mediant, mai degrab[ t]n[r ̀ n g]ndire
;i uneori versatil `n mod f[\i;. Acest
mod de a purta geanta o tr[deaz[ pe
dezertoare, cea care fuge pentru a sc[pa
cu via\[. ~;i poart[ imaginarul `n ban-
dulier[. 

Geanta este purtat[
`ntotdeauna la `ncheietura
cotului

Familie, tradi\ii, complicitate ;i

afec\iune sunt cei patru piloni de
sus\inere a `n\elepciunii. Femeia res-
pectiv[ este str[jera coconului ;i a
tradi\iilor care ̀ i protejeaz[ mica lume
de excesele modernit[\ii. 

Geanta este purtat[ lipit[ de
coaste, str]ns[ cu bra\ul

Pe st]nga< dac[ geanta este astfel
purtat[ de obicei, femeia tr[ie;te `n
`ntregime ̀ n func\ie ;i prin intermediul
visurilor ei, al proiectelor ;i al vie\ii
afective sau al carierei care o a;teapt[.
Femeia se aga\[ de ele a;a cum `;i \ine
geanta pe l]ng[ ea. Pe dreapta< ̀ ;i pro-
tejeaz[ teritoriul personal sau profe-
sional afi;]ndu-;i ne`ncrederea fa\[ de
prieteni, necunoscu\i sau du;mani care
ar putea-o deposeda de bunurile ei. 

Geanta este \inut[ de curea

Foarte ;ic `ntr-o anumit[ clas[ so-
cial[, acest mod de a \ine geanta este
conservator ;i d[ impresia de seriozi-
tate ;i de pedanterie, cam ca ;i geanta
de la `ncheietura cotului. Acest obicei
denot[, `ns[, ;i o atitudine afectat[ a
femeii frustrate. 

Pagin[ realizat[ de Ioana Zaharia

Geanta, accesoriul purtat `n multe feluri

Femeia are
nevoie 

s[ seduc[
pentru 

a comunica
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Kylie Jenner are o garderobă ex-
trem de impresionantă și a ținut să ne
arate și nouă măcar o parte din ea.

Nu mai este secretă pasiunea lui
Kylie Jenner pentru modă. Ea a postat
pe contul său de Instagram mai multe
imagini în care le arată fanilor colecția
sa impresionantă de pantofi. Ba mai
mult, ea are câte o pereche de pantofi
pentru fiecare ocazie. Astfel, putem
spune că este mereu pregătită pentru
orice eveniment s-ar ivi.

Cu siguranță te aștepți să aibă în
garderobă cele mai noi perechi de pan-
tofi ale celor mai în vogă designeri și
chiar așa este. Branduri precum Gucci,
Balenciaga sau Bottega Veneta sunt
doar câteva dintre numele care se află
în garderoba sa.

Ea a prezentat cele mai recente pe-
rechi de pantofi pe care le-a achizițio-
nat. Mai exact, ea și-a cumpărat o pe-
reche de sandale cu cristale fără toc,
din neopren, semnate Gucci, care au
costat nu mai mult de 1.250 de dolari.
Kylie și-a mai cumpărat și o pereche
de pantofi cu toc albi de la Balenciaga.
Ea nu a știut exact care este perechea
pe care și-o dorește cel mai mult, așa
că și-a cumpărat și varianta pe negru.
Putem spune că Balenciaga este bran-
dul ei preferat deoarece și-a mai cum-
părat și o pereche de pantofi roșii cu
vârful ascuțit, legați în jurul gleznei.

În garderoba ei impresionantă se
află și o pereche de sandale cu vârf pă-
trat de la Bottega Veneta, care par a fi
cele mai căutate sezonul acesta de cele

care sunt în pas cu trendurile impuse
de marii designeri. Pe lângă achizițiile
pe care le-a făcut, Kylie le-a mai îm-
părtășit fanilor și câteva imagini cu în-
treaga ei colecție de pantofi, care este
una extrem de bogată. De la sandale,
cu toc sau fără, simple sau cu tot felul
de aplicații, la pantofi cu toc și botine,
Kylie Jenner este una dintre vedetele
cu cea mai bogată și impresionantă gar-
derobă. 

Nu este pentru prima dată când
Kylie Jenner le arată fanilor colecția sa
de haine. Chiar la începutul lunii ea
le-a arătat și colecția spectaculoasă de
genți, care poate fi ușor confundată cu
unul dintre cele mai exclusiviste ma-
gazine și un loc în care orice femeie și-
ar dori să fie. 

Kylie Jenner le arat[ fanilor
cât de spectaculoas[ă 

e garderoba sa

Jennifer Lopez este una dintre cele
mai de succes artiste din lume, însă când
vine vorba despre actorie aceasta s-a
luptat cu numeroase prejudecăți.

“Poate acum 30 de ani, totul era
foarte ‘Oh, tu ești fata latină. Vei avea
roluri în spaniolă> vei juca roluri de ser-
vitoare> vei fi limitată la această cutie
micuță’. Este despre intrarea oamenilor
în afacere - a agenților, a managerilor, a
lui Tommy Mottola ai acestei lumi - ca
să crezi că această fată poate face mai
multe. Dar și tu trebuie să demonstrezi
ce poți”, a declarat Jennifer Lopez.

În 1991 Jennifer Lopez a intrat în
industrie, iar șase ani mai târziu, când
avea 26 de ani, a primit rolul Selenei
Quintanilla în filmul biografic. Atunci,
Jennifer a fost prima actriță de origine
latină care a primit un salariu de 1 mi-
lion de dolari. “Eram prea tânără și nici
nu știam ce se petrece. A fost minunat
că mi-au oferit un milion de dolari. Am
simțit că toată lumea face o adevărată
declarație.”

De atunci rolurile primite de Jenni-
fer s-au schimbat, iar acum actrița joacă
în "Hustlers", un film care urmărește
viața unui grup de angajați la un club
de striptease, care lucrează împreună
pentru a profita de clienții bogați. Pen-
tru acest film actrița s-a pregătit intens,
ea fiind nevoită să danseze în lenjerie
intimă, lucru care a speriat-o.

“Eram îngrozită. Mă simțeam expu-
să. Mă gândeam, ‘N-am mai făcut ni-

ciodată asta. O să fiu acolo în ață den-
tară. Ce este asta? Cine este această per-
soană?'”, a povestit vedeta.

Aceasta a explicat că a trebuit să aibă
o atitudine potrivită pentru acest rol, să
controleze puterea pe care o are. “Tre-
buie să îți iei puterea înapoi. Trebuie să
fii curajoasă. Este aproape la fel ca în
acel moment în care spui că ești un star
rock, trebuie să fii arogant ca să poți
merge în fața tuturor oamenilor când
îți este teamă. Îți dai seama că trebuie
să ai mult curaj ca să faci asta. Și aceste
femei au acest lucru. Ele sunt dure, pu-
ternice, vulnerabile și rănite. Este un
personaj minunat pe care să-l joc”, a
adăugat Jennifer.

Jennifer Lopez pare că are cea mai
bună perioadă din viața ei. Dincolo de
cariera înfloritoare, ea s-a logodit și cu
iubitul său, Alex Rodriguez, dovedind
că este posibil să ai o viață fericită din
toate punctele de vedere.

Aceasta a vorbit și despre relația cu
logodnicul său, dezvăluind că este prima
dată când viața ei este atât de bună.

“El ador[ să fie prezent la fiecare
show. Eu merg la toate meciurile lui de
baseball. Existau momente în viața mea
în care cariera mergea bine, dar viața
personală era doar OK. Și erau momen-
te în care viața personală era stabilă, dar
cariera nu mergea așa bine. Acum este
prima dată când am o aliniere frumoasă
între cele două. Cred că Alex mi-a adus
asta”, a declarat Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez a dezv[luit
cumăa fost respins[ 

din cauza etniei  
de la mai multe roluri 

Deși nimeni nu s-ar fi așteptat la asta,
sezonul 2019 al emisiunii "Insula Iubirii"
ar putea fi ultimul din ceea ce s-a dorit a
fi o copie cât mai fidelă a reality-show-
ului internațional "Temptation Island".

Antena 1 a decis să scoată din grila
de programe emisiunea prezentată de Ra-
du Vâlcan, “Insula iubirii”, după ce con-
ducerea a observat o scădere semnifica-
tivă a audiențelor.

“Nu se mai face Insula Iubirii, filmă-
rile s-au sistat. Oricum nu se dădeau bani
mulți participanților> se câștigau câteva
sute de euro pentru trei săptămâni de stat
acolo, iar stresul era foarte mare, căci se
filma de dimineață de la ora 7 și până
noaptea târziu la 2-3, abia aveai timp să
te odihnești cât de cât. Plus că, dacă nu
făceai ceva compromițător acolo, încă din
primele zile, și stăteai în banca ta, te dă-
deau imediat afară, așa că nu-ți mai luai
decât puțini bani. În plus, era foarte dificil
pentru echipa de producție să obțină ce
voia de la cei de acolo - adică scandal și
sex -, pentru că majoritatea concurenților
veniseră acolo cu un plan bine pus la
punct, acela de a nu face nimic scandalos,
ci doar de a se distra pe banii Antenei 1
în Thailanda”, a dezvăluit o persoană din
echipa de producție. În cazul în care “In-
sula Iubirii” va fi scoasă din grila de pro-
grame, Radu Vâlcan, care a prezentat și
moderat show-ul în ultimii ani, va trebui
să se reorienteze, însă până în acest mo-
ment nu există informații oficiale despre
traiectoria emisiunii. 

“Insula Iubirii”, scoas[ădin grila de programe? 


