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Cum marcheaz[ maghiarii
100 de ani de la Trianon?
Tratatul de la Trianon semnat `n
urm[ cu 100 de ani a redus suprafa\a
teritorial[ ;i popula\ia Ungariei cu
aproximativ dou[ treimi. Documentul, considerat ca importan\[ `ntre
primele cinci tratate ale Conferin\ei
de Pace de la Paris, s-a semnat `n 4
iunie `n Palatul de la Versailles, Marele
Trianon. Tratatul a fost cauza unor
resentimente profunde `n Ungaria,
care s-au transmis din genera\ie `n
genera\ie p]n[ `n zilele noastre. Marele c];tig[tor `n urma semn[rii Tratatului este considerat[ Rom]nia, `n
special prin alipirea Transivaniei. ~n
preajma anivers[rii Centenarului Marii Unirii se zvonea c[ Tratatul de la
Trianon `;i pierde valabilitatea anul
acesta, prin urmare grani\ele dintre
Ungaria ;i Rom]nia vor fi modificate.
Acest lucru nu este adev[rat, sunt simpe zvonuri alimentate de elementele
revizioniste. Maghiarii din Rom]nia
au deja cadrul legislativ pentru a marca Tratatul de la Trianon. Camera Deputaţilor a decis, miercuri 13 mai, ca
data de 4 iunie să fie declarată Ziua
Tratatului de la Trianon. Proiectul de
lege în acest sens a fost adoptat de deputaţi cu 235 voturi “'pentru”, 21 “împotrivă” și 25 abţineri. Iniţiativa legislativă prevede posibilitatea organizării, la nivel naţional și local, de manifestări cultural-educative și știinţifice consacrate conștientizării semnificaţiei și importanţei Tratatului de la
Trianon. Iat[ ce a declarat la data respectiv[ liderul UDMR Kelemen Hunor< “Ceea ce în trecut, cu un secol în
urmă, pentru naţiunea română a fost
o bucurie imensă, pentru naţiunea
maghiară și pentru maghiarii din România a fost o pierdere uriașă și o tristeţe imensă". Cum vor marca maghiarii Trianonul? Vom vedea. P]n[
atunci, noi v[ propunem o scurt[ incursiune `n timp, prezent]ndu-v[
c]teva date istorice despre Tratatul de
la Trianon.
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137 de ani la
na;terea
medicului
s[tm[rean
dr. Lükö Béla
Ca o recunoaştere a meritelor sale,
în anul 1921 a primit din partea Regelui Ferdinand ordinul “Steaua României şi Crucea Reginei Maria”, iar
în 1935 a fost distins cu titlul de “Cavaler al Coroanei României”.
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Din 1 iunie se
deschide pentru
vizitatori Muzeul
Na\ional Br[tianu
Muzeul Naţional "Brătianu" din
orașul Ștefănești, judeţul Argeș, se va
deschide pentru vizitare începând cu
data de 1 iunie. Potrivit unui comunicat
transmis, vineri, de conducerea noii
instituţii muzeale, în primele două săptămâni nu se va încasa taxă de vizitare,
dar cei interesaţi vor avea nevoie de
programare prealabilă. "Vizitele se vor
face în intervalul orar 11.00-14.00, de
marţi până duminică, în baza unei programări telefonice (...). Programările
se fac pentru constituirea grupurilor
de vizitatori, având în vedere că acestea
nu pot fi, în această perioadă, mai mari
de cinci persoane", se precizează în comunicat. Muzeul Naţional "Brătianu",
care are sediul în Vila Florica, fosta
reședinţă a familiei Brătianu din Ștefănești, a fost inaugurat pe 24 mai, în
prezenţa premierului Ludovic Orban
și a ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu. Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversării a 145 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.

Evenimentele
culturale cu
peste 1000
de participan\i,
suspendate p]n[
`n 31 august

4 iunie 1920, delega\ia ungar[ `n frunte cu Ágost Benárd ;i Alfréd Drasche-Lázár
este primit[ la Versailles de garda de onoare

„Trianon, Trianon! Un secol de
mitologie politic[ revizionist[”
Volum ap[rut la Editura :coala Ardelean[, colec\ia istorie
Editura Școala Ardeleană continuă
Seria Centenar cu o nouă carte publicată
în Colecția Istorie contemporană< „Trianon, Trianon! Un secol de mitologie
politică revizionistă” (Coordonatori< Vasile Pușcaș, Ionel N. Sava.
Autori< Florin Abraham, Vasile Sebastian Dâncu, Codruța-Ștefania JucanPopovici, Dumitru Preda, Vasile Pușcaș,
Mariana-Narcisa Radu, Gabriel-Virgil
Rusu, Tudor Salanțiu, Ionel N. Sava, Șerban Turcuș, Veronica Turcuș, Vasile Vesa. Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Institutului de Istorie „George Bariţiu” al
Academiei Române și a Fundației Transilvania Leaders.

„Pentru România, semnarea Tratatului de la Trianon (1920) a însemnat
recunoașterea internațională a fruntariilor postbelice, în cea mai mare parte
o consecință a aplicării principiului autodeterminării naționale, cel care a fost
considerat principalul pilon al Doctrinei
Păcii, la sfârșitul Primului Război Mondial. Dar un Tratat de pace conținea și
alte aranjamente între părțile semnatare,
care intenționau să așeze evoluțiile viitoare pe o cale juridico‑politică, economică, financiară, socială, culturală etc.”.
(Vasile Pușcaș, fragment din Prefață)
Volumul este disponibil pentru comenzi online atât în format tipărit, cât
și sub formă de eBook.

Fiicele vedetelor, noua
genera\ie de vipuri
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Organizarea evenimentelor, festivalurilor și manifestărilor culturale la care
sunt prezenţi peste 1.000 de participanţi
simultan este interzisă până la 31 august,
atât în spaţii închise, cât și în aer liber,
indiferent dacă accesul este gratuit sau
cu plata biletului, se arată într-un proiect
de lege postat spre dezbatere publică pe
site-ul Ministerului Culturii. Potrivit proiectului de act normativ, legea are ca
obiect instituirea, după încetarea stării
de alertă, declarate în condiţiile legii, în
vederea prevenirii și combaterii efectelor
pandemiei de COVID-19, a unor măsuri
temporare, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică și la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea
exerciţiului altor drepturi și libertăţi fundamentale. Necesitatea iniţiativei legislative rezidă în faptul că industria organizatorilor de evenimente artistice sau culturale din România, în lipsa unei decizii
luate de autorităţile administraţiei publice, se află într-o situaţie de incertitudine,
în măsură să genereze pierderi financiare
masive zilnice, iar, pe de altă parte, este
nevoie de predictibilitate cu privire la organizarea acestor evenimente de interes
atât pentru furnizorii de servicii, cât și
pentru participanţi, precizează iniţiatorul. Proiectul de lege privind unele măsuri referitoare la desfășurarea evenimentelor cultural-artistice în contextul pandemiei de COVID-19 este supus dezbaterii publice până la 9 iunie.

O descriere a Centrului Nou
din Satu Mare, anul 1986
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~n 4 iunie 1920 au b[tut clopotele `n `ntreaga Ungarie, pe cl[diri au fost arborate steaguri negre, iar
`n biserici s-au \inut slujbe funerare. ~n anii ;i `n deceniile urm[toare `ntrebarea care st[tea pe buzele
ungurilor de dincolo ;i de dincoace de grani\e a fost dac[ revizuirea Tratatului de la Trianon este
posibil[ pe cale pa;nic[ sau numai prin r[zboi victorios?

ISTORIE

4 iunie 2020 - se `mplinesc 100 de ani
de la semnarea Tratatului de la Trianon
În 4 iunie se împlinesc 100 de
ani de la semnarea Tratatului de
pace la Trianon. Se vehiculează
ideea că Tratatul expiră anul acesta, iar Ungaria poate avea pretenții asupra vechilor teritorii pierdute, cum ar fi Transilvania. Nimic mai fals. Granițele actuale
dintre România și Ungaria au fost
ratificate prin Tratatul de pace de
la Paris din anul 1947.
Ca să înțelegem acest șoc numit Trianon din care ungurii nu și-au revenit
nici astăzi, o să vă prezentăm câteva din
punctele cele mai dureroase ale Tratatului
care a `ngropat Ungaria istoric[. ~n primul r]nd, pierderile teritoriale au fost
uria;e< din cei 282 000 de kilometri
p[tra\i - cu Croa\ia avea chiar peste 325
000 km p[tra\i - Ungaria a r[mas doar
cu 93 000 kilometri p[tra\i> `n loc de 18,3
milioane locuitori - cu Croa\ia avea 20,9
milioane - Ungaria a r[mas cu numai 7,6
milioane locuitori (dup[ recens[m]ntul
din 1920).
De ce at]tea resentimente fa\[ de
Rom]nia? Simplu. La 4 iunie 1920 Ungaria a cedat `n favoarea Rom]niei cele
mai multe teritorii, o suprafa\[ de 102
000 kilometri p[tra\i cu 5,4 milioane de
locuitori> adic[ `ntreaga Transilvanie cu
|inutul Secuiesc, Banatul de r[s[rit, cea
mai mare parte a comitatelor Körös ;i
Tisa ;i partea de sud a Maramure;ului.
Ungaria a cedat teritorii ;i locuitori
;i altor state< Cehoslovacia a luat 63 000
de kilometri p[tra\i cu 3,5 miloane de
locuitori. Noul Regat al S]rbilor,
Croa\ilor ;i Slovenilor a luat partea de
vest a Banatului, Bácska, Baranya, cu o
suprafa\[ total[ de 21 000 kilometri
p[tra\i ;i 1,5 milioane de locuitori. Austria a luat Burgenlandul de ast[zi cu 4
000 de kilometri p[tra\i ;i 300 000 locuitori. Tot `n favoarea Austriei, Ungaria
era c]t pe ce s[ piard[ localitatea Sopron
cu `mprejurimile. S-a organizat un plebiscit `n care dou[ treimi din voturi au
fost pentru Ungaria.
Ora;ul simbol pentru istoria Ungariei, Pozsony s-a numit dintr-o dat[ Bratislava> Kassa a devenit Košice, iar Kolozsvar ;i Temesvár ;i-a schimbat numele
`n Cluj ;i Timi;oara.
~n 4 iunie 1920 au b[tut clopotele `n
`ntreaga Ungarie, pe cl[diri au fost arborate steaguri negre, iar `n biserici s-au
\inut slujbe funerare. ~n anii ;i `n deceniile urm[toare `ntrebarea care st[tea pe
buzele ungurilor de dincolo ;i de dincoace de grani\e a fost dac[ revizuirea
Tratatului de la Trianon este posibil[ pe
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cale pa;nic[ sau numai prin r[zboi victorios? Originar din Budapesta ;i stabilit
ulterior la Londra, scriitorul Arthur Koestler scria imediat dup[ Trianon< „a fi
ungur este o nevroz[ colectiv[”. (Arthur
Koestler, vecin la Londra cu Mario Vargas Llosa, era unul din autorii prefera\i
ai Doamnei de Fier, Margaret Thatcher.)
~n ;coli chiar ;i `n gr[dini\e, `n pres[ ;i
`n biserici s-a men\inut treaz[ ideea redob]ndirii Ungariei Mari. Ora de clas[
`ncepea ;i se termina cu urm[toarele versuri<
„Cred `ntr-un Dumnezeu,
Cred `ntr-o patrie,
Cred `n dreptatea divin[ ve;nic[.
Cred `n re`nvierea Ungariei!
Amin.”

Conferin\a de Pace de la Paris
;i problema Transilvaniei
S[ ne `ntoarcem pu\in La Conferin\a
de Pace de la Paris din 1919. Pentru Ion
I.C. Br[tianu problema teritorial[ cea
mai important[ a fost Transilvania. Premierul Rom]niei a fost foarte hot[r]t s[
primeasc[ fiecare centrimetru p[trat din
provincie, ba chiar s[ extind[ frontiera
cu Ungaria p]n[ la Tisa. Dar cele Patru
Mari Puteri au fost hot[r]te s[ realizeze
o pace pentru Europa care s[ se potriveasc[ intereselor proprii> Marile Puteri
erau preocupate de drepturile
minorit[\ilor `n statele succesoare ;i `n
special `n Rom]nia dar ;i de amenin\area
bol;evismului `n Europa Central[.
Con;tient de aceast[ ultim[ preocupare
a Alia\ilor, premierul Br[tianu a profitat
de `ntors[tura evenimentelor pentru a;i promova cauza.

Br[tianu ;i rela\iile tensionate
cu Alia\ii
~n 25 martie 1919, la un pr]nz cu
premierul englez Lloyd Geroge, Br[tianu
a propus solidaritate `n fa\a pericolului
bol;evic din partea Alia\ilor> premierul
Rom]niei a cerut ajutor militar din partea Alia\ilor pentru polonezi ;i rom]ni,
ca s[ se opun[ puhoiului. Br[tianu era
convins c[ instabilitatea politic[ din Ungaria va `nt[ri pozi\ia sa la Conferin\a
de Pace, deoarece Rom]nia avea for\ele
necesare de a trece la ac\iune `mpotriva
Uniunii Sovietice. Br[tianu s-a angajat
`ntr-o campanie de c];tigare a sprijinului
`mpotriva Ungariei ;i bol;evismului, fiind dornic s[ `nceap[ o campanie militar[ cu autorizarea Alia\ilor> scopul s[u
era de a p[trunde mai ad]nc `n Ungaria
;i de a r[struna regimul blestemat. Dar
la 1 parilie 1919, Consiliul Suprem l-a
trimis pe Jan Christian Smuts la Budapesta pentru a ajunge la o `n\elegere cu
Béla Kun. ~ntre timp Br[tianu ;i Consiliul
de mini;tri de la Bucure;ti au hot[r]t s[;i ia soarta `n propriile m]ini, trimi\]nd
armata rom]n[ `nspre vest. Ofensiva armatei rom]ne a `nregistrat un succes.
Br[tianu era convins c[ stabilirea
grani\elor Rom]niei depindea de rezultatul acestei campanii. La 25 aprilie ;i-a
informat colegii de la Bucure;ti c[ era
preg[tit s[ fac[ presiuni pentru stabilirea
frontierei pe Tisa. La `nceputul lunii mai,
armata rom]n[ avansase mult `n estul
Ungariei ;i nu a existat niciun obstacol
pentru un mar; asupra Budapestei. Dar
Alia\ii au intervenit ferm ;i au cerut oprirea `naint[rii trupelor rom]ne spre Tisa.
Rela\iile dintre Consiliul Suprem ;i
Br[tianu s-au `nr[ut[\it din nou `n iunie.
Alia\ii i-au cerut lui Br[tianu s[ retrag[
trupele rom]ne de la Tisa pe linia de demarca\ie trasat[ `n februarie. Br[tianu a

refuzat. Consiliul l-a amenin\at c[-i taie
orice aprovizion[ri militare ;i alte ajutoare. Conflictul s-a accentuat ;i din cauza politicii Rom]niei fa\[ de minorit[\i.
Br[tianu a plecat din Paris `n 2 iulie 1919.
Dup[ o lun[, trupele rom]ne au ajuns la
Budapesta, iar `n 4 august armata rom]n[
intra `n capitala Ungariei impun]nd
condi\ii de armisti\iu severe.

Intr[ `n scen[ ardeleanul
Alexandru Vaida-Voevod
Br[tianu s-a opus de la Bucure;ti tratatului cu Austria, niciun delegat rom]n
nu a fost prezent la semnarea Tratatului
din 10 septembrie 1919 de la Saint Germain. Dou[ zile mai t]rziu, guvernul
Br[tianu a demisionat fiind urmat `n
func\ie de fostul ministru de R[zboi, generalul Arthur V[toianu. Guvernul
V[toinau a refuzat cererile Consiliului
Suprem de a retrage armata rom]n[ din
Ungaria, dar a ;i demisionat `n 30 noiembrie.
Intr[ `n scen[ ardeleanul Alexandru
Vaida-Voevod. Numit premier `n fruntea
unui guvern al Blocului-Parlamentar,
Vaida-Voevod a hot[r]t s[ accepte
condi\iile Consiliului pentru a nu pierde
c];tigurile ob\inute. Tot Vaida-Voevod
va restabili bunele rela\ii cu Occidentul.
La `nceputul anului 1920 Vaida-Voevod
s-a dus la Paris ajung]nd la o `n\elegere
cu Alia\ii pentru evacuarea Ungariei.
Evacuarea a fost finalizat[ `n martie 1920.
Dar Consiliul Ambasadorilor de la Conferin\a de Pace a declarat c[ nu semneaz[
tratatul cu privire la Basarabia p]n[ c]nd
Rom]nia nu semneaz[ pacea definitiv[
cu Ungaria. Acest lucru s-a `nt]mplat `n
4 iunie la Trianon. Rom]niei i s-a acordat
`ntreaga Transilvanie, inclusiv ora;ele
Oradea ;i Arad.

Frontiera Ungariei cu
Rom]nia
Frontiera Ungariei cu Rom]nia este

stabilit[ prin Tratat la articolul 27, alineatul 3 astfel<
“De la punctul mai sus, definit spre
Est-Nord-Est ;i p]n[ la un punct de ales
pe r]ul Maros la aproximativ 3 kilometri
500 `n amonte de podul c[ii ferate de la
Mako la Szeged< o linie de derminat pe
teren> de acolo, spre Sud-Est, apoi spre
Nord-Est ;i p]n[ la un punct ales la aproximtaiv 1 kilometru la Sud de sta\iunea
Nagylah< Cursul r]ului Maors spre
amonte> de acolo spre Nord-Est ;i p]n[
la e;indul limitei administrative `ntre comitatele Csanad ;i Arad la Nord-NordVest de Nemetpereg< o linie de determinat pe teren, trec]nd `ntre Nagylak ;i
sta\iunea de cale ferat[> de acolo, spre
Est-Nord-Est ;i p]n[ la un punct de fixat
`ntre localit[\ile battonya ;i Tornya>
aceast[ limit[ administrativ[ trec]nd la
Nord de Nemetpereg ;i de Kispereg> de
acolo ;i p]n[ la cota 123 (aproximativ 1
kilometru 200 la Est de Magosliget),
punct comun celor trei fruntarii ale Ungariei, Rom]niei ;i Ceho-Slovaciei (terotoriul rutean)< o linie de determinat pe
teren, trec]nd la Vest de Nagyvarjas, Kisvarjas ;i Nagyiratos, la Est de Dombegy
haz, kevermes ;i de Elek, la Vest de Ottlaka, Nagy-Pel, Gyula varsand, Ant ;i
Illye, la Est de Gyula, Gyula-Vari ;i Kötegyan, t[ind calea ferat[ de la Nagyszalonta la Gyula la aproximtaiv 12 kilometri de Nagyszalonta ;i `ntre cele dou[
bifurca\iuni pe care le formeaz[
`ncruci;area acestei c[i ferate cu calea ferat[ de la Szeghalom la Erdögyarak>
trec]nd la Est de Mehkerek, la Vest de
Nagyszalonta ;i de Marczihaza, la Este
de Geszt la Vest de Atyas, Olah-Szt-Miklos ;i de Rojt, la Est de Ugra ;i de Harsany,
la Vest de Körösszeg ;i de Körös-Tarjan,
la Est de Szakal ;i de Berek-Böszörmeny,
la Vest de Bor;, la est de Artand, la Vest
Nagy-Szanto, la Est de Nagy-Kereki, la
Vest de Pelbarthida ;i de Bihardioszeg,
la Est de Kis-Marja, la vest de Csokaly,
la Est de Nagyleta ;i de Almosd, la vest
de Er-Selind, la Est de Bagamer, la vest
de Er-Kenez ;i de Ermihalyfalva, la Est

de Szt-György-Abrany ;i de Penszlek, la
Vest de Szamiszlo, bere-Csomaköz, feny,
Csanalos, Börvely ;i de Domahida, la Este de Vallaj, la Veste de Csenger-Bagos ;i
de Ovari, la Est de Csenger Ujfalu, la Vest
de Dara, la Est de Csenger ;i de Komlod-Totfalu, la Vest de Petea, la Est de
Nagy-Gecz, la Vest de Szaraz-Berek, la
Est de mehtelek Garboloz ;i de NagyHodos, la vest de Fertös Almas, la Est de
Kis-Hodos, la vest de Nagy-Palad, la Est
de Kis-Palad ;i de Magosliget.”
Din articolul 364 afl[m c[ Tratatul
a fost redactat `n limbile francez[, englez[ ;i italian[. “~n caz de divergen\[,
textul francez va face deplin[ credin\[,
except]ndu-se partea I (Pactul Societ[\ii
Na\iunilor) ;i partea XIII (Munc[), `n
care textele franceze ;i engleze vor avea
aceea;i valoare. (...)
Spre credin\a celor ce preced, plenipoten\iarii sus numi\i au semnat Tratatul
de fa\[.
F[cut la Trianon, la patru Iunie una
mie nou[ sute dou[zeci, `ntr-un singur
exemplar, care va r[m]ne depus `n arhivele Guvenului Republicii Franceze ;i de
pe care se va preda copii autentice
fiec[reia din Puterile semnatare.”
Urmeaz[ numele semnatarilor<
Hugh C. Wallace, Derby, George H. Perley, Andrew Fisher, Thomas Mackenzie,
R.A. Blankenberg, Derby, A. Millerand,
F. Francois-Marsal, Aug. Isaac, Jules
Cambon, Paleologue, Bonin, M. Grassi,
K. Matsui, J. van Den Heuvel, Rolin-Jaequemyns, Vikyiun wellington Koo, Rafael Martinez Oritz, A. Romanos, Carlos
A. Villanueva, R.A. Amador, E. Sapieha,
Erasme Pilz, Alfonso Costa, Joao Chagas,
Dr. I. Cantacuzino, N. Titulescu, Nik. P.
Pachitch, dr. Ante Trumbic, dr. Ivan Zolger, Charoon, dr. edward benes, Stefan
Osusky, A. Benard, Drasche Lazar.”
Tratatul cu privire la unirea Basara
biei a fost prezentat doar la 28 octombrie
1920. Conferin\a de Pace a rezolvat cu
u;urin\[ problema frontierelor dintre dobrogea, Rom]nia ;i Bulgaria< s-a l[sat intact[ frontiera stabilit[ prin Pacea de la
Bucure;ti din 1913. Tratatul de la Neuilly
a ratificat acest lucru `n 28 noiembrie
1920. ~n toamna anului 1920, toate teritoriile c];tigate de Rom]nia au fost recunoscute interna\ional.
Dac[ pentru unguri Tratatul de la
Trianon a `nsemnat cea mai mare tragedie a istoriei lor, pentru rom]ni a reprezentat realizarea visului secular de a fi
`mpreun[ de la Nistru nu chiar p]n[ la
Tisa, dar totu;i p]n[ `n Banat. Unii istorici sus\in c[ soarta a fost de partea
noastr[ la Conferin\a de Pace de la Paris.
Dar s[ nu uit[m de rolul liderilor politici
din Rom]nia acelor vremuri. Am avut
un Br[tianu care a ;tiut c[ dac[ vrea Ardealul trebuie s[-i cedeze locul lui Vaida-Voevod. Prin urmare, la Trianon a
negociat un ardelean, nu un politician
de la Bucure;ti.
Adriana Zaharia
Surse<
Gheorghe I. Br[tianu, Ac\iunea politic[ ;i militar[ a Rom]niei `n 1919, Bucure;ti, 1940.
Neagu Djuvara, O scurt[ istorie a
rom]nilor povestit[ celor tineri,
Bucure;ti< Humanitas, 2008.
Keith Hitchins, Rom]nia. 1866-1947,
Bucure;ti< Humanitas, 2013.
Paul Lendvai, Ungurii, Bucure;ti<
Humanitas, 2013.
Tractat de Pace `ntre Puterile Aliate
;i Asociate ;i Ungaria. protocol ;i declara\iuni, din 4 iunie 1920 (Trianon), Bucure;ti< Imprimeria Statului, 1920.
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Lükö Béla s-a născut la Satu Mare în 4 iunie 1883. Studiile primare
și liceul le-a făcut în orașul natal, iar după susținerea bacalaureatului,
în 1901, a ales să studieze medicina, pentru a fi de folos semenilor
săi. A studiat la Facultatea de Medicină din Budapesta, din cadrul
Universităţii „Pázmány Péter”, pe care a absolvit-o în anul 1906.

PERSONALIT~}I

137 de ani de la na;terea medicului
s[tm[rean dr. Lükö Béla

Maria de Mangop,
doamna de neam bizantin
a lui :tefan cel Mare
Maria de Mangop a fost a doua soție
a lui Ștefan cel Mare. Ea s-a născut la
mijlocul secolului al XV-lea, din părinții
Manoil și Ana, descendenți din familiile
imperiale bizantine a Paleologilor și a
Asăneștilor, nepoata ultimei împărătese
a Trapezundului și rudă cu Hanul Turcoman al Persiei.

Dorim și noi să ne aliniem demersului de a onora medicii, cei ce reprezintă breasla cea mai greu încercată în
aceste zile, în care viața noastră a tuturor se află sub pericolul epidemiei de
coronavirus! Iar pentru că medicii de
azi își pot “hrăni” eroismul de care au
nevoie din exemplul doctorilor de altădată, am ales să elogiem figura chirurgului sătmărean dr. Lükö Béla, întemeietorului spitalului sătmărean.
Lükö Béla s-a născut la Satu Mare în
4 iunie 1883. Studiile primare şi liceul
le-a făcut în oraşul natal, iar după susținerea bacalaureatului, în 1901, a ales să
studieze medicina, pentru a fi de folos
semenilor săi. A studiat la Facultatea de
Medicină din Budapesta, din cadrul Universităţii „Pázmány Péter”, pe care a absolvit-o în anul 1906. A devenit preparator universitar, avându-l drept mentor
pe renumitul profesor universitar Tellyesniczky Kálmán, fiind numit asistent
universitar. După ce şi-a luat doctoratul
în medicină i s-a propus să rămână în
cadrul Facultăţii de Medicină, dar dr. Lükö Béla a optat să lucreze în cercetare la
o clinică chirurgicală din Budapesta. În
1912 s-a reîntors în oraşul natal, decis să
contribuie la dezvoltarea sectorului spitalicesc, care până atunci funcţiona în
condiţii modeste.
În timpul războiului public[ lucrarea
„Concluzii despre răniţii de război”
La izbucnirea Primului Război Mondial, a fost mobilizat ca medic militar,
profesând la Spitalul de rezervă din Satu
Mare. În timpul războiului a publicat
lucrarea „Concluzii despre răniţii de război”. În această lucrare prezintă 7.000 de
cazuri de răniţi, dintre care un număr
important prezentau leziuni ale cutiei
craniene. În 1917 a fost trimis pe front,
de unde s-a întors în decembrie 1918.
După terminarea războiului Spitalul Militar din Satu Mare a fost desfiinţat, iar
dr. Lükö Béla a fost numit director al Spitalului orăşenesc din Satu Mare, care
funcţiona pe strada Corvinilor. Nemulţumit de starea în care se afla spitalul,
doctorul Lükö Béla a depus eforturi mari
pentru înfiinţarea unui spital modern.
Referitor la acest aspect, Iuliu Tankóczi
în „Monografia oraşului Satu Mare” din
1936, scria< “Primul spital public din
Satu Mare a început să funcţioneze în
anul 1880 cu 72 de paturi, iar ulterior sa extins la 100 de paturi. Din 1907 s-a
pus problema construirii unui nou spital.
După lungi discuţii, conducerea oraşului
a stabilit amplasamentul noului spital,
undeva în zona terenurilor de sport. Din
cauza războiului şi a lipsei de fonduri,
acest proiect nu s-a putut realiza. Atunci

dr. Lükö Béla a cerut Primăriei să cedeze
pentru a servi drept spital, clădirea Şcolii
de băieţi, nou construită în Piaţa Latinităţii (azi Piaţa Eroii Revoluţiei, cunoscută
sub numele de “spitalul vechi”, azi Spitalul
municipal Satu Mare). Conducerea
oraşului a acceptat propunerea în 1919,
propunere aprobată imediat şi de Ministerul Sănătăţii. Primul director al noului
spital a fost dr. Lükö Béla. El a înființat
în martie 1919 prima secție de chirurgie
din orașul Satu Mare.
Un rol important în înființarea și dotarea secţiei de chirurgie a Spitalului
Orăşenesc l-a avut și generalul maior
Cleante Davidoglu, comandantul trupelor Române din zona de graniță stabilită
prin Conferinţa de Pace de la Paris. Acesta i-a mulţumit doctorului Lüko Bela
pentru devotament, precum și pentru
salvarea vieţii generalului Demostene
Margaritopol, pe care l-a operat pentru
o plagă penetrantă abdominală prin împuşcare, doctorul Lüko Bela fiind decorat
chiar prin Ordin al regelui Ferdinand I.
Dr. Lükö Béla s-a specializat în chirurgia pulmonară, domeniu în care s-a
perfecţionat la Berlin, la profesorul Sauerbruch, membru în Deutsche Chirurgische Gesellchaft. A participat la numeroase congrese medicale internaţionale,
unde a prezentat comunicări cu privire
la metoda de anestezie şi concluziile privind chirurgia abdominală. De numele
dr. Lükö Béla se leagă peste 100.000 de
intervenţii chirurgicale. Numeroase lucrări ştiinţifice redactate de el au apărut
în prestigioase reviste medicale europene. A devenit celebru și prin “Soluţia Lüko”, alcool acetic formolizat de fixare histologică, cunoscută în medicina de specialitate și ca “soluţia Tellyesniczky”, dar
însuşi Tellyesniczky a atribuit această
descoperire asistentului său Lükö Béla.
~n 1921 a fost distins cu ordinul “Steaua
României şi Crucea Reginei Maria”
Ca o recunoaştere a meritelor sale,
din partea regelui României, Ferdinand
I, prin generalul Davidoglu i s-a înmânat
în 1921 ordinul “Steaua României şi Crucea Reginei Maria”, iar în 1935 a fost distins cu titlul de “Cavaler al Coroanei României”. Meritele în domeniul asistenţei
medicale în oraşul Satu Mare i-au fost
recunoscute prin înmânarea decoraţiei
“Răsplata Muncii”, al cărui brevet a fost
semnat la 31 decembrie 1931 de către
Nicolae Iorga.
Marele chirurg, celebru în toată
Transilvania, a încetat din viaţă la 2 mai
1936. Alături de el, în ultimele clipe ale
vieţii a stat renumitul medic clujean Iuliu
Haţieganu. Ziarul “Gazeta” din 3 mai
1936 scria< “Spitalul din Satu Mare a pierdut pe cel mai consacrat umanist al său.
Societatea sătmăreană a pierdut şi cel

mai consacrat şi desăvârşit altruist. Dr.
Lükö Béla nu a făcut din medicină o profesiune, ci un apostolat, pentru care şi-a
dedicat întreaga viaţă”. „Noua Gazetă din
Vest” a subliniat faptul că< “Această podoabă a ştiinţei medicale a alinat suferinţele nu numai cu bisturiul, ci şi cu
punga larg deschisă şi n-a urmărit căştiguri materiale, a fost un om al cărui suflet
înflorea ori de câte ori putea veni în ajutorul celor bolnavi. În numele sutelor de
mii de bolnavi alinaţi, depunem pe sicriul
doctorului Lükö Béla lacrimile noastre
fierbinţi de recunoştinţă. Sit tibi terra levis” (“Să-ţi fie ţărâna uşoară”). A fost
condus pe ultimul drum de peste 10.000
de sătmăreni.
Drept recunoştinţă, sculptorul sătmărean Alexandru Csapó i-a realizat în
1941 bustul în piatră, bust care a fost
aşezat în faţa spitalului fondat de el şi
care azi îi poartă numele. Mâna chirurgului a fost turnată în metal de artistul
sătmărean Aurel Popp şi este expusă la
Muzeul de Artă din Satu Mare. O stradă
din Satu Mare îi poartă numele. Rămăşiţele sale pământeşti se află în capela
care a fost proiectată de pictorul Aurel
Popp, ce se află în Cimitirul reformat de
lângă Gară (din nefericire profanat în
anul 2014, posibil de persoane care au
auzit despre legenda doctorului cu “3
coaste de aur”, așa cum se credea că a
avut).
Dr. Lükö Béla, personalitate de talie
europeană, a rămas în mentalitatea colectivă sătmăreană chiar și printr-o baladă, publicată de profesorul Bura László,
în cartea Balade Populare Sătmărene<
“Pe drumul de spital, cel pietruit
Se plimbă Luko Bela, e rânduit
Pălăria-i şi-o poartă
pe dreapta aşezată
Puţini aceia, la rându-le,
să nu şi-o scoată...
“A szatmári kórház utca kavicsos
Azon sétál Lük� Béla f�orvos
A kalapját mindig jobbra viseli
Ritka beteg, kinek meg nem emeli”…
Daniela Bălu, Diana Kinces
Bibliografie<
dr. Bauer Adalbert, Istoricul instituţiilor spitaliceşti din Municipiul Satu
Mare din anul 1300 (www.conexiuni medicale.ro, nr 3-4, octombrie 2008)
Bura
László,
Szatmári
népballadák (Balade populare sătmărene), 1978.
Prof. Carol C. Koca, 130 de ani de la
nașterea Dr. Lükö Béla, personalitate
marcantă a vieţii medicale sătmărene
(www.actualitateasatmareana.ro/3 iunie
2013.
“Informația Zilei”/15 aprilie 2014.

După căderea în mâinile otomanilor
a Constantinopolului (1453) și Trapezundului (1461), familia ei a primit spre stăpânire de la hanul tătarilor din Crimeea,
Mangopul, un domeniu cu un castel pe-o
stâncă la sudul Mării Negre. Maria de
Mangop s-a căsătorit cu Ștefan cel Mare la
14 septembrie 1472, de Înălțarea Sfintei
Cruci. Această căsătorie aducea domnitorului o alianță și un nume, adică cel al
Bizanțului, care era păstrat chiar după căderea Constantinopolului și îi dădea lui
Ștefan dreptul ... “de a spera că Suceava va
deveni noul Constantinopol”, iar Moldova
… “centrul împărăției creștine”.
După trei ani de la sosirea Mariei de
Mangop în Moldova, turcii au atacat Crimeea și l-au supus pe hanul Doros Alexandru, apoi a pus stăpânire asupra Mangopului și i-au ucis pe ultimii Comneni
de acolo< pe Isac, fratele Mariei, și pe Alexandru, un văr de-al ei.
Maria i-a dăruit lui Ștefan cel Mare
doi copii< Bogdan (decedat la 26 iulie 1479,
a fost înmormântat la Mănăstirea Putna)
și Ilie, mort și el la o vârstă fragedă. După
obiceiul existent la Curtea Domnească,
Maria de Mangop avea și misiunea de a
avea grijă de ceilalți copii ai domnitorului<
Elena, Alexandru și Petru. Maria de Mangop a donat o icoană a Sfintei Marii, pentru
Mănăstirea Grigoroiu de la Muntele Athos,
pe care se găsește înscris < “Rugăciunea binecredincioasei doamne Maria Asanina
Paleologhina, doamna Moldovlahiei”. Maria de Mangop moare la Suceava la 19 decembrie 6985 (1477) în postul Crăciunului
și a fost înmormântată la Mănăstirea Putna.
Acoperământul de mormânt al Mariei
de Mangop
Acoperământul este realizat din stofă
cusută cu fir, care îi acoperă mormântul,
o arată moartă, îmbrăcată în haine scumpe
domnești, cu coroana bizantină pe cap și
cu armele Bizanțului cusute în colțurile
stofei pe care e scris în limba slavonă<
“Acesta este acoperământul mormântului
roabei lui Dumnezeu, bine credincioasa
și de Hristos iubitoare a lui Ștefan Voievod,
domnul Țării Moldovei, Maria, care a trecut la veșnicul lăcaș în anul 6985 (1477),
luna decembrie 19, în ceasul al cincilea
din zi”. Broderia e cu fir de aur, argint și
mătase colorate pe un fond de atlaz roșu
dublat cu pânză de in în culoare naturală,
căptușeala e din mătase albă. Dimensiunea
acestei broderii este de 190 X 102 cm și a
fost executată în atelierul de broderie al
Mănăstirii Putna. Monumental și sobru,
somptuos și rafinat, faimosul portret funerar al Mariei de Mangop, brodat în chip
de gisant, pe celebrul acoperământ păstrat
la Putna, este considerat ca una dintre cele
mai desăvârșite creații de acest fel din lume,
„o capodoperă ce poate sta alături de opera
lui Dürer sau Holbein”. (Cf. D. C., Despre
două expoziții recente - Convorbire cu
acad. prof. G. Oprescu, anul XXVI, nr.
3891, din 26 aprilie1957).
Pe un fond de atlaz roșu, sub o arcadă
trilobată, sprijinită pe două fascicule de
câte trei colonete, doamna Maria, cea de
a doua soție a lui Ștefan cel Mare, fiica lui
Ioan Olobei de Mangop și a Măriei Asan
Paleolog, descendenți ai marilor împărați
bizantini, își doarme somnul de veci. Mâinile îi sunt încrucișate pe piept, iar peste
chipul ei oval, cu ochii închiși, cu sprâncenele arcuite și cu trăsăturile foarte fine,
plutește o liniște adâncă, liniștea desăvârșită a morții. O coroană măreață, cu fleuroni înalți, bătută cu pietre scumpe, suge-

rate în brodaj de mătase roșie, verde și albastră, îi acoperă capul; din marginile ei
se desprind câte patru șiruri de mărgele,
flancându-i simetric obrajii. Cercei mari,
cu pandantivi, asemănători acelora descoperiți în timpul săpăturilor arheologice
de la Suceava, din anul 1955, îi împodobesc
urechile; pe sub ei coboară deasupra gâtului o plasă fină de aur, înconjurând bărbia, ușor ascuțită. Tunica de brocart argintiu, cu reflexe albastre și aurii, este brodată în motive stilistice vegetale, reprezentând flori, frunze și fructe de rodii. Se
încheie în față cu 14 nasturi și se termină
la gât cu un guler înalt, ornat cu motive
florale, cu sugestii de pietre scumpe și cu
două mici medalioane în cuprinsul cărora
se află câte o cruce încârligată. În jurul
acestui guler, o capă de blană cade armonioasă pe umeri, încheindu-se cu doi nasturi în față, iar de sub ea, se evazează largă
și fastuoasă, în jos, mantia de ceremonie,
brodată cu aceleași motive în aceleași
nuanțe cromatice ca și tunica, întreaga imagine se încadrează într-un chenar marginal dreptunghiular, de-a lungul căruia
este brodată inscripția comemorativă, întreruptă la cele patru colțuri de medalioanele cu monograme și simboluri după cum
urmează< în colțul stâng de sus și în cel
drept de jos, figurează câte un vultur bicefal, reprezentând emblema imperială a
Bizanțului; în colțul stâng de jos este brodată o monogramă semnificând primele
trei litere din numele Paleolog, monogramă ce se repetă - în poziții diferite - și pe
arcada treflată, în cele două medalioane
de deasupra capitelurilor, în sfârșit, în colțul drept de sus, este brodată o altă monogramă, ceva mai complicată, în care savantul francez Gabriel Millet a descifrat
numele Asanis sprijinindu-se pe inscripția
unei icoane donată de Maria de Mangop
Mănăstirii Grigoriu, de la Muntele Athos,
în cuprinsul căreia se pot citi cuvintele:
„Rugăciunea preaevlavioasei Doamne
Maria Asanina Paleologhina, Doamna
Moldovalahiei”. Așadar cele două monograme de pe splendida broderie putneană
reprezintă numele de familie al Doamnei
Maria de Mangop și dacă s-ar putea demonstra - cu argumente peremptorii - că
acest celebru portret este într-adevăr un
autoportret, presupunere care se face
uneori, acestea ar reprezenta, implicit, și
cea mai veche semnătură cunoscută la noi,
pe o astfel de operă.
Autorii prezentului studiu doresc și de
această dată să transmită generației de azi
și de mâine că Istoria Românilor este istoria unui popor statornic așezat în una și
aceeași vatră, în care și-a urmat făgașul
propriu de acțiune și manifestare de cultură materială și spirituală zămislind valori
de originalitate, intrate demult în patrimoniul culturii universale.
Prof. Ioan Corneanu,
Ing. Mircea Pîrlea, Av. Nicolae Decsei
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Spectacole
de Ziua
Copilului
organizate de
Teatrul Odeon
din Capital[
Teatrul Odeon sărbătorește al
treilea an la rând Ziua Copilului.
Printr-un comunicat trimis pe
adresa redac\iei, organizatorii ne
anun\[ c[ anul acesta ofer[ tuturor copiilor - mai mici sau mai
mari, de peste tot din țară sau din
străinătate - trei zile de joc și joacă
online.
Actorii Teatrului Odeon sunt împreună pentru voi și vă oferă povești,
spectacole de teatru - animate și muzicale, ghicitori și experiemente. ~i găsiți
online pe pagina de Facebook, pe Instagram și pe contul de YouTube timp de
trei zile de poveste. Spectacolele au `nceput de s]mb[t[ 30 mai ;i continu[ duminic[ ;i luni.

Duminică, 31 mai 2020
10<00 - Experiment vrăjitoresc cu Dada* și Matilda, două mini-vrăjitoare (durată 02<24)
*Dada este fiica actriței Meda Victor,
iar Matilda nepoata ei.
10<10 - 10<30 - seria „Copiii din lumea
noastră” cu Alina și Nicoleta Lefter
Episodul al III-lea,
Conflicte globale
Durată< 17<05 minute.
Uneori, ne este greu să înțelegem tot
ceea ce auzim la știri și modul în care
aceste lucruri ne pot afecta. Colecția de
cărți „Copiii din lumea noastră” încearcă
să răspundă la întrebările noastre și să
ne liniștească atunci când suntem îngrijorați cu privire la probleme din lumea
noastră.
11<00 - 12<00 - Difuzare online spectacol „Clasic e fantastic - Copilăria lui
Beeethoven”.

Transmisiune LiVE pe Facebook și
online pe YouTube
Spectacolul nu va fi disponibil ulterior pentru a fi vizionat!
Durată< 1 oră
12<10 - 12<40 - „Wangari Maathai” cu Alina și Nicoleta Lefter
Durată< 25<21 minute
12<50 - „Ela cea fără cuvinte” de Victoria Patrascu și Cristiana Radu
Cu< Elvira Deatcu și Sabrina Iașchevici
18<00 - 18<40 - „Povești de seară pentru fete rebele” de Elena Favilli, Francesca
Cavallo
100 de vieți de femei extraordinare
Vor citi<
„Virginia Woolf ” - Anda Saltelechi
„Coco Chanel” - Ruxandra Maniu
„Jane Austen” - Elvira Deatcu
„Alicia Alonso” - Cezar Antal
„Elisabeta I a Angliei” - Vlad Birzanu
„Hatșepsut” - Ionuț Kivu
„Frida Khalo” - Meda Victor
„Ecaterina cea Mare” - Oana Ștefănescu
„Maria Callas” - Paula Niculiță
„Isabel Allende” - Antoaneta Zaharia
„Elena Favilli” și „Zaha Hadid” - Diana
Gheorghian
„Nina Simone” - Ruxandra Maniu
„Evita Peron” - Mădălina Ciotea
„Marie Curie” - Sabrina Iașchevici
„Wang Zhenyi” și „Yoko Ono - Marius
Damian
„Audrey Hepburn” - Andi Vasluianu
*Poveștile vor fi sub formă de playlist și
vor rămâne online pentru a fi distribuite
și vizionate ulterior.
18<00 - 18<15 - seria „Copiii din lumea
noastră” cu Alina și Nicoleta Lefter
Episodul al IV-lea,
Rasismul și Intoleranța

Durată< 12<43 minute
Uneori, ne este greu să înțelegem tot
ceea ce auzim la știri și modul în care
aceste lucruri ne pot afecta. Colecția de
cărți „Copiii din lumea noastră” încearcă
să răspundă la întrebările noastre și să
ne liniștească atunci când suntem îngrijorați cu privire la probleme din lumea
noastră.

Luni, 1 iunie 2020
09<00 - 09<30 - Premiera online a primului episod din spectacolul de teatru
de animație „Sami într-o zi de vară” de
Antoaneta Zaharia

„Mini Ghid Turistic”, concurs pentru
copii la Carei
Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”
întâmpină Ziua Copiilor și totodată luna copiilor cu un nou concurs online, destinat acestora.
Concursul intitulat „Mini Ghid Turistic” Online are menirea de a descoperi cel mai original ghid turistic din
mediul online. Este destinat copiilor
cu vârsta între 5 și 15 ani și se desfășoară pe trei categorii de vârstă: 5- 8
ani, 9 – 12 și 13 – 15 ani.
Cei care doresc să participe la concurs sunt rugați să trimită la adresa de
mail castelul.karolyi@gmail.com, o înregistrare video de maximum 3 minute

în care prezintă un obiectiv turistic din
Carei sau localitățile din vecinătate.
Aceștia pot surprinde detalii privind istoria obiectivului, aspecte inedite care sunt legate de obiectivul prezentat, inclusiv legende mai mult sau
mai puțin cunoscute. Așteptăm cu drag
materialele voastre video!

Concursul se desfășoară în
perioada 2 – 20 iunie 2020
Materialele video trimise vor fi postate pe grupul de Facebook Castelul
Károlyi Carei.
Câștigătorii vor fi desemnați pe baza aprecierilor date de internauți, astfel,

primele trei prezentări de la fiecare categorie care obțin cele mai multe voturi
vor fi desemnate câștigătoare. Premiile
vor consta în diplome, materiale promoționale și cărți.
Concursul se desfășoară în perioada 2 – 20 iunie 2020.
Părinți sunt ruga\ii ca în mailul pe
care îl trimit, alături de înregistrarea
video să menționeze numele, respectiv
vârsta concurentului.
Prin trimiterea înregistrării video
participanții, prin intermediul părinților sau tutorilor își dau acordul ca,
numele concurenților, respectiv materialul înregistrat să fie postate pe pagina de promovare online, menționate
mai sus.

Coordonator proiect< Antoaneta Zaharia
Desene realizate de Marius Damian
Editare video< Ioan Batinaș
Distribuție< Meda Victor, Ruxandra
Maniu, Nicoleta Lefter, Ioan Batinaș, Ionuț Kivu, Ioana Marcoiu, Ana Maria
Moldovan, Anda Saltelechi, Madalina
Ciotea, Simona Popescu
Transmisiune LiVE pe Facebook și
online pe YouTube
Spectacolul nu va fi disponibil ulterior pentru a fi vizionat!
10<00 - 21<00 - Actorii Teatrului Odeon sunt de 10

LiVE pe Facebook
Să fii de 10 nu se cere doar la școală,
ci se poate întâmpla și în viața de zi cu
zi, așa că actorii noștri vă dau exemplu
și vă provoacă toată ziua la ghicitori, timp
de 10 minute LiVE pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon.
De la 10 dimineața, la fiecare jumătate de oră (la fix și la și jumătate), până
la ora 21<00, câte un actor din trupa teatrului vă invită să ghiciți ghicitoarea lui.
Identitatea actorului nu va fi dezvăluită
înainte.

Festivalul de Teatru de la
Sibiu va avea loc online
Festivalul Internaţional de Teatru
de la Sibiu (FITS) este primul mare festival din Europa Centrală și de Est care
va fi organizat online, timp de zece zile,
în perioada 12-21 iunie, prezentând
gratuit 138 de evenimente din 30 de
ţări de pe cinci continente pe site-ul
oficial, www.sibfest.ro, dar și pe pagina
de Facebook și canalul de YouTube, a
anunţat joi președintele festivalului,
Constantin Chiriac.
"Tată, online, îi putem avea alături,
pe unii dintre marii creatori ai lumii
cu spectacole absolut năucitoare, dintre
care amintesc o foarte mică parte aici<
Bob Wilson, Peter Sellars, Thomas Ostermeier, Akram Khan, Sasha Walz,
Hideki Noda. Nu vor lipsi din progra-

mul ediţiei nici creaţiile lui Silviu Purcărete, Sidi Larbi Cherkaoui, Pippo
Delbono, Lev Dodin, pentru ca cele
zece zile petrecute alături de noi, din
sufrageria dumneavoastră, să vă aducă
toată bucuria de care aveţi nevoie", a
declarat președintele FITS.
Potrivit sursei citate, cea de a 27-a
ediţie a FITS, dar prima organizată integral online, are ca temă "Puterea de
a crede / Empowered". Ediţia din acest
an oferă peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan,
conferinţe, dezbateri, spectacole lectură și spectacole pentru copii ce vor fi
difuzate gratuit.
V. A.
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Centrul Nou, v[zut de sus, fotografie expus[ `n cadrul expozi\iei
“BRUT resturile de beton ale trecutului”,
iulie -august 2019, curator Oana P[curar

O descriere a Centrului Nou din
Satu Mare, anul 1986
S[tm[renii au fost m]ndri de
ora;ul lor. Asta reiese din presa vremii
p[strat[ `n arhive. Sunt oare cei de azi
la fel de m]ndri? Presa scris[ de azi este
o m[rturie pentru zilele de azi ;i pentru
viitor.
Public[m un material despre Centrul Nou al ora;ului Satu Mare ap[rut
`ntr-un ziar `n limba maghiar[, din ianuarie 1986. Intitluat “Orașul cu fața
către Someș”, articolul poart[ semn[tura jurnalistului Sike Lajos fiind tradus
`n limba rom]n[ de colaboratorul nostru Veres Istvan.
“Cel de-al doilea oraș al nostru de
lângă Someș, Satu Mare cu aproape 150
000 de locuitori, nici până acum nu a
dus lipsă de turnuri, având în vedere că
doar în Centrul orașului se ridică către
cer o jumătate de duzină de astfel de construcții ca niște amintiri ale stilurilor arhitecturale din diferite epoci sau chiar
ale unor idei. Între acestea unul dintre
cele mai cunoscute este turnul suplu al
pompierilor ridicat la începutul secolului, care este confundat și azi de către
străini cu un minaret.
Însă, de câțiva ani orașul are un simbol nou< turnul de 97 de metri al Palatului
administrativ, cu care nu se mai poate
lua la concurs niciun turn construit mai
înainte. Se spune că acest turn este modern în așa fel că – a se observa mai bine
partea de sus și extremitățile exterioare
– poartă și caracteristicile arhitecturii
populare și artei maramureșene de cioplire a lemnului, fiind a doua clădire ca
înălțime din țară după hotelul Intercontinental din București. Proiectantul său
este o excelență a arhitecturii din patria
noastră, profesor Nicolae Porumbescu,
de numele căruia se leagă mai multe clădiri publice frumoase, de exemplu palatele de cultură din Suceava și din Baia
Mare. De turnul acesta impozant sunt
legate și două aripi mai mici, găzduind
împreună sediul organelor de partid și
de stat. Palatul administrativ, cum este
numit mai simplu, nu doar că stă în picioare dar și trăiește deja de un an, având
în vedere că s-a dat în folosință în primăvara anului 1985. Și în curând se va

umple de viață și cealaltă podoabă a Centrului Nou, Casa de Cultură a Sindicatelor, care în apariția ei exterioară și interioară este și mai împodobită și mai dinamică decât Palatul administrativ. Este
adevărat că în cursul proiectării profesorul mai în vârstă a fost asistat de un
arhitect tânăr, Ruprecht Károly, arhitectul
șef al județului care mai înainte a fost directorul Institutului de proiectări al județului. Cea de-a treia clădire publică,
supermagazinul Someșul, care s-a finalizat tot anul trecut, este la fel creația unui
colectiv mai mic de lucru condus de Nicolae Porumbescu.
Piața nu prea mare – de unde nu lipsesc candelabrele la un nivel înalt din fier
forjat, suporturi de flori cu niște forme
frumoase, și nici pavajul ornamental –
este înconjurată de niște blocuri cu fațade
variate. După această concepție s-a construit pe o porțiune destul de lungă și
aleea de pe malul Someșului, înnregind
și totodată legând celelalte părți ale orașului de Centrul Nou.
Este probabil că se vor purta încă
multe discuții în cercul specialiștilor despre acest Centru Nou. De exemplu< în ce
măsură sunt dimensiunile lui adecvate
omului zilelor noastre, cum oglindesc
clădirile de aici epoca noastră, cum își
găsesc ele locul în peisaj și cum se leagă
ele de tradițiile Sătmarului. Însă nici
acum nu există discuții în privința faptului că este vorba de un complex de clădiri al noului Sătmar cu cea mai mare
fantezie și cu niște trăsături specifice care
poartă caracteristicile de curaj, de dinamică, de avânt și altele ale epocii.
O altă caracteristică favorabilă a Centrului Nou al Sătmarului este că, legându-se de Centrul Vechi secesionist – însă
spre bucuria noastră lăsându-l neschimbat – se întoarce cu fața spre Someș,
creând astfel o legătură vie între oraș și
natur[. Luciul larg de apă al râului și covorul de iarbă al malului dizolvă monotonitatea betonului, a rigurozității liniilor
drepte inginerești. Pentru prima oar[ în
decursul istoriei lui multiseculare și furtunoase, orașul își întoarce fața către Someș, considerându-l parte organică al
lui. Este adevărat, că această opurtunitate
s-a creat și ea prima dată după ce au fost

construite digurile de apărare necesare
de după inundația memorabilă din 1970.
La fel este adevărat că era nevoie și de
descoperirea acestei posibilități oferite
de natură. Poate nu este întâmplător că
acestă posibilitate a fost descoperită de
ochii unui specialist născut și crescut aici,
adică, că noul Centru trebuie construit
aici și nu în altă parte. Este vorba de arhitectul șef al județului Ruprecht Károly
pomenit deja mai sus, caruia în timpul
studenției – la Institutul Ion Mincu din
capitală – i-a venit ideea de a construi
aici Centrul Nou. Nu era vorba doar de
o idee. El a ales ca subiect al lucrării sale
de diplomă amenajarea malului Someșului cu construcții noi.
— Și care a fost motivația? – `l întreb
pe arhitectul șef în biroul său de la etajul
IX al turnului Palatului administrativ,
din a cărui fereastră deja se poate observa
și realitatea că în ciuda tuturor părerilor
contrare, Centrul Vechi și cel Nou armonize]ndu-se unul cu celălalt.
— În esență, faptul că malul Someșului a fost partea cea mai rar construită
a orașului. Pe vremea copilăriei am umblat, am alergat și am jucat mult fotbal
în apropierea râului. În cele mai multe
locuri am tot ocolit niște mormane de
gunoi, șanțuri și lemne sau rădăcini putrezite aruncate de valuri la mal. Atunci
doar acest aspect m-a deranjat, mai târziu
însă, după ce am început să fac cunoștiință cu arhitectura și cu istoricul localităților și faptul că orașul se închide vizavi
de râu, vizavi de acest frumos cadru natural, întorcându-și de-a dreptul spatele
către el, spre deosebire de faptul că de la
Londra până la Galați, de la Leningrad
până la Cairo, sau la Oradea și Tmișoara,
mai aproape de noi, apa, râul este peste
tot un element vital, mai mult strada
principală, cea mai importantă arteră a
orașelor. Deci, m-am bucurat că tocmai
realizarea de noi construcții pe malul Someșului poate fi tema lucrării mele de
diplomă. Însă aici și profesorii mei au
avut un merit deosebit, pentru că nu mau forțat în niște șabloane, au sprijinit
munca creativă de sine stătătoare ca noi,
studenții, să ne apucăm de niște soluții

cât mai îndrăznețe. Le-a plăcut ideea că
eu concep construcțiile de pe malul Someșului cu legături cu centrul vechi fără
să mă ating de el.
— Iată ideea s-a realizat, cu excepția
unor lucrări mai mici, noul Centru al
Sătmarului este o realitate în toată splendoarea lui. Așa l-ați visat dvs., cum se
vede acum de aici, din turn?
— Noi toți l-am visat așa, împreună.
Pentru că la realizarea ideii de bază a fost
nevoie și de un arhitect excelent cum este
Nicolae Porumbescu, la fel și de o echipă
de arhitecți locali. Imaginația creatoare
a profesorului Porumbescu s-a materializat în primul rând prin cele trei edificii
repezentative, însă la proiectarea blocurilor de locuit și a altor edificii au participat mai mulți. Printre ei Varga Lajos,
Gábosi Tamás, Gheorghe Iacobuț, Nagy
Zsolt, Gyüre Lajos, Gheorghiu Aurelian,
Földesi Katalin și Mátyás András. Preponderent tineri, și iată, i-am însărcinat
cu niște lucrări inovatoare care pretind
o mare pricepere profesională.
După mine, toți au făcut treabă bună,
;i-au pus întregul lor talent în slujba orașului lor. Nu doar trăsăturile arhitecturale
definesc personalitatea și trăsăturile Centrului Nou, ci noi am avut în vedere și
respectarea obișnuințelor populației. De
exemplu faptul că oamenii își petrec cu
plăcere timpul în Centru, își dau întâlniri
aici, își discută problemele de zi cu zi.
Pentru asta există aleile, punctele de răgaz, arcadele, ceainăria, cafeneaua și tot
atâtea colțuri de adăpost, unde omul se
poate retrage la câte o discuție. Așa se și
întâmplă, numai că totul este puțin neobișnuit încă. Însă faptul că după masa
și duminica se plimbă din ce în ce mai
mulți sub arcadele blocurilor din Centrul
Nou sau pe treptele de marmură care duc
la malul Someșului, nemaivorbind de
porțiunea digului trasformată într-o alee
acoperită cu pavaj ornamental, arată fără
echivoc, că sătmărenii vor iubi și vor îndrăgi noul lor centru de oraș. Pentru că
omului îi place să-și petreacă de regulă
timpul liber în niște locuri unde nu simte
vreo constrângere. Este important și faptul că toate edificiile mai importante,

multe instituții și birouri administrative
se găsesc într-un loc, însă nu într-un loc
izolat, ci `n mijlocul unui cartier de locuin\e. Acest lucru are și o relevanță politico-socială, pentru că organele județene de partid și de stat, oficiile administrative au ajuns și mai aproape de oameni, având legături mai strânse cu populația. Iar astăzi, când timpul are un caracter hotărâtor în viața noastră, este un
câștig și pentru populație că în mare poate să-și rezolve diferitele probleme întrun singur loc.
— Ia să vedem de aici din fereastră,
care sunt acele elemente care în ciuda
stilului lor cu totul diferit fac ca Centrul
Nou să fie înrudit cu cel Vechi?
— De exemplu jocul acoperișurilor
și al calcanelor, înălțimea variabilă a clădirilor. Dacă observăm, abia găsim în
Centrul Vechi două clădiri cu o înălțime
similară. Acest lucru este valabil și în privința Centrului Nou. O trăsătură înrudită este și caracterul închis al suprafeței
sau faptul că nicio latură nu este una
dreaptă. Acest lucru este observat doar
de puțini oameni, dar este așa. Pe lângă
păstrarea tradițiilor arhitecturale, atmosfera pieței se poate îmbunătăți substanțial
cu covoare de flori cu efect.
Biroul arhitectului șef al județului este simplu și puritan, tot mobilerul este
unul practic, fără lux, fără fast. O singură
piesă de mobilier merită atenție< un scaun
cioplit. Însă acest scaun asigură rang și
autoritate biroului pentru că el – cu spătarul său cu stema veche a orașului cu
cei doi haiduci de veghe la un bastion –
nu a ajuns aici de orșiunde, ci tocmai din
sala de consiliu a vechii primării, trecând
peste vremuri urâte și mai urâte. Știu fără
să mai întreb ce îi amintește acest scaun
lui Ruprecht Károly zilnic. Faptul că el
trebuie să vegheze de pe acest post responsabil la tradițiile progresiste ale orașului, care trăiesc nu doar în niște clădiri,
pietre sau candelabre, ci și în sătmărenii
care își iubesc orașul prin fapte. Și bineînțeles să aibă grijă ca orașul să se îmbogățească exclusiv prin valori adevărate.”
Sike Lajos
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Ioan Nistor< “Este evident pentru toți că trăim o nenorocire cumplită, că suntem somați să „stăm în casă”. Ceea ce nu e
totuși egal cu ceea ce trebuie să facă eroii zilei care se luptă pe viață și pe moarte cu un dușman al vieții. Dar, îngrijorați,
ne-am aștepta să înceteze măcar hărțuiala politicianistă nedemnă”.

Ioan Nistor

Ingratul verb „trebuia!”
Au apărut și se calcă pe picioare pricepuții, teribiliștii, suspicioșii, cârcotașii… Cuvântul repetat
de sute de ori este< trebuia! Dublat
de „indicații prețioase” transmise
cu precădere din fotolii. Încât niciodată, afirmația lui Constantin
Rădulescu-Motru n-a fost mai actuală ca acum< „Suntem toți meșteri de gură și răi de faptă.”
Dar, cum arată România, azi, după
trei ani de veselie guvernamentală? Neo putem imagina ca un autocar hodorogit care rulează pe o pantă descendentă,
cu multe curbe periculoase, fără frâne
impecabile, că niște deștepți au avut grijă
să le repare după… nepriceperea lor. Șoferul ar avea nevoie de atenție, de liniște,
de calm, dar o ceată de călători guralivi
și colorați în expresii îi înfundă urechile,
îi aruncă în cap cocoloașe de șervețele
și, în loc de solidaritate sau informații
utile și digerabile, îl bumbăcesc cu invective, îi deșartă în cap răcnete, reproșuri, epitete. Câte sfaturi și interpelări
(pe mai multe voci), atâtea palme. Unul
îi dă peste mână, altul îl zgâlțâie și-i pune
coarne. Ba, colac peste pupăză, i se bagă
în ochi și o dispoziție de concediere. Melodia dominantă este „Trebuia, trebuia!”
Apoi, cineva dă un verdict, de pe tușă:
suntem morți!
Vai de bietul șofer, nimerit acolo! Putea fi și invers și ne putem gândi cum
arăta autocarul cu o șoferiță care și-a luat
carnetul cu pile de la partid?
Intrând în aspra realitate, ne mai putem imagina cum ar arăta la Cotroceni
Neconflictuala, respectiv o copie a domniei-sale (dintre cei mai pricepuți la vorbe otrăvite, probabil un Orlando, o Olguță… ) la Victoria. Îmi vine pe limbă și

mie verbul „trebuia”… Câte nu „trebuia”,
doar în ultimii șapte ani numai în sistemul sanitar paralizat de șefii promovați
pe criterii politice? Dar la ce ar folosi?
Poate vom auzi un parlamentar al majorității perorând că L. Dragnea „trebuia”
să instaureze și la noi dictatura, că uite,
în Belarus, virușii se tem de dictatura de
acolo și nu mai intră…
Este evident pentru toți că trăim o
nenorocire cumplită, că suntem somați
să „stăm în casă”. Ceea ce nu e totuși egal
cu ceea ce trebuie să facă eroii zilei care
se luptă pe viață și pe moarte cu un dușman al vieții. Dar, îngrijorați, ne-am aștepta să înceteze măcar hărțuiala politicianistă nedemnă. Mediocritatea are însă
alte ținte în loc să pună umărul. Frontul
de luptă se lățește, războinicii mor, casandrele melodiază. Și cum chibiții vinovați de multe nu dau semne că se vor
rușina vreodată, „mea culpa” neaflânduse în program, merită să fie trecuți măcar
prin ascuțișul creionului, spre veșnică
pomenire și ocară.
Cei mai agitați sunt cei care „au fost”
(cam degeaba!), dar și-au bătut joc de
țară, de resurse… Sunt limbuții, pamfletarii, semeții specialiști ai ironiei, inventatorii de invective. Vin și soacrele, moașele, vracii atoateștiutori, marii specialiști
în toate.
Doar câteva exemple, cu scuze că nu
le trec numele, ducă-se în uitare. S-a trezit cel care spunea că industria, în totalitate, e un morman de fiare vechi și ne
povestește că trebuie să investim în industrie (18.03.2020). Mintea de la urmă.
„Pisicul” dlui Băsescu a devenit motan
și miorlăie pe toate gardurile ceva de genul că, dacă ar fi el ACUM prim-ministru, drama de la Colectiv n-ar mai fi avut
loc ATUNCI. Întocmai! Probabil că ruinele de la Colectiv au fost măturate și na rămas puțină cenușă să și-o pună în

cap. Fostul marinar sare pentru a mai
adăuga 0,1 procente la partid și zice că
avioanele sosite pe Otopeni trebuia să
fie transformate în sicrie („eu aș închide
ușile!”). Apoi, moțăind pe ecran, mai
dezbină o dată dreapta spunând că premierul e un „circar”. Chiar așa? Păi, mai
rămâne loc de schimbat două vorbe? Un
fost liberal, în fapt un pesedist deghizat
până i s-au înecat corăbiile judiciare, soțul unei dame otrăvite la vorbă de la A3,
supărat că ministrul de finanțe a descoperit matrapazlâcurile din bugetele pesediste, spune cam poticnit la TV că pe
ministru „îl doare în c… de popor” Expresie exactă (18.03.2020). O zice cu voce
tare, „sub protecția de fuste” de la televiziunea nevesti-sii. Urât cuvânt! Altceva.
Își face numărul și autorul bilețelului roz,
fost președinte PNL, care a lăsat în 2009
vistieria goală, de-a fost nevoie de curbe
de sacrificiu și, ca un fost și înfricoșat
suspect, vede doar „tunuri comerciale”,
apoi, temându-se că-i vor fi diminuate
drepturile asupra averilor cu cântec, zice
cam în dorul lelii că, după măsurile restrictive, s-a instaurat „dictatura Iohannistă”. Măi, să fie!... Fosta candidată la
Cotroceni, simpatica unui sătmărean, sare de la cratiță și sugerează ce bine era
dacă ar fi dânsa la Victoria acum, că ar
avea toate abilitățile de a le suci gâtul…
co-Videlor. Premierul care l-a lăsat pe
omologul său japonez să fie primit de
vânzătoarele de obiecte artizanale venite
din Corund la Muzeul Satului, dă, din
fotoliu, verdictul lugubru că „România
va deveni cimitirul Europei…” În acest
timp, e căutat M. Oprișan care, după un
model omologat în guvernările 20132019, a fugit „în alte țări de soare pline”,
cu ștampila Consiliului Județean în buzunar.
În acest timp, Partidul salvatorilor
tace. Ascunși cu capul în nisip, așteaptă

propria salvare. Chiar și Garcea a devenit
strateg economic. Dorel văd că se abține
pe moment. Și așa mai departe…
Dar, unor astfel de politicieni minori,
poporul le lipește pe obraz un cuvânt
care începe cu „c…”, destul de urât, de
aceea nu-l scriu întreg.
Să fie clar. Există un sistem funcțional
de a face sugestii și propuneri. Direct,
fără intermediari. Altfel, în momentul
când trec prin filiera deontologilor fără
scrupule, sfaturile devin injurii.
Un fenomen nou. A început campionatul demisiilor. O epidemie în plus. Să
nu ne speriem. Nu parlamentari, nu ceceriști, necum avocatul poporului, nu
alți funcționari cu salariul pe o lună cât
alții în doi ani, ci din domeniul vital la
vreme de război, din sănătate, specialiștii
formați în ani și ani prin cheltuiala statului. Au dreptate, dar de ce nu s-au revoltat la timp, atunci când, deși li s-au
mărit salariile, nu li s-au creat și condiții
normale de lucru, și atunci când au acceptat șefi impuși pe criterii politice?
Acum spun că nu le-a dat statul. Cum
așa? Păi șefii lor nu sunt statul? Pe de altă
parte, au fost speriați și instigați de știri
false. Puteau fi văzute tinere care transmiteau asemenea știri dramatice („și-au
mai dat demisia zece, douăzeci…”), cu
aer triumfal și în bluze înflorate. Dar, ce
vor face oare după ce au demisionat? O
să se izolez la domiciliu și o să-și plimbe
patrupedele în jurul blocurilor și vilelor?
Din fericire, fenomenul acesta nu se petrece și în Satu Mare, cinste tuturor și
mulțumiri. Dincolo de aprovizionarea
deficitară cu materiale de protecție, mai
e de amintit o cauză. În trei decenii, în
societate (cu fericite excepții) nu s-a cultivat solidaritatea umană, simțul onoarei
profesionale și al datoriei, spiritul de sacrificiu pentru binele comun. Prea mulți
au început să alerge după mica și marea

ciupeală, stimulați de aleșii care au oferit
un model de succes: „Nu din muncă cinstită se trăiește. Apucă! Mult și repede!
Apoi fă legi să-ți aperi agoniseala.”. Acest
model a pervertit însăși natura umană.
Poporul a inventat și a aplicat zicala „Nu
e lucru ca hodina și nici umbră ca-n bufet.”. Lăsând gluma la o parte, să amintim
că, în Italia, sosesc medici din toată lumea să-i vindece pe italieni. Oare vor
veni și la noi să vindece familiile demisionarilor, dacă, Doamne ferește, vor avea
nevoie? În plus ce vom face dacă modelul
demisiei va virusa și alte domenii? Spre
exemplu, în rândul celor care ne asigură
zilnic apa și lumina…
Mai avem un virus de suportat. Niște
nemernici, teribiliști cu minte puțină,
unii eliberați prin Legea Tudorel Toader,
alții recidiviști prin metrourile occidentale, sfidează forțele de ordine și fug de
carantină. Iar europarlamentara C.
Avram zice (31 03 2020) că jandarmii au
fost demoralizați la 10 august 2018, când
niște sugari duși de părinți la miting, deoarece nu aveau cu cine să-i lase acasă,
s-au apucat să le dea țestoșilor cu suzetele
în căști. Și, ca efect, nu au curaj să-i aresteze pe derbedeii care „se râd” de lege.
Doamna cu pricina n-a văzut scenele respective, dar nici nu va investiga dacă „timizii” săi se intimidează și când semnează statele de plată.
(Satu Mare, 3 aprilie 2020)

Cum g]ndea un intelectual `n anul 1923?
~n ziarul Vestul Rom]niei,
ap[rut la Oradea-Mare, `n edi\ia
de duminic[, 11 noiembrie 1923,
:tefan M[rcu; — directorul fondator al publica\iei — semneaz[
articolul de fond “Selecţiunea valorilor” de pe prima pagin[. V[
propunem spre lectur[ acest articol, l[s]ndu-v[ pe dumneavoastr[
s[ decide\i dac[ se potrive;te vremurilor de azi.
“Nu-i nimic nou într-aceea ce vrem
să spunem şi noi.
A fost, este şi va fi!
Totul se repetă> precum Natura în
organizmul ei mecanic nu suferă salturi, tot astfel noţiunile rămân aceleaşi,
se schimbă numai împrejurările şi oamenii din jurul lor. Cultura, civilizaţia
îmbracă fiinţa în talazul binelui şi al
răului, — al păcatului şi al milei.
Concepţia de moralizare devine un
principiu, fără seamăn de tocit> negarea
ei nu produce imoralitatea, — aceea ce
este un produs logic al inconştientului
— ci scoate la iveală anumite valori, al
căror complex devine caracteristic în
organizaţia internă socială de Stat. Valorile acestea, suntem noi cu viaţa de
Stat din toate timpurile.
Aceea ce se petrece zilnic prin valorile de la suprafaţă determină că diferă atât de mult popoarele şi ţara după

concepţia lor specifică şi după acţiunea
individuală într-un anumit cerc. Vedem, în raţionamentul istoric al vremurilor, cum se impun odată barbarismul, inchiziţia, altădată strigătul revoluţionar al libertăţilor, — creştinismul şi iubirea deaproapelui. Lupta vecinică ascunsă, stă pază lângă piramida
despotismului îngrădit în liniştea mortală a păcii.
Aşa a fost este şi va fi.
Anumite curente se strecoară,

drept valori reale. Prin forţă se impune
respectarea lor — dispar revin altele
noi prin altele — alese de timpuri dintre oameni şi de oameni în timpuri potrivite.
Norocul nostru rom]nesc a fost că
timpurile ne-au fost favorabile. Norocul ne-a fost că istoria ne-a creat oameni de putere — fără voinţa noastră.
Aci este taina energiilor poporului
băştinaş, care vieţuesc indiferent de
politicianii şi marii luptători cari trăesc

prin insignii externe în urma cărora
nu va rămânea decât un nume gravat
pe-o cruce de mormânt.
Popoarele, care în mod raţional au ingerenţă asupra vieţii interne de Stat se
prezintă în Concertul General al Naţiunilor cu alte calităţi decât un popor
desmembrat, după interese particulare.
Aceea ce este la noi nu denotă seriozitatea vremurilor. — Dacă ai ajuns
bărbat de Stat ai dreptul să fii mândru
de cultura, civilizaţia, care ţi-o ai câşti-

gat, dară nu ai dreptul, dar nici autoritatea să guvernezi în mod conştient
brutal. Astfel să sapă fundamental clădit de vremuri mai tari decât suntem,
prin noi! Şi ne trebuie oamenii care
vor sta deasupra vremurilor. Ei sunt
aci, fie-care într'un alt colţ de ţară. Ei
mişună pe pământ, şi asupra lor pluteşte absolutismul. Sar din ascunzişuri,
ţipă câte-odată şi cred că vremurile sau împlinit.
Da, vremurile s-au împlinit, şi ar fi
timpul, ca oamenii, şi ei să şi împlinească destinul lor> atunci de la sine
va urma selecţiunea valorilor, şi potopul neputincioşilor. Aureola lor determină viaţa nouă, care va fi conştiinţă
şi constituţia turora, iar nu ridicolul
degradat de însuşi zămislitor. Ce cancan scârbos se produce din râvna la
Putere.
~ngrămădiţi în jurul focului ce arde,
în cerc familiar, grosolani şi slăbănogi,
lungi şi îndesaţi cu bărbii şi fură mustaţă bătrâni şi tineri necopţi, figuri de
teatru, variază în scenă, — spre fericirea — lor! ~n hazul tuturora se întreabă
unii pe alţii care s-au îmbogăţit mai
mult, timp de 10 ani încoace? Noi formăm asistenţa!
Selecţiunea valorilor, spre binele
nostru, va trebui să se facă cu voia sau
fără voia Domnilor!”
:tefan M[rcu;

1912< E vorba ca în oraşul Sătmar, centrul ţinutului, să se înfiinţeze
o puternică bancă românească, pusă exclusiv în serviciul intereselo economice româneşti şi înzestrată cu mijloace suficiente pentru
o propagandă conştientă şi sistematică cu scop de a înălţa bunăstarea materială a elementului românesc ie acolo, ajuns azi pradă
aşezămintelor streine şi duşmane.
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Rom]nii din S[tmar au vrut s[-;i
`nfiin\eze o banc[ rom]neasc[

Ajutoare de stat de
milioane de lei s-au
acordat ;i `n
perioada interbelic[
“Desp[gubiri de r[zboi
Se vor împărţi 250 milioane lei `n vechiul regat pană la 1 ianuarie şi 50 milioane lei în provinciile alipite dupa 1 lan.
—
Ministerul de finanţe a hotărât să puie la dispoziţia dăunaţilor de război suma
de 300 milioane lei, din care 250 milioane
vor fi împărţite până la 1 Ianuarie celor
o sută de mii de dăunaţi de război din
judeţele< Argeş, Brăila, Covurlui, Dorohoi, Ilfov, Muscel, Putna, Râmnicul-Sărat, Suceava, Tecuci, Tulçea, Vâl cea,
Vlaşca, Constanţa şi Bacău. In teritoriile
alipite va fi împărţit după 1 Ianuarie restul de 50 mii. lei. Pentru clarificarea situaţiei dăunaţilor de război din aceste regiuni au fost numite câte o comisiune la
Cluj, Cernăuţi şi Chişinău. Aceste comisiuni vor cerceta cererile prezentate şl
vor da avize pentru fiecare caz în parte.
Aceste avize vor ţine loc apoi hotărârilor
judecătoreşti pe baza cărora s-au fixat
despăgubirile locuitorilor din vechiul regat şi pe baza lor ministerul de finanţe
va proceda la repartizarea sumelor
corespunzătoare.”

Preocuparea rom]nilor din
zona S[tmarului ventru bun[starea lor economic[ nu este nou[.
La sf]r;itul secolului al XIX-lea
s-a `nfiin\at “Societatea pe ac\iuni
S[tm[reana”, `n localitatea Seini
din comitatul S[tmar, azi `n jude\ul Maramure;. Un rol important l-a avut protopopul greco-catolic Berinde. Prietenul s[u, dr.
Vasile Lucaciu a trimis ziarului
Tribuna o “Scrisoare deschisă”
publicat[ `n edi\ia din 7/19 februeire 1891, `n care este prezentat scopul institutului de credit
și de economii. Societatea ;i-a
`nceput activitatea un an mai
t]rziu, `n 1892.
„Onorată redacțiune!
Este o necesitate impusă de însuși
mersul și dezvoltarea politică socială a
timpului nostru, ca popoarele care aspirează la viitor și la țară, să-și creeze mijloace pentru promovarea bunăstării lor
materiale, baza și condițiunea progresului lor natural. Târziu, dar tot nu în ora
din urmă, ne-am pus și noi românii pe
terenul economic-național și, deși nu ne
putem făli încă cu rezultatele splendide,
începutul e bun și, ne promite un progres
îndestulător. Între giurstările noastre, a
fost și este cea mai nimerită întreprindere
întemeierea institutelor de credite și de
economii, pe lângă care se grupează capitalul național al poporului nostru,
drept care imediat urmează și gruparea
capitalului moral, de cultură și de progres
în civilizațiune. Pe unde a fost ceva mai
multă, mai mare putere, s-au înființat
deja institute de bani, și noi sătmărenii,
în cunoștința slabelor noastre puteri materiale, ne-am retras, și numai am promovat, acum că rândul e la voi; trebuie
să înființăm și noi un asemenea institut.
Românii din Sătmar sunt cei mai expuși,
cei mai persecutați, cei mai împilați și
opriți în dezvoltarea lor culturală, economică-națională.
Chiar de aceea aici este mai multă
trebuință de sprijin moral și material din
partea amicilor culturii și progresului
nostru. Ca o sentinelă a intereselor noastre economico-naționale, s-a prezentat
înaintea publicului românesc «Sătmăreana», institut de credit și de economii,
societate pe acții, cu un capital acționar
de 100.000 fl. v.a. E lucru firesc, că noi
nu suntem în stare să plasăm între noi
toate acțiunile, de aceea venim cu toată
încrederea către acei confrați români, rugându-i ca luând în considerațiune situațiunea noastră expresă, menirea importantă ce o are «Sătmăreana» în viața
noastră economică-națională, să ne vină
în ajutor prin cumpărarea acțiunilor emise de comitetul fondator al «Sătmărenei».
Noi pururea am stat gata să părtinim întreprinderile salutare ale fraților noștri,
e timpul acum, ca să ne revanșeze și ei,
când ne-am pus la un lucru atât de mare
are și greu. Sperăm, că, cuvântul nostru
nu va răsuna în deșert!”

Autorit[\ile locului nu au
v[zut cu ochi buni aceast[ ini\iativ[ rom]neasc[. Lónyay János,
comite suprem al Maramure;ului
`l informeaz[ pe Ministrul de Interne al Ungariei despre adev[ratul scop al casei de credit, cel
na\ional. Implicarea dr. Vasile Lucaciu ridica serioase semne de

Rom]nii din Austria
emigrau `n Rom]nia
`ntrebare. Prezent[m documentul<
„Excelență!
Domnule Ministru de Interne regal
maghiar!
Potrivit unei informări confidențiale,
la Seini, comitatul Satu Mare, se intenționează să se înființeze o casă de credit
cu un capital de 100.000 forinți.
Având în vedere că atât în comitatul
Satu Mare, cât și în localitățile mai importante din comitatul aflat sub conducerea mea sunt destule instituții financiare și nu este necesară înființarea uneia
noi cât și faptul că în fruntea mișcării
sale se află preotul greco-catolic român
Berinde Alexa, care nu are renume prea
bun din punct de vedere patriotic și preotul din Șișești, dr. Vasile Lucaciu, cunoscut din procesul de la Satu Mare și, în
sfârșit ținând cont că s-a încercat plasarea
acțiunilor în comitatul Maramureș, sunt
de părere că scopul principal al instituției
financiare este național, iar conducătorii
ei caută un prilej pentru a menține legăturile cu românii din comitat.
Potrivit părerii mele, este de datoria
mea să vă informez Excelență, asupra
acestei mișcări demne de atenție, cât și
faptul că în comitatul aflat sub conducerea mea, plasarea acțiunilor este puțin
favorabilă în acest moment.
Cu deosebită stimă, slugă prea umilă
a Excelenței voastre,
Lónyay János, comite suprem.” (Corneliu Mihai Lungu, coordonator, De la
Pronunciament la Memorandum 18681892, București< Arhivele Statului din
România, 1993, p. 388.)

Dou[zeci de ani mai t]rziu, `n
anul 1912, b[rba\ii de fruste din
zon[ inten\ioneaz[ s[ `nfiin\eze
o puternic[ banc[ rom]neasc[
chiar `n centrul \inutului, ora;ul
S[tmar. Institu\ia trebuia s[ fie “o
fortăreaţă de apărare naţională,
menită în primul loc să salveze
ţărănimea noastră din exploataţiunea economică a contrarilor
noştri”. Cine au fost cei care au

pus um[rul? Afl[m din articolul
“O bancă în Sătmar”, publicat `n
ziarul Rom]nul din Arad, edi\ia
de s]mb[t[ 23 iunie (6 iulie) 1912.
“O bancă în Sătmar
S[ ne fortific[m la periferii! Aflăm,
că o seamă din bărbaţii cei mai vrednici
de încrederea lumii româneşti din
S[tmar vor să întemeieze în acele părţi
de primejdie pentru neamul românesc,
o fortăreaţă de apărare naţională, menită
în primul loc să salveze ţărănimea noastră din exploataţiunea economică a contrarilor noştri. E vorba ca în oraşul Sătmar, centrul ţinutului, să se înfiinţeze o
puternică bancă românească, pusă exclusiv în serviciul intereselo economice
româneşti şi înzestrată cu mijloace suficiente pentru o propagandă conştientă
şi sistematică cu scop de a înălţa bunăstarea materială a elementului românesc ie acolo, ajuns azi pradă aşezămintelor streine şi duşmane. Pentru că să se
învedereze clar rostul unei puternice instituţii economice-financiare în acele
părţi ajunge să amintim că oraşul Sătmar,
centrul comitatului, are o populaţie româneasc[ de aproape de 5000, o împrejurime românească cu un frumos număr
de sate înfloritoare, cu ţărani bine situaţi
economiceşte, năpădiţi însă şi aproape
înecaţi de torentul maghiarizător, — ca
să nu mai amintim prigonirile administraţiei, care acolo e mai asiatică, mai şovină şi împilatoare decât orişiunde poate.
Asupra Sătmarului se descarcă cu mai
multă furie ura potrivnicilor noştri, asupra Sătmarului îşi aruncă mrejele cu mai
multă predilecţie consorţiile evreo-maghiare, asupra ţăranilor noştri de acolo
se abat mai ameninţătoare curentele ce
tind să le distrame naţionalitatea.
Azi, deşi Sătmarul românesc e încă
stăpân pe mijloacele unui avânt de înflorire economică ţăranii noştri sunt în
cel mai serios mod ameninţaţi să-şi piardă limba, obiceiurile şi portul românesc
şi să se înece în marea influenţei naţionale şi culturale ungureşti. Iminenta episcopie gr.-cat. ungurească şi-a aţintit ochii
hrăpăreţi asupra celor mai fruntaşe comune sătmărene ce avem, tocmai fiindcă

partea covârşitoare a populaţiei româneşti e pe cale să-şi piardă definitiv limba.
~n asemenea împrejurări o instituţie economică de apărare în centrul Sătmarului
ia în ochii românilor de bine proporţiile
unei adevărate cetăţui naţionale.
O bancă românească pusă pe temeiuri resistente şi sănătoase va putea să recucerească pe încetul întreg terenul pierdut de noi şi va putea să ocrotească sub
aripile ei o serie întreagă de acţiuni naţionale salvatoare. Noua bancă se va chema
„Salvator”, indicând chiar prin denumirea ce i s'a dat, direcţiunea şi natura activităţii cărei se meneşte. Prospectele sunt
emise. Se înfiinţează cu un capital de
300.000 coroane> o acţie 200 cor.!
Fondatorii ei sunt d-nii< Romul
Marchiş, arhidiacon şi paroh în Careiimari, dr. Coriolan Pop, directorul „Bihorenei”, Gavril Barbul, proprietar în
Mocira, Alexandru Stan, proprietar în
Lipău, Teodor Lazin, proprietar în Atya,
Ludovic Mărcuş, protopop în Madaras>
advocaţii dr. Andrei Doboşi, dr. Ilie C.
Barbul şi dr. Ştefan Darabant din Sătmar>
dr. Teofil Dragoş advocat şi director de
bancă în Baia-mare, dr. Aurel Nistor avocat în Baia-mare, Alexandru Pop de Csernyefalva judecător de tablă (curte de
apel)în Baia-mare> preoţii Ioan Mihalca,
Ioan Târnovean, Vasile Ardelean, Victor
Anderco, Gheorghe Silaghi, Iosif Patachi>Ladislau Ghiurco avocat în Jibou,
dr. Alexandru Racoţi proprietar, Augustin Dragoş proprietar şi dr. Ioan Sălăgean
medic.
Dou[ terţialităţi din acţii vor fi semnate de Sătmăreni şi numai pentru o
terţialitate se cere concursul societăţii
româneşti de aiurea. Seria de nume ale
fondatorilor ne spune că ei sunt dintre
cei mai probaţi stegari ai noştri din Sătmar, cari ofer[ deopotrivă strălucite garanţii atât morale cât şi materiale. Suntem
convinşi că înfiinţarea cât mai neamânată
a noii noastre fortăreţe economice la periferii nu va înt]mpina nici o anevoinţă
şi că activitatea ei nu poate decât să ne
fie spre binele nostru al tuturor în cel
mai înalt grad cu putinţă. Urăm însufleţiţilor noştri fraţi din Sătmar izbândă
deplină şi grabnică — spre cinstea steagului nostru românesc.”

Actele de corup\ie nu
sunt specifice doar
acestei perioade
Iat[ un exemplu< directorul adjunct
al Teatrului Na\ional a fost arestat
pentru corup\ie.
“A fost arestat fostul subdirector general al Teatrului National din Bucureşti
Se ştie că la Teatrul Naţional din Bucureşti bănuindu-se unele nereguli, judecătorul Papadopol începuse cercetări.
In urma unor tâlhării ca-n codru, a fost
arestat administratorul general Pădure
iar acum în urmă fostul subdirector general I. Livescu. Pe seama acestuia din
urmă s-au găsit multe. Pe lângă altele a
conrupt doi din personalul inferior,
tapiţieri-tâmplari, ca să facă facturi falşe
de vreo 110 mii lei prin cari teatrul plătea
nişte mobile pe cari subdirectorul şi le-a
transportat acasă Ia el. Tribunalul a confirmat ambele mandate. Acuma vedem
de ce Teatrul Naţional, cu toată subvenţia
de 8 milioane, tot era în deficit”.

Vestul Rom]niei, Oradea-Mare, anul 1,
nr. 43, duminic[ 11 noiembrie 1923

Pagin[ realizat[ de A. Zaharia
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Fiicele
vedetelor
celebre,
devin ;i ele
vipuri
Pe urmele mamelor celebre. LilyRose Depp, Nord West Kardashian,
Kaia Gerber, urm[toare genera\ie de
vedete este `n mi;care, scrie revista
francez[ Madamme Figaro.
Acestea sunt fiicele actri\elor,
c]nt[re\elor sau manechinelor cu o carier[ solid[ `n spate. Lily-Rose Depp,
fiica lui Johny Deep cu Vanessa Paradis
a semnat din 2015 un contract cu celebra cas[ de mod[ Chanel. Mama sa
Vanessa Paradis a avut o istorie asemen[n[toare prin anii ‘90.

Blue Ivy, fiica lui Beyonce cu JayZ, calc[ ;i ea pe urmmele mamei sale.
La numai 7 ani a fost deja recompensat[ pentru interpretarea c]ntecului
Brown Skin Girl din filmul Regele Leu
(2019).
Fiica actri\ei Courteney Cox, Coco
Arquette a devenit un star pe re\elele
de socializare ca de exemplu, Instagram.
Adolescenta Coco Arquette a convertit-o ;i pe mama ei s[ foloseasc[
aplica\ia TikTok.

Courteney Cox ;i fiica ei Coco Arquette

Lily-Rose Depp ;i mama ei Vanessa Paradis

Anamaria Petri;or î;i lanseaz[
single-ul “Nu pleca”
Artista Anamaria Petrișor
lansează alături de Cat Music single-ul “Nu pleca”, produs `n studiourile HaHaHa Production ;i
compus de către de Roland Kiss,
Miruna Iova, Florin Boka împreună cu Anamaria Petrișor.
“Mi-am dorit foarte mult ca anul
acesta să le pot oferi tuturor cadou de
ziua mea piesa “Nu pleca”. Este o piesă
dragă mie, specială, la care am lucrat
împreună cu o echipa super talentată.
Îmi place să mă inspir din trăirile mele
și să îmi pun amprenta asupra tuturor
proiectelor. Piesa “Nu pleca” are un
mesaj în care ne regăsim toți. Sper să

Blue Ivy ;i Beyonce

placă tuturor ;i să visați la iubire”, povestește artista.
Videoclipul a fost filmat în București, `n regia Isabellei Szanto si dezvăluie relația masculin/feminin transpusă
într-un mod simplu dar intens din
punct de vedere emoțional.
Ținutele artistei fac parte din colecția Iza Van Dee.
În această perioadă, Anamaria Petrișor are mai multe proiecte muzicale
în lucru cu echipa de la HaHaHa Production și își dorește să facă performanță în cariera ei muzicală. Are și
sprijin din partea părinților ei, care au
îndrumat-o să-și urmeze visul.

