
„Învinge durerea, râzi cât se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte...”  (William Shakespeare)
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„Familia Regman – o
familie de cărturari

ardeleni” 
Anunţată în numărul trecut,
şedinţa de susţinere a tezei
de doctorat – intitulată „Fa-
milia Regman – o familie de
cărturari ardeleni” – a pro-
fesoarei de limba română
Florina Moldovan-Lircă a
avut loc în cadrul Universi-
tăţii „Petru Maior” din
Târgu-Mureş.

amănunte în pag. 8

Vasile Dudaş -
un veteran din al Doilea

Război Mondial
Amintirile dureroase ale
celui de-al Doilea Război
Mondial au lăsat urme
adânci în conştiinţa celor ce
au trecut, prin propriile lor
fapte, anii aceia de zbucium.
Vasile Dudaş este unul din-
tre ei iar mărturia lui este
plină de învăţăminte pentru
generaţiile de azi.

amănunte în pag. 3

Satele găzdiuesc cu sfinţe-
nie o mulţime de locuri
pitoreşti, de la munți, la
dealuri şi Câmpie, care se
împletesc armonios într-o
Românie sub formă de
buchet de flori, cu tulpinile
udate adânc într-o vază atât
de frumoasă ca  Marea 
Neagră. 

amănunte în pag. 4

Comuna Daneş -
o floare din buchetul

ţării
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Înainte de toate, îmi exprim respectul şi
le mulţumesc din suflet sutelor de intelectu-
ali români, prieteni ai revistei „Art-Emis” şi
ai mei, care mi-au acordat votul de încredere
într-un sondaj al editorialiştilor patrioţi. Cu
toate că am primit pe adresa personală peste
o mie cinci sute de felicitări şi confirmări ale
votului, topul reflectă, butonat, altfel, cum?,
doar o parte din acestea. Mai puţin de jumă-
tate. Nu-mi foloseşte la nimic să mă mai în-
treb unde-i onestitatea de breaslă şi de ce se
înfruptă unii din popularitatea altora, chiar
şi atunci cînd e vorba doar de un simplu son-
daj. Dacă era un concurs cu premii, multe
săbii s-ar fi scos din teacă. Războiul gratuit
se poartă, nu mai e o noutate. Noutate nu
mai e nici faptul că preşedintele ţării a fost
din nou huiduit, de data aceasta la Ţebea.
Nici nu cred că-i vreo problemă, s-a învăţat
cu fluierăturile. O noutate mi se pare curajul
omului care a aruncat cu o bucată de pîine
în el. Să strici orzul pe gîştele care doar la
măcănit se pricep, e chiar o problemă. Între-
barea e: de unde a avut românul acela pîine,
cînd populaţia a sărăcit cumplit, iar econo-
mia a înflorit în ghilimele, potrivit unor
aiureli ale guvernanţilor! Poate privită
printr-o lupă măritoare. Cu sau fără preşe-
dinte, aniversarea de la Ţebea îşi are rostul ei
istoric, mai ales în aceste vremuri tulburi, pe
pămîntul românesc, mereu tînjit de către
alţii - însă, sinistraţii din Galaţi aveau mai
multă nevoie de atenţia preşedintelui. Cît
priveşte baia de mulţime, să zicem: manipu-
lare şi emoţii ieftine. Dar să lăsăm subiectul,
avem, vorba francezului, „alte mîţe de bi-
ciuit”. De pildă, afacerea Roşia Montană, un
periculos tun de exportat bani, fără discuţie,
un cancer al corupţiei. De fapt, dacă mă gîn-
desc mai bine, cancerul corupţiei autohtone
a cuprins Parlamentul şi Guvernul, R.M.G.C.
doar a fost sădită în brazda unui teren fertil.
Oricît s-ar bate analiştii noştri în datul cu
părerea, ca pe şanţ, oricît ar crede protes-
tatarii că manifestaţiile lor au contat, Sörös
ne-a adus exact acolo unde a vrut portofelul
lui. Roşia Montană a ajuns cîmp de luptă
între doi celebri tîlhari, hămesiţi după bani,
culmea, coreligionari: miliardarul american
de origine maghiară, George Sörös şi Beny
Steinmetz, cel mai bogat israelian şi principal
acţionar al Gabriel Resources. Între cei doi

se poartă de ani buni o luptă crîncenă în care
sînt incluşi Tony Blair şi preşedintele Gui-
neei, iar din complot nu lipsesc tentativele
de asasinat şi procesele în instanţă. Deci, ce
dovedeşte afacerea Roşia Montană? Că Ţara
a fost lăsată să ajungă terenul de luptă al
hoţilor, că ne guvernează iresponsabilii in-
teresaţi doar de dîra lăsată de bani spre
buzunarele lor nesătule. Şi tot ei strigă în
gura mare că nu vînd Ţara, N-o vînd, dar o
fac cadou. Afacerea Roşia Montană mai
dovedeşte că niciun guvernant nu are apetit
pentru fişa postului şi se leagănă în fotoliu
cu gîndul la banii fierbinţi obţinuţi din miş-
maşuri, pe care îi parchează liniştiţi în off-
shore-uri, în insulele Cayman sau în alte
paradisuri fiscale.

Pe plan internaţional, Rusia mută şi
cîştigă. Şah-mat în dosarul sirian! Putin
sfidează Washingtonul şi-i pune frînă lui
Obama, chiar dacă acesta, de formaţie avo-
cat, avea reflexul de a sufla şi-n iaurt. Din ne-
fericire, tot suflînd, s-a aşezat singur la zid cu
toate operaţiunile de agresiune. Deşi, lovi-

tura la adresa regimului Assad va veni mai
devreme sau mai tîrziu, jocul marilor puteri
e pe sfîrşite. Obama şi-a aşternut paturi
luxoase în toată lumea şi trăieşte înarmat
pînă în dinţi, într-un vis nerealist! Îi va lua
ceva timp să se dezmeticească şi să desco-
pere că a prizat halucinogene!

Să mai spună cineva că ruşii nu au diplo-
maţi de carieră! După ce a transferat în Siria
mai multe sisteme de apărare antirachetă S-
300, Putin oferă Iranului sisteme de rachete
ultra-performante şi un al doilea reactor nu-
clear pentru centrala de la Boushehr. În plin
conflict sirian, tranzacţia capătă un caracter
simbolic. Acest acord militar cu Teheranul,
alt aliat al regimului de la Damasc, este o re-
luare a contractelor de armament ruso-
iraniene, întrerupte acum doi ani la decizia
lui Dmitri Medvedev, pe atunci preşedinte.
Iată că, Occidentul, care a cîştigat cursa în-
armărilor şi pe cea economică în faţa blocu-
lui socialist, a pierdut lupta ideologică şi, în
curînd supremaţia. Care e ironia? Păi, Occi-
dentul s-a dovedit a fi mai socialist decît

blocul comunist, aceasta însemnînd că au
pierdut confruntarea. E ca şi cum ai lupta cu
maidanezii care te încolţesc, la un moment
dat îi răpui, dar lupta te costă atît de mult,
încît la sfîrşit ajungi să umbli în patru labe şi
să urli la lună. China are la putere un regim
comunist, fără acea demotivare indusă de un
astfel de regim, dar are o economie de piaţă
extrem de vie, prin care va ajunge să domine
următoarele decenii. La fel ca şi femeile ief-
tine din şourile păcătoase, care cred că doar
nurii contează, dictatorii moderni şi-au făcut
transplant de putere şi bogăţie înlocuind su-
fletul şi raţiunea. Lumea trebuie reparată, iar
obsesivii înscăunaţi care cred că au fost aduşi
de Moş Crăciun să facă ordine în lume pre-
cum le taie capul şi să ia caimacul, trebuie
trimişi la pensie în sanatorii. Noroc că, înce-
tul cu încetul, vor pierde supremaţia militară
şi economică, fiindcă altfel, cine ştie cum am
mai fi sacrificate popoarele care nu le-ar ac-
cepta pretenţiile aberante. Dumnezeu a creat
lumea liberă în armonie. De ce trebuie mo-
nopolizată, gestionată, supusă?

Mă întorceam zilele trecute din Ardeal,
de acasă, de la Poiana Sibiului. Coboram pe
șoseaua șerpuită spre Rod, sat al comunei
Tilișca, dar cu oameni cu preocupări și
mentalități total diferite. La ieșire, îmi face
un „domn” cu mâna. Spun domn, pentru că,
în limbajul din Mărginimea Sibiului, cel
care nu are niciun element de port popular
în ținuta lui și e îmbrăcat „nemțește” e
„domn”. Ceilalți sunt „oameni”. Opresc și se
urcă. Solemnitatea feței sale m-a dus cu gân-
dul că poate e un învățător pensionar din
sat. Îl provoc la vorbă, printr-o întrebare cu
multe răspunsuri posibile: „Cum o duc oa-
menii pe aici sub regimul Ponta ?”. Se uită
la mine și răsuflă adânc. După un timp, că
ardeleanul cugetă mai înainte de a vorbi, îmi
răspunde cu năduf: ”Apăi, domnule,
Ponta o greșit rău de tot. Și să vă zâc de
ce. Când l-or chemat la Bruxelles Ba-
rroso, după referendumul din vara tre-
cută, de i-o dat hârtia cu cele 8 puncte,
trăbuia să zâcă mulțam fain și să vină
înapoi cu fruntea sus. Și, dacă era un om
și mai ales român întreg, ieșea la toate
televiziunile și spunea: «Onorat popor
român, am fost la Bruxelles și uită ce
scrie în lista de porunci pe care mi-au
dat-o…» Și să o citească cuvânt cu cu-
vânt, să știm și noi ce și cum. Și după
aceea să propună un referendum na-
țional dacă vrem să țânem samă ori ba de
poruncile de acolo. Și dacă nu, să ieșim
și din Comunitatea Europenă! Că doar

noi l-am pus prim-ministru, nu Băsescu
și nu Barroso, America sau Uniunea Eu-
ropeană. Și dacă făcea așa, nu mai era
nevoie nici de pactul de coabitare. Și
atunci să fi văzut dacă mai mișca cineva
în front. Venea Barroso să ne roage să nu
plecăm din Uniune. Că doar de piață de
desfacere, mână de lucru ieftină și proști
au ei nevoie”.

”-Da”, zic eu, ”dar America?”
”-Domnule, America e numai pe in-

teresul ei. Am așteptat pe munții ăștia –
și făcu un gest larg cu mâna spre negurile
Cindrelului – până prin ’57 să «vină
americanii». Și ne-am bătut cu comu-
niștii. Dar americanii ne-au lăsat pe
mâna rușilor și a securității, de au schin-
giuit și omorât toată floarea tineretului
român care mai trăia în credința neamu-
lui. Cuvântul lor e ca al lui Iuda”.

Și, la fel de senin precum vorbise, fără să

se răstească, a încheiat: ”-Asta i-aș spune
eu lui Ponta. Dar, dacă mă gândesc bine,
îi pierdere de vreme, că și el îi tot din
spița celor care au omorât pe anticomu-
niști, au făcut colectivizarea, ne-au vân-
dut fabricile, au furat și de la gura co-
piilor… No, mulțam, eu rămân acasă.
Cât mă costă?”

”-Să fiți sănătos”, îi răspund. Atunci mi-
am dat seama că domnul coborâse la Săliște,
”satul femeilor frumoase și al țăranilor cu
biblioteci”, cu prima școală românească, cu
un cor din 1894, cu 11 academicieni –
Onisifor Ghibu, Ion Lupaș, D.D. Roșca, An-
drei Oțetea, Ioan Moga etc. -, locul în care
s-a născut George Topârceanu și regizorul
Victor Iliu. Dar, mai cu seamă, aici s-au năs-
cut Junii Sibiului. Pe drum, m-am tot gândit
la diferența între felul unui om născut la
Săliște și al celui născut, vorba lui Vasile
Alecsandri, în ”orașul ghișefturilor”.
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Pamfletele
tranziției

Roşia Montană, teren de luptă între doi tâlhari

Din Stuttgart, Maria Diana Popescu

Sub Alupului

stefan 17:Layout 2  10/05/13  09:42 PM  Page 2



După o perioadă de neutralitate de mai
bine de un an, în decursul căreia Regatul
României a permis evacuarea guvernului,
tezaurului şi forţelor poloneze spre Egiptul
britanic, dar a pierdut importante teritorii
în profitul aliaţilor de atunci ai Germaniei
naziste, anume URSS, Ungaria şi Bulgaria,
România îşi schimbă alianţele odată cu

sosirea la putere a lui Ion Antonescu. Se ali-
ază cu Puterile Axei în octombrie 1940 şi
intră în război de partea acestora în iunie
1941, în scopul de a recupera măcar teri-
toriile răpite de URSS: Basarabia, Bucovina
de Nord şi Ţinutul Herţei. După trei ani şi
două luni de campanii militare împotriva
URSS, care duc armata română până în

stepa din nordul Caucazului şi înapoi, la
data de 23 august 1944, armata sovietică
fiind deja în Moldova de nord încă din luna
martie, Regele Mihai îşi dă acordul pentru
înlăturarea prin forţă a mareşalului An-
tonescu dacă acesta va refuza semnarea
armistiţiului cu Naţiunile Unite. În urma re-
fuzului net al lui Antonescu, Regele Mihai
l-a destituit şi l-a arestat, iar România a tre-
cut de partea Aliaţilor. Participarea Româ-
niei la cel de-al doilea război mondial s-a

caracterizat aşadar prin două campanii: cea
din est pentru eliberarea Basarabiei şi Bu-
covinei, pierdută, şi cea din vest pentru
eliberarea Transilvaniei, câştigată. Comuna
Daneș a participat activ în război, cu forță
de luptă, atât prin bravii eroi căzuți la dato-
rie cât și prin acei oameni vrednici care s-
au întors vii de pe front, veteranii de război
care, din păcate, sunt tot mai puțini printre
noi!

Material propus de Alin Pora

Reporter:-Suntem în gospodăria
domnului Vasile Dudaș, din localitatea
Daneș, în vârstă de 91 de ani. Dânsul a
luptat în cel de-al Doilea Război Mondial,
find veteran de război. Trebuie să știe și
cititorii faptul că, acum, când am intrat în
curtea domnului Vasile, se auzea din stra-
dă muzică populară. Vă place mult acest
gen de muzică?

Vasile Dudaș:-Da!!! Mi-am pus difuzor
aicea, afară, în curte! Îmi merge muzica per-
manent. Mai mult muzica asta o folosesc eu,
tare îmi place muzica populară! Foarte-mi
place!...

Reporter:-Așadar, d-voastră ați luptat
în cel de-al Doilea Război Mondial, nu?...

Vasile Dudaș:-Da, sunt veteran de
război! Am luptat la Oarba de Mureș două
săptămâni. După două săptămâni, eu am fost
cel care a ocupat postul german SS. Am fost
comandant de grupă, trăgător la pușca mi-
tralieră, cu gradul de caporal. În data de 27
septembrie, ora 4:30 dimineața, am ajuns și
am ocupat postul german SS, din vârful
dealului de la Oarba de Mureș, cu grupa mea. 

Reporter:-Cum e acum, după atâția
ani să vă aduceți aminte toate-aceste lu-
cruri?

Vasile Dudaș:-Toate le țiu minte, dacă
m-ar duce cineva cu elicopterul, i-aș arăta și
terenul cum am mers prin spatele armatei
germane, pe părău, pe vale, printre sălcii, am
urcat la postul german, eu cu grupa mea.
Când am ocupat postul acesta era mult fum
pentru că toată noaptea luptasem. O fost
lupte grele, așa cum vedeți la televizor. Foarte,
foarte greu!

Reporter:-Deci, am putea spune că ați
văzut moartea cu ochii pe front!?...

Vasile Dudaș:-Daaa! Doamne ferește,
atâția morți am văzut!...Și, cum zic, la ora
4:30 dimineața, io, am lăsat pușca mitralieră
la ușa postului german, post german săpat în
pământ, acoperit cu grinzi de stejar.M-am
băgat pe groapă-n jos, era-ntuneric încă.
Aveau masa, un raft ¾, un raft plin cu tot felu
de beuturi. Sigilate, înfundate! Toate erau in-
tacte, nu umblase nimeni la ele. Atunci ieși-
seră ofițerii, fugind pe direcția Iernut. Când
ies afară, la ușă mă așteaptă un grup de mili-
tari ruși. O-nceput ăia să strige la mine. Așa-
mi tremurau genunchii, de zâc, îs gata acuma! 

Reporter:-Dumnezeu v-a ajutat, ați
scăpat cu viață, dar, cu toate acestea, ați
suferit o infirmitate, v-ați pierdut brațul
stâng pe front…

Vasile Dudaș:-Asta din cauza medicilor,
din cauză că mi-o rămas o schijă în umăr. Am
primit cartuș dum-dum în umăr și n-m fost
curățat în Cehoslovacia, în spital. Venisem de
pe front rănit în umăr și cu piciorul rupt. Eu
am aruncat oasele rupte din picior, am fost
grav rănit în Munții Tatra. Am suferit mult
pănă-am eliberat Ardealul, Ungaria și Ce-
hoslovacia.

Reporter:-Când v-ați eliberat de pe
front?

Vasile Dudaș:-În 15 mai, 1945. Atunci
am fost grav rănit în Munții Tatra. Am tablou

în casă cu poziția locului unde am fost rănit.
Tablou colorat, pictat, vi-l arăt!

Reporter:-Ați putea să scrieți o isto-
rie…

Vasile Dudaș:-Mi-o mai luat cineva un
interogatoriu așa, însă n-am mai auzit nimic
de el…

Reporter:-În calitate de veteran de
război și bătrân al satului, ce sfat le-ați da

celor tineri?
Vasile Dudaș:-Am 91 de ani. Aș dori ca

tinerii din ziua de astăzi să ne urmeze exem-
plul, să facă și ei ceva câtuși de puțin pentru
ca România să înainteze așa cum ne-ar plăcea
nouă.

Reporter:-Credeți că ar trebui să
punem mai mult accent pe patriotism?

Vasile Dudaș:-Daaa! Asta trebuie acum
în România! Așa se ține și supraviețuiește un
popor, prin dragostea de țară a fiilor săi. Ca
să putem merge înainte, nu înapoi!

interviu realizat de Ștefan Costea

VASILE DUDAŞ - 
veteran de război

România în al
Doilea Război 

3ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
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Maestrul Florin Piersic s-a născut pe 27
ianuarie 1936, la Cluj. Părinții lui fiind bu-
covineni, acesta și-a petrecut copilăria în
Corlat, Pojorâta, Cajvana și Cernăuți, mai
apoi la Cluj unde a fost la Liceul de băieți
numărul 3, unde a avut profesor printre alții
și pe Cornel Regman – criticul literar
dănășan. Maestrul a absolvit Institutul de

Artă Teatrală și Cinematografică din Bu-
curești, promoția 1957. După doi ani de la
absolvire, Florin Piersic a debutat pe scena
Teatrului Național din București obținând
rolul titular în ,,Discipolul diavolului”, ur-
mând apoi ,,Tragedia optimistă”, ,,Oameni și
șoareci” sau ,,Orfeu în Infern”. 

În anul 1960, Florin Piersic s-a căsătorit

cu actrița Tatiana care i-a dăruit primul
copil, pe Florin Jr. A doua soție a fost tot o
actriță, Anna Szeles, cu care a avut al doilea
copil. În 1985 Anna Szeles a divorțat de ac-
torul Florin Piersic și s-a mutat în Ungaria,
împreună cu fiul lor, Daniel. În 1993, Florin
Piersic s-a căsătorit cu Anna Török. 

În 26 ianuarie 2011, cinematograful „Re-
publica” din Cluj-Napoca, a fost redenumit
în „Florin Piersic”. De-a lungul timpului,
Florin Piersic a primit titlul de „Cetățean de
Onoare” al mai multor orașe precum: Cluj-
Napoca, Caracal, București, Baia Mare,
Galați, Suceava, Oradea sau Bacău. Florin
Piersic a fost de 37 de ori în Ierusalim la
Mormântul Sfânt. La 10 decembrie 2012,
actorului i s-a acordat cetățenia Republicii
Moldova, prin decretul președintelui Nico-
lae Timofti. În 2009 Florin Piersic înre-
gistreză un disc de autor la casa de discuri
OVO MUSIC: „Florin Piersic hoinărind
printre amintiri în lumea muzicii lui Dan
Iagnov”, iar toate cele 10 melodii: „O
poveste de o zi”, „Latino lasciv”, „Anemone
mii”, „Femeia e secretul”, „Și ploua...”, „Pe
cărările vieții”, „Poveste cu un saxofon”,
„Viața este o poveste”, „Cînd ninge” și „Un
pas pe zăpadă”. Versurile cântecelor „Latino
lasciv” și „Anemone mii” sunt scrise si com-

puse de Dan Iagnov. Versurile celorlalte cân-
tece sunt scrise de Andreea Andrei. A fost
distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a
V-a (1967) „pentru merite deosebite în do-
meniul artei dramatice”. Actorul Florin Pier-
sic a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul
Național Steaua României în grad de Cava-
ler, alături de alți actori. Debutul cine-
matografic a fost cu filmul ,,Ciulinii
Bărăganului” din 1957, unde a interpretat
rolul lui Tănase. Și-a evidențiat talentul în
ceea ce privește filmele istorice în ,,Neamul
Șoimăreștilor” din 1965, regizat de Mircea
Drăgan, și apoi a jucat în filmul care l-a făcut
cunoscut ,,De-aș fi Harap Alb” din 1965, re-
gizat de marele regizor Ion Popescu-Gopo.
Printre rolurile celebre din filme sunt de
menționat haiducul Anghel Șaptecai, haidu-
cul Grigore Pintea, Mărgelatu și a apărut în
două dintre episoadele telenovelei ,,Lacrimi
de iubire”. Alte filme importante în care a
jucat sunt: ,,O poveste obișnuită...” o poveste
ca în basme, ,,Pași spre lună”, ,,Rămășagul”,
,,Șapte băieți și o ștrengăriță”.

Actorul Florin Piersic, idolul atâtor gene-
raţii de spectatoare, dar şi de spectatori, a
răsărit să lumineze aceste locuri, ca o rază
veselă şi caldă.

Chivuţa Trif

În județul Mureș sunt 513 lo-
calităţi. Aceste sate, pline de oa-
meni gospodari , alături de oraşe
și municipii, găzdiuesc cu sfinţe-
nie o mulţime de locuri pitoreşti,
de la munți, la dealuri şi Câmpie,
care se împletesc armonios într-
o Românie sub formă de buchet
de flori, cu tulpinile udate adânc
într-o vază atât de frumoasă ca
Marea Neagră. Comuna Daneș
face și ea parte din acest minunat
colț de rai numit „Grădina Maicii

Domnului.” O comună
faină, cu oameni faini…

Pentru fiecare dănă-
șean, cred că baştina o re-
prezintă satul natal, acolo
unde oamenii și-au crescut vise-
le sau unde au văzut pentru prima
oară bolta albastră a cerului. Cu
toții ne mândrim pe aceste plaiuri,
băștinași sau români veniți de pe
alte meleaguri ale aceleiași patrii. Şi
iubim totul la fel-zilele, nopţile şi
umbrele, vara plină cu cireşe şi iarna

în tablou de fulgi, pământul uscat şi
potecile, pământul umed ce naşte
pâine din Soare... Există o mulţime
de motive pentru care ne mândrim
cu frumoasa noastră comună. Lo-
cuitorii comunei Daneș îşi iubesc
obiceiurile, tradiţiile şi, mai presus
de tot-Patria. Oameni mândri și
gospodari pe meleaguri binecuvân-

tate de Dum-
nezeu.

Toate aces-
tea sunt lucruri extrem
de   importante, pe care le

apreciez foarte mult şi care îmi
cresc mereu sentimentul de iu-
bire necondiţionată faţă de aceste

locuri.
Printre casele şi ogrăzile

satelor, se zăresc atât de frumos, ca
o binecuvîntare, bisericile satelor,

acolo unde locuitorii obștei, își
refugiază sufletele în rugă-
ciune, acolo unde mamele

îşi botează copiii și părinţii îşi
cunună fiicile şi feciorii. Și cât de

pitorești sunt peisajele, cât de
proaspete sunt pădurile!... Ce fru-
mos cântă păsările, cât de frumoase
sunt cântecele de aici, din frumoasa
zonă folclorică a Târnavelor! Sunt
sigur  că oricine vizitează satele din
comună rămâne impresionat de
frumuseţea locurilor şi a locuito-
rilor, ale căror gospodării sunt
mereu pregătite să te întâmpine cu
ospitalitate. 

Ștefan Costea

4 DE SUFLET

Comuna Daneș - o floare din buchetul țării

Cornel Regman ...
Florin Piersic - elevul lui
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Drumeţia este o deplasare cu o durată
scurtă de cel mult o zi, pe distanţe mici, fară
alte mijloace de transport auxiliare şi care are
ca scop recreerea şi refacerea fizico-psihică în
cadrul natural. Drumeţia are ca scop re-
laxarea, dar şi cunoaşterea directă a unor as-
pecte din realitate. Ea este organizată după
orele de curs, la sfârşit de săptămână sau în
vacanţe. Obiectivele care pot fi atinse în
drumeţie sunt culegerea informaţiilor prin
observarea directă a mediului, cunoaşterea
nemijlocită a unui obiectiv natural.

Comuna Daneş se află pe Valea Târnavei
Mari, într-o zonă deosebit de frumoasă de pe
Podişul Târnavelor, zonă înconjurată din mai
multe părţi de păduri. Beneficiind de am-
plasarea strategică a şcolilor, am reuşit să or-
ganizăm diferite drumeţii cu caracter de
informare, observare şi studiu.

Pentru a stabili cât mai concret obiec-
tivele drumeţiei, elevii au fost informaţi des-
pre ceea ce se intenţionează a se întâmpla şi
au fost invitaţi să aducă noi idei pentru a
putea realiza o activitate cât mai complexă.
Am organizat drumeţii pentru a observa

natura, pădurile din împrejurumi şi alte ele-
mente locale. Am reuşit astfel să vedem
măreţia stejarilor, să respirăm aerul proaspăt
al pădurii, să ne bucurăm de frumuseţea şi bo-
găţia pădurii. Aşadar, drumeţia își are o bine-
meritată valoare asupra activităţii şcolare!

Excursia este o călătorie cu durată de cel
puţin o zi, efectuată în afara localităţii de
reşedinţă, cu un mijloc de transport şi care
are ca scop recreerea şi refacerea fizico-psi-
hică a persoanei, culegerea informaţiilor prin
observare directă, cunoaşterea mediului în
care trăim, a unor elemente de istorie sau ge-
ografie. Excursiile sunt organizate în cursul
unor zile ale săptămânii, la sfârşit de săp-
tămână sau în vacanţe.

Excursia reprezintă un mijloc didactic de
mare importanţă în raport cu dezvoltarea
cognitivă şi afectivă a copilului, oferă copiilor
posibilitatea să observe, să cerceteze, să
cunoască în mod direct o mare varietate de
aspecte din natură, de ordin biologic despre
mediul natural, istoria şi spiritul locului vizi-
tat.. Contribuie la educarea şi dezvoltarea
simţului estetic, trezeşte dragostea pentru

natură si respectul pentru frumuseţile ei,
stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al
copiilor, aceştia întipărindu-şi în memorie
unele aspecte care poate vor fi de neuitat pen-
tru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot
restul vieţii.

Excursia este una dintre cele mai atrac-
tive, plăcute si utile activităţi de recreere şi
odihnă activă, facilitând contactul direct cu
mediul, aceasta presupunând o percepere ac-
tivă a unor zone geografice, peisaje, acţio-
nand direct asupra acestora. Prin aceste
acţiuni copiii dobândesc informaţii, îşi for-

mează reprezentări, trăiesc experienţe de în-
văţare. Excursiile organizate au multiple
valenţe de informare şi educare a copiilor.
Acestea, bine pregătite, sunt atractive la orice
vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru

nou, stârnesc interes, produc bucurie, faci-
litează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă
reclamă efort suplimentar.

Cadrul didactic are, prin acest tip de ac-
tivitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dez-
voltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos
obiectivul principal al învăţământului - pre-
gătirea copilului pentru viaţă.

Excursiile şi drumeţiile au un caracter re-
laxant, contribuind în mod categoric la su-
darea colectivelor de elevi. După trecerea
anilor, copiii îşi amintesc cu plăcere de întâm-

plările, din timpul excursiilor. De aceea, cred
că organizarea unor astfel de activităţi trebuie
continuată, constituind o latură de seamă a
procesului instructiv- educativ.

material propus de înv. Ștefan Costea
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Excursiile şi drumeţiile

Numele lunii conține latinescul octo, luna
octombrie fiind a opta lună în calendarul
roman. Octombrie este cea de-a doua lună
din străvechiul calendar biblic, cea de-a zecea
din calendarele reformate, iulian și gregorian.
Grecii numeau luna octombrie Pyanopsion.
Octombrie începe în aceeași zi a săptămânii
ca și ianuarie cu excepția anilor bisecți.

Luna octombrie, denumită atât de tandru
în popor brumărel, are un rol important în de-
cursul anului calendaristic, începe a bruma,
încep a cădea brumele cele mici. Se culeg
poamele, se strânge cucuruzul, cartofii, napii,
se curăță pomii. Se gunoiesc livezile câm-
purile și grădinile, se fac arăturile și în-
sămânțările de toamnă, se răsădesc zmeura și
căpșunii. Într-un basm popular se arată că prin
anumite farmece, Brumărel seduce florile ca
să le ia mirosul. Brumărel, mergând călare
prin văi şi lunci, întâlneşte o garofiţă sub care
dormea o fetiţă cu sânul încărcat cu flori.
Tânărul se apropie, fata se trezeşte la neche-
zatul calului, iar Brumărel cere fetei o sărutare,
dar fata îi răspunde:”-Nu sunt o fată mare,/Să
dau gura la oricare,/Ci sunt floare mare,/Cine
mă miroase moare”. La rândul său, tânărul se
prezintă zicând:”-Un mândruBrumărel,/Mor

florile după el,/Astăzi sunt Brumarul mic,/Flo-
rilor mirosu-l stric./Mâine sunt Brumarul
mare,/Iau cu mine orice floare.

În credința populară, în această lună întâl-
nim practici religioase specifice perioadei de
trecere de la toamnă la iarnă:

*8 octombrie Vinerea Mare,  vinerea di-
naintea Sfântei Paraschiva; •nu se lucrează
pentru a avea noroc în căsnicie, avere, sănă-
tate; •nu se coase, pericol de orbire; •se fac
cumpărături și pregătiri de iarnă; •coliva de
acum este buna de leac.

*14 octombrie Sfânta Cuvioasă Paras-
chiva, nunta oilor, sfârșitul verii lui Mioi; •se
ține ca să fie anul roditor, se îngroapă vara;
•nu se coase, nu se toarce, că e rău de dureri
de cap și boli; •zi rea de piatră, trăznet; •nu se
mănâncă poame cu cruce, nuci sau castraveți;
•ziua femeilor leneșe - aduc și ele apa; •cum
va fi ziua, așa va fi până la Sfântul Dumitru și
vor fi și celelalte sărbători ale anului; •dacă
până acum n-a plouat, vine iarna curând; •se
împlinește sorocul ciobanilor, văcarilor, pân-
darilor; •se organizează târguri unde se valo-
rifică produsele oilor.

*17-18 octombrie Lucinul, Sfântul Proo-
roc Oseea, Sfântul Apostol Evanghelist Luca;

•zile rele de lupi; •nu se lucrează nimic cu lână
sau pieile animalelor ca să fie ferite de lupi.

*21 octombrie Sfinți Martiri Ortodocși
Români: Cuvioșii Mărturisitori călugării Vi-
sarion Sarai și Sofronie din Cioara, țăranul
Oprea Miclăuș din Săliște și preoții Ioan Var-
vorea din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel;

*25 octombrie Focul lui Sumedru, Ajunul
Sfântului Dumitru; •se fac focuri peste care
sar copiii, să fie sănătoși sau tinerii să se căsă-
torească; •cărbunii sunt puși în livadă ca să
rodească pomii; •dacă este belșug de gutui și
nuci, iarna va fi grea; •se fac pomeni pentru
morți.

*26 octombrie Sânmedru, Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pa-
tronul pastorilor, soroacelor; •se ține ca să fie
oamenii feriți de boli și animalele de lupi;
•cad frunzele arborilor; •dacă este lună plină
și cer senin, iarna va fi moi-noasă, iar dacă este
nor, vânt, ploaie, vor fi zăpezi mari, ger și iarnă

lungă, dacă este luna noua, iarna va fi scurtă
și ușoară.

*27 octombrie Poitra lui Sumedru, câinii
lui Sumedru, Filip Șchiopul, Cuviosul Dimi-
trie cel Nou din Basarabi; •se ține ca apărare
a oamenilor și animalelor de boli, lovituri, lupi
și ca să fete oile bine; •se desfac stânile.

Prevestiri meteorologice:
-dacă frunzele pomilor se îngălbenesc și

cad repede, iarna va fi grea și timpurie, urmă-
torul an va fi roditor;-dacă frunzele rămân
prinse de crengi, iarna va fi târzie dar grea,
pomii mâncați de omizi la venirea verii; -dacă
este ceață multă, va fi zăpadă multă în decem-
brie; -dacă e multă brumă sau chiar zăpadă,
frig sau ger, în ianuarie va fi timp frumos; -
dacă la apusul constelației Cloșca plouă, vara
viitoare va fi devreme și roditoare în toate;-
dacă șoarecii de câmp se retrag spre sat, vine
iarna curând.

material propus de Ileana Costea
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Luna Octombrie sau Brumărel,
cum este numită in popor, este luna marilor
pele-rinaje la noi in tară. La 14 octombrie,
Biserica Ortodoxă face pomenirea Cuvioasei
Maicii Paraschiva, ale cărei sfinte moaşte se
odihnesc la Iaşi în Catedrala Mitropolitană.

Viaţa ei deosebită, plină de curăţenie şi
evlavie, străbate veacurile creştine, strălucind
ca un far luminos la lumina căruia credin-
cioşii pot petrece în dragoste desăvârşită faţă
de Dumnezeu. Cuvioasa Paraschiva s-a năs-
cut în pământul Traciei, la sud de Dunăre, în
localitatea Epivat. Nu de puţine   ori, Cu-
vioasa, în anii copilăriei, dădea hainele sale
cele mai bune copiilor săraci, urmând cuvân-
tul Mântuitorului: „Fericiţi cei milostivi că
aceea se vor milui." La vârsta de 25 de ani,
tânăra fecioară a pornit în Ţara Sfântă pe
urmele Mântuitorului, unde s-a retras într-o
mănăstire pe malul Iordanului, ducând o
viaţă îngerească, îngrijindu-se doar de cele
sufleteşti. Într-o zi, pe când se ruga, un înger
i-a dat porunca să se întoarcă în ţara sa
„fiindcă acolo se cuvine să dai trupul pămân-
tului, iar sufletul să treacă la cereştile lo-
caşuri!" Cuvioasa a ascultat îndemnul şi s-a
înapoiat la Epivat unde, după 2 ani, a trecut
la cele veşnice, unde a fost înmormântată pe
malul mării pe la anul 1050. Acolo moaştele
sale s-au descoperit prin minune dum-
nezeiască şi după multe locuri unde au fost
aşezate, au ajuns la Constantinopol. De acolo
au fost răscumpărate de domnitorul Mol-
dovei, Vasile Lupu şi depuse mai întâi la Bise-

rica Sf. Trei Ierarhii, iar mai târziu la Cate-
drala Mitropolitană, unde se găsesc şi în zilele
noastre. În zilele premergătoare marii sărbă-
tori a Cuvioasei Paraschiva, mulţime de cred-
incioşi din toată ţara, merg să se închine şi să
se roage sfintelor ei moaşte, făcătoare de mi-
nuni. După datele oficiale, numărul
pelerinilor depaşeşte cifra de 500.000! 

La 26 Octombrie, Biserica prăznuieşte pe
Sfintele Mare Mucenic Dimitrie ale cărei
sfinte moaşte se află la Tesalonic, în Grecia.
Sfântul Dimitrie era fiul unei familii creştine,
care mărturisea în ascuns pe Hristos şi a trăit

în secolul al III-lea, pe vremea împăraţilor
păgâni, Maximilian si Diocleţian. Auzind îm-
păratul Maximilian că la Tesalonic se află un
mare învăţător creştin, care are curajul să- L
mărturisească pe Hristos, îndată a dat porun-
că ostaşilor să vină să-l închidă şi acolo în
temniţă, după multe torturi, împuns fiind cu
suliţele, a suferit o moarte mucenicească.
După edictul de libertate dat de Sf. Împărat
Constantin cel Mare, pe locul unde a fost în-
mormântat Sf. Dimitrie, s-a ridicat o biserică
şi pe când se săpau temeliile bisericii, s-a des-
coperit racla cu moaştele Sf. Dimitrie, din

care izvora mir, iar cei suferinzi se ungeau si
se vindecau. În special la greci, Sf. Mucenic
Dimitrie se bucură de o mare cinstire, ziua de
26 octombrie fiind şi ziua naţională a Greciei,
zi în care tot poporul vine să se închine sfin-
telor moaşte la Tesalonic. Dar şi la noi în ţară
sfântul este tare iubit, mulţi creştini îă poartă
numele şi multe biserici avându-l ocrotitor
pe Sf. Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

La 27 Octombrie, Biserica prăznuieşte pe
Cuviosul Dimitrie Basarabov, care a trăit la
sud de Dunăre în localitatea Basarabov
aproape de apele Lomului, în secolul al Xl-
lea. A fost voia sfântului ca sfintele sale
moaşte să ajungă la Catedrala Patriarhală din
Bucureşti, unde a făcut multe şi mari minuni
de-a lungul secolelor creştine. Nici măcar
regimul comunist ateu nu a putut împiedica
marele pelerinaj din zilele de 26 si 27 Oc-
tombrie de pe Dealul Mitropoliei. Pentru a
nu fi confundat cu Sf. Mucenic Dimitrie, Bi-
serica îl mai numeşte Sfântul Dimitrie cel
Nou. În zilele pelerinajului, moaştele sale
sunt scoase din Catedrală şi depuse în curte
într-un loc special amenajat, aducându-se din
nou în Catedrală numai după ce ultimul
pelerin atinge sfintele moaşte. Pe tot timpul
pelerinajului se oficiează Sfânta Liturghie în
aer liber, se cântă Acatistul Sf. Dimitrie
Basarabov, se oficieaza şi alte slujbe la care
participă numeroşi preoţi şi diaconi, alături
de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.

sursa: www.infootopeni.ro
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Sărbătorile religioase
din luna Octombrie 

Berbec-În prima parte a lunii se ac-
centuează relaţiile parteneriale şi co-

laborările în care eşti implicat sau vrei să te
implici. Sunt posibile colaborări noi sau cele
vechi se vor îmbunătăţi substanţial. La capi-
tolul financiar există multă forfotă, în sensul că
se încheie o etapă de câştig din munca proprie
şi se deschide un culoar de câştig de la alţii. 

Taur-În prima parte a lunii se anunţă
multă treabă în sfera muncii. La serviciu

abia pridideşti şi de aici oboseala va fi la cote
înalte. Ori apar activităţi noi, ori colectivul în
care lucrezi îşi modifică componenţa sau ati-
tudinea faţă de tine. Vei reuşi mai uşor să îţi
schimbi atitudinea şi modul de relaţionare cu
tot ce te înconjoară. 

Gemeni-Pentru tine începe o pe-
rioadă în care vei fi nevoit să îţi ajustezi

modul de gândire şi comunicare. Relaţiile cu
membrii familiei devin agreabile, iar casa şi
confortul ei te vor interesa ceva mai mult în
această lună. Relaţiile sentimentale se vor re-
vigora. La serviciu se anunţă o perioadă cu
multă muncă, responsabilitate şi bani puţini. 

Rac-Relaţiile cu rudele şi prietenii
apropiaţi sunt favorizate în această lună,

aşa încât ar trebui să te bucuri de ele, întâl-
nindu-te mai des cu aceste persoane. Prietenii
şi protectorii nu sunt de partea ta, mai ales în
preajma datei de 29 octombrie, când se

formează aspectul de Lună plină în semnul
Taurului. Recomandabil este să renunţi la cei
care ţi-au creat neplăceri. 

Leu-Evenimentele principale ale
lunii sunt legate de rude, prietenii apropi-

aţi şi domeniul profesional. Este o perioadă fa-
vorabilă studiilor, schimbului de informaţii şi
proceselor de învăţare şi evaluare. viaţă. Pe de
altă parte poţi călători frecvent pe distanţe
scurte în scopurii diverse, fie turistice, fie în
scop profesional. La capitolul bani câştigaţi din
munca proprie se întrezăresc situaţii bune. 

Fecioară-În prima parte a lunii,
atenţia şi eforturile tale sunt îndreptate

către locul de muncă şi plata aferentă activităţii

pe care o desfăşori. Organizează-ţi corect şi efi-
cient treburile, pentru că altfel îţi vei destabiliza
organsimul şi mentalul. Relaţiile cu şefii devin
tensionate. Se vor rediscuta teme profesionale
mai vechi, care au rămas nerezolvate. Fii pru-
dent la imaginea ta în ochii celorlalţi! 

Balanţă-Ocupă-te mai mult de tine.
La capitolul financiar se anunţă schim-

bări majore. Sunt posibile noi variante de câştig
din munca proprie. Provocarea perioadei pe
care o traversăm constă în a-ţi schimba sis-
temul valorilor morale şi atitudinea faţă de bani

şi modul de obţinere al acestora. Sunt posibile
etape de muncă fără câştig sau cu bani puţini. 

Scorpion-Pentru tine începe o pe-
rioadă de restructurare interioară şi exte-

rioară cu efecte pe tot restul vieţii. Relaţionarea
cu ceilalţi, îngrijirea atentă a trupului şi poate
chiar a sufletului vor fi temele principale pentru
cel puţin doi ani şi jumătate de acum încolo. Fi-
nanciar va apărea tendinţa de a cheltui mai
mult decât îţi poţi permite. Atenţie că la servi-
ciu sunt în desfăşurare etape de muncă mai
vechi, care nu au fost parcurse corect şi la timp

Săgetător-Relaţiile parteneriale de-
vin tensionate în această lună. Unele se

pot rupe definitv, altele se vor reconfigura sau

chiar se pot retricţiona cum nu te aştepţi. Sin-
gurătatea va fi la cote înalte, însă provocarea pe-
rioadei constă în a-ţi întoarce privirea şi
eforturile către propria ta evoluţie spirituală.
La serviciu se va încheia o etapă importantă.
Acordă o atenţie deosebită oricărei probleme
a organismului! 

Capricorn-Domeniul profesional,
poziţia socială şi imaginea în ochii lumii

sunt temele principale din prima parte a lunii
octombrie. Poţi primi îndatoriri noi, poate
chiar o funcţie de conducere. Relaţiile cu pri-

etenii şi protectorii vor căpăta valenţe de-
osebite. Începe o perioadă în care te vei înde-
părta de cei vechi, iar singurătatea va fi
frecventă. Provocarea perioadei constă în a-ţi
depăşi temerile legate de anturaj şi a te baza mai
mult pe propriile tale forţe. 

Vărsător-În prima parte a lunii pri-
meşti susţinere astrală deosebită în relaţi-

ile cu străinătatea şi la studiile pe termen lung.
Poate fi vorba şi de planuri de călătorie, atât în
scop turistic, cât şi în scop profesional. Totuşi,
procesele mentale sunt fluctuante, de aceea fii
prudent dacă eşti nevoit să acorzi interviuri sau
să dai probe de examen. Este posibil să ţi se
pară că este dificil, că vor fi responsabilităţi
grele, bani puţini sau deloc, dar reţine că este
vorba doar despre aparenţe. Relaţiile cu pri-
etenii şi protectorii vor deveni conflictuale. 

Peşti-Se pare că în această lună ai
succes la banii şi bunurile altora. Poţi

primi favoruri substanţiale sau propuneri ten-
tante legate de asocieri în afaceri sau investiţii.
Se pot ivi călătorii interesante peste mări şi ţări
fie în scop profesional, fie de agrement. Ai grijă
şi evită provocările, pentru că poţi ajunge în
situaţii neplăcute, greu de controlat şi remediat.
Parteneriatele şi colaborările îţi sunt bine
susţinute, existând posibilitatea să primeşti
oferte noi de colaborare. În familie se vor redis-
cuta aspecte mai vechi legate de patrimoniu.

Horoscop luna octombrie

*
Minerii:
– Noi nu gândim. Noi venim!

*
Transparență à la roumaine:
„Noi sperăm ca în timp util să vă

putem spune de cât timp mai avem
nevoie spre a clarifica ceea ce numai cu
timpul se va putea afla…”

*
Un concept pe cât de nou, tot pe atât

de vechi: literatura neștiințifico-fantas-
tică.

*
Este o amăgire să crezi că lumea, să-

tulă de literatura de consum, de filmul de
consum, de muzica de consum… își va
întoarce fața spre arta adevărată. Căci e
neînchipuit de vitală forța respectivei arte
de consum de a se regenera, rămânând pe
mai departe… de consum.

Publicul de consum va fi ținut mereu

în regim de însetoșare.
*

Bucureşti – spaţiu mineritic... 
*

Azi în Timişoara, poimâine în toată
ţara! 

*
Fiind eliberaţi mai târziu decât ruşii,

suntem cu 30 de ani în urma înapoierii lor.
Dar avem- pe cât se pare -toate şansele să-
i ajungem şi chiar să-i întrecem. 

Reflexii şi 
reflexe

Cornel
Regman

stefan 17:Layout 2  10/05/13  08:00 PM  Page 6



Casa din colţul străzii Gării de la nr. 65, a
d-lui Dop Ioan, amplasată pe partea dreaptă
când mergi înspre gară, paralelă cu linia ferată
şi construită prin anul 1928, a suferit în urmă
cu 69 de ani ca şi zona din jurul ei o agresiune
puternică.

Evenimentul a avut loc în luna septem-
brie a anului 1944, România încheiase ar-
mistiţiul cu URSS şi a declarat război Ger-
maniei şi Ungariei. Erau mişcări de trupe
pentru organizarea frontului de vest. 

Elevii erau în vacanţă. Peste câteva zile
urma să înceapă şcoala. Eram elev la Liceul
Teoretic ,,Timotei Cipariu” din Dumbrăveni,
clasa II-a şi în dimineaţa acelei zile mă aflam
cu vitele la păscut în zona gării. Dinspre
Sighişoara sosise un tren cu militari.

După circa o jumătate de oră a mai sosit
un tren de armată din aceeaşi direcţie.

Terenul unde păşteau vitele era situat de-a
lungul căii ferate până la parcelele de teren
agricol.

Tatăl meu era angajat la CFR ca mulţi alţi
dănăşeni, în calitate de acar şi făcea serviciul
la cabina dinspre Sighişoara. Ca fiecare acar,
beneficia de o porţiune de teren cu iarbă pe
lângă linia ferată.

În acea vreme, elevii şi studenţii în va-
canţe, cât şi absolvenţii de facultăţi veniţi în
concediu, îşi ajutau părinţii la munca câmpu-
lui.

În dimineaţa respectivă, mă uitam cu
atenţie la activităţile ce se desfăşurau de-a
lungul trenului garat pe linia II-a.

Imediat după sosirea acestuia, au fost des-
chise uşile vagoanelor de marfă, din care au
coborât câţiva militari ce aveau arma pe umăr
având sarcina de pază a zonei.

Militari gradaţi, dădeau ordine legate de
atribuţiile altor soldaţi. Unii şedeau pe mar-
ginea podelei în uşile larg deschise.

Atent la ceea ce se întâmpla de-a lungul
liniei a doua, dar şi la vite, am observat că din-
spre dealul Hetiurului se îndreptau spre noi
două avioane de vânătoare nemţeşti ce au în-
ceput să mitralieze gara.

M-am speriat, am fugit în lanul de po-
rumb şi stăteam chircit.

Se auzeau dinspre vagoane tiruri de mi-
tralieră.

Din poziţia în care eram, mi-am îndreptat
privirea în spre vest şi am văzut virajul de în-
toarcere a celor doua avioane, ce veneau din
direcţia Laslea împroşcând din nou cu focuri

ucigaşe de mitralieră zona din lungul celor
două trenuri.

După câtva timp, l-am auzit pe tata
strigându-mă îngrijorat: ,,Măi Nelule, unde
eşti? Am ieşit din lanul de porumb şi l-am îm-
brăţişat plângând.

,,Linişteşte-te!”, mi-a spus tatăl meu,
,,bine că eşti în viaţă. Ia vitele şi du-te acasă
să nu mai facă calea întoarsă atacatorii.”

Dinspre cele două trenuri se auzeau
strigăte de ajutor. Au fost mulţi răniţi. Echipa-
jele cu tărgi alergau, pregătiţi să transporte
răniţii la punctul de prim-ajutor.

La întoarcere, trecând prin faţa casei nr.
65, am observat în frontonul casei, o mulţime
de găuri, lăsate de cartuşele ucigaşe şi care s-
au ascuns în perete.

Găurile au rămas aşa mulţi ani de zile ca
dovadă a evenimentelor din acel an. În viitor
să acţionăm pentru a nu mai avea loc aseme-
nea tragedii. Să trăim în pace, copiii şi nepoţii
noştri, toţi oamenii, să se bucure de o viaţă
liniştită şi să putem folosi descoperirile şti-
inţifice pentru bunăstarea şi progresul uma-
nităţii.

Mediaş, septembrie 2013
Ing. Pintea Ioan

IMOBILIARE
VÎND apartament în Daneş, str. Gării, ap. 3,

jud. Mureş. Preţ negociabil. Apartamentul este
proaspăt renovat, semidecomandat, confort II.
Relaţii la telefon: 0749816275.

VÎND casă în Daneş cu 4 camere, baie,
bucătărie, camară şi alte dependinţe. Preţ nego-
ciabil. Informaţii la telefon 0749819322.

Cumpăr 2 hectare teren arabil extravilan în
Daneş, pe Valea Crişului, km 3-4, de preferat un
singur lot sau loturi apropiate. Informaţii la tele-
fon 0265762035.

VÂND casă în Seleuş, nr. 454. Tel: 0766-
639.823.

VÂND pamânt intravilan în Daneş. Infor-
maţii la telefon: 0745-622.880

VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753-
681082.

VÂND 8.800 mp teren la Podul Vechi la E60,

2.900 mp sub Hula Daneş şi 5.800 mp în Şercheş.
Tel: 0743-037252.

CUMPĂR teren arabil, în Daneş sau Seleuş.
Tel.: 0762-918499.

VÂND teren extravilan, 13.000 mp, întabulat
cu C.F., zona Hula Daneş. Preţ negociabil. Tel.:
0757-325889.

VÂNZĂRI DIVERSE
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări

construcţii sau termoizolări, import Italia, pi-
cioare reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii,
53 lei/mp. Tel: 0752-978625.

-Ofer calculator Pentium 4+, Monitor LCD
pentru cupon Euro 200. Informaţii la telefon:
0742-084.587.

-VÂND Laptop şi monitor LCD la preţuri
negociabile. Telefon: 0742-084.587.

AUTO
VÂND WV, an 1984 (500 euro), Hyundai

Ackent (1100 euro), Ford Curier (800 euro).
Telefon: 0767-364.612.

DIVERSE

Poliția Daneș-
0265 762155(fix); 0730 188809

(mobil)
Primăria Comunei Daneș

-0265 762112
Grădinița Daneș

-0625 762298
Școala Gimnazială 

”Cornel Regman” Daneș
-0265 762250

Școala Gimnazială Seleuș
-0265 762150

Școala Criș
-0265 713 405

Informații CFR
-0265 771886

Farmacia Daneș
-0265 762041

Dispensar Uman Daneș
-0265 762027
Poșta Daneș
-0265 761866

Notar Public Daneș
-0740 503932

Vulcanizare Daneș (Mija Gheorghe)-
0265 761963

Atelier Mecanic Daneș (Onea Mihai)-
0743 828294

Pizzeria Daneș
-0748 538223

Hotel Dracula
-0265 772211
Hotel Denis

-0265 762299
Autogara Sighișoara

-0265 771260
Apel de urgență

-112(poliție, salvare, pompieri)
Protecția Consumatorilor 

- info consumator - 
-0800 080 999- telefon gratuit din

reţeaua Romtelecom 
(Telefon Târgu-Mureș: 0265/254.625)

Telefoane utileCalendarul lucrărilor agricole în luna Octombrie
Octombrie este luna in care se termină

recoltarea culturilor agricole de câmp: po-
rumb, sfeclă de zahăr, tutun, cartofi. Se reco-
mandă a fi recoltate suprafeţele ce urmează
a fi însămânţate.  Arătura este recomandat a
se executa imediat după recoltarea culturilor
în agregat cu grapa stelată, la adâncime de
20-22 cm., concomitent cu încorporarea în-
grăşămintelor sub arătură. Ingrăşămintele
pot fi administrate şi la suprafaţă, urmând a
fi încorporate în sol o dată cu pregătirea pa-
tului germinativ. Pe suprafeţele ce se însă-
mânţează în toamnă se execută arături la
25-30 cm., pentru însămânţările de primă-
vară. Tot in octombrie are loc finalizarea în-
sămânţărilor de toamnă, care trebuie să se
termine până la 10 octombrie. Fermierii
pregătesc depozitarea produselor: cartofi,
sfeclă furajeră, porumb si efectuează con-
trolul produselor depozitate având în vedere
schimbările de temperatură şi umiditate. Are
loc tratarea seminţelor de cereale contra bo-
lilor şi dăunătorilor. 

LEGUMICULTURĂ
•se recoltează vărzoasele şi rădăcinoasele

destinate pentru consumul de iarnă; 
•se recoltează dovleacul pentru copt,

care ajunge la copt în această perioadă; 
•odată cu recoltarea culturilor, se adună

resturile vegetale într-o platformă pentru
compostare, devenind astfel un îngrăşământ

organic preţios; 
•se plantează salata pentru consumul de

primăvară folosind soiuri rezistente la iernat; 
•se plantează ceapa stufat pentru a avea

ceapă verde primăvara cât mai timpuriu; 
•la începutul lunii se mai poate semăna

spanac pentru consumul de primăvară; 
•se face aprovizionarea cu amestecurile

de pământ necesare producerii răsadurilor
în primăvară.

VITICULTURĂ
•se termină recoltatul strugurilor; 
•se aplică gunoiul de grajd şi se încor-

porează în sol, concomitent se pot încorpora
îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu; 

•se vor completa golurile existente.
POMICULTURĂ
•în a doua jumătate a lunii octombrie se

pot începe plantările de toamnă; 
•se termină recoltarea merelor; 

•se execută tratamentul de toamnă după
încheierea recoltărilor, cu scopul distrugerii
rezervelor de boli şi dăunători care pot afecta
calitatea şi cantitatea producţiei anului viitor.

CREŞTEREA ANIMALELOR 
•se fac ultimele verificări la adăposturi în

ceea ce priveşte pardoseala, uşi, geamuri;
recoltarea ultimilor produse furajere şi de-

pozitarea lor în spaţii protejate; 
•continuă păşunatul ovinelor pe

parcelele de porumb; 
•continuă însămânţarea artificială şi na-

turală cu berbeci autorizaţi, la ovine; 
•se instalează grătare la urdinişurile

stupilor contra şoarecilor se construiesc adă-
posturi improvizate pentru protejarea stupi-
lor pe timpul iernii; 

•se aplică măsurile sanitar - veterinare
prevăzute pentru această lună.

ing. Ioan Costin

MICA PUBLICITATE

DISCO „LA VANDA” te
invită în fiecare zi (de luni
până joi-program de bar)

iar vinerea şi sâmbăta-
DISCOTECĂ

AGENT AUTORIZAT DE ASIGURĂRI
- BICHIŞ LUCIA, vă  oferă servicii complete
de asigurare şi reasigurare: asigurări auto RCA,
CASCO, asigurări de LOCUINŢĂ, asigurări
de călătorie, asigurări mărfuri CMR, asigurări
animale şi albine, asigurări culturi agricole, asig-
urări de RĂSPUNDERE CIVILĂ profesio-
nală, asigurări medicale MALPRAXIS, asi-
gurare privată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii
la tel. 0749 819322, Daneş.

7

Să nu uităm găurile din frontul casei!!!...
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DIVERSE

“Frumuseţea asta”, cum numea Goga
satul românesc, nu are doar protecţia dea-
lurilor de jur-împrejur ci şi protecţia şi intere-
sul comunităţii locale pentru a oglindi în
întreaga comună Daneş bunăstarea obţinută
prin muncă, credincioşie şi păstrarea tradiţi-
ilor, creând astfel o lume miraculoasă a unui
spaţiu dănășean binecuvântat. 

Cu efort financiar obţinut din partea
Consiliului Judeţean, cu ambiţie şi perseve-
renţă, cu dorinţa de a lupta contra timpului
aşezat pe val de criză, Daneşul deschide noi
file ale satului românesc, arătând lumii civi-
lizate altfel de imagini ale României, mult
mai limpezi şi mai însorite. Activităţile comu-
nale din ultimul timp au adus în lumea Dane-
şului promovarea valorilor culturale prin
implicarea în programe care să vină în spri-
jinul copiilor, stimulându-le capacitatea şi
ajutându-i să-şi analizeze performanţele ori
scăderile, activităţi ce-i ajută să contribuie la
o societate românească deschisă, cu adevărat
integrată în mediul European. Chiar şi-n mo-
mente de răscruce, destinul de natură cultu-
rală şi spirituală din Daneş înclină spre acţi-
uni de redresare a comunei prin dezvoltarea
cultural-educativă dar şi economică. Ca
locuitori ai aceluiaşi timp şi călători ai ace-
leiaşi corăbii, putem constata, e lesne de înţe-
les, că mai avem în comun ceva: da, interesul
pentru satul natal, (sau aşa ar trebui); găsind
aici un refugiu în faţa stresului citadin. Acest
păstrător al tradiţiilor, ni se înfăţişează ca un

luptător pentru a-i permite copilului de la
Daneş să înveţe carte, îi dezvoltă respectul
pentru muncă, pentru banul câştigat cinstit,
iar tabla valorilor morale se doreşte a fi păs-
trată spre lumină, chiar dacă societatea con-

temporană, din nefericire, o întoarce spre
aburi. ADN-ul nostru comun continuă să e-
xiste pentru a lăsa în urmă o lume teafără şi
sănătoasă, guvernată de bun-simţ, chiar dacă
“noutatea” care pătrunde sub o înfătişare
complexă vizează şi alterează fondul cultural

şi spiritual.  Acestea toate nu s-ar putea în-
tâmpla dacă în centrul peisajului curat, cu
plaiuri mereu încărcate de frumuseţe, cu îm-
prejurimi dintre cele mai dorite de străini, nu
s-ar fi aflat nucleul cu rol fundamental: fiul

satului, cel căruia îi pasă şi ştie că are obligaţia
morală să păstreze şi să conserve valorile spi-
rituale, materiale şi morale ale Daneşului.
Oriunde ne-am afla, simţim legătura sufle-
tească de duhul satului, care ne determină nu
numai păstrarea tradiţiei, ci şi readucerea la

viaţă a celor care au fost acoperite de uitare. 
Viaţa la sat ne face mai frumoşi, ne dă mai

multă linişte. Ne învaţă să descoperim taine
minunate, să ne aplecăm spre rugăciune cu
credinţă şi smerenie, cu dragoste şi speranţă.
Daneşul este izvorul care ne arată ce în-
seamnă culoarea, anotimpul, sărbătoarea; iar
oamenii satului îngrijesc de toate comorile
existente aici: şcoala, biserica, primăria şi de
fiecare colţişor care adăposteşte cu multă căl-
dură generaţiile menite să trăiască laolaltă în
deplin respect. Un om cu ADN dănăşean ştie
că bogăţia nu înseamnă neapărat case, averi,
bani. Cred în săracii bogaţi şi-n bogaţii săraci.
Adevăratele averi ale noastre sunt gândurile,
amintirile, învăţăturile, familia. Nouă, celor
cu ADN dănăşean, mâinile ne sunt legate în
prietenie, iar inimile în iubire...

Dacă avem un ADN dănăşean, atunci
vom exprima: 
“ ...bucurie în vremuri de supărări;
...cuvântul înţelepciunii când greutăţi ne
apasă;
...umorul când avem inima încărcată;
...raza speranţei care alungă norii negri;
...entuziasmul şi energia de a merge mereu
mai departe”

dar şi
...creativitatea şi farmecul de a colora o zi
ploioasă, chiar şi-n acest octombrie pastelat
de toamnă.

Andrada Mare

ADN-ul dănăşean

8

Anunţată în numărul trecut al publicaţiei
noastre, şedinţa de susţinere a tezei de doc-
torat – intitulată „Familia Regman – o fami-
lie de cărturari ardeleni” – a profesoarei de
limba română Florina Moldovan-Lircă a
avut loc joi, 26 septembrie, în cadrul Univer-
sităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Faptul că în Aula Magna a acestei univer-
sităţi s-a adunat un public neobişnuit de nu-
meros pentru o asemenea ocazie se explică,
pe de-o parte, prin popularitatea de care se
bucură tânăra şi dinamica profesoară, ea în-
săşi fiică a judeţului – s-a născut în Răstoliţa
– şi, pe de alta, că multe persoane au ţinut să
fie prezente la încununarea rodului cercetării
întreprinse de doctorandă de-a lungul ulti-
milor trei ani. De altfel, tema lucrării – viața
şi activitatea literară a membrilor unei vechi
familii dăneşene – constituie un adevărat
eveniment cultural pentru întreg judeţul.
Prelungindu-se pe toată durata unei agre-
abile după-amieze tomnatice, întâlnirea s-a
bucurat de participarea unor reprezentanţi
ai familiei Regman: doamnele Zorina Reg-
man, soţia criticului Cornel Regman, avocat
Constantina Driva-Regman, din Bucureşti,
soţia juristului şi poetului Ioan Regman şi
mama poetului Dinu Regman, precum şi
alte rude din Bucureşti şi din alte localități.
A fost remarcată în mod deosebit prezenţa
şi intervenţia unor dăneşene: e vorba de
redactoarele Actualităţii Dăneşene, Lucia
Bichiş şi Cristiana Cristea, iar, în cadrul
lucărilor, s-a dat citire unui călduros mesaj
trimis de doamna Minodora Răileanu, di-

rectoarea Gimnaziului „Cornel Regman” din
Daneş. În ce mă priveşte, sunt foarte bucuros
că am reuşit să vin în ţară pentru două zile
ca să iau parte la eveniment.

În prima parte a lucrărilor, în timp ce
publicul a putut urmări proiectate pe un
ecran numeroase fotografii şi documente se-

lectate din volumul conţinând anexele tezei
(majoritatea provenind din arhiva familiei
Regman), doamna Moldovan-Lircă a între-
prins o clară şi convingătoare prezentare a
subiectului. Arătând că lucrarea ei „s-a năs-
cut din intenţia de a realiza un studiu mono-
grafic cu tema: viaţa şi opera profesorului,
criticului şi istoricului literar Cornel Reg-
man”, vorbitoarea a adăugat: „Pe lângă elabo-
rarea acestei exegeze, cercetarea conturează,
de asemenea, un întreg context intelectual şi
spiritual căruia îi aparţine genealogic criti-
cul. Acest fapt se datorează oportunităţii de
a descoperi, odată cu aprofundarea docu-

mentării, că el face parte dintr-o familie de
literaţi”. E vorba de Nicolae Regman, preot,
profesor şi scriitor, prefect, într-o perioadă,
al Sibiului; de fratele lui Cornel Regman,
Ioan; de fiul lui Ioan, Dinu; şi de subsem-
natul, profesor de portugheză la Paris şi
cercetător literar. 

O parte covârşitoare a tezei e dedicată,
aşadar, scriitorului Cornel Regman, cel care,
după spusele autoarei: „a investigat, diagnos-
ticat şi sistematizat aproape şase decenii de
literatură română contemporană, dând lus-
tru, împreună cu membrii Cercului Literar
de la Sibiu, printre ai cărui fondatori s-a

numărat, celei de a patra generaţii post-
maioresciene.” Autoarea îi trasează parcursul
biobibliografic, punctat de principalele eta-
pe publicistice. În continuare, e analizat în
mod aprofundat profilul său critic în scopul
„de a surprinde particularităţile criticului şi
istoricului literar, ale cronicarului de poezie,
de proză şi de critică, precum şi ale mono-
grafistului interesat în mod semnificativ de
operele lui Agârbiceanu, Creangă şi Budai-
Deleanu. Nu e trecut cu vederea nici stilul
„savuros, inimitabil, am zice” al criticului,
după cum e pus în valoare şi umoristul Reg-
man, aşa cum apare el în aforismele lui

„vesele şi triste”.
„Cornel Regman rămâne – şi sperăm că

lucrarea noastră a demonstrat-o convingător
– un împătimit dascăl al cărţilor şi autorilor
acestora, ale cărui texte au lăsat moştenire
criticii literare româneşti o admirabilă lecţie
de... morală. Talentul cu care şi-a adecvat
analizele obiectului literar, calitatea indene-
gabilă a expresiei, grija permanentă pentru
formulele memorabile, seriozitatea, perseve-
renţa şi neslăbita luciditate cu care a privit
arta adevărată, sunt argumente suficient de
puternice pentru ca posteritatea să îl con-
sidere unul dintre criticii de seamă care «au
trudit» la decantarea valorică a literaturii ul-
timelor timpuri. Cât despre importanţa de-
mersului de faţă avem speranţa că acesta va
constitui pentru viitoarele exegeze un punct
de referinţă”, conchide cu clarviziune au-
toarea.

În referatele lor, punând în evidenţă va-
loarea tezei în dubla ei funcţie, de exegeză şi
de cercetare de istorie literară, cei patru pro-
fesori universitari care au făcut parte din
comisia ştiinţifică, Dumitru Chioaru,
Alexandru Cistelecan (profesorul îndrumă-
tor), Cornel Moraru şi Nicolae Oprea –
buni cunoscători ei înşişi ai operei lui Cornel
Regman, cu care au avut chiar relaţii de lucru
– au subliniat şi ei că va constitui o referinţă
„obligatorie” în folosul exegeţilor viitori, su-
gerând publicarea ei grabnică.

Pentru excelenta calitate a tezei sale, atât
din punctul de vedere al nivelului de cerce-
tare, cât şi al interpretărilor – juste şi nu-
anţate – şi, nu în ultimul rând, al pasiunii cu
care s-a aplecat asupra subiectului, doamna
Florina Moldovan-Lircă a primit titlul de
doctor în filologie cu distincția FOARTE
BINE, sau, altfel spus, Magna cum laude. O
felicităm din inimă!

Ştefăniţă Regman

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT
„Familia Regman – o familie

de cărturari ardeleni” 
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