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"Adevărul e că n-am timp să-i urăsc pe cei
care mă urăsc, fiindcă sunt prea ocupat să-i
iubesc pe cei care mă iubesc."

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

FESTIVALUL-CONCURS DE
FOLCLOR
”ȚARA CÂNTECELOR MELE”
-EDIȚIA A IV-A, SELEUȘ09.11.2014

Septembrie-Octombrie 2014 anul 3 numărul 28-29 GRATUIT

Tradiția organizării la
Seleuș a festivalului de
folclor ”Țara Cântecelor
Mele” este expresia împlinirii unei datorii pe care o
are școala și societatea
civilă, pentru valorificarea
folclorului muzical și coregrafic, spre a fi păstrat la loc
de cinste în cultura și sufletul românilor. Dorim ca și
această ediție să se contureze ca o reuniune artistică
reușită, o sărbătoare a
românilor cu mic, cu mare,
prin cântec și joc popular.
amănunte în pag. 9

Târgul
Apicol
Apiardeal

În perioada 25 – 26 octombrie
a.c., a avut loc la Sighişoara Târgul apicol Apiardeal – ediţia a
III-a. Târgul a fost organizat de
I.I. Orban Iosif-Ştefan, în colaborare cu Asociaţia Apicultorilor Valea Mirajului şi Apiardeal.
amănunte în pag. 5
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Din Stuttgart, Maria Diana Popescu

În presa rusă circulă informaţii care susţin
că Viktor Iuşcenko, fost preşedinte al Ucrainei, nu ar fi fost intoxicat cu dioxină aşa cum
s-a susţinut oficial, ci ar fi bolnav de lepră.
Igor Gundarov, prof. dr. în medicină la Centrul Special de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii din Federaţia Rusă,
medicul care în urmă cu nouă ani l-a diagnosticat pe Viktor Iuşcenko cu lepră, a declarat:
„Viktor Iuşcenko nu a fost otrăvit cu dioxină,
ci este bolnav de lepră. Durerile de spate, hernia de disc, faţa umflată sau ca o coajă de portocală şi masca de leu sunt câteva dintre
semnalmente. În anul 2002 Iuscenko a fost
de 65 de ori la medic . Mulţi pot fi infectaţi.
La unii semnalele au apărut deja. Poate că
Dumnezeu a hotărât să pedepsească elitele
politice prin acest fel de epidemie”. La debutul bolii, Iuşcenko era candidat la preşedinţia
Ucrainei şi, ca să nu simtă durerile, i se aplicase o sondă pe spate, prin care îi picura în
venă un drog (opiu) menit să-i atenueze
durerile mersului pe jos. Faţa i se umflase şi
era invadată de ulceraţii.

spital de leproşi şi teza mea de doctorat are
ca temă apariţia şi evoluţia leprei. Vă avertizez
că domnul Iuşcenko are lepromah şi cei care
veniţi în contact cu el este posibil să vă puteţi
îmbolnăvi de lepră. Rezultatele analizelor
sunt clare şi simptomele la fel. Dacă eu
greşesc, atunci îmi rup diploma de doctor în
medicină! Este dreptul vostru să nu mă credeți, dar atunci vă asumaţi o mare responsabilitate și un mare risc în primul rând faţă de
sănătatea voastră. Pentru un candidat la
preşedinţie e bine uneori să i se creeze o aură
de martir. De aceea s-a emis versiunea de
otrăvire cu dioxină. Dar de unde dioxină?
Medicii de la clinica din Viena au infirmat
acest diagnostic şi au spus că nu este vorba

din sîngele lui era normal.
„Jocul de-a Dumnezeu” care ne îngrozeşte. Oameni modificaţi genetic trăiesc deja
printre noi
De la diagnosticul medicului Igor Gundarov şi relatările ziariştilor ruşi, potrivit
cărora Iuşcenko ar fi infectat elita ucraineană
şi internaţională din anturajul său, să trecem
la jocul de-a Dumnezeu care îngrozeşte şi
mai mult, practicat de savanţii străini. Potrivit
statisticilor, la nivel mondial, peste cinci milioane de copii au venit pe lume în urma fertilizării in vitro (F.I.V.), tehnică ce afectează
indiscutabil familia creştină tradiţională,

Două ştiri şocante dau
fiori pe mapamond!

Lepra la „lepre” trage
Bohomolet, medicul curant al lui Iuşcenko nu citise diagnosticul înscris în fişa
medicală de prof. dr. Gundarov, dat în urma
analizelor biologice primite, a vizionării unor
fotografii şi apariţii la televiziune. Gundarov
a comunicat medicilor ucraineni că Victor
Iuscenko este bolnav de lepră, caz în care există posibilitatea ca Iuşcenko să fi infectat pe
toţi cei care au venit în contact direct cu el.
Printre aceştia se numără Hillary Clinton,
George Bush, Colin Powell, Traian Băsescu,
Iulia Timoșenko, Anglea Merkel, alţi lideri
mondiali. Diagnosticul a fost ascuns cu mare
grijă, pentru că pe atunci Iuşcenko era considerat un fel de erou al Revoluţiei Portocalii,
iar „U.E şi SUA îl considerau copilul răsfăţat
al capitalismului occidental”. Diagnosticul
dat de Gundarov a „scandalizat” anturajul
preşedintelui, iar manipulatorii presei occidentale au venit cu soluţia: „Iușcenko a fost
otrăvit de ruşi, ca să fie eliminat din viaţa
politică.” Replica doctorului în ştiinţe medicale nu a întîrziat să apară: „Ascultaţi bine ce
vă spun! Eu sunt medic sovietic şi am depus
jurământ de medic în slujba sănătăţii oamenilor şi a semenilor mei. Cunosc bine lepra
din teorie şi din practică. Am lucrat într-un

de nici o otrăvire. Totuşi s-au făcut presiuni
asupra doctorilor ca ei să accepte acest diagnostic. Directorul clinicii (doctor) a refuzat
să semneze un astfel de act şi a spus că nu e
vorba de nici o otrăvire. El a fost concediat.
Dar mai târziu a dat în judecată spitalul şi a
fost primit înapoi”. La agravarea bolii, Iuscenko a fost internat şi tratat în secret la o
clinică din Austria, cu diagnosticul de intoxicare cu dioxină, deşi toate comisiile medicale
care l-au examinat ulterior pe Iuscenko nu au
semnalat otrăvirea. Procentajul de dioxină

demnitatea umană şi, implicit, ordinea naturală şi socială. O clinică de fertilitate din New
Jersey monitorizează în secret primii oameni
modificaţi genetic, născuţi în diferite colţuri
ale lumii printr-o nouă tehnică numită transfer citoplasmatic, sperînd să afle cît mai multe
informaţii despre efectele pe termen lung ale
controversatului experiment, scrie „Medical
Daly”. Este vorba de treizeci de copii concepuţi în eprubetă înainte de interzicerea, în
2001, de către autorităţile S.U.A., a folosirii
tehnicii F.I.V., dat fiind faptul că procedura
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generează în timp efecte terifiante asupra
copiilor. Prin noua metodă a transferului
citoplasmatic savanţii au modificat genomul
uman, alterînd practic structura speciei noastre. Primul copil care a fost conceput prin
transfer citoplasmatic s-a născut în 1997 în
urma unui experiment realizat de clinica
Saint Barnabas din New Jersey şi a fost diagnosticat în 2002 cu o tulburare de comportament similară autismului şi cu alte deficienţe majore. De la începutul acestui an,
clinica din New Jersey, condusă de medicului
Serena Chen a început să urmărească starea
copiilor concepuţi la clinică. Dacă transferul
citoplasmatic va fi aprobat, va duce la naşterea copiilor care vor avea, din punct de
vedere biologic, trei părinţi.
Experimentele embriologiei
moderne vor crea monştri
Transferul citoplasmatic presupune
transferarea unei părţi din ovulul unei femei
în ovulul altei femei. Partea sănătoasă din
ovulul femeii donator este folosită pentru a
suplini partea nefuncţională din ovulul mamei. Practic, din două ovule se formează unul
singur, iar copilul are două mame şi un tată.
După ce ovulul va fi fecundat, embrionul va
conţine 99% din A.D.N.-ul părinţilor biologici, dar şi A.D.N. mitocondrial din ovulul
femeii donator. Problema este că un copil
născut astfel are mai mult A.D.N. mitocondrial decît este natural, acesta venind de la
ambele femei. Genele care sînt în plus vor fi
asimilate în genomul copilului şi apoi transmise mai departe urmaşilor săi. În cadrul
unei conferinţe medicale de la Istanbul s-a
anunţat că pînă în anul 2012 („de la naşterea
în 1978 a lui Louise Brown - primul copil
conceput prin fecundare artificială), cinci
milioane de copii s-au născut în toată lumea
în urma tehnicilor de fertilizare in vitro.
Potrivit Societăţii Europene de Reproducere
Umană şi Embriologie (E.S.H.R.E.),
aproape 350.000 de copii se nasc în fiecare
an în urma fertilizării in vitro, respectiv 0,3%
din cele 130 de milioane de bebeluşi născuţi
în întreaga lume”. Dagan Wells, expert în
tratamente de fertilitate de la Oxford University, a precizat că este necesară furnizarea
unor informaţii din ce în ce mai clare asupra
acestei metode: „Este urgentă începerea unei
analize a consecinţelor pe termen lung asupra
copiilor născuţi prin fertilizare artificială şi
care acum au crescut mari. Ar trebui să ţinem
cont pe lângă daunele fizice şi de posibilele
consecinţe psihologice.”
„Joaca de-a Dumnezeu” practicată iresponsabil de embriologia modernă şi adepţii
ei, prin crearea de vieţi umane în eprubetă,
ar putea fi scăpată de sub control, ducînd, inevitabil, la apariţia unor monştri cu severe
boli somatice şi psihice.
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
În noaptea de 3 spre 4 octombrie s-a stins
din viaţă, în braţele familiei, cel care a fost
Mihai-Ioan Stroiescu! Soarta a făcut să treacă
în lumea celor drepţi în satul lui natal, Criş,

In memoriam
Mihai-Ioan Stroiescu
a pensionat, s-a întors la Criş să fie aproape
de glia strămoşească. Efectiv adora să-şi petreacă timpul în gradină, să sape, să aibă grijă

pe care l-a iubit foarte mult. Viaţa lui n-a fost
uşoară, dar datorită calităţiilor lui a trecut cu
succes prin toate încercările ei.
S-a născut pe data de 25 ianuarie 1926,
în satul Criş, judeţul Mureş. Părinţii lui au
fost învăţători în acelasi sat, Maria şi Ioan
Stroiescu. Tatăl lui învăţător şi director al
Şcolii primare din Criş, om de seamă în sat,
care a format generaţii de copii, şcoala
purtându-i numele în prezent. Clasele primare le-a urmat în satul natal, avându-l pe
tatăl lui învăţător, între anii 1933-1937.
În calitate de bursier al statului a făcut următorii 2 ani, întâia şi a doua de liceu, la Sfântul Gheorghe. Între anii 1939-1945, a urmat
clasele a 3-a până în clasa a 8-a la Liceul Sf.
Sava din Bucureşti. Liceu cu tradiţie, cel mai
bun din ţară, atunci şi în prezent. Nepoata lui
a urmat acelaşi liceu ca şi bunicul ei, pe care
l-a iubit mult şi de care era atât de mândră…
Ca să poată urma acest liceu, Mihai-Ioan
a dat examen pentru bursa unde a concurat cu candidaţi din întreaga ţară. Erau 100
de candidaţi pentru două burse. Şi a reuşit!
A fost coleg cu viitori stâlpi ai culturii şi ştiinţei româneşti: istoricul Dinu Giurescu,
compozitorul Pascal Bentoiu, doctorul Sava
Dumitrescu (rector al Facultăţii de Medicină
şi Farmacie din Iaşi) şi mulţi alţii. A strălucit
la matematică, fiind considerat cel mai bun
din liceu. Niciodată nu şi-a uitat satul natal.
Venea în vacanţe la părinţi şi îi ajuta la munca
câmpului şi la îngrijirea animalelor. Când s-

siunea de vară a anului trei, a fost ridicat de
la cămin, de Securitate. A fost dus la închisoare şi fără judecată a stat 11 luni, pierzând

de viţa-de-vie, de căpşuni, să cultive legume,
să mulgă capre, să sădească flori, să crească
găini… tot ce oferă o viaţă la ţară!
În anul 1945, a dat examen la Politehnică-Facultatea de electromecanică, de la
Timişoara. A reuşit cu medie mare. Pe atunci

anul şi îmbolnăvindu-se de plămâni. Pe data
de 4 aprilie a fost eliberat, dar răul fusese
făcut! A ieşit bolnav, cu anul de facultate pierdut. Mai târziu, din această cauză a suferit
repercusiuni şi la locul de muncă, neputând
să promoveze la adevarata lui valoare şi

erau puţine locuri şi se intra extraordinar de
greu la facultatate, mai ales la Politehnică sau
Medicină. În anul 1948, la Timişoara, au avut
loc mişcări studenţeşti împotriva regimului
comunist, la care a participat. Asfel că, în se-

având interdicţie să plece în vizită în Occident. Colegii şi profesorii au făcut chetă, să-l
ajute să-şi ia abonament la cantină. L-au ajutat să fie reprimit la facultate, a făcut din nou
anul 3, deşi când a fost arestat aproape îl ter-

Durerea şi, prin urmare, doliul pentru moartea unei persoane iubite nu se şterge niciodată în întregime, ci se
micşorează şi se alină odată cu trecerea timpului. Cel care a
murit urmează să trăiască înăuntrul nostru. O parte din noi,
mai mică sau mai mare, în funcţie de împrejurare, aparţine
acestuia. Această parte din mort rămâne întotdeauna cu noi
şi nici moartea, nici vremea, nu poate sa ne-o ia. În timp ce
moartea provoacă despărţirea firească, totodată ridică
graniţele fizice şi face posibilă o unitate mai deplină şi mai
profundă cu personalitatea mortului. Frumuseţea şi virtutea
nu mor împreună cu trupul, iar viaţa fizică şi valoarea
supranaturală nu au acelaşi final. Lacrimile omului credincios însă se opresc cândva, pentru că trebuie să existe o anumită diferenţă între credincioşi şi necredincioşi. Tânguirea
celor care nădăjduiesc în înviere are limite. Idolatrii îi plâng
pe morţii lor ca şi cum i-ar fi pierdut pentru totdeauna şi,
de aceea, este greu să găsească uşurare în durerea lor, în timp
ce credincioşii au mângâierea nădejdii că se vor regăsi iarăşi
cu morţii lor. Tocmai de aceea nu se întristează ca ceilalţi
care nu au nădejde (I Tesaloniceni 4,13).Credincioşii ar trebui să-i plângă pe morţi cât este cuvenit, cu măsură, cu raţiune şi cu răbdare. Măsura care este cerută în situaţiile
fericite ar trebui să existe şi în cele nefericite. N-ar trebui să-i

minase.. În anul 1951 a terminat facultatea şi
a fost repartizat la Ploieşti, Uzinele 1 Mai.
Aici, datorită calităţilor sale profesionale, a
ajuns cel mai tânăr şef de secţie, la una dintre

DOLIUL

fie foarte greu să sufere durerea morţii unei persoane iubite
celui care a dobândit virtutea, care percepe firea omenească
prin experienţa lui de viaţă şi prin starea duhovnicească îmbunătăţită. Puterea anumitor oameni de a-şi reţine manifestarea exterioară a durerii lor şi de a înfrunta moartea
persoanelor iubite fără tulburare este o dovadă minunată a

cele mai grele secţii, Forja. Aici, datorită unor
invenţii de-ale lui, a uşurat foarte mult munca grea din secţie. În anul 1960, s-a mutat ca
inginer mecanic-şef, la UZUC-Uzina de utilaj chimic Ploieşti (actualul IUC). Aici, a
cunoscut-o pe viitoarea sa soţie SandaOtilia, şefa laboratorului chimic din fabrică.
În anul 1962, pe 25 septembrie s-au căsătorit. Doi ani mai tarziu, pe 27 aprilie a venit
pe lume unicul lor copil, o fiică, Mihaela. În
anul 1971 s-a mutat la Bucureşti, ca inginer
mecanic-şef la Uzina de utilaj chimic Griviţa
Roşie. Doi ani de zile a făcut naveta PloieştiBucureşti, până când familia l-a urmat. În
anul 1975, după un scurt timp, de câteva luni
petrecute la Bacău, a plecat la ConstanţaNăvodari. Acolo a fost şef de şantier pe platforma Combinatului chimic de la Capul
Midia, până în anul 1978. A venit înapoi la
Bucureşti, ca director la TMUCB- Popeşti
Leordeni. A ocupat acestă funcţie până în
anul 1987, când a ieşit la pensie.
În toate locurile unde a lucrat, a fost
foarte apreciat şi iubit, atât de colegi cât şi de
subalterni. I-a ajutat pe mulţi care nu l-au
uitat şi în fiecare an de sărbatori sau de Sf.
Mihail îl sunau şi îi urau multă sănătate. A
fost un minunat soţ, tată, socru şi bunic iar
mai presus de toate a fost un om de omenie,
cu un caracter frumos, care a făcut mult bine
pe lumea asta ! Odihneşte-te în pace TATĂ
scump şi mult iubit !
Mihaela Bîldea (fiică)

dezvoltării lor duhovniceşti.Cel care se tânguie fără măsură
este precum necredinciosul care nu are nădejde în înviere,
este ca cel care ar vrea să schimbe ordinea firii, iar durerea
lui provine dintr-o patimă absurdă. Dragostea exagerată
(dependenţa strictă sau exagerată) conduce la doliul exagerat şi la deznădejde, care sunt dovezi ale necredinţei.Durerea exagerată provoacă boli trupeşti. Tânguirile
exagerate sunt respingătoare şi profanatoare şi nu sunt necesare. Milosteniile şi rugăciunile sunt cele mai bune parastase
pentru morţi. Plătirea bocitoarelor, care prin bocetele lor
intensifică durerea, este de neacceptat. Cei care stăruie să
plătească aceste bocitoare trebuie să fie condamnaţi de Biserică.Şi totuşi, faptul că multe femei se tânguie ca nişte profesioniste, conform observaţiei Sfântului Ioan Gură de Aur,
nu înseamnă neapărat că ceea ce fac este rău. Nici un efort
tămăduitor, fie medical, fie psihiatric, fie de orice alt fel, nu
încetează să fie demn de respect, pentru că este profesional,
dacă el se realizează cu responsabilitate profesională şi în
mod conştient. Un exemplu recent al responsabilităţii profesionale şi al autenticităţii bocitoarelor profesioniste este
refuzul unei grupe de bocitoare de a boci la o manifestare
culturală recentă a Programului 3, deoarece nu exista mort.
pr. Filoteu Faros (www.crestinortodox.ro)
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TRADIŢII

Vă rugăm, nu ne mai deghizați în demoni!
maruri, în industria numită Halloween. Vrem
să învăţăm să iubim, nu să urâm. Să ocrotim
viaţa, nu să ne ucidem semenii. Să Îl iubim
pe Dumnezeu, nu să invocăm puterile iadului.
An de an, suntem instruiţi, încă de la grădiniţă, cum să ne confecţionăm garderoba de
Halloween, alcătuită din pelerine, coarne de
draci, coifuri de vrăjitoare, măşti groteşti, costume cu capete de fiare, mumii, schelete. Educatoarele ne învaţă să ne pictăm feţele cât mai
odios, mulţi dintre noi purtând pe frunte
cruci răsturnate. Ni se spune că totul este o
glumă, dar să fie oare aşa?!
Cu sufletele noastre nu-i de glumit, dragi
părinţi! Opriţi acest joc periculos de-a
moartea, stimaţi educatori! Vă rugăm, nu ne

Dragi părinţi, stimaţi profesori, vă scriu eu,
copilul prezentului, dintr-o Românie de import, cu sărbători de import, legi de import,
programe TV de import, suflete de import.
În fiecare an, pe data de 31 octombrie, se
schimbă ceva în viaţa mea. Celebrez moartea.
Întunericul. Groaza. Sub tutela voastră, încep
pregătirile intense pentru Halloween, un fel
de „sărbătoare”, de fiecare dată parcă mai înspăimântătoare.
În preajma acestei zile, vă văd pe voi, cei mari,
comportându-vă ciudat, de parcă n-aţi mai fi
voi înşivă. Cheltuiţi bani pentru a pregăti
hainele de gală ale morţii, iar pe noi, cei mici,
ne invitaţi să luăm parte, alături de voi, la
acest carnaval terifiant.
Pe rând, noi devenim: draci, vampiri,
monştri, vârcolaci şi vrăjitoare, întrecândune în sadism, răutate, cruzime şi cinism. Cum
de nu înţelegeţi, dragi educatori şi părinţi, că
noi ne îmbrăcăm aidoma şi sufletele? Colegii
noştri de clasa a IV-a din SUA au mărturisit,
după o petrecere de Halloween, că simt

nevoia acută să ucidă pe cineva. De fiecare
dată, după Halloween, se înmulţesc crimele
şi violurile, creşte consumul de droguri şi alcool, se petrec accidente grave. Ce vreţi să
faceţi voi din noi?
De ce nu serbăm viaţa, iubirea şi frumuseţea?
De ce avem nevoie de surogate, când Dragobetele, o sărbătoare a iubirii populare de pe
meleaguri autohtone, îmbină atât de frumos
tradiţiile şi cultura poporului român? Nimeni
nu ne poate impune ce să iubim şi ce să
urâm! Dacă am ajuns să iubim întunericul şi
moartea atât de mult, încât să le celebrăm cu
fast în şcoli şi grădiniţe, înseamnă că suntem
un popor mort. Aidoma sărbătorii de Halloween, care nu reprezintă decât o invocare
a forţelor răului şi a întunericului.
Am vrea şi noi, copiii din România, să ne îmbrăcăm o dată pe an în îngeri luminoşi. Sau
în zâne bune. Sau în personajele din basmele
noastre româneşti. Vrem o sărbătoare a poveştilor. Nu vrem să ne mai trezim noaptea
plângând, fiindcă voi ne-aţi fabricat coş-

Sânt sărac şi mor de foame
Dar mă rog de Tine, Doamne,
Poate faci Tu vreo minune
Să trăim şi noi mai bine!
Ce vremuri grele trăim
Cu toţii ne chinuim
Că de la o zi la alta
Parcă e şi mai grea viaţa.
Va suferi mult poporul
C-aţi ucis conducătorul,
Aţi dus doi oameni la moarte
În Cer se judecă toate!
Ceauşescu e-n ţărână
Şi de-acolo se răzbună!
L-aţi împuşcat în Zi Sfântă
Iară asta nu se uită,
Repede l-aţi împuşcat
Fără să-l fi judecat,
Că nu-i datul nimănui
Să ia viaţa omului,
Numai Bunul Dumnezeu
Ia pe cel bun şi cel rău!
Că pe-atuncea toată lumea
Putea să-şi câştige pâinea,
Avea omul unde sta
Şi servici unde lucra.

AM PRIMIT LA REDACŢIE!

Sânt sărac şi mor de foame
(versuri populare)

Astăzi dacă vă-nsuraţi
N-aveţi unde să lucraţi,
N-aveţi unde să munciţi
Staţi pe drumuri chinuiţi!
Fire-ar mama ei de viaţă
Tinerii n-au vreo speranţă,

Doamne, ce viaţă cumplită
Şi ce lume necăjită!
Azi sărăcia ne sapă
Mulţi n-au după ce bea apă,
N-au bani pentru dări la stat
Dorm sub cerul înstelat.

mai deghizaţi în demoni!
Domnilor inspectori şcolari, domnilor profesori! Nu transformaţi şcoala în platou de filmare pentru producţii horror! Sunteţi
creştini, urmaşi ai unor oameni care s-au jertfit pentru ţară! Nu le întinaţi memoria, nu pătaţi obrazul ţării, implicând cele mai curate şi
mai nevinovate fiinţe în manifestări care nu
au nimic de-a face cu tradiţiile şi credinţa neamului nostru şi nici cu procesul instructiv-educativ. Menirea dumneavoastră este aceea de
a forma caractere, nu de a le deforma,
schilodind sufletele copiilor după măsura
unui pat al lui Procust, impus de puteri
străine. Căci pentru fiecare suflet distrus în
acest fel, veţi avea cu toţii de dat un răspuns.
www.doxologia.ro

Astăzi de te-mbolnăveşti,
La orice doctor plăteşti
N-ai bani, vei muri cu zile
Nici nu le pasă de tine.
Citeşti la oameni pe faţă,
Nu mai au poftă de viaţă
Şi merg pe drum abătuţi
De parc-ar fi surzi şi muţi.
Rugaţi-vă de iertare
Faceţi Crucea cât mai mare,
Că de la o zi la alta
Va fi şi mai scumpă plata,
Ceauşescu nu mai este
Undeva se odihneşte
Dumnezeu ne-a blestemat,
De Crăciun l-am împuşcat,
Chir de Ziua Domnului
I-au luat viaţa omului!
Ceauşescu când trăia
Lumea mai bună era,
Avea omul unde sta
Şi stăpân în ţara sa.
Azi sânt mulţi la disperare
Şi s-au dus peste hotare,
Au lăsat ţara şi neamul
Şi cu greu câştigă banul!
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Maslu de Obşte la
Biserica Sf. Ierarh
Nicolae din Stejărenii

Duminică, 5 Octombrie 2014, începând
cu orele 15:00, la Biserica Sfântul Ierarh
Nicolae din Stejărenii, Comuna Daneş, s-a
săvârşit Taina Sfântului Maslu de Obşte, cu
participarea a 5 preoţi din zona Sighişoarei:
pr. Marius Moldovan (Parohia Criş-Stejărenii), pr. Oliviu Dan (de la Spitalul Municipal Sighişoara), pr. Vasile Muntean (Parohia Vânători), pr. Călin Iuşan (Parohia
Nadeş) şi pr. Cosmin Solomon (Parohia
Ortodoxă din Ormeniş).

Ceea ce este cel mai impresionant şi important în cadrul acestei rânduieli a Sfântului
Maslu este rugăciunea împreună a preoţilor
şi a credincioşilor şi ungerea cu untdelemnul
sfinţit. La Taina Sfântului Maslu sunt chemaţi
şi cei care sunt sănătoşi trupeşte, căci ea dăruieşte nu doar vindecare trupească, ci şi sufletească. Şi cum niciun om nu este lipsit de
păcat, se cuvine să participe cât mai des şi cei
care nu sunt bolnavi fizic. Această taină aduce
o putere sporită în biruirea patimilor.Unul

Taina Sfântului Maslu
Slujba Maslului este printre puţinele slujbe din Biserica noastră care cere o forţă de
rugăciune unită, de aceea este nevoie de mai
mulţi preoţi (de obicei şapte). La nevoie pot
sluji însă la Sfantul Maslu şi mai puţini preoţi: trei (pentru numărul Treimii) sau cel
puţin doi. Numai un singur preot nu poate
săvârşi Sfântul Maslu, căci Sf. Apostol ne
spune să chemăm "preoţii Bisericii..." (Iacov
5, 14), iar nu pe un preot.
În perioada 25 – 26 octombrie a.c., a avut
loc la Sighişoara - Târgul apicol Apiardeal –
ediţia a III-a. Târgul a fost organizat de I.I.
Orban Iosif-Ştefan, în colaborare cu Asociaţia Apicultorilor Valea Mirajului şi Apiardeal.
În Piaţa Octavian Goga şi-au etalat produsele circa 50 de apicultori – miere, propolis, polen, produse tradiţionale, foiţe de ceară,
utilaje şi diferite accesorii pentru apicultori.
A treia ediţie a târgului s-a bucurat de
mulţi vizitatori, dar şi de cumpărători. Produsele oferite spre vânzare au fost deosebit
de căutate, deoarece anul acesta a fost foarte
slab pentru apicultori, cantitatea de miere extrasă fiind cu circa 60 – 70 % mai mică decât

Pentru săvârşirea Tainei Sfântului Maslu
este nevoie, ca la orice altă Taină, de o materie specială care este untdelemnul. El se
sfinţeşte printr-o rugăciune rostită de preoţi
de şapte ori. Cu acest untdelemn se unge cel
bolnav sau cei din biserică, în cadrul Maslului de obşte, întrebuinţându-se şapte beţişoare, dacă este posibil din fire de busuioc,
înfăşurate la un capăt în vată şi care se înfig
într-un vas cu făină. Fiind binecuvantat de

anul trecut.
În cadrul târgului s-a organizat un Simpozion pe teme apicole (cu reprezentanţi
ANARZ, APIA şi MADR), cu teme de mare
importanţă pentru apicultori, şi anume, des-

din textele din Scriptură în care se
menţionează Taina Sfântului Maslu, este cel
de la Iacob 5, 15: "De este cineva bolnav între
voi, să cheme preoţii Bisericii şi să se roage
pentru el, ungându-l cu untdelemn în nu-

mele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va
mântui pe cel bolnav şi-l va ridica pe el Domnul şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui".
Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni!
Ştefan Costea

preoţi cu chemarea lui Dumnezeu, acest
untdelemn este sfinţit şi plin de darul dumnezeiesc al Duhului Sfânt, ca şi apa Botezului. El are puterea de a Sfinţi sufletul şi de a
tămădui trupul, a izgoni bolile, a vindeca
rănile, a curăţi întinăciunea păcatului şi a împărtăşi mila şi îndurarea lui Dumnezeu. De
aceea, untdelemnul rămas de la Sfântul
Maslu, ca şi făina binecuvantată atunci, trebuie păstrate cu cinste, în loc ales. El poate fi
folosit numai în scopuri curate şi evlavioase.
Se obişnuieşte ca din făina şi untdelemnul
de la Sfântul Maslu să se facă o turtişoară,

din care se dă bolnavului sa mănânce. În
unele părţi, din această făină se fac prescuri
pentru Sfânta Liturghie. Untdelemnul se
poate pune în candelă, fie în casă, fie la biserică.
Taina Sfântului Maslu are în primul rând,
un caracter sfinţitor prin efectul duhovnicesc
de vindecare al bolilor sufleteşti şi apoi un
efect de vindecare al bolilor trupeşti, fizice,
atunci când această vindecare este folositoare pentru mântuirea sufletului bolnavului.
Material cules şi propus de Ştefan Costea

pre bolile albinelor, ajutorul de calamitate,
falsificarea produselor apicole şi în special a
mierii.
În cea de-a doua zi organizatorii au premiat cele mai frumoase standuri de producă-

tori.
În cadrul simpozionului s-a discutat despre ajutorul de calamitate care ar urma să fie
acordat apicultorilor pentru anul 2014.
Apicultorii vor primi ajutor de minimis pentru a compensa o parte din pierderile înregistrate în acest an din cauza vremii nefavorabile. Sprijinul financiar va fi de 4 lei/familia de albine pentru o stupină de până la
75 de familii şi de 7,5 lei/familia de albine
pentru o stupină cu peste 75 de familii de albine. Dosarele trebuie depuse la Direcţiile
Agricole Judeţene până pe 31 octombrie, urmând ca banii să intre în conturile apicultorilor până pe data de 28 decembrie.
Lucia Bichiş
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"Popas de cânt şi joc" la Criş
Portul naţional, cântecele şi dansurile
populare sunt o emblemă a poporului
nostru. Pe aceste frumoase meleaguri
româneşti, unde au deprins a cânta şi a
juca moşii şi strămoşii noştri, mă simt atât
de bine şi mereu acasă, oriunde m-aş afla.
Şi asta, în ciuda unora care, din răutate
sau invidie, fac diferenţe între provenienţa românilor din diferite zone folclorice, geografice sau istorice. Chiar
dacă uneori sunt considerat venetic, mă
simt acasă oriunde mă găsesc pe teritoriul acestei ţări, pe acest pământ stropit
cu sângele şi jertfa înaintaşilor.
Locuitorii satelor au fost dintotdeauna mari
iubitori de folclor, cântându-şi uneori dorul
şi jalea în vremuri de restrişte, dar alteori
manifestându-şi veselia, cu ocazia diferitelor
evenimente: hora satului, botezul, nunta etc.
In vremurile de altădată, în zilele de sărbătoare, fete şi ficiori, tinerii cu nevestele lor,
bătrânii, toată suflarea satului, se adună, cu
mic, cu mare, la hora satului.
In zilele noastre, oamenii satului nu se mai
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întâlnesc atât de des să socializeze decât
rareori, poate, duminica, la Biserică. Sau
poate la vreo nuntă, dacă mai are românul
bani suficienţi. Tocmai de aceea am considerat lăudabilă iniţiativa preotului paroh de la
Criş-părintele paroh Marius Moldovan,
aceea de a aduna oamenii la "Hora-n sat!". Iniţiativele dânsului sunt binevenite pe diverse
planuri: religios, lucrativ, cultural, social. In
ceea ce priveşte orientarea culturală spre
satul românesc, am început să ne propunem
împreună proiecte. Dacă eu tot aveam experienţă dobândită de câţiva ani buni în această
privinţă, ne-am hotărât tacit să facem câte
ceva pentru atragerea unor activităţi şi în localitatea Criş. După frumosul eveniment de
la Paşîte, cu ocazia Hramului Bisericii, pe
data de 22 Octombrie 2014, părintele ne-a
găzduit emisiunea "Popas de cânt şi joc" de
pe Favorit TV. Filmările s-au derulat pe durata unei zi, enoriaşii implicându-se alături
de "pastorul" lor, dând dovadă de eficacitate
şi ospitalitate. Au participat la acest popas de
cântec şi dans popular, atât solişti şi formaţii
locale cât şi din alte zone folclorice. Veţi
putea viziona în curând această emisiune pe
postul FAVORIT TV!
Ştefan Costea
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Interviu cu Orban Iosif
Ştefan-directorul Târgului
Apiardeal Sighişoara
Ştefan Costea: Suntem aici, la Sighişoara, în data de 25 Octombrie 2014, la
TÂRGUL APIARDEAL. Stăm de vorbă
cu iniţiatorul, realizatorul şi directorul
acestui târg, domnul Orban Iosif Ştefan,
care de vreo doi ani locuieşte la Daneş.
D-le Ştefan Orban, ce ne pute-i spune despre această manifestare?
Orban Iosif Ştefan: Este un târg apicol
la a treia ediţie, deşi a fost un an destul de slab
din punct de vedere apicol, noi continuăm
tradiţia, deci nu putem da înapoi. Este benefic pentru noi, "stuparii", să zicem. Deci, nu
numai pentru noi stuparii, ci şi pentru cei
care ştiu ce înseamnă să consumi miere de
calitate.
Ş.C.: Cu alte cuvinte, acest târg este benefic atât pentru producători, cât şi pentru consumatori. Ce manifestări au fost
astăzi şi vor fi mâine în cadrul târgului?

O.I.Ş.: Astăzi a fost o deschidere oficiala
la ora 11, la ora 12 a fost un simpozion pe
teme aicole, au luat parte specialişti atât de la
APIA, ANAF, DSV, cât şi d-l Dobre care este
unul dintre cei mai mari achizitori de miere
din România, d-na dr. ing. Chirilă Aurelia din
Tulcea, care a prezentat un material referitor
la creşterea reginelor, d-l ing. Moldovan de la
Direcţia Agricolă care ne-a iniţiat în domeniul programelor de finanţare şi alţii.
Ş.C.: In această seară va avea loc cina
festivă, la Hotel Cavalerul Sighişoara. Vor
întreţine atmosfera, din câte ştiu, Leontina Pop, Nelu Şoptereanu, Formaţia Real
Sighişoara şi Ansamblul "Plaiuri Ardelene". Mâine, 26 octombrie 2014, începând cu orele 14, am înţeles că va fi de
asemenea un spectacol folcloric pentru
publicul larg, în Piaţa Sigma.
O.I.Ş.: Da, va avea loc un spectacol de

muzică populară cu Ciprian şi Mihaela Istrate, Ansamblul "Târnava" din Vânători şi
Grupul Vocal de la Criş, comuna Daneş. Tot
mâine vor fi premiate cele mai frumoase standuri apicole.
Ş.C.: Vă dorim ca şi anul viitor, acest
târg să fie o reuşită!

O.I.Ş.:Şi noi ne dorim ca această manifestare să dăinuie în timp, în interesul atât al
apicultorilor cât şi al consumatorilor de produse apicole. Cu atât mai mult cu cât, suntem
la momentul iniţiativei de a ne asocia într-o
asociaţie a producătorilor de miere din zona
Sighişoarei. Doamne-ajută

nitologi care au afirmat că inima vrăbiilor nu
rezistă la un zbor mai lung de trei minute şi
ar muri dacă ar fi silite să o facă. Cu mare tamtam s-a stabilit o zi şi o oră când toată suflarea
chinezească în frunte cu şeful statului şi înarmată cu tot ce se putea găsi pentru a face zgomot trebuia să facă o gălăgie de nedescris, să
sperie vrăbiile şi să le ţină în zbor mai mult de
trei minute. Ziua avea să fie numită „Ziua
uciderii vrăbiilor” şi, fără doar şi poate, recolta
de orez nu avea să mai fie afectată. La cules
însă s-a constatat că lipseau 10% din recoltă !
Vrăbiile mâncau orez dar mâncau şi insecte
dăunătoare. Şi s-au trezit că trebuie să importe vrăbii! Povestirea are un succes de-

sensibilizare pe care o vezi la occidentali pentru a proteja mediul. Pe de altă parte, românul, orbit de frumuseţile de consum a
ajuns, în mare proporţie să ignore frumuseţea
naturii. În general omul care trăieşte în natură
nu-i apreciază frumuseţea ci abia după un
moment de ruptură cu ea o priveşte cu alţi
ochi. Citadini la prima generaţie, românii,
fascinaţi, cum spuneam, de mărfurile moderne, sunt adesea insensibili la frumuseţea
naturii şi, totodată la urâţenia poluării. Chiar
dacă o văd şi îi nemulţumeşte, nu o conştientizează, ci preferă să o ignore, să fugă de ea şi
să-şi îngrijească spaţiul privat. Angajaţii care
se ocupă de problemele poluării, chiar dacă

osebit şi le fixează copiilor în minte problema
pe care o înţeleg mai târziu. O carte cu povestiri ecologice pentru orele de dirigenţie ar
ajuta mult. Sensibilizarea tinerilor e cât se
poate de importantă însă vizând un termen
lung.
Pe termen scurt însă problema e mai
spinoasă. România a devenit o ţară de consum fără însă a avea know-how-ul şi mijloacele de păstrare a unui mediu curat dar şi acea

nu sunt serioşi sau mai ales dacă sunt serioşi
se izbesc de un zid de indiferenţă. Într-o ţară
covârşită de problemele săraciei, ecologia
pare a fi un moft care nu interesează, de fapt,
pe nimeni. Cei care ştim însă că poluarea
poate duce la probleme de supravieţuire pe
Terra, că această coajă vie a planetei pe care
ne ducem viaţa, poate fi afectată în asemenea
măsură încât să devină un spaţiu ostil vieţii
suntem în situaţia, uşor ridicolă, de a ne lupta

cu morile de vânt.
Îmi vine să râd de mine însumi pentru că,
pasionat fiind de fotografie în ultimii ani, îmi
străbat cât de des colţul de pădure în care fac
fotografii dar, am constatat că nu sunt singurul om cu hobby din acea pădure. Trecând
aproape zilnic, descopăr urmele celor care au
ca hobby furatul lemnelor, şi anume pet-uri
de tot felul în care îşi aduc băutură, probabil
pentru a-şi linişti mustrările de conştiinţă, mă
gândesc. Cum pet-urile sunt nemuritoare,
m-am trezit că mă deranjau şi estetic, dar
chiar şi în luarea fotografiilor. Conştient că
par ridicol, m-am apucat să le adun pe rând
şi le-am îngrămădit într-un loc la marginea
pădurii şi în ideea de a-i sensibiliza pe cei care
se plimbă pe-acolo. Mă gâdesc că, dacă voi
reuşi să fac expoziţia de fotografii, între
pozele frumuseţilor pe care le-am descoperit
aş pune şi o fotografie, doar una, cu mizeriile
adunate. Contrastul frumos-urât (poluat)
poate sensibiliza prin şocul provocat.
Daca o persoană poate face ceva şi se străduieşte să facă, solidarizarea ar putea face
mult mai mult. Importantă ar fi însă o logistică foarte clară şi nişte mijloace adecvate. Ar
fi foarte necesară o hartă a poluării României.
Există grade de poluare şi acestea ar trebui
marcate cu culori diferite. Harta României ar
trebui făcută după sistemul Google Earth şi
interactivă pentru a se putea marca „sit-urile”
poluate. Pe de altă parte ar trebui cointersate
persoane, aici mă gandesc la tineri, care ar
putea obţine un mic câştig adunând şi depozitând în locuri speciale materialele poluante.
O caravană a curăţeniei ar putea contribui la
descongestionarea de obiecte poluante. Important ar fi un simbol şi un slogan cum ar fi,
poate: „Dumnezeu a făcut o lume curată!”
Problema poluării e mai profundă decât
cea a curăţeniei exterioare. „Omul modern nu
e numai străin de sine, spunea Mircea Eliade,
este în acelaşi timp străin de natură”. Există o
poluare lăuntrică, o înstrăinare sufletească, ce
ne împiedică să mai simţim natura, să ne
pătrundem de propia noastră naturalitate şi
să înţelegem că doar aici e casa noastră, pe
această coajă vie a planetei ce ne-a dat viaţă.

prof. Marius Iosif

E paradoxal cum România, una din cele
mai frumoase ţări ale Europei e, poate, cea
mai murdară dintre toate. Te întrebi de ce
oare. Un răspuns ar fi acela că ţara e murdară
fiindcă e murdară. Ce se ascunde sub tautologia aceasta ? Un adevăr psihologic şi anume
ca acolo unde este murdărie nu poţi şi nu
simţi nevoia să păstrezi curăţenia. Şi ca o
dovadă e ceea ce s-a întâmplat, cu mulţi ani
în urmă în România comunistă. Într-unul din
oraşele reşedinţă de judeţ se construise un
frumos pasaj pietonal cu nişte mari vaze de
beton cu flori. Adus spre a fi certat pentru
aceasta în faţa unor activişti de partid, arhitectul s-a apărat şi, la afirmaţia că toate florile
vor fi a doua zi rupte, a răspuns: „Vă garantez
că nu, dar cu o condiţie: Să se măture zilnic!”
Ştia arhitectul ce ştia. Şi într-adevăr, măturându-se zilnic, florile erau neatinse. Le-am
văzut cu ochii mei. Nu cred că există oameni
cărora să le placă murdăria şi totuşi e foarte
uşor să acuzi în bloc, să-i numeşti necivilizaţi,
aruncând toată vina pe ei. Nu prea cred în educaţia teoretică în care se explică şi iar se explică. Există totuşi moduri mai subtile, indirecte de a explica. Profitând de vreo problemă ecologică dintr-o lecţie obişnuiesc să
le povestesc elevilor mei cum şi-au omorât
chinezii vrăbiile. Aflând că vrăbiile ar mânca
5% din recolta de orez, conducerea de partid
a hotărât stârpirea lor. Au fost consultaţi or-
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FESTIVALUL-CONCURS DE FOLCLOR
”ȚARA CÂNTECELOR MELE”
-EDIȚIA A IV-A, SELEUȘ-09.11.2014

Tradiția organizării la Seleuș a festivalului
de folclor ”Țara Cântecelor Mele” este expresia împlinirii unei datorii pe care o are
școala și societatea civilă, pentru valorificarea folclorului muzical și coregrafic, spre
a fi păstrat la loc de cinste în cultura și sufletul românilor. Dorim ca și această ediție să
se contureze ca o reuniune artistică reușită,
o sărbătoare a românilor cu mic, cu mare,
prin cântec și joc popular.
Organizatorii festivalului sunt: Asociația
Cultural-Folclorică ”Țara Cântecelor Mele”,
Primăria Comunei Daneș, Consiliul Local
Daneș, Asociația ”Pe Mureș și pe Târnavă”
și Școlile Generale din Seleuș, Daneș și Criș
(Gimnaziul de Stat ”Cornel Regman”).
Concursul este deschis artiștilor amatori,
soliști vocali,soliști instrumentiști, grupuri
vocal-folclorice și ansambluri folclorice din
școli, licee, cămine culturale, asociații și
cluburi ale copiilor, având vârste cuprinse
între 6 și 18 ani.
În festivalul-concurs există patru secțiuni:
soliști vocali; soliști instrumentiști; grupuri
vocal-folclorice;dansuri populare pe cate-

gorii de vârstă. Concurenții vor veni din
județele: Mureș, Harghita, Sibiu, Olt, Alba
și Cluj. Orchestra festivalului va fi compusă

tului popular, începând cu orele 14:00, de
la Podul Târnavei Mari, dintre Daneş şi Seleuş. Prezenţa concurenţilor la paradă este

din profesioniști din mai multe zone ale
țării.
Festivalul va fi precedat de o paradă a por-

obligatorie.
Festivalul-concurs va începe duminică,
09.11.2014, începând cu orele 15:00 şi se

va desfăşura la Căminul Cultural din Seleuş,
comuna Daneş, judeţul Mureş.
În continuarea concursului se va desfăşura
un spectacol de gală, susţinut de personalităţi ale folclorului românesc. Preşedintele şi
vicepreşedintele juriului vor fi personalităţi
ale folclorului românesc.
Clasificarea interpreților participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea
interpretării, de autenticitatea şi de valoarea
artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular ale concurenţilor. Se vor acorda premii
I, II, III şi menţiuni (diplome şi trofee), pentru fiecare secţiune, pe categorii de vârstă în
parte.
Parteneri media ai evenimentului sunt:
Radio România Antena Satelor, Radio TgMureş, Ştii TV, TV AS, Târnava TV, Radio
Son Sighişoara, Opinia Mureşeană, Jurnalul
Sighişoara Reporter, NOVA TV şi Actualitatea Dănăşeană.
Vă aşteptăm cu mare drag!

director festival-Ştefan Costea
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În general, pentru scriitorii care au practicat aforismele, aceste producții au rămas
undeva în zona periferică a operei lor și au
putut fi ignorate fără știrbirea imaginii de
bază. Acesta este și cazul majorității scriitorilor aparținând Cercului Literar de la Sibiu
(sau al unor apropiați ai acestora), la care s-a
manifestat atracția de sorginte clasicistă, spre
literatura cu specific paremiologic. Calambururi, maxime, cugetări, adagii, sentințe, s-au
simțit atrași să scrie Radu Stanca (Aforisme
pentru un actor tânăr și Alte aforisme în Acvariu), I. Negoițescu (Aforisme ad usum Delphini în Moartea unui contabil și File de
carnet în Viața particulară), Ștefan Aug.
Doinaș (1987-Anul aforistic în Mai-mult-caprezentul), Dominic Stanca (secțiunea Carnet în Timp scufundat), Cornel Regman
(Reflexii și reflexe), Ion D. Sîrbu (Din
cugetările lui Gary), Arthur Dan (Mituri
căzute. Din jurnalul unui psihiatru), Virgil
Nemoianu (Simptome).
Poate cel mai cunoscut aforist dintre cerchiști rămâne Cornel Regman, el manifestând un interes constant pentru aceste jocuri
ale minții pe care le prețuia suficient încât să
le adune cu grijă într-un volum; pe acest teren, criticul își câștigase o adevărată faimă,
lucru recunoscut de apropiați, precum și de
exegeți ai grupării cerchiste: „Ca să desfidă
prejudecata «regățeană» că ardelenii ar fi
greoi, fără umor și nepricepuți la jocuri de cuvinte, el a cultivat calamburul, câștigându-și pe
terenul lui lunecos o adevărată reputație, cum
o avusese înainte brăileanul Oscar Lemnaru.”1
Despre pensée-urile lui Cornel Regman,
doamna Zorina, soția criticului, mărturisește
că autorul le acorda mare atenție (2) și chiar
dacă aceste texte erau rodul unor asocieri
spontane (sau tocmai de aceea), criticul revenea asupra lor cu migală, cuvântul fiind „cântărit” și „șlefuit” astfel încât jubilația celui care
născocise vorba de duh să se transmită cât
mai fidel cititorului. Dovezi aleimportanței
pe care Cornel Regman o acorda aforismelor
sunt atât împrejurarea că autorul ar fi dorit o
reeditare a volumului Reflexii și reflexe (însă
timpul nu a avut suficientă răbdare pentru ca
autorul să o poată vedea), cât și felul în care
se străduia să fixeze unirea fulgurantă a unor
Peşti (20 februarie – 20 martie)
Este o perioadă liniştită, fără prea
multe probleme. Totuşi în prim plan pare să fie
dorinţa de a face schimbări şi de a conduce noi
activităţi. Rezistenţa fizică este scăzută, aşa că se
impune atenţie la eforturile fizice şi excesele de
orice fel. În plan sentimental este linişte şi multă
armonie.
Berbec (21 martie – 20 aprilie)
Vor fi foarte dinamici, activi, plini de
iniţiative, iniţiind proiecte noi sau declanşînd
transformări importante în viaţa lor profesională. Este important să caute cele mai potrivite
metode pentru a se face auziţi şi înţeleşi, chiar
dacă provocările de a riposta sunt foarte mari.
Viaţa sentimentală este intensă şi importantă
pentru că reprezintă sursa de energie pentru
aceşti nativi.
Taur (21 aprilie – 20 mai)
După multe frămîntări şi incertitudini, apar soluţiile cele mai avantajoase pentru
aceşti nativi. Cu siguranţă se vor concentra pentru realizarea unor parteneriate pe termen lung
şi pentru a stabili relaţii sentimentale profunde
şi de durată. Problemele casnice le ridică cele
mai multe dificultăţi.
Gemeni (21 mai-21 iunie)
Se vor hotărî să finalizeze multe idei
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cale), aforismele produc deliciul cititorului
prin subtilitate („‒Știți cine a mai rămas în
Germania?-Caragiale, în 1905”4), prin ironia
întoarsă deliberat chiar împotriva celui care o
produce („Regman: satirul duhului său”5),
prin malițiozitate („Unii critici se pun singuri
în poziție critică, iar dintre poeți mulți se
dovedesc versatili”6), prin hazul cu care sunt
taxate prețiozitățile ori sunt înfățișate activități
care de obicei presupun sobrietate și o anumită morgă („Un nebun-poetul-aruncă o piatră în apă și zece hermeneuți sar după ea”1).
Impresia de ansamblu este că tăvălugul
umorului regmanian, indiferent ce zone conexează („Înjurăturile românești cu trimitere
fac parte din mătalimbaj”2) antrenează irezistibil orice spirit sensibil la subtilitățile limbii
și prin aria lor de cuprindere acestea surprind
și etichetează metehne cu perfectă valabilitate
actuală („De când cu plagiatele astea, regula
clasică a celor trei unități ar trebui modificată,
introducându-se încă una: unitatea de autor”)3. Așadar, o invitație la o lectură incitantă,
căci umorul din Reflexii și reflexe, bonom sau
acid, sclipitor și plin de savoare, încântă și,
vorba lui I. D. Sîrbu, mai ales, vindecă!
Prof. dr. Maria Chețan

termeni.
Disocieri interesante între persoanele cu
apetit pentru producerea de aforisme stabilește Al. Paleologu (1), care deosebește oamenii de spirit, duhliii și hâtrii, ultimele două
categorii având o seamă de trăsături comune;
același eseist realizează o încercare de grupare
a textelor regmaniene cu caracter gnomic
cuprinse din Reflexii și reflexe, apreciind că în
volum se află aforisme, observații demoralist,
vorbe de spirit, șolticării și calambururi(2),
râsul produs de acestea fiind liantul tuturor.
Surprinzând lapidar esența aforismelor

(cu atât mai mult cu cât stilul aprecierilor reproduce spiritul textelor comentate), un fragment de scrisoare a lui I. D. Sîrbu se constituie într-o adevărată emblemă a umorului
regmanian: „[...] – consider că Regman poate
fi servit și ca medicament: împotriva prostiei,
diabetului, tristeților postalcoolice; ‒ o pagină
din Regman reface umorul cerchist, deschide
pofta de lectură, vindecă de filistinie [...]”3.
Grupate la a doua ediție în câteva capitole
sugestive pentru tematica lor (D'ale epocii de
aur, D'ale tranziției, D'ale scriitorilor și artiștilor, Existențiale, Istoricale, Moftologi-

care trenau sau erau permanent amînate. Practic
sunt susţinute toate activităţile legate de studii,
cercetare sau comunicare. Tensiunile cele mai
mari apar în zona profesională, cel mai probabil
din cauza unor situaţii incerte sau confuze. În
plan sentimental se impune mult tact mai ales în
prima parte a lunii noiembrie.
Rac (22 iunie-22 iulie)
Apar numeroase oportunităţi, dar care
sunt dificil de concretizat din cauza indeciziei,
dar mai ales din teama de a nu pierde sau din

Fecioară (24 august – 22 septembrie)
Nativii sunt destul de slăbiţi din punct
de vedere fizic, fiind indicat să evite excesele de
orice fel. Altfel se poate spune că este semnul zodiacal vizat de a face transformări dar mai ales
sub imboldul autocriticii. În schimb la capitolul
comunicare stau excelent, reuşind să aibă relaţii
armonioase şi linişte sufletească.
Balanţă (23 septembrie – 22 noiembrie)
Este o perioadă excelentă pentru toate

Horoscopul lunii noiembrie
graba de a se elibera de anumite conjuncturi
aparent nefavorabile, care îi determină să facă
paşi înapoi. Este o perioadă importantă în care
iniţiativa şi determinarea sunt extrem de valoroase.
Leu (23 iulie – 23 august)
Urmează o lună dinamică, cu multe
tensiuni dar şi reuşite. Nativii vor avea provocări
de natură a le stimula curajul şi capacitatea de a
se detaşa de tot ce nu le este necesar. La capitolul
sentimental stau foarte bine şi se pot bucura de
clipe extrem de romantice şi frumoase.

proiectele materiale. Şansele, oportunităţile şi
propunerile vin din mai multe direcţii. Secretul
este de a reuşi să facă cele mai potrivite alegeri,
dar şi în timp util. Din punct de vedere sentimental este o perioadă mai puţin tulbure dar la
fel de bulversantă.
Scorpion (23 octombrie – 22 noiembrie)
Au loc multe evenimente, dar şi multe situaţii profitabile. Secretul reuşitei constă în rapiditatea de mişcare dar şi de tactul cu care sunt
aplanate conflictele şi neînţelegerile. Din punct

1. Ovid S. Crohmălniceanu, Klaus Heitmann, Cercul Literar de la Sibiu și influența
catalitică a culturii germane, Ed. Universalia, București, 2000, p. 409. 2. Zorina Regman, Râsul
eliberator – Cornel Regman: Reflexii și reflexe –
Aforisme vesele și triste, în Sanda Cordoș (coordonator), Spiritul critic la Cercul literar de la
Sibiu, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, pp. 172173. 3. Paleologu, Anecdota primează! în Cornel
Regman, Reflexii și reflexe – Aforisme vesele și
triste -, Ediția a doua revăzută și adăugită. Îngrijirea textelor, notă asupra ediției și notă bio-bibliografică de Ștefăniță Regman, Cuvânt înainte de
Alexandru Paleologu. Postfață de Emil
Hurezeanu, Ed. Curtea Veche Publishing, București, 2011, pp. 7-8. 4. Al. Paleologu, Anecdota
primează! în Cornel Regman, Reflexii și reflexe –
Aforisme vesele și triste -, ed. cit., p. 9. 5. I.D.
Sîrbu, Scrisoare către I. Negoițescu, în Cornel
Regman, Reflexii și reflexe, ed. cit., p. 11. 6. Cornel Regman, Reflexii și reflexe – Aforisme vesele
și triste – ed. cit., p. 24. 7. Idem, op. cit., p. 89 8.
Idem, ibidem, p. 70.
de vedere sentimental pot apărea provocări, dar
care pot fi depăşite cu uşurinţă. Se impune curajul şi luciditatea în acţiune.
Săgetător (23 noiembrie – 21 decembrie)
Există multă agitaţie şi sunt presiuni foarte
mari pentru a se finaliza acţiuni, sau activităţi,
tocmai pentru a se face loc pentru altele noi.
Rezistenţa fizică este destul de scăzută. iar
nevoia de odihnă este mare. Sentimental este
nevoie de prudenţă, sinceritate şi respect în relaţia cu partenerul de viaţă.
Capricorn (22 decembrie – 20 ianuarie)
Este o lună în care acţiunea şi munca sunt la
ordinea zilei, ele aducînd şi satisfacţii pe măsură.
În plus nativii acestui semn trec prin perioade în
care apar transformări neaşteptate şi evenimente
surprinzătoare. În plan sentimental este acalmie
sau chiar o stare de indiferenţă, de blazare.
Vărsător (21 ianuarie – 19 februarie)
Subiectele la ordinea zilei sunt relaţiile. Este posibil ca acest capitol din viaţă să necesite mult consum nervos şi emoţional. Din acest
motiv poate exista destulă confuzie în acţiuni şi
chiar pot apare pierderi din cauza neatenţiei.
Atenţie la relaţiile cu oamenii legii şi la respectarea normelor sociale.
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HALLOWEEN-SĂRBĂTOAREA DRACILOR

Haloween-ul este sărbătorit în fiecare an,
în ultima noapte din luna octombrie. Este

noaptea în care fel de fel de personaje prind
viaţă. Scheleţi, zombi, vrăjitoare, drăcuşori,
vampiri, costume dintre cele mai înfricoşătoare, dar şi dovleacul cioplit, sunt vedetele
sărbătorii. Acest lucru nu are nici cea mai
mică legatură cu tradiţia românească şi nu
este nici un obicei creştin. Din contră! Copiii
sunt învăţaţi să se împrietenească cu dracii şi
cu vrăjitoarele! Mai apoi, să nu se ducă la
preot şi la biserică! Vă întrebăm , ca părinţi:
ce-aţi zice dacă fiul sau fiica dumneavoastră
ar veni într-o zi acasă şi v-ar spune: “Azi mam împrietenit cu un drac!” Pentru că, să
ştiţi, sub aspect spiritual, riscul este enorm!
Mai mult, odată dobândiţi, astfel de “prie-

teni”, ei vor avea grijă ca, încet, încet, să fie
stăpâni pe viaţa noastră, să ajungă să ne subjuge cu totul şi să nu ieşim, câtuşi de puţin,
din sfera lor de influenţă! Biserica consideră
Halloween-ul sărbătoarea dracilor, prilej în
care creştinii uită de sfinţenia chipului lui
Hristos şi adoptă chipul căzut al lui Satana.
material prezentat de Ştefan Costea

MICA PUBLICITATE

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ MUREȘ,
PROPUNE UN CERC PILOT ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII SECȚIEI DE ICONOGRAFIE TRADIȚIONALĂ ( PICTURĂ PE STICLĂ ȘI PICTURĂ PE LEMN).
ACEST CURS VA AVEA UN ROL DE INIȚIERE ȘI PERFECȚIONARE A IUBITORILOR ARTEI ICONOGRAFICE DUPĂ UN MODUL PROFESIONIST. ÎN
CADRUL CURSULUI SE VOR PUNE BAZELE DESENULUI, PRINCIPIILOR
COMPOZIȚIONALE ȘI CROMATOLOGIEI. CURSANȚII VOR BENEFICIA DE
PARTICIPĂRI LA EXPOZIȚII, TABERE DE GRUP CU REALIZĂRILE LOR.
Înscrierile se fac la sediul instituției Secția Școala de Artă, P-ţa Trandafirilor,
nr 5 pe baza cererii
Probă de examen: Desen după model / portofoliu de lucrări icoane
Relații suplimentare: 0265236970, 0759071591
e-mail: cbogatean@yahoo.com

Întreprinderea Individuală Gavrilă Ionela a deschis

MAGAZIN DE FURAJE
în loc. Daneș, nr. 443, după Școală. Comercializăm furaje
concentrate, premixuri, înlocuitori lapte, aditivi furajeri,
semințe, tărâțe, porumb, grâu, calciu furajer, ș.a.
VĂ AŞTEPTĂM CU PREŢURI PROMOŢIONALE.

IMOBILIARE
VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de
1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMAlui. Informaţii la tel. 0757309282. Preţ negociabil.
CUMPĂR teren agricol sau pășune, minim
1 ha, între Daneș și Criș. Telefon: 0744203801
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 negociabil. 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 telefon 0265762035.
VÂND casă în Seleuş, nr. 454 . Tel: 0766639.823.
VÂND pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la telefon: 0745-622.880
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753681082.
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
VÂND rochie de mireasă SOTTERO AND
MIDGLEY, ,,Tip Sirenă”, mărimea 36, preţ 1.000
lei. Informaţii la tel: 0752071307
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Telefoane utile

Poliția Daneș0265 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)
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, asigurări de RĂSPUNDERE CIVILĂ profesională, asigurări medicale MALPRAXIS, asigurare privată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii
la tel. 0749 819322, Daneş.
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare 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.
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Casă de
piatră!...

Şcoala Gimnazială ,,Cornel Regman”
din Daneş îmbracă haine noi, deoarece la
sfârşitul lunii noiembrie a.c. se sărbătoreşte ,,Ziua şcolii”. Tot anul acesta, pe
28 noiembrie, se împlinesc 95 de ani de

DIVERSE
Un nou început este întotdeauna un
motiv de sărbătoare. Prilej de sărbătoare a
fost şi în ultima sâmbătă din luna septembrie,
când frumoşii miri Melinda şi Adrian şi-au
unit destinele în faţa Sfântului Altar al Bisericii Ortodoxe "Sf. Nicolae" din Daneş, cu-

nunia civilă având loc la Oficiul Stării Civile
al Primăriei Comunei Daneş iar "ospăţul" la
Restaurantul Dracula. Pentru cei care nu ştiu,
mirele Adrian este unul dintre cei doi fii ai
distinsei familii Gaşpar din Daneş (tatăl-inginer agricol iar mama-învăţătoare). La fel ca
şi fratele lui, Adrian Gaşpar lucrează în cadrul
Poliţiei Române. Sunt doi fraţi care dau do-

vadă de o bună educaţie şi creştere, cărora nu
le lipsesc "cei şapte ani de-acasă". Le dorim
tinerilor miri ca mulţi ani de-acum înainte iubirea să le fie martoră. Şi să nu uite, că în viitorul imediat apropiat, să-i facă pe părinţi
bunici iar pe bunici, străbunici! Casă de piatră, fericită şi îndestulată!
starostele nunţii-Ştefan Costea

Toamna la școală dănăşeană

acestui an este finalizarea lucrărilor la sala
de festivităţi situată în curtea şcolii, unde
se pot organiza evenimente şi diverse activităţi extraşcolare.
Desigur, putem vizita toate acestea în
orice zi, dar parcă cea mai importantă este
ziua şcolii, atunci fiorii amintirilor ne vor

vii au împodobit cu mare drag clasele şi
holurile şcolii.

la naşterea criticului literar Cornel Regman, iar corpul didactic împreună cu ele-

Şi precum zicea regele Ferdinand I:
,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce

La sfârşitul lunii octombrie a.c., Şcoala
Gimnazială ,,Învăţător Stroiescu Ioan” de la
Criş a organizat ,,Carnavalul toamnei”. Elevii
şi profesorii au confecţionat diferite obiecte
tradiţionale din ştiuleţi şi coceni de porumb,
bostani, flori şi trestie.
Evenimentul ne transmite prin imagini
mirosul de frunze ruginii, freamătul lanurilor
la cules, veselia şi cântecele de voie bună:

de O. Goga
Toamna
Văl de brumă argintie
Mi-a împodobit grădina.
Firelor de lămâiţă
Li se usucă rădăcina.
Peste creştet de dumbravă
Norii suri îşi poartă plumbul
Cu podoaba zdrenţuită

domneşte într-însa”, tot aşa şi noi, să trecem pragul şcolii în această lună şi să descoperim spiritul care îi ajută pe elevi să
devină mai înţelepţi, mai puternici şi mai

educaţi pentru marea încercare – viaţa.
Învăţătorii, profesorii şi elevii şcolii
din Daneş au depus o muncă asiduă pentru a putea primi oaspeţii atât în sălile de
cursuri, în muzeul de la parter cât şi în
celelalte încăperi. Una din realizările

împresura şi vom avea în gând imaginea
şcolarului din noi. Uniforme, cordeluţe,
batistuţe, carnete şi note, extemporale şi
pauze, vacanţe şi mai apoi şcoala vieţii.
Lucia Bichiş

Carnavalul toamnei la Criş
Tremură pe câmp porumbul.
Şi cum de la miazănoapte
Vine vântul fără milă,
De pe vârful şurii noastre
Smulge-n zbor câte-o şindrilă.
De viforniţa păgână
Se-ndoiesc nucii, bătrânii,
Plânge-un pui de ciocârlie
Sus pe cumpăna fântânii.
Îl ascult şi simt subt gene
Cum o lacrimă-mi învie:
-Ni se-aseamănă povestea,
Pui golaş de ciocârlie.

E plăcut să vedem cum mâinile muncitoare ale copiilor noştri pot creea cu dibăcie
lucruri interesante, îndemnaţi îndeaproape
de oameni deosebiţi, care îi călăuzesc pe drumul cel bun. Culorile toamnei ne încălzesc
sufletul şi mintea, ne bucurăm de roadele
pământului pentru iarna ce va veni şi care trebuie să ne găsească cu cămările pline.
Sunt foarte actuale şi adevărate cuvintele
scrise de Martin Luther, şi anume: ,,Acolo
unde şcolile prosperă, totul prosperă.”
Dumnezeu a binecuvântat România şi cu
toţii trebuie să trăim liniştiţi şi împliniţi în
,,Grădina Macii Domnului”, aşa cum a numito Papa Ioan Paul.
Lucia Bichiş

