
“Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce
faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate”. 

(Albert Einstein)
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Despre dănășeni: episodul 2
Dan Mardan în ,,Joc de

umbre şi lumini”
Constantin Horia
Alupului-Rus

Profesorul, jurnalistul
și scriitorul Horia Con-
stantin Alupului Rus a
făcut studiile liceale la
Liceul "Mircea Eliade"
din Sighişoara. După
armată, în anul şcolar
1964 /1965 a fost pro-
fesor suplinitor la
Şcoala din Criş, co-

muna Daneş. În timpul liceului și-a petrecut
multe vacanţe la familia Suciu. Sighişoara şi
Daneşul sunt locurile unde, spune el, se simte
”mereu acasă”.

amănunte în pagina 12

Dan Mardan, după mamă
originar din Daneş, s-a născut
la Cluj, iar în prezent este sta-
bilit în SUA. Vacanţele şi le
petrecea la Daneş, la bunicii
lui, Ana și Nicolae Bendor-
feanu de pe Căpătui. Scri-
itorul a debutat cu volumul
de proză „Popa Sever” apărut
la Editura Eikon în anul
2013, prezentat în episodul 1.  

Lucia Bichiș
amănunte în pag. 12

Postul Mare, numit în
Ortodoxie „mica înviere” şi
„dumnezeiescul stadion al 
înfrânării”, este un timp
prielnic de pregătire
duhovnicească în vederea 
întâmpinării cu vrednicie a
sărbătorii Sfintelor Paşti.
Toate actele liturgice din
această perioadă ne reve-
lează adevărata calitate a
vieţii spirituale în Hristos... 

amănunte în pag. 4

Despre Postul Mare cu
Î.P.S. Irineu
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Am o plîngere serioasă împotriva unor
agresiuni grosolane, care ne injectează clipă
de clipă picături otrăvite în ochi, în minte şi
în suflet. Cui mă plîng, nici eu nu ştiu, acum,
cînd toate au luat-o razna, iar mizeria ne este
servită pe post de mic dejun, prînz şi cină.
Site-ul care ne sare automat în ochi atunci
cînd ne decuplăm de la e-mail, este vorba des-
pre „Yahoo România”, ne trage cîte o palmă
dureroasă nouă, doamnelor, care mai avem
bunul simţ şi ruşinea la cote normale. Mi se
face greaţă de anumite titluri mizerabile, pre-
luate de pe reviste de doi bani, cum ar fi: „Is-
toria vibratoarelor”, „Cinci metode care te
duc la orgasm”, „Cele mai bune poziţii pentru
orgasm”, „De ce bărbaţii mimează orgasmul”
et caetera. Astfel de articole produc silă, nu
interes. Dansul la bară, sexualitatea la vedere
şi pornografia cu noua ei brutalitate, sînt o
sumă dramatică de exhibiţii, care nu-şi au
locul într-o societate cu capul pe umeri. Ge-
ne raţia aceasta, hrănită cu de-a sila din pro-
priile vicii şi slăbiciuni, din violenţă şi ruină,
trebuie să se trezească la realitate. Societatea
la vedere ar trebui să fie un loc de siguranţă
publică şi moralitate, un loc-oglindă unde să
fie proiectate doar aspecte educative. Ex-
hibările mîrlăneşti trebuie închise în spaţii er-
metice, nu afişate în apele internetului,
accesibile şi minorilor.

Nici prea titrat, nici cu o profesie la bază

Dar, să revenim la ciobanii şi oile noastre.
Că e de bine sau e de rău numirea lui Eduard
Hellvig la cîrma S.R.I. nu vom şti prea curînd.
Dacă Preşedintele României n-a consultat
axa Washignton-Berlin, iar numirea lui Hel-
lvig ar fi parte din pachetul de datorii faţă de
sponsori, atunci, se cheamă că a înţărcat
bălaia. Ar fi vorba de încă un buştean doborît
sub pretextul copacilor smulşi de inundaţiile
şi viitura arestărilor din ultimul timp. În con-
textul vasalităţii faţă de imperiile hiperactive
ale Occidentului, era firesc să-ţi consulţi
stăpînii care ţi-au întins o mînă în competiţia
cîştigată. Nici prea titrat, nici cu o profesie la
bază (a se vedea că un curs de cîţiva ani, trei
parcă, la o universitate, plus nişte cursuri
politice de vară, sînt cuiburi născătoare de
politicieni cu capul în nori), din postura de
şomer de lux, Eduard Hellvig a făcut un salt
acrobatic tocmai în fruntea Serviciului
Român de Informaţii, una dintre cele mai im-

portante pîrghii în administrarea statului.
Dacă sistemul de învăţământ, metamorfozat
cu intenţii criminale, produce doar semianal-
fabeţi cu diplome de alfabeţi, de unde să
scoatem guvernanţi sau oficiali de calitate?
La conducerea României s-a rotit perpetuu
acelaşi profil de politician care şi-a dat pan-
talonii jos la comandă sau şi-a ridicat generos
fusta, cu plecăciune şi smerenie, în faţa „valo-
rilor” occidentale!

După cîte vedem de ani şi ani de zile, a te

remarca, azi, în politică, înseamnă a frauda şi
a-ţi face stagiul după gratii. În acest ritm al in-
versării acute şi dureroase a valorilor româ-
nismului, nu peste mult timp, copiii
românilor se vor numi în mod obligatoriu,
Klaus, Orban, Helga, Merkel, Hellvig, Marko
Attila, acesta din urmă fiind numele deputa-
tului fugar, care se ascunde în Ungaria după
ce Camera Deputaţilor a dat aviz de arestare
preventivă din luna decembrie a anului tre-
cut, iar M.A.E. s-a spălat pe mîini.

Se impune pentru români un
salariu  minim pe Uniunea Europeană,
dacă tot vorbesc despre drepturi şi 
obligaţii nediscriminatorii

Efectiv, pe Eduard Hellvig l-a căutat
norocul pe acasă, avînd în vedere că în 2009,
absolvent ca bursier Sörös al unor cursuri
speciale, a solicitat acordarea de ajutor de
şomaj din partea statului român, pentru că nu
şi-a putut găsi un loc de muncă. Păi, cred şi
eu! Cum să-şi găsească loc de muncă în baza
unei şcoli politice? România are nevoie de
medici, profesori, ingineri, arhitecţi, munci-
tori, oameni de ştiinţă, nu de prăsirea şi în-
mulţirea la infinit a unei clase politice
degenerate. O analiză a declaraţiilor de avere
a celor 59 de foşti parlamentari care au soli-
citat ajutor de şomaj, printre care şi Eduard
Hellvig, arată că mulţi dintre ei fac parte din
categoria şomerilor de lux, cu conturi consis-
tente în bănci şi acţiuni la diverse firme
aducătoare de venituri. Rogu-vă, gîndiţi-vă la
un român muncitor, al cărui loc de muncă a
fost desfiinţat şi care va primi o îndemnizaţie

de şomaj de 500 de lei pe lună, timp de nouă
luni. Din ce trăieşte bietul român, cînd numai
întreţinerea la bloc pe timp de iarnă se ridică
la 400 de lei pentru un apartament modest?
Dar un ţăran cu o pensie de 400 de lei  cum
supravieţuieşte? Europarlamentarii care
reprezintă România la curţile de neînduple-
cat ale Uniunii ar trebui să propună pentru
români un salariu  minim pe Uniune, dacă tot
vorbesc despre drepturi şi obligaţii nedis-
criminatorii. Guvernanţii noştri acceptă

condiţiile abuzive ale infamei dictaturi F.M.I.,
în faţa căruia dă raportul cu slugărnicie şi
umilinţă. Nu prea înţeleg cum devine „ces-
tiunea”: sîntem integraţi în Uniunea Euro-
peană, dar F.M.I.-ul dictează? Cîţi stăpîni are
România? A cui colonie sîntem? Măcar să
ştim şi noi.  Muncitorii calificaţi şi necalificaţi
care lucrează în condiţii grele, uneori inu-
mane, clasa mijlocie care lucrează cîte 12 ore
pe zi, intelectualii, medicii, profesorii ar tre-
bui plătiţi cu mii de euro pe lună.

Auzim cum se cioplesc ţepele! Poporul
nu poate fi sabotat la nesfîrşit!

Un fapt m-a şocat în tot acest sfert de
veac, şi anume, obrăznicia mereu crescândă
a clasei politice de a da găuri în partea de
barcă a poporului nostru, reuşind împărţirea
lui în două şi scufundarea într-o mare mă-
sură. Mă întreb, cînd oare ne-a dat nouă
mintea pe dinafară? Atunci cînd unii au intrat
în biserica „Adorarea lui Băsescu” şi au stat
prea mult în genunchi, sau acum, cînd, cu
coada între picioare, alţii sau tot aceiaşi se
ploconesc în faţa unor „sfinţi” străini, care nu
se vor trezi niciodată din revelaţia lăcomiei şi
corupţiei? Auzim cum  se cioplesc ţepele şi
vedem cum se pun în scenă piese de teatru,
actori fiind vechile lichele politice. Brambu-
reala cu arestările preventive şi eliberările de
după, nu e o întîmplare simplă. S-a dorit un
nou episod gen „ziariştii răpiţi în Irak”, în care
Băsescu şi serviciile secrete trebuiau să apară
ca salvatori, iar opinia publică să aibă mintea
ocupată. Regia aceasta nu va mai funcţiona
prea mult timp. Poporul nu poate fi sabotat
la nesfîrşit! Dacă aş fi prim ministru aş reduce
la jumătate numărul servitorilor din servicii.
România nu-şi poate permite luxul unei con-
curenţe cu C.I.A. sau F.S.B., privind numărul
de angajaţi, aceştia consumînd bani serioşi de
la buget, în timp ce  sănătatea şi educaţia tră-
iesc de pe o zi pe alta. De ce ar avea nevoie
România de atîţia servitori servili, care să
spună mereu „yes” (dar fără să iasă din sis-
tem!), în schimbul unor salarii consistente,
cînd soarta României este tranşată în spatele
uşilor închise de nedreptele şi întortocheatele
politici Washington-Bruxell & Co?
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2 ANALIZĂ ŞI OPINIE

Câţi stăpâni are România?
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În fiecare an, la 24 Ianuarie, unii poate
ne mai amintim cu emoție și mândrie de
mărețul act al Unirii Principatelor Române
prin care s-au pus temeliile statului român
modern. Actul Unirii e împlinirea visurilor
marilor noștri voievozi, Mircea cel Bătrân,
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul s.a. Minu-
nea lui Dumnezeu este faptul că am rezistat,
în ciuda tuturor vicisitudinilor, ca și națiune,
pe aceste meleaguri binecuvîntate de Dum-
nezeu. Pământul pe care călcăm și bucata de
cer de deasupra noastră cred că ne-au fost
hotărâte De Sus. Noi, românii, putem spune
că am fost binecuvîntați de către Marele
Creator să avem o patrie minunată, o limbă
dulce și frumoasă, bogății spirituale și ma-
teriale de care alte popoare nu beneficiază.
România,”Grădina Maicii Domnului”, așa
cum a mai fost denumită, este casa noastră,

pentru independența și libertatea căreia
înaintașii noștri și-au dat chiar viața. Idealul
de veacuri al poporului român a fost acela
al Unirii. Marea mea durere este aceea că
aud mereu expresii în care ardelenii îi des-
consideră pe moldoveni, moldovenii pe
olteni, oltenii pe bănățeni, românii pe cei de
peste Prut etc. Chiar dacă harta României
s-a întregit, doar Basarabia și Bucovina de
Nord rămânând două lacrimi pe obrazul
țării, noi, românii, am devenit, din păcate,
tot mai dezbinați. Oare de ce? Să fie o trăsă-
tură genetic moștenită de la daci, așa cum
spunea părintele istoriei, Herodot, că ”geto-
dacii erau cei mai viteji și mai drepți dintre
traci…dar nu erau uniți, căci dacă ar fi fost
uniți, ar fi fost vai de romani”? De aseme-
nea, se dă o interpretare greşită faptului că
turcii nu ne-au transformat în paşalâc. Nu

trebuia să facă acest lucru pentru că, ai
noştri se vindeau fraţii unii pe alţii la turci,
pentru a obţine tronul. Sfântul Constantin
Brâncoveanu a fost vândut la turci de cum-
natul său Şerban Cantacuzino, la îndemnul
soţiei sale, pentru a obţine tronul. Se pare
că Dumnezeu nu ne-a dat harul unității, așa
cum îl au grecii, evreii, ungurii…În schimb,
românii sunt dezbinaţi în familie, în şcoală,
în societate, la locul de muncă, în politică,
în afaceri, în diasporă etc. S-au omorât fraţii
şi neamurile între ele pentru avere, pământ,
tron, funcţii politice, afaceri etc. Se poate
vedea cât de uniţi sunt românii. 

În ceea ce privește Marea Unire dar și
”Unirea lui Cuza”, acestea s-au înfăptuit
atunci când Marile Puteri au fost interesate.

Ca să fim primiţi în așa-zisa Europă, con-
ducătorii noştri postdecembriști au semnat
tratate, prin care au renunţat la teritorii şi la
peste cinci milioane de români din Moldo-
va, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Serbia şi Slo-
vacia şi au falimentat, vândut şi distrus toată
România. Trist și adevărat…Însă noi, cu toții
poate că ar trebui să facem câte ceva pentru
comunitate, pentru obștea în care viețuim,
în așa fel încât să fim mai uniți și să fim mân-
dri de calitatea de român. Educarea senti-
mentului patriotic este foarte importantă!
Să ne iubim istoria! Respectându-ne trecu-
tul, vom putea construi împreună viitorul!
Dar ca să putem fi respectați ar trebui să ne
revizuim sistemul de valori! Doamne-ajută!

Ștefan Costea

3ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ

În urma unei discuţii telefonice avute cu
bunul meu prieten, Ciprian Istrate, îndrăgit
interpret de muzică populară şi cadru activ
al Jandarmeriei Române, am avut bucuria,
în Ajunul Naşterii Domnului, de a asista la
un gest umanitar deosebit, o lecţie de

umanitate venită din partea Grupării  Mo-
bile de Jandarmi  „Ferdinand I” din Târgu-
Mureş. Educaţi şi formaţi „ca la carte”, în

spiritul şi litera disciplinei, a bunului simţ şi
a grijii faţă de semeni, jandarmii mureşeni
au făcut fericite de sărbători două familii
nevoiaşe din judeţul Mureş, cumpărându-
le din cheta lor dulciuri pentru copii şi ali-
mente. Aşa încât, fiecare cadru angajat al
Jandarmeriei a pus câte ceva, din puţinul lui,
contribuind la alcătuirea unui fond de în-
trajutorare, ca apoi să cumpere produse,
constând în alimente (zahăr, făină, ulei
etc.), cât şi dulciuri, fructe şi prăjituri pentru
copilaşi.

Prima familie nevioaşă care a beneficiat
de vizita jandarmilor a fost de la Târgu-
Mureş.  La recomandarea mea, i-am însoţit
apoi şi în satul Seleuş, comuna Daneş, în

curtea unei familii cu mulţi copii, copii cu
mult bun simţ, care frecventează şcoala zil-
nic, având şi rezultate bune la învăţătură. O
familie cu cinci copii frumoşi (cu vârste
cuprinse între 3 şi 12 ani), care locuiesc îm-
preună cu părinţii şi alţi doi veri, într-o

încăpere de câţiva metri pătraţi.  
Tinerii părinţi nu au unde să muncească

decât ocazional, vara la muncile câmpului

iar iarna l-a crăpat de lemne, curăţat zăpada
etc. Băiatul cel mare-Alfred, la cei 12 ani ai
lui, merge şi el să muncească pe la oamenii
din sat. Pe toată perioada vacanţei mari s-a
angajat la o stână iar cu banii agonisiţi a
cumpărat un frigider, la mâna a doua, pe
care ni l-a prezentat mândru.

Bucuria Crăciunului poate să fi fost mai
mare în casa familiei respective, o dată cu
venirea „Moşului”,  de data aceasta nu cu
sania, ci cu maşina Brigăzii Mobile („a mas-
caţilor”), care se pare că pe unii consăteni
i-ar fi speriat.

Gestul jandarmilor a fost foarte frumos,
o iniţiativă lăudabilă şi demnă de urmat!

Ştefan Costea

În „misiune” umanitară

Românie, plai cu stele…

Asistăm, de câţiva ani buni încoace, la
o schimbare climatică destul de îngrijoră-
toare. Ninge primăvara, plouă iarna etc.
Vara nu plouă destul, iarna nu mai prea
ninge, zăpada nu se mai aşează temeinic şi
pe la noi. A nins câteva zile bune iar apoi
s-a dus… Ne-am trezit cu ploi în plină
iarnă, “Bătrânii”  spuneau că “omătul aduce
recolte”. Dar de unde recolte bogate, dacă
nici omeţi nu mai avem, iar vara, fântânile
seacă, pământul crapă şi plantele se ofilesc.
Să fie poluarea, ori or fi “vremurile de pe
urmă”…!? Majoritatea ţăranilor români
practică o agricultură de subzistenţă, o
agricultură primitivă, care abia le asigură
hrana unei familii. Surplusul,… puţin ori

deloc! Şi totuşi, mulţi dintre oamenii
satelor şi-au lucrat pământul pe seama lor,
cu forţele lor proprii. Mai ales acolo unde
nu au venit investitorii, să arendeze, să
practice o agricultură modernă. În foarte
multe locuri nu s-a putut, terenurile agri-
cole fiind răsfirate “pe coclauri”, în zone
mai puţin accesibile şi practicabile. Prea
puţin îi interesează pe politicieni. Ba, mai
cu seamă, unii aleşi, mai că poftesc la anu-
mite subvenţii. Ce să mai zici, că şi “Eu-
ropa”, pare-se că vrea să ne pună “ştreangu”
la gât. Vorba lui Eminescu: “-‘Tu-i neamul
nevoii!”  Până una, alta, ţăranul rămâne
sărmanul cu singurul său beneficiu, traiul
sănătos prin propriile produse ecologice.
Promisiunile şi speranţele îi sunt doar “apă
de ploaie”… Vorba-aceea: „Ai grijă, să nu
cumva să te-mbeţi cu apă de ploaie…!”
Însă, din păcate, fântânile seacă... Şi nici
pruni nu mai sunt. Oare ce-am dobândit
noi de la aşa-zisa „rEVOLUŢIE”?...

Apă de
ploaie…

Ştefan Costea
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4 TRADIŢII

Călătoria Postului Mare are ca
destinaţie întâlnirea cu Hristos Cel
Înviat. În acest sezon liturgic,
inima se deschide către realităţile
Duhului, putând simţi că „nu nu-
mai cu pâine va trăi omul” (Mt. 4,
4). Prin foamea şi setea   fizică,
inima ajunge să simtă foamea şi
setea după comuniunea tainică şi
sfântă cu Dumnezeu. Pildă în
această privinţă îi avem pe Sfânta
Maria Egipteanca şi pe Sfântul
Ioan Scărarul.

Imnologia tânguitoare a Postu-
lui Mare ne arată că orice suferinţă
umană în umbra crucii are ca fina-
litate bucuria radioasă a întâlnirii
cu Hristos, Mântuitorul nostru.
Fiecare dintre imnurile cântate în
cele patruzeci de zile este o fărâmă
de har a mesei pascale ce antici-
pează Învierea, constituind, toto-
dată, un adevărat imbold în nevo-

inţa ascetică.
Postul are un sens profund

spiritual. El este un efort
duhovnicesc susţinut de dom-
inarea pasiunilor pătimaşe ale
trupului şi convertirea lor sub
domnia sufletului luminat de ha-
rul divin. Sfântul Serafim de Sarov
arată că „pe măsură ce trupul celui
ce posteşte devine mai subţire şi
mai uşor, viaţa cea duhovnicească
ajunge la desăvârşire, şi duhul îşi
împlineşte lucrările sale parcă într-
un trup fără trup”.

Pentru ca postul să fie
desăvârşit, trebuie ca abţinerea de
la anumite alimente să fie însoţită
cu înălţarea duhovnicească a fi-
inţei noastre, prin înfrânare şi
curăţie. La acest post integral ne
îndeamnă Sfântul Ioan Gură de
Aur zicând: „Nu numai gura şi
stomacul tău să postească, ci şi

ochii, şi urechile, şi picioarele, şi
mâinile, şi toate mădularele trupu-
lui tău”. Când reuşim să învingem
răul din noi, fiinţa se înalţă spre
asemănarea cu Dumnezeu, spre
„starea de bărbat desăvârşit” (Efes.
4, 13).

Asprimea perioadei Postului
Mare, tonalitatea liturgică a slujbe-
lor şi profunzimea cântărilor peni-
tenţiale ne ajută să evadăm din
rutina cotidiană. În acelaşi timp,
ne ajută să înţelegem că nu trebuie
să fim dependenţi până la subju-
gare de realităţile lumii acesteia în
care ne mişcăm, a lumii contin-
gente, „al cărei chip trece”, precum
arată Sfântul Apostol Pavel (cf. I
Cor. 7, 31).

Postul fizic unit cu cel spiritual
pregătesc trupul pentru a fi templu
al prezenţei lui Dumnezeu, iar
pelerinajul nostru pascal este ani-

mat de dorul după întâlnirea cu
Dumnezeul învierii. Iată de ce la
Liturghia Darurilor mai înainte
sfinţite ne rugăm Celui Preaînalt
zicând: „Dă-ne nouă, Bunule,
lupta cea bună să luptăm, calea

postului să o săvârşim, biruitori
asupra păcatului să ne arătăm şi
fără osândă să ajungem a ne
închina şi Sfintei Învieri!”.

IRINEU-Arhiepiscop al Alba
Iuliei (sursa: Ziarul Unirea)

Despre Postul Mare cu Î.P.S. Irineu
Postul Mare, numit în Ortodoxie „mica înviere” şi „dumnezeiescul stadion al 
înfrânării”, este un timp prielnic de pregătire duhovnicească în vederea 
întâmpinării cu vrednicie a sărbătorii Sfintelor Paşti. Toate actele liturgice din
această perioadă ne revelează adevărata calitate a vieţii spirituale în Hristos, 
deschizându-se perspectivei pascale.

“Nelegiuiţii îşi astupă gura şi îşi zic:
<<Să nu mai pomenim numele lui Dum-
nezeu, ca să se şteargă de pe lume !>> Bieţii
oameni, glasurile voastre sunt nimic în
lumea aceasta mare. Aţi văzut voi, aţi auzit
cum un zăgaz face râul să vuiască ? Fără
stavile, râul ar curge tăcut, ar fi mut; dar
zăgazul i-a deschis gâtlejul şi fiecare strop a
prins glas !

Zăgazurile voastre la fel vor face: vor des-
chide graiul celor tăcuţi şi vor învăţa pe cei
mulţi să vorbească. Dacă buzele voastre nu
mai mărturisesc numele Domnului, o să vă
umpleţi de frică auzind necuvântătoarele
mărturisindu-L. Adevărat vă spun: dacă voi
tăceţi, pietrele vor striga (Luca 19,40). De-
ar tăcea toţi oamenii de pe pământ, iarba ar
prinde glas. Dacă oamenii ar şterge numele
lui Dumnezeu dintre dânşii, s-ar scrie cu
curcubeu pe cer şi cu foc pe fiecare fir de
nisip. Atunci nisipul ar fi omenire şi ome-
nirea praf.”1 

Decizia nr. 669/2014 a Curţii Consti-
tuţionale privitoare la ora de Religie a fost
trântită ca “un zăgaz” în albia râului liniştit
al procesului de educaţie religioasă din în-
văţământul românesc. O decizie “fără drept
de apel” în sistemul legislativ din România,
similară cu decizia procuratorului roman
Pilat cu privire la Iisus Hristos - “fără drept
de apel” în sistemul legislativ al vremii. Bise-
rica (credincioşii), în calitatea sa de  ”trup al
lui Hristos”2, adică de prezenţă prelungită şi
continuă în istorie a Fiului lui Dumnezeu, nu
poate face altceva, în acestă situaţie creată,
decât ce a făcut Capul ei, urmând prin fapte
declaraţia “n-am venit să stric (Legea), ci să
împlinesc.”3 Totuşi ... dincolo de procesul de
intenţie făcut orei de Religie de către mai
marii vremurilor şi căutarea asiduă a unor
dovezi care să o incrimineze ca cea care

lezează libertatea de conştiinţă şi apoi s-o
condamne (la moarte, de ce nu ?!), consta-
tăm cu bucurie transcenderea ispitei indusă
de Curtea Constituţională (care “nu a ţinut
cont de constituţia fiinţei umane”4) şi trezvia
multor credincioşi, părinţi creştini, focalizaţi
în aceste zile pe căutarea şi găsirea unei căi de
urmat pentru binele copiilor lor - prin

moarte spre Înviere. S-a constituit, fulgerător,
la nivel naţional, Asociaţia Părinţilor pentru
Ora de Religie, iar în două săptămâni 6 filiale
judeţene ale acesteia (numărul lor creşte săp-
tămânal), din care fac parte ca persone de
conducere: jurnalişti, medici, notari, avocaţi,
magistraţi, jurişti, profesori, ingineri5, cu toţii
urmărind “scopul principal (...) de a susţine
şi îmbunătăţi predarea Religiei în şcoală prin
susţinerea şi promovarea valorilor religioase
atât în rândul elevilor, cât şi în cel al părin-
ţilor.”6 Oare a fost întâplătoare explozia în
spaţiul public a dezbaterilor cu privire la ora

de Religie exact când a început Postul Sfin-
telor Paşti ? - (săptămâna “brânzei”). Deloc.
Alături de copiii lor, acum, şi părinţii sunt
preocupaţi (mai mult) de ora de Religie.
Această oră nu mai este o “simplă oră” în
orarul săptămânal al copilului, afişat pe dosul
uşii dulăpiorului după care îşi face lecţiile şi
îşi pune cărţile şi caietele în ghiozdan pentru

a doua zi, ci un factor declanşator al unei
lupte “pe viaţă şi pe moarte(a)” sufletească a
celor pentru care trăiesc şi muncesc zi de zi.
Ce altceva poate fi postul şi calea lui, decât în-
cordare duhovnicească, căutări şi (re)găsiri a
firii omeneşti, aşa cum a fost zidită “după
chipul şi asemănarea cu Dumnezeu”, şi izbu-
tirea de a ajunge la “starea bărbatului
desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui
Hristos.7” ?! Se cerne, (pentru a câta oară ?!)
neamul românesc. Câţi vor rămâne “de-a
dreapta” şi câţi vor trece “de-a stânga” Tatălui
?8  Unii se vor pierde. Nu se vor pierde pen-

tru că vor dori să despovăreze copilul cu o oră
de curs “în plus” de la şcoală, ci pentru că
efectele acestei decizii personale, aparent ne-
semnificative, vor cântări pentru destinul lor
în veşnicie. Nu e totuna să laşi în lume un om
bun, a cărui bunătate, altoită cu viaţă cerească
la orele de Religie din şcoală, se va răsfrînge
mulţi ani înainte peste mulţi semeni, sau a
lăsa un libertin fără orizonturi şi măcinat de
vid spiritual, ori un desfrânat fără repere
morale, fără reguli sănătoase de viaţă, puşcă-
riabil şi candidat sigur la osândă veşnică (dar
înzestrat cu o conştiinţă nelezată de ora de
Religie, conştiinţă “de tip Emil Moise”, copie
fidelă a falsei “libertăţi depline” - fără porunci
de împlinit - propusă femeii de şarpe în rai;
conştiinţă care nu poate înţelege că “sunt li-
bertăţi care înrobesc şi robii care eliberează”). 

Fiecare va lăsa moştenire lumii propria-i
capodoperă, care îl va califica (sau descali-
fica) în calitate de autor al ei. 

Aşadar, “Cine e nedrept, să nedreptă-
ţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce şi
mai greu. Cine e drept, să facă dreptate mai
departe. Cine este sfânt, să se sfinţească şi mai
mult. Iată, vin curând şi plata Mea este cu
Mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta
lui”.9

Pr. Marius Moldovan-Criş
1 Sf. Nicolae Velimirovici: „Predici”, Ed.
„Ileana”, Buc. 2002, 
2 Corinteni cap.12, vers. 27, 
3 Matei cap. 5, vers. 17, 
4 http://www.dcnews.ro/ora-de-religie-in-
coli-sondaj-ce-spune-profesorul-paul-iulius-
negoi-a_468446.html, 
5 https://www.facebook.com/parintipen-
trureligie, 
6  Idem, 
7 Efeseni cap. 4, vers. 13, 
8 Matei cap. 25, vers. 32-46, 
9 Apocalipsa cap. 22, vers. 11-12

ORA DE RELIGIE
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Cei mai în vârstă îşi aduc, desigur, aminte
de modul în care se desfăşurau alegerile în
timpul comunismului. Pe scurt, şi ele erau
folosite pentru consolidarea ideii unei soci-
etăţi socialiste, lupta de clasă fiind şi în cazul
alegerilor un instrument şi un mijloc de ma-
nipulare şi deformare a conştiinţelor. Am fost
martorul alegerilor din mai mulţi ani şi-mi
amintesc că ele deveneau un adevărat asalt pe
care agitatorii politici îl dădeau asupra cetă-
ţeanului de rând, având grijă să nu scape ni-
meni din tabelele   nominale, căci numai
astfel, ziceau ei, se demonstra dragostea
unanimă a poporului faţă de partid, Marea
Adunare Naţională, ca şi sfaturile pentru
popor urmând să fie oglinda acestei voinţe.
Astfel că, în ziua scrutinului, iar dădeau nă-
vală agitatorii acasă şi te îndemnau să mergi
la vot, iar dacă nu puteai veneau cu urna la
domiciliu. Nu aveai scăpare...

Răsplată pentru neveste

Pe lângă reprezentanţii organelor locale,
erau propuşi şi alţi oameni, răsplătiţi astfel
pentru anumite acte de devotament faţă de
partid şi conducătorii lui supremi... Aşa s-a
întâmplat cu soţia lui Ştefan Plavăţ, şeful
grupului de partizani comunişti organizat la
Reşiţa, el fiind împuşcat în prima zi când au
dat nas cu jandarmii din zonă. Sau soţia lui
Lazăr de la Rusca, o nană firavă, sărăcăcios
îmbrăcată, venită la sesiunea consiliului po-
pular regional, în care fusese aleasă deputată
(termenul de atunci), pe care, dacă o întrebai
cum s-au întâmplat lucrurile cu moartea
soţului, bolborosea ceva, repetând mereu:
„Oameni la beţie, tovarăşe; oameni la beţie!

S-au certat şi apoi s-au tăiat ca proştii". Noi
eram stânjeniţi de vorbele ei, care infirmau
versiunea oficială.

Şmecheria lui Hruşciov

În acei ani, 1960, a avut loc şi un  eveni-
ment internaţional: N.S. Hruşciov, aflat la
Londra, a fost întrebat de ziarişti de ce-l ţin

sovieticii pe fruntaşul social-democrat român
Cercega, în celula  H a închisorii Lubianka
din Moscova. Liderul sovietic a negat şi a
spus că ziariştii pot merge în România, să-l
vadă sănătos.

Atunci mi s-a telefonat să merg urgent la
Reşiţa, să văd despre ce este vorba. Şi am fost.
Cercega era acasă şi, pentru ziariştii străini,
prezenţi şi ei în mare număr, şi-a deschis casa,
mobilată şi înzestrată ca la carte, cămara de

alimente, plină cu produse de toate felurile
etc.

Dar iată că în prima campanie electorală
am aflat adevărul gol-goluţ. Aceasta în-
soţindu-l pe generalul Tudor - comandantul
grupului de contraspionaj militar - pe teren,
în campania electorală la care el participa ca
membru în comitetul executiv   al sfatului
popular regional Banat. În această calitate,

avea o zonă de activitate chiar în arealul
Reşiţei. Mi-a spus că trebuie să-l ia pe
Cercega de la combinatul din Reşiţa, unde
fusese reangajat ca modelor în lemn pentru
sectorul metalurgic, şi să-l ducă la o adunare
populară, pentru că era propus candidat în
sfatul popular regional. Aşa încât, mai multe
zile la rând, am fost toţi trei prin  satele unde
candida, prilej de a schimba multe vorbe. În
cele din urmă, a recunoscut că a fost închis

de sovietici, care doreau să-i ajute pe liderii
comuniştilor români să-i scape de un adver-
sar cu  priză la oamenii din arealul Reşiţei.

Altădată am fost implicat oarecum direct.
Se pregăteau alegeri pentru Marea Adunare
Naţională şi, în acest sens, se conturau pe o
hartă viitoarele circumscripţii electorale.
După ce a fost gata harta, preşedintele sfatu-
lui popular regional, Vasile Daju, a întrebat,
parcă mai mult pentru el: „Ei, acum cine o
duce tovarăşului Nicolae Ceauşescu? (Pe
atunci, Ceauşescu era secretar II al CC al
PMR, coordonatorul campaniei electorale).
Maşina este jos, aşteaptă...".

Acest drum, cu maşina, îmi surâdea de
minune, căci aveam la Editura Politică o carte
de reportaje despre comuna Recaş... Atunci
am dat ochii pentru prima dată cu Nicolae
Ceauşescu. A luat harta, s-a uitat la ea, m-a
întrebat de unele denumiri de comune care
nu erau chiar clare şi apoi mi-a întins mâna şi
mi-a zis simplu: „Bine! Poţi să pleci".

În campanie electorală cu „Dumnezeu"

Într-o altă campanie electorală am fost
trimis în comuna Făget, centru de raion din
aceeaşi regiune Banat. Încă nu era ştab mare,
ci "doar" vicepreşedintele comitetului de cul-
tură, nimeni altul decât Dumitu Popescu -
supranumit şi „Dumnezeu". Era un om
sobru, avea studii temeinice, dacă nu mă înşel
de filosofie. Mi-a spus că ideea de a-l însoţi a
fost a ziaristului Virgil Dănciulescu, secretar
general de redacţie la "Scânteia", dar anterior
lucrase la RL, eu fiind foarte apropiat de el. I-
a spus lui Dumitru Popescu „Îţi trimit un
tânăr să stea cu tine să nu-ţi fie urăt". Aşa că
l-am însoţit la câteva întâlniri cu alegătorii.
Omul era sobru, vorbea câteva minute, nu
promitea nimic, ci dimpotrivă le sugera lor să
deschidă un aprozar, fiind centru munci-
toresc - Ruschiţa -, altora să facă un atelier  de
reparat tractoare etc....Şi apoi mergeam la vot
şi puneam ştampila cu indiferenţă; căci tot
una era.  

Virgil Lazăr

5POLITICĂ

Alegerile, în „epoca de
aur" a comunismului

ALEGERI LA SIGHIȘOARA?
Am putea avea în curând alegeri şi în Sighişoara pentru că PNL a dat în judecată Gu-

vernul, pentru a decide declanşarea alegerilor parţiale. PNL a anunţat că a dat în judecată
Guvernul, prin trei acţiuni depuse în contencios administrativ, pentru refuzul de a declanşa
organizarea alegerilor parţiale locale şi parlamentare pentru o serie de mandate vacante de
primari, preşedinţi de consilii judeţene şi parlamentari. Pentru zona Sighişoara este vacant
postul de primar al municipiului şi cel de senator pentru acest colegiu. Pentru aceste două
funcţii alegătorii vor fi chemaţi la urne atunci când Guvernul chiar şi obligat de instanţă va
decide organizarea alegerilor. În plângerea depusă de liberali se solicită ca instanţa „să dis-
pună obligarea Guvernului să respecte legislaţia şi să stabilească data de desfăşurare a
alegerilor parţiale”. Anterior depunerii acţiunilor în contencios administrativ se aştepta ca
Guvernul să stabilească prin ordin data organizării alegerilor parţiale şi chiar a fost înaintată
data de 22 martie sau 29 martie pentru organizarea acestora. Pentru că acest ordin nu a
mai fost dat, rămâne ca justiţia să stabilească dacă şi când se vor organiza alegeri parţiale.

Sursa: J.S. Reporter

Vrei să-ți faci cunoscute opiniile și părerile?
Sună la 0762-393.445 sau contactează-ne pe adresa de e-mail: 

actualitatea.danaseana@yahoo.com
Fiind de interes general, publicaţia noastră urmăreşte atât angrenarea a cât

mai multor cetăţeni în realizarea acestei publicaţii cât şi formarea unei
imagini corecte a vieţii lor, a problemelor cu care se confruntă, a 

realizărilor şi proiectelor de viitor.

ANUNȚURI GRATUITE
Cei care doresc să facă un anunţ, să vândă sau să cumpere, să

facă oferte sau solicitări diverse, au acum la dispoziţie 
ACTUALITATEA DĂNĂŞEANĂ

Pentru orice informaţie aveţi la dispoziţie:
Telefon 0762-393.445 sau

e-mail: actualitatea.danaseana@yahoo.com
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DE SUFLET

Comuna Ponor este o comună cu oa-
meni harnici, din Munţii Apuseni,
județul Alba. Este amplasată în partea
de nord-vest a judeţului, la o distanţă de
35 km faţă de municipiul Aiud, oraşul
cel mai apropiat şi la 68 km de reşedinţa
judeţului-municipiul Alba-Iulia. Se în-
vecinează la nord cu comunele Sălciua
şi Baia de Arieş, la sud cu Întregolde-
Rîmeţ, la est-comuna Rîmeţ, iar la vest
cu comuna Mogoş. Are în componenţă
şase sate: Ponor, După-Deal, Vale în
Jos, Valea Bucurului, Geogel şi Măcă-

reşti. Satele de munte sunt presărate pe
dealuri, casele răzleţe fiind acoperite
unele şi acuma cu paie. Oamenii acestor
locuri trăiesc precum „dacii liberi”, în
linişte, armonie şi curăţenie spirituală.
Acolo, ospitalitatea este la ea acasă.

În luna decembrie, interpretul Ciprian
Istrate a fost făcut cetăţean de onoare al
acestei comune. Artistul este un oaspete de
seamă al comunei Ponor, participând activ
la fiecare manifestare din localitate, alături
de preotul paroh-părintele Daniel. Nu este
nici măcar din zona Apusenilor, dar este în-
drăgit ca şi cum ar fi un fiu al comunei. Pen-
tru a dovedi cât de mult îşi îndrăgesc
oaspetele, autorităţile locale au propus în
Consiliul Local să îl facă cetăţean de onoare.
Şi cererea a fost votată în unanimitate, prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 51, din 12
decembrie 2014. „Este un artist care vine
mereu la noi în comună şi pe care îl în-
drăgim!”, ne-au declarat unii localnici. Ono-

ranta diplomă primită de Ciprian Istrate este
„pentru promovarea şi păstrarea tradiţiilor
populare, a colindului strămoşesc din Zona
Munţilor Apuseni”. Şi acesta a fost unul din-
tre motivele pentru care a fost propusă şi
aprobată cererea de acordare a Diplomei de
Cetăţean de Onoare.

Ciprian Istrate ne-a declarat: „De când
mă ştiu am avut contact cu lumea satului,
pentru că părinţii mei au venit de la sat în
oraş. Tatăl meu este din satul Gligoreşti, un
sat aflat la graniţa dintre judeţele Cluj,
Mureş şi Alba şi iată că poate nu întâmplător,
prin repertoriul pe care mi l-am creat să
acopăr toate aceste trei zone. Mi-aduc amin-
te de poveştile care erau spuse despre cum
era viaţa înainte, însă modernismul a cam in-

trat şi în lumea satului, mai ales acolo,
aproape de oraş.  Aici, oamenii trăiesc mult
mai simplu şi mai frumos... Şi iată cum  oa-
menii ce ţi-s aproape de suflet apreciază ceea
ce noi vrem să facem, dăruind din  statorni-
cia preaplinului iubirii noastre faţă de obi-
ceiurile, portului popular şi a folclorului
nostru românesc...”. 

Interpretul Ciprian Istrate este deja un
nume al folclorului românesc, un om care
prin ani întregi de muncă a reuşit să pro-
moveze autenticul. Este un lucru extraordi-
nar pentru care îl felicit şi cred că merită
această distincţie,  pentru promovarea cân-
tecului popular românesc, a portului popu-
lar şi a tradiţiilor strămoşeşti.

Ştefan Costea

6
Ciprian Istrate-„cetăţean de
onoare” al Comunei Ponor

Din lumina și culoarea copiilor

stefan 31:Layout 2  26/02/2015  01:13 PM  Page 6



DE SUFLET 7

În general, femeile şi fetele pri-
mesc mărţişoare şi le poartă pe du-
rata lunii martie, ca semn al sosirii
primăverii. În Moldova însă, obiceiul
este ca fetele să dăruiască mărţişoare
băieţilor. Împreună cu mărţişorul se
oferă adesea şi flori timpurii de pri-
măvară, cea mai reprezentativă fiind
ghiocelul.

Semnificaţia firelor alb şi roşu
Arheologii au descoperit obiecte cu

o vechime de mii de ani care pot fi con-

siderate mărţişoare. Ele au forma unor
mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu,
înşirate pe aţă, pentru a fi purtate la gât.
Cele două culori sunt deschise inter-
pretărilor: roşul poate semnifica vitali-
tatea femeii, iar albul- înţelepciunea
bărbatului. Astfel, şnurul mărţişorului
exprimă împletirea inseparabilă a celor
două principii.

De ce este bine să porţi mărţişor
toată luna?

Mărţişorul era pus la mâinile sau la
gâtul copiilor pentru a le purta noroc în
cursul anului, pentru a fi sănătoşi şi cu-
raţi ca argintul la venirea primăverii. În
unele zone, copiii purtau mărţişorul 12
zile la gât, iar apoi îl legau de ramura
unui pom tânăr. Dacă în acel an pomului
îi mergea bine însemna că şi copilului îi
va merge bine în viaţă. În alte cazuri,
mărţişorul era pus pe ramurile de po-

rumbar sau păducel în momentul în-
floririi lor, copilul urmând să fie alb şi
curat ca florile acestor arbuşti. În
prezent, mărţişorul este purtat întreaga
lună martie, după care este prins de ra-
murile unui pom fructifer. Se crede că
aceasta va aduce belşug în casele oame-
nilor. Se zice că dacă cineva îşi pune o
dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de
pom, aceasta se va împlini. La începutul
lui aprilie, într-o mare parte a satelor
României şi Moldovei, pomii sunt îm-
podobiţi de mărţişoare. În Transilvania,

mărţişoarele se atârnă de uşi, ferestre, de
coarnele animalelor domestice, întrucât
se consideră că astfel se vor speria duhu-
rile rele.

Zilele Babelor
Potrivit tradiției, primele nouă zile

ale lunii martie sunt considerate „babe”,
de care toți trebuie să țină cont. Fiecare
dintre noi trebuie să ne alegem o „babă”
și, în funcție de cât de frumoasă, de
urâtă sau de norocoasă ori ghinionistă
va fi, așa ne va merge tot anul.

Tradiţii şi obiceiuri în luna Martie

Din lumina și culoarea copiilor

Nici un loc nu este ca acasă, 
cu excepția locuinței bunicii.
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Fişă de lucru la matematică pentru clasa
pregătitoare: teoretic sunt calcule simple, cu
numere de la 1 la 10. Practic, schema de re-
zolvare pune probleme şi adulților.

În programa clasei pregătitoare, noţiu-
nile de matematică şi mediu înconjurător
sunt gândite pentru a fi predate prin joc.
Numai că ideea s-a rătăcit undeva, în drum
spre copiii care nu au mai mult 6 ani.

„Aici este, într-adevăr, matematică clară,
pentru că şi programa nu este una pentru

clasa pregătitoare, este una destul de avan-
sată. Noi am ridicat această problemă”,
spune profesoara Cornelia Popa Stavri.

Unii părinţi contestă eficiența acestui tip
de exerciții. Este cazul unei mame care a des-
coperit că fiica sa nu asociază operațiile
matematice cu nimic. „Ea nu are nişte de-

prinderi elementare de a asocia exerciţiul
ăla matematic cu o operaţiune simplă. Când
eu o întreb cât fac doi plus trei, de exemplu,
ea îmi răspunde mecanic cinci”.

Pericolul ascuns este că fiecare noţiune
neînţeleasă la timp va atrage după sine și al-
tele.

„Copilul va începe să creadă că el nu este
în regulă, că el nu poate să facă faţă şi că a fi
asimilat într-un grup presupune a şti să mas-
chezi toate minusurile pe care le ai”, spune

psihologul Cristina Fulop.
Noile manuale, după care se învaţă din

acest an, conțin noţiuni apreciate și de pro-
fesori drept dificile. Potrivit legii, programa
se va aplica cel puțin cinci ani fără schim-
bări.

Sursa: Digi24
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Exerciții prea dificile la
clasa pregătitoare. 

Avertismentul psihologilor

Comunitaţile de saşi de pe Târnava Mare
şi nu numai erau organizate în ”vecinătăţi”.
”Vecinătatea” era o formă de organizare între
mai mulţi vecini, care contribuiau la buna
rânduială a obştii şi la ajutorare reciprocă în
caz de nevoie. În multe localităţi, românii au
preluat această formă de organizare de la saşi,
care, în marea lor majoritate au plecat în Ger-
mania. Există şi astăzi vecinătăţi, însă mem-
brii acestora nu sunt şi nu trebuie să fie numai
vecini, ci şi persoane din zone diferite ale lo-
calităţii. Vecinătatea este condusă de un
”foatăr”, la saşi numindu-se ”vater”, însem-
nând ”tată” sau ”cap” al vecinilor. O vecină-
tate este de regulă condusă de două perechi
de foatări (soţ şi soţie). De obicei în lunile
ianuarie-februarie (sau până la începerea
Marelui Post), membrii unei vecinătăţi se în-
trunesc la o petrecere numită ”Rihtog” sau
”Fărșang”. ”Rihtogul” este o sărbătoare de

alungare a iernii care se ţine obligatoriu îna-
inte de lăsarea Postului Paştelui. Este o săr-
bătoare de origine precreştină îmbinată cu
elemente creştine. Saşii îi spuneau ”Richtag”.
Acest cuvânt este format din contopirea a
două cuvinte: tag (ziuă) şi rich (rânduială,
orânduială). În traducere liberă, richtag
însemna ”ziua rânduiuelii”. La iniţiativa celor
două fotăriţe, femeile din vecinătate se întâl-
nesc într-o şedinţă, de obicei cu două, trei
săptămâni înaintea rihtogului (petrecerii) şi
dezbat problemele vecinătăţii, vine fiecare cu
propuneri la un pahar de vin, lichior, o cafea,
o prăjitură etc. Ele administrează vasele şi
celelalte bunuri ale vecinătăţii care aparţin de
bucătărit. Mai apoi, cam cu aproximativ o
săptămână înaintea rihtogului, bărbaţii merg
la ”Pițulă”, aşa se numeşte întrunirea băr-
baţilor. Prin tradiţie, la piţulă bărbaţii servesc
un sfert de pălincă şi gogoşi. Pe vremuri
poate se servea atât de puțin…Se spune că,
în trecut, la această adunare se strângeau fon-
durile pentru diferitele activităţi ale vecină-
tăţii (adică „piţulele”). Dacă demult, foatării
erau aleşi o dată pe an, ”la sprânceană”, tre-
buind să fie obligatoriu buni gospodari,
astăzi, în fiecare an foatării se rotesc în or-
dinea intrării în vecinătate. Rihtogul mai are

denumirea şi de ”fosnic” sau ”fărşang”.
Această sărbătoare durează două zile, cu
muzică, dans, voie bună şi bucate alese. Prin
tradiţie, rihtogul se organizează în lunile ia-
nuarie-februarie, data alegând-o foatării pen-
tru fiecare vecinătate. Fiind o sărbătoare de
alungare a iernii cu origini precreştine, la rih-
tog se obişnuia şi se mai obişnuieşte şi astăzi,
în unele vecinătăţi, ca oamenii să se mas-
cheze a doua zi (duminica) şi să defileze cu
alai prin sat.Am stat de vorbă cu unul dintre
puținii sași rămași neplecați, din localitatea
Seleuş, comuna Daneş:- ”Rihtogul se făcea
înainte de intrarea în post. Deoarece saşii
erau organizaţi în vecinătăţi, trebuiau să-şi
ţină socotelile (Care, cum, cine, ce?). Veci-
nătăţile nu erau în cea mai mare parte doar
pentru ajutorul de înmormântare cum sunt
astăzi, ci îşi construiau şi case. Dacă unul se
îmbolnăvea vara şi nu putea să cosească, ve-
neau toţi vecinii să-l ajute, fără discuţie, doar
trebuia să dea de mâncare şi de beut. La fe-
meile lăuze, de exemplu, veneau femeile pe
rând să le ajute la treburile casnice două-trei
săptămâni. Sub coordonarea vecinătăţilor
s-au construit şcoli, biserici s.a. În cazuri de
calamitate, toţi membrii vecinătăţilor îşi re-
construiau casa în câteva săptămâni. Veneau
toţi! Aici, la Seleuş şi Daneş, erau saşi liberi.
Aşa se gospodăreau ei. De exemplu, la Criş
şi Mălăncrav erau sate de iobagi”. - Unii
bătrâni spun că, pe vremuri, foatărul era ales
în urma unei examinări serioase, trebuia să
fie un foarte bun gospodar. Se spune chiar că,
acela care aducea slănina din porc cea mai
groasă, era ales foatăr în anul respectiv.
„ -Povestea cu slănina este cu totul alta. Saşii
îşi ţineau slănina şi alte provizii în turnul bi-
sericii, din cauza invaziilor turce şi tătare. Bi-
sericile săseşti sunt în mare parte înconjurate
de ziduri masive, stil cetate. În caz de atac, oa-
menii se retrăgeau cu toţii între zidurile fere-
cate, la Biserică, acolo unde aveau şi pro-
viziile. Se apărau cu suliţe, săgeţi şi aveau
chiar şi un mini-tun”. –Aveau şi străjeri care
urmăreau apariţia turcilor sau a tătarilor? „ -
Nu cred! Turcii nu veneau direct în Daneş
sau Seleuş. Cei dinspre Braşov cred că au
avut străjeri!... Sigur!... Acolo, probabil, tre-
buiau străjeri şi pe deal. La noi, când vedeau
fumul, oamenii se retrăgeau în fortificaţii”. –
Cam câte vecinătăţi erau în trecut în comu-
nitatea saşilor din Seleuş? „Erau patru
vecinătăţi mari, azi a rămas doar una mică.
din care, membrii sunt cam o treime sași,
restul suntem familii mixte”.

Ștefan Costea

Rihtog, fosnic sau fărșang

Învăţare prin joc-așa a fost explicată public inițiativa de a muta la școală ultimul an
de grădiniță, începând din 2012. Numai că, încet, încet, clasa pregătitoare s-a
transformat într-o etapă clasică de școală românească, încărcată de calcule serioa-
se, scriere și citire intensivă. Unii părinți nu înțeleg la timp acest lucru, așa că nu își
ajută copiii la teme. Iar cei mici riscă să pornească pe drumul școlii cu handicapuri
greu de recuperat și cu o imagine de sine deformată

“Bea apă din izvorul de unde beau caii. Calul dintr-o apă rea nu va bea niciodată.
Așterne-ți acolo unde își face culcuș pisica. Mănâncă fructul care a fost atins de un
vierme. Culege cu îndrazneală ciuperca pe care stau gâzele. Sădește pomul acolo unde
sapă cârtița. Casa clădește-o pe locul unde se încalzește șarpele. Fântâna sap-o acolo
unde se adăpostesc păsările pe arșiță. Culcă-te și trezește-te odată cu păsările-vei culege
toate grăunțele de aur ale zilei. Mănâncă mult verde-vei avea picioare puternice și inimă

rezistentă, precum viețuitoarele codrului. Inoată des-și te vei simți pe pământ precum
peștele în apă. Privește cât mai des cerul-și vor deveni gândurile tale ușoare și limpezi.
Taci mult, vorbește puțin și în sufletul tău va poposi tăcerea, iar duhul îți va fi liniștit
și plin de pace”. 

SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV
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Prin acest regim sângele se "curăţă" printr-o
alimentaţie pură, corespunzatoare. Mii de
bolnavi s-au vindecat cu această cură.
Regimul este următorul:• Timp de 10 zile
se consumă numai cereale Yang (grâu, orez,
mei şi hrişcă). În afară de apă şi sare nu se
mai acceptă nimic altceva. Se mănâncă pe
săturate în două sau mai multe mese/zi şi în
niciun caz nu se va răbda de foame în timpul
curei; • În cazul unor afecţiuni cronice, este
indicat să se urmeze mai multe cure succe-
sive de câte 10 zile, cu pauză de 3-4 zile între
ele, până la vindecare. În pauză şi încă 3-4
luni după însănătoşire, se va ţine o dietă
lacto-vegetariană pură; • Se beau minim 2
litri de apă plată/zi; • După urmarea acestui
regim creşte vitalitatea, capacitatea de mun-
că, se îmbunătăţesc memoria şi capa-citatea
de concentrare, somnul devine mult mai
odihnitor şi se amplifică magnetismul cura-
tiv. Are loc o reîntinerire, revitalizare şi re-
generare; • Este un regim de purificare indi-
cat în toate afecţiunile, chiar şi celor sănă-
toşi.
Reţete cu cereale care pot fi preparate în
timpul curei

1. Turtiţe din grâu 
Ingrediente: 500 g grâu curat, 1 linguriţă

sare grunjoasă, 150 ml apă;  Mod de
preparare: Se macină fin grâul (cu o râşniţă
electrică sau cu o moară casnică de uruială),
obţinându-se făină integrală, din care se face
o cocă cu apa şi sare. Se lasă la înmuiat 30
de minute, apoi se fac turtiţele, care se coc
în tigaie, fără ulei, la foc mic. Făină de grâu
integrală găsiţi la orice magazin naturist.

2. Grâu, hrişcă sau mei copt 
Ingrediente: 300 g grâu, hrişcă sau mei, 1
linguriţă sare grunjoasă; Mod de preparare:
Se spală bine grâul şi se pune în tigaie sau
ceaun de fontă cu apă şi sare, atât cât să-l
acopere. Se lasă la foc iute până se evaporă
apa şi se amestecă încontinuu până grâul îşi
schimbă culoarea şi este uşor de mestecat.
Hrişca şi meiul pot fi coapte fără a fi umezite
în prealabil. 

3. Terci de grâu 
Ingrediente: 200 g făină de grâu integrală,
400 ml apă şi un vârf de cuţit sare grun-
joasă; Mod de preparare: Se pune apă cu
sare la fiert. Când clocoteşte, se toarnă (în
ploaie) făină de grâu integrală, până se
obţine consistenţa dorită. Se fierbe 20-30 de
minute. 

4. Supă de orez cu găluşte de grâu 
Ingrediente: 100 g făină de grâu integrală,
100 g orez, jumătate de linguriţă de sare,
500 ml apă; Mod de preparare: Din grâul
măcinat, puţină apă şi sare se face o cocă
moale şi se lasă la înmuiat 30 de minute. Se
fac găluşte mici care se pun în apă clocotită
cu sare, se fierb 10 minute, apoi se adaugă
orezul şi se mai fierb 20 de minute. 

5. „Lapte” de grâu 
Ingrediente: 40 g grâu şi 300 ml apă; Mod
de preparare: Se macină grâul (la râşniţă de
cafea), se pune într-o cană mare şi se toarnă
apă fierbinte; se agită şi se lasă la răcit.
Înainte de a se consuma, se amestecă acest
conţinut. 

6. „Pilaf ” simplu 
Ingrediente: 100 g orez, 300 ml apă, 1/2 lin-
guriţă sare grunjoasă; Mod de preparare: Se
spală bine orezul şi se pune la fiert cu apa şi
sarea într-un vas de fontă, la foc moderat, 20
de minute. 

7. Hrişcă crudă 

Ingrediente: 200 g hrişcă; Mod de
preparare: Se spală boabele de hrişcă, se pun
într-un vas şi se acoperă cu apă. După 1-2
ore, hrişca se înmoaie, se umflă şi se poate
consuma. Hrişca poate fi înlocuită cu grâu,
cu condiţia să fie pus la înmuiat cu o seara
înainte. 

8. Pasta de orez 
Ingrediente: 200 g orez, 400 ml apă, 1/2 lin-
guriţă sare grunjoasă; Mod de preparare: Se
macină orezul cu o râşniţă de cafea. Se pune
apa cu sare la fiert. Când clocoteşte, se

adaugă făina de orez. Se fierbe 15-20
minute. 

9. Plăcintă de grâu cu orez fiert 
Ingrediente: 500 g făină de grâu integrală,
200 g orez, o linguriţă de sare grunjoasă;
Mod de preparare: Se prepară o cocă cu apă
călduţă, sare şi grâu integral şi se fierbe
orezul separat cu puţină sare. Se întinde
coca cu un făcăleţ pentru a obţine o foaie de
plăcintă, dar ceva mai groasă decât cea de la
patiserie. Se pune orezul fiert la mijloc şi se
rulează foaia de plăcintă. Se presară puţină
făină integrala pe tavă, se aşează 3 rulouri şi
se coc la foc iute 10-20 de minute. Se taie în
felii groase şi se mănâncă în decurs de 7-10
ore. 
10. Fulgi din cereale (grâu, orez, secară,

ovăz) 
Se cumpără de la supermarket sau magazine
naturiste şi se consumă ca atare, uscate, sau
înmuiate în apă, simple sau combinate şi în
cantitatea pe care o dorim. 

11. Turtiţele multicereale 
Se prepară ca şi cele din grâu. Pentru a
pregăti coca, pe lângă făină integrală din
grâu, se folosesc suplimentar mei măcinat şi
fiert, hrişcă măcinată, înmuiata cu apă 2-3
ore sau orez măcinat şi fiert, amestecate în
proporţii egale sau după imaginaţia de mo-
ment.

Cura OSHAWA cu cereale

Cum să supravie-
ţuiești unui atac
de cord când ești
singur
Deoarece mulți oameni sunt singuri când
suferă un atac de cord, fără ajutor, per-
soana a cărei inimă bate necorespunzător
și care începe să simtă o stare de leșin, are
doar, aproximativ 10 secunde înainte de a-
și pierde cunoștința.Cu toate acestea,
aceste victime se
pot ajuta prin
a tuși în mod
repetat și
foarte energic. O respi-
rație adâncă ar trebui
să fie luată înainte de fiecare tuse,
iar tusea trebuie să
fie adâncă și pre-
lungită, așa
cum e atunci
când se pro-
duce sputa din
adâncul pieptu-
lui.O respirație și o tuse trebuie repetate la
fiecare două secunde, fără oprire, până
sosește ajutorul sau până când inima se
simte că bate în mod normal din nou.Res-

pirațiile adânci, aduc oxigenul în plămâni
iar mișcările de tuse storc inima și
păstrează sângele în circulatie. Presiunea

asupra inimii, de asemenea, o ajută să
recapete ritmul normal. În

acest fel, victimele
atacurilor de

inimă pot
ajunge la
spital.
Spuneți la
cât mai
multe per-
soane des-

pre aceasta. Le-ar
putea salva viața! Un cardi-

olog spunea că, daca toți cei care citesc
asta, ar spune-o la cel puțin 10 persoane,
putem salva cel puțin o viață.

Reflexoterapia
Tălpile picioarelor reprezintă zona de maxim interes în reflexoterapie. Pe tălpile pi-

cioarelor sunt locuri de proiecţie ale tuturor organelor corpului omenesc iar prin inter-
mediul punctelor de corespondenţă se stabileşte o legătură cu acestea. Tălpile sunt ca
nişte „rădăcini”, de unde pornesc puncte de legătură în tot corpul. Doctorul Fitsgerald a
demonstrat că pe talpa dreaptă a piciorului sunt proiectate energetic, sub formă de zone
sau puncte, organele situate în partea stângă a corpului, iar pe talpa stângă sunt proiectate
organele situate în partea dreaptă a corpului. Restul organelor sunt proiectate la fel pe
ambele tălpi.
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SĂ MAI ŞI
RẦDEM!

Adam şi Eva se plimbă prin Paradis.
Eva : – Adam, mă iubeşti ?
Adam : – Am vre-o alternativă ?

***
- Vă costă zece lei, zice casiera după ce a
scanat șamponul.
- Cum? Păi atunci de ce scrie cinci lei pe
etichetă, la raft?
- Da, știu, scrie, însă e o greșeală.În fine,
scoate omul banii și îi întinde casierei.

- Mă scuzați, domnule, dar mi-ați dat doar
cinci lei, spune casiera.
- Da, știu, scrie pe ea cinci lei, dar de fapt e
de zece lei.

***
- Alo!
- Da!
- Institutul internațional de astrofizică,
spectrometrie nucleară, prospecțiuni inter-
galactice, studiul quasarilor și determinarea
universurilor ciclice cu structură toroidală?
- Da, noi suntem.
- Cu Gogu de la cazane, vă rog.

***
Cică îl opreşte poliția pe un șofer beat criţă
şi îl întreabă de ce merge cu mașina, beat…
Răspunsul nu întârzie să apară:
-Crezi că mă mai urcam în mașină să con-
duc dacă puteam să merg pe jos?

***
Un tânăr african se înscrie la universitate.
Secretara îl întreabă:
– Ce ramura va alegeți?
Tânărul african, nemulțumit profund:
– Dar nu pot sa am și eu o banca, ca toți
ceilalți?

***
O domnişoară foarte elegantă, parfumată,
într-un vagon plin cu ciobani:
– Nu vă miroase a Channel?…La care unul
dintre ciobani:
– Ba da, domnişoară, ne miroase ş-a niel ş-a
oaie…

***
Un cioban la cumpărături într-un târg vede

un orăşean cu un sconcs.
- E de vânzare sconcsu?
- De vânzare.
- Cât ceri pe el?
- Păi, atât. ( îi spune ăsta preţul)
Cumpără ciobanu’ sconcsu’ după care
orăşeanul îl întreabă
- Mă, bade, io nu pricep la ce-ţi foloseşte
dumitale sconscu’ ăsta, ce faci cu el?
- Apăi iarna îl mai pun şi io la picioare să
mă-ncălzesc.
- Păi şi nu miroase?
- Lasă-l că se-nvaţă el cu mirosu’…

***
Un țăran cu fiul său culegea fructele coapte.
Fiul:- Tată, ce o să facem din astea?
Tatăl:- Dacă maică-ta vine acasă, facem
compot, dacă nu vine,  atunci palincă.

***
-Ospătar, am vărsat din greșeală toată sarea
din solniță în supă.
-Nu vă faceți griji domnule, vă aduc ime-
diat altă solniță.

***

Trei ingineri de la Google şi trei ingineri de
la Microsoft urcă într-un tren care trebuia
să-i ducă pe toţi la aceeaşi conferinţă. In-
ginerii de la Microsoft observă că cei de la
Google şi-au cumpărat un singur bilet. Aşa
că-i întreabă cum plănuiesc să călătorească
folosind un singur bilet. 
- Priviţi şi învăţaţi, li se răspunde. 
După ce trenul se pune în mişcare, cei trei
ingineri de la Google intră tacticoşi la
toaletă şi atunci când vine controlorul şi

ciocăne la uşă ei o deschid doar un pic şi
unul din ei scoate biletul, pe care îl în-
mânează controlorului. Cei de la Microsoft
sunt impresionaţi şi decid să aplice şi ei
aceeaşi strategie la întoarcere. Numai că

observă că de această dată cei de la Google
nu şi-au mai luat nici măcar un singur bilet. 
- Cum intenţionaţi să călătoriţi fără măcar
un bilet? 
- Priviţi şi învăţaţi, li se răspunde. După ce
trenul se pune în mişcare, cei trei ingineri
de la Microsoft intră la toaletă şi aşteaptă.
Câteva momente mai târziu, un inginer de
la Google merge la toaleta în care erau as-
cunşi cei de la Microsoft, ciocăne la uşă şi
spune: 
- Biletul, vă rog.

***
- Draga mea soţie ai reuşit să bagi maşina în
garaj?
- Din prima, dragul meu. Dar nu pe uşă. 

***
Un avocat nu opreşte cu maşina la semnul
STOP şi este tras pe dreapta de un poliţist.
După cum se ştie, avocatul este un tip aro-
gant, care se crede mult mai deştept decât
alţii, aşa că omul nostru decide să facă
puţin mişto de poliţist. 
Poliţistul: - Actele dumneavoastră, vă rog. 
- Pentru ce? 

- Nu aţi oprit la semnul STOP! 
- Am încetinit şi era liber, nu venea nimeni!
- Dar nu aţi oprit maşina pe loc!… Actele,
vă rog. 
- Care-i diferenţa? 
- Diferenţa este că la semnul STOP trebuie

să opriţi maşina pe loc, aceasta e legea…
actele vă rog! 
- Dacă îmi poţi arăta care este diferenţa
legală între a încetini şi a opri, îţi dau actele
şi te las să-mi dai amenda, dacă nu, mă laşi
să plec şi nu mă amendezi! 
- De acord, dar coborâţi vă rog din maşină!
Avocatul coboară liniştit iar între timp
poliţistul îşi scoate bastonul şi începe să-i
dea vârtos la avocat , spunând: 
- Vrei să mă opresc sau doar să încetinesc?

***
Dacă viaţa ţi-a aruncat o lămâie acră, nu
dispera: caută sarea şi tequilla! 

***
- Dacă pământul se învârte, cum se face că
oamenii nu cad de pe el?
- De asta se ocupă legea gravitaţiei. 
- Da!? Şi înainte de a apare această lege,
cădeau? 

***
Discuţie între doi ceferişti: 
- Ai auzit de nea Mircea? L-au concediat. Şi
asta doar pentru că a intrat neanunţat în
biroul şefului. 
- Doar pentru atât? 
- Păi a intrat cu tot cu locomotivă…

***
Când am intrat în restaurantul ăla de lux,
îmbrăcat într-o pereche de salopete mur-
dare, îmi zice mucosul ăla de barman: 
- Îmi pare rău, domnule, dar nu puteţi intra
aici îmbrăcat aşa… 
- Serios? i-am răspuns. Atunci n-ai decât să-
ţi repari singur instalaţia de încălzire!

***
Un englez, un american şi un arab stau de
vorbă despre familiile lor într-un bar. En-
glezul zice: 
- Am 10 copii acasă şi dacă aş mai face unul
aş avea o echipă de fotbal! 
- Ei, spune americanul, eu am 15 copii
acasă şi dacă ma mai forţez o dată îmi fac o
echipă de fotbal american! 
- Eu am 17 neveste acasă. Face o pauza in
timp ce soarbe tacticos din pahar şi apoi
continuă: 
- Dacă îmi mai iau una, vă umplu tribunele
cu copii la amândoi!
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Agricultură în
luna Martie

Mai întâi efectuați lucrările restante din
luna februarie și apoi, în sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:a)– fer-
tilizarea fazială cu îngrășăminte chimice ad-
ministrate la suprafață a culturilor de grâu,
triticale sau orz. Recomandăm utilizarea în-
grășămintelor complexe cu două elemente,
azot (N) și fosfor (P) sau chiar cu trei ele-

mente, azot (N), fosfor (P) și potasiu (K) în
compoziția cărora azotul (N) să fie în pro-
porție dublă decât fosforul. Aceste complexe
se pot folosi în doze de 200 – 400 kg produs
comercial / ha. Se mai poate folosi în doză
de 100 – 150 kg / ha azotat de amoniu sau
chiar uree. Această lucrarea se efectuează
numai când terenul s-a zvântat și nu este
pericol de îngropare a plantelor în sol la tre-
cerea peste culturi și de asemenea trebuie ca
pe frunzele culturilor să nu fie picături de
rouă, căci facilitează lipirea granulelor de în-
grășământ pe frunze și distrugerea acestora.
Acest lucru se constată ușor prin trecerea do-
sului palmei peste frunze și dacă acesta se
umectează se amână lucrarea până la
zvântarea plantelor. De regulă lucrarea se
face după ora 10 a.m. Nu pierdeți din vedere
că în Gorj primăverile sunt ploioase, așa că
nu risipiți intervalele de timp favorabile aces-
tei lucrări. De asemenea, nu vă scumpiți la
bani, căci prețul complexelor nu este chiar
dublu decât al îngrășămintelor simple numai
cu azot, însă 100 kg îngrășăminte complexe
aduc sigur un spor de recoltă mai mult decât
dublu față de cantitatea similară de îngră-
șăminte simple cu azot și în plus susțin fer-
tilitatea naturală a terenurilor.b) – arătura
de primăvară pe suprafețele destinate în-
sămânțărilor de primăvară și rămasă neefec-
tuată din toamnă, căci cu cât ne apropiem de
primăvară, cu atât valoarea acestei lucrări des-
crește. Să nu uităm că arătura asigură 30%
din volumul și calitatea recoltelor. Lucrarea

se face mai la suprafață decât toamna, adică
la o adâncime de 15 - 18 cm și cu grapă ste-
lată pentru a favoriza păstrarea apei în sol.
Atenție la încorporarea corectă a resturilor
vegetale.c) – semănatul culturilor extratim-
purii cum ar fi mazărea de câmp, ovăzul sau
lucerna (deși pentru această cultură cea mai
potrivită epocă de semănat este în august –
septembrie).În legumicultură se vor se-
măna în solarii și răsadnițe ultimele tomate,
ardeii și vinetele și se vor întreține răsadurile
semănate mai timpuriu. În câmp se vor

semăna ridichile de lună, mazărea verde de
grădină, morcovii, păstârnacul, pătrun-jelul.
În pomicultură se vor efectua tăierile teh-
nologice precum și ultimul tratament de
iarnă atunci când temperatura aerului este
de peste 10 grade Celsius, senin, fără vânt cu
sulfat de cupru în concentrație de 3% netam-
ponat cu var (așa numita zeamă albastră). Se
va face îmbăierea completă a plantelor por-
nind tratamentul de la vârf spre sol. Nu uitați
să adăugați în soluți 0,2% aracet de lipit sau
4 – 5 linguri de zahăr la 10 litri de soluție
pentru a asigura o bună aderență a soluției
pe ramuri. Se vor vărui tulpinile pomilor in-
trați pe rod pentru a distruge formele de
iernare ale bolilor și dăunătorilor adăpostite
aici. Adăugați aracet de lipit în soluția de
văruit pentru a asigura aderența și persis-
tența ei pe tulpini. Pomii tineri, neintrați pe
rod, nu se tratează acum, ci numai în vege-
tație, la avertizare. Pregătiți și amplasați în
livezi grămezi de material fumigen pentru
combaterea brumelor târzii din primăvară.
În viticultură se fac tăierile tehnologice,
scoaterea caoardelor tăiate din vie. Procedați
simultan și la legarea coardelor de rod pe
materialul de susținere. Nu întârziați această
lucrare pentru a evita “plânsul” pierderea de
sevă a plantelor, căci aceasta va slăbi plantele
la pornirea în vegetație.

În sectorul zootehnic:
În fermele de bovine se vor continua

activitățile cotidiene ca și până acum. În fer-
mele de ovine și caprine trebuie acordată

atenție sporită protecției mieilor și iezilor
împotriva gerului și precipitațiilor. Se va
asigura tainul de mălai sau concentrate și fân
de cea mai bună calitate mieilor și iezilor în
vârstă de peste 10 zile și pregătirea lor pentru
înțărcat.În fermele de porcine se va con-
tinua activitatea cotidiană cu grijă deosebită
pentru protejarea animalelor din toate cate-
goriile contra frigului și intemperiilor știut
fiind că această specie este destul de sensi-
bilă la factorii climatici. În fermele de pă-
sări - mă refer la cele gospodărești - se va
continua activitatea cotidiană cu un spor de
preocupare la protejarea păsărilor contra
frigului și a intemperiilor. În stupine se va
verifica rezerva de hrană a familiilor și se va
completa cu turte de zahăr apicol sau siro-
puri. De asemenea se va face curățenie în
zona de amplasare a stupilor și despache-
tarea acestora când timpul s-a încălzit și este
favorabil acestei acțiuni.Acest grafic de lu-
crări agricole se adresează micilor fermieri,
gospodăriilor agricole familiale care de fapt
reprezintă aproape totalitatea exploatațiilor
agricole.

Ing. Ion Velici

IMOBILIARE
VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de

1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMA-
lui. Informaţii la tel. 0757309282. Preţ negocia-
bil.

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 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
VÂND rochie de mireasă SOTTERO AND

MIDGLEY, ,,Tip Sirenă”, mărimea 36, preţ 1.000
lei. Informaţii la tel: 0752071307

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.

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)

MICA PUBLICITATE

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.

Informații și comenzi la tel. 0265762067 și 0755526212

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.

11
Telefoane utile
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DIVERSE

Dan Mardan, după mamă originar din
Daneş, s-a născut la Cluj, iar în prezent
este stabilit în SUA. Vacanţele şi le petre-
cea la Daneş, la bunicii lui, Ana și Nico-
lae Bendorfeanu de pe Căpătui.
Scriitorul a debutat cu volumul de proză
„Popa Sever” apărut la Editura Eikon în
anul 2013, prezentat în episodul 1.  

A doua sa carte este romanul autobi-
ografic ,,Joc de umbre şi lumini”, unde eveni-
mentele prezentate ne arată viaţa emi-
granţilor pe tărâmul făgăduinţei. Naratorul
ne spune că acolo simte româneşte, pe când
în România trăia cu dorul pentru America.
,,În România trăiam visând la America ... în
America am început să gândesc la România.
... Am fugit din România să scap de comu-
nişti şi am dat de ei, aici în America!” Apoi
citind mai departe am descoperit alte trăiri

intense, alte experienţe în care dănăşanul
nostru se destăinuie: ,,Cât timp am stat în
România n-am ascultat muzică românească,
... doar cea apuseană, şi în special muzica
americană. Acolo, în România am fost un
american! De-abia după ce am venit în SUA
a început să-mi placă muzică uşoară ro-
mânească, muzică populară şi romanţele. Am
început să le îndrăgesc pe toate foarte mult.
Aici, în America, am devenit un ... român!”

La plecarea în străinătate a lăsat în urmă
totul, iar acolo spune că: ,,Mi-e dor de castele,
de biserici, de casele şi clădirile medievale”. 

Romanul ,,Joc de umbre şi lumini” este
cuprins în permanenţă de lumini şi umbre,
de lumină soarelui care răzbate prin nori pe
dealurile din Daneş sau de lângă Cluj, şi de
umbrele din apartamentul unde locuiau în
SUA. Munca de 16 ore le răpeşte timpul

liber, uneori şi sănătatea, accidentele fiind de
multe ori foarte grave, unii emigranţi rămâ-
nând infirmi şi fără srijin financiar.

Dan Mardan scrie ardeleneşte, scrie des-
pre oameni şi lucruri, despre postul de radio
Europa Liberă, despre fugarii peste graniţă,
despre greutăţile pe care le-au întâmpinat la
sosirea în ţările de tranziţie, despre pericolele
la care erau expuşi fiind fugari prin Iugoslavia,
Ungaria, Austria şi Italia. Emigranţii din orice
ţară ar fi fost, chiar şi după ani de zile au coş-
maruri cu urmăritori, cu santinele, cu poliţişti
şi turnători. Şi cel mai trist dintre toate este
dezamăgirea că odată ajunşi la rudele din
străinătate, unii devin reci, insensibili şi pro-

fitori. 
Autorul prezintă viața cu bune și cu rele,

cu vise și speranțe, cu urcușuri și coborâșuri,
iar noi cititorii ne putem identifica uneori cu
personajele sale. El este unul dintre noi, care
a avut curajul să treacă granița țării, dar și
barierele constrângerilor vremii. Și-a urmat
visul şi a devenit un scriitor cu un talent de-
osebit.  

Lucia Bichiș

8
Despre dănășeni: episodul 2

Dan Mardan în ,,Joc de
umbre şi lumini”

Constantin Horia Alupului-Rus-
apariție editorială-
”Mi(ze)rabila tranziție”

Motto: ”Legile țării nu interzic nimănui
să fie imbecil” – Grigore Moisil

Sub titlul ”Mi(ze)rabila tranziție”, Horia
Constantin Alupului-Rus reunește 160 de
pagini de mirări și pamflete, după cum sin-
gur le descrie. De fapt, avem de-a face cu o
colecție de gânduri, opinii și fapte, prezen-
tate într-o manieră absolut personală și per-

sonalizată, din care se desprinde stilul ușor
pamfletar al autorului. Apărută la Editura
Capriccio, din Piatra Neamț, cartea se vrea
a fi nu atât un semnal de alarmă, cât un
tablou al moravurilor și năravurilor acestor
vremuri, aducând în prim-plan figuri și
apucături locale, județene, naționale sau
chiar de dincolo de hotarele țării.

”De cinci ani încerc să găsesc rădăcinile
urii cu care sunt tratat, a urii care ne încon-
joară, pe noi, pe toți”, mărturisește.

Trecând totul prin filtrul personal, într-
un stil facil și accesibil și publicului larg,
Horia Constantin Alupului-Rus reușește să
facă o radiografie a actualelor vremuri, iar
concluzia care se desprinde, după lecturarea
paginilor, vine să-i dea dreptate lui Mihai Emi-

nescu, atunci când vorbea de  ”Alte măști,
aceeași piesă,/Alte guri, aceeași gamă”…

Parcă pentru a demonstra că istoria se
repetă, cu o ciclicitate aproape înfricoșă-
toare, Constantin Alupului-Rus însuși adu-
ce argumentul apariției acestei cărți: ”Prin
anii ’70, pregătindu-mi lucrarea de licență,
după ce am studiat «Aspectele mitului» de
Mircea Eliade, eram convins că civilizația
modernă nu mai trăiește prin mituri. Astăzi,
îmi dau seama că am greșit profund. Civi-
lizațiile actuale, din orice parte a lumii, cu
cât sunt mai evoluate, cu atât se «hrănesc»
mai mult din mituri. Pe rând, o să prezint
câteva dintre aceste mituri ale lumii de
astăzi, care ne guvernează existența”. 

(D. OSTAHIE)

Constantin Horia Alupului-Rus
Profesorul, jurnalistul și scriitorul Horia Constantin Alupului Rus a făcut
studiile liceale la Liceul "Mircea Eliade" din Sighişoara. După armată, în
anul şcolar 1964 /1965 a fost profesor suplinitor la Şcoala din Criş, comuna
Daneş. În timpul liceului și-a petrecut multe vacanţe la familia Suciu din
Daneş, fiind coleg şi bun prieten cu Mihai Suciu. Sighişoara şi Daneşul sunt
locurile unde, spune el, se simte ”mereu acasă”. S-a născut pe 10 februarie
1944, în Poiana Sibiului. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității
”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, apoi și-a dedicat întreaga viață și activitate
drumului sinuos și plin de hârtoape al culturii, în județul Neamț, dar nu
numai. De numele său se leagă centre culturale, ansambluri folclorice, edi-
turi, reviste culturale, festivaluri și, ca o perlă a coroanei, Vacanțele Muzi-
cale la Piatra-Neamț, regal internațional care a transformat Piatra-Neamț în
capitala modernă a muzicii de calitate.
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