
“Iubesc primăvara oriunde, dar dacă aş putea
alege, aş întâmpina-o mereu în natură.”

(Ruth Stout)
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S-au împlinit aproape 14 ani de când și pe aceste
meleaguri, ale Văilor Târnavelor, își desfășoară ac-

tivitatea o filială a
Asociațiunii ASTRA,
Despărțământul
„Teodor Muică”. Din
manifestările desfă-
șurate, în țară și
peste hotare, de-a
lungul întregii sale
existențe, a reieșit,
credem, cu preg-
nanță rolul său
benefic. 

amănunte în pagina 3

În cadrul emisiunii
"Gospodărie și Tradiție",
emisiune realizată pentru
Târnava TV Sighișoara de
către Asociația Cultural-
Folclorică „Țara Cântecelor
Mele” Daneș-Seleuș, am avut
prilejul să stau de vorbă cu
un mare nume al muzicii
populare românești...

Ştefan Costea
amănunte în pag. 4

Portul naţional, cântecele şi dansurile populare au
fost dintotdeauna o modalitate de  exprimare şi
trăire a poporului nostru. Locuitorii satelor erau şi
încă mai sunt mari iubitori de folclor, cântându-şi
uneori dorul, alteori veselia şi bucuria la muncile
câmpului sau cu ocazia diferitelor evenimente, cum
ar fi hora satului… 

amănunte în pag. 12

Hai la horă-n sat!Mariana Anghel - o
prezenţă impunătoare

pentru folclorul românesc

Minunea cea mare!
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Ei, gata, s-a liniştit lumea? Marile proble-
me ale poporului vor fi rezolvate rapid pe
contul de feisbuc al celui mai de temut con-
ducător de la Burebista încoace, care merge
frecvent să dea mîna cu şefi de state şi gu-
verne, nesocotind tăciunii aprinşi de pe pro-
pria vatră şi animalele nepriponite de pe
pajiştea coruptă a Puterii. Aplaudatele  întîl-
niri de pantomimă cu mai-marii lumii spun,
de fapt, cît valorăm în ochii lor după ce le-am
cumpărat sicriele zburătoare la mîna a treia şi
cele pe şenile, după ce am permis F.M.I-ului
şi altor instituţii de cămătărie financiară să ne
facă praf, după ce am făcut loc bazelor mili-
tare americane pe teritoriul nostru şi am tri-
mis soldaţii să moară de gloanţe străine. Cine
ştie ce alte promisiuni antinaţionale şi con-
tracte oneroase au fost semnate pe scara de
incendiu? Poate că ar trebui să considerăm o
mîndrie naţională datul mînii cu liderii infec-
taţi de putere ai Occidentului, existînd posi-
bilitatea transmiterii acestei maladii. Dacă
printr-un miracol, să zicem, ar fi dat mîna cu
Einstein, oare s-ar fi molipsit de geniu? Să ne
amintim că pînă în turul doi al campaniei pre-
zidenţiale, părea desprins dintr-un film cu
Fernandel (comedianul cu zîmbet cabalin,
devenit celebru în rolul lui Don Camillo), pen-
tru că se plimba cu bicicleta prin Bucureşti.

Forţe de ocupaţie americană, înarmate
pînă în dinţi, s-au instalat pe teritoriul
Românei

Acum, în plin scandal de corupţie, cînd
criticile îl lovesc vehement pentru tăcerea cu
privire la votul împotriva urmăririi penale a
lui Laszlo Borbely în Parlament, pentru tăce-
rea din toate şi pentru lipsa de reacţie la un
dosar de corupţie în care este menţionat din
nou numele său, Iohannis pare desprins
dintr-un teatru absurd, cînd dă pagina mai
departe şi se laudă cu victoria de laicuri de pe
feisbuc. Mai lăsaţi-ne cu feisbucul ăsta, dom-
nule Preşedinte! Chiar nu puteţi ataca min-
gile ridicate la fileu prin viu grai? Din nou,
ghinion, nu-i aşa, dacă îmi permiteţi să vă
citez din zestrea exprimării! Atîta timp cît
aveţi imunitatea în buzunare, mai lipseşte o
fotografie a dumneavoastră, costumat de ha-
lloween sau în hainele lui Moş Crăciun, pen-
tru a-i distra pe cei 1.500.000 de oameni care,
ziceţi că, vă susţin. În ce anume vă susţin şi
pentru ce le mulţumiţi, nimeni nu ştie?
Cumva pentru excursiile peste hotare?

Corupţia a sufocat România, sărăcia e tot la
locul ei, românii au tot cel mai mic salariu din
U.E. şi cel mai scăzut nivel de trai. Ba mai
mult, forţe de ocupaţie americană, înarmate
pînă în dinţi, s-au instalat pe teritoriul Româ-
nei, dar despre asta nu scoateţi o vorbă.
Mai puţină imagine de cinema şi grijă
maximă pentru cetăţeanul român

România lucrului bine făcut este, de fapt,
România manipulării bine postate pe feisbuc,
iar românii cu scaun la cap îşi doresc un pre-
şedinte activ, dar nu pe feisbuc, ci în proble-
me vitale care să vizeze progresul Ţării,
scoaterea cetăţeanului şi a României din pri-

mejdia în care se află. Deci, mai puţină imagi-
ne de cinema şi grijă maximă pentru cetă-
ţeanul român! Somnul naţiunii a născut
aceşti monştri de o naivitate sau o cruzime
feroce care au ocupat fraudulos poziţiile-che-
ie în stat, justiţie, presă şi securitate, deve-
nind, la comanda străinilor, instrumente de
opresiune a majorităţii poporului. Obiectul
capitalismului sălbatic şi de cumetrie pe care
îl trăim este exploatarea mulţimii şi a oricărui
context aducători de bani nemunciţi. De
furat sînt furaţi doar cetăţenii prin  omni-
prezenta criză, prin preţuri care cresc zilnic,
prin muncă extrem de prost plătită, prin lipsa
locurilor de muncă, prin taxe, rate şi dobînzi
frauduloase. A da vina pe moştenirea socialis-
mului în acest capitalism devastator e o glu-
mă macabră, menită să acopere distrugerea,
furtul şi vînzarea imensei avuţii naţionale,
moştenită după lovitura de stat din 1989.

Cel mai mare preţ al prieteniei cu 
americanii

Cum demenţa războiului nu este nouă,
Occidentul şi S.U.A. au muncit din greu ca să-
şi aservească teritoriul României în scopuri
războinice. Mă încearcă un sentimente de vi-

novăţie că, atunci cînd au venit războinicii
americani la noi (aceste mult-aşteptate trupe
de ocupaţie, care primejduiesc siguranţa Ro-
mâniei), ba la Kogălniceanu, ba la Deveselui,
nu am reuşit să organizez o primire ca în
filmele vechi, cu flori şi fanfară militară. Con-
voiul american de război, care a intrat prin
Curtici, traversînd gara din Deva, a creat o
imagine înfricoşătoare! Format din mai mul-
te tancuri - obuziere, transportoare blindate,
maşini de război americane şi tehnică mili-
tară, cîntărind aproximativ 500 de tone,
încărcate pe 23 de vagoane-platformă ale
C.F.R., convoiul se îndrepta spre Nicolae Băl-

cescu - Constanţa şi spre Baza Aeriană Mihail
Kogăniceanu. Vai de noi! Ferească Dum-
nezeu de implicarea Ţării într-un război al ve-
neticilor. Iată cel mai mare preţ al prieteniei
cu americanii!, al aderării la N.A.T.O! Excep-
tînd, desigur, sutele de milioane de dolari pe
care le cheltuieşte România, ca să fie alături
de trupele americane în războaiele de cotro-
pire ale de S.U.A. din Irak şi Afganistan. Pe

lîngă aceste sume colosale să adăugăm la
capitolul pierderi cei 21 de militari români
ucişi în Afganistan, Irak şi Bosnia, dar şi cei

74 militari români grav răniţi. România s-a
făcut covor roşu pentru trupele americane
sosite pe Aeroportul Kogălniceanu, în Portul
Constanţa şi la Deveselu. Tot la insistenţele
americane, România a fost obligată să re-
nunţe la datoria Irakului de dinainte de 1989,
datorie de 977 milioane de dolari, recunos-
cută de Irak în 2006. O telegramă a ambasa-
dei americane în România, transmisă
Washingtonului şi publicată de WikiLeaks,
susţinea că preşedintele Traian Băsescu a re-
nunţat în 2005, după o întîlnire cu ambasa-
dorul american Richard Jones, la 80% din
datoria irakiană.

Politica externă a Washingtonului
susţine deschis exportul democraţiei şi
libertăţii cu mitraliera la brîu

Dreptatea a fost întotdeauna de partea
celui mai veros războinic, a celei mai perfide
jivine, care, cu mîinile altor naivi, au scos cas-
tanele încinse de focul profitorilor planetei.
În războaiele de cotropire au murit întot-
deauna săracii, nu bogaţii, iar prăzile uriaşe
au creat imperii şi regate care se hrănesc şi
astăzi pe aceleaşi căi. Se pare că omenirea a
înţeles de ce S.U.A. democratizează cu forţa
armată popoarele care au resurse inestima-
bile şi reprezintă puncte nodale geostrate-
gice. Cînd Clinton a bombardat Belgradul, a
fost atît de entuziasmat de lovituri, încît şi-a
epuizat stocul de rachete Tomahawk, fiind
nevoie de o altă producţie de serie. Uite-aşa
industria de armament este mereu prosperă.
Băsescu, de dragul americanilor, le-a dat de
bună voie bazele de la Kogălniceanu şi De-
veselu. Politica externă a Washingtonului (do-
minată de neo-conservatori şi liberali înflă-
căraţi de folosirea forţei militare) susţine des-
chis exportul democraţiei şi libertăţii cu mi-

traliera la brîu, drept pentru care, orice formă
de război de aşa-zisă eliberare le face cu ochiul
şi nu pot sta locului, ca şi în cazul Ucrainei.
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Cu neţărmurită dragoste, despre 
Preşedinte şi trupele americane de ocupaţie
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S-au împlinit aproape 14 ani de când și pe
aceste meleaguri, ale Văilor Târnavelor, își
desfășoară activitatea o filială a Asociațiunii
ASTRA, Despărțământul „Teodor Muică”.
Din manifestările desfășurate, în țară și peste
hotare, de-a lungul întregii sale existențe, a
reieșit, credem, cu pregnanță rolul său
benefic. De-a lungul timpului , Sângeorgiu de
Pădure a fost un adevărat zid de apărare a
credinței strămoșești și a rămas o oază româ-
nească, riguroasă, iar românii din această
zonă par să înțeleagă tot mai mult necesitatea
unității de gând și de acțiune întru păstrarea
ființei naționale.

Despărțământul nostru s-a născut din
durere, la 2 decembrie 2001, în cadrul unei
mari adunări generale, unde au participat
români de pe Văile Târnavelor dar și perso-
nalități din ţară şi judeţul Mureş. Un partici-
pant la Adunarea de constituire a Despăr-
ţământului a numit-o „minunea cea mare”
care a adunat mâna aceea de români, răzleţiţi
de viforele vremurilor de prin localităţile afla-
te pe văile Târnavelor, sub stindardul dăi-
nuirii, continuităţii noastre, minune de care
aveam mare nevoie, noi, românii de pe aceste
meleaguri ,ca să ne apărăm fiinţa naţională cu
orice preţ, printr-o mişcare de renaştere cul-
turală.

De atunci, filiala noastră cu 430 de mem-
bri îşi desfăşoară activitatea în şase cercuri
culturale: Sovata-Praid, ,,Alexiu Viciu” din
comuna Bălăuşeri, ,,Matei Voileanu” din co-
muna Coroisânmărtin, ,,Ştefan Baciu” din
comuna Nadeş, ,,Alba Ecclesia” din comuna
Albeşti, ,,Simion Florea” din comuna Daneş

şi Centrul cultural din Sângeorgiu de Pădure.
De-a lungul anilor am organizat peste 30

de simpozioane locale şi naţionale, două
Adunări Generale Naţionale, a 99-a şi a 107-
a Adunare la Sovata şi Sângeorgiu de Pădure,
6 ediţii ale sărbătorii ,,Dragobete - Mărţişor”,
10 ediţii ale Festivalului de poezie ,,Mihai
Eminescu” la Sângeorgiu de Pădure şi Al-
beşti, 7 ediţii ale Festivalului de folclor ,,Pe
Mureş şi pe Târnave”, 13 ediţii ale Festivalului
de colinde la Sângeorgiu de Pădure, 10 ediţii
cu tabăra de cultură ,,Acasă la noi”, 9 ediţii
,,Punte de lumină”, schimburi culturale cu co-

munităţile româneşti de dincolo de
hotare, 3 ediţii cu Festivalul de folclor ,,Ştefan
Baciu” la Nadeş, Măgheruş şi Ţigmandru, 5
ediţii cu festivalul obiceiurilor ,,Hai, vecine-
n şezătoare” la Albeşti, spectacole folclorice
la Senereuş şi Şoimuş, concert de pricesne la
Nadeş, nenumărate acţiuni cultural-artistice
cu prilejul unor sărbători naţionale sau reli-

gioase.
Am publicat 15 cărţi şi 2 reviste literare.

Am dezvelit 2 plăci comemorative lui Victor
Pop şi Ştefan Baciu, am ridicat un monument
închinat Eroilor neamului în parcul central
din Sângeorgiu de Pădure.

Datorită seriozităţii muncii noastre, Des-
părţământul ,,Teodor Muică” al Astrei şi-a

câştigat
un bi-
neme-
r i t a t
loc de
frunte.
Pentru
merite-
le sale
condu-
c e r e a
noastră
a obţinut
3 meda-
lii de aur,
o me-
dalie de
bronz şi
60 de di-

plome de merit şi de excelenţă.
Cu prilejul organizării celei de-a 107-a

Adunare Generală de la Sovata şi Sângeorgiu
de Pădure, preşedintele nostru a fost declarat
MEMBRU DE ONOARE ASTRA, iar la cea
de-a 108-a Adunare Generală de la Orăştie-
Gioagiu, a obţinut “Premiul Asociaţiunii” pe

anul 2012 pentru slujirea idealurilor Astrei.
Nu a fost uşor, au fost ani grei de muncă,

aşa cum ne avertizau înaintaşii: ,,Numai pe
căi anevoioase poţi urca spre stele”. Ne-am
luat crucea şi am mers mai departe. Uneori
era foarte grea, simţind că este peste puterile
noastre, dar Bunul Dumnezeu întotdeauna
ne trimitea ajutor. Suntem siguri că realizările
noastre ne vor da noi imbolduri deoarece,
lupta pentru prosperitate şi progres, pentru
existenţa naţională, prin cultură se face. De
aceea, la ultima Adunare generală am hotărât
înfiinţarea unei publicaţii proprii “AstraTâr-
navelor”, publicaţie de cultură şi opinie se-
mestrială.

Prin ea, vom putea populariza fapte şi
evenimente deosebite, memorabile, perso-
nalităţi culturale care au contribuit la îm-
bogăţirea culturii noastre naţionale. Prin
paginile ei vom transmite urmaşilor tradiţiile
şi valorile locale de pe văile noastre, dar şi de
pe întregul rotund românesc. Ea este des-
chisă tuturor celor ce doresc prin lucrările lor
să îmbogăţească patrimoniul nostru cultural
pe plan ştiinţific, istoric, artistic, literar şi aca-
demic. În paginile revistei noastre îşi vor găsi
locul modele şi evenimente culturale semni-
ficative din ţară şi din străinătate, dar şi tineri
debutanţi.

Astra Târnavelor va promova idei şi as-
pecte, care să ne apropie cât mai mult de va-
lorile naţionale, de idealurile astriste dar şi de
valorile europene.

3ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ

Ilie Moldovan s-a născut la 18 mai
1928, în localitatea Albeşti, judeţul
Mureş. Între anii 1939-1947, urmează
Liceul Teoretic din Sighişoara, apoi Fa-
cultatea de Agronomie din Cluj (1947-
1952). Se înscrie, între 1950-1952, la
Institutul Teologic Universitar din Cluj
şi Sibiu (1953-1955). Îşi continuă stu-
diile doctorale, specializarea Dogma-
tică, în cadrul Institutului Teologic din
Bucureşti (1964-1968), susţinând exa-
menul de doctorat în 1974. Activează
ca inginer agronom (1953-1955), fiind

numit, în 1955, preot paroh în Lisa (Fă-
găraş, Braşov). În 1970 e preot paroh în
Daneş, iar în 1976 duhovnic II şi asis-
tent al Institutului Teologic din Bucu-
reşti (februarie-septembrie), apoi du-
hovnic I şi conferenţiar (1976-1983) şi
suplinitor al Catedrei de Teologie Dog-
matică şi Simbolică (1980-1983) al
aceluiaşi institut. Din 1 noiembrie 1983,
pr. Ilie Moldovan e profesor titular la
Facultatea de Teologie Ortodoxă An-
drei Şaguna din Sibiu. A trecut la cele
veşnice în data de 10 februarie 2012.

Părintele Ilie Moldovan
(1928-2012) - 

preot şi profesor de excepţie
care a păstorit şi la Daneş

“Minunea cea mare”

Nu ne mai plac elogiile, nu ne mai
place nici măcar să vorbim de bine de
cineva. Suntem „moderni”, adică duri,
cum ar veni, trăim din plin în spiritul
critic al epocii. Pe cine mai interesează
astăzi, când catastrofele ne-au invadat,
când aşa-zisa criză bate la uşă şi intră-n
casă şi mass-media anunţă nenorociri
nemaiauzite iar politicienii fură pe-
apucate, că există cineva care face bine

ceea ce face, că are succes, că nu-l
ocoleşte câştigul - chiar dacă, material
e minuscul? Vedem însă cu toţii că in-
diferenţa, bucuria la răul altuia pot să
ducă la autodistrugere. Dacă altădată
se spunea “româneşte”: “Să moară ca-
pra vecinului!”, astăzi se vehiculează
următoarea idee: “Să moară vecinul,
să-mi rămână capra!”. Trist dar ade-
vărat... Ne-am materializat cu totul şi
ne-am înrăit pe de-a-ntregul. Nu mai
avem nici tată şi nici mamă. Tot ceea
ce facem trebuie să trecă prin prisma
portofelului sau al orgoliului. Sacrifi-
ciul şi munca voluntară nu mai sunt la
modă şi sunt considerate o mare pros-
tie. Deseori aud expresii de genul:
„Iese ceva la afacere?”. Sistenul de va-
lori este la noi cu susul în jos. Demni-
tatea a devenit ceva demodat iar com-
promisurile sunt în mare vogă. Dacă
nu faci compromisuri se pare că nu
mai poţi supravieţui. 

Comunismul sau proasta emanci-
pare post-decembristă să fie de vină?...
Cu sau fără conţinut, rromânul nostru
este un tip „modern”.... 

Vrem să fim
“moderni”!?...

Ştefan Costea

Preşedinte al Despărţământului
,,Teodor Muică” al Astrei 
Sângeorgiu de Pădure,
Emilia Feier
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În cadrul emisiunii
"Gospodărie și Tradiție", 
emisiune realizată pentru 
Târnava TV Sighișoara de către
Asociația Cultural-Folclorică
„Țara Cântecelor Mele” Daneș-
Seleuș, am avut prilejul să stau
de vorbă cu un mare nume al
muzicii populare românești,
după cum urmează:

Ștefan Costea: Avem fericita ocazie să
întâmpinăm astăzi o mare prezență a cân-
tecului popular românesc, impunătoare și
valoroasă, după părerea mea, cea mai în
formă voce din Ardeal la ora actuală -
doamna Mariana Anghel. Cu multă emoție
și mare bucurie vă spun: - Bine ați venit la
noi, aici, pe Târnava Mare, lângă Sighișoara!

Mariana Anghel: Mă bucur din suflet
de invitație, pentru că orice apariție a mea pe
micul ecran înseamnă o comunicare cu cei
care privesc. Vă salut cu mult drag și sper să
satisfac gusturile câtor mai mulți iubitori de
cântec popular.

Ștefan Costea: Să dea Dumnezeu, și cu
siguranță așa va fi, pentru că dumnevoastră
știți să electrizați publicul. O faceți de la su-
flet și asta se simte. Publicul simte asta și nu-l
putem păcăli cu una cu două. Să le spunem
telespectatorilor de unde veniti, din acea
zonă etno-folclorică deosebit de frumoasă!

Mariana Anghel: Vin din județul Hune-
doara, de pe malul Streiului, zona centrală
de fapt a județului Hunedoara, zonă care mi-
a dat posibilitatea să adun cântece din zona
Orăștiei, din Țara Hațegului, pentru că sunt
chiar la poarta de intrare în Țara Hațegului.
Locul unde m-am născut - sătucul acela mic-
Călanu Mic - precum îi spune și numele,
într-o atestare documentară la 1347, a fost
descoperit că acolo era poarta de intrare în
Țara Hațegului.

Ștefan Costea: Veniți de foarte aproape
de cele două capitale dacice - „Ulpia Traiana”
și „Regia”...

Mariana Anghel: Costești, Blidariu,
zone încărcate de istorie şi tradiţie. Eu spun
cu mândrie că vin din județul Hunedoara,
leagănul civilizației dacice și romane.

Ștefan Costea: Și ce costum frumos
aveți din această zonă folclorică! Extraor-
dinar!...

Mariana Anghel: Da, în decursul anilor
am prezentat în fața publicului costume
inedite pentru județul Hunedoara, costume
care pot spune că au adus o altă față. Am
adus costume viu colorate, costume cu care
telespectatorii nu erau obișnuiți. Știau că-n

Ardeal e costumul alb-negru, costum pe care
îl am și astăzi, dar în decursul anilor și-n
diferite concerte am prezentat costume
vechi, tradiționale, viu colorate. Am și trecut
prin mai multe etape, sunt vreo 28 de ani de
când am debutat la televiziune. La 17 ani am
participat la concursul "Floarea din gradină",
și de atunci am avut o prezență spectacu-

loasă. Prima dată când am apărut aveam
codițe, așa cum sunt și acum, o imagine care
pentru public a fost de efect. Contează foarte
mult și prezența scenică, și vocea, absolut
tot. Mă bucur din suflet că am trăit într-o pe-
rioadă în care artiștii erau foarte bine
pregătiți.

Ștefan Costea: Da, exista acea cenzură,
nu apărea oricine pe scenă, la radio sau pe
sticlă.

Mariana Anghel: Chiar dacă noi hulim
acea manifestare care se numea "Cântarea
României", cred că a fost ceva benefic, dădea
posibilitatea de exprimare tuturor, mulți ar-
tiști au fost descoperiți acolo. Îmi amintesc
cu mult drag cum sate întregi erau mobi-
lizate să scoată la iveală acele bogății spiri-
tuale pe care le dețineau acolo în vatra lor.

Ștefan Costea: Apropo de lăzile de
zestre, mulți tineri vin acuma cu multe me-
lodii contrafăcute și poluate. Iau o bucată
dintr-o melodie, o alta din altă melodie, pun
acolo niște versuri la întâmplare iar apoi
dacă-i întrebi spun că le-au cules de pe sate,
de la bătrâni. Sau că sunt compuse de ei sau
de alţii. Desigur, dintotdeauna s-a creat și se
crează și astăzi, dar, cred că datorită faptului
că omul era mai apropiat în trecut de natură,
creația populară era una de calitate. Nu erau
atâtea surse care să polueze. O adevărată
școală de folclor au fost şi sunt emisiunile
"Tezaur Folcloric" ale doamnei Marioara
Murărescu, în care sunteți mereu prezentă.

Mariana Anghel: Da, este adevărat! Par-
ticip la tot felul de emisiuni dar emisiunile
domniei sale au fost şi sunt la un nivel destul
de ridicat. Niciodată n-a făcut rabat de la ca-
litate.

Ștefan Costea: Nu pot să nu remarc mo-
destia și cumsecădenia dumneavoastră.

Mariana Anghel: Asta este pentru că
provin din varta satului, pentru mine țăranul
român reprezintă un fel de icoană.

Ștefan Costea: Cu ce orchestră ați im-
primat acele frumoase cântece de-a lungul
timpului? Asta nu pentru că nu aș ști eu, dar
și admiratorii d-voastră cred că ar dori să știe.

Mariana Anghel: Am imprimări cu or-
chestra Crai Nou din Alba-Iulia, cu Radu
Ciprian din Cluj-Napoca și Petrișor Varga de
la Brașov…

Ștefan Costea: Ce pronostic îi dați fol-
clorului muzical românesc peste 50 – 100 de
ani. Va supraviețui cu cinste în fața poluării?

Mariana Anghel: Of, Doamne! Nu-mi
prea place să fac pronosticuri. Mi-e foarte
greu să dau pronosticuri pentru că oamenii
sunt schimbători și nu poți ști niciodată ceea
ce simt și ce-i îndeamnă să asculte un anumit
gen de muzică, de ce se refugiază omul care
ascultă în muzica aceasta care nu-i autentică.
Noi românii iubim tot ce este nou și ne e
rușine cu ce este al nostru ... din păcate!

Ștefan Costea: Acuma, la final, vă rog să
le adresați câteva gânduri cititorilor noștri!

Mariana Anghel: Tuturor le doresc
sănătate și prosperitate și să asculte zilnic fol-
clor autentic!

Ștefan Costea: Vă mulțumim pentru
timpul acordat și vă dorim să rămâneți
aceeași prezență fermecătoare și valoroasă
pentru folclorul românesc! Doamne-ajută! 

Acest interviu a fost realizat în anul 2011
(este de fapt doar un fragment din discuţie).
În timp, am dezvoltat o relaţie de colaborare
şi prietenie cu Mariana Anghel. Textul este
cuvânt cu cuvânt aşa cum s-a derulat în
cadrul emisiunii, nu am modificat nimic, ex-
primarea aparţinând limbajului oral. Vom
reveni în viitorul apropiat şi cu alţi interpreţi
ai cântecului popular românesc.

Ștefan Costea 

Mariana Anghel - o prezență
impunătoare și valoroasă 

pentru folclorul românesc
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Anumiţi feciori din sat fac de strajă la
patul Mântuitorului expus simbolic în
biserică, aceştia fiind în număr de nouă:
doi stegari, şase suliţaşi şi un conducător

numit vătaf. „Vătaful” este cel mai vârst-
nic şi cel mai experimentat dintre stră-
jeri. Acesta îi dirijează pe srăjeri cu-
noscând toate amănuntele de ordin re-
ligios şi laic. Mai multe amănunte despre
Străjeri şi străjerit la Daneş ne-a oferit
preotul paroh al Parohiei Ortodoxe din
Daneş-  Dăngulea Vichente: „Activita-
tea străjerilor începe în Vinerea Mare, ei
stând de pază la Epitaful Mântuitorului.
În Noaptea Învierii, la slujbă, tinerii stră-
jeri au de îndeplinit anumite îndatoriri,
la sfârşitul slujbei ajutând şi la organi-

zarea împărţirii Paştilor. Misiunea stră-
jerilor se încheie a doua zi de Paşte,
odată cu botezul credincioşilor. Costu-
mul străjerilor este format din căciulă,
mantauă, cingătoare, cizme şi suliţă.
Străjerii simbolizează paza ostaşilor
români care au luat parte la răstignirea
Domnului Iisus Hristos şi care au păzit
apoi mormântul. Învierea Domnului a
fost vestită de străjerii romani în Cetatea
Ierusalimului dar, în cele din urmă, aceş-
tia au fost mituiţi cu bani pentru ca Mi-
nunea Învierii să nu ajungă la urechile

dregătorului Ponţiu Pilat, care s-a învoit
cu răstignirea lui Iisus, chiar dacă s-a
spălat pe mâini spunându-le că greşesc
vărsând sânge nevinovat”.

Într-o lume modernă, aici, la doar
nouă kilometri de Municipiul Sighi-
şoara, într-o comună prosperă ca şi co-
muna noastră, este deosebit de îmbu-
curător faptul că se mai păstrează cu ri-
gurozitate şi sfinţenie astfel de obiceiuri
atât de frumoase, obiceiuri ce-şi au
rădăcinile în negura timpului.

Ştefan Costea

Străjeritul - obicei pascal la Daneş
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Printre puţinele obiceiuri care
sunt legate de Sfintele Sărbă-
tori de Paşte şi nu numai, la
Daneş încă se mai păstreză
vechiul obicei al Străjerilor.
Străjeritul s-a păstrat până în
prezent, la Daneş, de la o gen-
eraţie la alta, ca un frumos obi-
cei pascal bine moştenit. 

După ce Hristos şi-a dat duhul pe
Crucea pe care fusese răstignit şi batjocorit,
„findcă era vineri şi ca să nu rămână tru-
purile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua
sâmbetei aceleia”(Ioan 19, 31), au venit os-
taşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celor
doi tâlhari răstigniţi alături de Iisus, după
care toată lumea a plecat, mai cu seamă când
s-a cutremurat pământul şi soarele s-a în-
tunecat. Sfânta Tradiţie spune că Maica
Domnului a venit cu un coş de ouă să-l dea
soldaţilor, ca să o lase să-l ia pe Fiul său.
Când a luat coşul pe care-l pusese lângă cru-
ce, a căzut o picătură de sânge din mâinile
Mântuitorului peste ouă şi deodată toate s-
au înroşit. Au venit toţi soldaţii şi au luat
câte unul ca să aibă şi ei un semn despre cea
din urmă minune a lui Hristos. De atunci
este obiceiul să se înroşească ouă de Paşti.

Când Iisus îşi ducea crucea la locul osân-
dei, iudeii aruncau cu pietre în chinuitul Său
trup. Se spune că Dumnezeu a făcut ca
pietrele acelea să se preschimbe în ouă roşii,
şi-n amintirea acelei întâmplări se fac de
Paşti ouă roşii.

Din moşi-strămoşi se mai spune că, în
Ziua Învierii, o fată ducea ouă în poală. Pe
drum, află că Iisus a înviat şi aleargă spre
casă ca să ducă vestea cea bună. Pe drum s-
a întâlnit cu nişte iudei cărora le-a spus: „-
Hristos a înviat!”. Dar ei au început să râdă
spunându-i: „-Atunci va învia Hristos când
s-or roşi ouăle din poala ta!”. Fata atunci s-a
uitat în poală şi a văzut că ouăle erau roşii.
Întru acea amintire se fac până astăzi ouă
roşii la Paşti.

Există în popor credinţa că ouăle roşii
păzesc casele de duhurile rele. Se spune că

diavolul întreabă mereu de se mai scriu ouă
pe Pământ şi de mai sunt colinde prin sate.
Când nu se vor mai zice colinde şi nu se vor
mai încondeia ouă, atunci diavolul va pune
stăpânire pe lume.

Datina creştină este ca după Înviere, toţi
ai casei, întorşi de la biserică, gustă din Paşti
şi ciocnesc ouă roşii. Întâi ciocnesc soţii:
nevasta ţine oul şi bărbatul ciocneşte, zi-
când: „- Hristos a înviat!”, iar nevasta răs-
punde cu: „Adevărat a înviat!”. Apoi cioc-
nesc părinţii cu copiii, cu ceilalţi musafiri de
la masă, pe rând. Învingător este cel care a
rămas cu oul nespart. Se spune că acela este
cel mai tare în credinţă.

Obiceiul de a se înroşi şi de a se ciocni
ouă roşii de Paşte este un obicei străvechi la
popoarele creştine. Există multe legende
asupra originii acestui obicei. Printre altele
se zice că, după Înălţarea la cer a Mântu-
itorului, una dintre femeile mironosiţe, şi
anume Maria Magdalena, devenită neo-
bosită propovăduitoare a Evangheliei lui
Hristos întocmai ca Apostolii, a ajuns şi la
Roma şi s-a înfăţişat în faţa cezarului Tibe-
riu, căruia i-a spus toate cele despre Hristos,
precum şi despre tratarea cea nedreaptă şi
batjocorirea ce i se făcuse de către Pilat,
care, căzând în dizgraţia împăratului, a fost
pedepsit pentru faptele sale. Ajunsă în faţa
împăratului, Maria Magdalena i-a dat aces-
tuia un ou roşu zicându-i: „-Hristos a în-
viat!”. Şi cu aceasta şi-a început în faţa lui
propovăduirea ei despre învierea lui Hristos.
Creştinii din Roma auzind despre aceasta,
au început să practice şi ei acest obicei, care

s-a răspândit curând la toate popoarele creş-
tine.

Culoarea roşie a ouălor ne aminteşte de
sângele Mântuitorului care s-a vărsat pentru
noi, iar de este o culoare mai deschisă
închipuie bucuria obştească pentru triumful
lui Hristos asupra morţii, pentru Învierea
Lui din morţi, răscumpărarea noastră şi în-
vierea în cealaltă lume. În această împreju-
rare, oul este un frumos simbol al renaşterii
noastre în viaţa viitoare.

Din ou iese o vietate care intră în viaţa
păsărilor cereşti, când se eliberează de coaja
ce închidea în sine germenele fiinţei sale.
Tot aşa, oarecând, şi noi lepădăm aici tot ce
este trupesc şi, cu puterea Învierii lui Hris-
tos, renaştem la o nouă viaţă fericită şi
veşnică, pentru cei drepţi.

material conceput, adaptat şi cules
din mai multe surse de Ştefan Costea

Ouăle roşii în tradiţia creştină
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SĂ MAI ŞI
RẦDEM!

***
Un ardelean iese cu capra pe cîmp şi se în-
tîlneşte cu un oltean, care zice: 
- Unde te duci cu boul ăsta? 
- Ce bou, mă, nu vezi că-i capră? 
- Da' nu cu tine vorbeam.

***
- Cum îşi aleg chinezii numele viitorului
copil? 
- Dau drumul unui lighean pe scări şi
notează ce aud.

***
-Costele, de ce tu şi cu soţia ta, frecventaţi
numai localuri de noapte?
-Pentru că, până se găteşte ea, cele de zi se
închid!

***
- Ei, domnule, întreabă ospătarul, cum aţi
găsit friptura? 
- Numai după ce mi-am pus ochelarii.

***
Nepotul se întâlneşte cu bunică-su la
puşcărie în aceeaşi celulă. 
- Ce cauţi măi nepoate aici la puşcărie,
pentru ce te-au condamnat? 
- Pentru braconaj bunicule. Dar tu
bunicule câţi ani mai ai de făcut şi de ce
eşti aici, căci ai mei nu mi-au spus nicio-
dată cauza pentru care ai intrat la pârnaie? 
- Ei dragul bunicului, mai am de făcut 10

ani tot pentru braconaj… 
- Păi cum aşa, că mie mi-au dat numai doi
ani!? 
- Da, dar eu la pescuit am folosit grenade
şi-am omorât 5 somni uriaşi, 25 de caraşi
mari, 125 de roşioare şi 2 scafandri mai
mici…

***
- Cine din familia voastră este cel mai în
vârstă? 
- Stră-stră-stră-străbunica. 
- Nu-i posibil aşa ceva. 
- Ba este po-po-po-posibil!

***
La curtea lui Ştefan cel mare vine un stră-
jer: 
– Măria ta, este la tine Măria mea?

***
Două mame stau de vorbă: 
- Copilul meu nu plânge niciodată
noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi
cânt un cântecel de leagăn şi adoarme in-
stant! 
- Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii
mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să
îl las pe el să plângă!

***
La o recepție oficială, soția se adresează
soțului: 
- Ioane ajunge, tu deja a zecea oară te duci
la bar după votcă, ce-or să creadă oamenii
despre tine? 
- Stai liniștită dragă, eu de fiecare dată le zic
că e pentru tine.

***
Hotărâre de guvern pentru ajutorarea
Casei de Pensii: Datorită creşterii alar-
mante a numărului de pensionari în raport
cu populaţia activă, începând cu anul vi-
itor, pensionarii vor avea voie să treacă pe
culoarea roşie a semaforului. Dacă nu se
constată nicio modificare substanţială în
raportul pensionari – populaţie activă, în-
cepând cu anul viitor prezenta hotărâre
devine obligatorie...

***
Mă abordează un vânzător ambulant: 
– Domnule, luaţi un loz, jucaţi la loz în plic
şi câştigaţi. 
– Lasă-mă măi în pace, că eu nu vreau să
câştig nimic. 
– Nu-i nimic, avem şi lozuri necâştigătoare.

***
– John, cum ai petrecut Crăciunul? 
– Am făcut un pom de Crăciun, l-am

umplut cu jucării şi tare ne-am bucurat. 
– Şi tu, Jimmy? 
– Am făcut un pom de Crăciun, am
cumpărat o mulţime de jucării şi tare ne-
am bucurat. 
– Dar tu, Nathan? 
– Noi avem o prăvălie cu jucării şi ne-am
uitat la rafturile goale şi tare ne-am bucu-
rat.

***
- Domnule doctor mă puteţi ajuta cumva? 
- Hmmm, la început vă prescriu nişte băi

de nămol… 
- Şi asta mă ajută? 
- Nu, dar vă obişnuieşte cu pământul
umed…

***
Profesorul se străduieşte să lămurească
elevilor proverbul "Drumul cel mai scurt e
şi cel mai bun". 
- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev. 
- Zău? Şi ce meserie are tatăl tău? 
- Şofer de taxi.
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Sâmbată, 14 martie 2015, s-a desfăşurat
la Căminul Cultural din comuna Albeşti -
Festivalul Internaţional de Poezie ,,Mihai
Eminescu" ediţia a XI-a, eveniment organi-
zat de către Despărţământul ,,Teodor
Muică"- Astra împreună cu Primăria şi
Şcoala din localitate.

În deschidere au luat cuvântul primarul

Albeştiului ing. Ioan Şovrea, d-na Emilia
Feier, preşedinta Despărţământului ,,Teodor
Muică" din Sângeorgiu de Pădure, Valeriu
Baban - inspectorul şef al Direcției În-

vățământ Cahul, Republica Moldova, dom-
nul Nicolae Băciuţ, directorul executiv al Di-
recţiei Judeţene pentru Cultură Mureş şi
alţii. Festivalul a avut trei parţi: Concursul

de recitat din opera poetului Mihai Emi-
nescu, dar şi din opera altor poeţi, Concursul
de creaţie poezii şi proză şi Spectacolul de
muzică şi dansuri populare româneşti.

La concursul de recitat au participat elevi
şi profesori din localitatea Poieni, judeţul
Cluj, Târnăveni, Târgu Mureş, Gurghiu,
Reghin, Cahul – Republica Moldova, Daneş,
Boiu, Ţopa, Albeşti, Târnăveni. La concursul
de creaţie au participat cu lucrări trimise în
plic, conform regulamentului, poeţi din Iaşi,
Daneş, Nadeş, Sighişoara etc. La spectacolul
folcloric au urcat pe scena Ansamblul fol-
cloric de la Ţopa, Ansamblul folcloric din Al-
beşti, dansatori din Poieni, jud. Cluj,
interpreta Doina Pintea, precum şi alţi iu-
bitori de frumos.

Centrul Cultural ,,Simeon Florea" din
Daneş a avut patru reprezentanţi la concur-
sul de recitat poezii: Petri Cătălin Ştefan –
premiat cu menţiune – elev în clasa I-a, în-
văţător Medeşan Ioan; Petri Ioana Denisa,
Bichiş Andreea Alexandra şi Muntean
Lavinia Maria – eleve în clasa V-a, diriginte
Cristea Nicolae.

Felicit elevii din Daneş care au avut cu-
rajul să urce pe scena festivalului şi doresc ca
la ediţia viitoare şcoala noastră să participe
cu mai mulţi copii.

Lucia Bichiş

IMOBILIARE
VÂND urgent apartament cu 2 camere, cu

centrală termică, izolat exterior, balcon închis cu
termopan, garaj, grădină mare şi anexe, situat în
loc. Daneş. Preţ 17.500 euro, negociabil. Tel.
0729849443 şi 0745416604.

VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de
1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMA-
lui. 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 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.

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

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)

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 ASIGU-
RĂRI - BICHIŞ LUCIA, vă  oferă servicii
complete de asigurare şi reasigurare: asigurări
auto RCA, CASCO, asigurări de LO-
CUINŢĂ, asigurări de călătorie, asigurări
mărfuri CMR, asigurări animale şi albine,
asigurări culturi agricole, asigurări de
RĂSPUNDERE CIVILĂ profesională, asi-
gurări medicale MALPRAXIS, asi-gurare pri-
vată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii la tel.
0749 819322, Daneş.

Telefoane utile
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Festivalul Inter-
naţional de Poezie
,,Mihai Eminescu"
ediţia a-XI-a, 
Albeşti 2015
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În vremurile de altădată, în zilele de
sărbătoare, fete şi ficiori, tinerii cu ne-
vestele lor, bătrânii, toată suflarea obştii,
se adunau cu mic, cu mare la hora satu-
lui. Tocmai de aceea preotul paroh al
Parohiei Ortodoxe din Criş, comuna
Daneş, părintele Marius Moldovan, a
considerat că este necesară şi binevenită
ideea de a reînvia hora satului, motiv
pentru care a organizat împreună cu

mine prima ediţie „Hora în sat” anul tre-
cut, a doua zi de Paști, pe 21 Aprilie
2014, cu ocazia Hramului Bisericii din
Criş. 

S-au implicat cu dăruire în organi-
zare membrii Comitetului Bisericesc.
Aşadar, românii, îmbrăcați în costume
populare, au venit cu mic, cu mare, în
uliţa din fața Sălii de Nunți a Parohiei,
unde aveau să se prindă în horă, hora de

uliţă, aşa cum era odată. Tinerii, adulţii
şi copiii „jucau hora-n bătătură” iar „hăi
bătrâni” priveau şi analizau de pe mar-
gine, uitându-se, vorba lui Marin So-
rescu, „ca la panaramă”.

Datorită faptului că prima ediţie a
fost una de succes, toată lumea din zona
Sighişoarei, mai ales persoanele iubi-
toare de cântec şi joc popular, dar care
musai să şi poarte costum popular, sunt

invitate să participe la cea de-a doua
ediţie a manifestării cultural-folclorice
„Hai la horă-n sat”!, a doua zi de Paşti-
luni, 13 Aprilie 2015, orele 15:00, în
aceeaşi locaţie, uliţa din faţa Sălii de
Nunţi a Parohiei Ortodoxe Criş. Vor in-
terpreta atât solişti şi formaţii locale, cât
şi artişti consacraţi. Hai cu toţi la joc/Şi
s-aveţi noroc!

Ştefan Costea

Hai la horă-n sat!

Aceste activităţi se desfăşoară la
Şcoala Bisericii din Seleuş („Şcoala de
Sus”), clădirea fiind recent renovată.
Acest program se desfăşoară conform
unui ghid metodologic, un fel de ma-
nual. “Hristos împărtăşit copiilor”
este o necesitate educativ-misionară şi
pastorală dar şi o investiţie spirituală pe

termen lung. Este binevenit acest pro-
iect, cu atât mai mult în condiţiile ac-
tuale, în cazul în care, orele de religie din
sistemul de stat nu acoperă în totalitate
nevoile educaţionale şi spirituale ale
copiilor, acestea devenind opţionale,
prin „grija” acelora care ne conduc şi
care vor să ne desfiinţeze credinţa şi nea-

mul.
În legătură cu programul catehetic

“Hristos împărtăşit copiilor”, Preaferi-
citul DANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române a declarat: „Bunul Dum-
nezeu să binecuvinteze pe toţi cei ce se
ostenesc în această nobilă activitate de
catehizare şi de formare spirituală a co-

piilor şi tinerilor, astfel încât proiectul
“Hristos împărtăşit copiilor” să aducă
multă lumină în suflete şi să contribuie
la întărirea rugăciunii şi a comunicării
frăţeşti în parohie, în familie şi în soci-
etate, pentru sfinţirea vieţii pe calea
măntuirii”.

DIVERSE8 martie 2015 / Actualitatea Dănăşeană

Portul naţional, cântecele şi dansurile populare au fost dintotdeauna o modalitate de 
exprimare şi trăire a poporului nostru. Locuitorii satelor erau şi încă mai sunt mari 
iubitori de folclor, cântându-şi uneori dorul, alteori veselia şi bucuria la muncile 
câmpului sau cu ocazia diferitelor evenimente, cum ar fi hora satului… 

Programul de învăţătură religioasă ortodoxă 
“Hristos împărtăşit copiilor” implementat şi la Seleuş

Programul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” a fost aprobat în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod Ortodox Român din iulie 2008
şi poate fi implementat la nivelul tuturor parohiilor de pe cuprinsul Patriarhiei Române.  La iniţiativa preotului paroh, părintele
David Nicolae, începând din 15 martie 2015, a fost demarat şi la Seleuş acest program, astfel încât, în fiecare Duminică, începând cu
orele 16:00,  copiii vor putea participa la tot felul de activităţi educativ-religioase.
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