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Castelul Bethlen din Criş 
îşi mai aşteaptă încă semeţ
menirea

În localitatea Criş se
află un frumos şi impună-
tor castel al unei familii
de nobili maghiari - Di-
nastia Bethlen. Castelul
se întinde pe o suprafaţă
de aproximativ 1500 mp,
sub forma unui patrulater
cu latura mare spre Nord
şi latura mică spre Sud.
Este construit în stil
cetate pentru apărare, cu
patru turnuri din care se
mai pastrează trei. 

Ştefan Costea
amănunte în pagina 4

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

amănunte în pagina 3

"Cu penele altuia
te poţi împodobi dar

nu poţi zbura"
(Lucian Blaga)
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Anul 2012 a fost declarat “Anul Cara-
giale”. Se împlinesc 160 de ani de la naşterea
celui mai mare dramaturg român şi 100 de
ani de la trecerea lui în nefiinţă. Un bun
prilej pentru a ne întoarce cu recunoştinţă,
oprindu-ne chiar şi pentru o clipă din
iureşul în care suntem cuprinşi, spre cel care
a reuşit să evidenţieze realitatea, limbajul şi
comportamentul românilor. 

Născut la 1852 în satul Haimanale, în
apropiere de Ploieşti, Caragiale a marcat so-
cietatea din acele vremuri cât şi pe cea actu-
ală prin stilul unic, umoristic şi original de
a evidenţia ambiţia şi dorinţa de avere. 

Dacă mai este Caragiale printre noi sau
nu, e de ajuns să aruncăm o privire în juru-
ne. Nu sunt necesari mulţi paşi, şi dăm nas
în nas cu personajele
caragialiene, care tră-
iesc însă în lumea
tehnologiei avansate,
înconjuraţi de apara-
tură ultra - perfor-
mantă. Intrebarea
care-i adună pe toţi
laolaltă, atât pe sărac
cât şi pe bogat,  pe
vârstnic cât şi pe
adolescent este: “Eu
cu cine votez?” 

Ştim cu siguranţă că pe lângă impresio-
nanta operă lăsată, ne-au mai rămas,
reînoindu-se din generaţie-n generaţie câte-
un neastâmpărat Goe căruia i se cumpără-
multe dar nu se bucură de nimic; câte-un
ghinionist Lefter care circulă pe o au-
tostradă largă dar cu o minte îngustă; câte-
un demagog Caţavencu care-şi măreşte casa
dar îşi micşorează familia, câte un politician
corupt ca Tipătescu, care îşi îngrijeşte
trupul dar îşi pustieşte sufletul, câte-o Zoe
tot stilată, care-şi înoieşte des garderoba,
lărgindu-şi zâmbetul când se ştie cocoţată
pe tocurile de 15 cm. Diplomele se colec-
ţionează cu uşurinţă, însă înţelepciunea
strigă pe uliţe căci n-are unde-şi găsi adă-
post. În general, românul nu moare de
foame, dar în particular, sunt o mulţime de
drame în jurul unei bucăţi de pâine, şi aceea
uscată. În această “coruptă soţietate”, “en-
teresul şi iar enteresul” face să crească ego-
ismul dar să scadă altruismul, creşte

cantitatea şi se micşorează calitatea, creşte
funcţia dar scade mintea; din nou un
Leonida cu a lui întrebare “Cap ai, minte ce-
ţi mai trebuie?”

Cu siguranţă Caragiale nu se află numai
pe câte un raft al unei biblioteci personale
sau locale, nu se află numai pe paginile viu-
colorate ale actualelor manuale şcolare al-
ternative, nu numai în sufletele noastre, ci şi
printre noi. Nu cu mare greutate, personjele
lui au devenit fiinţe; dar nu de hârtie, ci vii.
S-au însufleţit, au devenit bipede, apte de
“dat din coate” pentru a isprăvi în felul pro-
priu prin astă “soţietate plină de moravuri”.
Ne putem întreba în ce măsură situaţia so-
cietăţii de azi ar fi constituit “materie primă”
pentru Caragiale. Ce l-ar fi inspirat? Tot. Sau
ce nu l-ar fi inspirat? Mai nimic. Moftul
român s-a mai conturat, însă aceleaşi
moravuri care existau în vremurile de acum
două secole, există şi azi. De la amorezaţi şi
până la cochete, societatea noastră se învârte
în jurul unui parvenitism care pare fără leac. 

Plagiatul nu constituie numai o pro-
blemă actuală, ci şi una trecută. Mâhnit de
acuzele aduse că ar fi plagiat piesa de teatru
“Năpasta”, Caragiale s-a stabilit la Berlin, de
unde îi trimite o scrisoare fiului său, Mateiu,
aflat în ţară : “Împrejurările prin care a tre-
cut şi trece ţara noastră şi care-mi întristează
aşa de adânc bătrâneţile mie, să-ţi fie în-
demn în dragoste pentru patrie. Dumnezeu
să-ţi facă ţie parte de vremuri mai bune la
bătrâneţe! Noi am început cu veselie şi

sfârşim cu mâhnire. Să vă dea vouă, tine-
rilor, Domnul să nu mai vedeţi nici un rău
arătându-se pe biata noastră ţară.” 

Nu numai în lumea eroilor lui Caragiale,
ci şi-n a noastră, acţionează principiul
“Scopul scuză mijloacele” orientându-ne
după dobândirea funcţiilor nemeritate. 

Pe bancnota de 100 de lei, pe care nu
mulţi o pipăie, din motive lesne de înţeles,
ne este înfăţişat un Caragiale nici ostil, nici
impulsiv, nici capricios cum s-a spus despre
el, ci unul care prin inteligenţă şi perseve-
renţă a izbândit.

La 9 iunie 1912, aflând de moartea
marelui Caragiale, prietenul si avocatul lui,
Barbu Ştefănescu Delavrancea, declara:
“Caragiale a fost cel mai mare român din
câţi au ţinut un condei în mână şi o torţă
aprinsă în cealaltă mână. Condeiul a căzut,
dar torţa arde şi nu se va stinge niciodată”

Andrada Mare

Pentru profesori şi părinţi de-
opotrivă este extrem de important ce
se învaţă şi cum se învaţă în şcoala
românească de astăzi, ce asimilează cu
plăcere şi ce respinge elevul. După De-
cembrie 1989 s-a tot vorbit despre o
anume reformă a sistemului de în-
văţământ românesc, despre manuale
alternative, decongestionarea pro-
gramelor şcoalre şi aşa mai departe. În
lupta lor politică după “ciolan” şi după
alte interese, politicienii noştri post-
decembrişti au avut grijă, cu ştiinţă
sau cu neştiinţă, să ducă de râpă sis-
temul de învăţământ românesc. Aşa-
zisa reformă nu a făcut nimic alceva
decât să complice lucrurile de dragul
lălăielii, a mediocrităţii şi-a cercurilor
de interese. Oameni puşi în diferite
funcţii cheie din minister, fără a avea
minimul de habar sau fără pic de ex-
perienţă la catedră, manualele şcolare
aşa-zise alternative care au câştigat li-
citaţia după criteriul preferenţial al
şpăgii, al cumetrismelor sau al nepo-
tismelor, deschiderea “fabricilor de
diplome” universitare care au creat
profesori pe bandă rulantă, prostul
exemplu al mass-media şi-al societăţii
actuale, dezinteresul elevilor şi uneori
şi al şcolii, toate acestea împreună au
condus la degenerarea sistemului.

S-a vorbit foarte mult, în ultima
vreme, despre slaba pregătire a ele-
vilor de liceu, despre rezultatele deza-
struoase obţinute în ultimii ani la
Bacalaureat… Întrebarea de bază
rămâne una şi aceiaşi: ”Cine-i respon-
sabil pentru acest eşec? Sistemul?...
Şcoala?... Profesorii, părinţii sau ele-
vii?... Sau cine altcineva?... Fiecare
aruncă “pisica moartă în gardul altuia”.
Cred că întregul sistem de învăţământ
românesc suferă cumplit, nu doar ci-

clul liceal. Este posibil ca, cineva “de
sus”, să aibă grijă pas cu pas ca în-
văţământul românesc să decadă în aşa
fel încât noi să rămânem materie
primă, masă de manevră şi forţă de
muncă brută pentru Europa Unită şi
nu numai?

O vorbă veche românească ne
spune că “niciodată nu există doar un
singur vinovat”. Aşa cum spuneam
câteva rânduri mai sus, vinovăţia poate
fi de mai multe părţi, însă “peştele se
curăţă de la cap la coadă”. Cu toţii ar
trebui să devenim puţin mai respon-
sabili: profesori, învăţători, educa-
toare, elevi, părinţi etc. Dar primul
responsabil cred eu că este sistemul
prost orientat. În loc să încercăm a
simplifica lucrurile, noi le complicăm
din ce în ce mai tare. Dorim să-i în-
dopăm pe elevi cu fel de fel de
cunoştiinţe care mai de care mai
sofisticate şi mai alambicate, în loc să
punem accent mai mult pe partea edu-
cativă, să-i învăţăm pe elevi să înveţe,
să caute informaţia, care este foarte ac-
cesibilă astăzi datorită internetului. Vă
spun sincer că am văzut profesori de
specialitate care abia au rezolvat
subiectul de Bac până la nivelul notei
de cinci. Pe deasupra mai conteză şi
faptul că marea majoritate a elevilor
sunt dezinteresaţi. 

Oare nu s-a gândit nimeni din mi-
nister sau dintre organizaţiile de profil,
să se facă o selecţie a elevilor pe apti-
tudini şi competenţe, imediat după
terminarea ciclului gimnazial? Ba dim-
potrivă! S-a trecut şi la desfiinţarea
şcolilor profesionale, de meserii şi de
ucenici. Am dorit să-i băgăm şi pe
aceştia în examenul de Bac şi uite
rezultatele! Ar trebui să facem ceva
până nu e prea târziu! Până una alta,
vorba cântecului:”-Când cu dracu’/
Când cu lacu’/ Hai să trecem Bacu’”…
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3DIN ZONĂ

Anii vieţii mele mă îndreptăţesc să spun
că toate cele văzute, studiate, locuite, lasă un
loc de unică lumină în suflet şi minte – satul
meu natal – DANEŞ!! Pentru totdeauna!!

De-acolo, de-acasă am plecat pe dru-
murile acestei lumi cu neuitatele impresii,
trăiri amintiri, despre cerul limpede şi aerul
curat al pădurii vibrând de cântecul
păsărilor... Casa bunicilor, după tată, şi fa-
milia, ţineau de Sighişoara – Valea Crişului,
nr. 1, bunicul fiind pădurar pentru zona pă-
durii de stejari, fagi şi carpeni – teren regal de
vânătoare – dar distanţa faţă de sat era foarte
mică, deci casa părintească aproape. Eu cu cei
doi fraţi eram primii nepoţi, abia după 5 ani
au început să vină verişorii noştri. Astfel,
mult din copilăria noastră am fost îngrijiţi aici,
în zilele când părinţii erau ocupaţi. Cât de în-
florită era ,,lunca satului” pe unde treceam,
apoi peste vadul morii apropiate, pornit de la
stăvilarul şi puntea peste Valea Crişului!

Aşezarea satului a fost aleasă cu înţelep-
ciune – trei coloane vitale: drumul principal
(azi şosea), râul Târnava Mare şi cu timpul,
calea ferată – binefaceri care au garantat dez-
voltarea pe toate planurile a comunei, a oa-
menilor ei! Întâlnirea zilnică cu ei, satul,
chipul şi expresia lor îţi arătau că există co-
munitate, o conştiinţă colectivă, chiar mân-
drie, verticalitate. Viaţa satului avea legile ei,
învăţate în mod firesc de fiecare şi respectate.
A fi în rând cu oamenii era o datorie, o che-
mare, un îndemn cu care intrai treptat în via-
ţă. Funcţionau eficient primăria, şcoala, bise-
rica, poşta cu telefonul, banca, biblioteca
,,Octavian Goga”, o prăvălie, cârciumi, măce-
lării, meseriaşi exemplari, drumari şi picheri
în acţiune, jandarmeria; exista un loc ferit, un puţ
orb pentru leşuri, care funcţionau controlat.

O străveche organizare cetăţenească a
fost şi mai este cea pe ,,vecinătăţi”. Vremurile,
evenimentele, veneau şi treceau... Aici era
competiţia, manifestarea personală. Obi-
ceiurile, datinile, cu un cuvânt ,,tradiţiile”, în-
tinereau potrivit cu succesiunea anotimpu-
rilor, iniţiativele îmbogăţeau manifestările
populare. ,,Omul de omenie” îşi justifica viaţa
prin munca zilnică! Obiceiul, lege de la înain-
taşi, te obliga să respecţi, în zorii zilei, ieşitul
la arat, semănat, la sapă şi plivit holda de grâu;
era o întrecere la seceriş, treierat, la pregătirea
nutreţului pentru animale; erau datini pentru
recoltatul şi semănăturile de toamnă. ,,A nu
te face de ruşine” era un comandament moral
sever! Câtă bogăţie în munca de cultivare a
viţei de vie nobile, respectarea săpatului, stro-
pitului, apoi controlul, la zi fixă din săp-
tămână, pentru culesul viţelor văratice, a
prunelor, piersicilor ... 

Obiceiuri deosebite în cultivarea cânepii,
la tunsul oilor şi torsul firelor atât de preţioase
pentru gospodine; la războiul instalat în casă,
în anotimpul rece, ele ţeseau cu talent
pânzele necesare în gospodărie. Din lâna
vopsită chiar de ele, după reţete moştenite,

ţeseau covoare, pături, materiale date la piuă
pentru haine sănătoase şi frumoase.

Se respecta obiceiul ca, încă din şcoală,
fetele să înveţe croşetatul, dantela, să facă
obiecte decorative, şervete, ştergare la icoane,
să-şi pregătească zestrea pentru măritiş, por-
tul naţional pentru mireasă şi mire. Neo-
bosite, mamele şi bunicile coseau cu mare
artă costume naţionale pentru toată familia.
Era datina să mergi la biserică în acest cos-

tum, astfel fiind sporită solemnitatea şi bucu-
ria sufletului.

Obiceiul şezătorilor oferea prilej de lucru
şi bucurie. Serile lungi de iarnă se ţineau în
case diferite, pe rând, cu pregătiri de bucate
potrivite; se cânta, se spuneau poveşti, ghi-
citori şi glume – erau prilej de a fi împreună,
de a lega cunoştinţe!

Obiceiurile religioase s-au păstrat cu
sfinţenie din vremuri străvechi. Colindele se
învăţau, erau cunoscute, răsuna satul de fru-
museţea lor - de Sf. Nicolae, Crăciun, Anul
Nou, Bobotează. Erau înălţătoare sărbătorile
de Paşti! Imnul ,,Hristos a înviat!” unea oa-
menii cu morţii lor, cu natura înverzită, cu o
curăţenie generală şi o pregătire, după datină,
în fiecare an.

Nu lipseau ,,Străjerii”, începând cu Săp-
tămâna Mare. Erau pregătiţi cu un costum
special de către familii, fete şi aveau un in-
structor recunoscut. Erau aleşi feciori chipeşi
dar şi cu rezistenţă fizică. Îşi primeau răsplata
după Liturghia de a doua zi de Paşti. Îmi a-
mintesc de petrecerile dinaintea intrării în
post. Vecinătăţile se întreceau în preagătirea
măştilor, costumelor, travestiurilor. Se defila
pe uliţi într-o veselie gălăgioasă – era foznicul
(de la germani Fasching). S-a moştenit acea
împletire între credinţă, muncă şi distracţie;
o succesiune aducătoare de echilibru.

Eroii neamului erau sărbătoriţă cu sfinţe-
nie de ,,Ziua Înălţării”, la monumentul din co-
mună, cu flori şi lumânări. Apoi veneau
,,Rusaliile”, când oamenii şi satul se bucurau
de atâtea flori – liliac, iasomie, trandafiri... Ve-
neau la rând maialurile, iar la Zece Mai era
sărbătoarea naţională! Exista un luminiş în
pădurea dinspre Sighişoara pregătit pentru

petrecere. Venea tot satul în coloană, cu mu-
zică şi voie bună, deşi urcuşul nu era uşor.
Mamele, fetele aduceau coşuri pline cu sco-
verzi şi cozonaci şi alte bunătăţi. Erau prezenţi
şi mai marii satului, ca toate să meargă bine!

Îmbogăţirea bunelor tradiţii o pot face
tinerii şi cei care vor să înveţe, să afle ce e nou,
să citească mult şi cu folos ca să înţeleagă
mersul lumii şi să ocupe un loc de cinste între
semeni – în cultul valorilor!

Dănăşenii anilor mei tineri, fruntaşi în
fostul judeţ Târnava Mare, erau serioşi, dis-
tinşi prin ţinută îngrijită, politicoşi, cititori de

presă şi de cărţi. Erau hotărâţi şi convinşi de
rostul învăţăturii! Îşi dădeau copiii la ,,Şcoli”
până la gradul universitar, învingând mări-
mea cheltuielilor. Aşa se explică numărul
mare de intelectuali ieşiţi din acest sat:
funcţionari, învăţători, preoţi, profesori, avo-
caţi, doctori, ingineri. Păstrau legăturile cu
familiile şi rudele. De obicei la Sfânta Marie
veneau în sat, când se organizau întâlniri şi
baluri; aceste vizite luminau sărbătoarea creş-
tină. Dănăşenii erau bucuroşi de oaspeţi şi
gazde bune! Aşa se explică sosirea în co-

mună, refugiate din Ardealul cedat în 1940,
a numeroase familii de intelectuali, ca şi a
multor familii din Bucureşti refugiate în tim-
pul bombardamentelor. Toţi au apreciat
condiţiile şi atmosfera comunei noastre.

Daneşul a fost, în vara lui 1944, gazda a
două tabere de liceeni aduşi din Basarabia şi
Moldova, din faţa războiului – 25 de fete la
Şcoala din Daneş şi 250 băieţi la Şcoala din
Seleuş. De neuitat au fost zilele şi serile acelei
vacanţe şi pentru noi. Tot în Şcoala din
Daneş au fost găzduite, în timpul războiului,
unităţi militare germane, iar toamna, apropi-
indu-se frontul, şcoala a devenit spital de
campanie pentru armata sovietică... cu circu-
laţie specifică, maşini, controale...

Îmi stăruie în suflet întâlnirea, după obi-
cei, a intelectualilor, de Sfânta Marie în 1974
– o zi superbă de vară – eram mulţi, ne-am
anunţat unii pe alţii, orele erau preţioase, ne
regăseam: îmbrăţişări, impresii, istorioare de
familie, plimbarea prin satul în sărbătoare...
În program – un meci de fotbal (au fost
prezenţi 4 fraţi din familia Medrea, foşti mari
fotbalişti la U. Cluj), era şi cine să cânte –
Haide ,,U”, tempo ,,U”, pentru tine / mi-am
pierdut examenu’ -... era o serbare cu joc la
Căminul Cultural, a urmat masa comună ,,la
Gafia” şi dans la sală, în curte, era o seară se-
nină, superbă!

S-a creat o atmosferă de bucurie, dar şi de
nostalgie, un basm ireal... cîntecele noastre
vechi le cântam cu lacrimi; din când în când
răsuna un discurs de două fraze, aplaudat, se
succedau, firesc, anecdote spuse cu talent şi
urmate de explozii de râs...

Cu greu s-a reuşit despărţirea, plecarea!
A fost ultima oară... a urmat fiecare, pe rând,
cu cât i-a mai rămas, şi veşnica despărţire...

Sper ca dănăşenii de astăzi să înţeleagă că
în mintea şi sufletul bunilor înaintaşi erau
credinţa, munca, cinstea şi omenia!! Numai
aşa reuşeau să se bucure de cele bune şi să
treacă peste încercări cu răbdare şi înţelep-
ciune.

Profesor Doina Boilă (Hofner)

S a t u l  m e u  n a t a l

“Dacă după ce am distrus fabrici şi uzine
distrugem şi manifestările culturale, ce

vom face în continuare?”
După ce presa naţională a prezentat declinul Festivalului Medieval de la Sighişoara,

manifestare emblematică în alţi ani pentru întreaga zonă, senatorul Başa Petru ia poziţie
şi spune că trebuie făcut un front comun pentru protejarea unor astfel de manifestări.

„Constatăm cu indignare că manifestări cultural artistice reprezentative pentru anumite
zone şi comunităţi,  se află în declin. Este de datoria noastră să susţinem aceste manifestări şi
nu să le lăsăm să moară sau şi mai grav să le îngropăm. Ele ne reprezintă ca şi comunitate, mai
ales atunci când devin tradiţionale şi au ani de organizare la activ. Exemple de astfel de mani-
festări reprezentative: Festivalul Medieval de la Sighişoara, Cerbul de Aur, Festivalul Mamaia.
Şi ca acestea multe altele, faţă de care autorităţile locale au o răspundere extraordinară, pentru
că ele reprezintă comunităţile, sunt valori ale patrimoniului cultural naţional imaterial. Cu re-
gret am constatat că anul acesta şi Festivalul Medieval de la Sighişoara a dezamăgit, nu doar
în ţară dar şi peste hotare, iar asta nu e bine, pentru Sighişoara, pentru zonă şi chiar pentru
ţară a cărei imagine a avut din nou de suferit în faţa turiştilor dezamăgiţi. Până acum peste
hotare, la diferite întâlniri autorităţile locale şi nu numai s-au lăudat cu Festivalul Medieval şi
alte manifestări culturale. Aşa era şi normal. Mă întreb însă dacă după ce am distrus fabrici şi
uzine distrugem şi manifestările culturale, ce vom face în continuare?  Consider că ar trebui să
ne unim forţele când este vorba despre astfel de manifestări şi mai ales dacă avem o respon-
sabilitate în acest sens, să nu dăm dovadă de indiferenţă. Să nu lăsăm manifestările cultural-
artistice să moară.” susţine senatorul Başa Petru.

Senatorul Başa Petru este un susţinător al dezvoltării durabile a unei zone prin punerea
în valoare a potenţialului istoric şi cultural al acesteia, senatorul propunând executivului
şi Consiliului Local stabilirea unei permanenţe în organizarea unor manifestări cultural-
artistice în Cetatea Medievală Sighişoara.

Motto: 
Veniţi la Daneş de ,,Sfânta Marie”,
să citim cu folos din cartea tradiţiilor
lăsate de înaintaşi
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4 DE SUFLET

Încă din timpul când eram elev la şcoala
generală iar mai apoi la Colegiul Pedagogic
„Gh. Şincai” din Blaj, am manifestat un de-
osebit interes şi o mare plăcere pentru activi-
tăţile „extraşcolare”, aşa cum le spunea pe
vremea aceea. Îmi aduc aminte cu mult drag
de activităţile frumoase făcute în ciclul pri-
mar, cu învăţătorul nostru, care întâmplător
sau nu era şi tatăl meu, la o şcoală generală
dintr-un frumos sat de munte, satul meu
natal. Serbări şcolare antrenante, scenete,
piese de teatru, montaje literar-artistice, ex-
cursii şi drumeţii, toate acestea fiindu-mi vii
în mintea şi în sufletul meu. Au urmat apoi
altele şi altele în gimnaziu şi liceul pedagogic.
Mai târziu, după absolvire, m-am înrolat ca
şi dacăl în lumea satului atât de dragă mie,
urmând tradiţia de familie a părinţilor mei.
Am redescoperit apoi frumuseţea şi impor-
tanţa acestui gen de activităţi alături de elevii
claselor la care am predat, de elevi din şcoală,
din obştea în care lucrez sau chiar din alte
şcoli. Ca dascăl am tratat şi tratez activităţile
extracurriculare la ciclul primar, şi nu numai,
cu toată seriozitatea şi susţin pe această cale

faptul că acestea sunt deosebit de impor-
tante, dispunând  de valenţe formative mul-
tiple care au efect pozitiv asupra personalităţii
elevilor. 

În cadrul acestor activităţi elevii se de-
prind să folosească surse informaţionale di-
verse, să întocmească colecţii, să atingă
nobile sentimente şi trăiri, să sistematizeze
date, putem spune că  „învaţă să înveţe”. Prin
faptul că în asemenea activităţi se supun de
bună voie regulilor, asumându-şi respon-
sabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul
didactic are, prin acest tip de activităţi, posi-
bilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să re-
alizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul
principal al şcolii - pregătirea copilului pen-
tru viaţă. Activităţiile extracurriculare con-
tribuie astfel la gândirea şi completarea
procesului de învăţare, la dezvoltarea încli-
naţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organi-
zarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.
Având un caracter atractiv, copiii  participă
într-o atmosferă de voie bună şi optimism,
cu însufleţire şi dăruire..

Atât societatea cât şi sistemul edu-
caţional din România traversează o perioadă
puţin cam tulbure de restructurări şi aşa-zise
înnoiri. Trăim vremuri destul de grele, în
care dascălul, măcinat de povara zilei de
mâine îşi îndeplineşte vocaţia, în cele mai
multe cazuri, doar la şcoală. Copilul are
nevoie mai mult ca niciodată de o purificare
a intereselor, are nevoie să fie sprijinit să
rămână copil, să fie el însuşi mai ales atunci
când devine elev, să facă faţă cu succes
sarcinilor şcolare, să-i fie satisfăcută nevoia
de divertisment şi libertate de exprimare in-
telectuală şi artistică. Aceste activităţi com-
plementare procesului instructiv-educativ
contribuie în mare măsură la satisfacerea
acestor nevoi ale copilului. Acest tip de acti-
vităţi îi antrenează pe copii în activitatea de
învăţare în mod voit, îmbinând utilul cu
plăcutul.

Aşa cum spuneam câteva rânduri mai
sus, de mic copil am fost atras de frumuseţea
şi complexitatea acestor activităţi. Îmi aduc
aminte cu cât entuziasm participam activ la
serbările şcolare cântând cu vocea, recitând
sau mânuind acordeonul, cu câtă plăcere
luam parte la excursii, drumeţii, montaje li-
terar-artistice sau scenete. Mi-am descoperit

apoi, după ce am ajuns dacăl, şi calităţile de
iniţiator şi organizator de astfel de activităţi.
Cred că activităţile extracurriculare realizate
împreună cu elevii mă reprezintă cel mai
bine ca dascăl în obştea în care lucrez. În
acest segment mă regăsesc eu cel mai bine.
Dar, dacă vine vorba, cred că mai bine m-aş
pricepe la organizarea şi suţinerea acestor ac-
tivităţi decât în a vorbi despre ele.

pagină realizată de Ştefan Costea

În localitatea Criş se află un frumos şi im-
punător castel al unei familii de nobili
maghiari - Dinastia Bethlen. Castelul se
întinde pe o suprafaţă de aproximativ 1500
mp, sub forma unui patrulater cu latura mare
spre Nord şi latura mică spre Sud. Este con-
struit în stil cetate pentru apărare, cu patru
turnuri din care se mai pastrează trei. Acce-
sul în incinta castelului se face pe latura de
Nord, între cele două clădiri de forma drep-
tunghiulară existând şi un acces secundar
prin mijlocul aripii sudice.

Prima etapă a construcţiei castelului i se
datoreză lui Mark Bethlen şi începe în cea
de-a doua jumătate a secolului al XV-lea,
prin ridicarea unui turn circular de tip don-

jon, cu doua nivele, din piatră brută zidită şi
o suprastructură din lemn. In această etapă,
construcţia avea un caracter militar defensiv,
cu guri de tragere la parterul clădirii. Mai
apoi, Miklos Bethlen (fiul lui Mark Bethlen)
a dat castelului o influenţă a curentului re-
nascentist care se va pronunţa şi în perioada
următoare a dinastiei. In secolul al XVIII-lea,
în vremea lui Pal Bethlen se pare că a fost
dată castelului forma actuală.

Incepand din secolul al XII-lea, cei cre-
dincioşi regelui maghiar au primit drept re-
compense stăpânirea unor sate sau a unor
teritorii mai mari şi pe teritoriul Târnavelor.
Un strămoş al Bethlenilor a primit aşadar
recompensă, din partea regelui, teritoriile de

la Criş cât şi alte domenii de pe Valea
Someşului. Membrii dinastiei Bethlen şi-au
disputat frecvent proprietăţile dar în cele din
urmă le-au fost recunoscute. Numeroşi
membrii ai Dinastiei Bethlen au jucat de-a
lungul timpului un rol politic important în
istoria zbuciumată a Transilvaniei (Wolfgang
Bethlen, Ioan Bethlen s.a.). Această dinastie
a avut un important rol în timp la dez-
voltarea economică şi culturala a satului.

O dată cu instaurarea comunismului,
castelul a început a se degrada, devenind în
scurt timp o ruină părasită. O parte din lu-
crurile de la castel au fost furate iar o altă
parte au fost transportate la muzee (în Sibiu
şi Sighişoara). Comuniştii au transformat o
parte din castel în magazii pentru fostul
I.A.S., castelul fiind adus aproape la stadiul
de ruină. Inclusiv parcul din jurul lui a fost
lăsat de izbelişte, să crească buruieni şi bălarii
acolo unde altă dată era plin de flori şi unde,
specialiştii spun că există şi azi specii rare de
arbori aduşi de peste Ocean. In acest parc

există şi un mic lăculeţ cu o mică insulă în
mijloc.

După revoluţie, la iniţiativa Ministerului
Culturii, castelul de la Criş a fost parţial re-
novat. La momentul actual, castelul a fost
revendicat, fiind retrocedat urmaşilor fami-
liei Bethlen. Bătut de vânturi, ploi şi timp,
Castelul Bethlen din Criş îşi mai aşteaptă
încă semeţ menirea. Nu se ştie însă câte ano-
timpuri vor mai trece…

Şcoala, dincolo de lecţie

Castelul Bethlen din
Criş îşi mai aşteaptă
încă semeţ menirea
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Reporter: Domnule Lazăr, ce este de
fapt acest Domeniu Dracula?

Nicolae Lazăr: Acest Domeniu este alcă-
tuit din mai multe pensiuni. Pensiunea propiu-
zisă, agro-turistică, centru ecvestru, Hanul
Dracula şi pentru a întregi salba, pot spune că
a patra pensiune se află la poalele Cetăţii din
Municipiul Sighişoara. Cea mai frumoasă pen-
siune spun eu, este Hanul Dracula, deoarece se
află în mijlocul pădurii, într-un loc mai săl-
batic, mai pitoresc.

Reporter: Dracula este un brand pen-
tru România şi dumneavoastră aţi vrut să
valorificaţi acest brand, cum aţi reuşit?

Nicolae Lazăr: În acest context am încer-
cat să valorific această oportunitate pe care ne-
o oferă zona. Din păcate, noi românii, nu am
prea fost în stare să  punem în valoare şi să pro-
movăm acest nume. Au trebuit să vină străinii
să facă acest lucru. Trebuie să vină americanii
sau alţii din alte ţări care n-au nicio tangenţă
cu acest nume. De aceea am dorit să îl scot din
anonimat şi să ies cu el pe piaţa comercială. 

Reporter: Dumneavoastră nu oferiţi
aici oamenilor doar gastronomia tradi-
ţională din zonă, de pe Târnava Mare, ci
şi puncte de atracţie şi mijloace de a-ţi pe-
trece timpul liber. Aţi gândit în complex-

itatea lui acest fenomen de turism, deci
nu v-aţi rezumat doar la cazare şi masă.

Nicolae Lazăr: Încă de la începuturile...
să zic aşa... acestui complex turistic, m-am gân-
dit ca el să devină un concept. Ţinând cont că
în străinătate, imediat după revoluţie, am fost
numai la muncă şi nu la distracţie, totuşi, în tre-
cerile mele prin Ungaria, Austria, Germania,
Olanda, am reuşit să trag cu coada ochiului, să
văd cam ce turism civilizat făceau capitaliştii.
Această idee mi-a venit aşadar pe vremea când
umblam la muncă în străinătate şi vedeam tot
felul de complexuri turistice. Mi-am zis că tre-
buie să creez şi eu un concept nou... poate nu
nou, poate mă laud, un concept de turism
românesc. Să le demonstrăm şi noi cetăţenilor
europeni că putem face şi aici o chestie mai
clară, mai fluentă, un turism civilizat, să creem
un colţ de rai. Acuma... nu puteam să-l creez
nici în Bucovina, cu toate că acolo sânt, nici în

Maramureş, ci la Daneş, că aicea m-am năs-
cut!... Ideea este că fiecare acolo unde s-a născut,
ar fi bine să penetreze şi să-şi desfăşoare o ac-
tivitate, cunoscănd mai bine contextul geografic
şi istoric, populaţia, gândul oamenilor, şi aşa
mai departe. În această idee, am încercat îm-
preună cu familia mea, să creem această oază,
unde oamenii să găsească ceea ce mi-am dorit
eu să găsesc în altă parte, în alte locuri din

străinătate sau din România. Că de fapt, acest
loc, e oglinda sufletului meu, a soţiei mele, a
familiei mele. Ori pentru asta, pe lângă cazarea
pe care o găseşti oriunde mergi în centrul oraşu-
lui, găseşti aici o grădină, găseşti un animăluţ,
găseşti o privelişte minunată, locuri de joacă
pentru copii, cai de rasă pentru călărit... Adică,
am încercat să ajung de la copil, la om în vârstă,
să ajung la sufletele unui segment cât mai mare
a populaţiei. Cum spuneam, avem amenajată
o mini-grădină zoologică cu animale de tot
felul, copiii pot vedea o găină care face un ou şi
pe care-l mănâncă la micul dejun. Sau pot
vedea un porc mangaliţa, un porc vietnamez,
pot vedea o lamă, un struţ, animale pe care nu
le întâlneşti la tot pasul. Dar pot vedea şi-o vacă
sau o capră, pot să asiste şi la mulsul lor. În
stâna turistică pot să vadă exact cum se face
caşul. Pe lângă toate astea, m-am gândit să
ajung şi la sefletele celor care iubesc calul! Calul
îl iubesc şi eu, îmi circulă prin vene! Avem
treizeci de cai de rasă care pot fi încălecaţi fie
de cei care încep să înveţe călăria, fie de cei
avansaţi, care se pot aventura prin codrii pe
unde Vlad Ţepeş se presupune că a circulat.

Avem un lac de pescuit pentru cei care-s mai
statici şi care vreau să se gândească la ne-
murirea sufletului dând la peşte... avem piscină,
pentru cei care vreau să se bronzeze, timpul ne
permite, mai ales că Terra începe să se-ncăl-
zească, noi încercăm s-o umezim. Domeniul
Dracula este oglinda sufletului meu şi a familiei
mele.

Reporter: Aţi plecat de la un concept
european. Aţi reuşit să îl puneţi în prac-
tică, aici, la Daneş. Este greu să menţineţi
întreaga acativitate la standardele la care
dumneavoastră aţi ajuns?

Nicolae Lazăr: Nimeni din exterior nu va
putea să-şi dea seama despre munca din culise,
munca din spatele a ceea ce se vede. Poate doar
stând cu mine şi cu soţia mea 24 din 24 de ore,
să vadă ce se poate întâmpla. Te trezeşti

dimineaţa, te faci văcar... la miaz, ghestionar,
peste două ceasuri te faci director, peste alte cea-
suri te faci porcar, deci, e o activitate fantastic
de complexă! Te lupţi tu cu tine însuţi ca să poţi
rezista. Părintele protopop de Sighişoara îmi
spune o vorbă mereu: Nicule, să te ţâie Dum-
nezo citav! Problema asta e! Din tot stresul şi
consumul acesta, să reuşim să rămânem citavi
la cap, să nu o luăm, Doamne fereşte, razna!

Reporter: Ce simţiţi atunci când
pleacă turiştii şi vor neapărat să vor-
bească cu d-voastră, să vă strânga mâna şi
să vă mulţumească şi felicite pentru ceea
ce li s-a oferit aici?

Nicolae Lazăr: Trebuie să vă spun că cea
mai mare satisfacţie... (unii zic că-s banii, alţii
că sănătatea, alţii că ce ştiu io ce alte plăceri).
Nu contest nimica! Dar, în cazul de faţă, cea
mai mare satisfacţie a muncii mele e faptul că
unii din clienţi, la plecare, îţi mulţumesc şi pe
deasupra constaţi că o sesizat ceea ce-ai vrut tu
să creezi şi munca ta de zi cu zi. Satisfacţie mai
mare nu există! De fapt, asta-i hrana cu care
mă hrănesc eu, ăsta-i rostul muncii mele. 

Reporter: Domnule Lazăr, sunteţi im-
plicaţi aici trup şi suflet, dumneavoastră
şi întreaga familie. Peste an, aveţi timp să
vă luaţi concediu?

Nicolae Lazăr: Este foarte greu să vorbim
de concediu. Mi-am propus luna trecută, de
exemplu, să mă duc undeva, trei zile, să vizitez
frumuseţile patriei. Unde, unde? În nordul
Moldovei, cu familia, însă nu am reuşi! Credeţi-
mă: nu-am-re-u-şit! Am ajuns mai rău ca tata.
Tata, un ţăran sfătos din poveştile lui Creangă,
exact aceiaşi poveste făcea. Eu când aveam vreo
25 de ani şi eram deja pe banii mei, i-am pro-
pus să meargă într-o staţiune termală, însă el
mi-a spus: Bă copile, nu am cum să mă duc, că
nu am cu cin  lăsa animalele!  Eu nu am înţeles
niciodată acest lucru, însă uite, că timpul a tre-
cut, şi-am ajuns eu în locul lui tata. N-am făcut
niciun pas mai mult, când te implici şi vrei să
faci o treabă ca lumea, cere sacrificiu. Fără sa-
crificii nu se poate face nimic!

Reporter: Ce vă propuneţi pe viitor
pentru a dezvolta această afacere de suc-
ces pentru dumneavoastră? 

Nicolae Lazăr: Ce-mi doresc cel mai mult
de fapt e ridicarea calităţii, imi doresc să nu
cobor deloc ştacheta, ci din contră, pe zi ce trece,
să ridic calitatea! Dacă reuşesc să fac paşii aceş-
tia, sânt extraordinar de mulţumit. Îmi doresc
să facem servicii de cinci stele, la preţuri de două
stele, sau de două margarete, pentru că noi cu
flori trăim aici, şi-ntre flori. Dacă le reuşesc pe
toate acestea, voi fi foarte mulţumit! 

Interviu realizat de Cristina Mosora

ANTREPRENORIALE

Un mic paradis-
Domeniul Dracula

din Daneş
În Comuna Daneş există un loc binecunoscut de către toată lumea din zona Sighişoarei

şi judeţul Mureş, de mulţi turişti din ţară şi chiar din străinătate. Este vorba, desigur,
despre Domeniul Dracula Daneş. Am stat de vorbă cu nimeni altul decât cu investitorul
acestui frumos loc, domnul Nicolae Lazăr, fiu al satului:
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ORIZONTAL
1) Pasăre ce trăieşte în Mexic, se hrăneşte cu
şerpi, eroină a unui desenat animat în care era
urmarită de un coiot flămând (pl.). 2) Leagăn
mobil pentru nou născuţi unde unele mam-
ifere îşi ţin puiul. 3) A apărea din senin - Or-
bita ochiului la animale sau la om (pl.). 4)
Mod de organizare al peştilor care ne
stârneşte râsul (pl.) - Capul unei albine! 5) S-
au jucat prea mult cu focul - Un pui de oaie
(fem.). 6) Sări ale acidului acetic. 7) Cum
sunt armăsarii din caii obisnuiţi - Struţ ce
trăieşte în Australia. 8) Întins pe asfalt - Mam-
ifer rumegător din Tibet. 9) Se referă la în-
văţământ. 10) Se întâmplă la moartea vinului
(verb) - Un fel de cămilă tăioasă.

VERTICAL
1) Animal pionier - Cea mai joasă la rechinul doică! 2) Ca şi coada castorului - Ajuns precum blana ursului polar.
3) Familie de mamifere din care face parte ariciul (pl.). 4) Rădaşcă din reşou! - Un cocoş glumeţ. 5) Turturea de
culoare cenuşie-brună pe spate, cu o dungă neagră pe gât (pl.). 6) Se întâmplă unei publicaţii dupa ieşirea de sub
tipar (verb) - Matca din munte! 7) A înconjura cu o dungă de altă culoare - Cap de termită! - Coadă de crocodil! 8)
Păsări în stare latentă - Prin ea, faţa exprimă sentimente şi idei 9) Instrument cu care se poate reproduce bine trilul
ciocârliei - Meduza din cuarţ! 10) Fluture dăunator de culoare galbenă-cafenie, care-şi depune ouăle pe ramurile
pomilor fructiferi şi a cărui larvă provoacă mari pagube - Opinia unei ciori.

Ingrediente: şase lămâi galbene, trei lămâi
verzi, 225 g de zahăr, patru foi de gelatină, 50 g
de smântână, două crenguţe de mentă şi 100 g
de căpşuni.

Mod de preparare: Puneţi foile de gelatină
într-un castronaş cu puţină apă rece. Radeţi fin
lămâile verzi, puneţi coaja respectivă într-un vas
cu puţină apă pe foc domol. După un minut de
clocote, scurgeţi coaja fiartă de apă. Separat

stoarceţi lămâile verzi şi galbene, puneţi zeama
într-un vas pe foc domol. Filtraţi coaja, încorpo-
raţi aici gelatina şi lăsaţi acest sirop la rece. Com-
binaţi treptat smântâna bătută cu telul în această
cremă pe care o puneţi în cupe. Decoraţi cu
căpşuni şi frunze de mentă. Ţineţi preparatul la
rece o oră înainte de a fi adus pe masă.

6 DIVERSE
Ingrediente: 2 piersici, 50 g de zahăr pudră,

o jumătate de lămâie,  10 cl sirop de mentă, 50
cl suc de portocale, 50 cl sirop de ananas, sifon
sau apă minerală şi câteva frunze de mentă.

Mod de preparare: Curăţaţi piersicile, în-
depărtaţi-le sâmburii şi tăiaţi-le în cuburi mici.

Puneţi-le apoi într-un
castron cu zahăr, zea-
mă de lămâie şi lăsaţi-le
aşa două ore. În con-
tinuare adăugaţi siro-
pul de mentă, apoi
sucul de portocale şi
siropul de ananas.
Amestecaţi totul foarte
bine, puneţi fructele
strivite în pahare şi
umpleţi-le cu apă min-
erală sau sifon. Deco-
raţi paharele cu mentă
proaspătă.

Gătiți, nu poftiți!

Ingrediente: făină, ouă, ulei, carne tocată,
ceapă, cimbru, ciuperci, smântână şi sare.

Mod de preparare: Se pregătesc clătitele,
în modul obişnuit. Carnea tocată se căleşte îm-
preună cu ceapa şi ciupercile, se adaugă puţin
delikat, piper, cimbru şi puţină zeamă de supă.
Se întinde compoziţie pe fiecare clătită în parte.
Rulăm şi le aşezăm frumos într-o tavă de yena,
unsă în prealabil cu puţin ulei sau unt. Odată
aşezate, introducem tăviţa la cuptor, (atenţie
însă să nu le lăsaţi prea mult) apoximativ 15-20
de minute în cuptorul deja încins.

Timp de preparare: o oră
Menţiuni: Se servesc făra pâine, cu puţină

smântânică. Sunt delicioase şi vă asigurăm că
vor face parte din meniul dumneavoastră per-
manent. Pofta buna!

- Roşii umplute cu vinete
- Clătite cu carne
- Cremă răcoritoare
- Băuturi de sezon: GUSTUL VERII

Meniul la zi: Clătite cu carne

Cremă răcoritoare

Berbec: Iţi găseşti cu greu echilibrul. In luna
august agitaţia este mare, iar obstacolele pe care
trebuie să le depăşeşti şi neînţelegerile cărora tre-
buie să le faci faţă te consumă destul de mult.
Norocul tau este că ai un psihic destul de bun şi
nu depui uşor armele. Ai însă nevoie de odihnă. 

Taur: Se poate să apară situaţii de criză care
necesită măsuri aspre. Indiferent ce complicaţii
s-ar ivi, găseşti mai uşor soluţii dacă apelezi la co-
municare şi diplomaţie. Financiar nu pari a avea
probleme în august, dar unele mici inconveniente
pot să apară în prima săptămână.  Comportă-te
prudent şi evită riscurile!  

Gemeni: Cel mai probabil, veniturile cresc
sau apar mici avantaje materiale. Ai grijă: fereşte-
te de speculaţii, fiindcă aici sorţii nu mai sunt de
partea ta! Ai o condiţie fizică de invidiat, clocoteşti
de energie. Nu este recomandat să întinzi coarda
prea tare, fiindcă accidentarile nu sunt excluse.

Rac: Se poate să vrei să faci o investiţie pe
termen lung. Acţionează cu precauţie! In ciuda

presiunii, ai un moral bun şi găseşti modalitatea
de a te destinde din când în când distrându-te ală-
turi de prieteni. Fiindcă nu dispui de o vitalitate
robustă, in august este bine să îţi drămuieşti
forţele.

Leu: Financiar, se observă o îmbunătăţire a
situaţiei începând din săptămâna a doua a lunii

august. Tinzi a vedea latura negativă a lucrurilor
şi te manifeşti agitat şi irascibil. Odihneşte-te mai
mult, păstreaza-ţi calmul şi ai grijă cum conduci!
Adu-ţi aminte că vorba dulce mult aduce!

Fecioara: Este recomandabil să eviţi atitu-
dinile prea tranşante şi să îmbini hotărârea cu
diplomaţia. Este necesar să te menajezi şi să nu
comiţi imprudenţe, pentru a-ţi păstra echilibrul
şi sănătatea. Imunitatea slabită poate permite
apariţia infecţiilor şi contaminărilor, poate fa-

voriza rănirile sau accidentările. Evită excesele!
Balanţa: Este posibil să ai parte şi de unele

confruntări, să ajungi în situaţii în care trebuie să
convingi, să insişti, să lupţi, eventual să faci faţă
concurenţei sau rivalităţii. Banii te motivează mai
mult ca altadată şi consumi multă energie în efor-
tul de a-i face. Gândeşte pozitiv! Nu te pripi, nu

te încăpăţâna, nu risca!
Scorpion: Ar fi prudent să îţi păzeşti bine

spatele. Axa sănătăţii este extrem de încărcată.
Rezistenţa fizică este slabită, este posibil să resimţi
o oboseală cronică, iar pe acest teren fragil pot
apărea tot felul de afecţiuni. Caută să fii cât mai
mult în contact cu oameni veseli!

Săgetător: Se întrevede o dinamizare a in-
teresului financiar care, în condiţii de stres, poate
devia către agitaţie sau imprudenţă. Ai noroc de

bani, cadouri sau alte avantaje materiale care vin
prin terţi sau au legătura cu alte surse colaterale.
Ai un tonus bun şi majoritatea planetelor te susţin
energetic. Cultivă modestia şi poartă-te înţelegă-
tor cu prietenii!

Capricorn: Suporţi multă presiune, îţi faci
multe griji şi este posibil să ai episoade de anxi-
etate. Din fericire, fizicul este rezistent, iar puterea
de muncă este considerabilă. Ai o uşurinţă în a
investiga, a afla secrete, a dezlega mistere. 

Vărsător: Iţi valorifici bine potenţialul, îţi
joci bine cărţile şi, în plus, mai ai uneori şi şansa
de a te găsi în locul potrivit, la momentul potrivit.
Financiar, perspectivele sunt promiţătoare. Prof-
ită de această lună pentru a-ţi îmbunatăţi viaţa
sentimentală!

Peşti: Ai multă iniţiativă şi acţionezi cu
hotărâre în chestiunile materiale, faci eforturi
pentru a obţine câştiguri adiacente (altele decât
salariul) sau pentru a recupera nişte restanţe. O
lună favorabilă pentru tratarea afecţiunilor.

Horoscop August 2012

Luaţi şase-zece roşii, tăiaţi-le câte un căpă-
cel, goliţi-le de o parte din miez, săraţi-le iar
apoi întoarceţi-le cu deschiderea în jos, pe o
plasă, ca să se scurgă. Pregătiţi obişnuit o salată
de vinete picantă, combinaţi-o cu o lingură
bună de maioneză şi umpleţi roşiile. Decoraţi-
le pe platou cu frunze de mentă. Cei care
doresc, le pot şi căli foarte uşor la cuptor. S-aveţi
poftă!

Roşii umplute cu vinete

Băuturi: 
„GUSTUL
VERII”

LUMEA ANIMALELOR

De ce în Albania când te uiţi la ştiri prezentatorul zice:
`Bună dimineaţa domnule preşedinte`?
- Pentru că numai el are televizor.

***
Pe vreamea lui Brejnev, pe o stradă laturalnică din Moscova,
opreşte o Volga neagră din care este aruncat un individ, apoi
pleacă în viteză. Iţic, care tocmai trecea pe acolo, se uită la
tipul căzut şi îl recunoaşte pe Ştrul, care era bătut măr.
- Măi Ştrul, da` ce-ai păţit, măi?
- Nu ştiu nimic, n-am văzut nimic.
- Nu mă cunoşti? Sunt eu, Iţic, prietenul tău încă de la gră-
diniţă.
- Nu ştiu, nu cunosc.
- Măi Ştrul, nu ştii că noi am fost colegi de bancă la şcoală,
ne-am însurat în aceeaşi zi, am avut prăvălii pe aceeaşi
stradă.
- Nu ştiu, n-am văzut, n-am auzit.
- Măi Ştrul, eu sunt Itic, colegul tău de suferinţă la
Auschwitz.
- Eee... ce vremuri!

***
- Ia povesteşte, Gheorghe, cum o fo` cu accidentul de
maşină?
- Apoi, o fost aşe: noi am mărs pă drum tăt `nainte şi când
drumu` o luat-o spre stânga, noi tăt `nainte...

BANCURI
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IMOBILIARE
VÂND casă în comuna Daneş, cu 4 camere,
grădină. Tel: 0744-505698.
VÂND casă în loc. Daneş, nr. 123. Tel.: 0744-
323691 sau 0749-331329.
VÂND casă la Daneş, casă + gradină: 700
mp, urgent, sau schimb cu apartament în
Sighisoara, parter sau et. I. Tel.: 0754-
238056.
VÂND casă în Seleuş, două case pe curte,
grădină mare, preţ convenabil. Tel: 0265-

713498.
VÂND casă în Stejăreni cu 2 camere,
bucătărie, baie, hol, WC înăuntru, gresie, fa-
ianţă, grădină  foarte mare, preţ foarte bun.
Preţ 9000 de euro; vând un acordeon in stare
bună. Tel: 0265-713394.
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753-
681082.
VÂND 8.800 mp teren la Podul Venchi 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 maşină de găurit cu baterie şi încăr-
cător (Bosch), preţ 100 lei; sobă catalitică
gaz, nouă, preţ 120 lei, pompă zugrăvit, preţ
150 lei, borduri beton, 20 bucăţi, convector
gaz, preţ 200 lei, pavilion grădină, 2 pereţi,
preţ 60 lei. Tel.: 0753-791798.
VÂND 2 cazane 30-25 L, pentru ţuică, din
aramă, moară cereale fără motor, saltele Re-
laxa, cărucior de transport cu roţi de bici-
cletă, damigene de 20 L, bicicletă nouă de
damă, preţ 300 ron. Tel: 0265-775361.
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, pi-
cioare reglabile. Executăm lucrări termoizo-
laţii, 53 lei/mp. Tel: 0752-978625.
VÂND maşină de spălat marca Bosch, afişaj
electronic, stare bună, preţ negociabil. Tel:
0743-555144.
VÂND bicicletă, 21 de viteze. Preţ 150 de lei.
Tel: 0748-143774. 
VÂND generator curent 6,5 CP, 3500 W,
duce toate sculele, dotat cu motor american
Bridge&Straton, pe benzină, an 2010. Preţ
1200 de lei. Tel: 0752-826670.
VÂND cherestea, dulap şi grinzi; 600 mc,
preţ favorabil. Tel.: 0741-723262.
VÂND materiale de construcţii, în urma de-
molării, ţiglă, cărămidă, căpriori. Tel.: 0741-
624560. 
VÂND moară pentru grăunţe, fără motor,
mărime mijlocie. Tel: 0265-771766.

AUTO
VÂND camionetă cu prelată Ford Transit,
3,5 T, diesel, 2.400 cmc, an fabricaţie 1982,
preţ 1.700 Euro. Tel: 0742-597868 sau 0265-
773970.
VÂND 4 jante aliaj originale pentru Peugeot
206, pe 15, cu 4 găuri, bonus 2 arcuri faţă cu
telescoape şi rulmenţi. Preţ: 200 Euro. Loc.
Seleuş, nr. 484. Tel: 0766-317374.
VÂND Jeep 4X4, 7 locuri, an fabr. 2000,
cârlig de remorcă, economic, geamuri elec-
trice, în stare perfectă de funcţionare, înma-
triculat în Spania. Preţ 2500 de euro, uşor
negociabil.  Tel: 0758-422809.
VÂND tractor U650 cu plug cu 3 brăzdare şi
remorcă. Preţ.: 12.000 Ron. Tel.: 0766-
207870.

DIVERSE
CAUT persoane care vor să devină directori
Oriflame, independenţă financiară garantată.
Tel: 0745-872334 sau 0765-237014.
ZIDAR merseriaş execut izolaţii scârţ, fa-
ianţă, tencuieli, zugrăveli la preţuri rezon-
abile. Cer şi ofer seriozitate. Tel.:
0753-791798.
CUMPĂR porumbei de ornament şi poşte
albe, stigliţi, păsări de rasă, cumpăr câini şi
pisici de rasă şi animale de companie. Tel.:
0748-342770.
CUMPĂR argint, linguri, furculiţe, căni, tăvi,
pahare, monede. Plata se face pe loc. 0749-
500118.

În grădina de legume şi zarzavaturi încă se
mai pot cultiva răsaduri şi semăna legume
care vor ajunge la maturitate în toamnă: cas-
traveţi, fasole de toamnã, mazăre de toamnă,
salată, spanac, ridichii de lună, precum şi cele
negre, praz etc. 

Pentru cultivarea lor, terenul se mode-
lează, după ce, în prealabil, au fost îndepărtate
restul plantelor premergãtoare şi după ce s-a
săpat pământul. Unele dintre speciile legumi-
cole se înfiinţează prin semănat direct în
pământ, iar altele prin plantarea de răsaduri.
Atenţie: la speciile înfiinţate prin semănat di-
rect adâncimea de semănat este mai mică, 1-
2 cm, max. 3-4 cm, întrucât pământul nu este
foarte uscat- din cauza ploilor abundente (în
unele zone) iar pământul suficient de umed.
Acolo unde canicula a uscat mult solul, adân-

cimea va fi mai mare.
După semănatul şi plantatul legumelor,

acestea trebuie curăţate de buruieni, purtă-
toare de germeni de boli şi dăunători. O altă
lucrare importantă este stropitul cu insecti-
cide şi fungicide, întrucât dăunătorii şi bolile
sunt omniprezente în astfel de situaţii, când -
după ploi abundente şi soare canicular care al-
terneazã - îşi fac apariţia mana, făinarea, rugi-
na sau chiar cancerul bacterian al legumelor,
dar şi dăunătorii. De aceea, alternanţa stropi-
rilor se face la un interval de 10-12 zile. În
cazul în care apare seceta, legumele trebuie
udate seara şi dimineaţa, dar cu grijă pentru
ca nu cumva celelalte plante sã fie stropite,
pentru că acestea se vor ofili din cauza secetei
şi pot contacta numeroase boli. Dacă este
cazul, ulterior, sunt îndepărtate şi frunzele us-
cate de la legume, care pot purta germeni de
boli sau dăunători.

La pomi fructiferi situaţia este mai uşoară,
în sensul că aceştia nu necesită decât în-
treţinerea terenului (curăţat de buruieni),
udarea, dacă este cazul şi, bineînţeles, stro-
pirea cu insecticide şi fungicide la interval de
10-14 zile.

Grădinile cu plante şi flori necesită unele
lucrări mai ample şi mai diversificate. Iarba,
care creşte repede din cauza umezelii şi căl-
durii, trebuie tunsă periodic când ajunge la 5-
6 cm, dar nu va fi îndepărtată decât 1/3 din
suprafaţa verde. După fiecare tundere, gazo-
nul se udă bine şi apoi se îngraşă. Gardurile
vii se sapă, se udă periodic şi, bineînţeles, se
tund, pentru că datorită ploilor şi căldurii au
crescut considerabil.

Calendarul gradinăritului în
luna august

7DIVERSE

MERSUL TRENURILOR - STAŢIA DANEŞ
Nr Nume Rang De la staţia La staţia Sosire Staţionare Plecare
1    3511-3515 R Sighişoara Daneş 5:40 1m 5:41*
2 3511 R Sighişoara Daneş 5:40 1m 5:41*
3 2562 R Beia Daneş 6:36 1m 6:37
4 3500 R Teiuş Daneş 6:59 1m 7:00
5 3501 R Braşov Daneş 9:06 1m 9:07
6 2563 R Sibiu Daneş 9:46 1m 9:47
7 3502 R Teiuş Daneş 10:41 1m 10:42
8 2564 R Sighişoara Daneş 11:57 1m 11:58
9 2565 R Sibiu Daneş 14:36 1m 14:37
10 2566 R Sighişoara Daneş 15:20 1m 15:21
11 3504 R Teiuş Daneş 16:36 1m 16:37
12 3503 R Braşov Daneş 17:25 1m 17:26
13 2402 R Deva Daneş 18:38 1m 18:39
14 3505 R Braşov Daneş 19:13 1m 19:14
15 2569 R Sibiu Daneş 21:37 1m 21:38
* nu circulă duminică

MICA 
PUBLICITATE

Schimbarea la Faţă a Domnului 
(dezlegare la peşte)

Schimbarea la Faţă a Domnului este prăz-
nuită pe 6 august. Schimbarea la Faţă este
cunoscută în popor şi sub denumire de Probo-
jenia. Primele reprezentări iconografice ale
Schimbării la Faţă sunt din secolul al VI-lea:
mozaicul din Biserica "Sfantul Apolinarie“ din
Ravenna şi cel din Mănăstirea "Sfânta Ecate-
rina“ din Sinai.

Din Scriptură aflăm că Mântuitorul luând
pe Petru, Iacov şi Ioan pe muntele Taborului,
"S-a schimbat la faţă înaintea lor, şi a strălucit
faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut
albe ca lumina. Si iată, Moise şi Ilie s-au arătat
lor, vorbind cu El şi, răspunzând, Petru a zis
lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici;
dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una,
şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă,
iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas
din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit;
pe Acesta ascultaţi-L". Si, auzind, ucenicii au
căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat
foarte" (Matei 17, 2-6; text paralel: Marcu 9,
2-7; Luca 9, 28-36).

Schimbarea la Faţă ne descoperă că Hris-
tos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Prin
firea omenească pe care a asumat-o, ne-a fost
descoperită dumnezeirea Sa. In acest sens,
Sfinţii Părinţi afirmă că "Hristos Se schimbă la
Faţă, nu luând ceea ce nu era, nici preschim-
bându-Se în ce nu era, ci arătând ucenicilor ceea
ce era, deschizându-le lor ochii şi făcându-i din
orbi văzatori".

Pe muntele Taborului, trupul Sau a fost
străbătut de lumina propriei dumnezeiri. Ast-
fel, aproape toţi comentatorii Evangheliei sunt
de acord că Schimbarea la Faţă a Domnului
anticipează învierea Lui, iar învierea Sa o pre-
figurează pe a noastră.

Faptul că Evanghelistul Matei spune de-
spre chipul lui Hristos că era "ca soarele”, iar
Luca, vorbind despre veşmintele Sale, menţi-
onează că "erau ca zăpadă”, ne descoperă că fi-
rea omenească nu a fost absorbită de cea

dumnezeiască în Hristos, după cum nici "ză-
pada” nu a fost topită de "soarele” din El. Cele
două firi sunt unite în chip neamestecat, nes-
chimbat, neîmpărţit şi nedespărţit în Hristos.

Pe 6 august, de sărbătoarea Schimbării la
Faţă a Domnului, Biserica oferă dezlegare la
peşte pentru bucuria praznicului.

Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului este prăznu-

ită pe 15 august. Despre această sărbătoare nu
găsim informaţii în Sfintele Evanghelii, ci
numai în Tradiţia Bisericii. Potrivit acestei
Tradiţii, Maica Domnului a fost înştiinţată
printr-un înger de mutarea ei din aceasta viaţă:
"Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe
maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci
primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii
la viaţa cea nemuritoare“. După ce Fecioara
Maria şi-a cerut iertăciune de la toţi, şi-a dat
duhul. Domnul Insuşi S-a coborât din ceruri
pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel
sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni:
ochii orbilor şi auzul surzilor s-au deschis,
ologii şi bolnavii s-au vindecat.

Trupul a stat trei zile în mormânt, după
care a fost ridicat în chip tainic spre lăcaşurile
cereşti. Tradiţia mărturiseşte că Toma soseşte
la Ierusalim în a treia zi după înmormântarea
Maicii Domnului. Dorind să cinstească trupul
ei, Apostolii au deschis mormântul. Dar min-
une! Mormântul era gol. Trupul Fecioarei
Maria a fost ridicat la ceruri de Fiul ei.

Tot pe 15 August Biserica face pomenirea
Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă
cu cei patru fii ai săi: Constantin, Stefan, Radu,
Matei şi sfetnicul Ianache.

pr. Nicolae David

Sărbători religioase
importante în luna

august
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8 ACTUALITATE

În zilele de 20 – 22 iulie a.c. a avut loc Fes-
tivalul Sighişoara Medievală. Cetatea
pregătită de sărbătoare, gata să îşi primească
invitaţii, se alege cu prima lovitură de teatru.
În loc de 10 zile de festival lansat cu mare
pompă, se reduce totul la doar trei zile cu un
amestec fără noimă de programe artistice.
Organizatorii au gasit de cuviinţă să amestece
festivalurile, că tot se poartă ,,doi în unu”, din
celebrul şi de notorietate Festival Proetnica
nu a mai rămas decât o secţiune pusă laolaltă
cu Festivalul aşa zis medieval.  

Puţină lume ştia că sub zidul cetăţii exista
o tabără medievală ce aparţinea Ordinului
Cavalerilor Cerb - Sighişoara, ordin ce a
pregătit un program de teatru medieval şi de
turniruri şi concursuri folosindu-se de re-
cuzita proprie, adică spade, topoare de luptă,
scuturi, dans medieval, etc. Din spusele ac-
torului Nelu Roman, care se ocupă de acestă
tabără, aflăm că: ,,Asociaţia Turistică, unul
din organizatorii festivalului, ,,din lipsă de
fonduri”, le-a tăiat programele, spunând că
dacă totuşi doresc să facă parte din festival
aceasta să fie cu titulatura de muncă volun-
tară. În situaţia în care a fost invitat în cursul
lunii august a anului trecut, în Sardinia să
susţină programele artistice văzute deja de
organizatorul acelui festival, în situaţia în care
Ordinul Cavalerilor Cerb - Sighişoara a des-
făşurat programe educaţionale pentru copii
şi tineri, pentru comunitatea sighişoreană, în
situaţia în care deja lucraserăm la programele
cerute pentru festivalul medieval de la
Sighişoara ne considerăm umiliţi de cei ce au
păstorit acest festival. Iată că suntem români

şi că ,,nimeni nu-i profet în ţara lui”. Am ajuns
la concluzia că Sighişoara nu merită ceea ce
facem. 

Cu toată greutăţile tabăra s-a bucurat de
un flux destul de mare de vizitatori, putându-
se vizita Casa Meşterului, Casa Vrăjitoarei şi
Casa Corpului de Gardă (ceea ce alte ordine
de acest fel nu au permis să li se viziteze
tabăra). ”

Scutierii Cerb îmbrăcaţi în costumele lor
au invitat domniţele la un dans medieval, iar
turiştii s-au putut bucura să participe alături
de scutieri la programul lor interactiv de luptă
cu spada şi toporul. 

Fiecare casă avea specificul ei, Casa Vrăji-
toarei era amenajată cu recuzită şi obiecte
definiotrii: cranii, amultele, statuete şi diferite
creaturi stranii; Casa Meşterului era pregătită
cu diferite piese în miniatură cu meşteşu-
gurile care se practicau în cetate în evul me-
diu, iar Casa Corpului de Gardă era înţesat
de armele ordinului.  

Cele mai tinere domniţe au fost de la
Daneş, Chivuţa Trif şi Larisa Puşcaş, iar pajul
a fost Iliuţă Trif, ei luând parte la Workshop-
urile Taberei Medievale a Ordinului Cavale-
rilor Cerb – Sighişoara – proiect iniţiat de
Asociaţia Green Entertaiment, organizate în
luna iunie 2012, după cum ne-a spus actorul
şi regizorul de teatru, dl. Nelu Roman.  

Duminică seara, în Tabără, şi-a făcut
apariţia un bătrân menestrel însoţit de chitara

sa fermecată. Apropiindu-ne, am constatat că
este Traian Comşa, cantautor, care a putut fi
văzut în anul 1984, pe scena Cenaclului
Flacăra. Într-un răgaz de odihnă am reuşit să
stăm de vorbă cu dânsul şi ne-a povestit că
pasiunea de a cânta la chitară este de multă
vreme, în anul 1984 a compus prima sa
melodie ,,Cântecul bradului” pe versurile lui
Lucian Blaga. În prezent compune melodii
pe versurile membrilor Cenaclului Anotim-

puri şi a membrilor Asociaţiei Literare
,,Creneluri Sighişorene”, urmând să scoată un
album de muzică folk.

Traian Comşa a fost aplaudat pentru
prestaţia sa la chitară şi pentru cântecele fru-
moase care au adus un iz cu totul special şi
binevenit în seara călduroasă de vară. Sperăm
să îl vedem pe acest domn talentat în specta-
colele de pe scenele sighişorene şi nu numai. 

Aşadar, în ciuda faptului că organizatorii
nu şi-au facut datoria faţă de această initiativă,
(desi propunerea programelor de participare
a venit din partea lor – piesa de teatru me-
dieval fiind cerut de dânşii în mod special)
Ordinul Cavalerilor Cerb - Sighişoara a ţinut
totuşi la respectul faţă de public şi faţă de co-
munitate. 

Ca o frumoasă amintire, au rămas pozele
făcute şi prieteniile legate la ceas de taină, ală-
turi cu dorinţa tuturor de a reveni în tabăra
ordinului. 

Lucia Bichiş
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Povestea neştiută a Taberei Medievale a Ordinului Cavalerilor Cerb - Sighişoara

După câţiva ani de linişte, aşa-zisul „Fes-
tival de Artă Medievală” şi-a cerut din nou
tributul: pagube materiale şi pagube morale
în urma unui nou atac asupra moştenirii cul-
turale săseşti.

Pagubele materiale constau în faptul, că
în noaptea de sâmbătă spre duminică (21/22
iulie) autori necunoscuţi „şi-au făcut
damblaua”, murdărind portalul nordic al Bi-
sericii din Deal (datând din 1495) cu spray
negru şi vărsând sau stropind vin roşu peste
podeaua şi peretele intrării principale.
Paguba morală este actul de profanare în sine.

Lângă Biserica Mănăstirii însăşi organiza-
torii festivalului au „concesionat domeniul
public”, ei considerând că şi zidul bisericii
face parte din acest „domeniu”. S-a avizat am-
plasarea unui ştand de tragere (!!!), făcându-
se „tir cu arcul” asupra unei ţinte rezemate de
zidul respectiv uşa bisericii, fiind blocat acce-
sul în lăcaşul de cult, duminică dimineaţa (22
iulie 2012). Nu ştiu cum să calific acest gest:
ignoranţă, neruşinare, profanare…

În afară de mizerie, gălăgie şi – aşa cum
am arătat mai sus – pagube, oraşul nu câştigă

nimic din această afacere şi cei mai expuşi
sunt locatarii cetăţii şi monumentele istorice
din cetate. Încă nu am văzut un metru pătrat
din zidul sau din pavajul cetăţii, refăcut din
fonduri colecţionate la acest „Festival”.

În schimb însă, acest eveniment este o
afacere deosebit de lucrativă pentru câţiva

„băieţi deştepţi” (şi „fete deştepte”). Vreau să
precizez foarte clar: aceşti „beneficiari” nu
aparţin unei anumite formaţiuni politice, ci
sunt oameni influenţi nu numai politic, dar
mai ales şi economic.

Copleşitoare este mediocritatea şi dupli-
citatea acestor oameni. Sighişoara a primit

cele mai importante distincţii europene şi cei
care se pretind a fi mai marii oraşului se mân-
dresc cu acest lucru. Dar în acelaşi timp ei or-
ganizează evenimente, care sunt demne de
un bâlci şi nu au nimic de-a face: nici cu arta
şi nici cu evul mediu.

Mai mult: tocmai acele monumente im-
portante din cauza cărora Sighişoara a primit
aceste distincţii (şi nu din cauza doamnelor
şi domnilor care le-au luat în primire) nu
beneficiază de o atenţie specială. Din contră:
se întâmplă ce am arătat mai sus. S-a moştenit
de la comunitatea săsească o bijuterie, care –
nu de dragul saşilor, ci de dragul celor, care
locuiesc actualmente aici – merită păstrată,
întreţinută şi îngrijită, pentru că şi la momen-
tul actual cetatea este un adevărat tezaur.

Reţineţi: paguba nu este exclusiv a saşilor
(respectiv a Parohiei Evanghelice), care în
marea lor majoritate au plecat. Paguba este a
oraşului de azi.

Sunt foarte trist şi dezamăgit de cele în-
tâmplate şi în mod public o cer: „Opriţi neb-
unia!” Nu cred însă, că mă va asculta cineva.

Hans Bruno Fröhlich

Opriţi nebunia!
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