
"„Prieten adevărat e cel care, chiar dacă te
cunoaşte bine, continuă să te placă.” 

(Elbert Hubbard)
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Pe teritoriu României de azi, utilizarea hameiului provenit din flora spontană, apoi
a celui obținut din cultură, este menționată în scrieri începând din secolul al XIV-
lea în Transilvania, unde obiceiul cultivării hameiului a fost împământenit de către
sașii veniţi de pe malurile Rinului, iar legenda spune că primele plantaţii intensive i
s-au datorat mai ales domnitorului Vlad Țepes supranumit  și Dracula.
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În plină vacanță de vară, fără să deschi-
dem subiectul "școala", merită amintită orga-
nizarea taberei " Cei mai buni dintre cei buni"
a Asociației Filantropia Ortodoxă Daneș.
Această Tabară este o recompensă pentru
elevii din clasele gimnaziale ale școlilor co-
munei noastre, care în anul școlar 2014-2015
s-au remarcat prin rezultate deosebite la în-
vățătură, concursuri sportive, culturale,
olimpiade școlare. În acest an Tabăra a ajuns
la ediția a V-a și s-a desfășurat la Alba-Iulia.
Locul a dat oarecum și titlul taberei în acest
an: "Pe urmele strămoșilor noștri". Au parti-
cipat 25 de copii merituoși din Daneș, Seleuș,
Criș și Stejărenii. În cele trei zile activitățile
au fost diverse și influențate în mare măsură
de vremea ploioasă. În prima zi am vizitat
Cetatea Alba Carolina însoțiți de un soldat

roman din Legiunea a XIII-a Gemina, care
ne-a fost ghid. Am fost conduși prin Pasajul
subteran, porțile de intrare în cetate, șanțurile
de apărare din jurul zidurilor, Catedrala
Arhiepiscopală Ortodoxă, Catedrala Catolică
unde se găsește sarcofagul voievodului Iancu
de Hunedoara, Muzeul de Istorie, Sala Unirii
ce a găzduit în acest an expoziția unicat
”Aurul și argintul antic al României”, aleile
Cetatii Albei. În ziua a doua, ploaia torențială
neîntreruptă ne-a obligat să desfășurăm ac-
tivități interesante în incinta internatului
Seminarului Teologic Ortodox, unde am fost
cazați, apoi să vizionăm la cinematograf fil-
mul lansat recent ”Jurassic World” în ex-
punere 3D.  A treia zi un plăcut soare de vară
a îndulcit ziua ultimă la Alba. Am putut vizita

centrul orașului și admira parada armatei aus-
triece în timpul schimbului de gărzi la una

dintre porțile Cetății și un exercițiu de tragere
cu tunul. Întoarcerea spre casă nu a fost

așteptarea copiilor, semn îmbucurător pentru
organizatori. Probabil cel mai bine a caracte-
rizat cele trei zile Denisa, una dintre elevele
participante, care într-un enunț a concentrat
impresia ei astfel: a fost "cea mai frumoasă,
istorică și ploioasă Tabara!". Mulțumim și pe
această cale celor care ne-au sprijinit în
reușita acestui eveniment: Consiliului Local
Daneș, SC Romgaz SA Mediaș, SC Agoref
SRL Daneș și SC Geotrans Sighișoara. Nu
este primul lor gest de acest fel în sprijinirea
activităților sociale ale asociatiei. Însoțirea și
supravegherea copiilor a fost asigurată de
membri voluntari ai Asociației Filantropia
Ortodoxă Daneș.  Pentru frumusețea mo-
mentelor trăte îi mulțumim lui Dumnezeu,
fiind încredințați că am făcut un lucru plăcut
Lui aducând bucurie în suflete de copii și
nădăjduim în ajutorul Său și în anii următori.  
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Tabăra de vară ”Cei mai buni dintre cei
buni” a Asociației Filantropia 

Ortodoxă Daneș
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IN MEMORIAM 
VIRGIL LAZĂR

Jurnalistul clujean, Virgil Lazăr,
care a fost și  corespondent al
ziarului nostru, a decedat la vârsta
de 84 de ani, după o îndelungată
suferință. 

Înmormîntarea iubitului nostru,
VIRGIL LAZĂR, a avut loc vineri,

17.07.2015, orele 14.00, 
în Cimitirul Central Cluj-Napoca, 

în ritul greco-catolic.

Virgil Lazăr a fost unul dintre cei
mai apreciați reprezentanți ai pre-
sei din România. Jurnalistul a înce-
put să lucreze în presă de la 17 ani.
De-a lungul timpului, Virgil
Lazăr a publicat cu regularitate
texte în România Liberă. De ase-
menea, Virgil Lazăr s-a numărat
printre colaboratorii ClujToday.ro.
O vreme, a fost și reporter de
război, pe frontul dintre Egipt și Is-
rael. Virgil Lazăr a publicat și nu-
meroase cărți, între care
”Radiografia unui timp apus”.

Seniorul presei clujene și-a derulat
activitatea în orașele Sighișoara,
Sibiu, Timișoara, Oradea, Bucu-
rești și Cluj. În ultimii ani, a primit
titlurile de Senior al Cetății și de
Cetățean de Onoare al județului
Cluj.

Virgil Lazăr s-a implicat de-a lun-
gul vieții în numeroase activități
civice, alături de vechea sa priete-
nă, Doina Cornea, și a militat pen-
tru restaurarea Monarhiei.

Sincere condoleanțe familiei! 
În veci pomenirea lui!
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În 2012, debuta un amplu șantier de re-
abilitare și modernizare a infrastructurii fe-
roviare pe Coridorul IV transeuropean, care
traversează România pe ruta Curtici – Arad
– Simeria – Vințu de Jos – Micăsasa – Copșa
Mică – Ațel – Sighișoara, relatează turnul-
sfatului.ro. Termenul-limită de finalizare a lu-
crărilor (impus prin contract) era 30 iunie
2015. Banii investiți în această lucrare de-
păşeau 330 de milioane de euro. Acum, la

două luni de la termenul-limită, la ieșirea din
Mediaș spre Sighișoara, noile linii arată ca în
fotografia de mai sus, despre care turnulsfat-
ului.ro asigură că nu este un trucaj. Chestio-
nați, săptămâna trecută, în legătură cu această
problemă, reprezentanții CFR încă nu au
acordat vreun răspuns. În urma încheierii lu-
crărilor, în zona respectivă ar fi trebuit să se
asigure o viteză de circulație maximă de 160
km/h pentru trenurile de călători, respectiv

120 km/h pentru cele de marfă. În proiectul
de modernizare a rețelei feroviare este cu-
prinsă și reabilitarea stațiilor Dumbrăveni,

Mediaș și Copșa Mică. Să fie de vină căldura
pentru starea şinelor de tren?

foto: turnulsfatului.ro; Sursa: psnews.ro

3ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ

Bătaie de joc la CFR! 
Cum arată o cale ferată

din Mediaș, în care au fost
investiţi sute de milioane

de euro!?
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Nu plouă fiindcă omul modern dis-
prețuiește mediul înconjurător; se
crede prea puternic spre a-I cere
Domnului apă. Preocupați de atâtea
lucruri mărunte, contemporanii
noștri au uitat că apa este elementul
primordial al creației, darul lui
Dumnezeu pentru întreținerea vieţii
pe pământ. Așadar, seceta nu este un
hazard climatic, ci este semnul că
Dumnezeu s-a supărat pe noi din
pricina păcatelor pe care le
săvârșim. Numai prin părăsirea
fărădelegilor și  prin înnoirea vieții
vom arăta că suntem fii ai Dumne-
zeului Preaînalt, vrednici de a Sa
îndurare.

Vă amintiți ce frumos era odinioară,
când ne bucuram de ploi liniștite, rân-
duite la vreme de Cerescul Tată spre
rodirea pământurilor, spre hrană ani-
malelor și spre cele de trebuință vieții?
Din păcate, omenirea s-a depărtat
enorm de scopul pentru care a fost cre-
ată, iar mânia lui Dumnezeu nu întârzie
să se abată peste noi: ploi extrem de
puține, câmpuri cândva mănoase acum
zac golașe, sub arșița dogoritoare a
soarelui, care-și trimite razele ca de foc
pârjolind toate. Ploile apar mereu mai
rar, iar atunci când vin adesea o fac cu o
mânie nestăvilită, încât puhoaiele mă-
tură orice întâlnesc în cale. Ni se face
frică privind cum nourii negri se îm-
pânzesc pe cer. Explicațiile oamenilor de
știință lămuresc asemenea fenomene
punându-le pe seama dezechilibrelor
produse, cu nesăbuință, de om în natură.
Altfel spus, suntem singurii vinovaţi de
comportamentul ostil al naturii față de
noi. Secularizat și purtându-se abuziv cu
ceea ce Domnul a creat, punându-l să
stăpânească în mod responsabil, omul a
căutat să înlocuiască prezența proniei di-
vine asupra creației în general și asupra
naturii în mod special.

Însă, uneori, o serie de invenții s-au
dovedit benefice umanităţii, căci, în a Sa

atentă purtare de grijă, Dumnezeu a rân-
duit anumite înlesniri pentru bunăstarea
vieții pe pământ. Mă gândesc, bunăoară,
la acele zone de pe glob unde apa pota-
bilă este un lux, iar omul a trebuit să
caute soluții pentru a desaliniza apa
marină. La fel de impresionantă mi se
pare practicarea unei agriculturi sus-
ținute - grație sistemelor de irigație per-
formante - în locuri odinioară pustii,
aride. Bunăoară, la noi în țară, înainte de
1990, se irigau aproximativ 3 milioane
de hectare de pământ arabil din cele
aproximativ 15 milioane din suprafața

totală de teren agricol al României. Spe-
cialiștii susțin că, datorită fertilităţii de-
osebite a solului, România are un
potențial agricol echivalent cu asigu-
rarea hranei pentru cel puțin 50 de mili-
oane de consumatori, mai mult decât
dublu față de populația actuală a țării.
Cu toate acestea, am ajuns în situaţia de-
a dreptul jenantă de a importa masiv ce-
reale, legume și fructe de pe piața
externă. Unde mai pui că mare parte din
ele sunt „murate” în pesticide și fungi-
cide sistemice, îmbolnăvindu-ne încet,
dar sigur.

Nu tăgăduiesc rolul important al sis-
temelor de irigații, dar ele nu-L pot în-

locui pe Dumnezeu. În numeroase
cazuri, omul nu a prevăzut că, fără mila
Cerescului Tată Care să trimită ploaie la
vreme, sursele de apă folosite la irigații
au scăzut considerabil ori chiar au secat.

Carevasăzică, uităm adesea de cuvin-
tele Domnului: „fără Mine nu puteți
face nimic”, adică nimic bun. Ce bine ar
fi dacă reţeaua de irigații s-ar dezvolta
proporțional cu responsabilitatea noas-
tră față de mediul înconjurător! Natura
ar redeveni prietenoasă, dacă și noi, din
dușmanii de astăzi, ne-am transforma în
ocrotitorii ei. Împlinindu-şi cu maturi-

tate şi chibzuinţă sarcinile rânduite de
Creator, omul nu ar mai trăi cu spaima
că natura dezlănțuită îi amenință fiinţa
ori lucrul mâinilor.

Dacă ar fi să dăm un răspuns la între-
barea pusă dintru început, acesta ar suna
așa: nu plouă fiindcă omul modern dis-
prețuiește mediul înconjurător; se crede
prea puternic spre a-I cere Domnului
apă. Preocupaţi de atâtea lucruri mă-
runte, contemporanii noştri au uitat că
apa este elementul primordial al creației,
darul lui Dumnezeu pentru întreținerea
vieţii pe pământ.

Mulți semeni văd în apă un element
negativ, care încurcă planurile estivale

ale celor ce consideră viața o nesfârșită
petrecere. Cu toții urmărim buletine
meteo, unde prezentatorii anunță jovial
că vremea va fi frumoasă și caldă, chiar
dacă țarinile sunt pârjolite de secetă și
soarele dogoritor. Iar când, în previziu-
nile lor, menţionează totuşi ceva ploi, le
prezintă cu neinspirata expresie: „din
păcate  astăzi, diseară, în weekend va
ploua”. Mi se pare aberant să spui așa
ceva câtă vreme pământul strigă după
apă, animalele nu mai au ce pășuna,
recoltele s-au distrus din pricina
caniculei, fântânile au secătuit, nenu-
mărate pâraie sau râuri curg doar pe
talveg ori au dispărut cu totul. Orbiți de
distracții, de amuzamente estivale, de o
existenţă petrecută în bejenie față de va-
lorile Sfintei noastre Ortodoxii, oamenii
au pierdut din vedere chestiuni esen-
țiale. Așa se face că, pentru mulți, ziua
de Duminică, ziua Domnului, a devenit
ziua omului leneș, comod, cârtitor și iu-
bitor de lucruri deșarte. Acum, în plină
vară, mall-urile sunt pline duminica, la
fel cârciumile, piețele, ștrandurile, pla-
jele, văile umbroase ale munților. Nimic
de spus: omul trebuie să se odihnească,
dar de ce nu ar face-o după Sfânta Litur-
ghie?  Pentru câți dintre noi Liturghia de
duminică reprezintă cel mai important
eveniment al săptămânii?

Așadar, să luptăm ca să redevenim fii
ai Bisericii lui Hristos, nu doar declara-
tiv, ci împlinind concret Cuvântului
Domnului, întorcându-ne prin sinceră
și profundă căință la calea dreptei cre-
dințe și dreptei viețuiri cu Hristos și în
Hristos. Așa vom înțelege că seceta nu
este un hazard climatic, ci este semnul
că Dumnezeu s-a supărat pe noi din
pricina păcatelor pe care le săvârșim.
Numai prin părăsirea fărădelegilor prin
înnoirea vieții vom arăta că suntem fii ai
Dumnezeului Preaînalt, vrednici de a Sa
îndurare. 

www.doxologia.ro 
(Arhimandrit Mihail Daniliuc)

De ce nu plouă!?

stefan 35-36:Layout 2  07/08/2015  07:35 PM  Page 3



Festivalul Hameiului va avea loc în perioada 
22-23 August la Seleuș

FESTIVALURILE VERII4 iunie-iulie  2015 / Actualitatea Dănăşeană

Hameiul, aflat la început numai în flora
spontană, a fost utilizat încă din antichitate
la prepararea unor băuturi şi ca aliment. Ori-
ginar din Europa, a intrat în cultură începând
din secolul VII, mai ales în zonele mai umede
şi răcoroase din centrul şi vestul Europei. O
amploare deosebită a luat cultura de hamei
în secolele XIV-XV, odată cu dezvoltarea in-
dustriei berii în Bavaria, Boemia şi Belgia.

Pe teritoriu României de azi, utilizarea
hameiului provenit din flora spontană, apoi
a celui obținut din cultură, este menționată
în scrieri începând din secolul al XIV-lea în
Transilvania, unde obiceiul cultivării hameiu-
lui a fost împământenit de către sașii veniţi
de pe malurile Rinului, iar legenda spune că
primele plantaţii intensive i s-au datorat mai
ales  domnitorului Vlad Țepes supranumit
și Dracula.

Saşii transilvani adusesesă cu ei hameiul
din întinsele ţinuturi germanice unde îl cul-
tivau pentru a-l folosi la producerea berii.
Aici, la noi, saşii cultivau la început hameiul
doar pe la marginea plantaţilor de viţa de vie
sau pe lângă casă. Adevărate plantaţii de
hamei sunt consemnate în documente is-
torice doar pe la începutul anilor 1500, dar
ele persistă de mai înainte şi li se datorează,
cu toată surpriza,  lui Vlad Țepeş. Acesta, care
se născuse la Sighişoara, devenit între timp
cruntul domn al Ţării Româneşti, se întorcea
dintr-o expediţie militară când a dat, din în-
tâmplare, peste un corp de armată formată
din turci şi tătari care asediaseră cetatea
Sighişoarei pentru pradă. După ce i-a învins
în luptă şi a luat peste 200 de prizoneri,
voievodul a poruncit ca aceştia să fie traşi în
ţeapă chiar pe dealul pe care avuse loc lupta,
şi care se află în apropierea Cetăţii. Peste 200
de ţepe răsăriseră şi,  de îndată,  toţi prădătorii
luaţi prizoneri fuseseră pedepsiţi. Un an de
zile nimeni nu avea voie să se atingă de
locul  cu pricina, sinistra pădure de ţepe ur-
mând să se ţină drept pildă pentru toţii
ceilalţi care s-ar mai încumeta să atace
cetatea. Singurii care primiseră permisiune
să se apropie erau femeile care îşi căutau băr-
baţii răniţi în luptă şi rudele celor morţi în
bătălia cu turcii. Dar Vlad Țepeş ceru saşilor
să îi aducă urgent mai multe coşuri de nuiele

în care urma să-şi care prada de război pe care
turcii o abandonaseră în fuga lor. Se spune că
aceasta fusese imensă şi coşurile sighişore-
nilor nu ajunseseră. Mai rămăseseră câteva

coşuri în care se aflau conuri de hamei puse
la uscat, şi oamenii lui Țepeş le-au adus şi pe
acestea, claie peste grămadă, în căruţe, fără să
mai fie golite. Vântul năprasnic care bătea, a
spulberat tot hameiul peste pădurea de ţepe.

În primăvara anului următor, trupurile celor
traşi în ţepe nu se mai zăreau deloc. În locul
scheletelor, pe ţepe, se ridicaseră vrejurile de
hamei. Nu se mai pomenise aşa cultură bo-

gată de hamei, niciodată în această zonă. Se
mai spune că din acestă prima recoltă s-a
făcut o bere pe cinste, iar un butoi i-a fost
trimis și lui Țepeș, la Târgoviște. Interesant
este faptul că legenda povesteşte despre

modul de aranjare a ţepelor, la o distanţa de
6 metrii una de alta aranjate pe rânduri din
12 în 12 metrii, geometrie practicată şi astăzi
în culturile de hamei.

Astăzi, cele mai întinse culturi de hamei
se găsesc în plantaţii special amenajate din
zonele din jurul Sighişoarei, unde se valori-
fică conurile pentru industria berii. Pentru a-
și proteja culturile și pentru a păstra această
veche tradiție, principalii cultivatori de hamei
s-au asociat și au format Asociația Producă-
torilor de Hamei din România care caută
permanent mijloace de promovarea și sus-
ținere a producției românești de hamei. Un
astfel de mijloc se dorește a fi și ”Festivalul
Hameiului” care se va organiza pentru a doua
oră la sfârşitul verii acestui an, în perioada 22-
23 august, chiar langă ferma de hamei din Se-
leuş.

Sursa: Sighisoara Online

Muzică bună, bere de calitate și
multă distracție la Festivalul

Hameiului 

Cea de-a III-a ediție a Festivalului
Hameiului din Transilvania care se va des-
fășura sâmbătă și duminică, 22-23 august
2015, în localitatea Seleuş, comuna Daneș,
Ferma de Hamei, la câțiva kilometri de
Sighişoara, promite spectacole artistice de
calitate, concurs de Miss Hamei, traseu ciclis-
tic,  bere spumoasă, târguri de meșteri popu-
lari, producători agricoli bio, tradiția locului,
într-un cuvânt distracție pe săturate! În plus,
locația se află într-un cadru natural de po-
veste, la marginea plantațiilor de hamei, pe o
pajiste de câteva zeci de mii de metri pătrați.
VUNK, BERE GRATIS, ADDA și NICO-
LETA NUCĂ sunt vedetele care vor face
spectacol pe scena din lanul de hamei!

Tradiție și voie bună
Evenimentul va fi organizat într-o locație

rurală, chiar în perimetrul unei ferme de
hamei, unde doritorii vor putea admira și ur-
mări modul în care se produce această plantă
extrem de îndrăgită de iubitorii de bere.
Scena pe care vor fi organizate principalele
manifestări culturale va fi amplasată pe un pa-
jiște verde de 30.000 de metri pătraţi, aflat în
vecinătatea râului Târnava Mare. Întreg
cadrul va fi decorat cu elemente și ansam-
bluri alegorice create din produse agricole
specifice începutului de toamnă, butași cu
vrejuri de hamei în ghivece, dovleci, porumb
în pănuși, baloți de paie, trestie, ghivece cu
mușcate etc., dar și cu coșuri mari din nuiele
umplute cu conuri uscate de hamei și butoaie
de bere. Simbolistica festivalului va com-
porta, deasemenea, elemente care vor  exem-
plifica tradiția locală a cultivării hameiului și
a rolului său în fabricarea berii. Pe aria de des-
fășurare a festivalului, se vor amenaja pavi-
lioane expoziționale, terase cu berării
ambulante și locuri de servire a mesei.
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Trupe de top
Pe scena ridicată în fața unui impunător

zid de hamei, vor cânta trupe de top ale
muzicii românești: VUNK, BERE GRATIS,
ADDA, NICOLETA NUCĂ, ROTILOS,
ALEXANDRA RONEA; TIMEEA FEKE-
TE, LIANA ȘUTEU, PUZZLE, ansambluri
și cântăreți de muzică populară românești,
maghiare săsești sau romanes. Prezentatorii
evenimentelor vor fi Iulian Praja și Maria
Toncean. 

Deschiderea oficială, sâmbătă
Deschiderea care va avea loc sâmbătă

după orele 11 când se vor deschide stan-
durile de bere, târgul de meșteri populari și
de producători bio, distracția ținând două
zile și două seri de poveste, până duminică
noaptea. Pe lângă publicul larg, la eveniment
vor participa reprezentații ai autorităților
publice locale și județene, principalii pro-
ducători de hamei din județ, reprezentanții
Asociației Producătorilor de Bere din Româ-
nia, sponsorii principali, preoții principalelor
culte. ”Așteptăm pe toți doritorii de muzică
bună, produse de calitate, aer curat și voie

bună să vină să participe la a III ediție a Fes-
tivalului Hameiului din Transilvania. Ca și ini-
țiator al Festivalului sper ca vom avea o
vreme superbă, iar cei prezenți să se bucure
de cultura hameiului, care are o tradiție de
500 de ani în Transilvania și județul Mureș”,
a declarat Akos Mora, inițiatorul festivalului. 

Concursul MISS HAMEI
O noutate față de edițiile trecute pregătită

de organizatori este concursul de Miss
Hamei, Ediția I-a, destinată tinerelor fru-
moase și talentate din zona Sighișoarei și a lo-
calităților limitrofe. Frumusețile locului vor
fi atrase să participe la concurs și cu premii
substanțiale oferite câștigătoarelor: LOCUL
I un voucher  de 600 euro pentru o excursie
de două persoane în străinătate oferit de Tan-
sair Agency, LOCUL II o cină romantică de
lux pentru două persoane în cadrul restau-
rantului PRIVO din Târgu Mureș, LOCUL
III o ținută de seară oferită de Mfashion din
Târgu Mureș. Nu în ultimul rând va fi acordat
un premiu surpriză Miss Popularitate oferit
de Lady’s Boutique&Maria Toncean. Fiecare
paricipantă va primi un premiu de consolare
oferit de AVON, care va consta într-un pa-
chet consistent de produse de îngrijire cor-
porală. Mai multe amănunte legate de
înscriere vor fi postate pe pagina de facebook
a festivalului.

Pârâul cu bere
În perimetrul festivalului va fi amenajată

o expoziție alegorică cu un itinerar natural,
format dintr-o construcție butaforică. Pe cir-

cuitul unui pârâiaș artificial, recirculant, de
aproximativ 15 metri, vor fi plantate vrejuri
de hamei cultivate în ghivece mari. La capătul
pârâiașului se va forma o cascadă care se
sfârșește într-un butoi mare, în jurul cărui se
vor afla câteva coșuri de hamei, pe care este
montat un dozator din care se pot umple hal-
bele. 

Meșteri populari și producători agricoli
Pe aria de desfășurare a festivalului, pu-

blicul va putea vedea modul în care este pro-
dus și procesat cel mai important element
care dă savoare berii, hameiul. Vor avea parte
de specialiști care le vor explica ce înseamnă
cultura și istoria hameiului în Transilvania și
în special zona Sighișoara, stand-uri expo-
ziționale cu obiecte vechi și noi și fotografii
inedite legate de creșterea acestei plante
miraculoase. În cadrul evenimentului, peste
zi, vom avea parte de mai multe standuri ale
meșterilor populari transilvăneni, și ale pri-
cepuților creatori de hand-made, bijuterii și
picturi manuale, face-painting etc. În plus, se
va organiza și un târg de legume și fructe,

unde producătorii agricoli ai zonei vor putea
să-și vândă produsele în timp ce vizitatorii
vor avea posibilitatea să-și umple cămara
pentru iarna ce stă să vină.

Zonă de distracție
Festivalul va avea și o componentă de ac-

tivități distractive și sportive. Va exista un
adevărat parc de distracție, într-o zonă dis-
tanțată și bine delimitată a festivalului, unde
vor exista locuri de joacă pentru cei mici dar
și activități sportive pentru cei mari.

Activități pentru iubitorii de mers 
cu bicicleta

Un alt element de noutate oferit de orga-
nizatori este destinat pasionaților de bici-
clete, care vor avea posibilitatea să admire
zona conduși de oameni ai locului, care le vor
vorbi despre ce a însemnat tradiția hameiului
pentru Transilvania și nu numai.  După o
plimbare cu bicicleta în aer liber, vizitarea bis-
ericilor fortificate și a altor atracții ale zonei,
cicliștii vor putea să își recapete puterele în
cadrul festivalului cu o bere și o mâncare
bună, iar seara la concertele ce vor răsuna

peste plantațiile de hamei.

Parcare și campare gratuită 
Cum luna august se anunță a fi căldu-

roasă, organizatorii vor oferi și campare gra-
tuită oritorilor și iubitorilor de petrecere a
timpului în aer liber. Spațiul generos și poziția
aflată în mijlocul naturii sunt principalele atu-
uri pentru cei care ar vrea să-și întindă un cort
în zona festivalului. 

Sponsori și parteneri
Principalul sponsor al Festivalului este

compania Heineken România, prin BU-
CEGI-Cinste vouă! Și-au dat sprijinul și cei
de la Hotel Privo, Transair, Mures Mall,
Avon, Mfashion, Lady’S Boutique, Mora-
groind. Organizatori sunt  Asociația Produ-
cătorilor de Hamiei din România în
parteneriat cu Centrul Județean pentru Cul-
tură Tradițională și Educație Artistică Mureș,
evenimentul fiind organizat cu sprijinul
Primăriilor Târgu-Mureș și Daneș. Parteneri
media sunt Kiss FM, TV Mureș, , Zi de Zi,
Ziarul de Mureș, Transilvania Business, Cu-
vântul Liber, Zile și Nopți, Intermedia şi
Radio Târgu-Mureș. Mai multe informații
despre eveniment pot fi găsite pe pagina de
facebook.com/festivalulhameiului sau pe
pagina www.festivalulhameiului.ro.

Ești frumoasă, talentată, creativă și dornică de o carieră
în MODELING?! Participă la Concursul MISS HAMEI

2015, cu premii SENZAȚIONALE! Urmează-ți visul,
fii MISS HAMEI în cadrul Festivalului Hameiului din

Transilvania-22-23 August!
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Tradițiile românilor sunt comori ce
nu ar trebui uitate sau părăsite, nici
schimbate prin troc cu alte obiceiuri im-
portate din alte țări, dar nici poluate cu
tot felul de ”chestii” fără de nicio noimă..
Ele sunt ale noastre, ne caracterizează,
ne definesc și prin ele ne simțim mai bo-

gați, mai aleși, mai altfel decât alții. Va-
rietatea folclorului nostru se datorează
trecutului zbuciumat pe care l-a avut
poporul român. Nici astăzi nu trăim, din
păcate, vremuri prea bune. Și cu toate-
acestea nu se mai crează cum s-a creat.
Ba, din contră, se poluează tot mai tare

folclorul muzical românesc. Oare, care
să fie cauza? Să fie de vină accesul la mi-
jloacele moderne, depărtarea omului de
natură, proasta emancipare a tineretului,
lipsa de educație, exemplele negative
din mass-media?.... Cine mai poate
ști?!... Însă, observăm de-o vreme în-

coace o apropiere a multor tineri talen-
tați pentru folclor. Pe lângă mulți așa-
zișii ”clanareți” care apar pe sticlă
oricum, există destule talente care res-
pectă fumos autenticitatea și minunăția
cântecului popular românesc. Acest
lucru mă bucură și îmi dă mari speranțe      

Folclorul românesc
DE SUFLET6 iunie-iulie 2015 / Actualitatea Dănăşeană
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nu piere!
să cred că, folclorul românesc nu va
pieri…

Crișul a fost din nou gazdă
bună pentru numeroși artiști
tineri și consacrați

În ultima zi dinaintea lăsării Postului
Sfintei Mării, am avut la Criș încă o ex-
periență frumoasă. Împreună cu preotul
paroh Marius Moldovan câțiva săteni
gospodari și inimoși, am avut privilegiul
să fim gazdele unui număr destul de
mare de artiști tineri și consacrați, soliști

de muzică populară, instrumentiști și
dansatori, care s-au deplasat din diferite
zone etno-folclorice ale țării către aceste
frumoase și binecuvântate meleaguri,
pentru realizarea unor filmări. Aceste
frumoase filmări s-au realizat pe dealul
”Cucui”, un loc minunat și pitoresc, de

unde se vede tot satul cu împrejurimile
lui. Invitații au fost impresionați de fru-
musețea locului și ospitalitatea gazdelor,
fiind întâmpinați cu bucate alese și bău-
turi trdiționale. La final, s-a încins lumea
la cântec, joc și voie bună!
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În acest articol doresc să cunoaşteţi o
liceancă premiantă, o fată delicată şi
sensibilă, Corina Marcu, care dintr-o
curiozitate a făcut o pasiune şi apoi o
mică afacere la Sighişoara.

Pe Corina am cunoscut-o când avea 6 ani,
o fetiţă foarte drăguţă şi energică, după vreo
8 ani am reîntâlnit-o la înscrierea la liceu.
Între timp a crescut, a devenit şi mai fru-
moasă, învaţă foarte bine şi este plină de
veselie.

La spectacolele organizate de liceu este
prezentă întotdeauna cu prăjituri făcute de
ea, pe care le vinde şi cel mai important lucru
donează banii copiilor necăjiţi sau cu pro-
bleme.

Suntem foarte mulţi cei care îi admirăm
muncă şi îi cumpărăm prăjiturile, de aceea
am considerat că e un bun exemplu pentru
toată lumea şi am rugat-o să îmi spună câteva
cuvinte despre ea şi delicioasa ei afacere.

B.L.: De unde a venit ideea de gătit?
Corina M: Am fost mereu o persoană

căreia i-a făcut cea mai mare plăcere să vadă
sentimentul acela în ochii cuiva atunci când
le dăruiești ceva. Recunoștinţă și bucurie.
Căutam mereu să  dăruiesc ceva familiei, pri-

etenilor. Copil fiind, nu puteam să adun
veșnic banii mărunţi găsiţi prin casă pentru a
cumpăra bomboane de la prăvălie și să le
dăruiesc. Am recurs deci la prăjituri: câteva
ingrediente simple dau un rezultat minunat,
iar sentimentul acela de mândrie că tu l-ai
făcut iar oamenii s-au putut bucura de el, este

de nedescris. 
B.L.: De la cine ai moştenit arta gătit-

ului? 

Corina M: Desigur, mama a avut o mare
influenţă (pozitivă) asupra mea la capitolul
acesta. Eram mereu prin preajma ei, de cele
mai multe ori în bucătărie (la curăţenie nu
mă pricepeam) și cu toţii știm cât ne place că
îi suntem de ajutor mamei. Ne face să ne
simţim importanţi. La fel a fost și cu mine:
am început ,,de jos" iar atunci când mama a
văzut că se poate baza pe mine, mă lăsa sin-
gură să-i fac cremele, aluaturi etc. Deci pre-
supun că îi datorez totul ei la acest capitol și
pe ea am moștenit-o din toate punctele de
vedere, mai ales la capitolul prăjituri.

B.L.: De ce este nevoie pentru a în-

cepe o astfel de afacere?
Corina M: Eu sunt de părere că prăji-

turile pot fi făcute de oricine, prin practică,

prin voinţă. Aș putea să spun că este ca un
sport: nu ai cum să devii cel mai bun peste
noapte, trebuie să faci ceva în acest sens. Aud
oameni care spun ,,Eu nu mă pricep deloc la
prăjituri". Nu este adevărat, nu trebuie să fii
maestru cofetar ca să știi să faci niște clătite
bune sau o prăjitură cu mere. Și încă ceva,
pentru cei care poate au descoperit că au o
înclinaţie către acest domeniu: meseria se
fură. Nu am știut aproape nimic la început,
dar curiozitatea m-a făcut să caut răspunsul
la nelămuriri. Chiar și din întâmplare dacă
vedem la televizor cineva care gătește, putem
învăţa nenumărate lucruri.

Îi mulţumesc Corinei pentru cuvintele
frumoase, îi doresc spor la gătit şi o afacere
profitabilă din care cu siguranţă o să ajute cât
mai mulţi oameni nevoiaşi.

Se vede că tinerii noştri ştiu ce vor, învaţă
bine, sunt frumoşi şi dau exemple bune celor
care se mulţumesc să trăiască din şomaj sau
din ajutorul social.

În fiecare an, de 6 august, zeci de
curioşi urcă pe vârful Toaca pentru a
vedea cum umbrele muntelui se
contopesc într-o piramidă spaţială.
Fenomenul, unic în România, are o
explicaţie ştiinţifică, dar este înconjurat
şi de o aură de mister.

Umbra piramidală, spaţială sau holo-
grafică – iată doar câteva din denumirile date
fenomenului care se produce pe muntele
Ceahlău în primele zile ale lunii august şi are
intensitate maximă pe data de 6, atunci când
creştinii ortodocşi serbează „Schimbarea la
Faţă”. Cei care vor să urmărească pe viu
această minune a naturii trebuie să îndepli-
nească două condiţii: să se trezească dis-de-
dimineaţă (ori să înnopteze sus pe munte) şi
să fie înainte de răsărit pe vârful Toaca (1.904
m). O altă condiţie, capriciu al naturii care
joacă feste deseori, este ca linia orizontului
spre est să nu fie blurată de plafonul de nori
în momentul în care soarele îşi face apariţia.

Pietreanul Mihai Marin, pasionat de fo-
tografie şi de fenomenul piramidei de pe
Ceahlăul, a studiat şi a imortalizat de aproape
15 ani ceea ce se întâmplă timp de aproxima-
tiv 80 de minute în dimineţile de pe 6 august.
„Este o compunere de minimum patru
umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă
regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea
razelor solare dinspre est, are o umbră în
formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra
Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face
altă umbră, prelungă. La fel, Piatra Vulcanu-
lui şi Panaghia. Peste toate se suprapune lu-
mina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august,
dimineaţa, datorită poziţiei soarelui, toate
umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagi-
ne magnifică tridimensională, ca holograma
unei piramide”, spune Mihai Marin.

Cu alte cuvinte, suprapunerea perfectă a

vârfului umbrelor nu se întâmplă decât
atunci când soarele răsare dintr-o anumită
poziţie. Nemţeanul susţine că a fost stârnit să
studieze fenomenul de pe Ceahlău de un alt
pasionat al muntelui, profesorul de geologie
Nicolae Ţicleanu de la Institutul din Bu-
cureşti.
Ceahlăul, muntele sfânt al dacilor

După ce a cunoscut acest fenomen optic,
Mihai Marin a urcat foarte des pe Ceahlău,
ca să-l studieze şi să-l înţeleagă. El recunoaşte
că, la început, piramida Ceahlăului avea o
aură de mister, chiar mistică. Studiul l-a lă-
murit că este vorba de un fenomen optic în
care mai multe umbre se aranjează perfect,
dar au mai rămas câteva întrebări fără răs-

puns. „Geometria muntelui şi optica sunt
foarte precise, fiecare stâncă îşi are rolul ei în
schema asta geometrică şi te întrebi dacă nu
este vreo legătură între sanctuarul dacic re-
cunoscut de pe Ceahlău şi acest fenomen
natural. Mai departe, putem accepta că oa-
menii din vechime au modelat un pic
muntele, pentru ca fenomenul optic să fie
perfect?“.

Dincolo de fenomenul fizic în sine, in-
teresant este că pe 6 august, an de an, sătenii
de la poalele masivului, chiar şi cei de vârste
înaintate, iau în piept Ceahlăul pentru a fi
prezenţi la slujba de Schimbare la Faţă a
Domnului care se oficiază la schitul ridicat în
vârf. Pelerinajul are se pare, origini chiar mai
îndepărtate de vremurile creştine, cunoscut
fiind obiceiul dacilor liberi care trăiau prin
aceste părţi să mulţumească muntelui.
„Muntele Ceahlău este plin de sacralitate prin
faptul că, de-a lungul timpului, oamenii l-au
asociat cu Olimpul Moldovei, dar şi cu istoria
precreştină. Se zicea că Zamolxe, zeul dacilor
ar fi sălăşluit pe acest munte”, spune Constan-
tin Andraş, şeful serviciului de pază din Par-
cul Naţional Ceahlău. Şi mai interesant este
că doar Ceahlăul şi muntele Găina, din ţară, au
o sărbătoare recunoscută a muntelui, celebra-
tă de populaţia care i se închină o dată în an.

„Ceahlăul a devenit sacru pentru că odată
cu apariţia creştinismului, aici s-au stabilit
diferiţi sihaştri care au fondat schiturile şi bi-
sericile de pe munte. Locul căpătând puteri
spirituale, oamenii au continuat să urce spre
vârful muntelui, singurul cu hram din Româ-
nia, similiar Athos-ului din Grecia”, a mai
spus Constantin Andraş. O legendă spune că
cei care se întalnesc pe muntele sfânt Ceahlău
rămân legaţi într-un fel sau altul, pentru tot-
deauna.

efemeride.ro

Corina Marcu, regina
prăjiturilor

Piramida spațială din Muntele
Ceahlău, fenomenul din ziua 

Schimbării la Față
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Destinul i-a adus împreună, iar ei s-au
completat. Un nevăzător și prietenul său
fără brațe au reușit performanța de a planta
10.000 de copaci, în zece ani, pe malul unui
râu din nordul Chinei.

Jia Haixia și Jia Wenqi s-au cunoscut în
anul 2001 și de atunci sunt de nedespărțit.
Ei au decis să formeze o echipă și să reali-

zeze un proiect pe cont propriu. Motivul
este unul ușor de ghicit: niciunul dintre ei
nu reușea să se angajeze, din cauza dizabili-
tăților pe care le avea. Așadar, au hotărât să
se completeze unul pe altul și după cum a
declarat și Haixia: „Eu sunt mâinile lui. El
este ochii mei. Suntem buni parteneri”.

Ambii au 53 de ani, iar viețile lor nu au
fost deloc ușoare. Haixia a rămas orb
de ochiul stâng încă din copilărie, pentru
că s-a născut cu cataractă congenitală. Or-
birea totală a apărut în anul 2000, în urma
unui accident de muncă. De cealaltă parte,
prietenul său Wenqi și-a pierdut brațele la trei
ani, tot într-un accident, potrivit Daily Mail.

Hotărâți să transforme o zonă anostă și
pustie într-o regiune verde, de care se pot
bucura și generațiile viitoare, cei doi prieteni

au cumpărat în leasing, de la Guvern, o
suprafață de trei hectare, pe malul unui râu.
Ei nu au fost nevoiți să plătească chirie Gu-
vernului deoarece trăiau în condiții grele.
Astfel, prin acest proiect al lor, nu numai că
ajută mediul înconjurător, dar ne oferă și o
lecție de viață.-

Cum arată o zi din viața celor doi 

prieteni?
Haixia și Wenqi își încep ziua de lucru la

ora 7 dimineața. Cei doi ajung la lotul de
pământ destul de dificil, deoarece Haixia
trebuie ghidat de prietenul său. Partea cea
mai grea vine în momentul în care trebuie
recoltați butașii manual, pentru că  nu își
permit să cumpere puieți.

Haixia colectează butașii, sapă gropile și
îi plantează, acțiuni pe care le realizează ghi-
dat   de prietenul său. Wenqi udă puieții,
folosindu-și picioarele. Deși tot acest proces
se desfășoară foarte încet, ei nu se dau bătuți
și spun că vor continua să planteze copaci.

“Suntem pe picioarele noastre, reuşim să
supravieţuim şi lăsăm ceva generaţiilor
viitoare”, spun cei doi.

eMunte.ro

9DIVERSEActualitatea Dănăşeană / iunie-iulie  2015

Varianta de ocolire a Sighişoarei a fost in-
clusă pe locul 8, în lista de 14 proiecte pen-
tru variante de ocolire ce vor trebui realizate
conform Master Planului de Transport al

României. Centura de ocolire a Sighișoarei
ar urma să aibă 13 kilometri iar costurile
pentru realizarea acesteia se ridică la 31,2
milioane euro, fără TVA. Potrivit Master
Planului de Transport pentru finanțarea
construcției centurii de ocolire a Sighișoa-
rei, se va apela la 22,46 milioane euro din
împrumuturi, 6,55 milioane euro din fon-
duri structurale şi 2,18 milioane euro de la
bugetul de stat.

Variantă de
ocolire pentru

Sighişoara, 
inclusă în 

Master Planul
de Transport al

României

Au trecut aproape 11 ani de la înfiinţarea
Centrului Naţional de Excelenţă, perioadă
în care au absolvit cinci generaţii, iar
„fenomenul Sighişoara” începe să fie tot
mai prezent în handbalul românesc. Prac-
tic, 17% din fondul de jucători al echipelor
din Liga Naţională este dat în acest mo-
ment de Centrul Naţional de Excelenţă de
la Sighişoara. „Şcoala” gândită şi pusă în
practică de Cristian Gaţu, fostul preşe-
dinte ale FRH, a scos 101 absolvenţi, iar
43 se regăsesc în prezent în loturile
echipelor din prima ligă, adică 42,57% din
cei care au terminat ciclul de 4 ani de
pregătire centralizată la Sighişoara. Alţi
trei jucători au plecat în străinătate, Bog-
dan Criciotoiu (TSG Ludwigshafen Frie-
senheim), Dan Racoţea (Wisla Plock) şi
Eusebiu Beşliu (Luxemburg). Handbal-
iştii pregătiţi la Sighişoara activează acum

la formaţii precum: CSM Bucureşti, HC
Vaslui, Poli Timişoara şi Dinamo Bu-
cureşti. Handbaliştii pregătiţi la Sighişoara
s-au făcut cunoscuţi în întreaga ţară prin
performanţele obţinute la diferite cluburi,
iar acum şi în străinătate prin selecţia unor
sighişoreni în lotul naţional ce s-a făcut
remarcat la Campionatul Mondial din
Brazilia.

js peporter

A fost numit
„fenomenul Sighişoara”
în handbalul românesc

Pentru prima dată de la apariţia Centrului Naţional de Excelenţă de la Sighişoara
(2004), o naţională a României a reuşit să dea lovitura la un Campionat Mondial de
juniori sau tineret. Echipa pregătită de Ovidiu Mihăilă şi Daniel Apostu s-a clasat pe
locul 8 la turneul final din Brazilia (U21), având la dispoziţie opt handbalişti care 
s-au format şi au absolvit şcoala la Sighişoara. 

Un bărbat orb și 
prietenul său fără mâini
au plantat peste 10.000

de copaci
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DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ…
ŞCOALA GIMNAZIALĂ

,,CORNEL REGMAN’’DANEŞ

Pe malul drept al Mureşului, în apro-
pierea oraşului Iernut, la doar câţiva kilo-
metri de Drumul European E60, se află
Complexul Monumental închinat eroilor
căzuţi în bătălia de la Oarba de Mureş. Pe un
deal impozant, de unde poţi vedea întreaga
zonă, se află acea Cotă 495, pentru cucerirea
căreia Armata Română a suferit un real mă-
cel, în cel De-al Doilea Război Mondial,
toamna anului 1944 (22-25 septembrie). În
memoria celor căzuţi acolo, pe câmpul de
luptă, interpretul mureşean Ciprian Istrate a
iniţiat şi organizat un festival devenit cunos-
cut în timp, anul acesta aflându-se la cea de-a
cincea ediţie. Înaintea evenimentului, Cipri-
an Istrate a avut amabilitatea de a ne acorda
un interviu:

Ştefan Costea:-Stăm de vorbă cu un va-
loros interpret al  muzicii  populare mure-
șene, care face parte şi din structura
Ministerului de Interne. Iată-l și astăzi, pen-
tru a cincea oară, în postura de organizator
al unui eveniment deosebit de important.
Ciprian Istrate este inițiatorul și organiza-
torul singurului festival de gen din ţară, Fes-
tivalul de Cântec Popular-Patriotic ”La
Oarba și la Iernut”, organizat lângă localitatea
Iernut, la Oarba de Mureş, acolo unde peste
11500 de oameni şi-au dat viaţa pentru ţară
şi pentru libertate, acolo unde fiecare cen-
timetru pătrat de pământ este stropit cu sân-
gele eroilor noştri. În fiecare an, acest festival
este organizat în data de 15 August, de
Sfântă Mărie. Din câte știu, anul acesta, pe

lângă tineri interpreți, grupuri vocale și
ansambluri folclorice, vor participa și nume
cunoscute ale folclorului românesc precum:
Sava Negrean Brudașcu, Dorina Oprea,
Gheorgița Nicolae, Ovidiu Homorodean,
Marcel Părău, Anghelina Timiș Lungu,
Cristina Gheorghiu, Maria Dan Golban,
Ionuț Langa, Traian Stoiță, Nelu Șopterean,
Ciprian și Mihaela Istrate și mulți alții.
Ciprian, te rog frumos să ne dai mai multe
detalii despre această manifestare.

Ciprian Istrate:-Scopul acestui eveni-
ment este unul educativ, prin care vrem să
aducem în atenția publicului tânăr, ceea ce
s-a întâmplat odată, acolo, la Oarba de Mu-
reș. Acolo unde, peste 11. 500 de soldați
s-au jertfit pentru ca această țară să rămână
în granițele ei, așa cum este acum. Am încer-
cat, împreună cu autoritățile locale și cen-
trale, să realizăm acest eveniment, pro-
movând astfel cântecul nostru istoric, patri-
otic și popular. Mai ales că, în zilele noastre
auzim, din păcate, tot mai des, expresii de
genul că, patriotismul ar fi un termen peri-
mat, depășit sau demodat. A-ți iubi țara și

poporul din care te tragi, mie mi se pare că
este o datorie cu care noi ne naștem și pe
care trebuie să o cultivăm întreaga noastră
viață. Asta încercăm să facem noi, acolo, la
Oarba de Mureș, alături de toți colaboratorii
noștri, în special Consiliul Județean Mureș,
Instituția Prefectului Mureș, Primăria Iernut
și Asociațiile Culturale ”Iernuțeana”, ”Pe
Mureș și pe Târnavă” și ”Țara Cântecelor
Mele”. Și în acest an vor fi prezenți militari
din cadrul tuturor structurilor de ordine

publică, apărare și siguranță națională, vor fi
prezenți și preoți, atât militari, cât și civili.
Manifestarea va începe cu o slujbă de come-
morare a eroilor, depunere de coroane și o
defilare a acestor trupe, de care tocmai am
amintit. Se va coborâ apoi la scenă, unde
peste 30 de interpreți, din mai multe zone
etno-folclorice ale țării, vor cânta acompa-
niați de Orchestra ”Plaiuri Transilvane” din
Brașov. Vom fi laolaltă ardeleni, munteni,
olteni și moldoveni, pentru că dorim să dăm
o tentă de unitate. Nu neapărat o tentă, asta
ne dorim de fapt, ca aceste regiuni istorice
ale țării să fie mult mai unite. Să sperăm la

viitor, trăind prezentul frumos, prin cântec
popular și patriotic, respectând istoria, pe
înaintașii noștri și jerfa lor de sânge. Pe toată
durata acestui festival, vor fi expoziţii de
tehnică militară ale tuturor structurilor din
Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul
de Interne. Îmi doresc din toată inima să par-
ticipe cât mai multă lume, pentru că nu ar
trebui să uităm ceea ce s-a petrecut acolo, la
Oarba de Mureş. La ora 13 vor fi primiţi in-
vitaţii de onoare. Avem confirmarea şi ne
dorim să fie alături de noi, ministrul Apărării
Naţionale, dl. Mircea Duşa și ministrului
Educaţiei, dl. Sorin Câmpeanu. Vor fi pre-
zenţi reprezentanţi ai Prefecturii Mureş, prin
persoana d-lui prefect Lucian Goga, ai Con-
siliuliui Judeţean Mureş şi foarte multe
primării, care de fiecare dată au fost alături
de noi în organizarea acestui eveniment. 

Ştefan Costea:-Un gând bun pentru
cititori?

Ciprian Istrate:-Mi-aş dori din toată
inima să dăm mai multă atenţie unor eveni-
mente de acest gen, noi românii ar trebui să
ne cinstim mai mult înaintaşii noştri, să ne
respectăm mai mult valorile noastre
naţionale şi simbolurile naţionale, imnul,
drapelul şi aş putea pune pe acelaşi palier şi
cântecul patriotic, acest cântec de încurajare,
pe care militarii noştri îl luau tot timpul cu
ei când erau mânaţi să-şi apere teritoriul lor
naţional sfânt.

Ştefan Costea:-Doamne ajută!  
Interviu realizat de Ștefan Costea

Anul şcolar 2014-2015 a fost un an cu
multe realizări la Şcoala Gimnaziala ,,Cornel
Regman’’Daneş. Am început cu simpozionul
organizat de noi în date de 29 noiembrie
2014 - ,,Cornel Regman - n actualitate’’, unde
ne-am bucurat de prezența celor care l-au

cunoscut  pe criticul Cornel Regman precum
şi cei care apreciază munca acestuia. Nu am
lipsit nici de la festivităţile organizate de 1De-
cembrie. Au urmat serbările organizate cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.

Organizarea târgului caritabil -,,Din suflet
de copil’’ a fost un succes atât pentru profeso-
rii organizatori cât şi pentru copii. Banii ob-

ţinuţi din vânzarea produselor au fost donaţi.
Trupa de teatru a şcolii a participat la festi-

valul de teatru de la Mediaş unde munca le-a
fost răsplătită –premiul pentru interpretare
obţinut de eleva Muntean Lavinia şi premiul
pentru cele mai bune  costume.

Parteneriatul cu Fundaţia,, Mihai Emi-
nescu’’ a avut ca obiectiv plantarea de puieţi
de către elevi, iar pentru efortul depus de
aceştia, şcoala a primit materiale necesare
laboratoarelor de fizică-chimie şi biologie.

Tot pe parcursul acestui an elevii au par-
ticipat la numeroase concursuri organizate
de şcolile din zonă unde au obţinut nume-

roase premii:-,,Orizonturi locale-Meleagurile
copilăriei’’-premiul I-sectiunea reportaje; -
premil III-lucrări artistico-plastice; -Concurs
tematic interşcolar ,,Ziua Europei’’-menţi-
une;-Concurs,,Să ocrotim pământul’’-menţi-
une;-,,Vestitorii bucuriei învierii’’- diplomă;
-Festivalul interetnic ,,Ce mică-i vacanţa
mare’’-diplomă; - Concurs transfrontalier

,,Flori pentru mama’’-premiul I, etc.
În speranţa că anul şcolar 2015-2016 o să

fie un an plin de realizări colectivul cadrelor
didactice de la  Scoala Gimnazială ,,Cornel
Regman’’, vă aşteaptă cu cât mai multe activi-
tăţi.

Dir. Minodora Răileanu

Festivalul de Cântec Popular Patriotic ”La Oarba și la Iernut”
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Luna august
În luna august toata atenţia trebuie acor-

dată pregătirii familiilor pentru creşterea al-
binelor de iernare, iar în acest sens calitatea
şicantitatea hranei este primordială. Deaseme-
nea, în lipsa culesurilor sunt necesare o serie
de hrăniri suplimentare de stimulare - pentru
stimularea pontei şi creşterea albinei de ier-
nare în cantitate suficientă, iar spre sfârşitul
lunii august şi jumatatea lunii septembrie tre-
buiesc efectuate hrăniri de completare în cazul
rezervelor insuficiente. Menţionăm că pentru
perioada de iernare trebuie să existe în stup o
cantitate de minim 15 kg miere de calitate.
Zonele de deal şi Delta Dunării ramân sin-
gurele surse serioase de cules natural (fâneaţă
şi flora de baltă) în această perioadă.

În această  perioadă se vor avea în vedere
următoarele lucrări:

Lucrări de organizare a cuibului prin înde-
părtarea fagurilor goi, desăpăcirea după di-
afragmă a celor cu miere puţină, echilibrare şi
eventual completarea cu faguri cu miere de la
alte familii mai puternice.

Realizarea examenului clinic al familiilor

de albine şi efectuarea eventualelor tratamen-
te necesare.

Întărirea familiilor slabe pentru a putea
depăşi cu bine perioada de iernare.

Eliminarea fagurilor cu miere de mană.
Schimbarea mătcilor necorespunzătoare.
Administrarea hrănirilor de stimulare pen-

tru creşterea albinei de iernare.
Strâmtorarea urdinişurilor în vederea evită-

rii furtişagului.
Se continuă lucrari de recoltare de propo-

lis sau lăptişor de matcă.

Colectoarele de polen se ridică in jurul
datei de 15 august pentru a da posibilitatea să
se completeze rezervele de polen din familiile
de albine.

Conservarea fagurilor goi care se vor de-
pozita în dulapuri speciale, corpuri de stup şi
tratarea cu sulf pentru prevenirea găselniţei.

Recondiţionarea elementelor de stup care
urmează să adăpostească familiile pentru
iernare.

Continuă lucrările de reformare a
fagurilor.

Anunţ
În perioada 28 – 30 august 2015 va avea loc Târgul apicol Apiardeal – ediția a IV-a,

în Piața Sigma din Sighișoara, târg organizat de către dl. Orban Iosif-Ștefan.
Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 28 august 2015, la ora 11,00.

Târgul va fi deschis de vineri până duminică în intervalul 9,00-19,00.
La târg vor fi prezenți peste 50 de apicultori din țară și de peste hotare, care vor

prezenta publicului diverse sortimente de miere, precum și accesorii apicole.
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 utileCalendarul
apicultorului

MICA PUBLICITATE
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Potrivit publicației, oamenii din Dum-
brăveni au observat că pe peretele unei
case de pe strada Tudor Vladimirescu, a
apărut chipul părintelui Arsenie Boca. De
câteva săptămâni, proprietarii casei spun
că pe peretele exterior a apărut chipul
părintelui, iar pentru a fi siguri de ceea ce
văd, oamenii au chemat un călugăr care le-
a confirmat ceea ce credeau: chipul de pe
perete este al părintelui Arsenie, "Sfântul
Ardealului". 

Proprietara casei, Anca Holom , spune
ca a fost în luna februarie în acest an la
Prislop și s-a rugat acolo la mormântul
părintelui Arsenie Soțul femeii spune că
Arsenie Boca a locuit câteva luni de zile în
Dumbrăveni și crede faptul că părintele a
iubit foarte mult zona. Aceasta  poate fi
una dintre explicațiile apariției chipului
părintelui. Vecinii familiei din Dumbră-
veni sunt de-a dreptul uluiți de chipul
apărut pe peretele casei .

Târg de tradiţii şi obiceiuri al românilor
de pretutindeni la mijloc de august în Sighi-
şoara. Târgul este programat pentru peri-
oada 14-16 august şi pe lângă ansamblurile
folclorice din ţară ar urma sa reunească şi
ansambluri din Serbia, Ucraina, Republica

Moldova, Bulgaria. Alături de obiceiuri vor
fi prezentate şi produse tradiţionale certifi-
cate, reţete tradiţionale, produse bio, plante
medicinale, remedii naturiste. De asemenea
se vor prezenta obiceiuri vechi ţărăneşti de
muzică şi dans din Albeşti, Boiu, Daneş,
Hetiur, Nadeş, Biertan, Mălâncrav, Laslea,
Ţopa, Viscri, Vânători. Portul popular din
zonă va fi prezentat într-o paradă în cadrul

Târgului de tradiţii şi obiceiuri al românilor
de pretutindeni. Pentru desfăşurarea târgu-
lui se cere joi votul consilierilor locali pen-
tru transmiterea în folosinţă gratuită a
terenului aparţinând domeniului public,
precum şi acordarea de facilităţi privind scu-

tirea de taxa de autorizare a activităţilor
comerciale desfăşurate pe perioada târgului
de meşterii şi artiştii populari prezenţi la
eveniment. Târgul se va desfăşura în Piaţa
Muzeului, Piaţa Cetăţii, pe strada Şcolii şi în
parcarea din strada Octavian Goga în pe-
rioada 14-16 august.

Sursa: JS Reporter

Chipul părintelui 
Arsenie Boca a apărut pe

o casă din Dumbrăveni

Târg de tradiţii şi 
obiceiuri al românilor de

pretutindeni la Sighişoara
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