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"Inima, cu bătăile ei, ne aplaudă existența." (Lucian Blaga)

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

STRĂJERII: din paznici ai
morţii, vestitori ai Învierii
“Rânduiala cu ocaziunea străjuirii” epitafului în vinerea mare
dinaintea Paş-tilor şi
participarea la slujbele
din zilele de Paşti a
grupului de străjeri,
este un obicei al satului Daneş. Deşi are o
vechime de doar 108
ani, este respectat cu
sfinţenie şi fidelitate .
amănunte în pag. 3
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”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne
bucurăm și să ne veselim întru ea” (Ps. 117)
Sub revărsările de har
ceresc ce umplu zilele
Sfintelor Paști, Biserica
din Criș își serbează
hramul. În fiecare an
aceste zile au o semnificație aparte pentru
creștinii ortodocși ai
comunității, asemenea
unei zile onomastice
pentru o persoană sărbătorită.
amănunte în pag. 4-5
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ANALIZĂ ŞI OPINIE
onale, ministrul Justiţiei, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, ministrul Afacerilor
Interne, ministrul Sănătăţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa
califică interpretarea presei ca fiind eronată,
motivînd că republicarea documentului e o
simplă coincidenţă a contextului, cu referire
la militarii profesionişti, deşi ţidula publicată
în Monitorul Oficial specifică negru pe alb
că este vorba despre tinerii apţi, cu vîrste între
20 şi 35 de ani.

Din Stuttgart, Maria Diana Popescu

Putin şi
Obama,
trimişi în
spaţiu doar cu
bilet de dus

Ce act de patriotism ar fi să vedem la
oaste clasa politică românească şi
odraslele!

Washington-ul bombardează cu sancţiuni Rusia pentru implicare în susţinerea separatiştilor din estul Ucrainei, iar Kremlinul
avertizează: „Sancţiunile S.U.A. îi expun pe
astronauţii americani.” Soluţia? Putin şi
Obama trebuie trimişi în spaţiu, pe I.S.S., cu
bilet numai de dus, cu condiţia ca ei să fie însoţiţi de bucătarii şefi ai U.E., B.I.S., B.M.,
F.M.I. şi de astronăucii de la conducerea
României. Poate că fără ei, omenirea şi Ţara
vor rămîne nevătămate. În domeniul spaţial,
americanii sînt pe undeva, pe la vale. Fără
tehnologia rusească nu treceau de biosferă,
litosferă, ionosferă, stratosferă. Unii specia-lişti afirmă că n-au călcat nici pe lună! Sper
că nu credeţi în filmele cu aselenizarea regizate de specialiştii americani ai genului S.F.!
Citiţi, vă rog, analizele semnate de Cristian
Român în revista „Ştiinţă şi tehnică”. N.A.S.A
foloseşte rachete ruseşti pentru lansări, mai
sigure, mai ieftine, mai performante, iar The
International Space Station (Staţia Spaţială
Internaţională - I.S.S.) este, de fapt, Staţia Orbitală M.I.R, rusească, abgradată, abdatată,
augmentată. Pînă una alta, ne pîndeşte sau nu
războiul? Cu toţii am aflat că Ministerul
Apărării Naţionale a publicat săptămîna trecută în Monitorul Oficial modelul certificatului medical, pe care tinerii apţi pentru
serviciul militar, cu vîrste între 20 şi 35 de ani
sînt obligaţi să-l prezinte la recrutare, pe timpul mobilizării sau al stării de război. Obligaţiunea vine într-un moment de criză în
Europa, în contextul conflictului UcrainaRusia, care a generat mişcări de trupe
N.A.T.O. spre Europa de Est. Ordinul este
semnat de către: ministrul Apărării Naţi-

Un politician american spunea: „soldaţii
sunt nişte animale proaste de care ne folosim
pentru a face politică externă”. Am o propunere cu privire la temă: recrutările pentru un
ipotetic război (care nu-i al nostru, zgîndărit
fiind) să se facă cu precădere din rîndul clasei
politice româneşti şi a conducerii României.
Politica lor malformată a adus Ţara la borna
jalnică de acum, dinaintea atîtor pericole.
Aceştia şi odraslele lor sînt cei mai în măsură
să apere cu arma în mînă averile jefuite
poporului. De ce să moară tineretul Ţării în
războaiele altora? Ca să apere reţele mafiote
ale lumii, pe cele din sînul Puterii şi vanităţile
politicienilor mărunţi? Clasa politică românească este aptă să îmbrace haina militară şi
scoată castanele din focul aprins de licurici.
Să-şi apere plinul făcut prin fraudă şi corupţie. Ţara este a celor care o conduc! Au
făcut ce-au vrut cu ea. Şi-au bătut joc de armată, au vîndut dotarea ei la preţ de fier
vechi, iar banii şi i-au depus în paradisurile
fiscale din insulele Cayman. S-o înlocuiască
mintenaş cu forţele proprii şi cu odraslele lor.
Ce act de mare patriotism ar fi să-i vedem în
prima linie, în haină militară şi cu arma la
umăr pe ginerele lui Sârbu, al preşedintelui,
pe alţi nepoţi, fini şi gineri de vază ai Puterii.
Numai că războiul nu mai e ca altădată. Nu
vor mai exista fronturi, linii de tragere şi bărci
trase de ofiţeri, ci, avioane teleghidate, drone,
rachete de interceptare, Areea 52, cutremure
suspecte lîngă centrale atomo-electrice, taifunuri, simfonii HAARP, bombe atomice,
arme biologice, care rad totul în cale. Dar, un
DAR cu majuscule, orice ipotetic război are
întotdeauna o parte mediatică de propagandă, inducătoare în gravă eroare. Asupra
României nu planează pericolul de război.
Nici nu se face bine un foc şi presa e plină de
fum. Ştirea care a dat fiori bărbaţilor apţi pen-

tru armată este, cred, o măsură de siguranţă
pentru statul român, reînnoită periodic. Sau,
poate, din păcate, ceea ce înseriază massmedia este o realitate, pe care, evident, ministrul de Interne şi cel al Apărării n-o pot
dezvălui, pentru a nu crea panică şi a nu produce o „emigrare” a tinerilor în Occident. Nu
cred că are de ce să le fie teamă tinerilor. Republicarea respectivul ordin de recrutare este
doar o paradă, prin care conducătorii Ţarii
demonstrează Unchiului Salvator că sînt gata
oricînd să-l sprijine.

Dacă preşedintele îşi ţine gura şi nu se
mai răţoieşte la Putin
Pericolul de război care planează asupra
României este discutabil. Poate fi vorba doar
de o psihoză în masă, întreţinută de pe malul
Dîmboviţei, dătătoare de binefaceri clasei
politice româneşti. Aleşii mînjiţi pînă la coate
vor mai multe trupe străine pe teritoriul Ţării
pentru a-i apăra de o eventuală mînie populară! Dacă românilor le-a fost aruncată o ştire
inducătoare de panică, menită să le răpească
întreaga preocupare, ei pot lucra liniştiţi la
fraudarea sau amînarea alegerilor, se pot răfui
în voie sau „pot organiza răfuieli politice sub
pretextul luptei cu trădătorii de neam şi de
ţară”. O ţin aşa cu propaganda războiului pînă
îşi vor atinge scopurile şi vor achiziţiona
avioanele second hand, băgate pe sub nas de
americani, care între timp, la fel ca şi ruşii îşi
văd de interesele lor în Ţară la noi, unii cu
petrolul, alţii cu gazele de şist.Cei mai mulţi
dintre tineri n-au făcut armată! Aşadar nu
cred să fie atît de naivi încît să pună arma în
mînă unor tineri cărora le-a ajuns amarul şi
traiul umil şi sărac pînă la trăgaci. În mod
sigur aceştia nu vor mai lua în considerare
vulnerabilitatea contextul geopolitic european şi vor îndrepta armele mai întîi spre
membrii clasei politice, spre palatul din Bucureşti, spre restul palatelor private ale rechinilor, spre bancheri şi executori. Totuşi,
nutresc speranţa că nu va fi aşa, că vom avea
parte la noile alegeri de conducători patrioţi,
cu dragoste de neam, căci, aşa cum spunea
Lucian Blaga, „nici un popor nu e atît de
decăzut încît să nu merite să te jertfeşti pentru el, dacă îi aparţii”. Dacă preşedintele îşi
ţine gura şi nu se mai răţoieşte la Putin, nu
vom fi tîrîţi în război. Propaganda făcută
războiului, înseamnă nişte bani cheltuiţi
aiurea şi o nouă invitaţie la trezire a românilor
din somnul anesteziant şi mortal al capitalismului agresiv. Aşa cum s-a întîmplat şi în
preajma celor două războaie mondiale, marile puteri militare îşi vor vedea de interesele
lor, iar noi, românii, vom fi transformaţi în
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STRĂJERII:

din paznici
ai morţii,
vestitori ai
Învierii
“Rânduiala cu ocaziunea străjuirii”
epitafului în vinerea mare dinaintea Paştilor şi participarea la slujbele din zilele
de Paşti a grupului de străjeri, este un obicei al satului Daneş. Deşi are o vechime
de doar 108 ani, este respectat cu sfinţenie şi fidelitate .
Nu este una dintre acele practici ţinute doar pentru că în anii 2000 este recomandat să nu uităm şi să conservam ceea
ce s-a păstrat de demult, ci este o rânduială în care se implică, dincolo de participanţii străjeri, tot satul care vine la
biserică la slujba Prohodului din Vinerea
Mare, la slujba de Inviere, la Liturghia şi
la Vecernia din zilele de Paşti. Implicarea
este deplină a tuturor. În Daneş nu se pomenesc Paşti fără străjeri.
“Se aleg 7, 9 sau 11 feciori voinici şi se
constituie între ei, alegându-şi unul care
să-i conducă”(vătaful). Aşa începe descrierea obiceiului , aşa cum apare ea întrun document păstrat din 1941, scris în
acel an de cel ce a “adus”obiceiul în 1906
la biserica ortodoxă din Daneş de la biserica românească din Sighişoara, preotulînvăţător Pompiliu Constantin.
Formaţia de străjeri se constituie la începutul postului mare, feciorii fiind aleşi
şi îndrumaţi de un om din sat, credincios,
înaintat în vârstă, de obicei fost străjer. Pe
tot parcursul postului tinerii învaţă şi exersează ceea ce vor aplica în calitate de
carne de tun şi popor de sacrificiu. „Popor de
frontieră, luptam şi muream pentru toţi”,
scria Mircea Eliade. Conchid printr-un citat
din declaraţia Mareşalului Antonescu de
după mizerabilul proces-mascaradă, unde a
fost condamnat pe nedrept:„Scump popor
român, [...] Acest război care s-a sfârşit cu înfrângerea Germaniei, nu va pune capăt conflictului mondial început în anul 1914.
Prevăd un al treilea război mondial, care
va pune omenirea pe adevăratele ei temelii
sociale. Ca atare, dvs. şi urmaşii dvs. Veţi face
mâine ceea ce eu am încercat să fac astăzi, dar
am fost înfrânt!”
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
străjeri în vinerea mare şi în zilele de Paşti:
să străjuiască mormântul şi apoi icoana Învierii lui Iisus Hristos.
Costumaţia lor este compusă din
cioareci albi şi ii, peste care îmbracă câte o
zeghe românească. Peste zeghe fiecare
poartă o eşarfă roşie în diagonală, de pe
umărul stâng. Vătaful poartă două eşarfe,
pe ambii umeri, aranjate cruciş. În cap au
căciuli de miel negre, iar în picioare cizme

doi, ei stau nemişcaţi( fiind schimbaţi la
10-15 minute de vătaf) la picioarele şi
căpătâiul Mântuitorului răstignit şi prohodit. În noaptea de sâmbătă spre duminica se iese din biserică la Înviere,
străjerii străjuind icoana cu Învierea. Ei
poartă acum prin prezenţa lor vestea că
Hristos a înviat, că Viaţa a biruit moartea.
În zilele de Paşti, la Liturghie, continuă să
fie în mijlocul credincioşilor, în faţa altaru-

Să ocrotim Pământul!

cu tureac. Vinerea, căciula are cusut în
frunte un vârf de brad în formă de cruce,
iar în zilele de Paşti vârste de flori artificiale, cusute lateral. În mâini poartă două
steaguri tricolore (cei doi care vor fi în
frunte), suliţe de lemn ceilalţi şi un topor
mare de lemn vătaful. Acesta din urma are
rolul de a da comanda, de a coordona intrările şi ieşirile din biserică şi de a supraveghea străjuirea.
În viziune populară dăneşeana, străjerii
sunt soldaţi creştini care păzesc mormântul cu trupul lui Iisus din momentul îngropării Sale. Astfel, în vinerea mare se
prezintă la biserică pentru a-şi lua slujba în
primire, la scoaterea “punerii în mormânt
a Domnului”(sf. Epitaf). De acum, câte

TABLETA
LUI
VIRGIL

lui aşezaţi toţi, nemişcaţi.
În încheierea făcută de preotul-învaţător P. Constantin se precizează că ”poporul
care intră în biserică în timpul când sunt
străjerii nu are voie a trece printre ei, ci pe
lânga ei”, regulă care nu este încălcată nici
azi.
Acest frumos obicei din Daneş vine să
dea mărturie că şi în acest veac postmodern se poate păstra o legătura vie cu trecutul. O legătură care se poate păstra, dar,
mai ales, se poate valorifica în aceeaşi măsură şi cu aceeaşi credinţă cu care preotulînvăţător P. Constantin a îmbogăţit folclorul religios dăneşean acum mai bine de
un veac.
*culegător, Rus Cristina

“Revoluţia” de
la Timişoara

Vineri, 25 aprilie 2014, la Şcoala Gimnazială „Victor Jinga” din Sighişoara a avut loc
Concursul judeţean „Să ocrotim Pământul”,
organizat sub egida I.S.J. Mureş. Respectivul
concurs a avut două secţiuni: secţiunea IPrezentarea unui proiect în Power-Point al
activităţilor ecologice desfăşurate în şcoala
participantă ( pe suport CD sau stick); secţiunea a II-a-Realizarea şi prezentarea unui
afiş/poster color, cu tema „Să ocrotim
Pământul!”.

de prof. Moldovan Elena.
Ambele echipaje ne-au făcut cinste şi au
obţinut locul I. Trebuie să le aducem mulţumiri elevilor Răileanu Tudor (Daneş) şi Ungureanu Maria (Criş) care au realizat proiecte deosebite în Power-Point, ce au scos în
evidenţă strădania elevilor noştri în protejarea şi conservarea naturii.
Începând cu acest an ne-am propus să
dăm o mână de ajutor celor de la Ocolul Silvic Sighişoara în plantarea de puieţi pentru

Şcoala Gimnazială „Cornel Regman”
Daneş a fost reprezentată de un echipaj format din elevii Răileanu Tudor şi Puşcaş
Monica din clasa a VI-a, îndrumaţi de d-şoara
profesor Cristina Furnică.
Şcoala Gimnazială „Înv. Ioan Stroiescu”
Criş a fost reprezentată de elevele Pop Laura
şi Barbu Maria din clasa a VIII-a, îndrumaţi

regenerarea pădurilor din comuna noastră.
Acest lucru s-a realizat cu ajutorul elevilor în
săptămâna „şcoala altfel”, la Criş şi dorim să
continuăm colaborarea cu Ocolul Silvic şi pe
viitor . Sperăm însă ca şi alţi colegi şi oameni
de bine din comună să ni se alăture în această
acţiune .
prof. Moldovan Elena

Te calificăm GRATUIT
Te ajutăm să îţi găseşti un

LOC DE MUNCĂ

În capitala Banatului au fost trimişi cei
mai duri ofiţeri superiori din Ministerul de
Interne, pentru a-i reduce la tăcere pe manifestanţi. Comentatorii avizaţi spun că evenimentele de la Timişoara din 16-17-18 decembrie 1989 au constituit adevărata revoluţie a poporului român, care apoi a fost deturnată şi furată în favoarea unei lovituri de

stat prin care Ceauşeştii au fost asasinaţi, iar
puterea proaspăt instalată a inventat “teroriştii”, cu preţul a peste 1.000 de vieţi pierdute. Aproximativ aşa arată, conform unor
documente, epopeea revoluţiei pornite de
la Timişoara, care va rămâne cu litere mari
în istoria căderii comunismului din România.

Camera de Comerţ şi Industrie Mureş face înscrieri pentru
cursurile GRATUITE de calificare şi de perfecţionare:
*Lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar şi de ospătar)-3 luni (360 ore)
*Îgrijitor de bătrăni-3 luni (360 ore)
*Competenţe antreprenoriale-1 lună (60 ore)
*Limbi străine (engleză, germană)-iniţiere-1 luni (60 ore)
AVANTAJE:
*Se decontează transportul, în limita a 10 lei/zi
*Se oferă o gustare/zi (sandviş, apă, cafea)
*Participanţii care au prezenţă 100% la cursuri şi promovează examenul de
absolvire, vor primi şi subvenţii în bani, în valoare de 250-840 lei, în
funcţie de tipul şi durata cursului.
Informaţii suplimentare şi înscrieri: 0265 269 218; 0365 566 968
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DIVERSE

”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul
ca să ne bucurăm și să ne veselim întru ea”
(Ps. 117)

Sub revărsările de har ceresc ce umplu
zilele Sfintelor Paști, Biserica din Criș își serbează hramul. În fiecare an aceste zile au o
semnificație aparte pentru creștinii ortodocși
ai comunității, asemenea unei zile onomastice pentru o persoană sărbătorită. Ținuta interioară cât și cea exterioară e impregnată de
o gravitate și o emoție specifică momentului:
participarea la Sfânta Liturghie înmiresmează
cu sfințenie noianul de suflete adunate în
jurul altarului, iar straiele de sărbătoare sunt
mai luminoase ca niciodată. Dacă dominanta
vieții de zi cu zi a fost până acum întristarea
după Dumnezeu, pe care L-am supărat cu
purtările noastre și de care ne-am despărțit
alergând pe cărări rătăcitoare, acum toate fiindu-ne iertate pentru Înviere, în calitate de
fii reintegrați în casa Tatălui care ne-a primit
”junghiind vițelul cel îngrășat” de bucurie că
ne-am întors sănătoși, participăm la o explozie de bucurie ce nu poate fi exprimată prin
cuvinte, ci doar trăită de cei aflați în comuniune sfântă.

În acest an Consiliul și Comitetul Parohial a hotărât ca această însemnată zi de 21
aprilie să fie marcată și printr-o manifestare
cultural-folclorică ce se înscrie în tradiția
moștenită de la înaintașii noștri - ”Horă-n
sat”. Așadar, către orele 15, valuri de români
îmbrăcați în costume populare pășeau grăbiți
spre bătătura din fața sălii de nunți a parohiei,
unde aveau să se înfrățească în horă; horă
care la un moment dat nu mai încăpea în
larghețea spațiului de sub cerul însorit ce găzduia aceste înălțătoare clipe de viață.
Primii pași de joc românesc au fost porniți de cântecele tinerei și tot mai talentatei interprete de muzică populară Luminița Dejan
și formației ”Olimpic” din Alma-Mediaș. A urmat un recital de excepție al tânărului solist
Costel Popa din Mediaș, care a ținut să participe și la Sfânta Liturghie din prima parte a
zilei, unde a cântat din strană două minunate
pricesne. Apoi bătrânii satului au fost purtați
prin cămările amintirilor de cântecele maestrului Gheorghe Mureșan din Târgu Mureș.
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Formația ”Real” din Sighișoara cu soliștii
Nicu Pintea din Albești și Lorena Filipescu
din Laslea au întregit frumos momentul sărbătoresc, iar binecunoscuții interpreți Mihaela și Ciprian Istrate au înălțat pe alte culmi
trăirile sătenilor, până acolo încât bunicuțele
noastre și-au uitat vârsta, neștiind ce să răspundă imediat, atunci când au fost întrebate
câți ani de viață poartă în spate, și au lăcrimat
de bucurie. Timpul însăși a căpătat o semnificație și o voință în ziua scăldată de lumină...,
așa cum era altădat’ și mai vedem din când în
când în fotografiile îngălbenite de vreme.
Această bucurie, ruptă din bucuria duhovnicească și înscrisă în coordonatele vieții efemere, a fost miezul sărbătorii. Străbunii noștri
au surprins uimitor veselia autentică la soroace binecuvântate, pe care au turnat-o în forme și simboluri edificând această monumentală arhitectură spirituală ce au lăsat-o în
urma lor, moștenire celor ce vor veni, ca o comoară bine păstrată în lada de zestre a neamului. ”Omul festiv este omul colorat, viu,
spiritual, variat tineresc, radiind de bunătate,
dar și un fel de senină gravitate, este omul
care cristalizează ceea ce e amorf în jur și-i dă
un sens și o jubilare... De aceea oamenii aceștia sunt căutați de către ceilalți fiindcă teluricul are totuși nostalgia spiritualului ” spune
Vasile Băncilă, adăugând apoi că pentru
înălțarea vieții, omul ”trebuie să privească
atent și cu infinit respect la lumea tradițională
a satelor noastre și la comorile de folclor,
unde se păstrează zăcămintele de sărbătoare,
având convingerea că noi am fost un popor
de țărani și trebuie să rămânem și în cultură
tot un popor de țărani, dacă vrem să oferim
lumii o configurație spirituală originală și esen-

țială. ” Lumea satului în trăirea ei autentică
mai poate oferi încă ”splendoarea dătătoare

de puteri și de miracol a naturii și a spațiului
larg... pentru țăran Divinitatea e prezentă în
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toate gândurile și faptele lui mai însemnate și
că el posedă ca nimeni altul secretul împăcării cu această viață... Cadrul larg naturalist al vieții sale l-a făcut pe țăran să admire și
mai mult cosmosul și să se pătrundă și mai
adânc de știința și puterea lui Dumnezeu...
Rezultatul cel mai de preț la care a ajuns astfel
țăranul român a fost că el a știut să trăiască
sărbătoarea, să facă loc în viața sa marilor radieri de lumină care se lasă peste lume din
faptul sărbătorii. ”
Am citat din scrierile acestui ilustru autor
pentru a aduce în fața ochilor minții cititorului adevăratul duh al sărbătorii, al cărui artizani au fost țăranii români ce au lucrat cot la
cot cu Dumnezeu, duh pe care vrem să-l recuperăm și în care să ne (re)integrăm prin
trăirea unor asemenea momente. Este cu
totul diferit de ”chefurile” tinerimii noastre ceea ce ni se livrează astăzi prin mijloacele
mass-media propunându-ni-se ca modele
sunt în fapt mânjiri ale sărbătorii. După astfel
de ”sărbătoriri” centrele de primire urgențe
ale spitalelor și secțiile de poliție au întotdeauna de lucru cu mult peste norma zilnică.
Astfel ”ziua divinității și ziua triumfului generalului se transformă în ziua viciului...” omul
”modern” dovedind că ”suferă de impotență
festivă, pe când omul vechi se caracterizează
prin capacitate festivă.”
În faptul serii gospodarii au luat calea
gospodăriilor purtând în suflete ecourile festivului în care s-au regăsit și care sperăm le
vor auzi încă multă vreme atunci când vor
plugări în ogoare sau își vor păstori dobitoacele, cu gândul că peste un an va fi din
nou horă la noi în sat.
Preot paroh, Marius Moldovan
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Un student se duce la cantină şi singurul
loc liber este lângă un profesor. Neavând ce
face, se aşează acolo. Profesorul spune :
- Porcul nu-i este prieten porumbelului.
Studentul răspunde :
- Bine, atunci eu am zburat.
Enervat la culme, la examen, profesorul îi
pune studentului cele mai grele întrebări,
dar acesta răspunde la toate. În cele din
urmă, profesorul îl intreabă :
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de

- Eu l-aş lua pe cel cu minte (zice profu’)
- Acu’ Fiecare cu ce n-are …
***
Moare ion!
Mărie:-Vai, Ioane, cine îmi mai aduce mie
apă?!
Popa:-Eu, Mărie!
Marie:Vai, Ioane, cine îmi mai cumpără
mie păine?!
Popa:Eu, Mărie!
Măria şi-a dat seama că popa îşi bate joc de
ea…şi zice:- Stai, că io fac eu !!!
Maria:-Vai, Ioane, cine mă mai pupă pe
mine în fund?!
Popa:-Îi rândul tău, cantore!!!
***
Un tip, mai pe seară, face autostopul. Îl
vede pe unul cu o căruţă venind pe şosea şi
îl întreabă:
- No, bade, departe-i Clujul?
- D’apoi nu-i departe!
Urcă tipul în căruţă, adoarme, şi mai spre
dimineaţă se scoală şi întreabă:
- Bade, da unde-i Clujul?
- No, acu-i departe!
***

bani. Pe care îl iei ?
- Pe cel cu bani.
Berbec-Venus va ieşi din umbră în
prima parte a lunii şi va revigora viaţa
amoroasă a Berbecilor. Însă acest lucru nu se va
întampla fără tensiuni. Va readuce culoare în
viaţa voastră, dorinţa de a face impresie, de a iubi
şi de a fi iubit, de a fi în centrul atenţiei. Aveţi
tendinţa de a vă comporta mai impulsiv decât
de obicei şi arătaţi o creştere a dorinţei de a vă
desprinde de rutină. Asta se va manifesta şi în
viaţa sentimentală.
Taur- Vă confruntaţi cu realitatea de
a comunica cu persoana importantă pentru voi. Mai este perioada unor potenţiale confruntări, contraziceri şi chiar conflicte în care
nimeni nu este dispus să facă vreun compromis.
Dar în cazul unei discuţii sincere cu partenerul
există şanse să mergeţi mai departe în aceeaşi
formulă.
Gemeni-Veţi fi mai retraşi şi acest
lucru vă va ajuta să vă ţineţi la distanţă de
scântei, în ciuda presiunilor acute şi a emoţiilor
perturbatoare create de o configuraţie astrală,
care vă menţine o stare de criză. Dacă lucraţi împreună cu partenerul de viaţă, asiguraţi-vă că vă
separaţi rolurile şi, mai presus de toate, pretejaţivă viaţa privată.
Rac-Aveţi poftă să vă jucaţi, sa fiţi ob-

SĂ MAI ŞI
RẦDEM!

- Ce faceţi dacă vă este frig?
- Ne strîngem în jurul lumînării.
- Dar dacă este foarte frig?
- Ne apropiem şi mai mult de ea.
- Dar dacă e ger cu temperatură sub -20 C?
- În acest caz, aprindem lumînarea...
***
Într-un castel medieval, ghidul îi conduce
pe turişti pe nişte scări întortocheate,
coborînd tot mai jos şi mai jos. Undeva, la
capătul labirintului, apare o uşă pe care
scrie "Camera de tortură". Intră cu toţii;
înăuntru o mulţime de schelete, unele mai
noi, altele mai vechi... Turiştii întreabă:
- Ale cui sînt rămăşiţele?
Ghidul răspunde:
- Legenda spune că aici şi-au găsit sfîrşitul
turiştii care n-au dat bacşiş ghidului... dar
asta este doar o legendă.

- Draga mea, trebuie să-ţi mărturisesc
ceva!...

- Ce?!
- Sunt căsătorit.
- Pﬀf, ce m-ai speriat … Credeam că
BMW-ul nu e al tău!
***
- De ce te plângi, bade Gheorghe?
- Domnu’ doftor, ‘nainte, când mă uitam la
o muiere, gata eram. Amu, pot să mă uit şio săptămână…
- Bade dragă, eu sunt doctor de ochi.
Matale trebuie să mergi la alt specialist.
- Ba! Eu crez că la ochi îi baiu…
***
Întrebare la Radio Erevan:
- Ce înseamnă să fii logodit?
- Este cum ai fi arestat preventiv înainte de
a fi condamnat la închisoare pe viaţă.
***
În Africa de Sud, un negru a fost găsit înarmat. Avea un cuţit în spate.
***
În apartamentul unei familii care în iarna
asta a cerut decuplarea de la centrala care
furniza energie termică şi electrică, un reporter întreabă:

servaţi, vreţi să fiţi plăcut şi să faceţi impresie în
societate. Cu toate acestea, nu vă aşteptaţi să
"străluciţi" peste tot fără un preţ. S-ar putea ca
farmecul vostru să stârnească furia unora care
stau de multa vreme în aşteptare. În plus,
partenerul de viaţă şi colegii de munca s-ar putea
să nu aprecieze foarte mult atitudinea voastră.
Leu-Nu veţi fi de acord cu părerea
celor din jur în ceea ce priveşte aspiraţiile
pe care le aveţi şi în materie de relaţii. Pe cât posibil, evitaţi discuţiile în această lună, care s-ar
putea întoarce împotriva voastră. Trebuie să vă
concentraţi pe responsabilităţile pe care le aveţi
faţă de partener şi să vă ocupaţi mai mult de legăturile de familie.

Balanţă-Între efortul de a ţine lucrurile sub control, preocupările legate de
gestionarea finanţelor şi o problemă importantă
apărută acasă, vă veţi confrunta cu o lună în care
sunteţi chinuiţi de nerăbdare. Luna aceasta chiar
veţi avea toate motivele din lume pentru a vă
pierde cumpătul. Până la urmă, este mai productiv să vă uitaţi în interiorul vostru, să vă exploraţi
motivele reale ale confuziei emoţionale în care
vă aflaţi.
Scorpion-Este, probabil, perioada
ideala să faceţi un pas înainte în relaţia
amoroasă, să faceţi planuri de viitor. Pentru unii
din Scorpioni, luna mai va oferi şansa de a face
ca relaţia să se transforme în una de durată, să

însă, până la sfârşit, toate aceste lucruri vor lua o
turnura favorabilă în ceea ce priveşte viaţa de
cuplu. Vă veţi calma, veţi rezolva probleme şi
veţi merge mai departe.
Capricorn- Aveţi o dorinţă puternică
de a iubi şi de a vă îndeplini visele până la
sfârşitul lunii. Nu trebuie să cedaţi; planurile de
anvergură nu se pun la punct într-o perioadă
scurtă de timp. De asemenea, în luna mai nu veţi
fi la distanţă de neînţelegeri sau de lipsa de înţelegere, lucruri care vor crea probleme între voi
şi partenerii de viaţă, în ciuda determinării de a
păstra calmul în special în familie.
Vărsător- Familia va fi cea care vă va
motiva dar ar putea să vă cauzeze şi câteva
probleme. Neînţelegerile şi vechile resentimente
ies la suprafaţă. Reapar rivalităţi şi dificultăţi în
menţinerea pe linia de plutire ale unor aspecte
din viaţa voastră. Încercaţi să fiţi moderaţi pentru a "încălzi" conflictele cu cei din familie.
Peşti- Peştii sunt în căutarea iubirii
vieţii lor şi luna aceasta sunt tentaţi să-şi
mărturisească dragostea eternă pentru persoanele pe care le au alături. Dacă această persoană nu există, veţi fi tentat să seduceţi pe
cineva. Veţi încuraja discuţii cu alte persoane,
glumiţi, creaţi legături care să reziste în timp.

Horoscopul lunii mai 2014
Fecioară-Fiţi atenţi cu demersurile
actuale pe care le faceţi în scopul de a
obţine bani, sprijin financiar şi avantaje de orice
tip, pentru că s-ar putea să creeze tensiune. Mai
va fi o lună complexă, în care aveţi tendinţa de a
fi geloşi, chiar obsedaţi. Fiţi atenţi la reacţiile
emoţionale, nu vă lăsaţi mânaţi în conflicte care
vor fi, în parte, cauzate de chestiuni materiale.

oficializeze relaţia. Iar lucrurile stabilite acum
vor funcţiona, cu condiţia ca micile secrete să fie
spuse, lucrurile neplăcute să fie iertate şi uitate.
Săgetător-În ciuda dorinţei puternice
de distracţie, cele mai multe momente
plăcute le veţi petrece alături de persoana iubită.
În afara de asta, în luna mai vă veţi confrunta cu
o lipsă de resurse, care poate duce chiar la o criză,
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Strugurii care vindecă sterilitatea
Mănastirea Hilandar este una dintre cele
mai mari mănăstiri din Sfântul Munte Athos,
ea fiind aşezată în extremitatea nordică a
peninsulei. Mănăstirea a fost înfiinţată în anul
1198, de domnitorul sârb Ştefan Nemanja,
care a şi intrat, mai apoi, în obştea acesteia
(Cuviosul Simeon), împreună cu fiul său,
Rastko (Cuviosul Sava). Cuviosul Simeon a
trecut la cele veşnice în ziua de 13 februarie

Rânduiala cu strugurii Cuviosului Simeon!
Se iau boabe de struguri din Mănăstirea
Hilandar. Acestea nu costă, dar este nevoie
de un om care să ajungă în Sfântul Munte
Athos şi să ceară călugărilor din Mănăstirea
Hilandar aceşti struguri. Părinţii vor da, odată
cu strugurii, şi o rânduială duhovnicească ce
trebuie urmată de cei doi soţi care doresc să
primească de la Dumnezeu prunci. Rân-

celui. Apoi, odată primit acest mare dar, cei
doi trebuie să nu se apropie trupeşte pe toată
durata sarcinii. După naştere, în semn de
mulţumire, cei doi îi făgăduiesc lui Dumnezeu că vor asculta de Canoanele Bisericii,
care nu îngăduie ca soţii să se apropie trupeşte în duminici şi în sărbătorile însemnate
în calendar cu cruce roşie, precum nici în
zilele de post (miercuri, vineri şi în cele patru
posturi de peste an).
Doi soţi cu frică lui Dumnezeu, fără a se
feri vreodată de zămislire, nu au putut să aibă
copii vreme de peste patru ani. În cele din
urmă, ei au aflat despre minunile săvârşite
prin strugurii din Mănăstirea Hilandar şi sau hotărât să urmeze rânduiala mai sus pomenită. După cele 40 de zile, soţia a rămas
însărcinată şi, la vremea potrivită, a născut o
fetiţă. După aceea, în următorii câţiva ani, cei
doi soţi au mai primit de la Dumnezeu încă
alţi trei copii.
preot Teodor Dănălache-

MICA PUBLICITATE
1199, înaintea icoanei Maicii Domnului "Indrumătoarea", adusă de acesta din Serbia.
După adormirea sa, el a fost înmormântat în
biserica mare a Mănăstirii Hilandar. La numai un an după adormirea sa, Cuviosul
Simeon a fost cinstit ca sfânt, de monahii din
Sfântul Munte. Canonizarea oficială a Cuviosului Simeon, din partea Bisericii Ortodoxe
a Serbiei, a avut loc tot în anul 1200. Prin minunata lucrare a lui Dumnezeu şi pentru
vrednicia Sfântului Simeon, din trupul său a
început să curgă mir binemirositor, mulţi bolnavi căpătând vindecare la mormântul său.
Pentru această minune, el mai este numit şi
"Izvorâtorul de Mir". Astăzi, mormântul său
(din piatră) se află ferecat în întregime în
argint. Din lespedea de piatră a mormântului
a încolţit o viţă de vie, care a trecut prin zid,
în afara bisericii. Şi astăzi, după mai bine de
opt secole, această viţă de vie creşte şi rodeşte
în fiecare an. Strugurii din viţa de vie care
creşte din mormântul Sfântului Simeon de la
Hilandar vindecă sterilitatea, fiind leac pentru părinţii care nu pot avea copii. Multe
familii s-au bucurat de naşterea de prunci în
acest chip minunat, iar în arhiva mănăstirii se
păstrează o listă cu aceste fapte minunate.

duiala, care se întinde pe 40 de zile, este
aceasta: să se spovedească sincer la un preot
duhovnic; să săvârşească acasă slujba Sfeştaniei; după sfinţire şi binecuvântare, preotul
să afunde în aghiasmă, în semnul crucii, crenguţa de viţă de vie dăruită de mănăstire; să
postească timp de patruzeci de zile; să bea
din aghiasmă în fiecare dimineaţă, pe nemîncate; să facă 25 de metanii mari în fiecare
dimineaţă, zicând: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi
păcătoşii!"; sa facă alte 25 de metanii mari în
fiecare seară, după rugăciune, zicând: "Cuvioase Părinte Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!"; dacă e putere, să facă încă
50 de metanii, zicând: "Preasfînta Născătoare
de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!"; să nu
se apropie trupeşte pe toată durata postului,
vreme de 40 de zile; în a patruzecea zi, soţii
să se spovedească iarăşi la duhovnic; cu dezlegarea preotului, să se împartăşească cu Sfintele Taine; să mănânce boabele de struguri soţia ia două, iar soţul numai una; să se
apropie trupeşte, după rânduiala firii.
După credinţa lor, prin mijlocirea Sfântului Cuvios Simeon, Dumnezeu le va dărui
celor doi soţi rodul cel mult-dorit al pânte-

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

IMOBILIARE
VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de
1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMAlui. Informaţii la tel. 0757309282. Preţ negociabil.
CUMPĂR teren agricol sau pășune, minim
1 ha, între Daneș și Criș. Telefon: 0744203801
VÎND apartament în Daneş, str. Gării, ap. 3,
jud. Mureş. Preţ negociabil. Apartamentul este
proaspăt renovat, semidecomandat, confort II.
Relaţii la telefon: 0749816275.
VÎND casă în Daneş cu 4 camere, baie,
bucătărie, camară şi alte dependinţe. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0749819322.
Cumpăr 2 hectare teren arabil extravilan în
Daneş, pe Valea Crişului, km 3-4, de preferat un
singur lot sau loturi apropiate. Informaţii la telefon 0265762035.
VÂND casă în Seleuş, nr. 454 . Tel: 0766639.823.
VÂND pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la telefon: 0745-622.880
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753681082.
VÂND 8.800 mp teren la Podul Vechi la E60,
2.900 mp sub Hula Daneş şi 5.800 mp în Şercheş.
Tel: 0743-037252.
CUMPĂR teren arabil, în Daneş sau Seleuş.
Tel.: 0762-918499.
VÂND teren extravilan, 13.000 mp, întabulat
cu C.F., zona Hula Daneş. Preţ negociabil. Tel.:
0757-325889.
VÂNZĂRI DIVERSE
VÂND rochie de mireasă SOTTERO AND
MIDGLEY, ,,Tip Sirenă”, mărimea 36, preţ 1.000
lei. Informaţii la tel: 0752071307
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii,
53 lei/mp. Tel: 0752-978625.
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Telefoane utile
Poliția Daneș0265 762155(fix); 0730 188809
(mobil)
Primăria Comunei Daneș
-0265 762112
Grădinița Daneș
-0625 762298
Școala Gimnazială
”Cornel Regman” Daneș
-0265 762250
Școala Gimnazială Seleuș
-0265 762150
Școala Criș
-0265 713 405
Informații CFR
-0265 771886
Farmacia Daneș
-0265 762041
Dispensar Uman Daneș
-0265 762027
Poșta Daneș
-0265 761866
Notar Public Daneș
-0740 503932
Vulcanizare Daneș (Mija Gheorghe)0265 761963
Atelier Mecanic Daneș (Onea Mihai)0743 828294
Pizzeria Daneș
-0748 538223
Hotel Dracula
-0265 772211
Hotel Denis
-0265 762299
Autogara Sighișoara
-0265 771260
Apel de urgență
-112(poliție, salvare, pompieri)
Protecția Consumatorilor
- info consumator -0800 080 999- telefon gratuit din
reţeaua Romtelecom
(Telefon Târgu-Mureș: 0265/254.625)
AGENT AUTORIZAT DE ASIGURĂRI
- BICHIŞ LUCIA, vă oferă servicii complete
de asigurare şi reasigurare: asigurări auto RCA,
CASCO, asigurări de LOCUINŢĂ, asigurări
de călătorie, asigurări mărfuri CMR, asigurări
animale şi albine, asigurări culturi agricole, asigurări de RĂSPUNDERE CIVILĂ profesională, asigurări medicale MALPRAXIS, asigurare privată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii
la tel. 0749 819322, Daneş.
-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.

