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“Nu pot să închid ușa și să nu mai știu ce se întâmplă în stradă, dincolo de ea”. (Octavian Paler)

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

Starea Comunei interviu cu domnul
Ionel Pavel
Starea Comunei vizează
lucrările ce se află în
derulare dar şi cele viitoare în opinia expertului tehnic judiciar în
construcţii civile şi industriale, domnul Ionel
Pavel
amănunte în pag. 8

Octombrie 2013 anul 2 numărul 18

Fetele şi ruşii

În timpul celui de-al doilea război mondial, când
România a întors armele împotriva Germaniei
Naziste, ruşii au venit ca un uragan peste români.
Au jefuit tot ce au putut, ne-au siluit femeile şi
fetele şi câte alte rele nu ne-au lăsat în schimb.
amănunte în pag. 5

Ilarion Cocişiu profesor şi folclorist
Unul dintre cei mai importanţi cercetători ai folclorului ,, de pe Târnave’’, profesor
la liceul sighişorean ,,Principele Nicolae’’(actualul
colegiu naţional ,,Mircea Eliade’’) în anii’30- ’40, a fost
Ilarion Cocişiu cel mai proeminent dintre elevii lui Constantin Brăiloiu- ,,adevăratul
întemeietor al folcloristicii
muzicale româneşti’’
amănunte în pag. 3
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Mai comunişti decît comuniştii
Din Stuttgart, Maria Diana Popescu
Aţi auzit ce-a făcut Zgonea? Doar e preşedintele Camerei Deputaţilor! S-a fotografiat cu
un ciocan uriaş în mîini lîngă zidul Casei
Poporului, gata, chipurile să-l dărîme în mod
simbolic. Pentru cine ştie ce interese neortodoxe s-a folosit de imaginea lui Waters, celebrul
solist de la „Pink Floyd”, aflat în Ţară pentru
concert, care se uita la el ca la un barbar, cînd a
pus mîna pe ciocan să lovească zidul Casei
Poporului. Iar Roger Waters, în goană după
succes, s-a complăcut într-o impardonabilă şi
penibilă contradicţie cu mesajul cîntecelor sale
care vizează Puterea de pretutindeni şi speciile
care o populează. Un gest vulgar şi penibil ca
acesta ar trebui să-l elimine din atenţia publicului şi din viaţa politică pe alesul nostru. Domnule Zgonea, aţi construit voi, „democraţii”,
ceva ca să puteţi demola? Care e opera voastră
naţională în afara jafului, a amanetării poporului şi a fărîmiţării României? Zidul pe care vreţi
voi să-l dărîmaţi e doar în mintea voastră un instrument murdar de propagandă. Nu v-a mai
rămas mai nimic de promis poporului în campanii! Toate promisiunile făcute electoratului
s-au dovedit a fi minciuni gogonate scoase din
sertarele voastre. Cum şi minciunile se epuizează la un moment dat, v-au mai rămas gardurile construite în comunism. Poporul tot necăjit, plin de nevoi şi sărăcie, încovoiat de taxe
şi de viaţa extrem de scumpă! Asmuţirea poporului şi distragerea atenţiei pe tema comunismului nu mai are efect! Poporul şi-a dat seama
că voi sînteţi mai comunişti decît comuniştii!
Aţi creat o industrie de şomeri şi săraci!
Daţi-vă cu barosul în propriile capete, poate
vă treziţi din beţia puterii, a corupţiei şi distrugerii României. Daţi-vă cu barosul în propriile vile construite din banii naţiunii! De aproape 24 de ani dărîmaţi fără să construiţi altceva
în loc, pentru popor. Ce nu s-a reuşit a vinde,
de cele mai multe ori pe nimic sau cu şpagă uriaşă pentru buzunarele voastre, aţi dărîmat sau
le-aţi lăsat să se prăbuşească. Acum vi s-a pus
pata pe un zid, care nici măcar nu încurcă pe nimeni cu istoria lui. După coma indusă şi prelungită de jefuitori, Ţara nu se va pune niciodată
pe picioare cu veşnicele caricaturi de la Putere.
Aşa aţi dărîmat toată industria românească şi naţi mai construit o fabrică la loc. În schimb aţi
creat o industrie de şomeri şi săraci. Români
fără muncă, fără case, fără hrană zilnică. Unde
este dreptul la muncă reglementat de Constituţie? Casa Poporului şi împrejurimile sînt ale
poporului, şi interzicem bezmeticilor din parlament să le dărîme! Interesaţi-vă cît a costat
clădirea şi zidul, care nu-s mai comuniste decît
imaginaţia voastră bolnavă şi distrugătoare! În
plin centrul Capitalei zac în paragină clădiri istorice, clădiri de miliarde, pe care le-aţi botezat
„Circul foamei”. Le-aţi abandonat şi au ajuns
adăpost pentru boschetari, pentru că n-aţi fost
în stare să terminaţi ce-a început Ceauşescu!
Cum oare v-a venit proasta idee să dărîmaţi
zidul Casei Poporului ? Ce-ar fi dacă, ipotetic,
chinezii şi-ar propune să dărîme multisecularul
lor zid, pentru că tot comuniştii l-au construit!

Numai în România se dărîmă pe capete!
Mult hulitele cutii de chibrituri construite
în socialism
De ce nu dărîmaţi şi apartamentele ridicate
în comunism, pe care voi nu le veţi construi în
veci! În democraţia de azi, 13 ani de zile i-ar trebui românului să muncească, să pună salariu
peste salariu, fără să se hrănească, fără să cheltuiască un leu, ca să-şi poată cumpăra un apartament de 50 de metri pătraţi, adică mult

hulitele cutii de chibrituri construite în socialism, devenite azi comori de nepreţuit. Libertatea este un sentiment interior, domnilor! Nu-i
nevoie să dărîmaţi clădiri sau ziduri cu istorie!
În definitiv, ce s-a ales de aşa-zisa libertate democrată? Cine a cîştigat-o, dacă nu voi, cei de

Sub

la putere, în interesul vostru? Dărîmaţi zidul
dintre bogaţi şi sărăci, dintre cinstea, răbdarea
poporului şi imoralitatea voastră, zidul dintre
guvernele parşive antinaţionale şi sclavia greu
de îndurat! Cu ciocanul ăla ar trebui să fie potcoviţi toţi politicienii care au demolat economia şi se mai gîndesc, încă, la demolări. Iaca ce
fac politicienii autohtoni aflaţi într-o drastică
scădere de popularitate! La fel procedează şi
familiile regale! Inventează fel de fel de scandaluri pentru a se menţine în atenţia publicului.
De pildă, Cămila, fosta amantă a prinţului, care
i-a stricat casa, apoi au îngropat-o împreună pe
Diana, devenind ulterior soţie de prinţ, o face
praf pe Kate Middleton, afirmînd că nou născutul n-ar fi al lui William. Dintr-una în alta, am
ajuns şi la vecinii noştri, unguri, pe care îi sfătuiesc să fie băieţi cuminţi, să stea în banca lor,
să nu mai viseze cai verzi pe pereţi dacă vor gaze
româneşti, pentru că proiectul prevede ca România să exporte gaze naturale spre Ungaria,
prin gazoductul Arad-Szeged. România va fi un
exportator de gaze de importanţă regională. În
afară de Ucraina, toate ţările din jurul nostru
vor primi gaz românesc. Deja demarat, proiectul asigură premisele deschiderii unui culoar de
transport al gazelor dinspre regiunea Mării
Negre înspre pieţele central şi est europene. Gaze din şi pentru punctele fierbinţi, unde
planeta clocoteşte la foc mic.
Îndesarea cu forţa, pe gît, a capitalismului
Roubini se teme că Italia riscă o furtună financiară din cauza lui Berlusconi. Spania, înglodată în datorii şi fără soluţii, are în plan să
taxeze razele soarelui. Altă nerozenie! Pentru
că cetăţenii produc foarte multă energie solară,
iar oferta depăşeşte cererea cu peste 60%, autorităţile spaniole au ales să taxeze utilizatorii
de panouri solare, pe care însuşi guvernul i-a

Alupului

Cum
recunoaşteţi
comuniştii?...
America e doldora de comunişti. La fel şi Grecia. Şi Marea Britanie,
cu toate coloniile sale. Şi Franţa. Majoritari sunt şi în Suedia, Norvegia,
Islanda, Irlanda şi Canada. Foarte mulţi sunt şi
în pusta ungară, în Polonia, Cehia, Slovacia.
Litoralul croat e plin de comunişti, de la
Dubrovnic la stațiunea aceea care e de succes la
ei și rușinoasă când o pronunți în română. Majoritari sunt şi în Spania, Portugalia şi Italia, Lituania şi Letonia, ba chiar şi în micile principate
Monaco şi Luxemburg abundă comuniştii. Ce
să mai vorbim de mica republică Malta! Recordul, de departe, îl deţine Danemarca, unde îi numeri din poartă în poartă, dimineaţa şi seara.
Chiar şi la bulgari sunt mulţi, iar la sârbi, muntenegreni şi sloveni… ce
să mai vorbim? Puhoi de comunişti!
La noi, în România, sunt incomparabil mai puţini. Cei mai mulţi
sunt în secuime şi, în general, în Transilvania. În Moldova şi Muntenia
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subvenţionat. Să mai zică cineva că omul e liber
pe Pămînt! Peste tot e în lanţuri, vorba lui Montesquieu. Românii s-au lăsat taxaţi prin aberantele timbre verzi, dar nu se plînge nimeni, deşi
e o escrocherie grosolană. Şi la noi, Ministerul
Finanţelor pregăteşte o revoluţie fiscală pentru
2014: impozite pe clădire în funcţie de destinaţie şi nu de proprietar. Proprietarii spaţiilor
în care se află frizerii, bănci, şaormerii, magazine de cartier, cabinete medicale, notariale sau
de avocatură şi alte sute de mii de afaceri care
îşi desfăşoară activitatea în apartamente sau
case deţinute de persoane fizice, vor plăti impozite pe proprietate mult mai mari din 2014.
În plus, Fiscul va introduce şi declaraţia de
avere pentru persoane fizice. Asta se întîmplă
cînd se vrea îndesarea cu forţa pe gît a capitalismului. De la 1 septembrie, Guvernul introduce noi taxe pe lux. Odată cu intrarea în
vigoare a ultimelor modificări aduse codului
fiscal, vor fi accizate şase categorii de produse.
Potrivit ordonanţei de guvern nr. 16/2013, din
categoria bunurilor accizate fac parte: bijuteriile de aur şi platină cu excepţia verighetelor,
confecţiile din blănuri naturale, iahturile, ambarcaţiunile pentru agrement şi autoturismele
cu capacitatea cilindrică de peste trei mii de
centimetri cubi. Vor fi taxate şi armele de vînătoare, cartuşele cu glonţ şi alte tipuri de muniţie. În cazul categoriilor nou-introduse,
accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea
de măsură. Dacă şi gloanţele le-au trecut prin
cap demnitarilor noştri şi ei trăiesc, înseamnă
că sînt „nemuritori” şi nu mai scăpăm uşor de
pacoste. De-aia s-au gîndit la gardul Casei
Poporului. Cu alte cuvinte, „de unde nu-i, nici
Dumnezeu nu cere!” Cerem noi să se facă dreptate! Să se aplice taxa pe prostie. Statul ar fi un
mare beneficiar, pentru că, aşa cum se spune,
„mama proştilor e mereu gravidă!” Şi unde credeţi? În rîndul Puterii, fie ea de ieri sau de azi!
Tot un drac.

câte unul, pe ici, pe colo. Şi am convingerea că aceia nu sunt băştinaşi.
De unde ştiu? Răspunsul e simplu: din peregrinările mele prin Europa.
Mă veţi întreba cum i-am numărat. Nici nu trebuia. Mă bazez pe observaţia directă în legătură cu un obicei – sau însemn -, în privința căruia
m-a luminat o vecină ce stă la blocul de alături. Iată cheia recunoaşterii
comuniştilor:
Într-una din zilele trecute, eram în faţa blocului mai mulţi vecini.
Eu schimbam un bec la semnalizarea maşinii, când aud că cineva mă
laudă: ”Frumos steag ai la balcon, nenea Horia!” Eu l-am pus la ziua
naţională şi m-am hotărât să-l las tot timpul, să ştim în ce ţară ne aflăm.
Şi vine repede replica unei vecine – Româncă născută în secuime şi
care, de peste 50 de ani, stă la Piatra Neamţ,
căsătorită cu un moldovean de ispravă. Vecină
care, formată în secuime, şi acum are formulări
de genul ”dus la mine” pentru ”m-am dus”, dar
altfel suflet curat şi bun -, iar acum a decretat:
”Domnul Horia e comunist!”
”Dar după ce mă cunoşti?”, o întreb. ”Păi,
numai comuniştii pun steagul la poartă!”
Vecinii, jenaţi, s-au făcut că nu aud. Mie,
după primul moment de furie, îmi venea să o
strâng în braţe. Mă băgase în rând cu oamenii
din ţările care îşi pun la poartă, sau în geam, sau la balcon, sau pe tricouri, sau îşi pictează pe faţă steagul ţării lor. Genial! Mai mare onoare
nici că se putea! Concluzia: unde vedeţi un steag la poartă, să ştiţi că
acolo locuieşte un comunist!...

Excursie la Bucureşti
-1 noapte/2 zile
PREŢ: 175 lei/persoană
PERIOADA: 9 – 10 Noiembrie
SERVICII ASIGURATE:
transport cu autocar clasificat 3*
intrări asigurate
1 noapte cazare cu mic dejun şi cină în zona Bucureşti
TELEFON CONTACT: 0740-901 453;0744-194 673;
0762-393 445
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
Ilarion Cocişiu s-a născut la 24 august
1910, în comuna Retişu, judeţul Sibiu, fiind un
remarcabil profesor şi folclorist. Studiile muzicale le-a început la Şcoala Normală „Andrei Şaguna” din Sibiu cu Timotei Popovici (teorie
-solfegiu), continuându-le la Conservatorul
Bucureşti (1929- 1935) cu Ioan D. Chirescu
(teorie-solfegiu), Ion Nonna Otescu (armonie), Constantin Brăiloiu (folclor, istoria muzicii) şi Dimitrie Cuclin (estetică muzicală,
forme muzicale). A urmat apoi cursurile de
muzicologie, etnografie şi istoria artelor la Facultatea de Filozofie din Viena (1931-1941).
Învăţător în Bârghiş (1928); maestru-suplinitor de muzică la Şcoala Normală din Avrig
(1928-1929); colaborator al Arhivei de folclor
a Societăţii Compozitorilor Români din Bucureşti (1929-1935); dirijor de cor în Bucureşti
(1932-1935); profesor de muzică şi dirijor de
cor în Sighişoara (1935-1946) şi Bucureşti
(1946-1949); cercetător ştiinţific la Institutul
de Folclor din Bucureşti (1949-1952). A întreprins culegeri de folclor, fiind un apropiat colaborator al lui Constantin Brăiloiu. A scris
articole, studii, recenzii în „Muzica”, „Studii
muzicologice”, „Albina”, „Izvoraşul” (sat Bistriţa, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi) etc.
A susţinut conferinţe şi concerte-lecţii.
La şcoala satului, unde urmează clasele primare, îl are ca învăţător pe harnicul şi drasticul
Ion Răcneală, stabilit în localitate din primii ani
ai apostolatului său şi devenit, pentru zeci de
generaţii, factorul de vervă culturală al satului,
fapt ce a determinat ca satul să elimine analfabetismul, iar copiii mai răsăriţi şi cu stare materială pe măsură, la îndemnul învăţătorului,

Cocişiu din condiţia simplă a învăţătorului de
ţară, remarcată de unul dintre bunii să prieteni,
Titus Moisescu: „Venind la Bucureşti... Ilarion
Cocişiu a adus cu sine două colecţii de melodii
populare realizate în anii anteriori (19281929), una de peste 200 de cântece populare,
pe care a predat-o Direcţiei artelor din Ministerul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, şi alta, de
110 cântece, predată Arhivei Societăţii Compozitorilor Români” (2).
Desigur, cele două instituţii erau sub conducerea celor două personalităţi care reprezentau lumea muzicală a vremii şi, îndeosebi,
folclorul muzical: G. Breazu şi C. Brăiloiu, care
au încercat, fiecare în parte, să-l asimileze în
grupul de colaboratori. Dar, deşi iniţial se alăturase lui Breazu, totuşi, vreme îndelungată va
activa alături de Brăiloiu, „intuind, observă Ov.
Bârlea, omul ales, sub masca de profesor sever,
dar mai ales cercetătorul pasionat care se străduieşte să clădească pe o bază serioasă, în lupta
nemiloasă contra diletantismului” (3).
Anul 1931 îl putem înregistra ca moment
de început a colaborării lui Ilarion Cocişiu cu
acest ambiţios, luminat şi imbatabil culegător
al folclorului muzical românesc. Începutul
colaborării este confirmat şi de scrisoarea trimisă părinţilor, la finele
anului al doilea de studii, când
rămâne în Bucureşti ca
„Domnul Profesor Brăiloiu
să mă înveţe cum să lucrez
la culegerea cântecelor şi
să aştept să repare aparatele, pentru ca să iau şi
eu unul la plecare” (4).

Ilarion Cocişiuvor păşi în şcoli superioare, hotărâţi să-şi depăşească starea. După absolvirea claselor primare, în respect pentru tradiţia familiei, cu un
unchi învăţător de ţară, Ilarion este înscris la
Şcoala Normală „Andrei Şaguna” din Sibiu
(1921-1928), şcoală cu vechi ştate de funcţionare, fiind prima instituţie de pregătire a învăţătorilor pentru şcolile româneşti din Transilvania. Despre această perioadă, viitorul etnomuzicolog va purta pe drumul sinusoidal,
străbătut prin viaţă atât lumini, cât şi umbre, ce
l-au marcat pregnant. Ca excepţie, însă, din
această aurită castă profesională, pentru elevul
Ilarion Cocişiu, este profesorul Timotei Popovici. La absolvirea şcolii, clasificat întâiul dintre
cei 35 de elevi, este încadrat pentru scurtă
vreme ca învăţător în satul Bârghiş, din arondismentul Văii Hârtibaciului, dar, la recomandarea, bineînţeles, a fostului său profesor
Timotei Popovici, este transferat ca profesor
suplinitor de muzică la Şcoala Normală din
Avrig. Apoi Ilarion Cocişiu, ia examenul de admitere la Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Bucureşti. Prin acest succes, Ilarion
împlinea îndemnul exigentului său profesor
care i-a stat drept „chezaş” în faţa părinţilor.
Situaţia precară a părinţilor, decesul surorii şi
creşterea nepotului în casa părintească vor constitui impedimentele pentru care Ilarion îşi va
asigura părinţii că nu-i va ruina cu pretenţiile
sale, asumându-şi hotărârea de a deveni independent din punct de vedere material faţă de
familie: dă meditaţii, exercită chiar şi munci fizice, ca, până la urmă, să-şi asigure o sursă permanentă de câştig, deşi modest retribuită, de
cântăreţ bisericesc şi dirijor de cor, la biserica
Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti, post păstrat
pe tot timpul studenţiei. Demn de reţinut, pentru acest moment crucial din viaţa sa, este gestul care însoţeşte ieşirea tânărului Ilarion

Dar, în amalgamul
de evenimente în care
Ilarion Cocişiu este angrenat, un moment de
excepţie considerăm că îl
reprezintă acel vis ca un
cântec de dragoste, trăit pasager: bursier la Universitatea din
Viena, unde generaţii şi generaţii
de tineri români, se cunoaşte, şi-au
desăvârşit pregătirea culturală şi de specialitate
Pleca aşadar spre Viena, în plină degringoladă, un tânăr etnomuzicolog cu o formaţie
modernă, conştient de acţiunile sale, dar timpul
dăruit acestui important moment al vieţii sale
se petrecea într-o perioadă învăluită în flacără
şi sânge. Importantă ca opţiune, după ani şi ani,
bursa acordată n-a fost rezultatul unei intervenţii venite din partea lui Brăiloiu, ci Ministerul Educaţiei Naţionale dă ascultare unei
solicitări iniţiată şi impulsionată de către un
grup de intelectuali sighişoreni, localitate în
care Cocişiu a funcţionat ca profesor de muzică, admiratori ai strădaniei etnomuzicologului de a promova cultura populară născută pe
Valea Târnavelor. Dar spaţiul nu ne permite să
divagăm nici pe acest moment de mare importanţă în viaţa sa. Menţionăm, totuşi, că lumea
valsului i-a oferit mediu propice studiului,
reuşind să urmeze cursurile de Ştiinţa muzicii
şi Folclor şi să susţină examenele a patru
trimestre. Dar timpul se precipita, cu răbdarea
tăiată! Agasant rămâne motivul ce se va dovedi
neîntemeiat, al chemării lui Ilarion de la Viena,
de către... Brăiloiu, retezându-i calea împlinirii,
prin doctorat: „Cum primeşti banii, pleci în
ţară. Eşti numit (profesor, s.n.) la Seminarul
Pedagogic din Bucureşti” (7).
Nimic concret nu s-a întâmplat, însă, dimpotrivă, Ilarion Cocişiu îşi va continua naveta

între Sighişoara şi Bucureşti şi la fel, cu aceeaşi
promptitudine va continua să răspundă la solicitările profesorului de a-i procura noi şi noi
culegeri.
Unul dintre cei mai importanţi cercetători
ai folclorului ,, de pe Târnave’’, profesor la liceul
sighişorean ,,Principele Nicolae’’(actualul
colegiu naţional ,,Mircea Eliade’’) în anii’30’40 ai secolului trecut, a fost Ilarion Cocişiu cel
mai proeminent dintre elevii lui Constantin
Brăiloiu- ,,adevăratul întemeietor al folcloristicii muzicale româneşti’’(O. Bârlea- Istoria folcloristicii româneşti, 1974, p.511).
Mare iubitor de folclor, Ilarion Cocişiu se
remarcă prin sârguinţa în culegerile de cântece
populare de toate genurile care a fost şi primul
care a încercat şi o reprezentare a genurilor
muzicale pe tot teritoriul fostului judeţ Târnava
Mare. Când a început studiul asupra folclorului acestei zone în ,, vara anului 1929’’(I. Cocişiu – Folclor muzical din Târnava Mare.
Monografia jud. Târnava Mare, 1944, p.393),
profesorul Cocişiu sesizează ,,E curios cum au
trecut toţi culegătorii în această regiune pe
lângă bogăţia şi varietatea de colinde, cântece
de mort, de nuntă şi de balade fără să le sesizeze
măcar – culegerile s-au redus la strigături şi aşa zisele doine’’ (I. Cocişiu –
Folclor muzical din Târnava
Mare. Monografia jud. Târnava
Mare, 1944, p.396).
Fiu al zonei Târnavelor,
născut în comuna Retişul,
I. Cocişiu a avut ambiţia
vizibilă de a completa
harta folclorică a Transil-

3
etnomuzicologiei româneşti” (10), îi prezintă
contribuţia ştiinţifică prin intermediul manuscriselor din Arhiva I.E.F. „Constantin
Brăiloiu”, inventariind următoarele stări: „...se
păstrează, la cota 73, un număr de 53 de dosare
ce cuprind manuscrise olografe, dactilografiate
sau şpalt, ale unor importante studii, referate,
conferinţe articole publicistice, notiţe, însemnări şi observaţii de teren, precum şi numeroase
transcrieri muzicale şi literare... 3872 de file cu
transcrieri muzicale şi 2068 de file cu transcrieri literare... În afara manuscriselor inventariate la cota nr. 73, în arhivă se conservă
înregistrările unui număr impresionant de
piese (estimat de Tiberiu Alexandru la 9.000)
însoţite de fişe de texte, informaţii şi însemnări”.
Cât priveşte popularizarea contribuţiei lui Ilarion Cocişiu în domeniul etnomuzicologiei,
autoarea conchide: „Publicarea în viitor, de
către specialişti, a operei ştiinţifice a lui Ilarion
Cocişiu, îl va situa pe pasionatul cercetător la
locul cuvenit, între cei mai de seamă reprezentanţi ai etnomuzicologiei româneşti” (11).
În anul 1951, toamna, etnomuzicologul şi
folcloristul Ilarion Cocişiu încredinţează pentru păstrare, atât jurnalul său intim, cât şi
proiectul „Cronica secretă”, tatălui, ce trăia, împreună cu fiica sa, învăţătoarea Maria, căsătorită
Longhin şi ginerele său, învăţătorul Ioan
Longhin, în satul natal Retiş, posibil presimţindu-şi sfârşitul prematur. în jurnal este
prezentă cunoaşterea perfectă a fenomenului
social şi politic al lumii româneşti din perioada
1944-1951, cât se cuprinde în ambele materiale, cunoaşterea perfectă a psihologiei ţărăneşti,
cu distincţie clară, faţă de plebea cartierelor, cu

profesor şi folclorist
vaniei cu culegeri din ţinuturile pe care nu le-a
putut străbate Bela Bartok,
cu atât mai mult cu cât
acesta căutând să arate dialectele muzicale transilvănene, spunea (Volksmusik
d.Rum. V. Mm.pag.XXIX,1923):
,, E de observat că jud.Sălaj, Bistriţa,
Târnava-Mare şi Mică, Braşov, Făgăraş şi
Sibiu şi mai departe întreaga Românie veche,
exceptând ţinutul Argeşului şi Basarabia, pentru cercetarea cântecului popular sunt teritorii
în întregime necunoscute’’ (I. Cocişiu – Folclor
muzical din Târnava Mare. Monografia jud.
Târnava Mare, 1944, p.396).
Culegerile de cântece, I. Cocişiu, le începe
în comuna natală în vara anului 1929 de unde
culege ,,după auz’’ 300 melodii. Apoi până în
primele zile ale anului 1941, a cules ,,după auz’’
şi cu ajutorul fonografului melodii de pe întreg
teritoriu al judeţului Târnava Mare. Numai în
1931, lucrând cu ajutorul fonografului şi în
câteva campanii a cules peste 1500 de melodii.
Din anul 1941 I.Cocişiu îşi extinde aria de cercetare şi de culegere de melodii populare
aproape la întreaga Transilvanie culegând până
la sfârşitul scurtei sale vieţi, în 1951, peste 9000
cântece reprezentând aproape o treime din fondul Arhivei de Folclor întemeiată de Constantin Brăiloiu.
Profesorul Cocişiu nu s-a mulţumit cu simpla culegere şi cunoaştere empirică a folclorului muzical. Pornind de la rigurozitatea
metodologică a studiilor lui Constantin
Brăiloiu a abordat unele probleme dintr-un
punct de vedere neuzitat până atunci la noi.
Cât priveşte contribuţia sa ştiinţifică, folcloristul Constanţa Cristescu, în studiul său
„Ilarion Cocişiu - reprezentant de seamă al

lumpeni şi debusolaţi social. Iar răul ce curge
peste ţară în această otrăvită perioadă, duce, în
expresia sa, la „Detronarea lui Dumnezeu şi întronarea insului oarecare” grilă, de altfel, specifică dictaturilor.
,,Moartea timpurie, în 1951 l-a împiedicat
de a-şi desăvârşi şi publica o seamă de lucrări,
dintre care mai întinse sunt ,, Despre dialectul
muzical ardelean’’ şi ,, Ciclul ritual agrar I, Ritualul de secere’’ despre a căror existenţă nu se
mai ştie nimic. A închis ochii cu amărăciunea
de a se fi văzut încolţit de mediocrităţile care
i-au stingherit activitatea’’ ( Ovidiu Bârlea – Istoria folcloristicii româneşti, 1974, p.532).
Întru alungarea umbrelor negre, încheiem
cu două pertinente aprecieri:
„Ilarion Cocişiu era de o modestie extraordinară. Avea o minte deschisă, limpede, o imaginaţie vie şi o dragoste enormă pentru creaţia
folclorică. Să nu-l uităm şi să-i păstrăm memoria!”- Emilia Comişel .
„Când satul se retrage în cărţi, iar ţăranii
pleacă unul câte unul, abia acum înţelegem valoarea profesorului Ilarion Cocişiu. El rămâne,
de departe, personalitatea numărul unu a etnomuzicologiei transilvănene şi, cu siguranţă, cea
mai importantă personalitate pe care acest
pământ dăruit de Dumnezeu, l-a dat ţării” – Ilie
Moise.
Nota. In lipsa unor date mai ample despre
Ilarion Cocisiu m-am inspirat din articolul
Constantei Cristescu – Etnomuzicologul I.C.
in valtoarea destinului si din volumul comemorativ inchinat de Gherasim Rusu Togan
marelui etnomuzicolog cu ocazia implinirii
unui secol de la nasterea sa (24 august 1910).

Lucia Ţarălungă
Biblioteca ,,Zaharia Boiu” Sighişoara
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Ştiaţi că?....
Stejărenii, mai demult Beșa (în dialectul săsesc Peschenderf,
în germană Beschendorf, Peschendorf, în maghiară Bese) a fost
atestat documentar pentru prima oară în anul 1305. Excelent

protejată climatic, Valea Stejărenilor păstreză numeroase mărturii arheologice, descoperite mai demult. Este menţionată aici
și o așezare rurală română (dupa TIR L 35, p 68), cu materiale
arheologice mai vechi și de epocă romană, printre care și o
rașniţă.

- Beşa -

- CrişSatul Criş constituie punctul
cel mai sudic al Comunei Daneş,
judeţul Mureş. Este aşezat în vale,
dealurile îl străjuiesc dând aspectul de o adevărată fortăreţă naturală. Unii versanţi ai dealurilor
sunt degradaţi de torenţi şi au loc
dese alunecări de teren de tip
,,movile”, specifice mai ales pentru culmile deluroase numite
,,Faţă”, ,,Coastă”, ,,Zăpodea” (Zăpodea Nesii, Zăpodea Jîghii,
Zăpodea Lungă, Zăpodea Mălân-

cravului) etc. Există în parcul
castelului Bethlen exemplare de
arbori unici în Europa: gingobiloba, arborele tulipan, chiparosul
japonez, liliacul turcesc, stejarul
cu coroană de brad, o specie de arbore mediteranean, care are fructele sub formă de păstaie de fasole
şi pe care crişenii le numesc “roşcove”, precum şi arbori cu o vârstă
multiseculară. În livada castelului
sunt plantaţi şi vreo zece castani
comestibili.

AM PRIMIT LA REDACŢIE

Naţia română este binecuvântată de nenumărate ori în
fiecare zi... e.mail-ul acesta este un bun
exemplu despre cum poţi reacţiona...

Nori de ploaie se adună
Dinspre Cluj spre Odorhei.
Unii vor să ne impună
Să jucăm cum cântă ei.
Minţile au luat-o razna;
Umblă zvonul deşănţat
Că-n Harghita şi Covasna
Vor să facă "stat" în Stat !
S-a udat de lacrimi pragul;
În Cristuru e prăpăd!
Imnul românesc şi steagul
Nu se-aud şi nu se văd !
Crişul, Mureşul , Târnava
Poartă jalea în aval.
Nesfârşită e gâlceava;
Nu e linişte-n Ardeal.
Munţii stau să răbufnească;

Fierbe galbenul podiş!
Vatra sfântă strămoşească
E tăiată-n curmeziş.
Se anunţă o furtună
Cu efect devastator:
Impostorii vor să pună
Pe cultură sigla lor.
Atmosfera prevesteşte
Un pericol iminent!
Tot ce sună româneşte
Capătă un alt accent.
Graiul nostru plâns pe vetre,
Legănat de cărărui,
E lovit mereu cu pietre
Ca un pom al nimănui...
Trimis de “Horea”

Nu lăsaţi ca vorbitorii
Altor limbi pe-acest pământ,
Să ne umble prin istorii
Şi să muşte din cuvânt!
Neamul Românesc nu piere;
Dacii încă mai trăiesc!
Scoateţi steagul la vedere
Şi-n Ţinutul Secuiesc!
De pe stâncile străbune
Decebal ne dă curaj!
Faceţi imnul să răsune
Peste Mureş, pân-la Blaj!
Nu permitem celor care
Se pretind aici stăpâni,
Să ne calce în picioare
Demnitatea de români!

Cea mai tare definiţie
a globalizării:
Întrebare: Care este cea mai adevărată definiţie a
globalizării ?
Răspuns: Moartea prinţesei Diana !
Întrebare: Cum aşa ?
Răspuns: O prinţesă engleză cu un amant egiptean are
un accident într-un tunel francez..... ...într-o maşină
germană, cu motor olandez, condusă de un belgian,
îmbătat cu wiskey scoţian, urmărită fiind de paparazzi
italieni, pe motociclete japoneze. Prinţesa era tratată
de un doctor american cu medicamente braziliene... Şi
chestia asta îţi este trimisă de un ardelean, iar tu o
citeşti pe un monitor coreean, asamblat de muncitori
din Bangladesh, într-o fabrică din Singapore, transportat cu vapoare de indieni şi descărcat de sicilieni,
transportat din nou în camioane conduse de şoferi
turci şi în final vândută ţie de evrei deştepţi.

stefan 18:Layout 2 31/10/2013 02:26 PM Page 5

5

DE SUFLET

Fetele şi ruşii

Mama Tana Tica Pintii cu furca în
stânga Petricoasa în dreapta dna
preoteasă a lui Pompiliu Constantin
În timpul celui de-al doilea război mondial, când România a întors armele împotriva
Germaniei Naziste, ruşii au venit ca un uragan peste români. Au jefuit tot ce au putut,
ne-au siluit femeile şi fetele şi câte alte rele nu
ne-au lăsat în schimb. Pe de altă parte, nemţii
treceau cu avioanele şi lăsau bombe sau mitraliau soldaţii ruşi, ceferiştii şi pe oricine le
ieşea în cale. Cazacii erau cu mult mai răi
decât ruşii iar dăneşenii ştiind că vor trece
spre Ungaria, s-au sfătuit cum să îşi ascundă
fetele şi nevestele de ochii năvălitorilor.
La un moment dat, şcoala din Daneş a

devenit spital de campanie, acolo fiind cazaţi
ruşii răniţi şi soldaţii, iar ofiţerii ruşi erau găzduiţi la săteni. Pe vremea aceea era primar
,,bade Niţă din deal”, care după ce ajungeau
coloane de ruşi în sat, era obligat să meargă
cu ei pe la săteni şi să îi cazeze. În casele unde
erau ofiţerii ruşi era linişte, mai ales că sătenii
aveau şi copii mici, iar unii din ofiţeri plângeau fiindcă îşi aduceau aminte de copiii lor
lăsaţi în Rusia şi astfel îi protejau pe cei din
casă. Dar când plecau, liniştea se încheia. Cazacii aflau pe unde sunt fete iar noaptea plecau
să le caute prin poduri, prin pivniţe ori şuri.
Mariţa Goga şi Letiţia Hudea (mama lui
Nelu şi Dorel Cristea) pentru că erau fete trecute de 15 ani, erau ascunse zile întregi în poduri de către rude, pe uşile de la cămări erau
puse dulapuri, mâncau doar noaptea şi
tremurau când treceau avioanele şi mitraliau
sau lăsau bombe. ,,Chiar şi în curtea şcolii au
căzut bombe”, ne spune tanti Mariţa (Maria
Pintea, născută Goga), încă marcată de acele
evenimente neplăcute.
***
Într-o seară, la familia lui Goga Ilie, de pe
strada Crişului, au oprit mai mulţi ruşi într-o
căruţă cu patru cai. Fără să-l întrebe au tras
căruţa în curte, caii i-au dus în grajd unde
erau vacile şi le-au dat fân. Ilie G. şi-a adunat
familia şi s-au rugat cu toţii în genunchi să nu
rămână ruşii mult, pentru că le mănâncă tot

nutreţul şi nu vor mai avea pentru iarnă. Ca
o minune, doar după o oră, ofiţerii au primit
ordin să plece şi astfel au scăpat.
***
Goga Ilie lucra la CFR, la cantonul de la
Venchi, lângă tunel, iar în acea perioadă
mergea la serviciu unde avea un coleg din
Sighişoara, Tition Ion, care într-o seară fiind
de serviciu a închis bariera, dar ruşii fiind o
coloană destul de mare au deschis-o şi au trecut calea ferată. Între timp a venit trenul şi a
lovit o parte din soldaţi, iar cantonierul Tition s-a speriat şi a fugit pe drumul vechi, unde
s-a sinucis. Când a aflat, Goga Ilie s-a îmbolnăvit şi a fost lăsat acasă, dar de frică să nu se
răzbune ruşii l-a luat pe Iosif Goga şi pe copiii
mai mici şi s-au ascuns vreo câteva zile în
Roghină prin porumb şi în râpă.
Iosif Goga, străbunicul meu, era brutar şi
într-o zi pe când stătea la poartă a văzut un
ceferist în uniformă care se ducea la Criş, în
acel moment a apărut un avion german care
a tras mai multe focuri de mitralieră, din fericire fără să îi atingă.
***
Văzând că nu sunt în siguranţă nici în sat,
Goga Ilie, Iosif Goga, Hudea Ironim şi Bichiş
(poştaşul) au urcat în căruţe straie, perne,
provizii, femeile şi fetele şi s-au dus la şurile
grofului de la Criş. Şurile erau în Toc, la 6 km
de Daneş, unde era şi o casă cu o cameră. Fa-

milia Ţâncu Ilie care avea grijă de animalele
grofului şi aflând de fugari i-a primit imediat.
Femeile cu copii mici dormeau pe jos în casă,
iar ceilalţi stăteau în şuri, pe fân acoperiţi cu
straie. Carele şi animalele erau ascunse în
şuri. La vreo 50 de metri de şuri era o fântâniţă de unde luau apă şi trebuiau să coboare
în râpa formată de aluviunile venite din pădure, care au săpat de-a lungul timpului în
pământul moale adâncituri în care se puteau
ascude oamenii, pentru că avea o laţime de 4
metri şi lungime de vreo 250 - 300 de metri.
Au stat ascunşi acolo 2 săptămâni până
când au trecut coloanele de ruşi, iar nemţii sau retras cu frontul spre vestul ţării.
***
În Daneş, la numărul 413, locuia familia
Medrea care avea mai mulţi copii printre care
şi pe Mia Medrea. Într-o noapte ruşii au dat
buzna să caute fete, Mia s-a speriat şi a fugit
prin grădină, pe deal în sus şi apoi toată
noaptea până în Mălâncrav. Doar aşa a putut
scăpa de ruşi, iar mai apoi Mia Medrea a devenit profesoară de sport.
***
Fetele de atunci, tanti Mariţa (Maria Pintea) şi sora ei Genica Mare, au reuşit cu greu
să treacă peste ororile războiului, dar au dorit
din tot sufletul să ne facă şi nouă cunoscute
multe întâmplări din Daneş, pentru ca noi să
ne cunoaştem trecutul şi să luptăm pentru o
lume mai bună.
Lucia Bichiş

Memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale
Mulţi dintre români au preluat, de câţiva
ani, Halloween-ul, macabra sărbătoare occidentală, care sub masca unor distracţii, este o
veritabilă invocare a demonilor şi a făpturilor
infernale. Oameni deghizaţi în schelete, arătări hidoase, vrăjitoare, fantome, mumii, vampiri, vârcolaci, monştrii, criminali sângeroşi
împânzesc străzile şi se sperie unii pe alţii, cu
tot felul de farse şi glume macabre şi nesărate.
În vitrinele magazinelor, în parcuri, în companii, în localuri, în şcoli şi universităţi, pe
uşile caselor, peste tot apar vrăjitoare călare pe
mătură, dovleci-felinar, coarne şi alte simboluri mai mult sau mai puţin demonice.
Spusul poveştilor cu fantome sau vizionarea
de filme horror sunt şi ele părţi ale petrecerilor de Halloween. Adesea, în preajma sărbătorii, televiziunile difuzează ştiri despre
sărbatoare şi emisiuni speciale (de obicei pentru copii), iar unele filme horror sunt lansate
special înainte de Halloween pentru a profita
de atmosfera sărbătorii. Cam aşa arată Halloween-ul, o “sărbătoare” pe care sataniştii declaraţi o consideră printre cele mai importante.
Însuşi “părintele” modern al “bisericii lui
Satan”, Anton Szandor LaVey, obişnuia sa

spună că Halloween este una dintre cele
mai mari sărbători în calendarul satanic,
alături de “Noaptea Walpurgică” sau
Sabatul vrăjitoarelor, de pe 1 mai. Integrarea în UE şi occidentalizarea societăţii face
ca în România autorităţile să se simtă obligate
(la presiuni deloc dezinteresate) la o adevărată maimuţăreală a sinistrei sărbători americane, care este promovată pe toate canalele şi
cu toate puterile.
Astfel, Teatrul Naţional pentru Copii îşi
deschidea la un moment dat stagiunea cu
spectacolul “Lampa lui Jack”- o punere în
scenă pentru copii a poveştii dovleacului de
Halloween, poveste în care Diavolul joacă
rolul principal, în realitate o şcolarizare mascată a satanismului pentru copiii români…Internetul românesc este plin de felicitări
virtuale cu specific de Haloween, precum şi
de bizare oferte “festive”: manichiură în ton
cu momentul, gheare stilizate negru-portocalii, tichii cu coarne care se aprind alternativ,
sfaturi pentru construirea unui coşciug, ca să
poţi apărea un “mort” cât mai autentic la petrecerea de Halloween!!! La unele grădiniţe
se face “serbare de Halloween”, în unele şcoli
elevii sunt învăţaţi cum să îşi confecţioneze

costumele şi decorurile adecvate. Discotecile
din campusurile studenţeşti şi localurile se întrec în a organiza “seri de Halloween” care
sunt luate cu asalt de tinerii dornici de distracţie.
Iar acestea, în vreme ce în Rusia, Ministerul Educaţiei a decis să interzică orice eveniment legat de sărbătoarea Halloween-ului în
şcoli. Un reprezentant al ministerului, Alexander Gavrilov, a declarat că această hotărâre se
menţine din 2003, iar motivaţia este legată de
faptul că această sărbătoare promovează cultul morţii, personificarea morţii şi a forţelor
răului, fiind în contradicţie cu natura instituţiilor de învăţământ. Gavrilov a precizat
că Haloweenul “tulbură mintea şi afectează
sănătatea spirituală şi morală a elevilor”,
concluziile sale fiind împărtăşite de o serie de
psihiatri consultaţi pe aceasta temă.
În România, Halloween-ul a fost sărbătorit şi în acest an în unele unităţi şcolare,
unde s-au desfăşurat petreceri, baluri, serbări
etc., toate promovând teroarea, cruzimea, violenţa, moartea, într-un cuvânt, satanismul.
Cu toate acestea, Legea Educaţiei Naţionale
conţine prevederi foarte clare privind păstrarea identităţii naţionale şi a valorilor cultu-

rale ale
poporului român, în
unităţile de
învăţământ
fiind strict interzise activităţile care pun în pericol moralitatea
şi integritatea fizică şi psihică a copiilor şi
cadrelor didactice. Astfel, între principiile care
guvernează învăţământul preuniversitar şi superior din România, se numără şi „principiul
asumării, promovării şi păstrării identităţii
naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român” (art. 3, pct. h). De asemenea,
la art.7.-(1), legea prevede că „în unităţile, în
instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile
destinate educaţiei şi formării profesionale
sunt interzise activităţile care încalcă normele
de moralitate şi orice activităţi care pot pune
în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau
psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic”.

Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe
Pro-Vita din România
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Mica istorie a introducerii gazului metan în Daneş
În anul 1958 când Întreprinderea de
Gaz Metan a început construcţia Bazei
Tubulare Daneş, dăneşenii s-au adunat şi au
hotărât să formeze o comisie pentru începerea lucrărilor de introducere a gazului
metan.
Comisia formată din Lazăr Iosif
(preşedinte), Constantin Eroftei, Gheaja
Axente, Dâlbea Ironim, Brânduşă Iulian,
Urea Eroftei, Dop Nicolae, Pupăză Aurel,
Bichiş Nicolae şi alţi membrii, a hotărât ca
fiecare familie din sat să contribuie cu suma
de 1.100 lei.
Primarul din acea perioadă, dl. Cristea
Ioan, zis şi ,,al casierului” s-a alăturat acestei
comisii, iar primul obiectiv a fost înfiinţarea
unei case de reglare pentru care s-a şi făcut
un schimb de terenuri cu Radu Aurel. Pe
acel teren a fost o casă care s-a demolat, iar
cu banii adunaţi de la locuitorii satului s-a
definitivat casa de reglare.
Comisia a angajat un inginer pentru executarea lucrăriilor, care la un moment dat

a adus materiale necorespunzătoare, acestea
au cauzat probleme, iar comisia a hotărât
schimbarea lui cu un alt inginer.
În capătul satului spre Sighişoara, la nr.
1, s-a improvizat o staţie de izolare a conductelor cu bitum.

În anul 1959, Gara Daneş a fost primul
obiectiv cuplat la reţeaua de gaz metan, apoi
au urmat casele de pe lângă gară.
În anul 1960 s-a continuat cu centrul
satului, pe ,,Căpătui”, pe strada Principală
până la Primărie, spre Mediaş şi pe strada

Crişului.
În 6 iunie 1960 echipa care a introdus a
adus o mare bucurie şi lui Eroftei Constantin (cel care mi-a furnizat datele din acest articol), când a putut să aprindă focul în sobă
cu gaz.
Pe vremea aceea costul unui m³ de gaz
era de 10 bani.
Este bine de amintit faptul că Gheaja
Axente a introdus gazul şi în Biserica Ortodoxă.
Dar gazul metan pe lângă bucurii şi
foloase a provocat şi dezastre, din această
cauză au murit mai multe persoane, printre
care Hudea Zaharie, prof. Regman Zaharie,
Cristea Alexandru ş.a. În urma unui incendiu membrii familiei Ludwig au fost accidentaţi grav.
Comisia care a supravegheat introducerea gazului metan a avut o mare satisfacţie
atât pentru familiile lor cât şi pentru întregul
sat.
Lucia Bichiş

Din biserică
Orizontal: 1) Clădirea în care creştinii se adună pentru rugăciune şi slujbe religioase La ieşirea din biserică! 2) Antifonul de la intrare!- Împodobesc altarul în zilele de sărbătoare. 3) Pete! - A emite parfum de tămâie în biserică. 4) Navata transversală a unei
biserici. 5) Cameră mică, asemănătoare unei sacristii - Lac în sudul Suediei. 6) Sere! Edificiu subteran amenajat sub unele biserici. 7) A întreba copiii în timpul predicii Obiectul cel mai sfânt şi mai vrednic de cinste dintre toate lucrurile ce se găsesc în biserică. 8) Autoritate care nu aparţine Bisericii (masc., pl.) - Ultimul bănuţ pentru bisericuţă! 9) Biserică răcoritoare, aşa cum este şi a noastră (masc.) - Se foloseşte pentru
transportul morţilor, de la biserică la cimitir (pl.). 10) A distribui - Pace (în limba latină). 11) Intrarea în biserică - Enervat.
Vertical: 1) Locul amenajat în biserică pentru administrarea botezului. 2) Parte a bisericii care simbolizează sacramentele iniţierii creştine - Fluviu în Germania. 3) Staţiunile din partea stângă! - Partea superioară a atriului! - A elibera. 4) Leneşă. 5) Refren Primele scaune! - Nu au dat bani pentru renovarea bisericii. 6) Profet sărbătorit la 20
iulie - Intrarea din stânga! 7) "Giulgiu" care se pune peste faţa de altar la celebrările euharistice - Ibis! 8) Săpat - Îmbrăcăminte ţărănească fără mâneci. 9) Idem - Vrednic - Se
sfinţeşte în noaptea de Paşti şi este destinată botezului. 10) Biserică construită
(masc.). 11) Mama Sfintei Fecioare Maria - Partea atriului dinspre intrarea în biserică.
Dicţionar: Asn, Pax, Ems.
Berbec-Berbecii se pot confrunta cu
unele probleme financiare sau sentimentale. Se anunţă pentru aceşti nativi o perioadă
ceva mai dificilă. Berbecilor li se propune să se
implice în tot felul de activităţi riscante. Cu
toate acestea, dacă Berbecii acţionează raţional,
nimic rău nu li se poate întâmpla.
Taur-In noiembrie, Taurii traversează o perioadă cu multe schimbări
în plan profesional. Este posibil ca nativii să
aiba parte de şanse remarcabile în carieră. Pot
atrage atenţia unor personalităţi din domeniul
de activitate care le-ar putea deschide unele uşi.
Mulţi Tauri pot acum să spere la o mărire de
salariu şi la o promovare.
Gemeni-Gemenii au motive de bucurie în acest sfârşit de toamnă. Se
prevede o situaţie financiară mai bună. Dacă
până acum Gemenii au făcut economii, din
noiembrie aceştia primesc mai mulţi bani. In
viaţa sentimentală, există posibilitatea de a începe o etapă nouă, pe o bază solidă.
Rac-Nativii Rac dispun de suficient
timp în această perioadă pentru a-şi ex-

plora creativitatea. Este important ca Racii să
desfăşoare activităşi care le fac plăcere pentru
a-şi menţine moralul ridicat. In plan financiar,
Racilor li se recomandă prudenţă.
Leu-In noiembrie, Leii sunt preocupaţi de viaţa lor amoroasă. Nativii petrec
mult timp în compania persoanei iubite şi
încearcă să facă tot posibilul pentru ca aceasta

plus, reprezentanţii zodiei se bucură de
susţinerea familiei şi prietenilor. Dacă tot merg
lucrurile atât de bine, ar fi indicat ca Balanţele
să profite de ocazie şi să facă ceva economii.
Scorpion-Scorpionii sunt tentaţi să
facă excese culinare în această perioadă,
mai ales dacă este vorba despre mâncăruri picante. Este bine ca Scorpionii să-şi suprave-

Horoscop luna noiembrie
să fie mulţumită. In noiembrie, Leii au ocazia
să faca unele investiţii bune, pentru a-şi asigura
stabilitatea financiară.
Fecioară-Horoscopul anunţă pentru
Fecioare o perioadă cu suişuri şi coborâşuri. Fecioarele tind să fie nemulţumite, însă
există multe lucruri pentru care ar trebui să fie
recunoscătoare. O nouă persoană apare in viaţa
lor, iar această prezenţă este benefică.
Balanţă-Balanţele se simt excelent în
propria lor piele şi traversează o perioadă
benefică, în care pot realiza multe lucruri. In

gheze alimentaţia. La locul de muncă, nativii
sunt serioşi, responsabili şi foarte muncitori, iar
aceste lucruri sunt observate de către superiori.
Săgetător-In noiembrie, Săgetătorii
au parte de o perioadă excelentă pe mai
multe planuri. In plan profesional, Săgetătorilor le sunt recunoscute meritele şi ar putea
dobândi un post mai bun. Personal, nativii se
bucură de momente frumoase în compania
persoanei iubite. Luna noiembrie este pentru
Săgetători o perioadă relaxantă, plină de satis-

facţii.
Capricorn-Capricornii sunt seducători în această perioadă şi se bucură de
satisfacţii în plan personal. Cei singuri au şansa
de a întâlni persoana potrivită. La locul de
muncă, Capricornii sunt organizaţi şi combativi. Pentru a nu apărea conflicte, nativilor li se
recomandă să respecte toate angajamentele
luate.
Vărsător-Vărsătorii nu au de ce să se
plângă la sfârşit de toamnă. Nativii au un
moral puternic, se bucură de relaţii bune cu
persoanele din jur şi chiar au parte de mici bucurii în sânul familiei. Se poate ca în această perioadă Vărsătorii să ia unele decizii importante
cu privire la viitorul lor. In privinţa banilor,
Vărsătorii ar trebui să fie mai cumpătaţi.
Peşti-Peştii reuşesc în noiembrie să
ducă la bun sfârşit proiectele la care lucrează de multă vreme. Pentru unii nativi, apar
calătorii în străinătate în interes profesional.
Este bine ca Peştii să fie atenţi la orice ban cheltuit deoarece situaţia lor financiară poate fi instabilă.
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Telefoane utile

Amza Pellea
Amza Pellea s-a născut pe 7 aprilie 1931 în Brilești, județul Dolj,
într-o familie cu cinci copii. A fost unul dintre cei mai renumiți actori români de teatru și film. A absolvit cursurile Colegiului Național
Carol I din Craiova. Pe scena craioveană realizează în trei ani, nu mai
puțin de 14 roluri, printre care Vedernikov, Comandantul, Bepe,
Colonelul Dobre, Esteban. Pe scena Teatrului de Comedie crează
alte personaje, între care Manole, Subcomisarul, Hickok, Voievodul
Basarab. Pe scena Teatrului Național din București dă viață lui Petre
Dinoiu și Vlad Țepeș. Amza Pellea a fost interpretul lui Nea Marin,
binecunoscutul personaj de sorginte populară care i-a relevat atât de
bine disponibilităţile pentru comedie. În 1977 a câștigat premiul de
interpretare masculină, cel mai bun actor, la Festivalul Internațional
de Film de la Moscova. Între 22 martie 1973 și 24 septembrie 1974
a fost director al Teatrului Național Craiova. Timp de 25 de ani din
1958 până la moartea sa în 1983, Amza Pellea a fost căsătorit cu Dominica Mihaela din familia Policrat din Craiova. El este tatăl actriței
Oana Pellea. A decedat la 52 de ani, în data de 12 decembrie 1983
la București și este înmormântat la cimitirul Bellu. Filmele în care a
înterpretat diferite personaje atât principale, cât și secundare: Neamul Șoimăreștilor (1965), Haiducii (1966), Dacii (1967), Columna
(1968), Mihai Viteazul (1971), Atunci i-am comandat pe toți la

moarte (1972), Nemuritorii (1974), Accident (1977), Eu, Tu, și...
Ovidiu (1978), Nea Mărin miliardar (1979), Cucerirea Angliei
(1982).
material propus de Chivuța Trif

Calendarul lucrărilor agricole în luna Noiembrie
La început lunii noiembrie se încheie lucrările de înfiinţare a culturilor timpurii de
ceapă verde, usturoi, spanac, salată sau
ridichi.
Se recoltează ultimele culturi de toamnă:
- varză, gogoşari, ridichi, sfeclă rosie etc.
se sortează, se curăţă şi se depozitează în
pivniţe sau se pregătesc pentru vânzare;

- se taie cocenii de la porumb, se usucă şi
se depozitează.
Se închid silozurile şi se pregătesc pentru
perioada rece.
Atât în grădină cât şi în solar se administrează îngrăşămintele naturale şi chimice.
Până pe data de 15 noiembrie se va fina-
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liza săpatul grădinii.
În livadă
După căderea frunzelor se recomandă
aplicarea unor tratamente fitosanitare la
pomii din grădină pentru a combate rapănul,
făinarea, moniliozele, acarienii, păduchii
ţestoşi, afidele.

Se continuă plantările de toamnă de
pomi şi arbuşti fructiferi şi se administrează
îngrăşămintele naturale în jurul pomilor.
De asemenea se protejează pomii din
grădini de rozătoare.
Toamna se scurtează rădăcinile pomilor
bătrâni pentru a le prelungi viaţa. Se aplică

tăieri de regenerare şi întinerirea rădăcinilor.
Tăierile de regenerare se fac fie în toamna premergătoare regenerării, fie primăvara,
înainte de intrarea pomilor în vegetaţie. Lucrarea constă în săparea unui şanţ circular în
dreptul proiecţiei coroanei pe sol, adânc de
60-80 cm şi lat de 60 cm. Rădăcinile se taie
cu fierăstrăul de pomi şi se scot. Apoi şanţul
se acoperă cu pământ amestecat cu îngrăşăminte. După udare şantul se umple cu
pământ.
La pomii bătrâni se face o scurtare foarte
puternică a ramurilor de schelet astfel încât
jumătate din lungimea lor se taie. Trebuie
însă să respectăm câteva reguli la tăierea de
întinerire:
1) punctul din care se face scurtarea ramurilor trebuie să se afle deasupra unor ramuri lacome sau a unei ramuri laterale;
2) în locul unde se face tăierea, ramura
nu trebuie să fie mai groasă de 8-10 cm.
Pentru asigurarea unei încărcături normale de fructe pe pom, este bine să se facă şi
rărirea ramurilor de rod, ştiut fiind că distanţa normală între ele este de 10-20 cm.
Trebuie păstrate ramurile de rod cu poziţie
laterală, acestea fiind considerate cele mai
bune.

MICA PUBLICITATE
IMOBILIARE
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,

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.

DISCO „LA VANDA” te
invită în fiecare zi (de luni
până joi-program de bar)
iar vinerea şi sâmbătaDISCOTECĂ
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
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare 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.
AUTO
VÂND WV, an 1984 (500 euro), Hyundai
Ackent (1100 euro), Ford Curier (800 euro).
Telefon: 0767-364.612.

stefan 18:Layout 2 31/10/2013 02:34 PM Page 8

8
Reporter-Stăm de vorbă cu domnul
inginer Ionel Pavel, expert tehnic judiciar
în construcţii civile şi industriale. Am
spus bine, d-le Pavel?
Ionel Pavel-Da, aşa este!
Reporter-Ce lucrări întreprindeţi în
prezent pe raza Comunei Daneş?
Ionel Pavel-Lucrări noi, care să fie începute, acum, nu avem. Încercăm să le finalizăm pe cele care au fost începute şi trebuiesc
finalizate.Trebuie finalizate lucrările la Stadionul Comunal, terenul propriu zis cu
gazon, împrejmuirile, tribuna cu copertina,
acoperişul, scaune pentru public, sub tribună
vin încăperile necesare pentru jucători, arbitri, duşuri, locurile unde se dezechipează
jucătorii, centrala termică, separat grup sanitar pentru public şi după aceea magazii şi tot
ce trebuie pentru teren. Apoi se fac trotuare
de protecţie, căi de acces pentru public şi o
parcare pentru mijloacele auto de intervenţie.
La şcoala generală sunt finalizate lucrările la
interior, la exterior se face un trotuar de protecţie şi tinichigerie, inclusiv paratrăznet şi în
prezent se lucrează la asfaltare curte. Prima
dată se reaşează panta de scurgere a apelor de
pe teren, să mearga în partea pământ, acolo
unde este zona verde şi după aceea în zona
aceea se pune pietriş ... şi după aceea vine un
strat de asfalt ca să nu mai fie noroi şi murdărie, să nu o mai ducă în clasă, totul să fie
curat şi copiii şi oamenii să nu se murdărească. S-au finalizat şi lucrările de pe drumurile agricole.
Reporter- Tocmai despre aceasta
vroiam să vă întreb...Din câte ştiu, aveţi
câteva lucrări la activ în colaborare cu
Primăria Comunei Daneş. Ne puteţi
spune câteva despre acestea. Se ştie prea
bine că, Comuna Daneş este fruntaşă în
lucrări de infrastructură pe bază de proiecte structurale. După ultimele estimări,
circa 70 % dintre străzile satelor comunei
sunt asfaltate, până chiar şi drumurile de
hotar au început a fi asfaltate. Ce ne puteţi
spune, care este scopul asfaltării drumurilor aşa zise de hotar şi pe ce măsuri,

DIVERSE

Starea Comuneiinterviu cu domnul Ionel Pavel
pe ce proiecte au fost realizate?
Ionel Pavel-Pe proiecte europene, fonduri europene şi categoria este pentru drumuri agricole, pentru hotare, pentru ieşirea
din intravilane spre extravilane spre zonele
unde se fac exploatări agricole. Au fost lucrări
în două localităţi, Daneş şi Seleuş. Deci în Seleuş a fost făcut un pod, de la drumul comu-

Acestea sunt gata, iar viiturile din vară, acele
ploi torenţiale ne-au distrus ceva, dar începând de mâine vine înapoi firma care a executat lucrările şi reface acele trei locuri
unde s-au stricat rigolele, şanţurile acestea se
refac şi va fi gata şi acest lucru. La Criş avem
de asemenea lucrări de asfaltare şi încercăm
să mai facem încă nişte adăugiri în trei locuri.

nal s-a făcut o nouă trecere peste pârâul
Morii, şi s-a dus pe strada Heţel, cu ieşire
afară şi până la casa de reglaj a gazului metan.
Drumul este cu infrastructură din piatră, deci
fundaţii în piatră şi cu asfalt de 4 metri lăţime,
după aceea sunt şanţurile periate din bolovani de râuri, cu beton prins şi în intravilan
sunt rigole betonate, iar locurile unde este
acces în curţi s-a făcut cu rigole carosate, care
joacă rol şi de podeţ, deci apa se scurge prin
aceste şanţuri, prin aceste rigole carosabile...
Atunci acestea au dublu rol, şi să preia apele
să poată trece spre partea carosabilă şi proprietarii să poată trece de pe domeniul public
pe domeniul lor. Deci, prin aceste podeţe numite rigole carosabile, astfel s-a făcut la toate
intrările în curţi, ca să nu fie probleme cu oamenii, să nu poată avea acces la proprietăţi.

Acolo suntem cu lucrările gata, mai sunt
două lăsături acolo după magazin şi două
capete de drum care trebuie completate şi
două podeţe ca să fie gata. Acum 5 ani a fost
făcut drumul forestier care merge spre Stejărenii şi în toamnă a fost ultimul control de
la SAPARD, Regiunea 7, Centru Alba Iulia,
totul este în regulă. Avem două capete de pod
care au fost distruse şi nu cunoaştem de cine,
cu utilaje mari forestiere, cred. Este vorba de
Dracula 2 şi podul peste pârâu. Vom reface
şi şanţurile, ca să nu ne prindă iarna cu
şanţurile colmatate cu aluviuni venite de pe
versanţi. Şi acestea vor fi gata, şi cam acestea
ar fi lucrările... S-au mai făcut şi plombări la
Drumul Comunal 10 58, între Daneş şi Seleuş, pentru că nu sunt fonduri ca să facem
covor asfaltic şi atunci s-a venit cu aceste

plombări, ca să ţină până în primăvară...Dislocări de beton, cratere în asfalt, încercăm în
felul aceasta să treacă iarna, ca oamenii să
poată circula cu mijloacele de transport şi de
acces pe acest drum comunal.
Reporter-Domnule inginer, cum catalogaţi colaborarea d-voastră cu Primăria
Comunei Daneş şi autorităţile locale?
Ionel Pavel-E mai mult decât bună. Eu
am avut colaborări cu mai multe comune
până acum, şi la Saschiz, acum am la Deda, şi
alte comune, am fost diriginte de şantier,
poate nu e cazul să ne lăudăm, dar dintre
toate, cea mai bună colaborare am avut-o cu
dânşii, deci sunt şi momente mai bune, dar
nu neprincipiale, ne înţelegem bine şi totdeauna critica este binevenită. Dacă domnul
primar a spus sau oricine, am ţinut cont de
orice şi dânşii dacă m-au întrebat şi am spus
varianta mea din punct de vedere tehnic şi lea plăcut, au înţeles şi până acum nu am avut
probleme, discordanţe, n-am avut necazuri
de niciun fel. Rezultatul se vede. Eu zic că lucrările sunt bune...Era să uit, am început în
vara aceasta trotuarele protecţiei intravilane,
am oprit şi aşteptăm ca cei de la SAPARD să
finalizeze lucrările pe partea intravilană a localităţii, cu asfaltarea. Să vedem dacă şi cei de
la Bucureşti renunţă la aceste trotuare, pe
care trebuie să le facă ei. Dacă nu le fac ei,
dacă nu le pot face, atunci le vom face în continuare. În caz contrar, ne oprim şi vedem în
funcţie de ce va zice CNADMR-ul, în speţă
Ministerul Transporturilor şi cu cei toţi de la
statul major. Treaba aceasta se va hotărî
atunci, dacă vom continua trotuarele din
aceste pavaje prefabricate sau ne oprim. În
funcţie de ce se va hotărî la nivel central.
Reporter-Domnule Pavel, vă mulţumesc foarte mult pentru intervenţie şi le
promitem cititorilor că vom reveni pe parcurs, cu alte aspcete ale colaborării dumneavoastră cu Primăria Comunei Daneş.
Multumiri din suflet! O zi bună şi spor la
treabă!
Ionel Pavel-Doamne-ajută! Mulţumim!
interviu realizat de Ştefan Costea

