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"Poți afla mai multe
despre o persoană prin ceea ce spune
ea despre ceilalți decât prin ceea ce
spun ceilalți despre ea."
(Audrey Hepburn)

Prima atestare
documentară a
Daneșului

Moştenire de la saşi

Noi inaugurări

Localitatea Daneș, acest ,,Picior de Paris”, așa cum a fost
definită cândva, împlinește anul
acesta 664 de ani de la prima
atestare documentară. Este menționat într-un document din secolul al XIV-lea, primul act de
atestare documentară fiind din
anul 1348 și provine de la Mănăstirea Cluj, mănăstire căreia îi era
supusă, ca și satele din jur -Laslea,
Seleuș și Prod.

Comunitaţile de saşi de pe Târnava Mare şi nu numai erau organizate în ”vecinătăţi”. ”Vecinătatea”
era o formă de organizare între mai
mulţi vecini care contribuiau la
buna rânduială a obştii şi la ajutorare reciprocă în caz de nevoie.În
unele localităţi de pe Târnava
Mare, ca de exemplu în satele
aparţinătoare Comunei Daneş,
românii au preluat această formă
de organizare de la saşi, care, în
marea lor majoritate au plecat în
Germania.

Prin faptul că mediul rural
devine tot mai străin, mai lipsit de
vitalitatea şi trăirile de altădată,
natalitatea în scădere accentuată,

Ştefan Costea

Ştefan Costea

Daniela Suciu
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dovedită de statisticile vremii, îl
aduce pe acesta într-un con de
izolare totală.
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FRĂMÂNTĂRI

Ștefan Costea

Naţionalism
sau dragoste
de ţară?
Sentimentul apartenenței naționale, al datoriei față de patrie este un
sentiment vechi în istorie. În țările europene el a început să se manifeste
mai accentuat în ultimele două-trei
secole. „Ideea de națiune” este legitimă
și cred că acum n-ar exista nici Franța,
nici Italia și nici Spania fără ea și fără
sentimentele derivate din ea. Este,
deci, un sentiment legitim care se
manifestă pretutindeni. Însă în problema ultra-naționalismului trebuie să
avem mare grijă, ca să nu confundăm
sentimentul dragostei față de țară și al
datoriei față de ea, cu ultra-naționalismul. Naționalismul excesiv e agresiv,
pe când dragostea de țară e o virtute.
Patriotismul nu se măsoară în cuvinte goale, așa cum încearcă să iasă în
evidență unii dintre politicienii noștri,
ci se cântărește prin fapte. Se spune că,
”patriotismul nu-i brățară sau giuvaer
să-l cumperi sau să-l vinzi, să te mândrești cu el... Te naști cu el, îl porți ca peo cămaș-a sorții”. Ideologic vorbind,
acela este un adevărat patriot care ar fi
în stare să-și dea viața pentru țară.
Oare câți dintre noi ar mai fi capabili
în zilele noastre de un asemenea sacrificiu?... Se răscolesc strămoșii în
morminte când văd ce se întâmplă deo bună vreme încoace în țărișoara asta.
Aproape toate lucrurile sunt cu susul
în jos, sistemele de valori sunt răsturnate. Să nu ne mai mirăm că ne pleacă
tinerii capabili prin străinătăți, acolo

unde le este recunoscută adevărata
valoare. Asta nu înseamnă că acei care
pleacă nu posedă sentimentul patriotic. Patriotismul înseamnă mult mai
mult decât percepem noi. A fi patriot
înseamnă și a-ți face meseria cu devotament și conștiinciozitate, a respecta niște norme, reguli și a avea un
sistem bun de valori. Patriotism
înseamnă și a nu arunca mizeriile pe
stradă sau în alte locuri. Patriotism
înseamnă tot ceea ce intreprinzi tu ca
prin aceasta să faci cinste neamului în
care te-a trimis Dumnezeu în lume.
Cum spuneam, din patriotism și sentimentul apartenenței naționale s-au
format statele moderne. Însă din
naționalism și ultranaționalism s-au
făcut mari și grave greșeli de-a lungul
istoriei. Un exemplu de genul acesta ar
putea fi Holocaustul. Și cred că nu e
singurul exemplu. Naționalismul este
periculos în timp ce sentimentul apartenenței naționale este nobil. Datorită
patriotismului a păstrat Dumnezeu
popoarele cu limba, obiceiurile și
tradițiile lor. Acest sentiment patriotic
se pare că astăzi este considerat pe la
noi demodat. Până ce nici unii dascăli
nu mai promovează în școli ideea sentimentului patriotic. Și vorba ceea: ”Ce semeni, aia culegi!”. Ne-am prea
occidentalizat peste noapte și parcă
nici nu mai știm vorbi
bine
românește. Ne uităm valorile și importăm numai ce-i prost de la alții.
Măcar dac-am lua ce-i bun! Se înțelege
că trebuie să ne integrăm într-o Europă Unită însă noi, de câțiva ani buni,
ne tot integrăm și tot „dezintegrați”
am rămas. Europa nu distruge valorile
popoarelor, dimpotrivă, le promovează. Este un fel de unitate în diversitate. O adevărată lecție și definiție a
patriotismului ne-a dat-o poetul Nicolae Labiș în poezia ”Dacă toate-acestea
fi-vor învățate”: „ ...Fiii voștri, însă, trebuie să-nvețe / Din copilărie încă, de la
voi / Primele îndemnuri, primele povețe
/ Dorul de lumină, scârba de noroi....Învățați-i, mame, dragostea de țară / Ea
cuprinde toate-acestea la un loc...”.
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Dracula sau Vlad Ţepeş?...
Pentru tot mai mulţi turişti străini,
Transilvania este un ţinut desprins din
legende, undeva la capătul pământului,
unde „trăieşte" cam de 500 de ani Dracula, vampirul cel groaznic, acolo unde
doar cu usturoiul te poţi salva de vampiri. Aici, Dracula cel sângeros trage în
ţeapă pe orice trecator… Astfel proliferează poveştile cele mai stranii despre
acest soi de strigoi. Pe aceste frumoase
meleaguri, un voievod iubitor de neam
şi de ţară a fost prădat de sufletul lui.
Legenda fabricată de saşii din Braşov şi
răspândită mai întâi în toată Europa,
încă de pe la 1.500, a învins peste timp
răspândindu-se la scară mondială.
Această legendă şi-a înfipt colţii în inima
domnitorului viteaz care a făcut ordine
şi a adus bunăstare în ţară. Aceste măsuri
eu cred că nu au fost determinate de

ordinului cruciat reprezenta un dragon
(reptilă sau şarpe cu aripi) încolăcit în
cerc, cu coada răsucită în jurul gâtului.
De la acest animal fabulos se spune că sar fi făcut legătura cu liliacul (şoarecele
cu aripi), cu specia de lilieci vampiri, cu
legendele şi poveştile cu strigoi, astfel că
„Drăculea" sau băiatul lui Vlad Dracul a
devenit Dracula. În limba germană cuvântul „balaur" se pronunţa aproape de
cuvantul „drac" în limba româna:
"drache". Pare-se că această coincidenţă
de înţeles a făcut ca între drac şi balaur
sau dragon, sensul de vampir să devină
dominant. Se presupune că Vlad Ţepeş
s-ar fi născut la Sighişoara, aici unde
astăzi foarte mulţi turişti îi calcă pe
urme. El şi-a petrecut copilăria într-o atmosferă teutonă, într-o casă de târgoveţ
german care încă se mai pastrează şi

cruzime, ci numai din spiritul de dreptate, de dorinţa de a ridica ţara aflată în
ruină şi în mâinile unor tâlhari, a bandelor înarmate ale boierilor, a cetelor prădalnice otomane şi-a negustorilor străini
care o jefuiau. „Trasul în ţeapă" nu
reprezenta ceva neobişnuit pe vremea
lui Vlad Ţepeş, era o pedeapsă admisă
curent. Această metodă comparată cu
metodele inchiziţiei sau ale persecutării
creştinismului în Imperiul Roman poate
părea chiar puţin mai „umană". De la
1.500 şi până în prezent „reflexul"lui
Dracula în mass-media s-a abătut pe
capul lui Vlad Ţepeş şi implicit peste
România. „Ordinul Dragonului" care ia fost conferit lui Vlad Dracul (tatăl lui
Vlad Ţepeş), în anul 1431, la Nurnberg
era un ordin pe care îl aveau numeroase
„capete `nalte" ale Europei din vremea
aceea (Sigismund de Luxemburg, regele
Poloniei şi al Neapolului etc). Conferirea acestui ordin era strict legată de
lupta împotriva turcilor (a „necredincioşilor"). Vlad Dracul promisese să
sprijine misionarismul Ordinului Franciscanilor la Dunărea de Jos. Blazonul

astăzi. Vlad Ţepeş a moştenit de la tatăl
său Ordinul Dragonului care se moştenea de la o generaţie la alta ca şi tronul
ţării. Este posibil ca legendele şi
poveştile despre Dracula să fi pornit de
la stindardul cu semnul dragonului, un
semn de „însoţire" cu dracul în mintea
ţăranilor superstiţioşi. Sub aura sa misterioasă, Vlad Ţepeş este una dintre figurile cele mai controversate din istoria
noastră. Faima sa se explică prin amestecul ciudat dintre faptele istorice şi fabulaţie, dintre mit şi realitate. Personal,
eu nu pot să cred în „mitul Dracula",
cred doar ca a existat un patriot înflăcărat care şi-a apărat ţara cu dârzenie
şi curaj - Vlad Ţepeş. Am avea mare
nevoie de un Ţepeş la ora actuală în
ţară… vorba lui Eminescu: "-Cum nu vii
tu, Ţepeş, Doamne!?... Însă, aşa cum se
spune că „în orice rău există şi-un bine",
aş putea spune că mitul Dracula a contribuit şi contribuie din plin la dezvoltarea turismului din zona Sighişoarei
(şi nu numai)…..
Ioan Medeşan
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Grădiniţa mileniului trei
Grădiniţa cu Program Normal din Daneş
poate fi recunoscută prin emblema care se
găseşte în faţa clădirii, emblemă unică in ţară.
Această emblemă spune că la nivel preşcolar
se pune creionul în mâna copilului. Grădiniţa
dezvoltă la copii competenţe funcţionale, esenţiale pentru integrarea optimă în activitatea de tip şcolar: comunicarea, stimularea
inteligenţei, a gândirii, a creativităţii, formare
de deprinderi de muncă intelectuală, deprinderi practice şi fizice. Prin activităţile din
grădiniţă, copiii sunt învăţaţi cum să-şi protejeze sănătatea şi siguranţa personală, de asemenea cum să respecte şi să apere adevăratele
valori naţionale. De la grădiniţă se dezvoltă
copiilor dorinţa de cunoaştere, de instruire şi

asigure buna funcţionare a tuturor grupelor
de copii. Cu toate că localul este spaţios a fost
necesar să se facă modificări prin construire
de noi ziduri, în vederea repartizării sălilor de
curs. Toate aceste modificări au fost executate
de către autoritatea locală cu implicarea directă a primarului, care a ţinut cont în amenajarea spaţiilor, de cerinţele din punct de
vedere educativ şi pentru care s-a consultat cu
conducerea unitaţii preşcolare, şi a ţinut cont
de cerintele acesteia, deoarece erau adecvate
preşcolarităţii.
În acest cadru se face familiarizarea cu
cartea, este prima etapă în contactul copilului
cu aceasta, este învăţat cum să o folosească,
cartea fiind purtătoare de mesaje. Cărţile cu

educarea permanentă care se poate face şi
prin intermediul cărţilor adecvate vârstei.
La nivel local se acordă o atenţie deosebită
activităţilor desfăşurate în şcolile şi grădiniţele
de pe raza comunei Daneş. În acest sens pot
să amintesc faptul că în anul 2000 Casa Corpului Didactic Mureş prin ordinul MEC a fost
autorizată de a înfiinţa Centre de Documentare şi Informare în baza O.M. nr. 5135 din
22.12.1999. În acest sens s-a stabilit o colaborare între MEC şi serviciul Francez de Cooperare şi Acţiune Culturală în ceea ce priveşte
formarea continuă a cadrelor didactice şi mai
ales, formarea personalului didactic care va
lucra în centrele de formare, informare şi documentare. În anul 2000 au fost cuprinse în
proiect 5 judeţe pilot: Alba, Bistriţa –Năsăud,
Botoşani, Maramureş, Sibiu şi Neamţ, care au
înfiinţat CDI-uri în şcolile desemnate de IŞJ
din mediul rural. Din anul 2004 se consideră
necesar, şi se decide ca şi în învăţământul preşcolar, să se înfiinţeze Centre de Documentare şi Informare. În prima etapă a anului
2004, se decide ca în fiecare judeţ al ţarii să fie
aleasă o grădiniţă din mediul rural. În judeţul
Mureş Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, au propus pentru
participare la acest proiect bilateral românofrancez, Grădiniţa cu Program Normal Daneş.
Motivaţia principală a alegerii acestei unităţi
preşcolare s-a datorat interesului de implicare
a grădiniţei, a directorului dar şi pentru că primarul si consiliul local din Daneş au fost dispuşi să se implice în organizarea şi funcţionarea
unui CDI cu lucrări de construcţii care să

animale, cu plante sau cărţi care vorbesc despre copii, sunt aşezate în rafturi în funcţie de
etichetarea cărţilor. Prin CDI se pune la dispoziţia copiilor cărţi cu ajutorul cărora ei pot
cunoaşte multe lucruri, îşi pot dobândi autonomia de a descoperi singuri noutăţi, îmbogăţindu-şi cunoştinţele şi experienţa, contribuind astfel la dorinţa de a citi pentru tot restul
vieţii. Este de menţionat faptul că această grădiniţă are toate spaţiile corespunzător amenajate în toate sălile de grupă, astfel încât să-şi
poată desfăşura activităţi potrivite dezvoltării
individuale prin joc. Reuşita desfăşurării jocurilor şi a activităţii didactice, este influenţată
în mare măsură de modul cum este organizat
şi conceput mediul educaţional. Acest mediu
a fost amenajat de educatoare în fiecare grupă
dar resursele necesare au fost asigurate de autoritatea locală. Interiorul este dotat cu grupuri sanitare corespunzătoare cu cabine de
duş, chiuvete pentru copii, mobilier nou în
vestiare, mobilier în sălile de grupă, la cerintele europene. Curtea de joc este dotată cu un
spaţiu bine delimitat în care copiii pot să se
joace pe tobogane, pe hinţi, în casuţa care le
asigură un mediu deosebit de a se juca, au
bănci pe care pot să desfăşoare jocuri statice.
Este o gradiniţă din toate punctele de vedere
la standarde europene, fapt ce este recunoscut
la nivel judeţean. În următoarele apariţii ale
ziarului local vom face cunoscută activitatea
din grădiniţă, precum şi povestea creioanelor
colorate care sunt emblema acestei unităţi
preşcolare.
Viorica Crucin

Noi inaugurări
Prin faptul că mediul rural devine tot
mai străin, mai lipsit de vitalitatea şi trăirile
de altădată, natalitatea în scădere accentuată, dovedită de statisticile vremii, îl aduce
pe acesta într-un con de izolare totală.
Populaţiei rurale îmbătrânite nu i se mai
acordă atenţia şi sprijinul necesar nevoilor
vârstei. Deplasarea la un spital pentru unele

monia de tăiere a panglicii de către oficialităţile comunei. Au ţinut să puncteze importanţa acestui eveniment domnul primar
Mosora Nicolae, preotul Marius Moldovan,
doamna învăţătoare Medeşan Doina şi doctorii de familie prezenţi, exprimându-şi astfel mulţumirea şi disponibilitatea faţă de
aceşti pacienţi care pot fi consultaţi de acum

persoane este practic imposibilă din cauza
distanţei sau a lipsei de transport.
La acest strigăt tacit a răspuns Primăria
Comunei Daneş prin reprezentanţii săi din
acea perioadă, respectiv domnul primar
Mosora Nicolae şi domnul viceprimar
Cristea Cristian, împreună cu echipa coordonată de dânşii, inaugurand în satul Stejăreni, un dispensar şi un punct de colectare
a laptelui, atât de necesare locuitorilor acestui sat. Evenimentul a avut loc la data de 7
iunie 2010, de faţă fiind reprezentanţii
primăriei locale, doctorii de familie ai comunei Daneş şi preotul paroh al parohiei
Criş şi Stejăreni, prezenţi la acest eveniment
fiind şi locuitori ai acestui sat.
A fost oficiat un tedeum urmat de cere-

înainte într-un spaţiu care îndeplineşte cerinţele necesare unui consult medical. Nu
în ultimul rând s-a punctat şi ajutorul dat
crescătorilor de animale prin asigurarea
unui punct de colectare a laptelui care să
aducă o răsplată materială celor în drept. În
final au fost invitaţi la un prim consult din
rândul cetăţenilor prezenţi cea mai în vârstă
şi cea mai tânără persoană, aceasta fiind un
bebeluş aflat chiar la primul consult de la
ieşirea din maternitate.
Un astfel de proiect se desfăşoară în
prezent şi în satul Criş, comuna Daneş, urmând a fi inaugurat în viitorul apropiat.

Început de iunie, în plin sezon agricol, în
plină criză şi în plină campanie electorală,
ţăranul dănăşean – apelativul „ţăran” nefiind
utilizat cu vreo conotaţie ofensivă, se luptă
cu pogoanele de pământ, sapă şi greblează de
zor, însămânţează pământul, plantează şi...
discută... .
În răstimpi, între două fire de răsad ori
câte-o mână de seminţe, îşi face timp să mai
schimbe câte o vorbă cu vecinul de suferinţă,

truditor al ţărânei, implicând în aceste discuţii intercalate fel şi fel de cuvinte, care mai
de care mai rudimentare şi mai controversate. Şi uite-aşa, se face politică-n grădini, aşa
se face schimbul de opinii şi pledoarii electorale, mai printre straturi, mai pe cărare...
Departe fiind de modelul ţăranului lui
Rebreanu, care iubind pământul mai mult
decât pe sine ajunge să-şi compromită viaţa,
„Ion” al zilelor noastre s-a emancipat, pămân-

Daniela Suciu

Politica la ţară!
tul nemaifiind pentru el un ideal, acesta desfăşurând adevărate strategii care vizează
recolta din toamnă, fie că-l va scuti de cheltuieli majore în consumul alimentar casnic,
fie că-i va aduce un oarecare profit bănesc, în
orice caz, scopul rămâne unul şi acelaşi şi
anume propriul trai.
Aşadar, nu ne mai rămâne decât să le

urăm spor la muncă, subiecte multe, cât mai
suculente şi o recoltă bogată, după munca
fiecăruia şi după cum o vrea Bunul Dumnezeu. Şi poate, într-o notă finală, o laudă
celor ce s-au îndreptat către secţiile de votare
n-ar strica, oricare ar fi fost partidul sau candidatul favorit în grădina dumneavoastră.
Camelia Moldovan
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DE SUFLET

Moştenire de la saşi

Comunitaţile de saşi de pe Târnava Mare
şi nu numai erau organizate în ”vecinătăţi”.
”Vecinătatea” era o formă de organizare între
mai mulţi vecini care contribuiau la buna
rânduială a obştii şi la ajutorare reciprocă în
caz de nevoie.În unele localităţi de pe Târnava Mare, ca de exemplu în satele aparţinătoare Comunei Daneş, românii au preluat
această formă de organizare de la saşi, care,
în marea lor majoritate au plecat în Germania. Există şi astăzi vecinătăţi, însă membrii
acestora nu sunt şi nu trebuie să fie numai
vecini, ci şi persoane din zone diferite ale localităţii. Vecinătatea este condusă de un
”FOATĂR”, la saşi numindu-se ”VATER”însemnând ”tată” sau ”cap” al vecinilor. O
vecinătate este de regulă condusă de două
perechi de foatări(soţ şi soţie). De obicei în
luna februarie(sau până la începerea Marelui
Post), membrii unei vecinătăţi se întrunesc
la o petrecere numită ”RIHTOG”. ”Rihtogul” este o sărbătoare de alungare a iernii
care se ţine obligatoriu înainte de lăsarea

Postului Mare al Paştelui.Este o sărbătoare
de origine precreştină îmbinată cu elemente
creştine. Saşii îi spuneau ”RICHTAG”. Acest
cuvânt este format din contopirea a două cuvinte: tag(ziuă) şi rich(rânduială, orânduială). În traducere liberă RICHTOG
însemna ziua rânduiuelii. La iniţiativa celor
două fotăriţe, femeile din vecinătate se întâlnesc de obicei într-o şedinţă, de obicei cu
două, trei săptămâni înaintea rihtogului(petrecerii) şi dezbat problemele vecinătăţii,
vine fiecare cu propuneri la un pahar de vin,
lichior, o cafea şi prăjitură. Ele administrează
vasele şi celelalte bunuri ale vecinătăţii care
aparţin de bucătărit.Mai apoi, cam cu aproximativ o săptămână înaintea rihtogului, bărbaţii merg la ”PIŢULĂ” - aşa se numeşte
întrunirea bărbaţilor. Prin tradiţie, la piţulă
bărbaţii servesc un sfert de rachiu şi gogoşi.
Obiceiul poate diferi de la o localitate la alta.
Se spune că, în trecut, la această adunare se
strângeau fondurile pentru diferitele activităţi ale vecinătăţii („piţulele”). Dacă demult,

Luna iunie este cunoscută în popor ca
luna cireşelor sau sub denumirea de Cireşar
sau Cireşel. Începând cu luna iunie trecem
calendaristic în sezonul de vară, dar totodată
trecem şi la strânsul primelor roade ale câmpului. Fiecare agricultor, în funcţie de cultura pe care o are, de suprafeţele pe care le
deţine şi în funcţie de cum este vremea va
decide cum și când va efectua anumite lucrări. În această perioadă culturile de grâu
vor trece prin mai multe etape: de tratament, înspicare, de înflorire şi de formare a
boabelor. În luna iunie există parcă mai
multe evenimente folclorice și manifestări
cu caracter magic decât în toată vara. Cea
mai mare sărbătoare ce poartă cu ea din vre-

muri străvechi datini și tradiții este sărbătoarea Sânzienelor. De asemenea, ziua solstițiului de vară e considerată și sarbatoarea
grâului, în calendarul iulian, când se spune
că începe să se usuce rădăcina grâului și să se
coacă grâul în spic. În vechime se credea că
la acest hotar astronomic vara se întoarce cu
fața la iarnă. E ziua când sânziana e în floare,
iar din sânziene și spice de grâu se împletesc
cununi. Coronițele se agață la ferestrele
caselor, în stâlpii porților și pe crucile de
hotar, apărând oamenii și holdele de forțele
malefice. Legenda spune că numele lunii
iunie (latină: Iunius) vine de la zeița Iuno,
soția lui Jupiter și protectoarea femeilor
măritate. Grecii numeau luna iunie

foatării erau aleşi o dată pe an, ”la sprânceană”, trebuind să fie obligatoriu buni
gospodari, astăzi, în fiecare an foatării se
rotesc în ordinea intrării în vecinătate. Rihtogul mai are denumirea şi de ”fosnic” sau
”fărşang”. Această sărbătoare durează două
zile, cu muzică, dans, voie bună şi bucate
alese. Prin tradiţie, rihtogul se organizează în
luna februarie, data alegând-o foatării pentru
fiecare vecinătate.
Fiind o sărbătoare de alungare a iernii cu
origini precreştine, la rihtog se obişnuia şi se
mai obişnuieşte şi astăzi în unele vecinătăţi,
ca oamenii să se mascheze a doua zi (duminica) şi să defileze cu alai prin sat.
Mai multe detalii mi-a oferit prietenul
meu Hermann Demirel Aurel care este
”nachbarvater”, adică, în traducere liberă
”tatăl vecinilor” sau foatărul Vecinătăţii
Saşilor din Seleuş, comuna Daneş: “ - Rihtogul se făcea înainte de intrarea în post.
Deoarece saşii erau organizaţi în vecinătăţi,
trebuiau să-şi ţină socotelile (Care, cum,
cine, ce?). Vecinătăţile nu erau în cea mai
mare parte doar pentru ajutorul de înmormântare cum sunt astăzi, ci îşi construiau şi
case. Dacă unul se îmbolnăvea vara şi nu
putea să cosească, veneau toţi vecinii să-l
ajute, fără discuţie, doar trebuia să dea de
mâncare şi de beut. La femeile lăuze, de
exemplu, veneau femeile pe rând să le ajute
la treburile casnice două-trei săptămâni. Sub
coordonarea vecinătăţilor s-au construit
şcoli, biserici s.a. În cazuri de calamitate, toţi
membrii vecinătăţilor îşi reconstruiau casa
în câteva săptămâni. Veneau toţi! Aici, la Seleuş şi Daneş, erau saşi liberi. Aşa se
gospodăreau ei. De exemplu, la Criş şi
Mălăncrav erau sate de iobagi”. –Unii bătrâni
spun că, pe vremuri, foatărul era ales în urma

unei examinări serioase, trebuia să fie un
foarte bun gospodar. Se spune chiar că, acela
care aducea slănina din porc cea mai groasă,
era ales foatăr în anul respectiv. „ -Povestea
cu slănina este cu totul alta. Saşii îşi ţineau
slănina şi alte provizii în turnul bisericii, din
cauza invaziilor turce şi tătare. Bisericile
săseşti sunt în mare parte înconjurate de
ziduri masive-stil cetate. În caz de atac, oamenii se retrăgeau cu toţii între zidurile ferecate, la Biserică, acolo unde aveau şi

proviziile. Se apărau cu suliţe, săgeţi şi aveau
chiar şi un mini-tun”. –Aveau şi străjeri care
urmăreau apariţia turcilor sau a tătarilor? „ Nu cred! Turcii nu veneau direct în Daneş
sau Seleuş. Cei dinspre Braşov cred că au
avut străjeri!... Sigur!... Acolo, probabil, trebuiau străjeri şi pe deal. La noi, când vedeau
fumul, oamenii se retrăgeau în fortificaţii”. –
Cam câte vecinătăţi erau în trecut în comunitatea saşilor din Seleuş? „-Erau patru
vecinătăţi mari, azi a rămas doar una mică.
Biserica Evanghelică are în prezent ca enoriaşi 67 de suflete, din care, cam o treime
sunt nativi, restul suntem familii mixte ”.
Ștefan Costea

Luna lui Cireșar

Skirophorion. Pe data de 22 iunie este solstițiul de vară, marcând ziua cea mai lungă a
anului. Este cea de-a șasea lună a anului în
calendarul Gregorian și una dintre cele patru
luni gregoriene cu o durată de 30 de zile.
Luna iunie are mai les pentru copii o dublă
semnificație: vine vacanța mare și se coc
cireșele! Îmi aduc aminte cu mare plăcere
din copilărie, când mă urcam în toți cireșii
disponibili și indisponibili, ca toți copiii. Nu
v-a fugărit niciun vecin fiindcă v-a prins la
furat de cireșe? Se spune că aceste
fructe(cireșele) au un coținut mai mare de

vitamina C decât lămâile. Așadar, mâncând
cireșe, ne ferim de răceală! Dar în afară de
cireșe, tot în luna iunie incep sa înflorească
multe flori de grădină. Acum încep crinii,
hortensiile, lavanda, regina nopții, crăițele,
lobeliile, begoniile, salvia , nemțițorul și
multe altele. Lumea, viața, timpul și anotimpurile sunt așa cum spune poezia: „Viața are
gust de cireșe coapte...Viața are gust de cireșe
amare...Viața are gustul fructelor de vară/Când
este prea dulce, când e prea amară”....
Ileana Costea
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noastre rituale. Întrebînd deci în dreapta şistînga cine ar sci cînta ,,Podobiile” aşa cum
le cîntau bătrînii noştri, din partea competentă mi s-a recomandat cantorul bisericei

Sibiu. A primit invitarea mea şi a venit spre
a-mi cînta podobiile. Aşa de la 5 la 14 iunie
1884 am scris şi podobiile după cum le-a
cîntat numitul cantor Simion Florea”.
S-a săvârşit din viaţă în anul 1892, fiind
înmormântat în cimitirul parohial, în spatele
altarului Bisericii ,,Sf. Nicolae” de la Daneş,
în care a slujit lui Dumnezeu cu cântarea, cu
cititul, cu toate darurile primite de la Dumnezeu şi înmulţite – învăţând copiii dăneşe-

tat alături de familia sa în cimitirul din
Daneş.
Pentru Parohia Daneş, dar şi pentru Istoria Şcolii româneşti de aici, Simeon Florea
a fost un simbol, o personalitate a acelei
vremi. Oricine, în Transilvania, deschide un
,,Manual de cîntări bisericeşti” a lui Dimitri
Cunţan, va citi şi despre numele ,,cantorului
din Daneş” a cărui contribuţie a subliniat-o
profesorul sibian.

noastre din Daneş, tractul protopresbiteral
al Sighişoarei, anume Simeon Florea, un cîntăreţ bătrîn carele după spusa sa serveşte bisericei, parte ca învăţătoriu, parte ca, cantor
de la 1834. Acesta în urma invitării ce i-am
făcut în scris oferindu-i şi solvindu-i de la
mine spesele de drum pînă la Sibiu şi
îndărăpt, apoi vintul la masa mea, precum şi
un diurn acomodat pe cît timp va petrece la

nilor ,,buchiile şi ocinaşile” – după rânduiala
Şcolii Confesionale Ortodoxe de atunci.
Cântarea bisericească pentru Simeon Florea
a fost şi o pasiune deosebită – după mărturiile unor credincioşi având unele legături cu
Anton Pann.
La Şcoala din Daneş, ca şi la biserică pe
Simeon Florea l-a urmat fiul acestuia,
Emanoil Florea (1858 – 1948), înmormân-

Parohia Daneş aduce prions de recunoştinţă tuturor celor care au reprezentat
printr-un ,,nume bun” – tradiţia şi trăirea în
credinţa străbună a dănăşenilor.

Simeon Florea

Fost cântăreţ bisericesc la Biserica
,,Sf. Nicolae” din Daneş
Scurtă biografie
Simeon Florea a trăit între anii 1818 –
1892. S-a născut în comuna Daneş, unde
copilăreşte, urmând cursurile şcolii elementare confesionale ortodoxe din Parohia
Daneş. Se pregăteşte în şcolile din acea
vreme spre a urma o carieră ,,învăţătorească”.
Ajungând – ca pregătire învăţător, va funcţiona o perioadă la şcolile confesionale româneşti din Seleuş, Hoghilag, Criş (localităţi
apropiate de Daneş). În localitatea Daneş –
nu va fi numai învăţător ci va activa ca şi cântăreţ bisericesc (cantor) la strana Bisericii
parohiale ortodoxe din Daneş, potrivit propriei sale mărturii consemnate în legătură cu
relaţiile pe care le-a avut cu profesorul de
cântări bisericeşti de la Academia Andreană
din Sibiu ,,Dimitrie Cunţan”.
În prefaţa unei ediţii a cărţii intitulate
,,Cântări bisericeşti după melodiile celor 8
glasuri”, Dimitrie Cunţan, profesor de tipic
şi muzică bisericească, la şcoala amintită,
arată cum a colaborat cu Simeon Florea la
punerea pe note a unor melodii din ,,Cartea
celor 8 glasuri bisericeşti”.
Iată mărturia (relatarea) din prefaţă: ,,Cu
o importantă grupă de cîntări rămăsesem
datoriu bisericei pînă la anul 1884. Erau
Podobiile celor opt glasuri care peste tot se
neglijase aşa de mult încît nici în seminariul
nostru nu se mai propuneau; de aceea nici
eu nu le cunoşteam decît numai o parte.
Doream însă a asigura bisericei şi proprietatea acestor cîntări uzitate mai nainte şi
prescrise chiar la serviţiul divin în cîntările
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Material întocmit de preot Dăngulea
Vichente, Daneş – din Schiţa de monografie
a Parohiei Daneş.

Maestrul Stelian Stoica s-a născut la Seleuş
Întâmplător sau nu, de vreo câțiva ani
buni ani am descoperit cu simţăminte pe
care nu le pot descrie în cuvinte, că maestrul
dirijor Stelian Stoica (foto), omul pentru
care aveam deja o mare admiraţie, s-a născut
la Seleuş, comuna Daneş, judeţul Mureş,
locul unde activez ca şi dascăl de mai bine de
cincisprezece ani. Cu o nerăbdare febrilă am
purces pe la bătrânii satului ca să culeg date
şi aşa am aflat că dânsul s-a născut în casa cu
numărul 450, că părinţii au locuit un timp în
această casă, după ce au stat mai înainte şi în

actuala Casă Parohială Ortodoxă, că tatăl
dânsului a fost un foarte apreciat instrumentist al locurilor( cântând la clarinet), prezent
la hora satului şi, fireşte, la nunţi. Au părăsit
satul când d-l Stelian Stoica avea doi ani şi…
duşi au fost pe cărările vieţii.
Poate pentru unii este important de ştiut
cine este Stelian Stoica, deşi cred că toţi iubitorii de folclor românesc ştiu asta. Este
unul dintre cei mai talentaţi şi cei mai de
seamă dirijori ai folclorului românesc, alături
de maestrul Nicolae Botgros. Se evidenţiază

prin stilul său deosebit de a orchestra cu
atâta dulceaţă şi dumnezeire. Profesorul şi
dirijorul Stelian Stoica este prezent în
aproape fiecare emisiune "Tezaur Folcloric"
a Marioarei Murărescu, şi nu numai. Conduce şi instruieşte ansamblurile folclorice
"Jidvei România" şi "Căluşerul" Orlat-Sibiu.
Este cel care a înfiinţat primul şi unicul
ansamblu folcloric profesionist privat din
România. Specialiştii în domeniu îl consideră un urmaş demn al celui care se spune că a
fost cel mai talentat dirijor-regretatul George
Vancu - asemănându-se cu acesta în stilul orchestraţiei şi acustica orchestrei. "Stelu", aşa
cum îi spun apropiaţii, reprezintă un model
pentru toți cei care pășesc pe cărările cântecului popular.
Împreună cu d-l Stelu (maestrul Stelian
Stoica), am organizat în satul său natal -Seleuş - câteva spectacole extraordinare gratuite, cu ansamblul pe care-l conduce.
Personal mă simt onorat şi fericit că
acordeonul care-mi însoţeşte cântecul popular atât de drag mie, a fost primul acordeon
al maestrului, pe care a slujit folclorul 25 de
ani, de aceea reprezintă pentru mine un
nepreţuit cadou de suflet."Stelu" este pentru

mine un fel de "dumnezeu al folclorului
românesc". Poate vi se pare prea mult spus
însă, să ştiţi că nu exagerez! Orice om care
simte cu adevărat folclorul muzical românesc poate confirma faptul că Stelian Stoica
are ceva special. Este pentru mine un model
de urmat iar datorită faptului că a investit încredere în mine sper să nu îl dezamăgesc din
punct de vedere artistic. Pentru că este un
om de o modestie aleasă, pe care celebritatea
nu l-a smintit, l-aş supăra să dau drumul
laudelor, şi-atunci mă limitez doar la atât:
slujeşte şi cinsteşte folclorul nostru de ani
buni, la nivelul cel mai înalt, lăsând urme
unice în timp şi peste timp...
Ștefan Costea
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Cu smerită pornire mă
adresez fostei mele profesoare de limba şi literatura
română, Gheaja Maria,
după căsătorie Şebu, într-o
scrisoare deschisă, prilejuită de
ziarul local “Actualitatea Danăşeană”. În felul acesta, deloc
întămplător, vor afla cât mai mulţi ce bravă profesoară mi-a
fost. Unii, mai puţin prietenoşi cu lauda, mă vor dezaproba
dar convingerea că cei mulţi care ca şi mine poartă în suflet
amintirea unor întâlniri extraordinare cu profesori minunaţi,
mă vor înţelege, îmi dă curajul de-a continua să scriu.
Am avut şi încercări de expedieri poştale dar, nereuşind
să fac rost de adresa dânsei de la Sibiu, am renunţat de fiecare
dată destul de repede şi asta probabil pentru că trebuia să se
întâmple numai acum şi numai aşa. Ca uimirea să-mi fie şi
mai mare, după ce m-am hotărât să încredinţez ziarului
scrisoarea, în chip neaşteptat am intrat şi în posesia adresei
sibiene.
Căsătoria a strămutat-o din Daneşul natal de mai bine
de 30 de ani dar a rămas aici prin elevii pe care i-a păstorit
între care cu onoare mă număr şi eu. Şi iarăşi, tot neîntâmplător, în această lună a sfârşitului de an şcolar, când profesorii sunt răsplătiţi de elevii lor cu cele mai multe şi mai
frumoase flori, o caut şi eu, după 36 de ani de la absolvirea

Scrisoare
deschisă

Gătiți, nu poftiți!

Şcolii Generale din Seleuşul natal, cu un modest buchet de
cuvinte simple, curate şi pline de sentiment prin care să îi
mulţumesc pentru că exist, cred eu, frumos profesional în
şcoala pe care a slujit-o exemplar, străduindu-mă să îi fiu un
demn discipol şi încercând să dau elevilor mei rod bun şi
pentru întreaga viaţă aşa cum a făcut şi domnia sa.
Niciodată n-am uitat că sunt învăţătoare pentru că a intuit în mine compatibilitatea cu această meserie nobilă dar
grea care e mai mult o misiune şi a hotărăt, contrar voinţei
mele dar în comun acord cu mama, să fiu înscrisă la profilul
pedagogic şi nu la cel sanitar pentru care deja optasem eu.
A intervenit providenţial în devenirea mea profesională şi
prin valorosul bagaj de cunoştinţe de limbă şi literatură
română fără de care n-aş fi reuşit nici la examenul de admitere şi nici în celelalte demersuri din parcursul meu profesional. Datorită dumneaei limba româna a jucat în viaţa
mea rolul de comoară.
A fost pentru mine o carte vie. De la dânsa am învăţat că
un lucru bine făcut are nevoie de dragoste, pricepere şi
muncă, foarte multă muncă. Într-o împrejurare specială deşi
ne aflam în perioada de plină glorie a maimuţei, şi-a făcut
semnul crucii şi atunci am înţeles că Dumnezeu există.
Cerându-mi mereu mai mult m-a pus în competiţie cu mine
şi mi-a prins bine. Din creaţiile literare predate a reuşit să
facă lecţii de viaţă. Prin artă şi profesionalism a dus infor-

Meniul la
zi:

-Ciorbă de fasole cu lobodă
- Carne de vită înăbușită cu ceapă și cartofi
- Biscuiți cu miere de albine
Ingrediente: 500 grame fasole boabe albe,
o ceapă, un morcov, un castron cu lobodă, jumătate ardei roșu, trei linguri zarzavat, jumătate
legătură de pătrunjel verde, leuștean verde, sare,
piper, circa două căni cu borș, două linguri tocană de legume(dacă aveți) și trei căței de usturoi.

Ciorbă de fasole cu lobodă

Mod de preparare: Fasolea o spălăm în
două, trei ape. O punem trei-patru ore la umflat
în apă fierbinte, într-un bol. Curățăm ceapa, o
spălăm și o tocăm. Morcovul îl curățăm și îl
dăm pe răzătoarea cu ochiuri mici. Ardeiul îl
tăiem cubulețe. Loboda o curățăm , o spălăm
bine și o tăiem puțin. Usturoiul îl curățăm și îl
Berbec: Progresul va continua pe plan personal cât şi pe plan profesional. Poţi realiza că
progresul a venit mai mult datorită cunoştinţelor
de viaţă şi instinctelor tale. În a doua jumătate a
lunii te vei concentra mai mult pe problemele din
familie. Pot apărea şi unele călătorii în această
lună. Evită resentimentele inutile faţă de membrii
familiei.
Taur: Îți poţi muta reşedinta. Te poţi muta
în prima jumătate a lunii. Poţi deveni creativ, dar
şi egoist în a doua jumătate a lunii. Poţi fi dur în
relaţia cu apropiații, dar unele veşti bune legate
de ei îţi pot aduce mulţumire.
Gemeni: Evoluţia familiei este posibilă. Investiţiile vechi îţi pot aduce câştiguri fiind posibile şi unele investiţii noi. Avansarea la serviciu
este posibilă în a doua jumătate a lunii Iulie. Vei
avea parte de sprijinul şefilor şi al unor persoane
care au funcţii în stat sau cu multă autoritate.
Rac: Cariera va fi prioritatea ta acum. În
prima jumătate a lunii poţi simţi o creştere în cari-

lăsăm întreg.
Într-o oală punem cam doi, trei litri de apă
la fiert. Când dă în clocot, adăugăm boabele de
fasole umflate și usturoiul, lăsându-le să fiarbă
cam cincisprezece minute. Separat fierbem niște
apă. După cele cincisprezece minute, scurgem
zeama de la fasole și adăugăm apa fiartă (să fie
ceva mai multă ca să rămână suficientă zeamă
pentru ciorbă). Adăugăm ceapa, morcovul,
ardeiul și zarzavatul. Le lăsăm să fiarbă bine și
acoperim oala cu un capac. Când fasolea este
fiartă suficient, adăugăm loboda și tocana de
legume. Dăm câteva clocote , condimentăm cu
sare și piper ciorba, apoi adăugăm borșul.
Spălăm verdeața și o tocăm mărunt. După
ce mai fierbem cam cinci minute ciorba, închidem aragazul și dăm drumul la verdeață.
Amestecăm puțin prin oală și o acoperim ca să
prindă din savoarea pătrunjelului și a leușteanului. Servim apoi o porție, cine dorește, alături
de un ardei iute.
eră. Autoritatea şi încrederea pot fi ridicate acum.
Pot apărea probleme în căsnicie sau relaţia în care
eşti implicat în a doua jumătate a lunii. Pentru a
evita conflictele în relaţii ar fi bine să te controlezi.
Leu: Problemele pot fi încă prezente în relaţii. Persoanele singure pot întâlni pe cineva special în această lună. Poţi avea păreri diferite de ale

maţia de la minte la inimă şi a transformat-o în podoabă pentru suflet. Este pentru mine modelul suprem între alte modele de mari profesori pe care în mod nefiresc am avut
privilegiul să-i am numai în şcoala generală. În decadenţa
generalizată a învăţământului de la noi, începută încă din
deceniul opt al secolului trecut şi continuată dramatic în
noua orânduire prin imitarea unei străinătăţi posibil şi mai
decadentă, profesori ca dânsa nu numai că fac parte din istorie dar sunt istorie. Din multe motive, se pare că între profesorii de azi, puţini mai pot impresiona printr-o solidă
pregătire profesională, prin rigurozitate, seriozitate şi responsabilitate, prin decenţă şi atitudine deontologică, printr-un
tot care să impună respect necondiţionat şi în orice împrejurare din partea tuturor. Acum există o masă de gradaţi la
vânătoare de recompense materiale şi credite profesionale
dar nu mai prea există disponibilitate pentru elev şi pentru
desăvârşirea profesională în scopul binelui comun. Acum a
vorbit în mine glasul părintelui dezamăgit că potenţialul
copiilor mei a rămas nevalorificat în anii de liceu.
Pentru tot ce-am spus şi pentru câte ar mai fi de spus dar
şi pentru cele care n-au rămas în amintire vă mulţumesc cu
multă recunoştinţă şi o mare preţuire printr-o adâncă reverenţă a sufletului meu.
Cu toată dragostea, eleva dumneavoastră,
Munteanu Viorica

Ingrediente: 500 grame carne, 800 grame
cartofi, două-trei bucăți de ceapă, o lingură de
făină, două linguri grăsime.
Preparare: Se alege carnea macră, se spală,
se taie în bucăți de câte 80-100 grame, se
sărează, se presară cu piper, se dă prin faină și
se prăjește în tigaie, pe toate părțile, până când
se rumenește. Se așează apoi în cratiță; în tigaia
unde s-a prăjit carnea, se toarnă un pahar de
apă, se lasă să dea un clocot, se strecoară prin
sită în cratița cu carne și se mai adaugă două pahare de apă fierbinte. Cratița se acoperă cu un
capac și se pune la foc mic să fiarbă înăbușit
două ore- două ore și jumătate. După aceea se
adaugă peste carne niște ceapă tăiată mărunt și
prăjită separat, cartofi prăjiți întregi sau taiați în
două-patru părți, o foaie de dafin, două fire de

Biscuiţi cu miere de albine

Ingrediente: cinci sute grame făină , două
A doua jumătate a lunii va fi una pozitivă.
Balanţa: Vei avea mult noroc şi vei presta
muncă de creaţie. Sunt posibile unele discuţii în
contradictoriu cu unii membri ai familiei. Poţi fi
avansat la serviciu după 15 iulie 2012. În această
lună munca este favorizată.
Scorpion: Te vei concentra asupra carierei

Horoscop Iulie 2012
celorlalţi şi se pot isca controverse. În a doua
jumătate a lunii imunitatea ta poate fi scăzută şi
ar fi bine să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Ar
fi bine să eviţi angajamentele noi şi responsabilităţile mari în această parte a lunii.
Fecioara: Te poţi simţi somnoros şi lipsit de
energie. Sănătatea şi imunitatea pot fi scăzute
acum. Norocul şi fericirea vor fi în creştere în a
doua jumătate a lunii Iulie. Te vei simţi fericit alături de copii. Sunt posibile unele călătorii plăcute.

şi din acest motiv veniturile vor creşte pe măsura
muncii depuse. Social este o perioadă bună în
care îţi poţi face prieteni noi sau poţi reîntâlni
prieteni mai vechi. Dacă vei incerca, ai putea să
îţi faci prieteni cu poziţii sociale foarte bune, cu
funcţii importante.
Săgetător: Câştigurile şi progresul sunt favorizate. Luna va fi o una pozitivă pentru tine. Pe
la jumătatea lunii poţi avea un sentiment de detaşare sau chiar delăsare. A doua jumătate a lunii

Carne de vită înăbușită cu
ceapă și cartofi

cuișoare și cinci-șase boabe de piper (sau o bucată de ardei iute). Se lasă carnea să mai fiarbă
înăbușit încă o jumătate de oră.
Mențiuni: Când se servește la masă, carnea
se presară cu pătrunjel verde sau mărar tăiat
mărunt. Separat se pot servi castraveți murați,
salată verde sau salată de roșii.
sute cincizeci grame zahăr pudră , o sută
douăzeci grame nuci măcinate, trei ouă întregi,
trei linguri miere de albine, un zahăr vanilat praf
, un vârf de cuțit bicarbonat de sodiu.
Modul de preparare: Cantitățile de mai
sus se pun pe o planșetă și se frământă bine. Se
întinde o foaie de 0,5 cm grosime, care se taie
cu diferite forme de biscuiți. Biscuiții se trec prin
albuș, se presară cu zahăr tos, se așează pe o tavă
presărată cu faină și se coc la foc potrivit. Se pot
servi cu un pahar de vin Fetească Regală
(„Dănășeană”)! S-aveți poftă!
va fi lentă şi de aceea ar trebui să eviţi foarte multe
angajamente profesionale, financiare şi sociale.
Capricorn: Poţi fi lipsit de energie iar oportunităţile vor întârzia să apară. O revigorare a
nivelului de energie şi al activităţii pot fi simţite
spre finalul lunii. Poţi deveni destul de agresiv
ceea ce te va face să te cerţi cu ceilalţi fără vreun
motiv serios. Dacă până la sfârşitul lunii nu vei
reuşi să controlezi situaţia, poţi fi mai agresiv
decât ar fi cazul.
Vărsător: Câştigurile pot fi mai mici decât
de obicei, deşi va fi o lună pozitivă. Va trebui să
îţi controlezi ego-ul şi acţiunile acum. Din cauza
că vei dori să îţi impui dorinţele şi părerile poţi
intra în conflict cu familia. Investiţiile sunt favorizate în a doua jumătate a lunii. Nu sunt excluse durerile sau infecţiile dentare.
Peşti: Ar fi bine să fii mai deschis. Poţi realiza
că este mult mai bine să lucrezi în echipă decât să
te împotriveşti. Acest lucru te va ajuta să progresezi. Imaginea ta publică se va îmbunătăţi acum.
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Calendarul lucrărilor agricole în luna iulie
În cultura mare, luna iulie înseamnă
recoltarea cerealelor păioase, aceasta fiind cea
mai importantă lucrare agricolă a sezonului.
Pentru aceasta, culturile de cereale păioase
(grâu, orz, triticale etc) se vor urmări zilnic,
pentru a stabili perioada optimă de recoltat.
Se urmăresc parametri precum stadiul de
coacere, se măsoară umiditatea, pentru a se
evita pierderile calitative şi cantitative. Producţia recoltată se depozitează în spaţii igienizate, dezinfectate. În cazul în care umiditatea
boabelor este prea mare, se vor lua măsuri de
scădere a umidităţii sub pragul de 15%.
Imediat după recoltare se efectuează
dezmiriştirea, pentru a menţine umiditatea şi
a pregăti terenul pentru următoarea cultură.
Tot în iulie are loc recoltarea furajerelor
pentru fân şi pentru însilozare.
În zootehnie, în iulie are loc furajarea suplimentară a animalelor. Trebuie respectate
normele de bunăstare a animalelor pentru
protejarea acestora împotriva caniculei,
privind asigurarea necesarului de apă pentru
animale cât şi de umbrare pentru animale
pentru a diminua arşiţa din timpul zilei.

În legumicultură, iulie înseamnă completarea golurilor în culturile de varză de
toamnă, conopidă şi gulii de toamnă, executarea lucrărilor de întreţinere la toate celelalte culturi legumicole. La tomatele timpurii
se elimină frunzele de la bază pentru o mai
bună aerisire a plantei.
În iulie se poate semăna fasole de grădină,
salată şi spanac pentru recoltare în septembrie-octombrie. Se recoltează ceapa şi usturoiul, care se ţin câteva zile la soare pentru
uscare după care se depozitează.
În viticultură se menţine solul afânat şi
curat de buruieni, se continuă legarea lăstarilor concomitent cu îndepărtarea copililor în
stare erbacee. Se efectuează tratamente fitosanitare, se aplică îngrăşăminte foliare.
În pomicultură se aplică tratamente fitosanitare în continuare. Solul se menţine
aerisit şi curat de buruieni. Are loc recoltarea
la speciile vişin, cais, piersic, coacăze şi zmeură, se începe recoltarea merelor şi perelor de
vară şi a prunelor timpurii.
TRATAMENTE FITOSANITARE:
Pomi fructiferi - Condiţiile climatice
fiind deosebit de favorabile dezvoltării
agenţilor patogeni în perioada imediat urmă-

toare este momentul optim pentru combaterea bolilor la toate speciile pomicole (Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha,
Polystigma rubrum, Ascospora beijerinkii,
Monilinia cinerea, Fusicladium pruni, Taphrina deformans).
Pentru tratament vă recomandăm unul
dintre următoarele produse: CHORUS 75
WG- 0,02% sau DELAN 700 WDG -0,05%
sau MERPAN 50 WP- 0,25% sau CAPTAN
50 WP – 0,25% sau DITHANE M 45 – 0,2%
sau NOVOZIR MN 80 – 0,2 % sau FOLPAN
80 WDG– 0,2 % .
In caz de atac a afidelor sau alţi defoliatori
adăugaţi în soluţie unul dintre următoarele insecticide: RELDAN 40EC – 0,15% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% sau PYRINEX 25
CS- 0,3% sau DECIS 25 WG – 0,003%
(0,045 kg/ha)
În prealabil efectuaţi testul de compatibilitate.
ATENŢIE! Nu se vor trata pomii a căror
fructe sunt în pârgă sau coapte !
Volumul mediu de solutie (l/ha) aplicat
cu utilaje terestre în pomicultură este la măr,
cireş, vişin, nuc 1500 l/ha, iar la păr, gutui,
prun, cais, piersic, nectarin, arbuşti fructiferi,
căpşuni, pepiniere pomicole1000 l/ha.
Va recomandăm ca în decada II-a luna
iulie, să aplicaţi trat. I, gen II la VIERMELE
MERELOR (Carpocapsa p) şi VIERMELE
PRUNELOR (Laseyresia f) cu unul din următoarele produse: CALYPSO 480 SC –
0,02% sau RIMON 10 EC - 0,06% sau.
DECIS 25WG – 0,003% sau INSEGAR 25
WG – 0,03% sau CORAGEN – 0,01% sau
KARATE ZEON – 0,015%.
In livezile cu atac de acarieni se adaugă în
soluţie şi un acaricid. Tratamentul se va repeta
la 10-12 zile.
Contra RAPĂNULUI la măr şi păr şi a
PĂTĂRII ROŞII, CIURUIREA BACTERIANĂ şi MICOTICĂ, MONILIOZĂ, la
prun, se adaugă în soluţie MERPAN 50WP 0,25% sau CAPTAN 50 WP– 0,25% sau
DITHANE M-45- 0,2% sau FOLPAN 80
WDG –0,2% sau FOLPAN 50 WP - 0,3% în
combinaţie cu un produs pentru făinare ca:
THIOVIT JET 80 WG – 0,3% sau SULFOMAT 80 PU- 0,3% sau KUMULUS DF –
0.3%.
Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
Atenţie! Soiurile de măr de vară nu vor fi
stropite cu 12 – 14 zile inainte de recoltare.
Tratamentele se execută când temperatura atmosferică este sub 25°C.
Viţa de vie - In perioada imediat următoare vă recomandăm să aplicaţi tratamente
pentru combaterea manei la viţa de vie cu
unul din următoarele produse: MELODY
COMPACT 49 WG - 1,5 kg/ha sau PROFILER 71,1 WG - 2,50 l/ha sau ACROBAT
MZ 90/600 WP –2,0 kg/ha sau VERITA2,0-2,5 kg sau POLYRAM DF - 2 kg/ha.
Vă recomandăm ca ultimele 2 - 3 tratamente pentru combaterea manei la viţa de vie
să se efectueze cu un produs cupric ca: FUNGURAN OH 300 SC - 1,75 l/ha sau CHAMPION 50 WP –2 kg / ha sau ALCUPRAL 50
PU – 3 kg/ha sau CUPRITIM 50 PU - 3kg /
ha sau CUPROXAT FLOWABLE - 4,0 l/ha

sau ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF'' - 5,0
kg/ha. Pentru a spori remanenţa soluţiei pe
plantele tratate se adauga un adjuvant.
Pentru combaterea făinării se adaugă
SULFAVIT 80 PU - 4,0 kg/ha sau KARATHANE GOLD 350 EC - 0,5 l/ha sau
THIOVIT JET 80 WG – 3,0 kg/ha sau alt
produs omologat.
LEGUME - Condiţiile climatice din
această perioadă cu temperaturi ridicate şi
umiditate relativă a aerului peste 90% în orele
de dimineaţă, când picăturile de rouă persistă
pe frunze peste 2-3 ore, sunt foarte favorabile
infecţiilor de mană şi alte boli la cartofi şi

legume. Recomandăm ca în perioada imediat
următoare să se aplice tratamente la aceste
culture după cum urmează:
La cartofi - pentru combaterea manei se
va folosi un fungicid cu puternic efect antisporulant care previne concomitent şi infecţiile pe tuberculi ca: CHAMPION 50 WP- 3
kg/ha sau FUNGURAN OH 300 SC– 2.5
l/ha sau KOCIDE 2000 – 1.5 kg/ha.

În parcelele cu atac a larvelor gândacului
din Colorado –gen.II, se adaugă în soluţie
unul din produsele: CALYPSO – 0,08 l/ha
sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau ACTARA 25 WG – 0,06 kg/ha sau alt produs
omologat.
La tomate, vinete, ardei - pentru combaterea manei şi a putregaiurilor se va combina:
- un produs pentru mană ca: RIDOMIL
GOLD PLUS 42,5 WP – 0,3% (3 kg/ha) sau
SHAVIT F 72 WDG– 0,2% (2 kg/ha) FUNGURAN OH 300 SC– 0,1% - 0,15% ( 1,0 1,5 l/ha) sau GALBEN M – 0,25% (2,5
kg/ha) sau MANOXIN C 50 PU- 0,4 %(4,0
kg/ha) sau CUPRITIM 50 PU – 0,5% (5
kg/ha);-cu un produs pentru putregai ca:
TELDOR 500 SC – 0,08% sau ROVRAL
500 SC - 0,1 % sau SIGNUM - 0,15% sau alt
produs omologat cu efect botriticid
-La castraveţi şi fasole -pentru combaterea manei şi a bacteriozelor se va folosi un produs cupric ca: OXICUPRAL 50 PU - 0,5%
sau FUNGURAN OH 300 SC – 0, 1% - 0,15
% sau CHAMPION 50 WP- 0,3% .
In toate situaţiile la culturile de legume se
va adăuga în soluţie şi un acaricid ca: sau
DEMITAN 200 SC – 0,05% sau OMITE
570 EW - 0,1% sau SANMITE 20 WP –
0,075% sau alt acaricid omologat.
La culturile de vărzoase şi alte legume
unde se semnalează atac de buha verzei, molii,
afide, tripşi se va folosi unul dintre produsele
recomandate pentru combaterea gîndacului
din Colorado.
Tratamentele se vor aplica în orele de
dimineaţă sau seară, cînd plantele sunt uscate
şi temperatura aerului sub 25 C. Efectuaţi în
prealabil testul de compatibilitate.
Nu se vor trata cartofii şi legumele pentru
consum curent.

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI NR 42 PENTRU
ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
COMUNA DANEŞ , JUDEŢUL MUREŞ
In urma centralizării voturilor şi constatarea rezultatului alegerilor şi
atribuirea mandatelor pentru funcţia de Consilier Local s-au atribuit mandate
următorilor candidaţi :
•MOSORA NICOLAE
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•CRISTEA CRISTIAN
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•LAZĂR NICOLAE
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•MEDEŞAN DOINA VOICHIŢA
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•MOŢOC CONSTANTIN
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•CRISTEA NICOLAE TUDOR
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•OAIDA MARCEL
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
•MUNTEAN MIRCEA
UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
•LAMBU AUREL
UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
•LUP EUGEN
UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
•HUNDORFEAN VALERIU
UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
•ADAM NICOLAE
UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
•HUNDORFEAN DANIEL
UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
•BURNETE DORIN
PARTIDUL POPORULUI DD
•PRUNEAN DIONISIE DOREL
PARTIDUL POPORULUI DD
In urma centralizării voturilor şi constatarea rezultatului alegerilor şi
atribuirea mandatului pentru funcţia de PRIMAR , s-a atribuit mandatul de
PRIMAR d-nului
•MOSORA NICOLAE
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
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Prima atestare
documentară a Daneșului

Localitatea Daneș, acest ,,Picior de Paris”,
așa cum a fost definită cândva, împlinește
anul acesta 664 de ani de la prima atestare
documentară. Este menționat într-un document din secolul al XIV-lea, primul act de atestare documentară fiind din anul 1348 și
provine de la Mănăstirea Cluj, mănăstire
căreia îi era supusă, ca și satele din jur-Laslea,
Seleuș și Prod. Daneșul mai este menționat
și în acte din anii 1393,1486 și 1488. În anul
În fiecare an, pe 24 iunie, românii
marchează sărbătoarea Sânzienelor. Sărbătoarea e legată de cultul recoltei, al vegetației
și al fecundității și păstrează în ea un amestec
fascinant de creștinism și păgânism. Despre
noaptea aceasta se crede că este magică, minunile sunt posibile, pentru că atât forțele
benefice cât și cele negative, ajung la apogeu.
Deși sunt asociate sărbătorii creștine a
Nașterii Sfăntului Ioan Botezătorul și a
Aducerii Moaștelor Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava, Sânzienele își au originea întrun străvechi cult solar. Denumirea este preluată probabil, de la Sancta Diana, zeița
silvestră. Legendele spun că Sânzienele sunt
niște fete foarte frumoase, care trăiesc prin
păduri sau pe câmpii. Ele se prind în horă și
"dau puteri" deosebite florilor și buruienilor,
acestea devenind plante de leac, bune la
toate bolile. În popor se crede că în noaptea
Sânzienelor, zânele zboară prin aer sau
umblă pe pământ.
Legenda mai spune că ele cântă și împart
rod holdelor, femeilor căsătorite, înmulțesc
păsările și animalele, tămăduiesc bolnavii,
apără semănăturile de grindină. Se zice că
dacă oamenii nu le sărbatoresc cum se cuvine, ele se supară, devenind surate bune cu
înrăitele Iele. Sânzienele se razbună pe femeile care nu țin sărbătoarea de pe 24 iunie,
pocindu-le gura. Nici bărbații n-ar scăpa
ușor. Pe cei care au jurat strâmb vreodată,
sau au făcut alt rău, îi așteptă pedepse îngrozitoare, despre Sânziene știindu-se că sunt

1488, localitatea este amintită ca și așezare
liberă a Scaunului Sighișoara, sub denumirea
de ,,Denis”, în care locuiau 38 de gospodari
și 3 ciobani, aceștia având o școală și o
moară. În anul 1507 așezarea este complet
distrusă în urma unui incendiu însa în documente apare în anul 1538 cu 36 gospodării
aparținând tot Scaunului de Sighișoara. Este
consemnată o hotărâre din anul 1668 prin
care se fixează veniturile preotului român

mari iubitoare de dreptate. Ele erau socotite
de tinerele fete și un mijloc de a-și afla ursitul
și timpul când se vor mărita. Cununile din
flori ale bărbaților, împletite în formă de
cruce, iar cele ale fetelor în formă de cerc,
sunt aruncate pe casă. Dacă jerbele se opresc
pe acoperiș, e semn de nuntă, iar dacă nu, ursitul sau ursita mai trebuie așteptați.
După unii specialiști, sărbătoarea
Sânzienelor își are originea într-un cult getodacic străvechi al Soarelui. Aceste personaje
au fost adesea reprezentate de traci înlănțuite

din Daneș, de rit grec-oriental. De aici
putem deduce că obștea era organizată,
având preot și biserică. Denumirile localității
de-a lungul timpului au fost: ,,Danus” în
1348, ,,Dansdorff” în 1393, ,,Denis” în 1488
și „Danos”în 1671. Daneșul a luat parte prin
locuitorii săi la evenimentele importante din
istoria Transilvaniei, la 1848 și 1918. Dănășenii au și un frumos Monument al Eroilor
ridicat în cinstea bravilor ostași căzuți în cele
două războaie mondiale.
În localitatea Daneș au conviețuit în
bune relații de-a lungul timpului sașii și
românii. La momentul actual familiile de
sași sunt foarte puține din cauza plecării
acestora în Germania. Începând de după cel
de-al Doilea Război Mondial și până în
prezent, la Daneș s-au mutat numeroase
familii de moți din Munții Apuseni. Localitatea Daneș are azi mult peste 600 de familii
și peste 2000 de suflete. Modul de viață al
locuitorilor acestei localități s-a adaptat mersului vremurilor. Putem spune că Daneșul

într-o horă care se învârtește amețitor.
Florile de culoare galbenă - sânzienele,
erau considerate a fi plante de leac. În vechime, ele erau vândute cu uşurinţă pe 24 iunie.
Cei care vindeau flori strigau în această zi:
"Ia sânzienele, sunt bune de leac, aduc noroc!“
sau "Apără de toate relele, de toate bolile!“.
Sânziana, plantă erbacee din familia Rubiaceae, are două denumiri zonale: „sânziana”
(Oltenia, Banat, Transilvania, Bucovina,
Maramureş şi nordul Moldovei) şi „drăgaica” (Dobrogea, Moldova de sud, centrală şi

are o poziție privilegiată, fiind aproape de
orașele Sighișoara, Dumbrăveni și Mediaș
dar și datorită exploatării gazelor naturale în
zonă. Astăzi, Daneșul dispune de un
potențial turistic de invidiat, cu trei hoteluri
de trei stele (cu piscina, lac de pescuit, o mini
grădină cu animale sălbatice și un centru
ecvestru). De-a lungul timpului, țăranul
român din Daneș a înțeles că numai dânduși copiii la școli mai departe se vor putea
ridica și contribui la dezvoltarea României
Moderne, așa încât multe spirite luminate sau ridicat de pe vatra acestei localități,
printre care și criticul și istoricul literar - Cornel Regman. Daneșul se menține în continuare pe un loc care îi face cinste iar gospodarii
și edilii satului se străduiesc cu mândrie, devotament și cinste să-i păstreze titlul de,,Picior de Paris”. Vorba cântecului: ,,-Sânt ficior
de ardelean / Și-s mândru că-s dănășean!...
Sânt ficior de pe Târnavă / Cu cizme de capră
neagră!”.
Ștefan Costea
Muntenia). În popor ziua mai este denumită
şi Amuţitul Cucului, pasăre ce cântă doar trei
luni pe an, de la Blagoveştenie până la
Sânziene. Pentru cei care ştiu, se crede că
dacă cucul nu mai cântă înainte de această
zi, vara va fi secetoasă. Bătrânii povestesc că
toate plantele (sau coroniţele făcute din
plante culese de Sânziene) dacă sunt duse la
biserică şi sfinţite în această zi, au o eficacitate sigură.
Sărbătoarea cincide cu pomenirea Naşterii Cinstitului Slăvitului Prooroc înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan. Acesta este
mărturisit de Hristos mai mare decât toţi cei
născuţi din femei, şi mai mult de prooroc,
care a săltat în pântecele maicii sale, şi a
propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, şi a mers mai înainte la iad, ca să
binevestească învierea. Acesta a fost fecior al
lui Zaharia, arhiereul şi al Elisabetei, cea
stearpă, fiind născut din făgăduinţă. Acesta
a dezlegat tăcerea tatălui sau, când s-a născut,
şi a umplut toată lumea de bucurie. Drept
aceea şi îngerii astăzi se bucură cu oamenii,
şi toată lumea este plină de bucurie şi de
veselie. Tot în această zi prăznuim
pomenirea soborului drepţilor Zaharia şi
Elisabeta, pomenirea Sfântului noul
Mucenic Panaghiot Chesarineanul (din
Cezareea), cel ce în Constantinopol a mărturisit la anul 1765 dar şi a Sfântului Niceta
de Remesiana (din Dacia).
pr. Nicolae David

Vrei să-ți faci cunoscute opiniile și părerile?

ANUNȚURI GRATUITE

Sună la 0762 393 445 sau contactează-ne pe adresa de e-mail:

Cei care doresc să facă un anunţ, să vândă sau să cumpere, să
facă oferte sau solicitări diverse, au acum la dispoziţie
ACTUALITATEA DĂNĂŞEANĂ
Pentru orice informaţie aveţi la dispoziţie:
Telefon 0762-393.445
sau
e-mail: actualitatea.danaseana@yahoo.com

actualitatea.danaseana@yahoo.com
Fiind de interes general, publicaţia noastră urmăreşte atât
angrenarea a cât mai multor cetăţeni în realizarea acestei publicaţii
cât şi formarea unei imagini corecte a vieţii lor, a problemelor cu
care se confruntă, a realizărilor şi proiectelor de viitor.

