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"De la un om mare ai întotdeauna de
învăţat, chiar şi când tace".
Seneca
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Festivalul Hameiului, mare
de verde şi de bere
Nici că se putea alege o locaţie
mai potrivită pentru a doua
ediţie a Festivalului Hameiului
din Transilvania, desfăşurat în
perioada 30 – 31 august, decât
ferma unde creşte, în marginea
satului Seleuş, mărginită de
dealurile extrem de verzi şi
strălucitoare. Verde strălucitor
de o parte, o mare de verde cât
vezi cu ochii, hameiul care este
brandul zonei, de cealaltă
parte.
amănunte în pag. 8

GRATUIT

La Oarba şi la Iernut
Pe malul drept al Mureşului, în apropierea oraşului Iernut, la
doar câţiva kilometri de Drumul European E60, se află Complexul Monumental închinat eroilor căzuţi în bătălia de la Oarba
de Mureş. Pe un deal impozant, de unde poţi vedea întreaga
zonă, se află acea Cotă 495, pentru cucerirea căreia Armata
Română a suferit un real măcel, în cel De-al Doilea Război Mondial, toamna anului 1944 (22-25 septembrie).

Dialog cu domnul
părinte Marius
Moldovan - preot
paroh al Parohiei
Ortodoxe Criş
amănunte în pag. 5

amănunte în pag. 4-5

stefan 27:Layout 2 01/09/2014 12:54 PM Page 2

2

ANALIZĂ ŞI OPINIE

Din Stuttgart, Maria Diana Popescu

Harta secretă deţinută de

RUSIA şi S.U.A .,
telefonul roşu şi
Aflăm din gura presei că cele două mari
puteri, Rusia şi America îşi împart prieteneşte influenţa militară, în cămara lor secretă existînd o hartă a vînzărilor de armament. „Business Insider” scrie că Rusia şi
S. U. A. sînt cei mai mari furnizori de armament la nivel mondial, cu exporturi cumulate
de aproape 60 de miliarde de dolari anual.
Oficial, S.U.A alimentează cu armament aliaţii săi din N.A.T.O. şi din Orientul Mijlociu
- Turcia, Israel, Arabia Saudită, iar Rusia înarmează ţări în curs de dezvoltare, precum şi
zone întregi din Asia de Sud-Est şi Africa de
Nord. Neoficial, ştiu ei mai bine. Un raport
al institutului de cercetare „Stockholm International Peace” consemnează că S.U.A. a
livrat armament unui număr de 59 de ţări
care nu se află pe borderourile de plată ale
Rusiei, iar Moscova a furnizat echipament
militar către doar 15 state fără legături cu
S.U.A. Alte 15 ţări, printre care Irak, India
Brazilia, Afghanistan, au primit armament de
la ambele puteri mondiale. În perioada 20122013, cele mai însemnate plăţi către S.U.A.
pentru armament, respectiv 3,7 miliarde de
dolari le-au făcut Emiratele Arabe, iar cele
mai mari comenzi către Rusia au venit din
India, valoarea lor atingînd 13,6 miliarde de
dolari. În total, în cei doi ani, consemnează
acelaşi raport, Rusia a livrat echipament militar de 30 de miliarde de dolari, iar S.U.A. au
vîndut armament de 26,9 de miliarde de
dolari. Aceasta fiind, pe scurt, politica marilor puteri pentru pace mondială şi dezarmare.
Italia şi Franţa, ţapi ispăşitori în politica
Angelei Merkel
Pe de altă parte, conflictul dintre Rusia şi
Ucraina a cauzat cea mai mare creştere a
preţului gazelor naturale din Europa în ultimii cinci ani. Deşi Rusia a sistat exporturile
de gaze spre Ucraina, Europa continuă să primească gaze ruseşti prin conductele ce traversează Ucraina. Scumpirea gazelor va
aduce alte valuri de scumpiri, care vor atrage
după sine consecinţe zdrobitoare. Europa de
Est o duce tot mai greu, iar Cancelarul Germaniei Angela Merkel, ale cărei politici de
austeritate au eşuat în mod dezastruos, reproşează Italiei şi Franţei că au încălcat legile
fiscale, contribuind astfel la frînarea redresării
economice din zona euro. Italia şi Franţa sînt
nişte ţapi ispăşitori în politica Angelei
Merkel, de fapt chiar sistemul de austeritate

doctoratul

în război mondial
impus de către cancelarul Germaniei a coborît ştacheta şi a dus la o rată ridicată a şomajului, la sărăcie şi, implicit, stagnare economică. Preşedintele Băncii Centrale Europene, italianul Mario Draghi îi ţine partea
cancelarului, avertizînd că zona euro se va
ţine cu greu pe picioare dacă nu vor fi întărite

regulile bugetare şi că statele delincvente trebuie pedepsite. Dar, oare bancherilor aceştia
hapsîni şi tuturor trîntorilor de lux cînd le va
veni rîndul la pedeapsă? „The Telegraph”
consemnează că unii laureaţi ai premiului
Nobel pentru economie afirmă că sursa
problemelor din zona euro este Germania,
care a încurajat orbeşte minimizarea cheltuielilor într-o perioadă în care ţările grav afectate de criză trebuiau să-şi reconstruiască
sectorul bancar şi să încurajeze consumul.
Auziţi şi dumneavoastră! Pe primul plan,
bancherii şi consumul! Nu factorul uman!
Poate de aceea România se află pe aceeaşi
treaptă cu Ecuador, Guatemala, Kazahstan
sau Filipine, ajungînd în 2014 la inflaţie şi
dobînzi de nivel occidental, cu o stagnare
cronică în sărăcie, cauzată de dezindustrializare din ultimii 25 de ani şi de jaful naţional, care poartă semnătura clasei politice de
după lovitura de stat din ’89.
România, depăşită militar şi economic,

se apropie insidios de situaţia critică
Deşi de vreo patru secole Rusia şi Germania îşi împart Europa de Est în secret,
tratatele fiind încheiate pentru a fi încălcate,
Occidentul este, din păcate, la fel de divizat
ca pe vremea căderii Bizanţului, iar Putin va

rămîne şi cu Ucraina şi cu robinetul de gaz în
mînă şi cu alte pohte teritoriale netăiate. Să
nu uităm totuşi că în spatele Germaniei se
află mereu americanii şi aceasta va face ceea
ce îi vor dicta ei. Să sperăm că Ţarul nu va
reuşi să redea Imperiului Roşu gloria de
odinioară, nu va reuşi să anexeze orice teritoriu doreşte, ca să-l încălzească natural cu gaze
interne. Să sperăm că Hussein Obama va fi
scos uşurel din scenă, pentru că un lider
mondial trebuie să stîrnească respect, nu
teroare! Violenţa este animalică. Să luăm aminte! Resursele naturale s-au împuţinat pe glob,
aproape de linia de avarie, iar foamea americanilor nu poate fi potolită cu una cu două.
Statele care încă mai au astfel de resurse naturale, dar n-au o forţă militară optimă pentru
a le păzi şi au conducători vînduţi, au deja o
problemă majoră. Uitaţi-vă la Ţara noastră!
De ce oare au pus armata pe butuci? România, depăşită militar şi economic, se apropie
insidios de această situaţie critică. Roşia
Montană, Pungeşti şi parcul de distracţie
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pentru copii de la Deveselu şi Kogălniceanu,
spun totul.
De ce-ar mai fi nevoie de un nou intermediar diplomatic?
În decembrie 2014 se fac doi ani de cînd
postul de Ambasador al S.U.A. la Bucureşti a
devenit vacant, odată cu încheierea misiunii
lui Mark Gitenstein, însă americanii n-au mai
numit un altul. Prietenie şi încredere prea
mare între noi? Sau austeritate financiară la
americani? De ce-am mai avea nevoie de ambasador, dacă „celebrul” general-gafeur Wesley Clark şi Gitenstein s-au pripăşit la noi,
ultimul fiind pe poziţia celui mai puternic
afacerist din România. Mark Gitenstein ocupă un fotoliu în consiliul de administraţie al
Fondului Proprietatea, cu o mare putere de
influenţă asupra politicii energetice a Ţării
noastre. În plus, el „a reprezentat interesele
industriei de armament şi ale marilor companii din sectorul energetic, dintre care,
«Exxon Mobile», cea care va exploata rezervele de gaz natural descoperite în Marea
Neagră”.
Inventat iniţial de politicienii români
pentru a despăgubi pe cei care au fost deposedaţi de bunuri de către regimul comunist, Fondul Proprietatea şi-a schimbat alura
în funcţie de interesele politicienilor, iar
acum deţine pachete de acţiuni la toate companiile de stat din sectorul energetic: Petrom-OMV, Hidroelectrica, Transgaz,
Romgaz, Nuclearelectrica şi Regia Naţională
a Sării - SALROM. Cum cei doi reprezintă
interesele Unchiului Sam pe teritoriul nostru,
iar el porunceşte Bucureştiului direct prin
„telefonul roşu” - mai ceva decît Moscova
după Al Doilea Război Mondial, de ce-ar mai
fi nevoie de un nou intermediar diplomatic?
Băieţii de la Bucureşti sînt docili, nu-i ies din
cuvînt.
O diplomă de doctorat, vă rog, pentru
chiriaşul Camerei Ovale!
Adevărul iese la iveală precum iarba prin
crăpăturile asfaltului. Presupusa decapitare a
jurnalistului american James Foley de către
un asasin al noului Califat, cunoscut sub denumirea ISIS, mi se pare un filmuleţ de
groază şi de prost gust realizat de un regizor
slab, adică o nouă făcătură marca unchiul
Sam, menită să justifice atacurile americane
în Irak. Vă mai aduceţi aminte marele fals cu
răpirea jurnaliştilor români şi eliberarea lor
de către timonierul naţional? De remarcat
condiţionalul dubitativ folosit de jurnaliştii
destupaţi la minte: „l-ar fi decapitat pe jurnalistul american”. Chiriaşului actual al Camerei
Ovale îi putem acorda o diplomă de doctorat,
ca să fie aşezată cu cinste alături de Nobelul
pentru pacea transformată în război.
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram,
Că sunt Om, că am o Țară și o Limbă și un Neam;
Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei,
Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei.
Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează.
Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide,
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide;
Cum să cântărim istoria și s-o vindem pe bucăți
Cum să facem Mall-uri, vile, scoțând piatra din cetăți.
Pe Vlad Țepeș cum să-l facem personaj de film de groază
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează!
Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș,
Şi că Decebal bătrânul a fost un sinucigaș;
Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii,
Nesimțiți cât să-și permită a ne ponegri eroii?
Niște dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate
Şi ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate!
Bieți defăimători de stirpe, lacomi si periculoși,
Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși?!

Fără urletul lui Horea, am fi sclavi și azi pe roată
Iară hunii din pustiuri, nobilime elevată!
Fără paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc,
Robi umili, care cu grâne, tot Islamul îl hrănesc!
Dacă nu muream în luptă la Neajlov şi la Rovine,
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine!
Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă

"Lecţia de istorie"
de Radu Pietreanu
Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă!
Şi a trebuit adesea, spre a ne salva norodul,
Sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul.
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâșie-n bucăți,
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți!
Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni
Ca un preambul la Imnul ”Desteptați-vă români”!
Fierul scos din pieptul țării, ne-a fost arma şi necazul
Şi coroană pentru Doja, şi baltag pentru Viteazul!
Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați
Însă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați.
Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință,
Am trecut peste milenii cu speranță şi credință...
Si-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi
Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci...

Şi-am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții!
Să ne facă de rușine cerând mită pe la toți
Si să fim priviți prin dânșii ca o nație de hoți,
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale
Fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale!
Pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume?
Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul
De-ai lua de ciuf, de guler, şi-a spăla cu ei pavajul?
Nu mai sunt eroi în țară, oameni demni și responsabili
Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili?
Creierele geniale sunt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini?!...
Cincisprezece milioane, câți am mai rămas prin țară,
Să fim pentru haimanale animale de povară
Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar
Cam cât lasă ei pe seară șpagă la vreun ospătar!?
Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Si nici mame disperate, ”ce le dau la ăia micii”!
Nu mai vreau să-mi văd părinţii dependenți de tratamente
Si cu banii pentru hrană cumpărând medicamente!
Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghişee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee!
Ca o boală fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
Cum trăiesc în lux netoții iar capabilii-n mizerie!
Eu aștept Reînvierea, când din marile morminte
Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte,
Si vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!

Astăzi... cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară
Pentru Sfânta Libertate, pentru Neam şi pentru Ţară?
Hoţii și libidinoșii, snobii şi analfabeții,
Banii mulți și burta plină pentru ei sunt sensul vieții.
Niște lacomi fără școală, niște scârbe, niște javre
Care pentru-o șpagă, calcă fără milă pe cadavre!
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții

În perioada 21-23 august 2014, Grupul
de Acțiune Locală (GAL) a organizat un seminar de promovare a acțiunilor de mediu și
a acțiunilor inovative din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală, din care și comuna noastră face parte.
Evenimentul a avut loc în Noul Săsesc
(comuna Laslea) la Tabăra de copii din localitate. Participanți ai acestui seminar au fost
câte 5 tineri din toate cele 8 comune aparţinătoare GAL-ului: Saschiz, Vânători, Albești,
Apold, Nadeș, Daneș, Laslea și Biertan. Comuna noastră a fost reprezentată de tinerii:

o vizită de studiu. În prima zi cei 40 de tineri
participanți s-au familiarizat atât cu grupul
cât și cu terminologia, au aflat cine și ce este
Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târna-

acțiunilor inovative prevăzute în Strategiei
de Dezvoltare Locală și cum anume acestea
răspund politicilor de dezvoltare rurală ale
UE (Uniunii Europene). Pe lângă această

Ultima zi a seminarului a provocat participanții la elaborarea unor propuneri de
proiecte de dezvoltare rurală în cadrul comunităților în care trăiesc care să includă acțiuni
de mediu și inovație adaptate la nevoi reale.
Surpriza evenimentului a fost organizarea unui foc de tabără de către gazda noastră d-ul Onea Ioan (primarul comunei Laslea) împreună cu soția acestuia și oferirea de
certificate de participare pentru toți cei 40
de tineri.
Deoarece, premiera acestui eveniment
organizat sub forma unui seminar informativ

Taropa Mădălina (Criș), Ivan Alexandru
(Daneș), Gânfălean Andrei (Daneș), Daliana Băluț (Criș) și Marcoș Valentin (Seleuș).
Seminarul s-a desfășurat pe perioada a
trei zile și a fost structurat în două module
alcătuite din parte teoretică, parte practică și

velor și care sunt principalele priorități ale
Strategiei de dezvoltare locală din cadrul teritoriului nostru (cele 8 comune mai sus menționate).
A doua zi din cadrul activității de seminar a tratat tematica acțiunilor de mediu și a

parte teoretică, participanții au efectuat o
vizită de studiu la un atelier de tâmplarie
local (Familia Klusch) și la exploatația agricolă apicolă a unui beneficiar de fonduri europene prin intermediul GAL Dealurile
Târnavelor.

s-a dovedit un mare succes, GAL-ul Dealurile Târnavelor și-a propus să organizeze și
alt fel de evenimente adresate tinerilor din
zonă și de ce nu, să-i promoveze pe cei valoroși!
Cristiana Cristea

GAL-ul și Seminarul de
promovare a acțiunilor de mediu
și a acțiunilor inovative din
Strategia de Dezvoltare Locală
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DE SUFLET

La Oarba şi la Iernut...
Pe malul drept al Mureşului, în apropierea oraşului Iernut, la doar câţiva
kilometri de Drumul European E60, se
află Complexul Monumental închinat
eroilor căzuţi în bătălia de la Oarba de
Mureş. Pe un deal impozant, de unde
poţi vedea întreaga zonă, se află acea
Cotă 495, pentru cucerirea căreia Armata Română a suferit un real măcel, în
cel De-al Doilea Război Mondial, toamna anului 1944 (22-25 septembrie).
În memoria celor căzuţi acolo, pe câmpul de luptă, interpretul mureşean
Ciprian Istrate a iniţiat şi organizat un
festival devenit cunoscut în timp, anul
acesta aflându-se la cea de-a patra ediţie.
M-am numărat şi anul acesta printre
fericiţii spectatori şi susţinători morali
ai manifestării acesteia patriotice şi folclorice. A fost o reuşită, evenimentul bucurându-se de un public minunat, de o
vreme frumoasă şi de artişti pe măsură.
Evenimentul a fost deshis cu paradă militară, depunerea de coroane de flori în
memoria eroilor, o scurtă slujbă ortodoxă iar apoi, aterizarea a doi paraşutişti, dintr-un avion militar, cu steaguri
tricolore. Înaintea evenimentului,
Ciprian Istrate a avut amabilitatea de a
ne acorda un interviu:
Ştefan Costea: Suntem lângă localitatea Iernut, la Oarba de Mureş, aici unde peste
11500 de oameni şi-au dat viaţa pentru ţară
şi pentru libertate, aici unde pământul este
stropit cu sângele eroilor noştri. Fiecare centimetru pătrat a fost stropit aici cu sângele
celor căzuţi. Stau de vorbă cu un român, un
bărbat adevărat şi la propriu, şi la figurat.
Acesta este Ciprian Istrate! Nu numai că este
un interpret de muzică populară deosebit, el
face parte şi din structura Ministerului de Interne şi iată-l astăzi, ca de atâtea ori, şi în postura de organizator al unor evenimente
importante. Ciprian Istrate este organizatorul singurului festival de gen din ţară -"La
Oarba şi la Ierut!". Aşa cum spune vorba cântecului: "La Oarba şi la Iernut/ O ţânut bătaia mult!". Ciprian, bine te-am regăsit aici,
la Oarba de Mureş, la cea de-a patra ediţie a

festivalului de cântec patriotic şi popular!
Ciprian Istrate: Bine aţi revenit cu toţii!
Iată că mai sunt doar câteva minute până
când cea de-a patra ediţie a Festivalului
"La Oarba şi la Iernut" va începe. Mă
aştept ca toţi artiştii care vor urca astăzi
pe această scenă să fie pe placul publicului. De asemenea, îmi doresc din tot sufletul, ca şi publicul tânăr să vină cu inima
şi sufletul spre acest gen de evenimente.
Să vină să vadă acest Monument al Eroilor de la Oarba de Mureş, să ia contact cu
istoria noastră naţională, cu istoria locului pe care ne aflăm. Este foarte important
din punctul meu de vedere ca generaţia
tânără să nu uite de trecut, ba din contră,
aş putea spune, să-l regăsescă, să-l cunoască. Eu asta mi-am dorit în anul 2011,
la prima ediţie, atunci când m-am hotărât
să organizez acest festival, acest eveniment care să fie cu tentă patriotică. Vorbeai înainte de interviu despre dragostea
de ţară şi popor. Cred că noi, toţi românii,
suntem datori a ne iubi pământul care nea creat, pe care ne-am născut. Eu zic faptul
că patria este pământul pe care te simţi

bine. Ăsta este pământul pe care eu m-am
născut, oraşul Iernut, şi rămâne locul unde eu mă simt cel mai bine. Tocmai de

aceea consider că sunt dator şi am obligaţia morală de a da înapoi acestor locuri

foarte, foarte multe.
Ştefan Costea: Da! Ce-ai spus tu acum se
numeşte patriotism local şi cred că este o
latură foarte importantă a patriotismului la
modul general. Desigur, aceste meleaguri ţiau dat ţie binecuvântare, aici ai văzut pentru
prima oară lumina zilei. Dar uite că vine vremea în care tu întorci acestor meleguri binecuvântarea pe care ţi-au dat-o.
Ciprian Istrate: Aşa este! Aici poate intra
şi truda mea de a aduce şi sădi bucuria în
inimile celor care iubesc ţara şi cântecul
popular. Şi acest lucru pe care eu îl fac, îl
consider tot o dovadă de patriotism. Din
punct de vedere material şi spiritual este
foarte important să dai ceva înapoi locurilor, oamenilor, societăţii şi de ce nu, comunităţii din care ai plecat. Cu alte
cuvinte, să contribui la propăşirea materială şi spirituală a comunităţii din care ai
plecat. Mulţumesc pe această cale colaboratorilor şi susţinătorilor noştri că au
înţeles faptul că, tot ceea ce facem noi aici
este pentru oameni şi numai pentru ei.

Ştefan Costea: Eu îi mulţumesc Bunului
Dumnezeu că sunt concetăţean cu oameni
tineri ca voi, care duc mai departe cu cinste
tradiţia şi valorile spirituale ale neamului
românesc! Am cea mai mare convingere şi
nădejde că ŢARA aceasta se va mântui prin
oamenii tineri şi vrednici ca voi, că acest
popor va dăinui în timp!
Ciprian Istrate: Aşa să fie, să ne ajute
Bunul Dumnezeu! Asta ţine de mine, de
tine, de toţi ascultătorii, cititorii şi nu
numai, ca să fie aşa. Doamne-ajută!
Ştefan Costea: Văd că, majoritatea cântecelor patriotice ale tale şi ale soţiei tale, Mihaela Istrate, se referă la Ardeal. Întradevăr,
de-a lungul istoriei, Transilvania a fost cea
mai vitregită şi umilită dintre toate provinciile româneşti. Mihai-Vitezul a întemeiat prima UNIRE în anul 1600, la puţin timp, în
Ardeal, la Câmpia Turzii, duşmanii l-au decapitat. Următoarea UNIRE a fost cea a lui
Cuza, dintre Moldova şi Ţara Românească,
Ardealul rămânând, din păcate, pe dinafară.
În 1918 ne-am reîntregit ca şi neam, însă, la
ora acutală avem mare lacrimă pe obrazul
României, aceasta este Basarabia noastră.
Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să-mi dea
zile ca să prind Unirea Basarabiei cu România-Patria Mamă!
Ciprian Istrate: Doamne-ajută, aşa să fie,
cu toţii ne dorim asta!... În ceea ce priveşte suferinţa trecută din Ardeal şi repertoriul nostru, în aceste cântece patriotice
sunt nişte emoţii profunde, pentru că
toate-aceste cântece sunt născute din
nişte răni foarte, foarte puternice. Aceste
emoţii şi gânduri negative născute din
dureri au fost transmise din generaţie în
generaţie.
Ştefan Costea: În ceea ce priveşte jerfa şi
masacrul de aici, de la Oarba de Mureş, se
spun diferite lucruri, se fac multe supoziţii.
Aşa cum spune un frumos cântec de-al tău,
pare-se că peste 11500 de oameni au murit
acolo măcelăriţi dintr-o trădare sau dintr-o
eroare de comandă? ("Sus la Oarba între
vii/S-o deschis măcelării/Nu-s măcelării de
boi/Că-s ai noştri bravi eroi/Nu-s măcelării
de vaci/Că-s ai noştri dragi ostaşi!")
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DE SUFLET
Ciprian Istrate: A fost o trădare din
partea unui general rus. E o părere
personală, din ce am citit şi am
dedus eu, asta a fost. Pentru că, nu
se poate, dragul meu Ştefan, nu se
poate să trimiţi în luptă trei batalioane, din câte-am înţeles, trei batalioane de tineri care aveau doar câteva
şedinţe de tragere la activ. Practic
erau înrolaţi în armată cu câteva
săptămâni înainte şi trimişi exact pe

În data de 15 August, de "Sfântă Mărie
Mare", am stat de vorbă la Oarba de Mureş şi
cu preotul paroh al Parohiei Ortodoxe din
Criş-părintele Marius Moldovan-preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă (Filiala
Daneş). Dânsul este un vrednic slujitor al
ortodoxiei, un mare iubitor de folclor românesc dar şi de neam şi ţară. Tocmai de aceea,
fiind şi dânsul prezent la frumoasa manifestare de la Oarba de Mureş, l-am provocat la
un scurt interviu:
Ştefan Costea: Suntem la Oarba de Mureş, sub deal, pe malul drept al Mureşului, aici
unde, cum spuneam mai devreme, fiecare
centimetru pătrat de pământ este stropit cu
sângele jertfit de către cei apoximativ 11500
de eroi. Pentru că patriotismul şi românismul
la noi sunt direct legate de credinţa strămoşească, credinţa ortodoxă, d-le părinte,
cum aţi defini dumneavoastră relaţia dintre
credinţa noastră ortodoxă şi dragostea de

Dialog cu domnul părinte
Marius Moldovan-preot
paroh al Parohiei
Ortodoxe Criş
Ştefan Costea: Un gând pentru românii
din ziua de astăzi, un gând bun pentru cei
care au rămas pe aceste meleaguri! Vedeţi,
este un lucru îngrijorător, din păcate majoritatea tinerilor o iau pe calea străinătăţii. Desigur, nu pleacă de prea mult bine, însă, aşa
cum spune proverbul: "Fie pâinea cât de
rea/Tot mai bine-n ţara ta!". Un gând bun
pentru cei care rămân aici, pentru speranţele

front, în linia întâi. Asta ce înseamnă, din punctul tău de vedere?...
Ridică semne de întrebare şi comanda la atac, având în vedere faptul că
ai noştri erau jos, în vale, pe malul
stâng al Mureşului, iar nemţii pe
cealaltă parte a râului, sus pe deal şi
ascunşi în tranşee....
Ştefan Costea: Astăzi, acest eveniment frumos se desfăşoară chiar de
"Sfântă Mărie Mare"(15 august 2014).
Iar pentru că mâine sărbătorim martiriul Sfântului Voievod Constantin
Brâncoveanu, îmi aduc aminte cum se
încheie balada populară închinată lui:

"Câini turbaţi, turci, liftă rea/De-ţi veni
şi-n ţara mea/Să ştiţi c-a murit creştinBrâncoveanu Constantin!". Tot aşa,
îmi permit, dragă Ciprian Istrate, să
închei acest interviu de suflet cu un
vers dintr-un cântec patriotic interpretat de tine şi soţia ta-Mihaela Istrate:
"Ardealul este românesc!!!"
Ciprian Istrate: Muntenia, Oltenia
şi Moldova, sânt vetre strămoşeşti /
La fel ca şi Ardealul-pământuri româneşti./Unire şi frăţie, în veci de
veci să fie, peste pământul românesc/Ne dăm cu toţii mâna/Trăiască România-pământul nostru strămoşesc!!!
Ştefan Costea: Doamne-ajută!!!
interviu realizat de
Ştefan Costea

ţară? Cele două cred că s-au împletit în timp
şi s-au îngemănat.
pr. Marius Moldovan: Cred că simplu
putem spune că eroii sunt mucenicii neamului iar mucenicii credinţei sunt eroii.
Fiecare categorie din acestea a luptat pentru un ideal, idealul pentru unitate şi integritate naţională (în cazul eroilor), iar în
cazul mucenicilor, idealul de mântuire,
izbăvirea finală, dincolo de istoria pentru
care sau în care s-au luptat şi eroii, şi
mucenicii.
Ştefan Costea: Părinte, vă întreb, a-ţi iubi
neamul şi patria chiar şi până la sacrificiu,
este oare un lucru plăcut lui Dumnezeu?
Poate fi considerat un păcat?
pr. Marius Moldovan: Chiar dimpotrivă, patriotismul, a-ţi iubi neamul din
care faci parte este un semn de virtute. Cu
toată tendinţa de globalizare în ultima
carte canonică a Noului Testament, se
spune că la Sfârşitul Istoriei, neamurile
vor sta-naintea Judecăţii Mântuitorului,
deci ele vor răzbate prin istorie şi fiecare
dintre noi ne vom afla în sânul neamului
nostru atunci, la Judecata de Apoi.

5

neamului românesc!
pr. Marius Moldovan: Mă gândesc
acum la cuvintele rostite de maestrul Dumitru Fărcaş pe scenă: "n-avem dolarul,
dar avem boii şi carul, acum cu schimba-

rea dorită, avem dolarul dar e istovit
românul, bată-l amarul!". Cred că trebuie
să luăm exemplul înaintaşilor noştri, desigur acuma este vorba despre un alt tip de
patriotism în a-ţi apăra interesele naţionale, ale ţării, prin mijloacele pe care
lumea contemporană le are acum la îndemână. Este exact ceea ce înaintaşii
noştri au făcut înainte cu sabia, mai târziu
cu puşca, cu tunul. Deci, se poate vorbi
despre patriotism şi în continuare.
Ştefan Costea: Da, sigur că da! Eu cred
că cea mai mare armată este rugăciunea şi slujbele pe care le ţin preoţii şi călugării în biserici şi mănăstiri, şi cred că nu numai din
România, de pe întreg Mapamondul.
pr. Marius Moldovan: Da, şi idealul
eroilor a fost libertatea, ideea de a trăi
liber pe un anumit teritoriu. Poţi fi liber
ca om într-o ţară dar foarte importantă
este şi libertatea interioară, poţi fi liber ca
şi cetăţean dar poţi să fii înlănţuit din
punct de vedere spiritual. Ori cred că a fi
liber pe deplin înseamnă a trăi în libertate
pe pământurile strămoşeşti dar a fi şi despătimit, adică, a avea libertatea interioară.
Cel mai bun garant al acestei libertăţi este
rugăciunea, adică, dialogul cu Dumnezeu,
care prin voia Sa cea Sfântă, te poate ocroti, te poate salva, te poate mântui!
Ştefan Costea: Dacă tot suntem aici, la
Oarba de Mureş, loc binecuvântat prin jertfa
eroilor, ne rugăm Bunului Dumnezeu să ţină
această ţară întreagă, şi chiar să o reîntregescă,
având în vedere Basarabia noastră dragă-o
bucăţică ruptă din Patria Mamă!
pr. Marius Moldovan: Eu am o mare
admiraţie faţă de fraţii noştri de peste Prut
şi sper ca vreodată, cu îngăduinţa şi prin
lucrarea lui Dumnezeu, România, aşa
cum o ştim noi va redeveni mare. Dacă
Dumnezeu va voi, se va-ntâmpla...
Ştefan Costea: Doamne-ajută!
interviu realizat de
Ştefan Costea
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SĂ MAI ŞI
RẦDEM!

Un copil aştepta autobuzul cu mama, care
era însărcinată.
- Mamă, de ce ai burta aşa de mare?
- Pentru că aştept o surioară, pentru tine!
Lângă ei era un domn cu o burtă foarte
mare.
- Domnule, zice băieţelul, ma scuzaţi, dvs
ce aşteptaţi?
- Autobuzul!
- Dacă iese o bicicletă, mi-o daţi mie?
***
Soţul către soţie:
- Excepţionale ciuperci. De unde ai reţeta?
- Dintr-un roman poliţist!
***
Un om trece pe lângă un beţiv şi îl întreabă:
- De ce bei măi, omule?
- Ca să-mi înec amarul.
- Şi, l-ai înecat?
- Nu, că al dracului ştie să înoate!
***

Berbec Dacă eşti zodia Berbec, în
luna Octombrie 2014 lucrurile se întâmplă încet, până pe 15 Octombrie. Poţi avea unele
probleme financiare, aşa că fii conştient/ă de ele.
Oboseala şi starea de somnolenţă pot fi simţite
pe parcursul acestei luni. Ar fi bine să amâni activităţile care necesită multă energie sau implicare în a doua jumătate a lunii.
Taur Daca eşti zodia Taur, în luna
Octombrie 2014 vei avea o atitudine pozitivă. Creşterea veniturilor poate fi simţită
acum. Dupa 15 Octombrie poţi fi foarte dinamic/ă şi atent/ă la propriile nevoi. Creşterea
în carieră este posibilă acum. Şefii sau unele persoane influente pot avea un rol important în cariera ta. Încrederea în sine este mare acum.
Gemeni Daca eşti zodia Gemeni, în
luna Octombrie 2014 poţi fi foarte activ/ă
social. Poţi avea agenda foarte încărcată astfel
încât îţi poate fi dificil să îţi găseşti timp pentru
a-ţi întâlni prietenii/prietenele vechi. Veniturile
pot creşte atât de mult încât nu mai poate fi
vorba despre probleme financiare. Increderea în
tine poate fi mare după 15 Octombrie şi ar fi
bine să fii atent/ă la cheltuielile inutile.
Rac Dacă eşti zodia Rac, în luna Octombrie 2014 este posibil să îţi fie greu să
te concentrezi la locul de muncă. Evită ego-ul în

Doi pensionari stau de vorbă pe o bancă în
parc:
– Tu de când nu ai mai avut “treabă” cu o
femeie?
– Să-ţi spun drept, de cînd am ieşit la pensie!
– Şi eu la fel!
– Să ştii că ăştia ne-au pus ceva în pensii...
***
Doi ardeleni, în crâşma din sat... Ion îl întreabă pe Vasile:
- No, mă, Vasile... de ce eşti aşe de
supărat?!?...
- Apăi mă', abia aştept să ajung acasă şi tătătăt să rup chiloţii muierii mele... Să-i fac
bucăţi, mă'!...
- D-apăi, ce-ai tu, mă', cu chiloţii muierii?
- Apăi mă!... Aşe m-or strâns tătă zâua, de
nu mai poci, no!
***
Când eram copil, îmi era frică de întuneric ..
Acum, când văd factura la curent, mi-e frică
de lumină....
***
Doi moșnegi se întâlnesc:
– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Și cum a fost?
– Mai curat decât la bărbați.
***
Cum se numeşte femeia care ştie mereu
unde este soţul ei?
– VĂDUVĂ !
***
Femeile se împart în două categorii:

relaţiile cu ceilalţi, până pe 15 Octombrie. După
15 Octombrie 2014 pot apărea probleme cu
dantura. Agresivitatea în discurs îţi poate aduce
probleme cu colegii sau familia. Ar fi bine să ai
o abordare mai blandă şi să fii atent/ă la nevoile
şi dorinţele celor din jur.
Leu Dacă eşti zodia Leu, în luna Octombrie 2014 pot apărea unele probleme
de sănătate. Trebuie să fii atentă la cuvintele pe
care le foloseşti deoarece poţi fi înţeleasă greşit.
Ar fi bine să fii mai umil/ă şi cu picioarele pe

Doamne şi Doamne Fereşte!
***
Un moş mergea pe stradă cu o sacoşă în
mână. Deodată, se împiedică de bordură şi
cade peste sacoşă:
– S-au dus ouăle mele.
O babă îl întreabă:
– Aoleo… aveaţi ouă în sacoşă?
– Nu, cuie!
***
Discuţie între doi cerşetori:
-Ce, acum eşti ciung?
-Ce să fac? Când eram orb, primeam doar
bani falşi!
***
Vadim Tudor o întreaba pe fiica lui pe când
avea 4 ani:
- Fata tatii, tu cu ce partid ţii?
- Cu PLM, tati...răspunse ea.
- Vai, scumpa mea, ce vrei să zici cu asta? o
întreba el, iritat.
- Paltidul Lomânia Male, ţe cledeai?...
***
-Măi Ghiţă, te-ai logodit ? ... întrebă o rață
pe un purceluș ce avea belciug în rât .
***
Un tip gras merge la sala de fitness şi întrea-

bă antrenorul:
-Care aparat trebuie să îl folosesc ca să pot
cuceri toate femeile?
Antrenor: -Bancomatul.
***
Întrebare: Care este cel mai tare lucru la
paraşutism?
Răspuns: Pământul!
***
Băse: Antena 3 e aici?
R: Nu mai e bre', s-au mutat în Rahova!!!
***
Infirmiera către pacient:
- Imediat vă aduc oala de noapte.
- Ce surpriză plăcută! Nu ştiam că primim
şi noaptea mâncare!
***
-Ai lipsit 3 zile de la şcoală, de ce?
-A murit bunicu'!
-Ce avea?
-Suferea de amnezie!
-Din asta nu se
moare!
-Ba da, a picat în
apă şi-a uitat că
ştie să înoate!

Balanţa Dacă eşti zodia Balanţă, în
luna Octombrie 2014 pot apărea probleme şi dorinţa de competiţie în familie până pe
15 Octombrie. Poţi întâlni foarte mulţi oameni
noi, atât la serviciu, cât şi în timpul liber. Ego-ul
poate fi crescut după 15 Octombrie 2014. Poţi
fi creativ/ă şi poţi găsi metode noi de petrecere
a timpului liber împreună cu familia.
Scorpion Dacă eşti zodia Scorpion,
în luna Octombrie 2014 poţi fi foarte orgolioasă. Acest lucru poate duce la neînţelegeri

sau poţi avea mici probleme de sănătate după 15
Octombrie.
Capricorn Dacă eşti zodia Capricorn, în luna Octombrie 2014 expansiunea în carieră şi în viaţa de familie vor continua
până pe 15 Octombrie. Poţi fi foarte energică în
această perioadă. In Octombrie poţi progresa în
carieră şi din punct de vedere financiar. Poţi fi
sprijinită de şefi până la jumătatea lunii. Pot
apărea complicaţii în relaţia de dragoste după 15
Octombrie 2014.
Vărsător Dacă eşti zodia Vărsător, în
luna Octombrie 2014 poţi fi pozitivă şi orientată
spre câştiguri, până pe 15 Octombrie. Poţi face
progrese la locul de muncă. Controlul şi ideile
noi vor fi posibile până pe 15 Octombrie. Poţi
munci foarte mult în această perioadă. După 15
Octombrie poţi primi mai mulţi bani şi poţi progresa rapid.
Peşti Dacă eşti zodia Peşti, în luna
Octombrie 2014 poţi fi lipsit/ă de imunitate, până pe 15 Octombrie. Poţi fi dezamagit/ă
din cauza aşteptărilor mari pe care le ai, până pe
15 Octombrie. Nu este o perioadă excelentă
pentru tine, aşa că ar fi bine să eviţi angajamentele grele. După 15 Octombrie norocul
poate fi de partea ta. Pot apărea îmbunătăţiri la
locul de muncă precum şi în familie.

Horoscopul lunii octombrie
pământ cand vine vorba de relaţiile cu cei din
jurul tău. O perioadă foarte bună în a doua
jumătate a lunii Octombrie.
Fecioară Dacă eşti zodia Fecioară, în
luna Octombrie 2014 poţi progresa şi
obţine câştiguri mari, până pe 15 Octombrie.
Creşterea şi progresul se vor simţi în diverse
domenii ale vieţii tale. Munca îţi va aduce beneficii şi oportunităţi în această lună. După 15 Octombrie 2014 poţi interacţiona cu foarte multe
persoane necunoscute. Pot apărea animozităţi
în relaţia cu familia şi prietenii.

şi controverse cu familia, prietenii sau colegii de
serviciu. Poţi fi foarte creativ/ă până pe 15 Octombrie 2014. După 15 Octombrie poţi fi plin/ă
de energie şi dinamică. Poţi obţine susţinerea şefului sau a unei persoane foarte importante.
Săgetător Dacă eşti zodia Săgetător,
în luna Octombrie 2014 pot apărea probleme în viaţa de zi cu zi: la serviciu, în familie
sau în cadrul parteneriatelor, până pe 15 Octombrie 2014. Atâta timp cât îţi foloseşti înţelepciunea şi vei fi flexibil/ă poţi profita de oportunităţile ce vor apărea. Poţi fi lipsită de energie
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Maslu de obşte la Criş
Duminică, 07 Septembrie 2014, începând cu orele 15:00, s-a săvârşit Taina
Sfântului Maslu la Biserica Ortodoxă din
Criş, prin grija preotului paroh Marius

şoara), pr. Cosmin Boian ( Biserica de pe
strada "Mihai Viteazul" din Sighişoara), pr.
Florin Avram (de la Centrul Medical de zi
Sighişoara), pr. Marcel Cristurean (Parohia

nă. La Maslu a fost prezent şi primarul Comunei Daneş-Nicolae Mosora, căruia părintele protopop Ovidiu Dan i-a dăruit o Icoană, în semn de preţuire şi recunoştinţă. După
slujbă s-a servit o agapă creştină, la Sala de
Nunţi din Criş, cu bucate alese gătite de o
parte din gospodinele Parohiei Ortodoxe
Criş. Este de apreciat faptul că, preotul paroh Marius Moldovan, reuşeşte să îi adune
pe enoriaşi la tot felul de activităţi religioase
şi obşteşti. Dumnezeu să primească sfintele
rugăciuni!
Ştefan Costea

MICA PUBLICITATE

Moldovan şi a membrilor Comitelului Parohial. Pe lângă preotul paroh Marius Moldovan au slujit: părintele protopop Ovidiu
Dan, pr. Corin Lazăr (Laslea), pr. Petru
Bleahu (Catedrala "Sfânta Treime" din Sighi-

Ortodoxă Hetiur), pr. Nicolae David (Seleuş) şi pr. Vichente Dăngulea ( din Daneş).
Aşadar, nouă preoţi cu har s-au rugat şi au
săvârşit Sfânta Slujbă a Maslului, într-o atmosferă blândă şi pe o zi frumoasă de toam-

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ MUREȘ,
PROPUNE UN CERC PILOT ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII SECȚIEI DE ICONOGRAFIE TRADIȚIONALĂ ( PICTURĂ PE STICLĂ ȘI PICTURĂ PE LEMN).
ACEST CURS VA AVEA UN ROL DE INIȚIERE ȘI PERFECȚIONARE A IUBITORILOR ARTEI ICONOGRAFICE DUPĂ UN MODUL PROFESIONIST. ÎN
CADRUL CURSULUI SE VOR PUNE BAZELE DESENULUI, PRINCIPIILOR
COMPOZIȚIONALE ȘI CROMATOLOGIEI. CURSANȚII VOR BENEFICIA DE
PARTICIPĂRI LA EXPOZIȚII, TABERE DE GRUP CU REALIZĂRILE LOR.
Înscrierile se fac la sediul instituției Secția Școala de Artă, P-ţa Trandafirilor,
nr 5 pe baza cererii
Probă de examen: Desen după model / portofoliu de lucrări icoane
Relații suplimentare: 0265236970, 0759071591
e-mail: cbogatean@yahoo.com

Întreprinderea Individuală Gavrilă Ionela a deschis

MAGAZIN DE FURAJE
în loc. Daneș, nr. 443, după Școală. Comercializăm furaje
concentrate, premixuri, înlocuitori lapte, aditivi furajeri,
semințe, tărâțe, porumb, grâu, calciu furajer, ș.a.
VĂ AŞTEPTĂM CU PREŢURI PROMOŢIONALE.
Informații și comenzi la tel. 0265762067 și 0755526212

IMOBILIARE
VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de
1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMAlui. Informaţii la tel. 0757309282. Preţ negociabil.
CUMPĂR teren agricol sau pășune, minim
1 ha, între Daneș și Criș. Telefon: 0744203801
VÎND apartament în Daneş, str. Gării, ap. 3,
jud. Mureş. Preţ negociabil. Apartamentul este
proaspăt renovat, semidecomandat, confort II.
Relaţii la telefon: 0749816275.
VÎND casă în Daneş cu 4 camere, baie,
bucătărie, camară şi alte dependinţe. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0749819322.
Cumpăr 2 hectare teren arabil extravilan în
Daneş, pe Valea Crişului, km 3-4, de preferat un
singur lot sau loturi apropiate. Informaţii la telefon 0265762035.
VÂND casă în Seleuş, nr. 454 . Tel: 0766639.823.
VÂND pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la telefon: 0745-622.880
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753681082.
VÂND 8.800 mp teren la Podul Vechi la E60,
2.900 mp sub Hula Daneş şi 5.800 mp în Şercheş.
Tel: 0743-037252.
CUMPĂR teren arabil, în Daneş sau Seleuş.
Tel.: 0762-918499.
VÂND teren extravilan, 13.000 mp, întabulat
cu C.F., zona Hula Daneş. Preţ negociabil. Tel.:
0757-325889.
VÂNZĂRI DIVERSE
VÂND rochie de mireasă SOTTERO AND
MIDGLEY, ,,Tip Sirenă”, mărimea 36, preţ 1.000
lei. Informaţii la tel: 0752071307

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.
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.
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Festivalul
Hameiului,
mare de
verde şi
de bere
Nici că se putea alege o locaţie mai
potrivită pentru a doua ediţie a Festivalului Hameiului din Transilvania, desfăşurat în perioada 30 – 31 august, decât
ferma unde creşte, în marginea satului
Seleuş, mărginită de dealurile extrem de
verzi şi strălucitoare. Verde strălucitor
de o parte, o mare de verde cât vezi cu
ochii, hameiul care este brandul zonei,
de cealaltă parte.

făşoare aici, în mijlocul culturii de hamei”, a
spus Nicolae Mosora, primarul comunei
Daneş. Primarul s-a arătat mulţumit şi de
modul în care colaborează cu firma care administrează cea mai importantă cultură din
zonă, Moragroind.

Festivalul, semnal de alarmă

gheat platoul, o adevărată cascadă curgând
din vârful acestuia, simbolizând o cascadă de
bere, care se spărgea într-un butoi gigant. La
Festival au participat şi un mare număr de
producători agricoli din judeţ, cu produsele
proprii, şi corturile acestora fiind decorate cu
conurile de hamei. Nu au lipsit nici standu-

Un Festival al Hameiului, act de
normalitate
În mijloc, cotropit de soare, Festivalul,
amenajat pe un platou uriaş, de pe care grâul
abia a plecat spre hambare. Cât priveşte hameiul care a prilejuit Festivalul, el a rămas.
Este acolo de sute de ani şi, graţie câtorva împătămiţi mai degrabă de muncă în mijlocul
mării de verde, decât de a savura rezultatul
acesteia, va şi rămâne. La loc de cinste, întrun cort, istoria hameiului în imagini, obiecte
vechi şi noi legate de cultivarea plantei. “Saşii
au adus cu ei hameiul pe care îl cultivau pentru producerea berii. La început cultivat la
marginea viilor, adevărate plantaţii sunt consemnate în documente istorice de pe la începuturile secolului al XVI-lea”, a explicat
senatorul Ákos Mora, iniţiatorul Festivalului.
Fiind o mândrie locală, la Festival au participat, alături de Liviu Timar, directorul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, reprezentanţi ai Asociaţiei Producătorilor de Bere
din România, şi un mare număr de reprezentanţi ai autorităţilor publice din zonă. “Este
normal să existe un Festival dedicat hameiului, şi mai normal este ca acesta să se des-

lice. Râuri, de ce altceva decât de bere, au început să curgă, consumată desigur responsabil, nefiind semnalat nici un fel de incident.
Râsete nestăvilite de copii, neprovocate decât
de atmosfera idilică, de pace şi vremuri bune.
Pe scenă, artişti populari. Ansamblul “Iernuţeana”, Ansamblul ”Ardealul” din Luduş,
„Arinii” din Boiu, „Căluşerii” din Albeşti şi
mulţi alţii, au cântat şi dansat cu puritatea datorată portului popular, dar şi cu seninătatea
celui care crede în ce face. Artiştii au reprezentat toate naţionalităţile zonei, aici locuind
de sute de ani în pace atât români şi maghiari,
cât şi saşi şi ţigani. A fost o plăcere să urmăresc un numeros grup de turişti germani,
care au aplaudat cu entuziasm fiecare secvenţă. La fel de plăcut a fost să observ plăcerea cu care orăşenii călcau paiele cu care era
acoperit platoul, trezindu-le nostalgii după
experienţe trăite poate doar de străbunici.

Concerte de calitate, cap de afiş

Senatorul Ákos Mora, a făcut câteva precizări importante. “Acest Festival se vrea un
semnal de alarmă, că în contextul globalizării,
nu există altă cale decât ca producătorii, indiferent de breaslă, să se unească”, a subliniat
senatorul. Acesta a adăugat că banii europeni,
deşi foarte buni, apără culturile deja existente, dar nu pot să ajute şi la desfacerea produselor, pentru asta fiind necesare asocierile.
Iar Festivalul asta a făcut, a atras atenţia
asupra acestei culturi, prin toate mijloacele.
Întreg cadrul a fost decorat cu produse agricole specifice. Un turn uriaş din hamei a ve-

rile meşterilor populari, care au expus ce au
avut mai frumos, şi nici distracţiile destinate
celor mici, jocuri diverse, activităţi sportive
sau face-painting.

Demnitatea şi puritatea
tradiţiilor populare
Directorul Festivalului, Ionel Albu, a fost
o vreme îngrijorat de reuşita Festivalului,
fiind prima ediţie organizată în această locaţie. Îngrijorare fără temei, pentru că vizitatorii au găsit Festivalul. Pe măsură ce soarele
obosea să dogorească, din ce în ce mai mulţi
vizitatori s-au alăturat acestei sărbători buco-

Zona scenei a fost asaltată spre seară, când
au început concertele susţinute de artişti renumiţi. Cunoscutul interpret de muzi-că folk,
Emeric Imre, a susţinut un recital care a emoţionat pe mulţi. “Sarmalele Reci”, una dintre
cele mai consacrate trupe de rock din ţară,
cunoscută pentru consecvenţa cu care au evitat căderea în capcana muzicii de consum, şiau respectat renumele, interpretând multe
dintre melodiile cele mai cunoscute. “Ţara te
vrea prost” interpretată de trupa condusă de
Zoltán András, a fost un potrivit preambul
pentru nestăviliţii de la “Fără zahăr”, care au
oferit un show mare, mult prea scurt faţă de
plăcerea cu care i-au urmărit spectatorii.
Edith Veres (Zi de ZI)

