
                     Dragii mei,

 Despre mafia politică s-a tot vorbit în ultimii 30 ani, din diferite 
poziții și cu diferite ocazii, fie ele în scop speculativ, electoral sau chiar 
dezinteresat.
 Se vede de departe cât de multe instituții partizane și cât de 
multe forțe obscure, din umbră trag pentru a acapara această țară! De 
fapt ceea ce a mai rămas din ea.
 Este vorba de funcții cheie, de interese naționale și de un buget 
uriaș venit din partea UE! Totul este pus pe masa puterii. Totul este la 
dispoziția grupurilor mafiote de interese, numite partide politice.
 Resursele minerale, apele, pădurile și teritoriile, toate sunt con-
siderate un bonus pentru „câștigătorii” care au reușit (din nou) „să 
prostească” electoratul cu promisiuni (aceleași de 30 de ani) și să-și 
„adjudece” țara.
 Fără menajamente, război pe față în foc deschis. Nu contează 
că se trage în copii, părinți, bunici, oameni cu dizabilități. Ei sunt con-
siderați victime colaterale. 
 Știm bine că democrația românească și-a sacrificat oamenii 
buni, în funcție de trecutul lor, de nevoi, de atitudine și de interese!
 Adică, în România ultimilor 30 de ani, dacă nu ești lingău, 
trădător sau pupin...t ești sacrificat! Nu mai corespunzi intereselor de 
partid.
 Mai trist este că „bruma” de presă neaservită pe care o aveam 
odinioară acum este subjugată de această mafie politică. Au reușit să 
găsească soluția de a le închide gura și de a-i face să comunice cu noi, 

„prostimea” într-un fel aparte.
 Au primit bani de la bugetul de stat (mulți bani), pentru a ne 
manipula și pentru a „informa” publicul, cu deciziile și prostiile unor 
politicieni de mult vânduți și cumpărați!
 Degeaba „domnule 1989”, degeaba „doamnă revoluție”, degea-
ba „doamnelor mineriade”, degeaba „domnule Colectiv”, degeaba „10 
august”, degeaba…
 Insulele de lumină în care am crezut și pata de culoare pe care 
o aveam în harta Europei Mari au început să pălească.
 Vine campania electorală, vin alegerile! Așa a fost de 30 de ani! 
Ne-am lăsat mințiți și manipulați de o clasă politică mincinoasă și 
ticăloasă.
 Vor veni cu aceleași minciuni, cu aceleași povești, cu aceleași 
interese, de a pune mâna pe putere. Da. Vor să cadă și ultima redută 
care mai are arborat tricolorul.
 Puterea stă în fiecare dintre noi! În votul fiecăruia. Rămâne să 
decidem dacă ne vindem sau nu...acestei clase politice mafiote!
 Vom trăi și vom vedea!

                                   Cu deosebită stimă și respect
                                         al dumneavoastră primar,

                                                 Rusu Daniel Gheorghe  
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„Acest anotimp frumos... Vara Tuturor Sfinților!
 Aerul era încărcat de o lumină visătoare și 
magică, iar peisajul arăta ca și cum ar fi fost creat 

în prospețimea copilăriei”. 
                                 - Henry Wadsworth Longfellow 

Atenție revine...                                         
              mafia politică!!!
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 26  IUNIE,  ZIUA  DRAPELULUI  NAȚIONAL
  Românii sărbătoresc în acest an 186 de ani 
de la arborarea primului drapel tricolor, ca steag 
de luptă. Momentul va fi marcat în data de 26 iu-
nie așa că este un bun moment să ne amintim ce 
reprezintă pentru noi tricolorul românesc.

       Drapelul tricolor a fost folosit prima dată 
în Ţara Românească în 1834, ca steag de luptă, 
când domnitorul Alexandru Ghica a prezentat 
sultanului spre aprobare modelul drapelelor și 
pavilioanelor navale de luptă. Însă cele trei cu-
lori care alcătuiesc tricolorul ar fi fost folosite în 
documente oficiale încă din timpul domnitoru-
lui Mihai Viteazul.
     Cele trei culori, adoptate de către revoluțion-
ari ca drapel al Țării Românești semnifică “liber-
tate, dreptate, frăție, iar în 1848 au fost adoptate 
în următoarea ordine: albastru, galben, roșu. 
Legenda apariției tricolorului se leagă și de anul 

1860 când a avut loc contopirea culorilor steagu-
lurilor Moldovei și Țării Românești, ca un în-
semn al Unirii Principatelor.
       Simbol naţional, drapelul care i-a însufleţit 
pe români în momente grele de luptă, dar şi de 

bucurie, este sărbătorit 
în fiecare an în 26 iu-
nie. Data a fost aleasă 
în amintirea zilei când, 
în timpul Revoluţiei 
de la 1848, tricolorul 
roşu-galben-albastru a 
fost adoptat ca simbol al 
naţiunii române.
      Drapelul Național 
al României poate fi ar-
borat oricând, fără con-
strângeri, de persoane 
fizice la domiciliul sau 
reşedinţa lor, sau de per-
soane juridice la sediile 
acestora.
       Drapelul Naţional al 
României este un tricol-

or cu benzi verticale, începând de la lance, albas-
tru, galben şi roşu. Are o proporţie de 2:3 între 
lăţime şi lungime.
     Constituţia României (2003) prevede la arti-
colul 12, alineatul 1 că „Drapelul României este 
tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea 
următoare începând de la lance: albastru, galben, 
roşu”. Proporţiile, nuanţele culorilor precum şi 
protocolul drapelului au fost stabilite prin Legea 
nr. 75 din 16 iulie 1994.
       Ziua Drapelului Național a fost proclamată 
astfel prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998.
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131 DE ANI DE LA MOARTEA CELEI MAI IMPORTANTE VOCI 
POETICE DIN LITERATURA ROMÂNĂ – MIHAI EMINESCU

       Mihai Eminescu, născut Mihail Eminovici s-a născut în data de 15 ianuarie 
1850, în Botoșani, Moldova și a decedat la data de 15 iunie 1889, în București, 
Regatul României. A fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii 
români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din 
literatura română. Receptiv la romantismele europene de secol XVIII și XIX, a 
asimilat viziunile poetice occidentale, creația sa aparținând unui romantism liter-
ar relativ întârziat.
          Mihai Eminescu a fost cel de-al treilea copil, din cei 11, ai căminarului 
Gheorghe și ai Ralucăi Eminovici. Și-a petrecut copilăria la Botoșani și Ipotești, în 
casa părintească. Aceste momente unice le evocă și în poeziile „Fiind băiet păduri 
cutreieram” sau „O, rămâi”. Anul 1866 este anul primelor manifestări literare ale 
lui Eminescu. În luna ianuarie a anului 1866, după moartea profesorului de lim-
ba română, Aron Pumnul, elevii au scos o broșură, „Lăcrămioarele învățăceilor 
gimnaziști”, în care apare și poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”, semnată 
de Mihai Eminovici. La 25 februarie/ 9 martie același an, debutează în revista 
„Familia”, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia „De-aș avea”. Iosif Vulcan este cel 
care îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet și, mai târziu, și 
de alți membri ai familiei sale. În același an îi mai apar în „Familia” încă 5 poezii. 
        A activat în rândul societăților studențești, astfel a ajuns să se împrietene-
ască, la Viena, cu Ioan Slavici. A publicat în „Convorbiri Literare” și a devenit 
bun prieten cu Ion Creangă, pe care l-a introdus la „Junimea”. În anii tinereții s-a 
îndrăgostit de Veronica Micle, poetă cunoscută oamenilor tocmai pentru iubirea 
care a legat-o de Mihai Eminescu. 
      În 1877 s-a mutat la București, unde până în 1883 a fost redactor, apoi redac-
tor-șef la ziarul „Timpul”. În 1883 scrie și marile lui poeme: „Scrisorile” și „Luce-
afărul”. În luna iunie a acelui an, surmenat, poetul s-a îmbolnăvit grav, fiind inter-
nat la spitalul doctorului Șuțu, apoi la un institut de lângă Viena. În decembrie îi 
apare volumul „Poesii”, cu o prefață și cu texte selectate de Titu Maiorescu. La 15 
iunie 1889, marele naționalist și poet român a murit.
MOARTEA LUI EMINESCU
INTERNAREA
       La București, în 23 iunie, Eminescu a dat semne de alienare mintală, iar 
la 28 iunie, boala a izbucnit din plin. În aceeași zi a fost internat în sanatoriul 
doctorului Șuțu, cu diagnosticul de „manie acută”. Conform părerii dr. Ion Nica, 
exprimată în cartea „Eminescu,structura somato-psihică” (1972), poetul suferea 
de psihoză maniaco-depresivă, opinie adoptată și de criticul Nicolae Manolescu. 
În primăvara lui 1887 Eminescu a plecat la Botoșani, la sora sa Henrieta, și a fost 
internat în spitalul local Sfântul Spiridon. În timpul acesta, la Iași s-au organizat 
comitete de ajutorare, care au lansat liste de subscripție publică pentru întreți-
nerea și îngrijirea poetului. În 13 iulie a mers la Iași pentru un consult medical. 
Aceștia au recomandat trimiterea pacientului la Viena și Hall în Tirol, iar în 15 
iulie Eminescu a plecat înspre destinațiile recomandate, însoțit de doctorandul 
Grigore Focșa. În 1 septembrie s-a întors de la Hall la Botoșani, unde a stat sub 
îngrijirea doctorului Iszak și a surorii sale, Henrieta. 
Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și 
apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. Dr. Zaharia Petrescu, împreună cu dr. 
Alexandru Șuțu, l-a examinat pe Eminescu, la 20 martie 1889. Concluzia rapor-
tului medical a fost următoarea: “dl. Eminescu este atins de alienație mintală în 
formă de demență, stare care reclamă șederea sa într-un institut”. 
SERVICIUL FUNERAR
     Moartea lui Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 di-
mineața, după ce la începutul anului boala sa devenise tot mai violentă, în casa de 
sănătate a doctorului Șuțu din strada Plantelor nr. 9, București. Ziarul Românul 
anunța ziua următoare la știri: Eminescu nu mai este. Corpul poetului a fost expus 
publicului în biserica Sf. Gheorghe, pe un catafalc simplu, împodobit cu cetină de 
brad. Un cor dirijat de muzicianul C. Bărcănescu a interpretat litania „Mai am un 
singur dor”. Patru elevi ai Școlii normale de institutori din București au purtat pe 
umeri sicriul până la mormânt, unde a fost îngropat sub „teiul sfînt” din cimitirul 
Bellu, după cum scria chiar Caragiale în necrologul „În Nirvana”. 

George Călinescu a scris despre moartea poetului: „Astfel se stinse în al optulea 
lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pămân-
tul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure 
sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și 
strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor 
sale”.
      Tudor Vianu a spus: „fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci”. 
 PERSONALITATE
 Cea mai realistă analiză psihologică a lui Eminescu i-o datorăm lui I.L. 
Caragiale care după moartea poetului a publicat trei scurte articole pe această 
temă: „În Nirvana”, „Ironie” și „Două note”. După părerea lui Caragiale trăsătura 
cea mai caracteristică a lui Eminescu era faptul că „avea un temperament de o 
excesivă neegalitate”. Viața lui Eminescu a fost o continuă oscilare între atitudini 
introvertite și extravertite. 
        „Așa l-am cunoscut atuncea, așa a rămas până în cele din urmă momente 
bune: vesel și trist; comunicativ și ursuz; blând și aspru; mulțumindu-se cu nimica 
și nemulțumit totdeauna de toate; aci de o abstinență de pustnic, aci apoi lacom 
de plăcerile vieții; fugind de oameni și căutându-i; nepăsător ca un bătrân stoic și 
iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist, nefericită 
pentru om!”
           Criticul Titu Maiorescu, cel care l-a sprijinit moral și material pe parcur-
sul întregii vieți dar mai ales după tragicul moment al declanșării bolii sale, s-a 
ocupat de poezia sa în două dintre articolele sale, „Direcția nouă în poezia și 
proza românească” (1872), în care va analiza doar câteva poezii publicate în revis-
ta „Convorbiri literare” până în momentul tipăririi articolului, este vorba despre 
„Venere și Madonă”, „Mortua Est”, și „Epigonii”și va reveni ulterior după moartea 
poetului asupra întregului set de poezii publicate antum în studiul „Eminescu și 
poeziile sale”, publicat la scurtă vreme după moartea sa prematură. Dar poate doc-
umentul cel mai uman, cel mai cald este scrisoarea pe care i-o trimite în perioada 
în care poetul se îngrijea de sănătate, în străinătate, într-un sanatoriu din Viena, 
asigurându-l că volumul său de „Poesii”, editat de Socec în ediție princeps în 1883, 
se bucură de o bună recepție. 
      În realitate, așa cum se poate constata din poeziile sau scrisorile sale, și așa cum 
își amintește Caragiale, Eminescu era de multe ori sub influența unor impulsuri 
inconștiente nestăpânite. Viața lui Eminescu a fost o suprapunere de cicluri de 
diferite lungimi formate din avânturi alimentate de visuri și crize datorate impact-
ului cu realitatea. Ciclurile puteau dura de la câteva ore sau zile, până la săptămâni 
sau luni, în funcție de importanța întâmplărilor, sau puteau fi chiar de mai lungă 
durată când erau legate de evenimentele care i-au marcat viața în mod semnif-
icativ, ca legătura cu Veronica Micle, activitatea politică din timpul studenției, 
participarea la întâlnirile Junimii sau ziaristica de la Timpul. Dăm ca exemplu 
caracteristic acestor crize felul în care descrie el însuși accesele sale de gelozie. 
    „Tu trebuie să știi, Veronică, că pe cât te iubesc, tot așa – uneori – te urăsc; te 
urăsc fără cauză, fără cuvânt, numai pentru că-mi închipuiesc că râzi cu altul, 
pentru care râsul tău nu are prețul ce i-l dau eu și nebunesc la ideea că te-ar putea 
atinge altul, când trupul tău e al meu exclusiv și fără împărtășire. Te urăsc uneori 
pentru că te știu stăpână pe toate farmecele cu care m-ai nebunit, te urăsc presu-
punând că ai putea dărui din ceea ce e averea mea, singura mea avere. Fericit pe 
deplin nu aș fi cu tine, decât departe de lume, unde să n-am nici a te arăta nimănui 
și liniștit nu aș fi decât închizându-te într-o colivie, unde numai eu să am intrarea.”
    Ioan Slavici a evocat în câteva texte cu caracter memorialistic atât amintirile din 
perioada prieteniei lor vieneze, cât și sărbătoarea consacrată serbării de la Putna, 
organizată la propunerea societății României june, din care cei doi au făcut parte 
în epoca studiilor lor la Universitatea din Viena. 
                                                                                                               Întocmit
                                                                                                    Dănilă Ioana Maria         
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Expoziţia etnografică Şpring!
    Înfiinţarea acestui frumos muzeu etnografic a fost posibilă ca urmare a 
iniţiativei Consiliului Judeţean Alba, iniţiativă îmbrăţişată de Consiliul Lo-
cal Şpring. Biserica şi şcoala din localitate, care şi-au adus aportul concret la  
dotarea cu obiecte etnografice a acestui muzeu, sub îndrumarea specialişti-
lor Asociaţiei  Datini străbune - Alba.
 Toate obiectele au fost achiziţionate de la cetăţenii comunei, inven-
tariate, păstrate şi conservate cu grijă de către specialişti pentru a fi vizual-
izate de către cei interesaţi, atât din ţară cât şi din străinătate. 
 Această colecţie va fi îmbunătăţită prin grija specialiştilor şi con-
tribuţia localnicilor din satele care aparţin comunei.
 
 

Muzeul Etnografic a fost deschis la data de 10 decembrie 2006, în prezenţa 
oficialităţilor judeţene şi comunale, precum şi a unui numeros public din 
localitate.
Menţionăm activitatea doamnei Paştiu Maria,  fostă bibliotecară la Biblioteca 
Comunală Şpring care s-a implicat în realizarea acestei expoziţii etnografice.
 Trăsătura definitorie a mobilierului din interiorul locuinţei ţărăneşti este 
simplitatea, astfel întâlnim patul cu tăblii, credenţul (bufet), masa cu scaune, 

şi coastănul (dulap) cu sertare. De asemenea, obiectele ornamentate sunt în 
număr foarte mic; toate acestea au fost executate de meşteri specializaţi, dul-
gheri şi tâmplari, de aceea exista aici un sector special dedicat tâmplăritului şi 
dulgheritului, cu toate uneltele necesare. În ceea ce priveşte ţesăturile, de uz 
şi decorative, se observă în această zonă tendinţa permanentă de introducere 
a unor ţesături cu caracter industrial: perdele, feţe de masă, covoare, etc. Cu 
toate acestea se păstrează şi unele ţesături executate în gospodărie şi anume: 
păretarele, covoarele pentru acoperit patul, lepedee şi perne cu capete alese, 
chindeele. De o rară frumuseţe morfologică şi structurală, dar deopotrivă şi 
decorativă, sunt piesele de port popular femeiesc. Femeile bătrâne au purtat, 
până aproape de zilele noastre, aceleaşi costume: ie, poale – dar neîncreţite 
– şi cătrinţă, cusute cu diverse motive în culori vii. În zilele de sărbătoare, 
pe timp răcoros se purta cojocelul de piele, frumos ornamentat, sau ţun-
dra (sumanul) lungă din lână, ţesută în gospodărie şi împâslită la pivele din 
Săliştea Sibiului. Un  alt sector cuprinde seria de unelte utilizate pentru lu-
crarea pământului: tipuri de plug cu corman schimbător (executate integral 
din lemn sau cu nucleu de lemn şi lamă de fier ataşată), grapa, teleguţa, jugul 
de lemn pentru boi, toate datând din prima jumătate a secolului al XX-lea.
   Expoziţia etnografică, constituie un punct de atracţie important deo-
arece el,  prin ceea ce reprezintă,  este o operă de artă, aici se păstrează cu 
sfinţenie obiecte vechi care simbolizează tradiţia.  Aceste obiecte sunt mar-
torii existenţei rurale şi exprimă, fiecare,  în felul său  cultura tradiţională 
românească  care prin autenticitatea lor îi permite vizitatorului să se întoarcă 
cu mulţi ani în urmă sau celor mai tineri să-şi imagineze viaţa de altădată.
Aici publicul vizitator poate comunica cu gândurile şi sentimentele unei în-
tregi populaţii rurale, de ieri şi de azi, amintind mereu despre ,,acel fel de a 
fi ”  al ţăranului român din moşi – strămoşi. Bogăţia, diversitatea şi original-
itatea creaţiei populare din zona noastră se reflectă în expoziţia etnografică 
de la Şpring. Această expoziţie  pune în valoare şi  promovează vestigiile 
etno-istorice, fiind  un element important al dezvoltării turismului cultural. 
                    
                                                                                      Bibliotecar, Ileana Anghel

La  mulţi ani, Ilie Medrea!
Cunoscut interpret de muzică populară, s-a născut la data de 3 iulie 1975, în 
localitatea Cunţa, judeţul Alba, comuna Şpring, a îndrăgit cântecul popular 
de mic copil. A urmat şcoala primară la Cunţa, Liceul CFR Sibiu, promoţia 
1995, studiile superioare la Aisteda Alba-Iulia Drept şi lucrează, în prezent, 
ca avocat la baroul Sibiu.
 Iubitor de folclor şi de port popular, reprezintă cu mândrie zona Se-
caşelor. Înzestrat cu o voce caldă, a reuşit să cucerească publicul din toate 
colţurile lumii. Deşi, încă foarte tânăr, a reuşit să strângă în palmaresul său 
un număr impresionant de diplome şi trofee la diferite festivaluri. Îşi face 
debutul pe scena Festivalului „Maria Tănase” din Craiova, în anul 1993, aici 
începând pledoaria premiilor: 
 - Premiul I Avrig Sibiu 1993;
 - Marele Premiu Târgovişte 1994;
 - Marele Premiu Ocna Mureş 1995;
 - Câştigător al Topului Tinerilor Interpreţi, în luna aprilie, care a avut 
loc la Arad în 1995, organizat de Radio Bucureşti;
 - Angajat la Ansamblul Profesionist Junii Sibiului-Sibiu din 1997-

2000;
 - Câştigător al concursului ,,Moştenitorii”, pe judeţul Alba, organizat 
de TVR 1, în anul  1999.

 Deşi,  lucrează ca avo-
cat la Baroul Sibiu, îşi ded-
ică cea mai mare parte din 
timp, cântecului popular 
autentic, astfel, a reuşit  să 
lanseze patru albume dis-
cografice.          
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Campania:
 „Și un deces prin cancer e prea mult!

Protejează-ți sănătatea ta și a celor din jur! ” 
ACCESUL PACIENȚILOR ONCOLOGICI LA TRATAMENT ÎN PERIO-
ADA 
PANDEMIEI CU NOUL CORONAVIRUS 

 Există dovezi că pacienții oncologici pot avea o evoluție gravă a in-
fecție cu SARS-CoV-2, deoarece boala oncologică și tratamentul acesteia pot 
duce la un sistem imunitar slăbit; 
 Orice întârziere în administrarea terapiei duce la scăderea șanselor 
de supraviețuire a pacienților, de aceea trebuie găsit un compromis rezonabil 
între riscul de infecție cu SARS-CoV-2 și continuarea administrării terapiei 
oncologice. 

COVID-19: RISC MAJOR PENTRU PACIENȚII ONCOLOGICI 

DACĂ IDENTIFICAȚI SIMPTOME NEOBIȘNUITE
  (apariția unui nodul la sân; scaun cu sânge; tuse cu sânge ):

 Contactați telefonic medicul de 
familie care va decide dacă aveți nevoie 
de consult la cabinet sau trimitere către 
medicul specialist din ambulatoriu; 
 Medicul specialist vă poate 
consilia telefonic sau on-line, iar dacă 
consideră necesar veți fi consultat în 
ambulatoriul spitalului (doar spitale 
non-Covid-19), pentru investigații 
suplimentare considerate urgente;
 Pacienții care necesită inter-
venții chirurgicale, dar nu sunt urgențe 
medicale, vor fi programați după încetarea stării de urgență. 

PACIENȚII DIAGNOSTICAȚI ȘI AFLAȚI ÎN TRATAMENT ONCOLOG-
IC 

 Pentru păstrarea măsurilor de distanțare socială care se impun în 
această perioadă, pacienților li se recomandă să ia legătura telefonic cu me-
dicul de familie sau cu medicul specialist; 
  Medicul curant va decide continuarea sau amânarea tratamentului 
(chirurgie, radioterapie, chimioterapie, imunoterapie) și a investigațiilor 

clinice; 
 Medicii din spital vor elibera, la externare, o prescripţie medicală 
pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire 
din spital; 
 În vederea eliberării prescripțiilor medicale electronice online, pa-
cientul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului va 
printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare elec-
tronică (WhatsApp, sms sau prin email) sau îl poate prezenta/transmite far-
maciei în vederea printării acestuia; 
 Prescripția medicală (rețeta) transmisă pacientului prin mijloace 
electronice poate fi utilizată de către asigurați o singură dată.

TRATAMENTUL ONCOLOGIC ADMINISTRAT LA DOMICILIUL PA-
CIENTULUI: 

 Tratamentele care se iau pe cale orală pot fi transmise la domiciliul 
bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate.  
 Tratamentele administrate prin perfuzie (de exemplu chimioterapia, 
imunoterapia) pot fi efectuate la domiciliul pacientului, în situaţia în care 
medicul curant o consideră posibilă. Aceasta se va realiza doar în prezența 
personalului medical. 

Monitorizarea reacțiilor adverse 
Reacțiile adverse trebuie comunicate urgent medicului specialist prin mijlo-
ace electronice sau telefonic!  Toate măsurile pentru prevenirea riscului de 
infecție cu focar de boală SARS-CoV-2 și COVID-19, publicate de Centrul 
European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), se aplică și pentru pacienții cu cancer .

                                                                                                               
   Asistent medical comunitar

                                                                                                                                     
  Hărbean Maria Larisa
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Sânzienele sau Drăgaica, 
sărbătoarea populară a iubirii și a florilor

Ne plac poveștile frumoase, credem în miracole și ne bucurăm de luna în 
care se coace grâul, cireșele sunt numai bune de mâncat și florile colorează 
câmpiile. Sânzienele sau Drăgaica, reprezintă sărbătoarea începutului se-
zonului cald, în care câmpul își arată bogăția, iar dragostea plutește în aer. 
Rar se întâmplă să mai vedem fetele dansând pe 24 iunie în lanul de grâu și 
băieții umblând după iarba fiarelor, planta cu care se considera că puteau de-
scuia orice lacăt. Din fericire, există persoane pasionate de tradiții și încearcă 
să reînvie vechile obiceiuri, din dorința de a nu le lăsa să dispară. 

 În credința populară, se spune că Sânzienele sau Drăgaicele sunt fete 
frumoase, îmbrăcate în cămăși albe, cu năframe în jurul brâului, cununi de 
spice și flori galbene de sânziene purtate pe cap.  Ele își petrec ziua de 
24 iunie, care le este dedicată, dansând tot timpul hore în mijlocul câmpu-
rilor roditoare și apoi prin sat. Oamenii le recompensează cu daruri, iar cea 
mai frumoasă și cea mai harnică fată din sat este declarată regina zilei de 
Sânziene. Ea este proclamată Drăgaică și are rolul de a menține sărbătoarea 
și frumusețea zilei.
  Poveștile populare consemnează legende despre aceste ființe fru-
moase și bune, care, spre deosebire de ielele de la Rusalii, trăiesc în păduri 
sau pe câmpuri și împart rod holdelor, apără semănăturile de grindină peste 
vară și tămăduiesc bolnavii. De aceea, în mediul rural exista obiceiul ca atât 
femeile, cât și bărbații să nu muncească și să sărbătorească acestă zi, tocmai 
în scopul de a primi din partea sânzienelor recompensa rodului câmpului.
 Tradiții și obiceiuri de Sânziene
 Pe 24 iunie, în ziua de Sânziene, sunt întâlnite foarte multe obiceiuri, 
cele mai importante fiind dedicate dragostei. În noaptea care precede această 
sărbătoare, băieții satului strigă la porțile 
fetelor nemăritate: „Du-te, lună, vino, soare
                                că tragem la-nsurătoare, 
                                Cununile neursite
                                zac sub hornuri azvârlite,

                                Hai, frumoaselor, ce staţi,
                                zâne să nu rămâneţi!
                                Că venim după peţit,
                                până nu v-aţi răzgândit!“.

 Există numeroase legende populare, frumoase povești provenite din 
mediul rural despre noaptea de Sânziene. Se spune că pe 23 spre 24 iunie, se 
deschid cerurile, scânteiază comorile ascunse în păduri, iar forțele binelui 
și ale răului ating apogeul. Noaptea premergătoare sărbătorii era dedicată 
căutării acelor comori mistice, iar ziua se desfășurau ritualuri de fertilitate și 
de invocare a frumuseții, a soarelui și a florilor, se organizau tot felul de rit-
ualuri magice legate de farmece cu roua florilor, cu plantele utilizate în scop 
de leac sau pentru iubire. 

 Sânzienele, sărbătoarea dragostei

 Sânzienele reprezintă o frumoasă sărbătoare populară de început de 
vară, în care câmpul arată rodul grâului. Sărbătoarea este fixă, pe 24 iunie, 
în imediata apropiere a solstițiului de vară, când, după credința populară, 
soarele joacă de bucurie în momentul răsăritului. Ea se suprapune sărbătorii 
religioase a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În sudul țării și în Dobro-
gea, zilelor de Sânziene li se mai spunea Drăgaicele, dar erau denumite și 
Frumoasele sau Zânele. Este o sărbătoare consacrată fertilității, iubirii, fru-
museții, soarelui și florilor și, prin transfer, rodul pământului este asimilat 
frumuseții fetelor. În dimineața zilei de 24 iunie, exista obiceiul ca tinerele 
să culeagă flori de sânziene și alte plante de leac, precum sulfina, spânzul. 
Totodată, flăcăii umblau după iarba fiarelor, o plantă cu care se considera că 
puteau descuia orice lacăt sau încuietoare.
 
              Ritualul drăgaicelor pentru fertilitate

 Atât în Dobrogea, cât și în alte zone ale țării, drăgaicele își confecțion-
au un steag. Ele dansau cu el prin sat, pentru a invoca fertilitatea și fecun-
ditatea. Steagul era construit dintr-un băț cu două brațe în formă de cruce 
și împodobit cu coronițe din spice de grâu și flori de sânziene. Și aceasta, 
deoarece în ziua de 24 iunie se taie și primul spic de grâu din holdă. Dansul 
frumoaselor fete prin sat reprezenta un ritual pentru fertilitate.

 Obiceiuri frumoase, dar uitate chiar și în mediul rural

 În multe zone din țară, mediul urban a influențat viața de la sat, iar 
aceste obiceiuri se mai păstrează acum doar cu caracter de spectacol. Sân-
zienele nu mai au o funcție de protecție, de invocare a rodului, însă bătrânii 
își amintesc de aceste zile frumoase, de târgurile de Drăgaică organizate pe 
24 iunie. Ele reprezentau un prilej pentru ca tinerii să se cunoască și să sta-
bilească legături în vederea căsătoriei. De asemenea, bătrânii își aduc aminte 
că se obișnuia să se arunce aceste cunune din spice de grâu și flori de sân-
ziene, pe acoperișul caselor. Exista tradiția conform căreia, dacă această 
cunună se prindea de streașina casei, fetele se vor mărita în timpul anului re-
spectiv. Dacă nu, trebuia să mai aștepte încă un an sau doi, până aveau noroc 
să se agațe de streașina casei, această coroniță din spice de grâu și flori. Totul 
rămâne la nivel de amintire a bătrânilor, însă, practica timpurilor moderne 
nu mai poate fi făcută decât la nivel de spectacol, spune muzeograful Ioana 
Tompe din cadrul Muzeului de Artă Populară Constanța.
                                                                                                                          
 discoverdobrogea.ro                                         
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CONDUITA IN SITUAȚIA DESCOPERIRII ELEMENTELOR DE                    
MUNIȚIE NEEXPLODATĂ, RĂMASE DIN TIMPUL

 CONFLICTELOR ARMATE

    La descoperirea unor elemente de muniție este obligatoriu să se ia  cu pro-
ritate urmatoarele măsuri:
   > Sistarea oricărei activități lucrative și evacuarea de urgență a persoanelor 
și a populației din proximitate;
  > Informarea poliției, autorității locale sau anunțarea directă prin 112 a 
Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgentă ;
  > Securizarea zonei, asigurarea măsurilor de pază și ordine de către autori-
tatea locala până la ridicarea elementului(elementelor) de muniție.
      Cetățenilor care descoperă muniție neexplodată le este strict interzis:

  > atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte (în special metalice);
  >  ridicarea, transportul și introducerea muniției în interiorul clădirilor;
  >  comercializarea acestora prin agenții de colectare a deșeurilor feroase și 
neferoase;

  >  lovirea sau mișcarea muniției găsite în pământ sau la suprafață;
  >  introducerea munițiilor în foc;
  >  topirea elementelor metalice de muniție;
  >  tăierea muniției cu fierăstrăul, scule electrice sau sudură;
  >  folosirea muniției pentru improvizarea diferitelor unelte;
  >  utilizarea pulberilor și explozivilor proveniți din muniție în scopuri ar-
tizanale;
  >  demontarea focoaselor sau altor elemente componente ale muniției;
  > folosirea în joacă sau pentru divertisment a unor muniții cum sunt gre-
nadele proiectilele, focoasele sau orice alt element component al muniției.

 Asanarea terenului și neutralizarea muniției rămase neexplodate se 
execută de către subunități specializate și specialiști pirotehnici din serviciile 
de urgență profesioniste.                                                                                                                     
                                                          Întocmit,      

 Sef S.V.S.U.
Cotîrlea Nicolae

Combaterea buruienii ambrozia
           Autoritățile administrației publice locale transmit o somație 
către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administrato-
rii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, 
sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identi-
ficate focare de infestare cu buruiana ambrozia, cel târziu până la 
data de 5 iunie a fiecărui an. Aceștia au obligația ca după distru-
gerea buruienii să informeze în scris autoritățile administrației 
publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea 
verificării aplicării lucrărilor de combatere.
 Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă 
între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la 
data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de 
infestare, se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de com-
batere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția 
inflorescențelor.
 După transmiterea somațiilor de către autoritățile ad-
ministrației publice locale, potrivit prevederilor art. 5 din Legea 
nr. 62/2018 și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
707/2018, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de 
combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor 
se face de către o Comisie mixtă constituită prin Ordin al Pre-
fectului, formată din specialiști desemnați din cadrul DAJ Alba, 
DSP Alba, APM Alba și autorității publice locale pe a cărei rază 
teritorială se face controlul.
 Informarea Comisiei mixte referitoare la situația tuturor 
entităților care nu au luat măsurile necesare de combatere a burui-
enii ambrozia, se face în timp util în baza situației centralizatoare 
transmise de către autoritățile administrației publice locale. 
 Totodată, vă reamintim că, pe site-urile: Ministerului Ag-
riculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătății, Minister-
ului Mediului și al Direcției Agricole Județene Alba, este postată 

o pagină specială cu buruiana ambrozia intitulată „Combaterea 
ambroziei” care cuprinde informații referitoare la recunoașterea 
morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetație, modul de 
înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, 
afecțiunile cauzate cu recomandările de specialitate, metodele de 
prevenire, combatere și distrugere a buruienii, sancțiunile pentru 
nerespectarea prevederilor legale și instituțiile care trebuie să le 
aplice.

Ministerul Agriculturii Și Dezvoltării Rurale
Direcția pentru Agricultură Județeană Alba
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Sânziene - planta magică: 
ce afecțiuni tratează și unde găsești 

Floarea Sf. Ioan Botezătorul
           Medicina populară recomandă florile de sânziene pentru tratarea 
unor afecțiuni des întâlnite.  Folosite sub formă de ceai, acestea 
și-au dovedit eficiența în afecțiuni precum hernia, bolile tiroidiene, 
epilepsia, boli de piele, răni și alte infecții de la nivelul pielii, boli ven-
erice, cicatrice, plăci, erupții psoriazice sau pete de piele, afecțiuni ale 
rinichilor dar și altele.

Floarea de sânziene - rețete pentru uz intern și extern
Floarea de Sânziene - uz intern
1. Pulberea de Sânziene galbene
 Florile lăsate la uscat se macină fin cu râșnița de cafea, apoi se 
cern. La adulți, doza recomandată este de o linguriță (circa 15 g) de trei 
ori pe zi. Pulberea se ține sub limbă timp de 10-15 minute, apoi se îng-
hite cu puțină apa. La copiii între doi și 12 ani doză se înjumătățește, 
iar la copiii sub 2 ani se reduce la o treime sau chiar la un sfert.
2. Tinctura de Sânziene galbene
 Se pun 20 de linguri de pulbere proaspăt măcinată într-un litru 
de alcool de 50 grade (o jumătate de litru de alcool alimentar îndoit cu 
apa) sau într-un litru de rachiu natural. Se lasă la macerat 12-14 zile, 
agitându-se zilnic vasul în care sunt puse. Se stoarce, se filtrează și se 
toarnă în sticluțe mici, închise la culoare.
3. Maceratul de Sânziene galbene
• 4-6 linguri rase de pulbere de plantă se adaugă într-un litru de 
apa se pun 4-6 linguri râse de pulbere de plantă. Apoi, se lasă la mac-
erat la temperatură camerei timp de 8 ore. Se filtrează și se consumă 
imediat sau în maximum 8-10 ore dacă este ținut la frigider și 2-4 ore 
dacă este ținut la temperatură camerei.

4. Ceai de sânziene
 Pentru uz intern - se utilizează ca adjuvant în: hiper şi hipo-

tiroidie, noduli tiroidieni, paralizia corzilor vocale, laringite, tumori de 
laringe, afecţiuni paratiroidiene, nevroze, isterie, afecţiuni ale aparatu-
lui urinar (cistite, pielonefrite), gută, hidropizie, reumatism, tulburări 
minore ale somnului, impotenţă. Pentru uz extern - se utilizează ca 
adjuvant în: plăgi, eczeme, psoriazis
 Maceratul la rece - ceaiul de sânziene se prepară dintr-o lingură 
de flori de sânziene în 250 mililitri de apa, care se ține apoi 6-8 ore la 
temperatură camerei. Se strecoară și se bea pe stomacul gol. Ceaiul 
poate fi făcut și utilizat și după rețeta clasică - sub formă de infuzie, 
dintr-o lingură cu plantă la 250 mililitri de apa clocotită. Se lasă să 
infuzeze 15 minute, se strecoară și se bea pe stomacul gol.
Floarea de sânziene - uz extern
1. Extractul fluid de Sânziene galbene
 Se pun 20 de linguri de pulbere de Sânziene într-un vas, apoi 
se adaugă alcool de 75 grade (trei părți alcool alimentar de 90 grade 
și o parte apă) atât cât să cuprindă pulberea și să rămână o peliculă de 
alcool de 1 cm deasupra. Se lasă la macerat vreme de 14 zile, apoi se 
stoarce și se filtrează. Tinctura se pune într-o farfurie întinsă, curată și 
se lasă vreme de 12-24 de ore la evaporat, până când volumul scade de 
trei ori. Se va obține o pastă închisă la culoare și parfumată, cu virtuți 
vindecătoare. Atenție însă, termenul de garanție al extractului este de 
doar șapte zile în condițiile depozitării la frigider.
2. Unguent de Sânziene galbene
 Prepararea untului: Într-un vas metalic se pune un pachet de 
unt, după care vasul se pune la foc potrivit. Se lasă pe foc până când 
untul devine lichid și începe să facă spumă. Spuma se scoate și se 
aruncă, până ce untul se va limpezi și se va vedea fundul vasului. Se dă 
de pe foc și se toarnă în alt vas, înainte de răcire. Apoi, se adaugă două 
linguri de extract fluid de Sânziene galbene și se amestecă energic până 
se omogenizează. Se depozitează apoi la rece.
Sânziene - rol culinar
 Băutură care înlocuiește cafeaua. O băutură cu sânziene este o 
alternativă pentru înlocuirea cafelei. Aceasta se prepară dintr-o cană 
cu apă, 2 linguriţe de pulbere de sânziene, puţină scorţişoară şi o lin-
guriţă de miere.
Sirop de sânziene
 Acest sirop se prepară o infuzie concentrată din patru linguri 
de flori şi un litru de apă. Florile se infuzează 15 minute, apoi ceaiul se 
strecoară şi se pune din nou la fiert cu un kg de zahăr.  Când siropul 
se îngroaşă, se adaugă zeama unei lămâi. După alte trei-patru clocote 
se stinge focul şi, când siropul s-a mai răcit, se toarnă în sticle.
Sânziene - rol în cosmetică
 Infuzia de sânziene galbene este folosită şi în cosmetică sub 
formă de comprese. Acest remediu menţine elasticitatea pielii şi es-
tompează ridurile fine. O infuzie pentru uz cosmetic se prepară dintr-o 
linguriţă de flori uscate şi o cană cu apă clocotită cu care se umezeşte o 
compresă care se aplică pe faţă dimineaţa şi seara.
                                                                                                                  
                                       a1.ro-lifestyle                                                                                                                                                              


