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“Viaţa este o flacără ce se stinge totdeauna, dar recapătă scânteie, de câte ori se naşte un copil”.(George Bernard Shaw)

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

Festivalul Copiilor de
la Daneş 2013
Proiectul privind desfăşurarea acestui eveniment
extraordinar la Daneş a fost determinat de dorinţa
organizatorilor de a le oferi copiilor un program
atractiv de recreere într-un spaţiu natural, rural şi
istoric, dar în acelaşi timp racordat la modernitate
printr-o infrastructură accesibilă. Ideea de ansamblu a evenimentului este aceea de a le oferi copiilor
posibilitatea să socializeze între ei cu ocazia unei
manifestări în care să primeze naturalul, voia buna
şi aerul curat, incursiunea simbolică în lumea basmului şi în tradiţia istorică a zonei.
continuarea în pag. 4
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Comuna Daneș prezentă și
reprezentată la Târgul
Internațional AGRARIA 2013
Printre cei care au trecut pragul la târgul internațional
AGRARIA au fost și 17 persoane din comuna Daneș interesate de agricultură, beneficiari ai proiectului Servicii
de orientare socio-economică
destinate populației agricole
din județul Mureș, finanțat de
Banca Mondială.
continuarea în pag. 4
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Din Stuttgart, o nouă colaboratoare-

ANALIZĂ ŞI OPINIE
Maria Diana Popescu

Olimpienii,
câini fără
stăpân
Bronzaţi şi cu cîteva kilograme în plus,
parlamentarii se întorc din vacanţă în cuiburile de pluş ale palatului, fără chef de
lucru, dar cu aceeaşi poftă de sfadă, deşi în
sertare zac sute de legi ce se vor adoptate de
prin două mii şi ceva. Regionalizarea şi revizuirea Constituţiei sunt nişte gogomănii
mai mari decît Casa Poporului, iar iniţiatorii
nu trebuie priviţi cu umanitate, pentru că
marşează pe împărţirea, ca pe un tort, a naţiunii. Ne aşteptăm la măsuri punitive pentru
următoarea perioadă, şi nu ştiu de ce gîndul
îmi zboară la măsurile luate de proprietarul
unui magazin de cosmetice din China, care
şi-a obligat angajaţii să meargă în patru labe
în public. A motivat el, pentru a le testa capacitatea de rezistenţă. Dacă tot mergeau în
patru labe, de ce nu s-a găsit cineva care să
sară la gîtul patronului şi să-l muşte. În loc
să fie numărate craterele din asfalt sau şcolile
care abia mai stau în picioare în satele româneşti, statisticienii socotesc cât au cheltuit românii de sărbători, cât au cîştigat
marcheturile, câţi hectolitri de vin s-au băut,
câţi români înecaţi cu sarmale sau îmbătaţi
au ajuns la urgenţe. Toate acestea, la vedere,
exagerate, pe ecrane.
Nu vă uitaţi la ce spun televizoarele despre români! Românul ştie să muncească,
ştie să se şi distreze, inteligenţa, cumpătarea
şi omenia fac casă bună cu românul. El a
plătit şi plăteşte cu vârf şi îndesat oalele
sparte de clasa politică şi locul de sub scara
UE. „Statisticienii” ar trebui să insiste mai
mult pe milioanele de euro cheltuite pe
studii de fezabilitate, pe faptul că statul cheltuieşte anual pe drumuri naţionale şi autostrăzi la fel cât a costat Casa Poporului,
deşi ele nu-s decât pe planşete. „Adevăratul
patriot este cel care-şi apără Ţara împotriva
guvernului său” - Mihai Eminescu. Deci, nu
renunţaţi la conştiinţă! Nici la dragostea de
Ţară! Nu renunţaţi la naţiune în favoarea
federalizării confiscătoare! Luptaţi pentru
drepturile şi libertăţile voastre! „Olimpienii”
şi-au dezvoltat o adicţie (practic, un mecanism de dependenţă ca şi la droguri, cofeină,
alcool sau nicotină) pentru dominare şi distrugerea identităţii naţionale, pentru demolarea oricărei industrializări, pentru suprimarea oricărei dezvoltări ştiinţifice, pentru
controlul asupra învăţămîntului şi sănătăţii
şi populaţiei. „Olimpienii” reglează cum vor
scala aparatului mondial de acaparare, roţile
crizei globale şi aşa-zisele măsuri de austeritate sau antiteroriste.
Lucruri noi se întîmplă pe planetă şi în
Ţară. Din mai a intrat în circulaţie noua
bancnotă de 5 euro, a cărei înfăţişare se cosmetizează pentru prima dată. Noul model,
cu elemente superioare de siguranţă, va circula în paralel cu vechea bancnotă pe parcursul următorilor ani, care îşi va păstra însă

valoarea pe termen nelimitat şi va putea fi
preschimbată oricând la băncile centrale
naţionale din zona euro. De pe bancnota de
5 euro, personajul mitologic Europa priveşte
neputincios cum suprafeţe mari de teren
agricol de pe continentul Europa sunt şi vor
fi acaparate de speculatori şi cumpărători
bogaţi, în acelaşi mod ca în ţările aflate în
curs de dezvoltare. Fermierii locali sunt
eliminaţi de pe piaţa tranzacţiilor cu terenuri
agricole de „corporaţii chineze în Bulgaria,
de fonduri suverane bogate şi fonduri speculative din Orientul Mijlociu în România,
de oligarhi din Rusia şi companii imobiliare
specializate în tranzacţii cu terenuri agricole”, cu toţii atraşi de subvenţiile consistente oferite de Politicile Agricole Comune
ale U.E., scrie The Guardian.
Altă bancnotă celebră a lumii îşi va
schimba înfăţişarea cu data de 8 octombrie
2013. Rezerva Federală din SUA a redesenat bancnota de 100 de dolari cu noua „faţă”
a lui Benjamin Franklin. Perioada de înlocuire ar putea fi destul de lungă, având în
vedere că vorbim despre cea mai răspândită
bancnotă. Revenind în Ţară, de la începutul
lunii mai, A.S.F., o altă găselniţă contraproductivă de cheltuit bugetul, a preluat atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România.
Autoritatea pentru Supravegherea Financiară este condusă de 17 barosani purtători
de carnete de partid, cu mandat pe 5 ani. Pe
scurt, ei pot acorda, suspenda sau retrage autorizaţii în domeniul non-bancar, pot controla activitatea pieţei de capital, sectorul
asigurărilor şi cel al pensiilor private, domenii în care se rulează anual, aproximativ 15
miliarde de euro. Pentru efortul lor deosebit
au lefuri de invidiat, la nivelul guvernatorului BNR, adică peste paisprezece mii de
euro lunar. Başca puzderia de birocraţi ai
noului organism, şi ei cu câteva mii de euro
pe lună. De parcă banii noştri ar ieşi ca şuruburile de la strung, fără prea mare efort
sau responsabilitate. O altă mega-afacere, de
unde vor rezulta alţi îmbogăţiţi la minut.
Cum este de pildă şi afacerea de milioane de
euro a câinilor fără stăpîn. Bani încasaţi de
firmele desemnate de primării pentru gestionarea animalelor. Cu toate acestea, mii de
persoane sunt muşcate anual pe străzi. Dacă
n-ar mai fi maidanezii, firmele astea ar mai
primi bani de pomană de la guvern? E contraindicat să-i sterilizeze. După aia ce mai
fac? Cum îşi mai justifică obiectul muncii?
Potrivit unei investigaţii realizate de „Rise
Project”, în marile oraşe din Ţară s-a dezvoltat o industrie subterană a câinilor, controlată de afacerişti controversaţi şi tolerată
de autorităţile locale.

Sărbători religioase
importante din luna Iunie
Inălţarea Domnului - Ziua Eroilor13 iunie 2013
In fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele
Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte praznicul Inălţării Domnului. Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din
anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Inălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Astfel, în toate
bisericile, mănăstirile şi catedralele ortodoxe
din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru
credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea
ţării şi întregirea neamului, se arată într-un comunicat al Patriarhiei.
Evanghelistul Luca spune că Hristos i-a
luat pe ucenicii Sai, i-a dus spre Betania şi
acolo Şi-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat şi

părţit una de cealaltă.
Lunea Sfântului Duh; Drăgaica sau
Sânzienele-24 iunie 2013
In a doua zi după Duminica Pogorârii
Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Duh, a
treia persoană a Sfintei Treimi, precum indică
Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea
Cincizecimii: "Intru această zi, prăznuim pe însuşi Preasfântul şi de viaţă făcătorul şi întru tot
puternicul Duh, Carele este unul din Treime
Dumnezeu...". Insa, în calendarele româneşti
această zi este trecută ca sărbătoare a Sfintei
Treimi. Se pare că această denumire a fost
dată sub influenţa catolică. La catolici, Sfânta
Treime e sărbătorită în prima Duminică după
Rusalii. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de după Rusalii este numită Lunea Sfântului Duh. La sinodul II ecumenic,

pe când îi binecuvânta, S-a depărtat de ei şi Sa înălţat la cer (Luca 24,50-51). Prin aceste
cuvinte nu trebuie să înţelegem că acesta a
fost ultimul act al lui Hristos în lume, El nu
devine absent în creaţie. Inălţarea lui Hristos
nu înseamnă retragerea din creaţie, El continuă sa fie prezent şi lucrător prin Sfântul Duh.
Temei pentru credinţa în Inălţarea lui
Hristos avem şi în Evanghelia lui Marcu, în
versetul 19 din capitolul 16, unde se spune că
Iisus Hristos S-a înălţat la cer şi a şezut de-a
dreapta Tatălui. Astfel, Tatal îl iubeşte pe Fiul
în Sfântul Duh nu doar ca Dumnezeu ci şi ca
om. Prin acesta trebuie să înţelegem că toţi cei
care ne-am unit cu Hristos, devenim părtaşi
la această iubire dumnezeiască.

ţinut în anul 381 la Constantinopol, a fost
respinsă învăţătura lui Macedonie, care afirma
că Sfântul Duh este o "creatură". Aici s-au alcătuit celelalte articole din Crez şi s-a mărturisit că Sfântul Duh purcede din Tatăl şi "este
împreună cu Tatăl şi cu Fiul închinat şi mărit".
In ziua de 24 iunie a fiecarui an bisericesc, Biserica Ortodoxă face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în popor şi
cu denumirea de Drăgaica sau Sânziene.

Rusaliile - Pogorârea Duhului Sfânt 23 iunie 2013
La zece zile dupa Inălţarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, prăznuim
Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută şi sub denumirea de Cincizecime. Ca
vechime, Rusaliile coboară până în veacul
apostolic. In primele secole creştine, praznicul
Cincizecimii era o dublă sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt şi a Inălţării lui Hristos.
In jurul anului 400, cele 2 sărbători s-au des-

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel29 iunie 2013
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi pe 29 iunie, după o perioadă de post,
care variază ca durată, în funcţie de data Sfintelor Paşti.
Din cauza faptului că Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel au fost în temnită pentru că Lau mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului
penitenciar din România. Ei sunt ocrotitori ai
celor lipsiţi de libertate şi din cauza faptului
că cei ajunţi în penitenciare sunt persoane
care au greşit faţăţ de Dumnezeu, precum au
greşit şi ei: Petru S-a lepădat de Hristos, iar
Pavel i-a prigonit pe creştini.
sursa www.crestinortodox.ro
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
„Viaţa
este ţesută
dintr-o pânză de amintiri. Sunt clipe
când omul nutreşte restul zilelor numai din aduceri aminte. Dacă ele sunt frumoase, buzele îi
înfloresc de un surâs dulce, ca zâmbetul trecutului ce întreţine candela licărindă a moşneagului – cu ochii înrouraţi pierduţi în vag, de pe
prispa casei. Dacă amintirile sunt duioase,

PARTEA A DOUA (Capitolul VII)

Anii războiului
Cam tot în timpul când mă ocupam de
prosperarea băncii, şeful tractului bisericesc
tindea la înfiinţarea unei societăţi, „Reuniunea
femeilor”. În calitate de preşedinte al comitetului parohial, am pus bază acestei societăţi în
comuna Daneş, pe baza statutelor ce ne-au fost
trimise de la Sibiu, rămânând secretarul societăţii până în zilele când scriu aceste rânduri.
Relev din fugă un caz de binefacere săvârşit
în timpul cât eram preşedinte al comitetului
parohial. Într-un proces cu Aurel Axente,
antreprenorul caselor parohiale şi al şcoalei, am
susţinut cu râvnă cauza bisericii, salvând o
cheltuială de 2000 coroane.
În anii aceştia, nu lăsam în lâncezire nici
societatea tinerimei, despre care am amintit
mai sus. Pregăteam serbări şcolare şi din venitul lor, ba cu ceva din amenzile şcolare, am
sporit biblioteca populară cu vreo 260 volume.
Activitatea mea mă făcuse cunoscut împrejurimilor şi-mi câştigase simpatie în satele
vecine. În 1913, înainte de Sf. Sărbători ale
Crăciunului, sinodul parohial din Andrafalăul
român (Săcel), tractul Sighişoara, trimise o
deputaţiune de doi membri ai sinodului la
mine acasă, cu propunerea şi stăruinţă călduroasă de-a primi să fiu păstorul sufletesc al
acelei comune bisericeşti. M-am decis cu greu
la acest lucru, din pricina ocupaţiunilor ce mă
ţintuiau în comuna mea natală; aşa că în anul
următor, în ziua de cei trei sfinţi (30 ian.), mam prezentat în comuna sus-arătată ca să
cunosc în ce situaţie mă arunc, precum şi oamenii din comună. De altfel, eu nu eram străin
de popor, mă cunoşteau bine de când fusesem
învăţător în Vidacut (1897/98), satele fiind
aşezate alături.
Mi-au plăcut şi oamenii şi satul şi
hotărându-mă definitiv a le fi preot, am înaintat o rugare la P. V.C.A., în legătură şi cu sinodul comunei, ca să fiu hirotonit. P. V. C. A.
mi-a respins cererea, numind administrator
parohial în comună pe protopresbiterul pensionar al Lugoşului, Titu Gheaja, dar mi-a
promis, punând şi în referat, ca în feriile de vară
să-mi aleg o parohie corespunzătoare şi voi fi
sigur întărit.
Propuneri pentru preot mai avusesem de
la multe parohii până atunci. În anul 1897, în
Vidacutul român, rămăsese vacantă parohia şi
poporul mă chemă pe mine în fruntea parohiei, ceiace n-am primit, fiindcă mă gândeam
să-mi termin şcoala şi să mă duc în satul meu.
În 1901/902, am fost chemat la parohia
Hosman, tractul Avrig, iar în 1907/908, comuna Felţa dezlipindu-se de matera Criş, deveni materă în tractul Sighişoara; am primit
nenumărate delegaţiuni din partea sinodului
parohial şi din comună destule insistenţe ca să
le fiu paroh.
Cu toate că aveam destule însuşiri de a fi
un bun preot, fiind dotat cu o voce puternică
de bariton şi simţind o deosebită plăcere să
cânt bisericeşte (pe când eram elev al semi-

Însemnări din viaţă
pieptul tresaltă într-un suspin uşurător.
Faptele omului nu sunt trecătoare. Umbra
lor se repetă şi împacă, sau mustră cugetul; iar
în clipa morţii oglinda întregii vieţi ţi se arată
şi priveşti în ea ca într-un gând adânc. Poţi
muri râzând, de-ţi surâde trecutul, sau mori
strâmbând buzele în spasme desperate dacă
faptele urâte ţi se arată cu sila în toată ciudăţenia lor. Şi pe mormântul omului, oricât de singuratec ar fi, cresc câteodată flori, nu sădite de
mână omenească, ci aduse de vântul primă-

verii dintr-o neştiută grădină şi un glas misteric îngână în serile senine numele celui apus.
Iar în cavoul bogatului, care a alungat văduva săracă în timpul iernii afară din casă pe
drumul înzăpezit, cresc numai spini şi se adăpostesc stranii vietăţi.
N-am scris aceste rânduri pentru cei ce se
ocupă cu literatura, n-am aceste pretenţii, dar
am scuturat pe paginile mute creanga amintirilor mele, legate strâns de ce s-a făcut de bine
în comuna Daneş, în câteva zeci de ani.

narului Andreian, cursul II şi III, eram conducător de strană, în strana stângă de la
mitropolie), cu toate că-mi ardea sufletul de
dorinţa de a sluji altarul Domnului, mai ales că
fusesem crescut de mic în sentimente
evlavioase, împrejurările nu mă lăsau a mă
desparte de satul meu, unde era mama şi
bunica amândouă văduve, fără alt sprijin de
bătrâneţe decât al meu şi deci n-am primit
niciuna din propunerile enumerate mai sus. Şi
apoi comunele ce mi se ofereau a le fi preot
erau mici, nu puteam găsi în ele teren de
muncă aşa cum eram deprins şi mă gândeam
să nu pierd nici funcţiunea de învăţător care
oricât asigura o pensioară la bătrâneţe. În ul-

însă, la care îmi îndreptam totdeauna gândul,
avuse grije de mine. În timpul convoiului de
suferinţi prin care trecusem, cererea mea
înaintată către P. V. C. se rezolvi în mod favorbil
şi rezultatul venise chiar acasă. Când am aflat,
am intervenit imediat printr-o rugare către
regimentul de care aparţineam, arătând situaţia şi printr-un ordin de zi cu N°.8 am fost
eliberat din armată pentru totdeauna. În ziua
de 28 decemvrie 1914 st.[il] v.[echi], adică la
10 ianuarie st.[il] n.[nou], a patra zi după
naşterea Domnului, mă întorceam din miliţie
slab prăpădit, pentru a începe o nouă viaţă,
deşi ştiam că pe viitor mi se cerea o muncă
dublă. Îmi rămăsese acum să depun examenul

Sibiu, în 30 Iuliu 1891, Erofteiu Kristea, corporal, K. ü. k.Inf.teru
Regiment N° 31 2 Feld compagnie (Eroftei Cristea, la dreapta, e bunicul
dinspre mama al lui Cornel Regman), la varsta de 24 de ani
timul timp, mi s-a propus parohia comunei
Băcia, din tractul Deva, prin secretarul consistorial Dr. Gh. Proca.
Dar în anul 1914 se încep alte suferinţi.
Focul ce ardea înăbuşit în întreaga Europa
izbucni şi în ziua de 4 august 1914 am fost mobilizat la reg.[imentul] de glotaşi din Braşov.
De aici am plecat cu batalionul de etape
(Hádtap záslóaly) pe frontul galiţian, unde
aveam adversari pe ruşi. În noiembrie 1914
am luat parte la luptele ce s-au dat cu ruşii.
Timpul răcindu-se, lutul jilav din tranşee, mizeria războiului în genere, au influenţat asupra
fizicului istovit de muncă şi am căzut bolnav.
M-au instalat în spitalul Kuti, din Galiţia.
Mişcările frontului determinară schimbarea
spitalului şi m-au trecut cu alţi răniţi în Bucovina, la Câmpul Lung [Câmpulung], iar de
acolo la Braşov.
Trecuseră 10 săptămâni de la căderea în
boală şi tot atâtea de grele peripeţii, când viaţa
nu-mi era garantată din clipă în clipă. Slăbisem
mult şi eram neapt pentru luptă, cu toate acestea trebuia să mă întorc pe front. Bunul D-zeu

de calificaţiune preoţească la Sibiu.
Pentru acest scop, m-am îndreptat spre
Sibiu în ziua de 31 dec.[embrie] 1914 st. v. La
2 ian.[uarie] 1915, am depus examenul cerut
luându-l cu succes, la 3 ale aceleaşi luni am fost
hirotonit diacon, iar la 4 presbiter.
Făcut preot, trebuia să mă gândesc la noua
însărcinare ce aveam de îndeplinit. Totul ar fi
fost mai uşor dacă aş fi fost numai preot, dar
nu uitasem că sunt şi învăţător, mai cu seamă
că nu eram în acelaşi sat. Dorul de muncă nu
m-a părăsit niciodată şi reînsufleţit de un ideal
frumos, în Dumineca Floriilor 1915, am fost
introdus în parohia Băcia, ca administrator
parohial.
Mai în urmă, devenind vacantă şi parohia
din Felţa, tractul Sighişoara, parohienii de
acolo, în inima cărora intrasem de mult, au
cerut cu insistenţă de la P. V. C. să fiu trimis în
comuna lor ca administrator parohial definitiv.
Situaţia şcolii din Daneş încă era destul de
grea. Rămăsesem singurul învăţător, ceilalţi
fiind mobilizaţi. Se punea dar problema dacă
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Cetind, prietinii îşi vor aduce cu drag aminte de mine, tovarăşii de muncă de noi, iar
dacă am avut şi răuvoitori în strădania ce am
depus pentru ridicarea comunei noastre, a tuturor celor ce-am primit în sânul ei desmerdările copilăriei, poate că măcar acum vor
arunca un văl de înfrăţire asupra umbrei care
s-a dus, iar pentru generaţiile ce vin după noi,
poate le va servi de exemplu.
De unde m-am oprit eu, las în grija timpului de a merge mai departe.
Daneş, în Februarie 1931.
Pompiliu E. Constantin
pot servi şi în Felţa în postul unde mă chemau
parohienii. Pe atunci parohia Felţa număra la
210 suflete; comuna se afla la o depărtare de
10 km. de Daneş. Nu era dar lucru imposibil
să pot satisface şi această parohie şi să rămân
învăţător în Daneş. Tot aşa a cugetat şi I. P. S.
Arh. şi Mitropolitul Ion Meţianu şi mă propuse pentru numire, eu primind cu plăcere.
Cât priveşte despre situaţia materială,
rămâneam cu leafa de înv.[ăţător], iar ce luam
de la parohie de abia îmi ajungea cu transportul.
În ziua de 28 August 1915 st. v., am luat pe
seamă funcţiunea de administrator parohial al
parohiei Felţa, condiţia fiind ca reşedinţa sămi rămână în Daneş.
Aci mi se deschise altă cale de muncă.
Parohia Felţa zăcea în cea mai neagră mizerie.
Se resimţea lipsa de fonduri. După oarecari
stăruinţe am pus bazele unei fondaţiuni
botezată de parohieni cu numele meu „Pompiliu E. Constantin”, cu literele fundaţionale
„creşterea tinerimii”. S-a pus bază acestei fondaţiuni în 1915, 100 coroane, iar în 31 Dec.
1920 fondul avea 1900 coroane, excluzânduse cheltuielile făcute.
Furtuna vremii aducea desfăşurarea unei
noi şi îngrozitoare tragedii. Pe la jumătatea
lunei august 1916, drapelul tricolor se înălţase
pe culmea Carpaţilor, cerând drepturile sângelui unui neam trăit de veacuri sub presiunea
străină. Auzeam parcă un cântec de avânt prin
văgăunile Carpaţilor, când în noaptea de 15
august, începând declinul soartei naţiunii
româneşti, soldaţii de dincolo, urmaşi ai bravilor veterani de altădată, treceau în marşuri vii
în ţara Ardealului, cuibul strămoşesc al vechilor înaintaşi.
Odată cu intrarea în Ardeal a fraţilor de
dincolo, pentru noi cei cari îi aşteptam de mult
urmară zile de exil. Am fost ridicat împreună
cu alţi camarazi, internat în comitatul Sopran,
comuna Ciava, unde m-am chinuit, rugândumă la D-zeu pentru paza celor de acasă şi pentru victoria armatei româneşti, până la 30 Iunie
1917.
Adus în Daneş, am fost pus tot sub
supraveghere până la 10 dec. 1917, iar de acolo
în puşcărie până la 10 Martie 1918, de unde
m-au adus iarăşi în Daneş, până la 1 decembrie
1918, când a izbucnit revoluţia.
Am îndurat cu bărbăţie toate persecuţiunile asupritorilor, pentru că simţul meu de bun
român mă întărea şi rămâneam nepăsător la
ameninţările cu chinuri şi moarte ale ungurilor
cari observându-mi înclinaţiunile către românism, mă numeau Veszedelmes olàh (român
periculos).
Veni şi timpul aşteptat de veacuri şi steaua
biruinţei răsări pe ceriul senin al patriei unite.
O nouă viaţă începe de acum, o nouă dorinţă
de a mă încălzi la razele soarelui în ţară liberă
şi de a mai jertfi puterile rămase încă pentru a
pune şi eu o mică peatră la zidul ce însemna altarul patriei. Îmi treceau rând pe rând amintiri
din zile amare, când îngânam în surdină câte o
doină românescă, ferindu-ne să nu fim auziţi
şi când lacrimile nădejdii înfloreau în colţul
ochilor.
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Festivalul Copiilor - Daneş 2013
La iniţiativa senatorului Akos
Daniel Mora şi a lui Marius
Ichim, directorul festivalului,
s-a demarat prima acţiune
menită a avea caracter judeţean
în ceea ce priveşte o sărbătoare
a copiilor.
Proiectul privind desfăşurarea acestui
eveniment extraordinar la Daneş a fost determinat de dorinţa organizatorilor de a le

PROGRAMUL FESTIVALULUI
SÂMBĂTĂ 8 IUNIE 2013
11,30 - 12,00 FANFARA DIN SIGHISOARA -muzica de fanfară și promenadă
12,00 - 12,15 DESCHIDEREA FESTIVALULUI - ALOCUȚIUNI
12,15 - 13,30 GALA PREMIANTILOR
Isi vor premia performerii primarii din:
Atintis, Viisoara, Vanatori, Zagar, Ludus,
Sighisoara
13,30 - 13,50 Scoala GimnazialăViișoara
Șezătoare, Petca Marinela.
13,52 - 14,00 Scoala Gimnazială Viișoara, Dans modern, Petca Marinela
14,00 - 14,08 Ansamblul Mugurelul
Atintis, Joc Popular, Nicu Bolog
14,10 - 14,16 Sc. Gimnaziala ,,Petre N.
Popescu Vînători, Grup vocal Chit Chit

oferi copiilor un program atractiv de
recreere într-un spaţiu natural, rural şi istoric, dar în acelaşi timp racordat la modernitate printr-o infrastructură accesibilă.
Ideea de ansamblu a evenimentului este
aceea de a le oferi copiilor posibilitatea să
socializeze între ei cu ocazia unei manifestări în care să primeze naturalul, voia
buna şi aerul curat, recreerea educativă, incursiunea simbolică în lumea basmului şi
în tradiţia istorică a zonei, toate într-o perfectă armonie cu modernitatea şi prefe-

rinţele de top ale copiilor, aşa cum se poate
vedea în programul festivalului.
Produsele care se vor vinde în cadrul
festivalului vor fi bio, cât mai naturale tocmai pentru a se promova un stil de alimentaţie sănătos. Copiii trebuie să înveţe să
apreciezeprodusele naturale ale producătorilor locali, să uite că fac parte, măcar
pentru două zile, din generaţia fast-food. Se
va încerca, pe cât posibil, limitarea consumului de băuturi acidulate tip cola şi vom
încuraja, spre exemplu, consumul de sucuri

naturale cum este şi acel minunat suc de
mere de la Batoş.
“În aceste două zile, la Daneş, vom putea
simţi din nou copilăria sub toate formele ei,
vom redescoperi apropierea de natură şi joaca
în aer liber. Vom uita de telefoane, laptopuri
sau tablete, ne vom încărca cu energie în mijlocul naturii. Eu unul, voi lăsa politica deoparte şi, pentru două zile, voi fi doar
SENATORUL COPIILOR!” a declarat
Akos Daniel Mora.

Band, inv. Cătană Raluca
14,17 - 14,22 Ans. Folcloric TÂRNAVA
Vînători, Joc popular fecioresc, Todoran
Vasile Ioan
14,23 - 14,30 Ans. Folcloric TÂRNAVA
Vînători, Solist vocal, Todoran Vasile Ioan
14,30 -14,35 Ans. Folcloric TÂRNAVA
Vînători, joc de fete, Todoran Vasile Ioan
14,35 - 14,40 Ans. Folcloric TÂRNAVA
Vînători, Solist vocal, Todoran Vasile Ioan
14,40 - 14,45 Sc. Gimnaziala ,,Petre N.
Popescu Vînători, Recitare, inv. Cătană
Raluca
14,45 - 14,50 Ans. Folcloric TÂRNAVA
Vînători, joc mixt, Todoran Vasile Ioan
14,50 - 14,55 Sc. Gimnaziala ,,Petre N.
Popescu Vînători, Dans modern, inv. Cătană
Raluca
14,56 - 15,00 Ans. Folcloric TÂRNAVA
Vînători, joc popular, Todoran Vasile Ioan

15,05 - 15,30 Șuteu Liana Zagăr, Solistă
de muzică ușoară, Alex
15,30 - 15,40 Trupa K-Boom club coop.
Sighisoara, Dans modern
15,40 - 15,47 Cloțan Andrei (VI B) Sc.
gimn.Radu Popa Sighisoara, Monolog
15,48 - 15,55 Șmit Veronica Sc. gimn.
Radu Popa, Sighisoara, Recitare
15,56 - 16,02 Trupa Diamonds Sc.
Gimn Radu Popa Sighisoara, Dans modern
16,02 - 16,05 Trupa Bobite de rouă
Sc.Gimn. Radu Popa Sighisoara, Dans modern
16,05 - 16,10 Trupa Bobite de rouă Sc.
Gimn. Radu Popa Sighisoara, Cântec
16,10 - 16,40 Mădălina Țuțui, invitată,
Folk
16,41 - 16,50 Ansamblul Transilvania
Luduș, Joc Popular, Nelu Mihășan
16,50 - 16,57 Trupa APOLLO Luduș,
Dans de societate, Mihai Bente
16,58 - 17,05 Ansamblul Transilvania
LUDUS, Joc Popular, Nelu Mihășan
17,10 - 17,18 Ans. Plaiuri Ardelene
Sighisoara, Joc popular de pe Somes, Cătălin
Viorel Răduț
17,20 - 17,30 Ans. Plaiuri Ardelene
Sighisoara, Solist vocal
17,30 - 17,40 Ans. Plaiuri Ardelene
Sighisoara, Joc Popular, Cătălin Viorel Răduț
17,40 - 18,00 Pregătirea scenei pentru
demonstrația de gimnastică
18,00 - 18,30 Demonstrații de gimnastică
18,30 - 19,00 Proba de sunet ptr. Anamaria
19,00 - 19,45 Valentin Dinu
19,50 - 20,35 LaLa Band Alina Irimia
20,40 - 21,40 Anamaria - Lansare lampioane

13,50 - 13,55 Debora Niste, Seleuș
Daneș, Solist muz pop, inv. Stefan Costea
13,55 - 14,00 Debora Niste, Seleuș
Daneș, Solist vocal muz pop, inv. Stefan
Costea
14,00 - 14,10 Iliuță Trif, Asoc. Tara Cantecelor mele, Daneș, Solist muz pop, inv. Stefan Costea
14,10 - 14,20 Chivuță Trif, Asoc. Tara
Cantecelor mele, Daneș, Solist muz pop, inv.
Stefan Coste
14,20 - 14,30 SC ,,Cornel Regman,,
Daneș, Dans popular, Gaspar Ana
14,30 - 14,40 Scoala Criș Daneș, Grup
vocal, Moldovan Elena
14,40 - 14,45 SC ,,Cornel Regman,,
Daneș, Dans țigănesc, Doina Medeșan
14,45 - 14,55 Ans. JUNII TÂRNAVELOR Târnăveni, joc popular romanesc,
Vasile Trâmbițaș
14,55 - 15,10 Gimnaziul Traian Târnăveni, joc popular maghiar, Iosif Fodor
15,10 - 15,18 Ans. JUNII TÂRNAVELOR Târnăveni, joc popular romanesc,
Vasile Trâmbițaș
15,20 - 15,40 Jocuri Tigănești Băgaciu,
joc pop. țigănesc
15,40 - 15,45 TRUPA UNIQUE Palatul Copiilor Tg Mures, Dans modern
15,45 - 15,52 ALLEGRETO Palatul
Copiilor Tg Mures, Grup vocal
15,52 - 15,55 Carmina Cotfas, Palatul
Copiilor Tg Mures, Solo voce
15,55 - 16,00 DANS
TEMATIC,
Palatul Copiilor Tg Mures, Dans tematic
16,00 - 16,05 Duet Denisa, Cotfas Carmina Palatul Copiilor Tg Mures
16,05 - 16,15 Ans. Floare Albastra, Albesti, Grup vocal, Vlad Daniela
16,15 - 16,20 DANS TEMATIC, Palatul Copiilor Tg Mures, Dans tematic
16,20 - 16,25 Saxon Adriana Ioana, Albesti, solo populara
16,25 - 16,35 Ștefania Pârlea, Albesti,
solo populara
16,40 - 17,10 Mădălina Țuțui, invitată
17,10 - 17,30 Ans. Ardealul Luduș, joc
popular romanesc, Mariana si Petrica Pop
17,30 - 18,00 Ans. Românașul, Albesti,
joc si cantec, Zaharie Stoian
18,00 - 18,30 Demonstrații de gimnastică
18,30 - 19,00 Denisa Călușer invitată
19,00 - 19,50 SORE - Lala Band
19,55 - 20,50 Antonia
LANSARE DE LAMPIOANE
Inchiderea festivalului

DUMINICĂ 9 IUNIE 2013
11,30 - 12,00 FANFARA ARMONIA
DIN TÂRNĂVENI -mini concert DIRIJOR
VILLI HALMET
12,00 - 13,30 GALA PREMIANTILOR
Isi vor premia performerii primarii din:
Albesti, Băgaciu, Tîrnăveni, Nadeș, Saschiz,
Daneș
13,30 - 13,40 Sc. gimnazială ,,O inspecție,, Seleuș Daneș, Teatru, Secetă
Viorica
13,40 - 13,45 Iulia Niste, Seleuș Daneș,
Solist vocal muz pop, inv. Stefan Costea
13,45 - 13,50 Iulia Niste, Seleuș Daneș,
Solist vocal muz usoara, inv. Stefan Costea

Bliletele se găsesc la Primăria Comunei Daneş, Magazinul Mare şi
Librăriile Hyperion şi Filantropia Sighişoara
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Nicolae Mosora:
”Daneşul promite un
festival de neuitat”
Gazda Festivalului judeţean al Copiilor,
comuna Daneş, vrea să ofere celor care vor
veni la eveniment cele mai bune condiţii.
Primarul Nicolae Mosora s-a implicat activ
în organizarea festivalului şi îi aşteaptă atât
pe participanţi cât şi pe spectatori cu ce are
mai bun localitatea sa.
Reporter: Cum a aparut ideea organizarii acestui eveniment inedit?
Nicolae Mosora: Suntem o comună frumoasă, aflată într-un cadru natural pitoresc.
Avem râuri curate, păduri seculare, câmpuri fertile, pajişti mănoase. Cei din Daneş sunt oameni
harnici, care au pus munca şi seriozitatea mereu
înainte de toate. Totuşi, fiecare dintre noi are
nevoie câteodată de un moment de relaxare, de
clipe cu voie bună. În momentul în care s-a pus
problema organizării unui Festival al copiilor
am fost cel dintâi care a oferit spaţiul şi condiţiile
necesare desfaşurării acestuia. De acolo totul a
mers de la sine şi iată avem Festivalul de la
Daneş foarte aproape.
Rep.: Cu ce vine administraţia locală din
Daneş la Festival?

N.M.: În primul rând oferim tot ce
înseamnă teren, apă, canalizare, curent electric,
adică esenţialul pentru desfăşurarea unui astfel
de eveniment. Mai apoi am participat cu o sumă
la bugetul Festivalului, mai ales că suntem
parteneri şi gazdă. Venim cu micii noştri artişti
care vor concerta pe scena festivalului, cu premianţii şi olimpicii care au avut rezultate foarte
bune la învăţătură. Nu în ultimul rând, participăm cu suflet şi daruire, adică cu ingredientele
oricărui eveniment de succes.
Rep.: Care ar fi soluţiile pentru dezvoltarea acestei zone cu o asemenea conotaţie istorică?
N.M.: Ne aflăm în apropierea Cetaţii
Sighişoara, oraş unic în lume protejat UNESCO şi vizitat de zeci de mii de turişti din toata
lumea. Avem de oferit tradiţiile noastre, peisajul
şi cultura tipic transilvană, pe care mulţi turişti
ar vrea să o descopere. Dupa cum vedeţi, capete
încoronate ale unora dintre cele mai puternice
ţări din Europa sunt interesate de zona noastră,
avem castele, monumente istorice, legende care
atrag oameni din toata lumea. Din acest motiv

am ţinut neapărat ca acest Festival să se ţină la
Daneş şi nu altundeva. Pentru că avem nevoie
ca pe viitor, tinerilor şi copiilor noştri, să le
rămână numele acestei comune în minte cu ceva
pozitiv. Cred că doar noi, localnicii, putem să
dezvoltăm cu adevărat durabil aceasta zonă.
Rep.: Cine ar mai trebui felicitat pentru
aceasta iniţiativă?

N.M.: Iniţiatorii şi organizatorii principali
ai Festivalului şi senatorul Akos Daniel Mora,
consilierul său Marius Ichim care a dat naştere
conceptului, colaboratorilor lor de la biroul senatorial. Să nu uităm primăriile care s-au asociat
în ”Vatra Saşilor”, pentru a readuce zonei noastre prosperitatea şi de ce nu mareţia de altădată.

Papuşi, accesorii, face painting, totul handmade la Daneş
Un înţelept spunea că oamenii nu încetează să se mai joace pentru că îmbătrânesc, ci îmbătrânesc pentru că încetează să
se mai joace. Nedorind să îmbătrânească
prea curând, membrii comunităţii creative
hands iau acest citat foarte în serios! Aceştia, deşi de acum „oameni mari”, continuă să
se joace: cu nasturi, ac şi aţă, foarfeci, hârtii,
lipici, sau orice alte materiale le stârnesc interesul. Astfel, ei creează produse originale,
frumoase şi de calitate, de care cu siguranţă
n-ai văzut în magazine.
Dar ce este această comunitate şi cu ce
se ocupă ea? Fondat abia anul trecut, creative hands (da, da, se scrie cu litere mici!)
este un grup de artizani moderni uniţi de
pasiunea de a crea. În prezent, grupul are 15
membri activi pe care, împreună cu cei
aproape 60 de colaboratori externi, îi poţi
găsi la târgurile organizate periodic în Târgu
Mureş şi în împrejurimi. Aceştia sunt foarte
activi şi plănuiesc tot timpul câte o activitate
nouă care să contribuie la o comunitate locală mai curată, mai frumoasă, mai ecolog-

ică şi mai creativă. Printre acestea se numără atelierele de creaţie gratuite organizate
pentru copii în fiecare sâmbătă la libraria
Diverta din Mureş Mall. Acolo, copiii pot

librărie se însufleţeşte de râsetele copiilor
curioşi veniţi să afle „cum se face”, să-şi facă
prieteni de vârstă apropiată, să-şi stimuleze
creativitatea şi îndemânarea şi, uneori, să se

învăţa cum sa-şi confecţioneze singuri felicitări, puşculiţe, jucării, accesorii şi multe altele. În fiecare sâmbătă, atmosfera din

murdărească de vopsea din cap până în picioare!
Creaţiile membrilor creative hands pot

fi admirate şi comandate din albumele de
fotografii pe care fiecare membru le expune
pe pagina de Facebook a grupului, http://
www.facebook.com/creative.hands.ms. Tot
pe această pagină, creative hands organizează periodic concursuri la care premiile
sunt, desigur, produse făcute de mâna.
Dar comunitatea are şi planuri mari de
viitor. Pentru perioada 8-9 iunie, creative
hands pregăteşte un stand la Festivalul
Judeţean al Copilului de la Daneş unde
copiii vor fi aşteptaţi cu produse create special pentru ei, precum şi cu ateliere de
creaţie, pictură pe faţă şi alte suprize inedite.
Dacă toate acestea v-au făcut cel puţin
un pic curioşi, accesaţi pagina de Facebook
a creative hands sau scrieţi la adresa creativehands.ms@gmail.com. Dacă asta nu vă
satisface pe deplin curiozitatea, sunteţi invitaţi la Daneş, pentru a face cunoştinţă cu
posesoarele mânuţelor creative şi a învăţa
ceva nou şi distractiv de la ele.
Materiale realizate cu
sprijinul organizatorilor
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Şcoala „altfel”:
popas cultural
la Daneş
Prilej cum nu se poate mai bun de a vedea
la fața locului lucruri despre care doar auziseră, excursia făcută în cadrul săptămânii
„şcoala altfel” de un grup de elevi de la
Colegiul Național Unirea din Târgu-Mureș a
devenit aventură a cunoașterii, grație strădaniei unor oameni de a păstra memoria
locului și de a nu lăsa pradă timpului lucruri
care atestă forța spiritului.
Dimineața în care ne-am oprit la Daneș ‒
2 aprilie 2013 ‒ s-a dovedit dintru început
generoasă, cu atmosferă de poveste, un loc
scăldat în soare și cu oameni primitori; era
primul nostru popas, al celor treizeci de elevi
târgumureșeni, însoțiți, alături de mine, de
profesorii Teodora Boar și Marius Marin, din
drumul către Cetatea Sighișoarei. Era șansa
unei zile nesperat de însorite, într-un aprilie
care s-a dovedit capricios, cu ploi și vânt.
Urma să vizităm mai întâi Gimnaziul care
poartă numele scriitorului Cornel Regman şi
apoi, la numărul 111, casa natală a acestuia,
activitate pregătită anterior, în clasă.
De obicei, raportarea elevilor la tot ceea
ce înseamnă personalități culturale se face cu
o deferență care presupune o inevitabilă distanță, ca și cum cărturarii ar aparține altei
lumi... Am încercat, în calitate de profesor de
limba română şi diriginte, să fac un pas care să
modifice percepția copilului care primea informații despre criticul şi istoricul Cornel
Regman; pentru că vârsta lor (14 ani) nu este
încă propice unor informații de natură strict
filologică, privitoare la importanța și rolul
jucat de personalitatea criticului în ansamblul
literaturii române din a doua jumătate a secolului XX, am încercat o abordare ce să permită
apropierea și înțelegerea pe alte căi.
Astfel, am solicitat sprijinul familiei criticului: fiului, profesorul Ștefăniță Regman, din
Franța, precum și al soției, doamna Zorina
Regman, profesoară pensionară, de la București, pentru a media în mod firesc demersul nostru cognitiv. Așa s-a întâmplat că elevii
din clasa a VII-a A de la C. N. Unirea au avut
surpriza şi bucuria de a primi o misivă de la
Paris, chiar din partea fiului criticului! Într-un
stil familiar, din care răzbate căldura omului
obișnuit să comunice firesc și direct, Ștefăniță
Regman le transmite elevilor gânduri bune și
urări de excursie frumoasă. Elevii au primit și
un fragment de jurnal „dăneşean” de pe vremea când profesorul din Paris era și dânsul în
clasa aVII-a, elev la Liceul Spiru Haret din București (în a cărui revistă a fost publicat).
Gheața odată spartă, iar mesajul primit
reprezentând o punte către sufletul copiilor,
lucrurile și-au urmat cursul firesc: am vizionat
în clasă o emisiune a televiziunii sighişorene
cu ocazia inaugurării, în 2007, a plăcii comemorative de pe casa memorială (neoficial)
Cornel Regman și am ascultat împreună cuvintele pline de miez ale unei Doamne de poveste, Zorina Regman, care a evocat cu
tandrețe și cu înțelegere rolul de tată și de soț
al criticului plecat la cele veșnice în 1999. Era
o nouă perspectivă, din care elevii au perceput
figura unui om de cultură total diferită de
aceea, seacă, pe care o propun datele dintr-un
dicționar sau dintr-un compendiu: cuvintele

DIVERSE
fiului și ale soției conturaseră nu o abstracțiune, ci un om adevărat, complex, pentru care
valorile familiale fuseseră la fel de importante
ca şi opera.
Vizita noastră la Daneș a început la Gimnaziul Cornel Regman, unde ne-a condus cu
bunăvoință domnul profesor dr. Marius Iosif,
devenit ghid competent pentru aspectele de
istorie și de cultură ale localității. Lucrurile pe
care le-am aflat s-au constituit pentru noi în
adevărate repere informative: Prima școală în
Daneș, cea a comunității germane, e atestată încă
de la 1488, iar şcoala românească la 1800, deși
era mult mai veche. Dăneșenii, care dobândiseră
drepturi de oameni liberi, erau conștienți de necesitatea școlii în comuna lor. O primă școală a
funcționat pe lângă biserică, iar a doua în clădirea încare mai apoi a funcționat Poșta. Aici a învățat viitorul critic, Cornel Regman, pe care
părinții săi îl vor trimite să urmeze liceul la
„Gheorghe Barițiu”, în Cluj. Consilier al Primăriei, tatăl său, Ioan Regman se implică cu seriozitate, împreună cu ceilalți consilieri și
primarul, în construirea la 1933 a actualei școli,
o școală după standarde moderne și care impresionează prin poziția şi frumusețea ei. Chiar
anul acesta a fost renovată.
Am întâlnit la gimnaziu săli curate și luminoase, clase cu dotări moderne, pline de materiale didactice și am avut parte de o primire
frumoasă din partea doamnei director Maria
Moldovan, precum și a cadrelor didactice.
Ne-a impresionat modul în care în această
unitate se încearcă păstrarea și cultivarea tradițiilor autentice, deoarece într-una din săli

O poveste ce pare absolut incredibilă, dar
foarte, foarte adevărată. Eram un copil destul
de mărişor dat pe mai mult timp la bunicul
Ambrozie Dâlbea din Daneş (noi locuind în
Laslea). … Bunicul Ambrozie - cum spuneam
şi într-un text anterior - a lucrat mulţi ani în
America, astfel că, după război erau siguri că
americanii nu ne-au lasat de izbelişte, pe mâna
ruşilor. În consecinţă, că şi luptătorii anticomunişti din munţi, erau convinşi că, de la o zi
la alta trebuie să apară … Dar bunicul nu mai
avea răbdare şi pleca să urce hula Sighişoarei
pentru a vedea dacă nu sosesc. Azi aşa, mâine,
aşa, bunicul îşi rupea încălţările tot urcând şi

coborând dealul Hulei dinspre Sighişoara, dar
… nimic ... Din această pricină bunicul, parcă
simiţind ce avea să ne aducă comunismul, a devenit tot mai închis la vorbă, tot mai posomorât. A considerat atunci că americanii i-au
înşelat buna credinţă şi nu ştia că Churchill,
premierul Angliei, ne-a vândut ruşilor pentru
a avea ei mână liberă în Balcani … Deh! Politica…
Nota. Şi totuşi, după peste 75 de ani au
venit americanii şi s-au instalat la Deveselu
pentru a realiza scutul antirachetă şi eventual
să ne apere.
Virgil Lazăr

Deși ajunsese un critic foarte respectat, un intelectual important, Cornel Regman a rămas înrădăcinat sufletește în Daneș unde a și dorit să
fie înmormântat.
Am întâlnit patina timpului peste tot, de
la mobilierul autentic, din secolul XIX, caracteristic caselor de țărani fruntaşi: mese,
„coastăne” şi dulapuri masive, lăzi de zestre,
sobe de teracotă, tipica mașină de cusut

există un război de țesut despre care am aflat
că este funcțional și că o femeie din sat vine și
lucrează din când în când.
La Casa memorială Cornel Regman oficiile de gazdă le-a făcut din nou același implicat
și energic profesor dr. Marius Iosif, a cărui
alocuțiune a fost nu numai plină de informații, ci și încărcată de har: Ceea ce vedeți aici
nu e doar materie, ci e spirit, e visul unor oameni
pentru care învățătura fiilor lor era ceva foarte
important, deși ei erau simpli țărani. Victoria
Regman, mama criticului, era însă o femeie
foarte inteligentă și, deși nu putuse să devină învățătoare, citea Stendhal, Tolstoi, Dostoievski.
Era numită în sat „Vinăreasa” pentru că făcea
vin pe care îl vindea pentru a-și întreține cei trei
copii la școli. Pentru mine e aici un simbol
arghezian al „cuvintelor potrivite”, născute din
anonimia lumii țărănești.
Și aici este spirit, în această modestă casă de
țară în care s-a născut și a copilărit criticul și istoricul literar Cornel Regman. În fiecare an, el
avea să se întoarcă împreună cu familia pentru
a petrece câteva săptămăni în casa părintească.

Singer de la începutul sec. XX, zugrăveli bine
conservate la biblioteca in care sunt expuse
cărțile lui Cornel Regman, 14 volume de critică şi istorie literară, unul de aforisme şi două
monografii, fotografii şi documente. Mesele
sunt acoperite de frumoase țesături ale Victoriei, realizate în casă la un lung război de țesut
(demontat). Casa, construcție din sec. XIX, a
fost păstrată așa cum a rămas de la Victoria
Regman (1900-1991), mamă a trei fii care sau remarcat pe plan național: Cornel, scriitorul, Eroftei, inginer constructor de hidrocentrale şi Ioan, jurist şi poet.
Multe din informațiile pe care le-am mai
obținut despre casă și acareturi provin tot de
la familia criticului, actualii proprietari. Zisă
şi „Casa Regmănoaiei”, casa memorială „Cornel Regman” este compusă din două corpuri:
casa şi căsuța, cu bucătăria, construite fiecare
pe câte o pivniță, una de fructe şi legume şi
alta în care se țineau butoaiele cu vin, două
curți acoperite cu viță de vie, o șură mare în
care se afla şi grajdul, apoi grădina cu pomi
bătrâni. În bucătărie s-au păstrat un vechi cup-

tor de pâine, precum şi unul de săpun. În a
doua curte, se află șopronul, care adăposteşte
un impresionant teasc de la 1863. Am aflat că
familia Regman se află în tratative cu Muzeul
Civilizației Populare Tradiționale ASTRA,
din Dumbrava Sibiului, realmente interesat
de achiziționarea întregului ansamblu („şopru” şi teasc, sau kelter). Să amintim că dintrun hectar de vie (viile sătenilor au fost confiscate la începutul anilor ᾿60), familia producea circa 2000 l. de vin din soiuri aduse din
Germania: riesling, muscat otonel, tramminer, chasselas etc. Victoria Regman era expertă în cultivarea viței şi obținerea vinului şi
a rachiului dublu rafinat, îndeletniciri învățate
de la tatăl ei, Eroftei Cristea.
În urma vizitei, le-am solicitat elevilor să
scrie câteva rânduri prin care să consemneze
impresii ale lor și reproduc în continuare
scurte fragmente: „Mi-a plăcut foarte mult să
vizitez casa criticului literar Cornel Regman,
deoarece am fost uimit din ce casă micuță și
modestă a ieșit un om așa de cunoscut. Mi-au
mai plăcut mașinăriile cu ajutorul cărora
doamna Regman făcea vin pentru a-și întreține copiii.[…] Cred că sunteți foarte mândru de tatăl dumneavoastră.”(Alexandru
Mureșan); „Dacă ar veni vizitatori străini la
Daneș, eu cred că ar trebui să li se arate casa,
cu simplitatea ei și să li se explice faptul că nu
ai nevoie de o casă mare și mulți bani pentru
a avea succes în viață și pentru a scrie lucrări
frumoase, ai nevoie doar de voință! Sunt
foarte fericită că am avut ocazia să vizitez
această casă, având în vedere că încă nu e
muzeu și nu e deschisă turiștilor și vizitatorilor. Mulțumesc!” (Brigitta Kardos)
Am părăsit spațiul acesta încărcat de istorie și de literatură cu gândul că vom reveni,
mai devreme sau mai târziu, cu aceiași elevi
sau cu alții, pentru a înțelege mai bine personalitatea lui Cornel Regman și pentru a cunoaște locul de care el s-a simțit legat întreaga
viață. Un gând frumos adresăm familiei care
cinsteşte memoria cărturarului şi ne-a facilitat
accesul pe proprietate; de asemenea, urări de
bine dăneșenilor, oameni vrednici, din rândul
cărora s-a ridicat un demn purtător al spiritualității românești.
prof. drd. Mariana Chețan,
Colegiul Național Unirea, Târgu Mureș

TABLETA
LUI
VIRGIL

Americanii aşteptaţi în Daneş
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DIVERSE

Prima sesiune de depunere proiecte
la GAL Dealurile Târnavelor
Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor deschide public prima sesiune de
depunere cereri de proiecte pentru fonduri
nerambursabile de la UE (Uniunea Europeană) începând cu data de 30 aprilie 2013.
Sesiunea durează până la finele lunii mai,
pentru majoritatea măsurilor, exceptie face
măsura 313 al cărui termen linită de
depunere este 20 iunie.
Această primă sesiune este deschisă pentru finanțarea următoarelor activități:
- Axa 1 – Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic:
•Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.
Intensitatea sprijinul fiind de 100% din
valoarea totală a cheltuielilor. Cuantumul finantării: minim 5.000 Euro, maxim 25.000
Euro. Alocarea financiară pentru sesiunea
mai 2013: 75.000 Euro. Calendarul depunerii: 30 aprilie – 29 mai 2013.

•Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole.
Intensitatea sprijinul fiind de 40% din
valaorea totală a cheltuielilor eligibile. Cuantumul finanţării: minim 5.000 Euro, maxim
78.125 Euro. Alocarea financiară totală:
625.000 Euro. Calendarul depunerilor: 30
aprilie – 29 mai 2013.
•Măsura 123 – Creșterea valorii adăugate
a produselor agricole și forestiere.
Intensitatea sprijinul fiind de 50% din
valaorea totală a cheltuielilor eligibile. Cuantumul finantării: minim 5.000 Euro, maxim
102.000 Euro. Alocarea financiară totală:
1.020.000 Euro. Calendarul depunerii: 30
aprilie – 30 mai 2013.
- Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în
zonele rurale și diversificarea economiei rurale:
•Măsura 312 – Sprijin pentru crearea și
dezvoltarea de microîntreprinderi.

One Direction
One Direction este o trupă pop de băieți din
Marea Britanie formată din Harry Styles, Zayn
Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan și Liam
Payne au participat individual la concursul X Factor Marea Britanie, mai târziu formând un grup in
data de 23 iulie 2010. Primul lor single ,,What
Makes You Beautiful" a fost lansat în august 2011,
este foarte apreciat de critici și face ravagii în întreaga lume. Albumul de debut se numește ,,Up
All Night" și a devenit cel rapid vândut album al
anului 2011.
În 2011, One Direction au câștigat 3 premii
din cadrul 4 Music Awards, iar în 2012 un premiu
Brit Awards, 2 premii Kids'Choice Awards și locul
I pentru cel mai bun album din topul Billboard
200. Recent, au fost nominalizați în cadrul premi-

MICA PUBLICITATE
IMOBILIARE
VÎND apartament în Daneş, str. Gării, ap. 3,
jud. Mureş. Preţ negociabil. Apartamentul este
proaspăt renovat, semidecomandat, confort II.
Relaţii la telefon: 0749816275.
VÎND casă în Daneş cu 4 camere, baie,
bucătărie, camară şi alte dependinţe. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0749819322.
Cumpăr 2 hectare teren arabil extravilan în
Daneş, pe Valea Crişului, km 3-4, de preferat un
singur lot sau loturi apropiate. Informaţii la telefon 0265762035.
VÂND casă în Seleuş, nr. 454. Tel: 0766639.823.
VÂND pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la telefon: 0745-622.880

ilor MTV Video Music Awards, unde au câștigat
toate cele 3 premii. La premiile European Music
Awards au câştigat 2 din 3 premii. După ce au
cucerit piața britanică, băieții de la One Direction
au cucerit-o și pe cea americană, iar pe 3 decembrie 2012 au susținut un concert la Madison
Square Garden, arena succesului absolut, concert
pentru care într-un singur minut s-au vândut nu
mai puțin de 20.000 de bilete. Cel de al 2-lea
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
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.

Intensitatea sprijinului fiind de 70% din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Cuantumul finanţării: minim 5.000 Euro, maxim
75.000 Euro. Alocarea financiară totală:
600.000 Euro. Caledarul depunerii: 30 aprilie – 30 mai 2013.
•Măsura 313 – Încurajarea activităților
turistice.
Intensitatea sprijinului fiind de 50%-70%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.
Cuantumul finanţării: minim 5.000 Euro,
maxim 100.000 Euro. Alocarea financiară
pentru sesiunea mai 2013: 1.700.000 Euro.
Caledarul depunerii: 15 mai – 20 iunie 2013.
Pentru toate aceste măsuri, mai sus amintite, au fost lansate Apelurile de Selecţie prin
publicarea lor pe site-ul GAL-ului (www.tarnava-mare.ro). În cadrul Apelurilor de Selecție se găsesc criteriile de conformitate și
eligibilitate pentru fiecare tip de activitate în
parte.
În cadrul întâlnirilor publice din teritoriu
ale GAL, care au avut loc pe parcursul săptămânii 15-19 aprilie în comunele Biertan,
Laslea, Daneș și Albești, oamenii s-au aratat
interesați de următoarele activități: turism,
agroturism, achiziționarea de utilaje agricole,
service-auto și mici ferme. Partea care rămâne în continuare grea și problematică pentru ei este birocrația și respectarea legislației
europene și naționale în tocmai. Dar personalul GAL este optimist, mizând pe prezența
în cadrul întălnirilor publice și dorința tinerilor de a investi în agricultură, fapt care aduce
un suflu nou în viața satului.
Cristina Cristea
album, intitulat ”Take Me Home” a fost lansat în
noiembrie 2012. Take Me Home a fost vândut în
540.000 de copii în prima săptămână în SUA și a
debutat pe prima poziție în Billboard 200, dar și
în alte topuri din treizeci și patru de țări. One Direction au și două cărți, ,,Dare To Dream” și
,,Where We Are: Our Band, Our Story”, iar în 30
august va avea loc premiera filmului ,,One Direction: This Is Us”. One Direction a interpretat piesa
„Little Things” la Royal Variety Performance din
2012, în prezența reginei Elisabeta a II-a. În februarie 2013 formația a lansat o versiune preluată a
pieselor „One Way or Another”, „Teenage Kicks”
și „One Way or Another (Teenage Kicks)”, cea din
urmă devenind melodia emisiunii caritabile
Comic Relief, difuzată de BBC.
Chivuța Trif

7
Telefoane utile
Poliția Daneș0265 762155(fix); 0730 188809
(mobil)
Primăria Comunei Daneș
-0265 762112
Grădinița Daneș
-0625 762298
Școala Gimnazială
”Cornel Regman” Daneș
-0265 762250
Școala Gimnazială Seleuș
-0265 762150
Școala Criș
-0265 713 405
Informații CFR
-0265 771886
Farmacia Daneș
-0265 762041
Dispensar Uman Daneș
-0265 762027
Poșta Daneș
-0265 761866
Notar Public Daneș
-0740 503932
Vulcanizare Daneș (Mija Gheorghe)0265 761963
Atelier Mecanic Daneș (Onea Mihai)0743 828294
Pizzeria Daneș
-0748 538223
Hotel Dracula
-0265 772211
Hotel Denis
-0265 762299
Autogara Sighișoara
-0265 771260
Apel de urgență
-112(poliție, salvare, pompieri)
Protecția Consumatorilor
- info consumator -0800 080 999- telefon gratuit din
reţeaua Romtelecom
(Telefon Târgu-Mureș: 0265/254.625)
AGENT AUTORIZAT DE ASIGURĂRI
- BICHIŞ LUCIA, vă oferă servicii complete
de asigurare şi reasigurare: asigurări auto RCA,
CASCO, asigurări de LOCUINŢĂ, asigurări
de călătorie, asigurări mărfuri CMR, asigurări
animale şi albine, asigurări culturi agricole, asigurări de RĂSPUNDERE CIVILĂ profesională, asigurări medicale MALPRAXIS, asigurare privată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii
la tel. 0749 819322, Daneş.
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ACTUALITATE
8
Comuna Daneș prezentă și
reprezentată la Târgul
Internațional AGRARIA 2013
În perioada 25-28 aprilie 2013 s-a desfăşurat în Cluj-Napoca ediţia cu numărul 19
a Târgului Internaţional AGRARIA 2013.
Organizat de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj, APIA şi Federaţia Crescătorilor de Animale, care a reunit
peste două sute de expozanţi din România
şi U.E.
De-a lungul celor 18 ediții consecutive,
târgul AGRARIA s-a impus ca cel mai mare
eveniment de profil din Transilvania și unul

dintre cele mai importante locuri de întâlnire pentru fermieri și reprezentanți ai industriei agricole din România, fiind recunoscut pentru oportunitățile de interacțiune
unice pe care le oferă, atât firmelor expozante, cât și vizitatorilor.
Printre expozanții care au participat la
AGRARIA 2013 se numără: producători și
distribuitori de mașini și utilaje agricole,
furnizori de echipamente și servicii pentru
industria laptelui, echipamente și unelte

pentru ferme și gospodăria țărănească;
furnizori de semințe, furaje și nutrețuri combinate, producători și distribuitori de tehnologii și instalații pentru creșterea animalelor de rasă, centre de inginerie genetică;
instituții bancare și de asigurări; fermieri
crescători de animale și nu în ultimul rând
reprezentanți ai GAL-urilor din întreaga ţară
împreună cu micii producători și fermieri
din teritoriul acestora. Angajații GAL
(Grupul de Acțiune Locală) Dealurile Târnavelor au fost prezenți pe toată durata târgului, pentru a promova și susține zona
Târnavei Mari (mai exact comunele: Albești,
Apold, Biertan, Daneș, Laslea, Nadeș,
Saschiz, Vânători), atât cu reprezentare la

Sub
prof. Constantin
Horia Alupului
Rus

Românii de la sud de Dunăre

ŢINŢARII
Am arătat mai înainte că slavii din sudul
Dunării denumeau pe vlahi – adică pe
aromâni, macedo-români – ”țințarii”. Iată

cum explică populația locală slavă (bulgarii, sârbii) această denumire. Cuvântul
”țințar” vine de la slavul ”Sin Tzar” și nu
este un cuvânt de ocară, ci de mare laudă.
El înseamnă ”fiu de împărat”. Când au venit
slavii în peninsula Balcanică, au găsit aici
pe Valahi, care reprezentau stratul cult și
stăpânitor în zonă. De aceea, slavul l-a denumit pe valah, pe vorbitorul de limbă
română, Sin Tzar, adică fiu al împărătesei
lumii, fiu al Romei, putere care stăpânea –
la acea dată – lumea.

Alupului
Este, în această recunoaștere, vorba nu
numai de limba pe care o foloseau valahii
ci și o referire la îndeletnicirile lor. În vremea năvălirilor slave în peninsulă populația
de limbă romanică întâlnită aici, și identificată apoi cu ”valahii”, se ocupa doar cu lucruri ”subțiri”, de proveniență divină. Așa
era considerată orice îndeletnicire care nu
se referea la munca pământului. Slavii erau
– prin excelență – agricultori, truditori ai
pământului. Grecii erau comercianți și navigatori iar vlahii erau crescători de oi, de

stand cât și cu prezența în cadrul conferințelor și a grupurilor de lucuru despre dezvoltarea rurală în perioada 2014-2020.
Târgul fiind structurat în pavilioane distincte, vizitatorii au reuşit să ia contactul pe
rând, cu toate noutăţile şi realizările producătorilor din domeniul agricol. Printre cei
care au trecut pragul la târgul internațional
AGRARIA au fost și 17 persoane din comuna Daneș interesate de agricultură, beneficiari ai proiectului Servicii de orientare
socio-economică destinate populației agricole din județul Mureș, finanțat de Banca
Mondială prin Organizația AgromRO.
Cristina Cristea
vite cornute mari și capre. Toate aceste animale aveau un corespondent mitologic ce
dădea o anumită distincție și un statut special crescătorilor. În afară de aceasta, prin
însuși fenomenul transhumanței, dar și ca
meșteșugari și comercianți, vlahii luau contact cu foarte multă lume, erau un element
de legătură între regiuni, depozitari ai unor
bogate cunoștințe geografice, sociale, mitologice, religioase etc., ceea ce îi făcea să
se situeze pe o treaptă superioară în conștiința publică. Ei erau și bogați, formau clasa
avută, ceea ce le conferea – combinat cu
faptul că vorbeau limba imperială – statutul
de ”fiu de împărat”.

LAZAR MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
titular al proiectului ,,Construire manej , teren fotbal şi spaţiu de joacă
“ , anunţă pu-blicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Mureş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, şi de evaluare adecvată , pentru proiectul ,,Construire manej ,
teren fotbal şi spaţiu de joacă “, propus a fi amplasat în Loc. Danes , nr.
804, Jud. Mureş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
A.P.M Mureş Tîrgu - Mureş, strada Podeni , nr. 10, în zilele de luni – joi,
între orele 09.00-14.00 şi vineri între orele 09.00-12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ.
04.06.2013

Lazar Maria II

