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"Când vezi cirezile de imbecili, devine
suportabilă însingurarea."
(Petre Ţuţea)

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine
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Elicopter militar
prăbuşit

Ţara cântecelor mele
Seleuş, 09.11.2014

Linia ferată Sighişoara
- Simeria

Un elicopter militar având la bord zece persoane s-a
prăbuşit, vineri 21 niembrie, în localitatea Stejăriş
(fosta Proştea), între Mălâncrav şi Iacobeni, judeţul
Sibiu. Opt militari şi-au pierdut viaţa şi alţi doi au
fost răniţi în urma prăbuşirii elicopterului.
amănunte în pag. 3

Cine s-ar fi gândit, într-un sat cum este Seleușul, în
binecuvântata zi de duminică, 9 noiembrie 2014, să
avem parte de un regal folcloric de excepție, înscris sub
toate canoanele unui veritabil festival-concurs intitulat
„Ţara cântecelor mele", festival ajuns la a IV-a ediție.
amănunte în paginile 4-5

Modernizarea liniei de cale ferată Simeria-CoşlariuSighişoara (judeţele Hunedoara, Alba şi Mureş),
astfel încât trenurile de călători să circule cu viteza
de 160 kilometri pe oră, va costa aproximativ 8,22
miliarde lei cu TVA inclus (1,95 miliarde euro).
amănunte în pag. 8
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Din Stuttgart, Maria Diana Popescu

Ţara

este din
nou în

pericol
Să nu care cumva să întăriţi Leul, domnule Guvernator! Cele peste patruzeci de instituţii de cămătărie de pe teritoriul Ţării,
care au ca obiect de activitate şi fraudarea
clienţilor, băncile pentru care v-aţi poziţionat
de atîtea ori împotriva propriului popor, ar
rămîne orfane dacă Leul n-ar mai fi acelaşi
pisoi de maidan zgribulit şi speriat de propria
inflaţie, ca de umbra lui. Ţinînd isonul guvernelor postdecembriste, observăm că vă pricepeţi de minune să aliniaţi doar taxele şi
preţurile la cele din U.E. Salariile românilor,
însă, stagnează la cota celor de lumea a treia!
E mai indicat să avem salarii de Guineea,
sărăcie, şomaj, comisioane şi clauze de furat
clienţii băncilor şi preţuri de Bruxelles! Nu-i
aşa?! Pentru prosperitatea corupţilor! În 25

de ani de hoţie instituţionalizată sub umbrela
guvernelor nefaste şi a guvernatorului trilateral, unul din celebrii artizani ai colonizării
României, delegat permanent al licuricilor
planetari, traiul cetăţeanului român a intrat la
apă. Niciunul din preşedinţii pe care i-am
votat n-au făcut politici naţionale, ci politici
criminale împotriva României. Fie că ne
preia Ponta sau Iohanis, Ţara este din nou în
pericol! Pentru români tot rău va fi! Niciunul
nu-i mai breaz ca să urnească Ţara din loc!
Ambii se ocupă acum cu acuzaţii de „secesionism şi cretinism”. Metoda dezbină şi
stăpîneşte funcţionează de minune. Nici veşnicia aceluiaşi personaj în funcţia de guvernator nu mai cade bine la inima românului
Unde este traiul omenesc şi civilizat?
După alegeri, tot două Românii vom
avea: România celor peste 80% de săraci şi
exploataţi, care trăiesc pe caietul de datorii de
la lună la lună şi Romafia Puterii, Justiţiei, clanurilor interlope, evazioniştilor cu sau fără
dosare penale, ştiuţi sau încă acoperiţi, afacerişti necuraţi cu statul. Niciunul dintre cei
doi nu reprezintă o şansă pentru poporul
român. Niciunul nu va fi preocupat de smulgerea lui din sărăcie şi din foamete, pentru că
aceasta este realitatea din Ţară la ora actuală,
ci mai întîi de aservirea totală în faţa Occidentului. Oare de ce nu-şi amintesc din istorie că sute de ani Vestul ne-a trădat cu orice
prilej, iar din 1990 încoace am acceptat să fim
containerul lor de gunoaie, taraba lor de desfacere a mărfurilor eurizate şi modificate genetic, gazda mollurilor, farmaciilor, băncilor,
cămătarilor, escrocilor, dezaxaţilor-sexual,
furnizorilor de corupţie şi droguri, după
modelul cosmopolit occidental. Noi avem
nevoie de demnitate, solidaritate, concurenţă
loială, egalitatea şanselor, fraternitate, justiţie,
religie, cultură şi tradiţii, avem nevoie de
locuri de muncă, şi cel mai mult, de un trai
omenesc şi civilizat. În mod sigur vom fi

minţiţi în continuare şi îndopaţi cu politici de
austeritate, în timp ce găştile Puterii vor
cumpăra şi stăpîni, ca şi pînă acum, în regim
de proprietate privată, oraşe, păduri, dealuri,
cîmpii, ape şi sate ale României. Aleşii nu au
niciun interes să îndrepte Ţara spre normalitate! Haosul, sărăcia şi supunerea populaţiei
reprezintă alchimia necesară exercitării profesiei de hoţi cu înalte funcţii statale şi
politice. Guvernele au avut întotdeauna destui bani, dar i-au risipit pe afaceri personale,
pe obţinerea unui statut social favorizat, acumulare de averi nemuncite, adică, trai-neneacă şi, fireşte, pe clientelism.
Oameni ai străzii cu firme şi cu
mii de euro în cont
Un proaspăt exemplu de hoţie instituţionalizată, care se adaugă sutelor de dosare
penale amplasate pe harta jafului naţional, o
reprezintă schema prin care statul a fost
păcălit, potrivit procurorilor, cu 5 milioane
de euro, schemă pusă la cale de renumiţi oameni de afaceri din Braşov, printre care şi o
directoare de bancă (auziţi domnule Isărescu,
este al nu ştiu cîtelea director de bancă autor
de fraude ticăloase!), un fost angajat de la fisc
şi fratele unui fost europarlamentar. Ca să nu
mai plătească dări la stat, aceştia racolau oameni ai străzii din Braşov, oameni fără adăpost şi deschideau pe numele lor afaceri de
sute de mii de euro. Aşa s-au trezit oamenii
străzii ridicaţi de poliţie pentru evaziune fiscală şi-au aflat că au firme cu mii de euro în
cont. Întreg mecanismul de fraudă şi spălare
de bani a fost pus la cale de soţul unei grefiere
de la Tribunalul Braşov. El racola boschetarii
pe numele cărora au fost deschise 19 firme
fantomă. Patronii care înregistrau cheltuielile
fictive făceau plăţi către firmele oamenilor
străzii. Banii erau preluaţi de capii reţelei, cu
complicitatea directoarei de bancă. Şefii
grupării îşi păstrau între 15 şi 20% din sumele
încasate şi dădeau restul patronilor evazio-
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nişti. Firmele boschetarilor emiteau facturi
pe sume uriaşe de care se foloseau alte zeci
de firme reale din Braşov, care activau în diverse domenii: dezvoltări i mobiliare, bunuri
de larg consum, materiale de construcţii sau
hoteluri. Ca să vedeţi pînă unde s-a ajuns cu
hoţia!
Astfel de paraziţi scrobiţi la minte
decid soarta popoarelor
Aşadar, americanii îşi vor schimba în
curînd marioneta de la Cotroceni, dar lanţul
corupţiei nu se va rupe, bancherii-cămătari
vor juca ţonţoroiul în continuare în ograda
noastră, iar viitorii chiriaşi ai Puterii nu vor
rezista prea mult şi vor construi alte reţele şi
tunele sofisticate. Noi vom fi băgaţi în seamă
în Europa şi în lume abia atunci cînd hoţii,
mafioţii şi vînzătorii Ţării vor fi, pînă la unul,
după gratii, iar averile obţinute fraudulos
confiscate. Cum noi, ca popor, nu vrem să ne
mai trezim anticorpii utili neutralizării acestor „microbi canceroşi”, vom aştepta mult şi
bine ca să trăim omeneşte în propria ţară, ca
să-i trezim la realitate pe corupţii Puterii intraţi în transă, care de 25 de ne tot bagă mîna
în buzunar şi nu luăm atitudine nici acum,
cînd România este sufocată de hoţie şi sărăcie, de cele mai multe şi groase taxe din U.E.,
de jocurile mizerabile ale valutelor şi de împrumuturile uriaşe girate de bancherul nemuritor, aflat de un sfert de veac în vîrful
piramidei B.N.R, inexpugnabil şi în graţiile
bilderbergilor, care l-au vizitat recent pentru
noi ordine. Nu străbătea vicontele Étienne
Davignon, liderul Grupului Bilderberg, atîta
drum doar că să dea mîna cu unealta de la
Bucureşti. A venit să ceară alte resurse naturale ale Ţării pentru a contribui la creşterea
bogăţiei unui grup de auto-aleşi, a căror lăcomie este fără de sfîrşit. Astfel de paraziţi
scrobiţi la minte decid soarta popoarelor în
democraţia implementată cu rachete şi
drone.
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
Un elicopter militar având la bord zece
persoane s-a prăbuşit, vineri 21 niembrie, în
localitatea Stejăriş (fosta Proştea), între
Mălâncrav şi Iacobeni, judeţul Sibiu. Opt
militari şi-au pierdut viaţa şi alţi doi au fost
răniţi în urma prăbuşirii elicopterului.
Aparatul de zbor decolase de la baza din
Câmpia Turzii, Cluj, şi urma să aterizeze la
poligonul Cincu. Elicopterul IAR 330
PUMA a tranzitat o zonă deluroasă, pe timp
de ceaţă şi cu un plafon de nori coborât.
Aceasta a fost şi motivul, cred specialiştii în
aviaţie, pentru care pilotul a decis să coboare
sub plafonul de nori. O manevră care în
unele cazuri poate fi fatală.
Conditiile meteo şi modul de dirijare al
aparatului de la sol au fost verificate cu
atenţie. În ziua prăbuşirii plafonul de nori era
la doar câteva sute de metri. Registratorul de
voci este martorul a tot ceea ce se întâmplă
în elicopter, o probă definitorie pentru

Elicopter
militar
prăbuşit!

procurori.
Sute de oameni au împânzit pe tot parcursul zilei locul în care elicopterul militar sa prăbuşit. S-a adunat fiecare bucăţică din

fuselajul elicopterului.
La locul prăbuşirii elicopterului s-au deplasat şi miniştrii Gabriel Oprea şi Mircea
Duşa.

Aparatul de zbor a avut probleme încă
din localitatea Criş, survolând satul la mică
distanţă de acoperişurile caselor, de la Nord
la Sud (şi invers). Unii martori spun că ar fi
atins vârful unui arbore din parcul Castelului
Bethlen. Cele mai bune dovezi, înainte de
analizarea cutiei negre a aparatului, ar putea
fi mărturiile celor doi supravieţuitori. Dumnezeu să-i primească în Împăraţia Sa, pe cei
opt militari martiri, căzuţi la Datorie!

Vrei să-ți faci cunoscute
opiniile și părerile?
Sună la 0762 393 445 sau contactează-ne pe adresa de
e-mail: actualitatea.danaseana@yahoo.com
Fiind de interes general, publicaţia noastră urmăreşte atât
angrenarea a cât mai multor cetăţeni în realizarea acestei publicaţii cât şi formarea unei imagini corecte a vieţii lor, a problemelor cu care se confruntă, a realizărilor şi proiectelor de viitor.

ANUNȚURI GRATUITE
Cei care doresc să facă un anunţ, să vândă sau să cumpere,
să facă oferte sau solicitări diverse, au acum la dispoziţie
ACTUALITATEA DĂNĂŞEANĂ
Pentru orice informaţie aveţi la dispoziţie:Telefon 0762393.445 sau e-mail: actualitatea.danaseana@yahoo.com
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Cine s-ar fi gândit, într-un sat cum este Seleușul, în binecuvântata zi de duminică, 9
noiembrie 2014, să avem parte de un regal
folcloric de excepție, înscris sub toate canoanele unui veritabil festival-concurs intitulat
„țara cântecelor mele" festival ajuns la a IV-a
ediție, adresat copiilor de vârstă cuprinsă
între 6 și 18 ani. Juriul, având în componența-i veritabili artiști - interpreți ai cântecului popular românesc, nume cunoscute și
îndrăgite de largul public iubitor de folclor.
Concurenții pe cele trei secțiuni; soliști vocali, soliști instrumentiști, dansuri populare
și grupuri vocale, pur și simplu, nu o dată, au
ridicat spectatorii în picioare, acordându-le
aplauze prelungite la scenă deschisă, ceea ce
denotă sârguința debordantă a celor înscriși
în concurs având drept mentori: profesori de
muzică, instructori - cunoscători de dans,
cântec și joc românesc, cei care în pregătirea
copiilor au făcut adevărate minuni, văzând
frumusețea și acuratețea ponturilor, bătutul
tureacului cizmei, purtata cu eleganță a
fetelor, repertoriul bogat, având acele trăsă-

turi inconfundabile ale cântecului doinit și
de joc, totul într-o atmosferă destinsă, în care
valoarea interpretativă, autenticitatea repertoriului cântecului tradițional românesc,
imaginea scenică, chiar mesajul transmis
prin emoția interpretativă a fiecăruia concurent, toate la un loc au devenit barem de
concurs. Mai multe despre întâlnirea de la
Seleuș am aflat de la înv. Ștefan Costea, pe
deasupra realizator de emisiuni folclorice la
un post de televiziune local, cel care de fapt
a fost principalul organizator, implicându-se
încă de la prima ediție a acestui festival,
apreciindu-i, nu o dată, seriozitatea, dăruirea,
implicarea a tot ce concură la buna desfășurare, cât și calitatea actului cultural. Au venit
la Seleuș concurenți din mai multe zone folclorice ale țării, înscriindu-se pe diferite categorii de vârstă și secțiuni; secțiunea soliști
vocali, soliști instrumentali, secțiunea soliști
instrumentiști, grupuri vocale și dansuri

DE SUFLET

populare. Spre deosebire de celelalte ediții,
este prima oară când în concurs este
cuprinsă secțiunea de soliști instrumentiști.

Criș, de la Sighișoara, Tg.-Mureș, Reghin,
Dumbrăveni, Luduș, Cluj, Sibiu, Miercurea
Ciuc, Blaj… Toți concurenții au cântat în di-

Un impact aparte l-au avut tinerii dansatori
ai ansamblului „Târnava" din comuna Vânători, condus de maestru Neluțu Todoran.
Concurenții înscriși pe afișul festivalului au
fost cei localnici - satele Daneș, Seleuș, și

rect, acompaniați de o orchestră compusă
din mai mulți instrumentiști virtuoși, de la
Sibiu, Tg.-Mureș, Sighișoara și Reghin, sub
bagheta dirijorală condusă de maestrul dirijor Ioan Conțiu. Tot la Seleuș festivalul a avut

fericita ocazie să-l aibă ca președinte de
onoare al juriului pe maestrul Stelian Stoica
- directorul Ansamblului „Jidvei România",
care este de fapt născut la Seleuș. Președinte
executiv al jurului a fost Ciprian Istrate,
spunându-ne în scurtul interviu că a fost
onorat să aibă această calitate, nu mai demult
de două trei săptămâni, la Reghin, a avut
privilegiul să fie tot în postura de președinte
de juriu la un alt festival. Spunându-ne ca experiență de viață și consacrare, a trecut prin
emoțiile acestor concursuri, ca oricare interpret având îndrumători profesori eminenți
din zona folclorică. Având cuvinte de laudă
la adresa tinerilor concurenți iubitori de folclor, văzând, pe lângă cântecele interpretate,
bogăția costumelor populare naționale românești, fiind în prag de seară, chiar pe timpul interviului trecea agale de la pășune
ciurda de vaci a satului, dând acel aer molcom și tihnit de peisaj rural ancestral. Știindu-l inițiatorul unui mare moment istoric
sărbătorit la Oarba de Mureș în cinstea
eroilor căzuți în luptele crâncene și cu jertfe

mari în acea parte de țară. Au fost înscriși la
secțiunea soliștilor vocali peste 25 de concurenți, ceea ce spune că tinerii vin mânați
de multă ardoare spre cântecul popular. Interpreta Maria Butilă și-a deschis inima spre
frumos, spunându-ne, la adresa festivalului
de la Seleuș, că totul a fost la superlativ, având
certitudinea că acest concurs „va ajunge departe dacă se păstrează aceeași notă elevată
de autenticitate, dacă Ștefan Costea, realizatorul acestui festival maraton, în fiecare an va
fi tot atât de pretențios cum a fost și în acest
an, va ajunge un concurs mare, la care o să-și
dorească și alții să vină". După înmânarea
diplomelor de participare, a premiilor, constând în plachete și medalii, important, Trofeul special al festivalului, în urma deliberărilor, a fost acordat de către maestrul
Stelian Stoica tânărului saxofonist Călin
Alexandru, un copil de o șchioapă, pregătit
de prof. instrumentist Adrian Grecu, care la
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rându-i face parte dintr-o fundație de întrajutorare a copiilor talentați proveniți din
familiile cele mai sărace din zona rurală a
Sibiului.
Finalul festivalului revenindu-le artiștilor de

Nicu Poșta - în plină afirmare culegător de
folclor de pe Târnava Mare, Grupul vocal
„Flori de nalbă" din Daneș, aducând acel iz
ardelenesc din zona Târnavelor. A urmat viitoarea doctoriță Larisa Lup, în prezent stu-

fior purtător de dor doinitor. Și, nu în ultimul
rând, perechea sculpturală, parcă veniți de pe
Columna dacică a lui Traian, de o frumusețe
aparte, a îndrăgiților interpreți mureșeni
Ciprian și Mihaela Istrate, cei care atât de

mos în cântecele istorice și patriotice, încât
la final de recital și-au împletit vocile cu ale
spectatorilor într-un cor Dumnezeiesc,
înălțător, ca un preambul sărbătorii de suflet
întregului neam românesc, Ziua de 1 De-

excepție; îndrăgita, nealcoșe interpretă și realizatoare a unor emisiuni de folclor la radio
și tv - Maria Butilă, care a siderat spectatorii
cu cântece de voie bună din zona Gurghiu-

dentă la Facultatea de Medicină Cluj, Andrea
Lepădat - o tânără speranță cu valențe în ceea
ce privește deopotriva frumusețe a cântecului ardelenesc cu cea a frumuseții ei, Anca

duios și cu atâta trăire și dragoste neascunsă
își cântă sentimentele ce și le nutresc unul
față de altul, dragostea față de copii - vlăstare
iubirii eterne, cât și respectul față de cei mai

cembrie, Ziua Unirii, Ziua Națională a
României, înfăptuită de mari oameni iubitori
de țară, ce și-au scris atât faptele, cât și numele cu litere de aur în Panteonul propășirii,

lui, Robert Târnăveanu - cu a lui colaj de cânt
ciobănesc din zona Mărginimii Sibiului,

Branea - răscolind suflete în aduceri aminte
cu al ei încântător glas, având ca mesaj acel

in vârstă, față de părinți, dragostea față de
neam și iubirii de țară, reliefate atât de fru-

libertății și nemuririi neamului românesc.
Vasile Luca
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DIVERSE

În paradis, Sf. Petru întâmpină 10 femei
moarte în aceeaşi zi.
-Cele care şi-au înşelat soţii, un pas înainte.
9 din ele înaintează un pas.
In acel moment, Sf . Petru se întoarce către
Dumnezeu:
-Şi cu surda ce facem ?
***

Soţia:-De ce naiba plângi, n-ai plăcut-o pe
mama niciodată!
Soţul:-Ştiu, da’ mi s-a părut că mişcă!
***
Un copil mic s-a pierdut în supermarket şi
plânge necontenit. Oamenii din jur îl liniştesc spunându-i că îşi va găsi mama şi îi dau
sfaturi:
-Trebuia să te ţii de fusta mamii!
-Am încercat, dar nu am ajuns!
***
- În ultimul timp te văd foarte prost dispus.
Ai probleme?
- Am aflat că în curând voi fi tată.
- Şi ce e rău în asta?
- Nevastă-mea nu a aflat încă!
***
A doua zi de Paşti, Stalin vine la birou. Nici
nu intră bine pe uşă că primul subordonat
îl întâmpină respectuos:
- Hristos a înviat, tovarăşe Stalin!

O familie se duce pentru prima dată la
restaurant şi, după ce mănâncă, el plăteşte
iar ea îi spune chelnerului:
– Resturile să mi le puneţi la pachet pentru
căţel.
– Bineînţeles, doamnă.
La care copiii, în gura mare:
– Uraaaaa! Ne cumpără căţeeel!!!
***
Înainte de înmormântare, soţul intră în
cameră pentru a-şi vedea soacra pentru ultima dată şi bufneşte în plâns.

Stalin zâmbeşte, dă din cap şi trece mai departe. Nu trec două minute şi apare alt subordonat:
- Hristos a înviat, tovarăşe Stalin!
- Ştiu, ştiu, am fost deja informat!
***
Un copilaş de vreo zece ani se plimba
printre rafturile unui magazin alimentar, cu
un coş în care pusese doar nişte pâine.
Când l-a văzut casiera, având inimă bună,
i-a dat gratis o ciocolată:
- Uite, ia şi ciocolata asta, din partea mea.

SĂ MAI ŞI
RẦDEM!

Aşa, cum se spune când primeşti ceva?
Copilul răspunse:
- Mai am acasă trei frăţiori...
***
Bărbatul strigă din camera vecină:
- Nevastă! Du-te fuguţa si ia-mi o bere de la
magazinul din colţ, că mor de sete!
Nevasta: - Da' mai lasă-mă-n pace, bărbate,
că am treabă. Doar n-o să las acuma toată
treaba să cobor pentru o bere, că-ţi arde ţie
gâtul!...
După câteva momente de linişte:
- Atunci, ştii ce, du-te fuguţa şi ia mai multe
beri!
***

răspunde:
- Mai bine aş bea ceva...
***
Instructorul de paraşutism:
- După ce săriţi, număraţi până la 50 şi apoi
trageţi de inel. Ardelenii să numere doar
până la 3...
***
Proteste în Ardeal:
- Merem, mă, la miting să-l dăm jos pe Băsescu?
- Merem. Da' câte grade îs afară?
- Minus paisprezece.
- No, lasă, că nu-i om rău...
***

Un tip încearcă să-şi vândă câinele.
Cumpărătorul îl întreabă:
- E sănătos câinele?
- Sănătos!
- Dar... e inteligent câinele?
- Inteligent!
- Şi... e credincios câinele?
- Cel mai credincios! E a
cincea oară când îl vând...
***
Un ardelean se prezintă la
cabinetul de boli venerice.
- Domnu’ doctor, cred că mam căptuşit cu oarece boală
din acelea ruşinoase!
- Pesemne că aţi avut contact
cu o femeie necunoscută!
- Care necunoscută, domn’
doctor? Pe aia o cunoaşte tăt
oraşul..
***
Ardeleanul se duce la doctor
deoarece tuşea foarte tare.
Doctorul îl consultă şi îl întreabă cu o voce gravă:
- Fumaţi?
La care ardeleanul, după
câteva momente de ezitare,

Ardeleanul la şcoală îi spune profesorului
că el vrea să înveţe ebraica. Profesorul:
- De ce tocmai ebraica?
- Păi cînd am să mor şi am să ajung în Rai,
să pot vorbi cu Dumnezeu.
- Şi dacă ai să ajungi în Iad?
- Păi română ştiu bine!
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Telefoane utile

Votul de-a
alba -neagra!
Acum că ecourile alegerilor prezidenţiale
din România s-au estompat şi noul preşedinte pare să vină a schimba ceva din mizeria
în care se bălăceşte politica de la noi, am remarcat marile neajunsuri ale votului. Lucrurile sunt simple dar cei ce ne conduc au
grijă să deformeze şi să deturneze adevărurile fireşti ale sufragiului universal. Am
remarcat, încă o dată, că lupta pentru putere
crează cele mai reprobabile şi mai josnice demersuri şi sentimente. Din păcate alegerile
sunt momentele în care nu se mai respectă
regulile fair-play-ului şi, mai peste tot, se întâmplă mişcări „subterane” care vor să favorizeze pe unul sau pe altul.
Alegerile acestea au trecut dar noi trebuie
să înţelegem că acest drept fundamental este
şi o responsabilitate faţă de conştiinţa noastră. În primul rând să nu ne lăsăm manipulaţi
şi cumpăraţi iar, în al doilea rând, să reflectăm
la viitorul copiilor şi nepoţilor noştri.

MICA PUBLICITATE

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

Întreprinderea Individuală Gavrilă Ionela a deschis

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

7

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

Poliția Daneș0265 762155(fix); 0730 188809
(mobil)
Primăria Comunei Daneș
-0265 762112
Grădinița Daneș
-0625 762298
Școala Gimnazială
”Cornel Regman” Daneș
-0265 762250
Școala Gimnazială Seleuș
-0265 762150
Școala Criș
-0265 713 405
Informații CFR
-0265 771886
Farmacia Daneș
-0265 762041
Dispensar Uman Daneș
-0265 762027
Poșta Daneș
-0265 761866
Notar Public Daneș
-0740 503932
Vulcanizare Daneș (Mija Gheorghe)0265 761963
Atelier Mecanic Daneș (Onea Mihai)0743 828294
Pizzeria Daneș
-0748 538223
Hotel Dracula
-0265 772211
Hotel Denis
-0265 762299
Autogara Sighișoara
-0265 771260
Apel de urgență
-112(poliție, salvare, pompieri)
Protecția Consumatorilor
- info consumator -0800 080 999- telefon gratuit din
reţeaua Romtelecom
(Telefon Târgu-Mureș: 0265/254.625)
AGENT AUTORIZAT DE ASIGURĂRI
- BICHIŞ LUCIA, vă oferă servicii complete
de asigurare şi reasigurare: asigurări auto RCA,
CASCO, asigurări de LOCUINŢĂ, asigurări
de călătorie, asigurări mărfuri CMR, asigurări
animale şi albine, asigurări culturi agricole, asigurări de RĂSPUNDERE CIVILĂ profesională, asigurări medicale MALPRAXIS, asigurare privată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii
la tel. 0749 819322, Daneş.
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii,
53 lei/mp. Tel: 0752-978625.
-Ofer calculator Pentium 4+, Monitor LCD
pentru cupon Euro 200. Informaţii la telefon:
0742-084.587.
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Linia ferată SighişoaraSimeria
Modernizarea liniei de cale ferată Simeria-Coşlariu-Sighişoara (judeţele Hunedoara, Alba şi Mureş), astfel încât trenurile de
călători să circule cu viteza de 160 kilometri
pe oră, va costa aproximativ 8,22 miliarde lei
cu TVA inclus (1,95 miliarde euro).Lucrările

au fost împărţite în două secţiuni, respectiv
Simeria-Coşlariu (70 km cu o durată de trei
ani) şi Coşlariu-Sighişoara (95 km cu o durată de patru ani).Modernizarea liniei între
Simeria şi Coşlariu este estimată la 3,41 miliarde lei (813,15 milioane euro) şi vizează
construcţia unui tunel nou între Simeria şi
Orăştie, a 23 de poduri şi viaducte noi, modernizarea podurilor şi podeţelor existente,
lucrări la suprastructură, înlocuirea instalaţiilor şi modernizarea staţiilor.
Modernizarea sectorului CoşlariuSighişoara va costa aproximativ 4,81 miliarde lei, cu TVA inclus (1,14 miliarde
euro) şi va presupune, printre altele, construcţia a două tuneluri noi, a 22 poduri
şi podeţe noi, reabilitarea celor existente,
înlocuirea şinelor, a traverselor şi a balastului pe toată lungimea tronsonului, înlocuirea sistemului de semnalizare, modernizarea staţiilor şi a peroanelor.
Totodată, CFR va introduce pentru ambele secţiuni un sistem european de management al traficului feroviar şi o aplicaţie de
transmitere a datelor similară soluţiei de telefonie GSM, adaptată însă căii ferate. Aceasta
necesită o reţea care să furnizeze acoperire
radio staţiilor şi interstaţiilor de cale
ferată."Întreaga secţiune Coşlariu-Sighişoara
va fi controlată din punct de vedere al trafi-

cului şi întreţinerii prin intermediul unui
Centru de control operaţional amplasat în
zona staţiei Simeria (aceeaşi locaţie şi pentru
instalaţiile aferente secţiunii Coşlariu-Simeria), unde vor fi instalate echipamente de
semnalizare", se arată într-un proiect de HG

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, elaborat de Ministerul
Transporturilor. Centrul de control operaţional va avea ca funcţii managementul traficului, diagnoza şi mentenanţa, supravegherea

video, managementul informării publicului
călător şi managementul alimentării cu energie electrică.Investiţia este finanţată din fonduri nerambursabile europene, prin Fondul
de Coeziune şi de la bugetul de stat.Linia
Simeria-Coşlariu-Sighişoara face parte din
Coridorul Pan-european IV (Constanţa - Bucureşti - Braşov - Alba Iulia - Curtici), iar tra-

seul acesteia străbate patru judeţe (Hunedoara, Mureş, Sibiu şi Alba).
Asocierea de firme FCC Construccion
(Spania)-Alpine Bau (Austria)-Azvi (Spania) va moderniza tronsonul de cale ferată
Sighişoara-Aţel (judeţele Mureş şi Sibiu), în
lungime de 23,3 kilometri, valoarea contractului atribuit de CFR SA fiind de 872,6 milioane de lei (207,7 milioane de euro) fără TVA.
„La momentul de faţă, circulaţia de
tranzit pe distanţe mari în cadrul României
şi la nivel inter-european este dezavantajată
din cauza lipsei unei infrastructuri de trans1 Decembrie este Ziua Naţională a
României, adoptată prin lege după înlă-

turarea regimului comunist. Din punct
de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918,
Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi
din toate colţurile ţării, a adoptat o Re-

port la standarde europene de-a lungul axei
prioritare TEN-T 22. De aceea, reabilitarea
coridorului va intensifica şi circulaţia internaţională şi pe cea pe distanţe mari. Principalii beneficiari vor fi utilizatorii infrastructurii feroviare, călători şi operatori de
marfă. Traficul estimat, conform proiectului,
pentru anul 2020 este de aproximativ 3,2
milioane de călători, în timp ce traficul estimat pentru transportul de marfă, pentru acelaşi scenariu, este de aproximativ 10,2 milioane de tone”.
sursa: Mediafax.ro
vorabilă creată în urma primului război
mondial şi a destrămării imperiilor
Ţarist şi Austro-Ungar. Aşa cum sublinia
şi istoricul Florin Constantiniu, “…
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne
pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este
opera nici unui om politic, a nici unui
guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din
străfundurile conştiinţei unităţii neamului”[...]. Marea Unire nu a fost
neapărat rezultatul participării României la război. Nu o victorie militară a
stat la temelia României Mari, ci actul de
voinţă al naţiunii române „de a-şi da armătura teritorial-instituţionalã care este
statul naţional.[...] O necesitate istoricã
- naţiunea trebuie să trăiască într-un stat
naţional - s-a dovedit mai puternică

zoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor. Ziua de 1 Decembrie
1918 încununează lupta românilor pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari. Poporul
român a ştiut atunci să valorifice admirabil conjunctura internaţională fa-

decât orice guvern sau partid, culpabil
de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea
forţă uriaşă ca peste toate adversităţile
să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.” Trăiască ROMÂNIA!!!
Ştefan Costea

