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"Nu
ne oprim din joacă
atunci când îmbătrânim
ci îmbătrânim când încetăm
să ne mai jucăm."
(George Bernard Shaw)
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Ziua
ZAHARIE REGMAN
(1914 – 1972)
învăţătorului,
- Un dascăl de excepţie
ziua
al Daneşului
profesorului!
Dacă pe timpul lui „Nea
Ceaşcă”, învăţământul românesc şi cadrele didactice
erau sărbătorite în data de
30 Iunie, astăzi, Ziua Internaţională a Profesorilor se
sărbătoreşte pe 5 octombrie din anul 1994. UNESCO
a ales această zi pentru celebrarea dascălilor din toată
lumea, cu scopul de a asigura „îndeplinirea nevoilor
educaţionale ale tuturor şcolarilor şi de a mobiliza sprijinul pentru profesori”.
Ştefan Costea
amănunte în pagina 4

În vremurile de demult, obiceiul oamenilor de la sat era
de a-i respecta pe cei mai învăţaţi dintre ei, considerându-i valoroşi, dar şi de a-i
judeca mai sever. Satul avea
convingerea că dascălul era
investit cu un dar divin, iar
cel care îl avea trebuia să-l
dăruie.
Lucia Bichiş
amănunte în pagina 3

Povestea
satului Criş
continuă...
Situat în partea de sud a
judeţului Mureş, acolo unde
acesta se învecinează cu
judeţul Sibiu, în apropierea
interfluviului dintre Târnava Mare şi Hârtibaci. Satul
constituie de fapt punctul cel mai sudic al judeţului
Mureş. Intrarea în sat se face dinspre comuna Daneş
fie dinspre Iacobeni. Dinspre Daneş se intră în sat pe
şosea...
Maria (Ţîncu) Diaconu
amănunte în pagina 8
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Părinţii, copiii şi joaca

FRĂMÂNTĂRI

Vrem să fim
moderni!?
Ștefan Costea
Nu ne mai plac elogiile, nu ne mai place nici măcar să
vorbim de bine de cineva. Suntem “moderni”, adică duri,
cum ar veni, trăim din plin în spiritul critic al epocii. Pe
cine mai interesează astăzi, când catastrofele ne-au invadat, când aşa-zisa criză bate la uşă şi intră-n casă şi massmedia anunţă nenorociri nemaiauzite, că există cineva
care face bine ceea ce face, că are succes, că nu-l ocoleşte
căştigul - chiar dacă, material e minuscul? Vedem însă cu
toţii că indiferenţa, bucuria la răul altuia pot să ducă la
autodistrugere. Dacă altădată se spunea „româneşte”: „Să
moară capra vecinului!”, astăzi se vehiculează următoarea
idee: „Să moară vecinul, să-mi rămână capra!”. Trist dar
adevărat... Ne-am materializat cu totul şi ne-am înrăit pe
de-a-ntregul. Nu mai avem nici tată şi nici mamă. Tot ceea
ce facem trebuie să trecă prin prisma portofelului sau al
orgoliului. Sacrificiul şi munca voluntară nu mai sunt la
modă şi sunt considerate o mare prostie. Îmi vine să turb
când aud expresii de genul: „Iese ceva la afacere?”. Sistemul de valori este la noi cu susul în jos. Demnitatea a
devenit ceva demodat iar compromisurile sunt în mare
vogă. Dacă nu faci compromisuri se pare că nu poţi
supravieţui. Comunismul sau proasta emancipare postdecembristă să fie de vină?... Cu sau fără conţinut,
„rromânul” nostru este, din nefericire, și va rămâne „un
tip modern”....

Joaca este indispensabilă în dezvoltarea normală a unui
copil. Un preot de mir se spovedea la un părinte călugăr.
După ce i-a născut soţia, părintele de mir a primit de la
călugărul duhovnic următorul cuvânt: "Îţi dau canon să te joci
cât poţi de mult cu copilul tău." Părintele de mir, deosebit întru
toate, a primit ca pe o mare mângâiere acest canon, pe care
l-a împlinit vreme de şapte ani... şi încă îl mai împlineşte. La
rândul său, în chip duhovnicesc, călugărul a arătat că înţelege

cu adevărat taina familiei, a părinţilor şi a creşterii copiilor.
Încă de la naştere, copilul manifestă o înclinaţie spre
joacă. Mai apoi, prin joacă, copilul imită şi caută să înţeleagă
mai bine lumea părinţilor săi. Pentru fiecare copil, joaca este
o activitate serioasă, în care el se implică total. Pentru
aceasta, timpul pe care copilul îl petrece jucându-se trebuie
respectat şi valorificat cu multă atenţie de către părinţii săi.
Copilul nu se bucură însă atât de jucării, cât se bucură de cel
cu care se joacă.
Joaca este mult mai mult decât a cumpăra copilului
jucării şi a-l lăsa singur cu ele. Astăzi, mulţi părinţi cumpără
pentru copiii lor cele mai scumpe jucării şi-i lasă pe aceştia
singuri, cerându-le să se joacă în linişte, în timp ce ei îşi văd
de viaţa lor personală (adevărat egoism). Unii ca aceştia, deşi
trec în mod desăvârşit cu vederea timpul şi felul în care copiii
lor se joacă, le pretind acestora să aibă un comportament
perfect, pedepsindu-i cu uşurinţă, atunci când greşesc sau
nu ascultă.
Pentru că nu orice joacă este benefică, precum şi nu orice
jucărie, părinţii trebuie să se joace împreună cu copilul, căutând să-l ajute în formarea lui interioară, prin îndreptarea acceselor de mânie sau de violenţă, atunci când nu reuşeşte să
facă un lucru, precum şi prin încurajarea atenţiei şi a răbdării.
Când copilul se joacă frumos, cu grijă şi cu milă, acest
lucru arată că el are în minte un model frumos al omului care
trebuie să devină. Când copilul se joacă însă într-un mod
agresiv, cu violenţă şi cu duritate, atunci el este deja supus
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unor tendinţe pătimaşe, care se vor transpune în viaţa de mai
târziu. Mai ales pe acestea din urmă trebuie părinţii să le urmărească şi să le vindece, cât încă se mai pot vindeca.
Precum se ştie, jucăriile "programează" cumva comportamentul copilului, atât prin conţinutul lor, cât şi prin utilizarea lor. Pentru fiecare copil, jucăriile sunt purtătoare de
informaţii, acestea constituind lumea lui. Când jucăriile întruchipează personaje negative, agresive sau pătimaşe (arme,
roboţi, monştri etc), ele devin "antijucării", emanând o putere distructivă. Pentru a avea un copil dezvoltat normal, cu
un suflet sănătos, părinţii trebuie să le aleagă cu grijă jucăriile
acestuia.
Mulţi copiii au uitat parcă să se mai bucure, ei fiind adesea trişti, posomorâţi, plictisiţi etc. Bucuria unora ca aceştia
este înlocuită, cu o viteză înspăimântătoare, de o plictiseală
sufocantă şi de o starea bolnăvicioasă. Am văzut adesea copii
ai unor familii înstărite, încărcaţi cu jucării foarte scumpe,
cum stau trişti, privind spre cei care se joacă în nisip sau
aleargă unul după celălalt. Singura bucurie a celor dintâi vine
în momentul în care alţi copii se adună în jurul jucăriei lor.
Atunci, întristarea este înlocuită de mândria de a avea un
lucru pe care ceilalţi nu îl au.
Bogăţia materială a părinţilor duce adesea la sărăcia sufletească a copiilor, care sunt goliţi de simplitate, de bucurie,
de milă, de smerenie, de curăţie etc. Cel bogat îi cumpără
copilului cele mai scumpe şi mai sofisticate jucării, iar apoi
îl lasă pe acesta singur cu ele, pe când cel sărac mai mult inventează jucării, decât cumpără, însă nu îl lasă pe copil singur, ci se aşează lângă el şi se joacă împreună.
De multe ori, bogăţia mănâncă în întregime timpul
părinţilor, le consumă energia şi îi face inapţi de a se mai juca
răbdător împreună cu copiii lor. Sunt convins că, dacă le-ar
sta în putere, copiii ar lua banii alocaţi pentru jucării şi ar
cumpăra cu aceştia o parte din timpul părinţilor, spre a se
juca împreună cu ei.
E mult mai bine să te joci cu copilul tău, decât să-i
cumperi jucării cu care, mai apoi, să-l laşi singur. Petrecând
împreună acest timp de joacă, deosebit de important pentru
copil, acesta se va simţi mult mai ataşat de părinţii săi. Joaca
de unul singur este foarte bună pentru copil, atunci când
survine în chip firesc, din când în când. A-l lăsa însă pe copil
de unul singur aproape tot timpul, doar cu jucăriile, înseamnă a nu-l iubi cu adevărat. Pentru că iubirea este odihnitoare şi jertfelnică, în acelaşi timp, părinţii nu trebuie să
vadă o povară în a se juca împreună cu copiii lor. Copiii plini
de bucurie, care se joacă necondiţionat, atât singuri, cât şi cu
părinţii lor, ne arată tocmai acea curăţie la care suntem şi noi
chemaţi să ajungem. Bucuria multor copiii vine tocmai din
faptul că părinţii lor îşi fac zilnic timp să se joace împreună
cu ei, măcar vreme de un ceas.
Teodor Dănălache
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DIN ZONĂ

ZAHARIE REGMAN
(1914 – 1972)
- Un dascăl de excepţie
al Daneşului

În vremurile de demult, obiceiul oamenilor de la sat era de a-i respecta pe cei mai învăţaţi dintre ei, considerându-i valoroşi, dar
şi de a-i judeca mai sever. Satul avea convingerea că dascălul era investit cu un dar divin,
iar cel care îl avea trebuia să-l dăruie. Prin
acest articol mi-am propus să aduc în atenţia
cititorilor un fiu al comunei Daneş - Zaharia
Regman, care a dăruit cu prisosinţă elevilor
din darul primit de la Dumnezeu.
Zaharia Regman s-a născut la data de 1
decembrie 1914 în Daneş, Raionul Sighişoara, fiind primul fiu al familiei Regman Nicolae şi Maria. Părinţii săi aveau teren agricol şi
erau o familie fruntaşă în sat. Tatăl său lucra
şi tâmplar la acoperişuri de case.
Faptul că înainte de război, părinții săi au
avut presă de extras uleiul de floarea soarelui
şi maşină de scos cartofii, trasă de boi cu care
lucrau la localnici, a făcut ca pe vremea comuniştilor să fie consideraţi burghezi şi au
fost persecutaţi.
Nicolae Regman (tatăl) cânta la acordeon şi astfel i-a insuflat fiului său Zaharia, dragostea pentru muzică şi tradiţii, acesta
învăţând să cânte la vioară.
Zaharia Regman a mai avut trei fraţi,
Elena, Ioan şi Nicolae.
Nicolae, fratele cel mic a fost înrolat pe
front ca şofer pe o maşină din comandament
şi a fost împuşcat în 1944. Elena s-a căsătorit
şi locuieşte în Paris.
Zaharia a făcut Şcoala Primară la Daneş,
între anii 1921 - 1925, gimnaziu la Şcoala de
Învăţători Deva cu specialitate învăţător cu

predare matematică-fizică (1925 – 1931),
apoi a urmat şi alte cursuri de specializare
necesare în cadrul meseriei de profesor.
Şi-a început activitatea în anul 1938 ca
învăţător la Şcoala din Daneş, apoi a devenit
profesor de matematică, iar mai târziu, după
război, a predat şi alte materii precum fizica
şi muzica. În timpul războiului avea câte 3
clase simultan, dar la un moment dat a fost
recrutat şi trimis pe front pentru o perioadă
de 3 luni, la lăsarea la vatră primind gradul
de sublocotent în rezervă.
O perioadă de timp a fost şi director la
Căminului Cultural Daneş unde se ocupa de
organizarea de dansuri populare, serbări
câmpeneşti, instruind atât corul şcolii cât şi
corul Căminului Cultural.
A fost căsătorit o scurtă perioadă de timp,
apoi a divorţat şi s-a dedicat învăţământului.
De la prof. Zaharia Regman nu ne-au
rămas foarte multe date biografice de aceea
am căutat să aflu părerile rudelor, a foştilor
elevi şi a oamenilor din sat.
Mihail Kogălniceanu ne spunea într-un
discurs că: “Omul totdeauna, înainte de neam
şi-a iubit familia, înainte de lume, şi-a iubit neamul şi partea de pământ, fie mare, fie mică, în
care părinţii săi au trăit şi s-au îngropat, în care
el s-a născut, a petrecut dulcii ani ai copilăriei
ce nu se mai întorc, a simţit cea întâi bucurie şi
cea întâi durere de român”, tot aşa şi Zaharia
Regman s-a ridicat din rândurile dănăşenilor
şi a revenit pentru a-i învăţa, marcând timpul în care a împărtăşit elevilor din harul lui.
Zaharia Regman era un bărbat de statură
potrivită, părul şaten, faţa rotundă, privirea
hotărâtă şi vorba aspră. Om credincios, respectuos, blând, dar autoritar, muncitor şi
exigent, impunea respect, ordine şi disciplină în şcoală. Preda matematica cu mult
drag, mulţi dintre elevii săi au ajuns cadre didactice, ingineri, ofiţeri, adică persoane cu
studii şi mai ales cu funcţii importante.

A sunat clopoțelul!
Toamna, pe lângă mirosul de struguri
copţi, copiii din toată ţara se reunesc pentru
începerea unui nou an școlar. Pe lângă
testări şi examene, succese şi bucurii,
provocări şi promovări, lacrimi şi ambiţii,
drumul mai este presărat şi cu dificultăți pe
care în cele din urmă le vor birui. Pe acest
drum al cunoaşterii şi al autocunoaşterii, se
angajează împreună- elevi şi profesori – care
formează iniţial echipa străduinţei pentru ca
în final aceasta să se stransforme în una a
succesului.
De fiecare dată când se vorbeşte despre
şcoală, mai ales în ultimul timp, discuţia se
îndreaptă spre o singură direcţie: lucrurile
merg prost, orele sunt interminabile şi „plictisitoare“, profesorii prea exigenţi, programa
este încărcată, iar materia inutilă. Atunci,
„de ce ne ducem la şcoală?“. Răspunsuri

posibile : „pentru că trebuie“ sau „pentru că
ne obligă părinţii”. Însă toţi avem aspiraţii
înalte, pe care numai prin educaţie le putem
atinge. Nu putem fi medici, avocaţi, profesori (sau orice altă meserie), fără să parcurgem procesul de învăţământ corespunzător. Sigur, nu şcoala în sine naște un bun
specialist. Depinde de noi să profităm de
mediul la care avem acces şi să progresăm.
Pentru că asta se întâmplă pe tot parcursul
timpului petrecut în şcoală: evoluăm. Nimeni, oricât de genial ar fi, nu poate
dobândi abilităţi și competenţe numai prin
autoeducare. Apoi, ambiţia, dorinţa de a
ţine pasul cu ceilalţi colegi, de a ajunge la un
anumit nivel sunt foarte constructive în cele
mai multe cazuri. Un alt lucru important pe
care îl descoperim în şcoală este pasiunea
pentru un anumit domeniu. Pentru că

Preţuia neamul din care s-a născut, de
aceea a refuzat să plece ca şi profesor de
matematică la Liceul ”Principele Nicolae”
din Sighişoara, când i s-a propus chiar din
partea Inspectoratului Şcolar şi a directorului de la liceu.
Impresii ale satului despre Zaharia Regman:
Ştefan Hofnăr – vecin: ,,Noi eram vecini
cu familia lui şi îmi mai amintesc că saluta din
suflet pe toată lumea din sat, era credincios şi
muncitor. A avut multe generaţii de elevi care sau realizat, dar era aspru tare la învăţătură.”
Ioan Muntean – pensionar: ,,A fost sufletul Daneşului! L-am avut profesor şi, eram şi
vecini. Mergeam după masa la el şi mă punea
să rezolv probleme, iar dacă eram mai năzdrăvan la şcoală îi spunea tatei.”
Eugenia Mare – pensionară: ,,Eu l-am
avut diriginte şi ţin minte că ne chema şi după
ore la meditaţii la şcoală, iar dacă vreun elev nu
ştia lecţia îl pedepsea să stea pe coji de nucă sau
pe boabe de porumb.”
Aurora Crăciun – fostă elevă: ,,Era un
profesor foarte bun, ne preda fizică şi matematică. Elevul care nu ştia teoremele la matematică, la prima greşeală îl urca pe un scaun să
spună lecţia, apoi dacă tot nu ştia, îl urca pe
bancă, să îl vadă toţi colegii şi să-l facă de
ruşine.”
Emil Bendorfean – sătean: ,,Zaharia era
un om cumsecade şi ajuta pe oricine îi cerea un
sfat.”
Cornel Bichiş – fost elev: ,,În timpul
războiului ne purta grija la toţi copiii care
aveam taţii pe front. Mergea acasă la elevi şi îi
strunea să înveţe de faţă cu mamele sau bunicii.
Avea o tablă de scris acasă pe perete iar când
treceam pe acolo ne scria câte o problemă pe
tablă şi era vai de noi dacă nu ştiam.”
Constantin Covaciu – fost elev: ,,L-am
avut profesor de matematică tot ciclul gimnazial, un bun profesionist, care avea un renu-

Fotografie de absolvire gimnaziu diriginte – Daneş, 1957
me deosebit în toate şcoliile din jurul nostru
Braşov, Mediaş etc. Când am intrat la liceu ma întrebat profesorul de la Sighişoara cu cine
am făcut matematică şi când i-am zis de dl. Zaharia Regman, a avut numai cuvinte de laudă
despre el.”
Dan Zolog – fost elev: ,,A fost dirigintele
meu în clasele cinci - opt, dar şi profesor de
matematică, fizică şi muzică. Un om foarte
bine pregătit, dar sever. Ne-a învăţat foarte
multe lucruri mai ales despre respectul faţă de
oamenii în vârstă şi cei neajutoraţi. Ştiu că întrun an, împreună cu Nelu Lazăr, am fost o săptămână întreagă la o femeie în vârstă de lângă
creple şi i-am crepat lemne, îi duceam apă, îi
măturam curtea şi dacă era nevoie îi făceam şi
cumpărăturile. Dl Zaharia avea stupi în grădină şi se ocupa de ei în timpul liber. La elevii la
care ne era diriginte, venea pe acasă în orele de
învăţat de la 16,00 la 18,00 şi ne controla la
teme la toate materiile pe care le aveam a doua
zi, chiar dacă nu erau materiile la care preda
el. Dacă nu eram bine pregătiţi ne trăgea câte o
palmă-două de faţă cu părinţii, apoi urma
partea a doua de la părinţi, totul cu scopul ca
noi să învăţăm şi să ajungem oameni muncitori.”
Din spusele tuturor observăm că Zaharia
Regman şi-a dedicat viaţa acestei şcoli, el
murind la 9 iulie 1972 la vârsta de 58 de ani
în plină activitate profesorală, într-o explozie
de gaz.
Recunoştinţa este “dobânda” împrumuturilor sufleteşti. Şi, din această dobândă revarsă astăzi, mulţi dintre elevii săi, crâmpeie
de gratitudine peste imaginea profesorului
şi ni-l prezintă şi nouă aşa cum a rămas în
amintirea lor.
Noi, având astfel de exemple, trebuie să
ajutăm la ridicarea şi mai sus a renumelui
acestei şcoli, care duce până departe şi numele satului Daneş.
Lucia Bichiş
oricât de conştiincioşi am fi, trebuie să ne
placă ceea ce facem. În general, o influenţă
foarte mare o au profesorii care ştiu să
trezească interesul pentru materia lor, să îndrume. Şi astăzi atmosfera din clasă este mai
prietenoasă, profesorii au o atitudine mai
deschisă faţă de elevii lor. Dar şcoala nu
înseamnă doar atât. O mare parte din zi este
petrecută în compania colegilor. Elevii socializează, leagă prietenii, investesc sentimente. Astfel, ei devin capabili să se
integreze în societate, să cunoască şi să înţeleagă oamenii din jur.
Prin toate aceste lucruri de care au parte,
timpul petrecut la şcoală este unul plăcut şi,
mai ales, foarte util. Este o experienţă de
care fiecare trebuie să se bucure în felul lui
şi cu siguranţă îi vor simţi lipsa la un moment dat, când va fi trecută la capitolul
“Amintiri”.
Andrada Mare
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Ziarul nostru evidenţiat la Conferinţa
FNTM - Mureş
La Târgu-Mureş, la Casa Oaspeţilor din cadrul primăriei,
a avut loc Conferinţa ,,Soluţii pentru dezvoltarea economică
a comunităţilor rurale” organizată de Fundaţia Naţională a
Tinerilor Manageri. La conferinţă au participat reprezentanţii autorităţilor locale din regiune - Târgu Mureş, Ernei,
Cara, Iclănzel sau Băla, administratori de firme, întreprinzători particulari, cât şi reprezentanţi ai prefecturii Harghita şi
Miercurea Ciuc.
Agenda conferinţei a cuprins: cooperarea între companii
private, cetăţeni şi administraţie: baza strategică a dezvoltării
economice la nivel local; surse de venit la bugetele locale:
identificare, implementare, maximizare / metode de creştere
a veniturilor încasate la bugetul local; împrumuturi pentru
dezvoltare: obligaţiuni, credite bancare, leasing, alte instrumente de finanţare inovative; simularea contractării de împrumuturi (calculul dobânzilor şi comisioanelor generate de
finanţările rambursabile), capacitatea de îndatorare a autorităţii locale, prezentare exemple concrete de autorităţi locale care şi-au finanţat investiţiile utilizând instrumente
financiare (credite, obligaţiuni, leasing financiar); soluţii
pentru servicii publice: parteneriate public-private, concesiuni; planificarea investiţiilor şi prioritizarea acestora în
funcţie de impactul acestora asupra comunităţii locale;
parteneriate pentru dezvoltarea zonelor turistice: de la promovarea la nivel naţional a obiectivelor turistice din zonă, la
promovarea unităţilor de cazare şi instruirea întreprinzătorilor în turism. Accesul la un instrument puternic de pro-
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movare a turismului de pensiune din România prin intermediul portalului de rezervări online.
La pregătirea şi desfăşurarea conferinţei au contribuit experţi români, antreprenori, profesori, consultanţi şi personalităţi din Târgu-Mureş.
Preşedintele FNTM, Marius Bostan, antreprenor şi expert cu experienţă de peste 15 ani în proiecte de dezvoltare
locală, managementul companiilor şi proiecte internaţionale
a deschis lucrările conferinţei cu o prezentare ,,Cooperarea
între companii private, cetăţeni şi administraţie - baza strategică a dezvoltării economice la nivel local".
În expunerea sa a prezentat 7 paşi de urmat în buna conlucrare dintre cele cinci elemente strategice dintr-o comună
(primăria, biserica, şcoala, antreprenorii şi cetăţenii), după
cum urmează: audit strategic, analiza opţiunilor de dezvoltare existente, definirea şi proiectarea unui concept integrat de dezvoltare, luarea deciziilor pentru drumul de urmat,
atragerea partenerilor necesari, atragerea capitalului necesar,
implicarea comunităţii locale.
Domnul Marius Bostan a mai precizat că, este important
să se creeze un Comitet de dezvoltare strategică format din
reprezentanţii aleşi şi numiţi ai administraţiei locale (Con-

siliul Local), reprezentanţi ai prefecturii, oameni de afaceri,
organizaţii de afaceri, asociaţii, întreprinzători particulari,
personalităţi reprezentative pentru comunitatea din care fac
parte, reprezentanţi ai bisericii, reprezentanţi ai presei scrise
şi audiovizuale, care împreună să studieze sectorul public,
sectorul privat şi societatea civilă pentru o bună gospodărire.
Unul din cele mai importante elemente sunt resursele de
tip infrasctructură (terenuri şi clădiri), resursele financiare
(capital de investiţii iniţial, împrumuturi, patrimoniu şi garanţii), mai apoi capitalul şi fondurile din sectorul privat,
strategiile de marketing şi credibilitatea intereselor în societatea civilă pentru a putea accesa fonduri şi împrumuturi
pentru proiecte de dezvoltare a localităţilor.
Această acţiune s-a înscris în misiunea Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri de promovare a culturii manageriale moderne în societatea românească, în spiritul economiei
de piaţă şi a valorilor capitalismului de tip occidental.
În cadrul conferinţei am avut onoarea să prezint ziarul
nostru local ,,Actualitatea Dănăşeană". Acest lucru s-a întâmplat deoarece la deschiderea lucrărilor am oferit ziarul ,,Actualitatea Dănăşeană" d-lui consultant Răzvan Vlasiu, care
impresionat de faptul că într-o comună există ziar, la un moment a cerut să fie expus pe ecran şi am fost invitată să îl
prezint tuturor participanţilor. Am vorbit despre apariţia
ziarului, despre colectivul de redacţie, tirajul, modul de distribuire şi planurile de viitor. Ziarul a fost primit cu entuziasm de către toţi participanţi şi au cerut adresa de web să-l
poată citi pe internet. Un mare avantaj pentru noi şi o recunoaştere a necesităţii unei surse de informare în comună.
Conferinţa ,,Soluţii pentru dezvoltarea economică a comunităţilor rurale” a fost o reuşită atât pentru organizatori
cât şi pentru noi participanţii, fiind un real câştig în îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a viziunii economice care se
poate dezvolta la sate.
Lucia Bichiş

Ziua învăţătorului, ziua profesorului...
lărie”. Se pare că, mai-marii noştri din minister, au încurcat şi în această privinţă borcanele. Cert este că avem ocazia de a
sărbători de două ori aceiaşi poveste, şi de
fiecare dată se dau directive de sus în jos,
venite de la minister şi inspectoratele şcolare
spre a se puncta aceste zile.
La iniţiativa doamnei director Niste
Daniela Elena, la Şcoala Gimnazială Seleuş
s-a punctat astfel, vineri, 5 Octombrie 2012,
ziua cadrelor didactice de la această instituţie. În frumoasa curte a şcolii proaspăt definitivată, câţiva elevi talentaţi, îndrumaţi de
către învăţătoarea Secetă Viorica Ana, au
prezentat un reuşit program artistic dedicat
cadrelor din şcoală. După un scurt discurs
pe această temă, directoarea şcolii i-a înDacă pe timpul lui „Nea Ceaşcă”, învăţământul românesc şi cadrele didactice
erau sărbătorite în data de 30 Iunie, astăzi,
Ziua Internaţională a Profesorilor se sărbătoreşte pe 5 octombrie din anul 1994.
UNESCO a ales această zi pentru celebrarea
dascălilor din toată lumea, cu scopul de a

asigura „îndeplinirea nevoilor educaţionale
ale tuturor şcolarilor şi de a mobiliza sprijinul pentru profesori”. Însă, potrivit Legii nr.
289/2007, această manifestare se poate sărbători şi la data de 5 iunie, find una „festivă,
educaţională, cu caracter naţional, apolitic şi
cultural”. Aşadar, „aceiaşi Mărie, cu altă pă-

tâmpinat pe profesori şi învăţători cu frumoase urări, prăjitură şi must proaspăt.
Prin educaţie, profesorii şi învăţătorii le
oferă tuturor copiilor şansa la o viaţă mai
bună. Aici intervine însă şi zestrea nativă,
puterea de asimilare şi mediul din care
provine elevul. În aceste triste vremuri, în
care rolul cadrului didactic este uneori minimalizat sau luat în derîdere, în care profesorii, educatoarele şi învăţătorii duc o viaţă
plină de nevoi materiale, ar trebui să ne întoarcem faţa către aceşti oameni care trudesc
şi se consumă cu copiii dumneavoastră. Le
datorăm acestora, dragi părinţi, mult mai
mult decât recunoştinţa şi respectul nostru,
le datorăm ajutorul.
Ştefan Costea

Colectivul de redacţie vă doreşte, stimate cadre didactice, să aveţi parte de
sănătate, lumină în suflet, dragoste, care să vă înconjoare cu puterea ei magică,
bucurii în fiecare clipă! Sănătate să aveţi şi să vă bucuraţi de fiecare clipă a vieţii
domniilor voastre în pace, fiind convinşi că aveţi din partea noastră o aleasă
preţuire. La mulţi ani, generaţiilor de profesori şi de elevi deveniţi profesori,
care duceţi pe umeri dulcea povară a luminii!
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Legatura dintre
Biserică și Școală
Școala și Biserica au fost, sunt și vor fi întotdeauna nervul societății umane. Biserica
completează opera educativă începută de
părinți și desăvârșită de școala. De-a lungul
timpului s-a dovedit a fi o modalitate com-

plementară alături de școală, în materie de
formare spirituală și de educație morală.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române adresa cândva un
mesaj, amintind importanța bisericii și a

școlii în educația copiilor și sublinia necesitatea studiului religiei în scolile publice: „-În
acest sens, studiul religiei este o necesitate
cultural- educațională! Nu poți avea o cultură
completă fără Religie, întrucât valoarea
eternă a persoanei umane nu poate fi redusă
la eficiența ei utilitaristă din societatea
vremelnică. Atât Biserica cât și Școala sunt
chemate să ofere copiilor și tinerilor, nu
numai știință și educație, ci și sens sau speranță pentru a trăi viața în comuniune de iubire și prețuire reciprocă. Lipsa acestora face
astăzi ca mulți copii să fie abandonați de
părinții lor, care se confruntă cu grave probleme ale vieții sau pleacă la muncă în
străinătate. Unii copii se îmbolnăvesc tru-

pește din cauza lipsurilor materiale, iar alții
se îmbolnăvesc sufletește din cauza dorului
de părinți și a absenței lor afective. Împreună,
Biserica și Școala trebuie să prețuiască, să
formeze și să ajute copiii și tinerii de astăzi,
ca aceștia, la rândul lor, să cultive cu încredere
și iubire, valorile credinței și ale culturii creștine, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru
Iisus Hristos:”Eu sunt viața, voi sunteți
mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu întru
el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu
puteți face nimic.”(Ioan 15, 5), adică nimic
bun”, a ramarcat mai-marele Bisericii Ortodoxe Române.
Ștefan Costea

Sărbătorile religioase din luna Octombrie

Luna Octombrie sau Brumărel, cum este
numită in popor, este luna marilor pelerinaje
la noi in tară. La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Cuvioasei Maicii Paraschiva, ale cărei sfinte moaşte se odihnesc la
Iaşi în Catedrala Mitropolitană.
Viaţa ei deosebită, plină de curăţenie şi
evlavie, străbate veacurile creştine, strălucind
ca un far luminos la lumina căruia credincioşii pot petrece în dragoste desăvârşită faţă
de Dumnezeu. Cuvioasa Paraschiva s-a născut în pământul Traciei, la sud de Dunăre, în
localitatea Epivat. Nu de puţine ori, Cuvioasa, în anii copilăriei, dădea hainele sale
cele mai bune copiilor săraci, urmând cuvântul Mântuitorului: „Fericiţi cei milostivi că
aceea se vor milui." La vârsta de 25 de ani,
tânăra fecioară a pornit în Ţara Sfântă pe
urmele Mântuitorului, unde s-a retras într-o
mănăstire pe malul Iordanului, ducând o
viaţă îngerească, îngrijindu-se doar de cele
sufleteşti. Într-o zi, pe când se ruga, un înger
i-a dat porunca să se întoarcă în ţara sa „fiindcă acolo se cuvine să dai trupul pământu-

lui, iar sufletul să treacă la cereştile locaşuri!"
Cuvioasa a ascultat îndemnul şi s-a înapoiat
la Epivat unde, după 2 ani, a trecut la cele
veşnice, unde a fost înmormântată pe malul
mării pe la anul 1050. Acolo moaştele sale sau descoperit prin minune dumnezeiască şi

din toată ţara, merg să se închine şi să se roage
sfintelor ei moaşte, făcătoare de minuni.
După datele oficiale, numărul pelerinilor depăşeşte cifra de 500.000!
La 26 Octombrie, Biserica prăznuieşte pe
Sfintele Mare Mucenic Dimitrie ale cărei

după multe locuri unde au fost aşezate, au
ajuns la Constantinopol. De acolo au fost răscumpărate de domnitorul Moldovei, Vasile
Lupu şi depuse mai întâi la Biserica Sf. Trei
Ierarhii, iar mai târziu la Catedrala Mitropolitană, unde se găsesc şi în zilele noastre. În
zilele premergătoare marii sărbători a Cuvioasei Paraschiva, mulţime de credincioşi

sfinte moaşte se află la Tesalonic, în Grecia.
Sfântul Dimitrie era fiul unei familii creştine,
care mărturisea în ascuns pe Hristos şi a trăit
în secolul al III-lea, pe vremea împăraţilor
păgâni, Maximilian si Diocleţian. Auzind împăratul Maximilian că la Tesalonic se află un
mare învăţător creştin, care are curajul să- L
mărturisească pe Hristos, îndată a dat

poruncă ostaşilor să vină să-l închidă şi acolo
în temniţă, după multe torturi, împuns fiind
cu suliţele, a suferit o moarte mucenicească.
După edictul de libertate dat de Sf. Împărat
Constantin cel Mare, pe locul unde a fost înmormântat Sf. Dimitrie, s-a ridicat o biserică
si pe când se săpau temeliile bisericii, s-a descoperit racla cu moaştele Sf. Dimitrie, din
care izvora mir, iar cei suferinzi se ungeau si
se vindecau. În special la greci, Sf. Mucenic
Dimitrie se bucură de o mare cinstire, ziua de
26 octombrie fiind şi ziua naţională a Greciei,
zi în care tot poporul vine să se închine sfintelor moaşte la Tesalonic. Dar şi la noi în ţară
sfântul este tare iubit, mulţi creştini
purtându-i numele si multe biserici avândul ocrotitor pe Sf. Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
La 27 Octombrie, Biserica prăznuieşte pe
Cuviosul Dimitrie Basarabov, care a trăit la
sud de Dunăre în localitatea Basarabov
aproape de apele Lomului, în secolul al Xllea. A fost voia sfântului ca sfintele sale
moaşte să ajungă la Catedrala Patriarhală din
Bucureşti, unde a făcut multe şi mari minuni
de-a lungul secolelor creştine. Nici măcar
regimul comunist ateu nu a putut împiedica
marele pelerinaj din zilele de 26 si 27 Octombrie de pe Dealul Mitropoliei. Pentru a
nu fi confundat cu Sf. Mucenic Dimitrie, Biserica îl mai numeşte Sfântul Dimitrie cel
Nou. În zilele pelerinajului, moaştele sale
sunt scoase din Catredală şi depuse în curte
într-un loc special amenajat, aducându-se din
nou în Catredala numai după ce ultimul
pelerin atinge sfintele moaşte. Pe tot timpul
pelerinajului se oficiează Sfânta Liturghie în
aer liber, se cântă Acatistul Sf. Dimitrie
Basarabov, se oficiează şi alte slujbe la care
participă numeroşi preoţi şi diaconi, alături
de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.
sursa www.infootopeni.ro
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Greșeala
În timp ce mergea pe drum, un călător a
văzut într-o grădină un pom frumos, de
crengile căruia atârnau niște mere mari și
roșii de-ți lăsa gura apă. Văzând omul că nui nimeni prin preajmă, ce s-a gândit ? Bine ar
fi dacă ar gusta și el câteva, așa, de poftă!
Dar cum să facă ? Până la pom trebuia să treacă de un gard înalt și de o
mare băltoacă. A stat el ce-a stat, sa sucit, s-a învârtit, dar, nemaiavând
răbdare, și-a zis: "Fie ce-o fi!" și anceput să se cațăre pe gard. Cu greu,
a reușit să ajungă în curte, dar supărat
nevoie mare, fiindcă într-un ghimpe din gard
își agățase haina și o rupsese. Acu, ce să mai
facă!
Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai
mult, grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină
cu noroi și s-a afundat în mâl.
Când, în sfârșit, a ajuns sub pomul cu
pricina, a luat câteva mere, dar, uitându-se la
ele cum arătau, și-a spus:
- E drept că am obținut eu ce-am vrut,
dar a meritat oare ? Haina mea cea bună e

DIVERSE
ruptă, încălțările și pantalonii murdari...
Cum stătea el așa și își plângea singur de
milă, apare în curte stăpânul casei. Când l-a
văzut pe călător cum arăta, i-a spus:
- Bine, omule, trebuia să te muncești atâta pentru câteva mere ? Uite ce-ai pățit! Ca
să nu mai spun că nu înțeleg de ce-ai încercat
să le iei pe furiș ? Dacă băteai la mine în poartă și mi-ai fi cerut câteva mere, eu ți-aș fi dat
cu drag. Acum, haide în casă să te speli și să
te odihnești și apoi îţi vei vedea de
drum!
Tare bucuros și mulțumit a fost
călătorul, văzând bunătatea gazdei
sale, dar, în același timp, și-a promis
sieși că altădată nu va mai fi atât de
nesăbuit.
În viață, nu este important doar să obții,
ci și cum obții! Sunt oameni care vor să aibă
mai mult și, atunci muncesc fără tihnă. Alții,
însă, fură, gândindu-se mereu cum să fugă
de muncă și să înșele. Aceștia, păcătoșii, singuri se înșală, fiindcă nu este totul să ai un
lucru; contează și cum l-ai obținut!
"În cele trecătoare, nu poți deveni bogat
decât sărăcind pe altul. În cele duhovnicești
însă, nu poți deveni bogat decât îmbogățind
pe altul."

BANCURI
Un tip îi spune unui prieten:
-Unchiul meu este un geniu. A luat caroseria unui Mercedes, motorul unui Ferrari,
roţile unui Porsche, scaunele unui Q7 şi
transmisia unui Range rover!
-Şi ce a făcut?
-Ei, doi ani de puşcărie!
***
Bulă este trimis de firmă să vândă frigidere
în Alaska. Peste o săptămână mai cere 200
de frigidere, peste o lună mai cere 2000 de
frigidere. Atunci este sunat şi întrebat cum
reuşeşte să vândă atâtea frigidere în Alaska.
El a răspuns prompt:
-Ei, a fost mai greu la început, până i-am
convins pe eschimoşi că în frigider e mai
cald decât afară.
***
- Care este diferenţa între un accident şi o
catastrofă?
- Accident e să te plimbi pe malul mării cu
soacra şi să vină un val şi să o ia. Catastrofă
e să vină un alt val şi să o aducă înapoi.
Berbec: Dacă eşti zodia berbec, în
luna octombrie 2012 cariera va fi prioritatea ta acum. În prima jumătate a lunii poţi simţi
o creştere în carieră. Autoritatea şi încrederea pot
fi ridicate acum. Pot apărea probleme în căsnicie
sau relaţia în care eşti implicată în a doua jumătate
a lunii. Pentru a evita conflictele în relaţii ar fi bine
să te controlezi.
Taur: Problemele pot fi încă prezente
în relaţii. Persoanele singure pot întâlni pe
cineva special în această lună. Poţi avea păreri
diferite de ale celorlalţi şi se pot isca controverse.
În a doua jumătate a lunii imunitatea ta poate fi
scăzută şi ar fi bine să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Ar fi bine să eviţi angajamentele noi şi responsabilităţile mari în această parte a lunii.
Gemeni: Te poţi simţi somnoros şi
lipsit de energie. Sănătatea şi imunitatea
pot fi scăzute acum. Norocul şi fericirea vor fi în
creştere în a doua jumătate a lunii. Te vei simţi
fericit alături de copii. Sunt posibile unele călătorii plăcute. A doua jumătate a lunii va fi una

pozitivă.
Rac: Vei avea mult noroc şi vei presta
muncă de creaţie. Sunt posibile unele discuţii în contradictoriu cu unii membri ai familiei.
Poţi fi avansată la serviciu după 15 octombrie
2012. În această lună munca este favorizată.
Leu: De vei concentra asupra carierei
şi din acest motiv veniturile vor creşte pe
măsura muncii depuse. Social este o perioadă
bună în care îţi poţi face prieteni noi sau poţi reîntâlni prieteni mai vechi. Dacă vei încerca ai putea

ciare şi sociale.
Balanţa: Poţi fi lipsit de energie, iar
oportunităţile vor întârzia să apară. O revigorare a nivelului de energie şi al activităţii pot
fi simţite spre sfârşitul lunii. Poţi deveni destul de
agresiv ceea ce te va face să te cerţi cu ceilalţi fără
vreun motiv serios. Dacă până la sfârşitul lunii nu
vei reuşi să controlezi situaţia, poţi fi mai agresiv
decât ar fi cazul.
Scorpion: Câştigurile pot fi mai mici
decât de obicei, deşi va fi o lună pozitivă.

Horoscop Octombrie 2012
să îţi faci prieteni cu poziţii sociale foarte bune,
cu funcţii importante.
Fecioara: Câştigurile şi progresul sunt
favorizate. Luna va fi o una pozitivă pentru
tine. Pe la jumătatea lunii poţi avea un sentiment
de detaşare sau chiar delasare. A doua jumătate
a lunii va fi lentă şi de aceea ar trebui să eviţi
foarte multe angajamente profesionale, finan-

Va trebui să îţi controlezi ego-ul şi acţiunile acum.
Din cauza că vei dori să îţi impui dorinţele şi
părerile poţi intra în conflict cu familia. Investiţiile sunt favorizate în a doua jumătate a lunii. Nu
sunt excluse durerile sau infecţiile dentare.
Săgetător: Ar fi bine să fii mai deschis.
Poţi realiza că este mult mai bine să lucrezi
în echipă decât să te împotriveşti. Acest lucru te

va ajuta să progresezi. Imaginea ta publică se va
îmbunătăţi acum.
Capricorn: Progresul va continua pe
plan personal cât şi pe plan profesional.
Poţi realiza că progresul a venit mai mult datorită
cunoştintelor de viaţă şi instinctelor tale. În a
doua jumătate a lunii te vei concentra mai mult
pe problemele din familie. Pot apărea şi unele
călătorii în această lună. Evită resentimentele inutile faţă de membri familiei.
Vărsător: Îţi poţi muta reşedinţa. Te
poţi muta în prima jumătate a lunii. Poţi
deveni creativ, dar şi egoist în a doua jumătate a
lunii. Poţi fi dur în relaţia cu copiii, dar unele veşti
bune legate de ei îţi pot aduce mulţumire.
Peşti: Evoluţia copiilor este posibilă.
Investiţiile vechi îţi pot aduce câştiguri
fiind posibile şi unele investiţii noi. Avansarea
la serviciu este posibilă în a doua jumătate a
lunii. Vei avea parte de sprijinul şefilor şi al unor
persoane care au funcţii în stat sau cu multă autoritate.
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Aurel Tămaş
operat !
Aurel Tămaş a fost operat de urgenţă.
Interpretului i s-a făcut rău chiar înainte de
a urca pe scenă. A avut nişte dureri crunte
de spate astfel încât a ajuns de urgenţă la
spital şi a fost dus imediat în sala de operaţie. El este încă internat şi spune că are
de gând să se menajeze şi să renunţe la
eforturi. De pe patul de spital, interpretul
promite că după externare va face o pauză
mai lungă, pentru că, spune el, cu sănătatea nu e de joacă. A fost operat în urmă
cu cîteva luni de hernie de disc, însă nu a
respectat indicaţiile medicilor de a se
menaja.
Ștefan Costea
Octombrie este luna în care se termină
recoltarea culturilor agricole de câmp: porumb, sfeclă de zahăr, tutun, cartofi. Se recomandă a fi recoltate suprafeţele ce urmează a
fi însămânţate.
Arătura este recomandat a se executa imediat după recoltarea culturilor în agregat cu
grapa stelată, la adâncime de 20-22 cm., concomitent cu încorporarea îngrăşămintelor sub
arătură. Îngrăşămintele pot fi administrate şi
la suprafaţă, urmând a fi încorporate în sol o
dată cu pregătirea patului germinativ. Pe
suprafeţele ce se însămânţează în toamnă, se
execută arături la 25-30 cm., pentru însămânţările de primăvară. Tot în octombrie
are loc finalizarea însămânţărilor de toamnă,
care trebuie să se termine până la 10 octombrie. Fermierii pregătesc depozitarea produselor: cartofi, sfeclă furajeră, porumb și
efectuează controlul produselor depozitate,
având în vedere schimbările de temperatură
şi umiditate. Are loc tratarea seminţelor de cereale contra bolilor şi dăunătorilor.

MICA
PUBLICITATE
IMOBILIARE
VÂND casă în Seleuș, nr 454. Include centru
comercial, două fântâni, țiglă bramax (garanție 50
de ani), mansardă și poartă din fier forjat. Preț negociabil. Telefon: 0751-605.427.
VÂMD pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la
telefon: 0745-622.880
VÂND casă în comuna Daneş, cu 4 camere, grădină. Tel: 0744-505698.
VÂND casă în loc. Daneş, nr. 123. Tel.: 0744323691 sau 0749-331329.
VÂND casă la Daneş, casă + gradină: 700 mp, urgent, sau schimb cu apartament în Sighisoara,
parter sau et. I. Tel.: 0754-238056.
VÂND casă în Seleuş, două case pe curte, grădină
mare, preţ convenabil. Tel: 0265-713498.
VÂND casă în Stejăreni cu 2 camere, bucătărie,
baie, hol, WC înăuntru, gresie, faianţă, grădină
foarte mare, preţ foarte bun. Preţ 9000 de euro;
vând un acordeon in stare bună. Tel: 0265-713394.
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753681082.
VÂND 8.800 mp teren la Podul Venchi 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.:

Calendarul lucrarilor agricole
în luna octombrie

Telefoane utile

LEGUMICULTURĂ
•se recoltează vărzoasele şi rădăcinoasele
destinate pentru consumul de iarnă;
•se recoltează dovleacul pentru copt, care
ajunge la copt în această perioadă;
•dată cu recoltarea culturilor, se adună
resturile vegetale într-o platformă pentru
compostare, devenind astfel un îngrăşământ
organic preţios;
•se plantează salata pentru conumul de
primăvară folosind soiuri rezistente la iernat;
•se plantează ceapa stufat pentru a avea

POMICULTURĂ
•în a doua jumătate a lunii octombrie se
pot începe plantările de toamnă;
•se termină recoltarea merelor;
•se execută tratamentul de toamnă după
încheierea recoltărilor, cu scopul distrugerii
rezervelor de boli şi dăunători care pot afecta
calitatea şi cantitatea producţiei anului viitor.

ceapă verde primăvara cât mai timpuriu;
•la începutul lunii se mai poate semăna
spanac pentru consumul de primăvară;
•se face aprovizionarea cu amestecurile de
pământ necesare producerii răsadurilor în
primăvară.
VITICULTURĂ
•se termină recoltatul strugurilor;
•se aplică gunoiul de grajd şi se încorporează în sol, concomitent se pot încorpora îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu;
•se vor completa golurile existente.

recoltarea ultimilor produse furajere şi depozitarea lor în spaţii protejate;
•continuă păşunatul ovinelor pe parcelele
de porumb;
•continuă însămânţarea artificială şi naturală cu berbeci autorizaţi, la ovine;
•se instalează grătare la urdinişurile stupilor contra şoarecilor, se construiesc adăposturi improvizate pentru protejarea stupilor pe
timpul iernii;
•se aplică măsurile sanitar - veterinare prevăzute pentru această lună.

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)

0757-325889.
VÂNZĂRI DIVERSE
VÂND maşină de găurit cu baterie şi încărcător
(Bosch), preţ 100 lei; sobă catalitică gaz, nouă,
preţ 120 lei, pompă zugrăvit, preţ 150 lei, borduri
beton, 20 bucăţi, convector gaz, preţ 200 lei, pavilion grădină, 2 pereţi, preţ 60 lei. Tel.: 0753791798.
VÂND 2 cazane 30-25 L, pentru ţuică, din aramă,
moară cereale fără motor, saltele Relaxa, cărucior
de transport cu roţi de bicicletă, damigene de 20
L, bicicletă nouă de damă, preţ 300 ron. Tel:
0265-775361.
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare
reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii, 53
lei/mp. Tel: 0752-978625.
VÂND maşină de spălat marca Bosch, afişaj electronic, stare bună, preţ negociabil. Tel: 0743555144.
VÂND bicicletă, 21 de viteze. Preţ 150 de lei. Tel:
0748-143774.
VÂND cherestea, dulap şi grinzi; 600 mc, preţ favorabil. Tel.: 0741-723.262.
VÂND materiale de construcţii, în urma demolării, ţiglă, cărămidă, căpriori. Tel.: 0741624.560.
VÂND moară pentru grăunţe, fără motor,
mărime mijlocie. Tel: 0265-771.766.
-Ofer calculator Pentium 4+, Monitor LCD pentru cupon Euro 200. Informaţii la telefon: 0742084.587.
-VÂND Laptop şi monitor LCD la preţuri negociabile. Telefon: 0742-084.587.

AUTO
VÂND WV, an 1984 (500 euro), Hyundai Ackent
(1100 euro), Ford Curier (800 euro). Telefon:
0767-364.612.
VÂND camionetă cu prelată Ford Transit, 3,5 T,
diesel, 2.400 cmc, an fabricaţie 1982, preţ 1.700
Euro. Tel: 0742-597.868 sau 0265-773.970.
VÂND 4 jante aliaj originale pentru Peugeot 206,
pe 15, cu 4 găuri, bonus 2 arcuri faţă cu telescoape
şi rulmenţi. Preţ: 200 Euro. Loc. Seleuş, nr. 484.
Tel: 0766-317.374.
VÂND Jeep 4X4, 7 locuri, an fabr. 2000, cârlig de
remorcă, economic, geamuri electrice, în stare
perfectă de funcţionare, înmatriculat în Spania.
Preţ 2500 de euro, uşor negociabil. Tel: 0758-

422809.
VÂND tractor U650 cu plug cu 3 brăzdare şi remorcă. Preţ.: 12.000 Ron. Tel.: 0766-207870.
DIVERSE
CAUT persoane care vor să devină directori Oriflame, independenţă financiară garantată. Tel:
0745-872334 sau 0765-237014.
ZIDAR merseriaş execut izolaţii scârţ, faianţă,
tencuieli, zugrăveli la preţuri rezonabile. Cer şi
ofer seriozitate. Tel.: 0753-791798.
CUMPĂR porumbei de ornament şi poşte albe,
stigliţi, păsări de rasă, cumpăr câini şi pisici de rasă
şi animale de companie. Tel.: 0748-342770.
CUMPĂR argint, linguri, furculiţe, căni, tăvi, pahare, monede. Plata se face pe loc. 0749-500118.

CREŞTEREA ANIMALELOR
•se fac ultimele verificări la adăposturi în
ceea ce priveşte pardoseala, uşi, geamuri;

MERSUL TRENURILOR - STAŢIA DANEŞ
Nr
Nume Rang De la staţia
La staţia Sosire Staţionare
1 3511-3515 R
Sighişoara
Daneş 5:40 1m
2
3511 R
Sighişoara
Daneş 5:40 1m
3
2562 R
Beia
Daneş 6:36 1m
4
3500 R
Teiuş
Daneş 6:59 1m
5
3501 R
Braşov
Daneş 9:06 1m
6
2563 R
Sibiu
Daneş 9:46 1m
7
3502 R
Teiuş
Daneş 10:41 1m
8
2564 R
Sighişoara
Daneş 11:57 1m
9
2565 R
Sibiu
Daneş 14:36 1m
10
2566 R
Sighişoara
Daneş 15:20 1m
11
3504 R
Teiuş
Daneş 16:36 1m
12
3503 R
Braşov
Daneş 17:25 1m
13
2402 R
Deva
Daneş 18:38 1m
14
3505 R
Braşov
Daneş 19:13 1m
15
2569 R
Sibiu
Daneş 21:37 1m
* nu circulă duminică

Plecare
5:41*
5:41*
6:37
7:00
9:07
9:47
10:42
11:58
14:37
15:21
16:37
17:26
18:39
19:14
21:38
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Viaţa de primar este grea. Mai ales în perioada aceasta în care criza nu se duce şi
resursele se epuizează. Unii primari, deja, nu
mai au bani nici să plătească salariile funcţionarilor primăriilor. Nu mai vorbim de investiţii în beneficiul comunităţilor care i-au
ales. I-au ales nu ca să se plângă ci ca să facă
ceva, o parte din ce au promis.
Observăm acum, că pe primari îi paşte şi
un alt pericol. Care este acela? Ia gândiţi-vă:
avem un preşedinte care a fost primar, plus
alți foști sau actuali politicieni la vârf, din executiv sau legislativ, tot foști primari. Ca primar te poţi pomeni că vrea cineva să te facă
preşedinte sau prim-ministru. Dar unde este
pericolul, pentru că nimeni nu refuză, nimeni
nu se plânge. Trebuie doar să stai cuminte
până îţi vine rândul. Pentru că, în bună parte,
după cum vedem, primăriile au ajuns pepiniere de cadre, cum se spunea pe vremuri.

ACTUALITATE

De la primărie-n sus...

Povestea satului Criş
Partea a II-a
Satul Criş este situat în partea de sud a
judeţului Mureş, acolo unde acesta se învecinează cu judeţul Sibiu, în apropierea interfluviului dintre Târnava Mare şi Hârtibaci. Satul constituie de fapt punctul cel mai
sudic al judeţului Mureş.
Intrarea în sat se face dinspre comuna
Daneş fie dinspre Iacobeni. Dinspre Daneş
se intră în sat pe şosea, ca o abatere spre
stânga din drumul naţional iar legătura cu
comuna Iacobeni se face printr-un drum de
ţară. Hotarele satului cuprind un teritoriu
vast, lucru ce explică numeroşii vecini: Stejăreni, Daneş, Laslea, Floreşti, Iacobeni,
Netuş, Hendorf şi Mălâncrav.
Satul Criş aparţine satelor care au apărut
în evul mediu, păstrând şi vestigii care dovedesc acest lucru. În ceea ce priveşte amplasamentul topografic, menţionez faptul că satul
situat pe toată lungimea sa de-a lungul văii
Crişului.
Tipul structural al satului este diferit: pe
străzile locuite de populaţia românescă întâlnim o structură răsfirată, cu gospodăriile
amplasate pe mici spaţii agricole, în schimb
pe străzile locuite de populaţia săsească tipul
structural este cel compact cu clădirile lipite
unele de altele, cu porţi mari încadrate în zid.
Textura nu are regularitate geometrică fapt
explicabil prin predominarea terenurilor accidentate.
Satul aparţinând marii unităţi geografice
a Podişului Târnavelor, desigur are ca şi caracteristică de bază a reliefului, predominarea unor culmi deluroase care pot ajunge
până la 684 m, cum ar fi Dealul Făgetului
care este cea mai mare înălţime din cadrul
subunităţii Podişului Târnavei – Podişul
Vânătorilor. De altfel satul este aşezat în vale,
dealurile îl străjuiesc dând aspectul de o adevărată fortăreţă naturală. Unii versanţi ai
dealurilor sunt degradaţi de torenţi şi au loc
dese alunecări de teren de tip ,,movile” specifică mai ales pentru culmile deluroase numite
,,Faţă”, ,,Coastă”, ,,Zăpodea” (Zăpodea Nesii,
Zăpodea Jîghii, Zăpodea Lungă, Zăpodea
Mălâncravului) etc. Dacă în partea de sud a
satului dealurile pot ajunge la înălţimi ce depăşesc 600 de metri, în partea de nord, înspre Daneş înălţimile scad, relieful având
aspect de platou cu uşoare denivelări. În
afara vetrei satului pădurea ocupă o suprafaţă
foarte mare satul dispunând de unul din cele
mai bogate fonduri forestiere ale Podişului
Vânătorilor.
Poziţia satului îi conferă multă siguranţă
deoarece se află la 8 km de drumul principal
şi pentru că este înconjurat de dealuri destul
de înalte precum fortăreţele naturale, neper-

miţând intrarea laterală.
Satul dispune de resurse ale subsolului
de mare importanţă pentru localnici, cum ar
fi depozitele de nisip de vârstă neogenă cu
intercalaţii de gresii sub formă concreţionară
folosită ca piatră de construcţie cu o lungă

nilor din cele mai vechi timpuri.
Pârâul Criş izvoreşte de sub Dealul Făgetului, străbate satul pe toata lungimea lui şi
o distanţă de 17 km până la vărsarea sa în
Târnava Mare. La 2 km, înainte de a intra în
sat, se uneşte cu Pârâul Fânaţelor, unirea
celor două duce la creşterea debitului de
lucru ceea ce face ca apa să fie utilizată atât
la irigaţie cât şi la punerea în funcţiune a

durabilitate. Mai apoi argilele – inclusiv lutul
de coastă şi de terasă este folosit în obţinerea
cărămizilor în cadrul cărămidăriei rurale, depozitele dentritice mobile, bolovăniş, pietriş
şi balast de pe terasa pârâului Criş.
Satul aparţine domului gazeifer de joasă
altitudine –Noul Săsesc– dar rezervele descoperite sunt încă în fază de conservare,
prospecţiunile geologice efectuate arătând
că rezervele existente sunt minime.

paletelor de la roţile unei mori.
Pădurea reprezintă principalul element
floristic fiind reprezentată prin răşinoase
(molid, brad, pin), fagul care formează
făgete, gorun, stejar, gârniţă, cer, tei, frasin.
Întâlnim foarte frecvent alun, corn, singer,
lemn câinesc, porumbar, măceş, mur, zmeur,
lăcrămioare care cresc în locuri mai umede,
fragile de câmp, graminee (stipa, colilia).
Suprafeţe întinse sunt ocupate cu terenuri

Clima este temperat-moderată influenţată de masele de aer din nord şi nordvest, modul de dispunere a reliefului făcând
ca satul să aparţină aşanumitei – Clime a
dealurilor, adică durata de strălucire a soarelui fiind de 2.055 ore pe an, temperatura
medie anuală este de cca 8,5 ºC, iar media
anuală de precipitaţii este de 550 – 590 mm.
Toate aceste condiţii climatice au fost un
mediu favorabil de desfăşurare a vieţii oame-

arabile şi pajişti folosite ca fâneţe şi păşuni.
Acolo unde există exces de umiditate, cum
ar fi în partea de sud a satului se întâlneşte
stuf, papură şi rogoz. Flora spontană mai
cuprinde şi plante medicinale precum sunătoarea, menta, muşeţelul.
Există şi exemplare de arbori unici în Europa, care se găsesc în parcul castelului: Gingobiloba, arborele tulipan, chiparosul japonez, liliacul turcesc, stejarul cu coroana de

Foștii primari și anteprenorii care au făcut
treabă în teren, fac și în guvern sau parlament,
așa cum este și cazul deputatului Toader Stroian și a senatorului Petru Bașa. Și, cu siguranță ar face treabă acolo, și primarul nostru
de la Daneș. Dar până una, alta, are destulă
treabă aici, în comună.
Acum, originea sănătoasă este să fii primar. De la primar în comuna ta poţi ajunge
şi primar în ”comuna România”. O comună
tot mai săracă şi fără bani, aşa cum sunt în
județul nostru comunele Cozma și Apold. Iar
primarii sunt obişnuiţi să se gospodărească
fără bani. Şi să ceară de la judeţ şi ministere.
Iar ca primar al ”comunei România” să ceară
bani de la FMI.
Totul depinde de gospodar, așa cum
spune vorba: ”Degeaba ai, dacă ești făcut să nai.” Fiecare cum se gospodărește!
Ștefan Costea
brad, o specie de arbore mediteranian, care
are fructele sub formă de păstaie de fasole şi
pe care crişenii le numesc – roşcove, precum
şi arbori cu o vârstă multiseculară. În livada
castelului sunt plantaţii şi vreo zece castani
comestibili.
Fauna este şi ea variată fiind reprezentată
prin: lup, urs, vulpe, căprioară, cerb, mistreţ,
iepure, nevăstuică, veveriţă. Prezenţa urşilor
este explicată prin existenţa condiţiilor prielnice de viaţă precum şi apropierea satului de
zona muntoasă a Făgăraşilor (cca 50 km).
Dintre păsări se întâlnesc: buha, huhurezul, rândunica, ciocănitoarea, gaiţa, gaia,
turturica, cucul, iar în apa pârâielor există
raci, crapi şi moluşte.
Transformările de ordin etnic şi cultural
al satului s-au datorat într-o mare măsură influenţei cadrului geografic, astfel că o prezentare era necesară pentru înţelegerea evenimentelor politice sociale şi economice petrecute de-a lungul timpului.
Vestigiile arheologice atestă faptul că teritoriul satului a constituit o arie de populare
timpurie, încă din primele faze ale civilizaţiei
comunei primitive.
La atragerea locuitorilor pe aceste meleaguri a contribuit desigur în primul rând,
existenţa unor resurse naturale variate (vânat, fructe naturale, lemn, piatră, argilă, etc.),
precum şi a unor largi posibilităţi pentru
obţinerea mijloacelor de subzistenţă din exploatarea solului (creşterea animalelor pe
baza fâneţelor naturale şi a păşunilor), cultivarea plantelor cerealiere, textile, a pomilor
fructiferi şi a viţei de vie. Totodată văile adăpostite şi terasele văilor principale au oferit
terenuri favorabile pentru amplasarea aşezărilor omeneşti, care au găsit aici, pe lângă
condiţii satisfăcătoare pentru desfăşurarea
activităţilor economice, şi o anumită ocrotire, atât în faţa calamităţilor cât şi în faţa atacurilor duşmanilor.
,,Prin diversitatea şi originalitatea formelor
de relief, a peisajului acestor ţinuturi se adaugă
noi valenţe imaginii ţării contribuind la amplificarea frumuseţii şi pitorescului acesteia."
(Tiberiu Morariu - Podişul Târnavelor, Caracterizarea fizico-georgafică, Studia Univ.
Babeş-Bolyai, seria II, Cluj-Napoca).
Necesitatea prezentării cadrului geografic s-a impus ca un element important
în înţelegerea şi explicarea desfăşurării evenimentelor politico-sociale şi economice petrecute de-a lungul timpului pe teritoriul şi
în viaţa satului. De asemenea, explică o serie
de transformari de ordin etnic, cultural care
s-au datorat într-o oarecare măsură influenţei cadrului geografic.
prof. Maria (Ţîncu) Diaconu –
Monografia istorică a satului Criş
(judeţul Mureş) până în anul 1918
(continuarea în numărul următor)

