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"O viață fără dragoste este asemenea unui an fără primăvară" (proverb suedez)

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

Minimuzeu etnografic la
Gimnaziul de Stat "Cornel
Regman" din Daneş

Un seleuşean la Sydney
Interviu cu Adrian Florea, un suflet al Seleuşului, care nu a uitat că la
baza oricărui om destoinic trebuie să stea credinţa, corectitudinea, hărnicia şi perseverenţa, trăsături care i-au fost implementate de părinţii săi
încă din fragedă copilărie, dar care-i guvernază
chiar şi astăzi întreaga
viaţă, considerându-le
adevărate felinare...
amănunte în pag. 3

Martie 2014 anul 3 numărul 22

Fascinaţia copilăriei
Şcoala Gimnazială „Cornel Regman”- Daneş a fost gazda
celei de-a X-a ediţii a concursului de recitări „Fascinaţia
Copilăriei”. La faza zonală a concursului s-au întrecut 13
elevi de la şcolile din Sighişoara, Albeşti, Seleuş, Criş şi
Daneş.
amănunte în pag. 4

Lucrate cu măiestrie, prin tehnici transmise din generaţie în generaţie, piesele din colecţia minimuzeului au ajuns să fie expuse datorită iniţiativei unui
grup inimos de cadre didactice.
amănunte în pag. 4
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ANALIZĂ ŞI OPINIE

Din Stuttgart, Maria Diana Popescu

Cea mai
mare
ameninţare
la adresa
României
Cît de alterate sînt instituţiile statului,
dacă a trebuit să intervină S.R.I. pentru anihilarea unei reţele de trafic cu tone de carne
stricată şi evaziune fiscală, sprijinită, potrivit
declaraţiei procurorilor, de lucrători de la
Protecţia Consumatorului şi din Poliţia de
Frontieră! Denumirea corectă a „Protecţiei
Consumatorului este, de fapt, „Protecţia Infractorilor”. Reiau o întrebare mai veche: în
ce ţară din Europa, domnule Prim Ministru,
cetăţenii sînt păcăliţi să consume resturile de
la masa Occidentului şi să plătească de trei
ori, cu arcanul, servicii de care nu toţi au
nevoie? Vorbind aici despre taxa radio-tv, încasată abuziv prin factura de energie. Ce treabă are „Electrica-distribuţie” cu Televiziunea Naţională? Domnule Prim, ajunge cu
batjocorirea românilor! Chiar de se plînge
românul la A.N.P.C., tot nimic nu rezolvă.
Fărădelegea are putere de lege. A.N.P.C. există, aşa, pentru diversiune, ca să se spună că,
iată, e cineva acolo care veghează, pe salarii
fabuloase, şi-i apără pe consumatori. Da, de
unde? Îi protejează pe făptaşi. Cu o lună în
urmă, Germania a livrat marcheturilor din
Ţară, prin intermediul unor firme româneşti,
tone de mezeluri expirate. Aţi văzut pe cineva
cu cătuşe la mîini pentru subminarea sănătăţii şi a siguranţei naţionale! Nu. Iată, acum,
cu ajutorul S.R.I, au fost găsite 115 tone de
carne de porc expirată în judeţele Braşov şi
Mehedinţi. Termenul de valabilitate expirase
din vara lui 2013. Dragi români, fugiţi de
carnea şi de mezelurile supermarcheturilor
cum fuge diavolul de tămîie! Altfel, vă achiziţionaţi moartea pe banii dumneavoastră.
Instituţiile de ordine şi control iau cina
cu mafia autohtonă şi externă
O strategie bine gîndită este pusă în practică de olimpienii piramidei de Putere. În
linia întîi se află firmele de distribuţie a cărnii
de porc stricată, apoi, presa, cumpărată şi ea,

lansează ştirea unei invazii a gripei porcine,
iar companiile farmaceutice, cu vaccinul din
care ies aburi calzi, aşteaptă la colţ intrarea pe
piaţă. La fel s-a întîmplat şi cu gripa aviară.
Fiecare şi-a primit comisionul gras pentru diversiune şi acţiune, fără să ia în calcul pagubele produse ţăranilor români prin uciderea
premeditată a zeci de mii de păsări sănătoase. De 24 de ani sîntem sabotaţi cu gripe
porcine, aviare, ţînţari, căpuşe, boala vacii
nebune, vaccinuri periculoase, medicamente
şi alimente burduşite cu substanţe cancerigene.
România este sabotată din interior şi din
afară, pentru că instituţiile de ordine şi control iau cina cu mafia autohtonă şi externă.
„Protecţia Consumatorului” a devenit o hală
ticsită cu neamurile clasei politice! La fel şi
droaia de instituţii de control, cu înalţii lor
funcţionari, capabili doar să-şi negocieze
şpaga cu firmele reclamate de românii păgubiţi. Altfel nu-mi explic cum, sub ochii lor,
carnea pe care alte ţări trebuia s-o arunce la
tomberon, este adusă şi vîndută ca „nouă” în
România, pentru ca „sursa” să nu mai cheltuiască cu distrugerea ei. Başca, profitul. România a devenit raiul escrocilor şi samsarilor
occidentali, care şi-au dat mîna cu autorităţile
române. Fiţi pe pace! Nimeni de la Inspecţia
sanitară sau de la Inspecţia economică nu
v-a ajunge după gratii.
Hoţii de stat au avut ca model chiar
unele oficialităţi ale instituţiilor U. E.
Cine a învăţat sluga hoaţă? Aţi ghicit! Guvernanţii. Aceştia încurajează hoţia prin atitudine tovărăşească faţă de hoţi, faţă de hoţii
din ei înşişi, prin legi parafate în apărarea lor
şi prin amnistierea infractorilor. Au fost înfiinţate zeci de instituţii şi autorităţi naţionale
de control, evaluare şi supraveghere, noi ministere de adăpostit tovarăşii de hoţie, dar la
un Minister al Siguranţei Naţionale nu s-au
gîndit, lipsa siguranţei naţionale fiind cea mai
mare ameninţare la adresa României. Hoţii
autohtoni au avut ca model chiar unele oficialităţi ale instituţiilor Uniunii Europene.
Dacă ne gîndim doar la Cristine Lagarde,
şeful F.M.I, acuzată de complicitate la fals şi
deturnare de fonduri publice (ar fi furnizat 1
milion de dolari unui susţinător al fostului
preşedinte Sarkozy, bani a căror provenienţă
este necunoscută) şi la cel mai nou exemplu,
vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, Magdalena Alvarez, implicată în deturnarea de fonduri destinate unui program
social. Potrivit presei, suma deturnată ar
putea depăşi 140 de milioane de euro. Auziţi
cu ce sume se joacă netrebnicii ăştia, în timp
ce unor popoare ale Europei integrate, considerate a fi lumea a treia, li se serveşte austeritate, sclavie, dezbinare şi sărăcie!
Pînă şi morţii au devenit o afacere
rentabilă pentru mafioţi
Hrana şi sănătatea populaţiei sînt o problemă de siguranţă naţională, deci şi de com-

Grupul de Acțiune Locală
Dealurile Târnavelor din
nou în comuna ta!
În perioada 24 martie – 10 aprilie, anul
curent, are loc cea de a patra etapă de întâlniri publice din teritoriul Dealurilor Târnavelor, prin intermediul cărora angajații
GAL sunt din nou în comuna d-voastră.
Scopul acestor întâlniri este de a promova
și prezenta posibilitățile de finanțare existente pentru prima sesiune de depunere de
proiecte a anului 2014 care va fi lansată la

martie, Vînători – 01 aprilie, Nadeș – 03
aprilie, Daneș – 07 aprilie, Apold – 08
aprilie, Saschiz – 10 aprilie. La aceste întâlniri vor fi invitați consultanți și experți în
depunerea de proiecte pe măsuri din cadrul Programul Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR).
Toate proiectele vor trebui să respecte
criteriile de conformitate și eligibilitate din

sfârșitul lunii aprilie.
Fermierii, întreprinzătorii, antreprenorii, consiliile locale, etc., din cadrul
celor opt comune membre ale microregiunii Dealurile Târnavelor au în continuare
posibilitatea să acceseze fonduri nerambursabile pentru proiecte de modernizare
a exploatațiilor agricole și forestiere și pentru renovarea și dezvoltarea satelor.
Pentru înștiințarea tuturor celor interesați de existența acestor fonduri și de
modalitatea de accesare a lor, Asociația
GAL Dealurile Târnavelor organizează întâlniri publice în toate comunele membre
după următorul calendar: Biertan – 24
martie, Laslea – 26 martie, Albești – 28

Ghidurile Solicitantilor aferente fiecărei
măsuri, disponibile pe site-ul www.
apdrp.ro. Criteriile de selecție și punctajele
aferente acestora sunt cuprinse în Apelurile de selecție ce vor fi postate pe site-ul
www.tarnava-mare.ro cu cel puțin 30 de
zile înaintea termenului limită de depunere a proiectelor, împreună cu Procedura
de evalaure și selecție a proiectelor ce va fi
aplicată de către GAL.
GAL Dealurile Târnavelor încurajează
cu încredere depunerea de cât mai multe
proiecte deoarece „Doar noi ştim cum
vrem să arate locul în care trăim”.

petenţa S.R.I. La fel cum ar trebui să fie manifestaţiile extremiştilor maghiari, ai membrilor şi simpatizanţilor „Partidului Jobbik”,
privatizările frauduloase, Pungeşti şi
R.M.G.C. Ei nu sînt plătiţi doar ca să urmărească adversarii preşedintelui sau ai
primului ministru. Eu cred că instituţia are
deja lista cu membrii Jobbik, prezenţi pe teritoriul României (nume, prenume, semne
particulare, stare civilă, grupa sanguină). În
mod sigur îşi face datoria, însă deciziile le iau
alţii, nu întotdeauna în beneficiul statului şi
al românilor. Presa scrie că S.R.I. avea unele
informaţii de la începutul lui 2013 despre

reţeaua care aducea carnea stricată în România. Asta înseamnă că, de peste un an de zile,
deşi autorităţile plătite să vegheze la sănătatea
populaţiei cunoşteau problema, am fost
supravegheaţi să mestecăm bine carnea alterată din import. Explicabil atunci de ce tot
mai mulţi sînt interesaţi să-şi extindă afacerea
pompelor funebre, avînd în vedere dosarul
mitei în care sînt implicaţi cîţiva poliţişti, angajaţi ai SMURD, ai ambulanţei şi patroni de
pompe funebre, care primeau cîte 700 de lei
pentru fiecare deces semnalat. Pînă şi morţii
au devenit o afacere rentabilă pentru mafioţi.
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ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ
“Scumpă ţară românească,
Cuib în care ne-am născut,
Câmp pe care s-a văzut
Vitejia strămoşească,
Scumpă ţară românească,
Te salut!”
O spune, ca şi Coşbuc, un om care trăieşte la peste zeci de mii de km de România,
un suflet al Seleuşului, care nu a uitat că la
baza oricărui om destoinic trebuie să stea
credinţa, corectitudinea, hărnicia şi perseverenţa, trăsături care i-au fost implementate de
părinţii săi încă din fragedă copilărie, dar
care-i guvernază chiar şi astăzi întreaga viaţă,
considerându-le adevărate felinare spre drumul reuşitei.
Pe domnul Adrian Florea l-am întâlnit la
Sydney, primindu-ne cu un spirit călduros
cum rar ţi-e dat să întâlneşti.
Am găsit un om trăind în linişte şi armonie alături de o familie minunată. Nu a
durat mult să citesc in privirea acestui român
şi mulţumirea pe care ţi-o dă calitatea şi siguranţa vieţii de acolo, iar împlinirea profesională nu era greu de descifrat. Insă... cu dorul
de casă cum rămâne?
Simţindu-i legătura profundă pe care o
are cu locurile natale, văzând fotografii cu Seleuşul de odinioară, aşezate la loc de cinste,
am zis că e păcat să nu împărtăşească şi cu noi
amintiri din povestea sa de viaţă, să descoperim mai multe din trăirile unui consătean de care ne e dor, aflând totodată şi rolul şi însemnătatea satului natal pentru un om
care a avut curajul să-şi croiască un alt drum
şi să-şi înceapă o nouă viaţă departe, peste
mări, ţări şi oceane, mai exact în Australia.
1.Pentru început, spuneţi-mi câteva
lucruri despre dumneavoastră:
Mă numesc Adrian, am 45 de ani, sunt
fiul Anei şi al lui Octavian Florea. În 1968 mam născut la Mediaş, însă copilăria mi-am petrecut-o la Seleuş, iar de acest sat natal mă
leagă multe amintiri: anii de şcoală, frumuseţea copilăriei plină de peripeţiile care
erau la ordinea zilei. Şcoala generală am făcut-o la Seleuş, iar mai departe am mers la
Petrolul, Mediaş. Acum locuiesc în Australia,
încă din 1995, la Sydney mai exact. Am plecat din România pe 1 Decembrie şi am ajuns
aici pe 3 Decembrie.
2. Care este cea mai mare realizare de
până acum?
Faptul că am ajuns aici, mi-am întemeiat
o familie, iar din punct de vedere profesional
am un serviciu cu multe satisfacţii. Mereu am
considerant că munca e importantă. Munca
nu înseamnă doar job, ci şi autocunoaştere,
evoluţie, plăcere.
Faptul că te poţi plimba în siguranţă în
locuri curate, trăind într-o societate sănătoasă
şi în condiţii normale, că problemele vieţii de
zi cu zi îşi pot găsi o rezolvare decentă întrun timp relativ scurt, constituie şi aceasta o
realizare. Lupta pentru îmbunătăţirea spirituală cred că e importantă şi ea. Mă străduiesc cu fiecare zi să o obţin. O inimă bună şi
iubitoare e un tezaur pentru orice om. Familia în care te-a aşezat Dumnezeu ţi-e dată
de sus, dar trebuie să ştii să-i păstrezi lângă
tine. Trebuie să nu pierdem niciodată din
vedere lucrurile durabile şi legaturile cu oamenii create in timp.
3. Cu ce v-a influenţat satul natal?
Mă gândesc cu bucurie la satul meu natal,
la şcoala mea; am învăţat şi la şcoala de sus,
de lângă Biserică. Dascălii mi-au marcat personalitatea şi m-au indrumat. Le sunt recunoscător, deoarece au pus şi ei o cărămidă la

3
facă diferenţa între ceea ce e trecător şi ceea
ce e definitiv. Nu se poate să avem încă ochii
închişi continuându-ne somnul iar noi să tânjim la fapte măreţe.

ceea ce sunt astăzi. Cred că acolo unde trăieşti prima parte a vieţii, acolo te simţi bine.
Totodată, pentru mine Seleuşul este o emoţie
care mi-a fost însămânţată în suflet atunci
când am descoperit lumea. El nu este un simplu nume, este un spaţiu sacru în care am descoperit iubirea, dojana şi mângâierea părinţilor.
4. De ce vă e cel mai dor?
Mi-e dor de locuri şi oameni. Mi-e dor şi
de verile în care mergeam la Târnavă, împreună cu prietenii mei. Deşi am aici ocean, Târnava are farmecul, unicitatea şi totodată
simplitatea ei aparte. Stau şi mă gândesc şi
observ că odată cu dorul apare şi nostalgia,
iar trecerea timpului mă bulversează. Când
am plecat din Seleuş, i-am lăsat mici, pe
mulţi. Acum, sunt mari!
Mi-e dor de prieteni, de familie. Îmi amintesc cu drag de tata şi de poveştile pe care el
mi le spunea din război. Sunt bucuros deoarece toate aceste poveşti le-am tras pe o
casetă audio. Am crescut cu un tată cantor la
Biserică, iar acest aspect şi-a pus amprenta
asupra mea, deoarece am moştenit de la
dumnealui, pe lângă altele, şi plăcerea de a
cânta. Preotului de aici nu i-a fost dificil să
descopere asta, astfel că mă solicită adesea să
cânt la Biserica Ortodoxă de aici.
Cei care trec prin experienţa plecării de
acasă într-o altă ţară sunt inevitabil copleşiţi
de dor, un dor chiar şi de atmosfera de sărbătoare. Deşi trăiesc sărbători fără zăpadă, eu şi
familia mea ţinem în viaţă tradiţiile româneşti
atutentice pe care le-am moştenit şi pe care
ni le-au însufleţit părinţii noştri.
5. Cum vedeţi viitorul Romaniei?
Mult mai bine faţă de acum 10 ani. Din
propria experienţă zic. Văd aeroporturi, autostrăzi, cred şi văd evoluţie. Sunt optimist,
deşi ştiu că optimismul e bun, dar nu suficient. Atitudinea face diferenţa, dar nu este
suficientă nici ea. Timpul nu poate fi oprit în
loc. Dincolo de cuvinte, faptele sunt grăitoare, ele doar pot salva.
6. Cu ce se pot mândri seleuşenii?
Cu istoria, cu locul, cu oamenii care au însufleţit locul. Îmi sunt dragi seleuşenii. Eu
încerc prin partea fizică să mă întorc de unde
am plecat. Sufletul şi dorul de ţară-l mai alint

prin faptul că urmăresc programele româneşti şi mi se umple ochii de lacrimi când aud
imnul de stat. În media se vehiculează şi aspectele negative ale ţării mele. Însă România
din versurile lui Eminescu, din cuvântările
Sfinţilor Părinţi, nu poate fi vândută pe câţiva
arginţi. Patria mea este acolo unde într-o bucată de pâmant au fost coborâte trupurile
celor care mi-au dat viaţă, şi patria aceea nu
poate fi atinsă şi nici luată în posesie de altcineva.
7. Ati fost curajos ca aţi plecat atât de
departe, însă unde vă consideraţi acasă?
Am familia aici. Însă ca legătură de lut, în
România. Mă simt foarte bine şi-n Australia,
iar ca nivel al integrării nu văd nicio diferenţă
între mine şi localnici, începând cu serviciul,
continuând cu şcoala fetei, biserica şi terminând cu vecinii. Poate că am fost norocos, dar
nici nu am fost unul dintre cei care să stea în
casă plângându-se că nu-i bate nimeni la uşă.
Sunt un om sociabil şi-mi plac activităţile relaxante. Ies la pescuit, la film, excursii cu familia, închiriem o cabană la vreo 300 km; îmi
plac mult lucrurile care te destind.
8. Ce sfat le-aţi da celor care vor să plece
din România?
Dacă cred că se pot împlini, să pece. Dar
să se gândească bine, să analizeze profund
situaţia. Viaţa în străinătate nu e uşoară. Treci
prin greutăţi. Depinde foarte mult de caracterul omului. Te poţi adapta sau nu. Cred că
experienţa emigrării şi a integrării este strict
personală. Dar oriunde ar pleca, să-şi ia cu ei
şi bunătatea.
Trebuie să-ţi iubesti ţara cât eşti încă alături de ea. Nu trebuie să aştepţi un moment
de plecare pentru a-ţi da seama ce reprezintă
ea pentru tine, deoarece dincolo de faptul căţi este pământ-mamă, România este un loc
unde exista solidaritate, unire, libertate, nu e
o pradă aflată în ghiarele duşmanului. Ea nu
e un loc al nimănui, nu e un loc al disperării
sau pierzării, România e un loc pe care Dumnezeu îl binecuvintează, trebuie doar să ai
ochi să vezi. E important să ştii că ţara nu ne
părăseşte nici chiar atunci când dăm vina pe
ea pentru neputinţele sau înfrângerile personale. Cei care vor să plece trebuie să ştie să

9.Spuneţi-mi 3 calităţi ale unui seleuşean.
Om de suflet, harnic, onest
10.Ce diferenţe există între români şi
australieni?
Cred că există nişte elemente fundamentale care fac ca oamenii de pretutindeni să fie
la fel: cu toţii ne dorim să trăim în siguranţă,
cu toţii vrem să ne îmbunătăţim ca fiinţe, cu
toţii vrem să avem slujbe care să ne ofere satisfacţie, cu toţii vrem să ne distrăm în timpul
liber... Dincolo de asta, însă, fireşte că există
şi diferenţe, numai că aceste diferenţe ar trebui privite ca nişte atuuri, ca nişte lucruri
benefice, nu ca nişte bariere de netrecut.
Mediul de viaţă ne modelează personalităţile,
comportamentul, psihicul şi perspectivele.
Important e că putem să învăţăm unii de la
alţii, să folosim aceste experienţe diferite spre
beneficiul tuturor. În plus, eu încerc să mă
feresc de generalizări. Peste tot, pe glob, sunt
oameni şi oameni. Esenţial este să ai disponibilitatea să descoperi persoana din faţa ta, în
unicitatea ei.
Consider că nu există “mai bun” sau “mai
rău”, ci fiecare om posedă darurile necesare
pentru drumul său individual.
11. În încheiere, ce gând transmiteţi
consătenilor?
Pentru timpul în care nu ne-am văzut,
vreau să le spun că le-am simţit lipsa. Le
doresc sănătate şi putere. Sunt conştient că
oamenii reprezintă forţa acestei ţări. Ştiu că
ţara mea este poporul român, cu cele bune şi
cu cele rele, cu istoria sa, cu tradiţiile sale, cu
imnul său. Îmi iubesc ţara, satul; sunt mândru
de românii care luptă pentru desăvârşirea lor
ca oameni, pentru sufletul acestui neam. Sunt
mândru de toţi oamenii valoroşi, de românii
care prin tot ceea ce fac ne îmbogăţesc sufletul şi mintea.
Vreau să nu uite că dacă ceva merită să fie
făcut, atunci merită să fie făcut bine şi să aibă
amprentată dorinţa de a face toate lucrurile
cu decenţă şi în ordine. Şi să se gândească că
nu suntem nimic dacă nu gândim să facem
lucruri şi pentru cei de lângă noi.
Concluzii. Nu ţi-e dat oricând să descoperi oameni din acelaşi sat cu al tău. Întâlnind asta, m-am convins înca o dată, că un
paşaport străin, cetăţenia sau drepturile
legale dintr-o altă ţară nu schimbă sângele
unui român, nu distruge cu nimic legătura
dintre om şi pământ.
Am simţit o legătură de suflet al acestui
om, o admiraţie şi o dragoste pentru ţară, iar
gândurile îndreptate spre “acasă” erau pline
de emoţie. Respectul pentru oameni şi satul
natal l-au transformat într-un apărător înfocat
al României. L-am întâlnit şi pe părintele
Vasile Prunduş, părinte la Biserica Ortodoxă
din Sydney, căruia i-am solicitat opinia despre enoriaşul domniei lui. “Vreau să fiu obiectiv. De peste 10 ani, Adrian este trup şi
suflet bisericii, împreună cu familia şi cu
socrii. Este un om de nădejde, familist, un
muncitor. A dat întotdeauna o mâna de ajutor bisericii de aici. Îi acord nota 10 +.”
Eu îi apreciez pe toţi care încearcă să facă
ceva acolo unde sunt, pentru a fi liberi, pentru a se realiza, descotorosindu-se de minciună, comunicând direct, cu răspundere şi
onoare, renunţând la individualismul anarhic.
Interviu realizat de Andrada Mare
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Fascinaţia Copilăriei

Şcoala Gimnazială „Cornel Regman”Daneş a fost gazda celei de-a X-a ediţii a concursului de recitări „Fascinaţia Copilăriei”.

La faza zonală a concursului s-au întrecut
13 elevi de la şcolile din Sighişoara, Albeşti,
Seleuş, Criş şi Daneş. Concurenţii au interpretat, în ordinea stabilită în urma tragerii la
sorţi, câte un personaj din lumea celor care
nu cuvântă, fiind costumaţi conform rolului.
Recitatorii au fost însoţiţi de cadrele didactice care i-au pregătit, dar şi de părinţi şi
bunici. Toţi cei prezenţi au savurat emoţiile
transmise de micii recitatori, dar şi de momentele artistice susţinute de grupul vocal al
şcolii, condus de înv. Medeşan Ioan, şi de elevii clasei I, coordonaţi de înv. Mihai Laura.
Criteriile de jurizare au fost prezenţa
scenică, expresivitate, intonaţie, mimică, dicţie, capacitatea de transmitere a mesajului poetic, trăire emoţională şi impresie finală, iar
juriul a fost format din profesorul de teatru
Şoneriu Mihai, prof. Mureşan Maria, prof.

Minimuzeu etnografic la
Gimnaziul de Stat "Cornel
Regman" din Daneş
Spaţiul expoziţional amenajat la Gimnaziul de Stat "Cornel Regman" din Daneş
găzduieşte obiecte populare donate. Adevărate comori ale artei populare au fost
scoase la lumină şi expuse la loc de cinste în
şcoala din Daneş, pentru a transmite generaţiilor tinere valorile culturii tradiţionale.
Aduse direct din vatra satului, obiectele populare donate constituie colecţia de bază a
minimuzeului de etnografie. Lucrate cu măiestrie, prin tehnici transmise din generaţie
în generaţie, piesele din colecţia minimuzeu-

lui au ajuns să fie expuse datorită iniţiativei
unui grup inimos de cadre didactice. Cuverturi, ştergare, scoarţe, dar şi broderii fine lucrate cu migală de-a lungul anilor, sau unele
piese mai vechi, moştenite de la părinţi ori
bunici, printre care şi o ladă de zestre, şi-au
găsit locul în minimuzeul etnografic al şcolii,
alături de obiecte cum ar fi războiul de ţesut
sau vârtelniţa. Felicitări pentru contribuţia
adusă la păstrarea tradiţiilor şi artei populare
româneşti.

înv. preşcolar Szaly Elena, înv. Medeşan
Doina şi Marcoş Valentin.
Locul I a fost obţinut de Stoica George
Andrei de la Şcoala Gimnazială Albeşti, locul
al II-lea Ţepeş Greuruş Diana de la Şcoala
Gimnazială „Nicolae Iorga” Sighişoara, iar pe
locul al III-lea s-a clasat Păduraru Andreea de
la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sighi-

şoara. Premiul juriului a fost acordat elevilor
Lascu Denisa şi Gulea Bogdan de la Şcoala
Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighişoara.
Primii clasaţi vor concura la etapa
judeţeană a concursului „Fascinaţia Copilăriei, care se va desfăşura în luna mai la Tg.
Mureş.
Înv. Mihai Laura

stefan 22:Layout 2 04/04/2014 10:54 PM Page 5

DE SUFLET

5

Vocea Primăverii

Poarta Curiozităților
,,Ți-ai terminat temele?! ești plictisit după-amiezile acasă,
pierzi timpul pe facebook, te cerți cu părinții, vrei să pleci de
acasă și nu ai unde?...
Hai la o vizionare de film prin Poarta Curiozităților! Alătură-te unui cerc de prieteni la Școala Gimnazială Generală
,,Cornel Regman" Daneș, la Școala Gimnazială Seleuș și la
Școala Gimnazială ,,Ioan Stroiescu” Criș!
Prezența și implicarea voastră garantează deschiderea
largă a Porții Curiozităților!!!”
Sub egida Filantropiei Ortodoxe Daneș s-a înființat
proiectul ,,Poarta Curiozităților”.
La inițiativa câtorva tineri dornici de a-și valorifica timpul
liber se vor derula activități nonformale în scopul dezvoltării
personale în spirit creștin. Se vor desfășura seri de film pentru
copii și tineri, seri de teatru, seri de joc, seri de poveste,
diferite discuții și multe alte activități pentru care îi așteptăm
pe toți cei interesați cu participare și propuneri.
Filantropia Ortodoxă Daneș
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Vestitori ai bucuriei
Învierii
Vineri, 04.04.2014, începând cu orele
12.00, un grup de elevi ai claselor a VII-a
şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Cornel
Regman” Daneş , însoţiţi de cadre didactice şi voluntari ai Filantropiei Ortodoxe
Daneş, au adus bucuria învierii în sufletele

îmbrăţişări şi sărutări.
Tinerii au dorit să imortalizeze acele
momente emoţionante şi au făcut o mulţime de fotografii.
Noi, cei care i-am însoţit, am fost plăcut impresionaţi de ceea ce am auzit des-

unor persoane de vârsta a treia . Elevii au
cântat pricesne ale sărbătorilor Floriilor şi
Învierii şi au oferit pachete cu alimente.
Iniţiativa a fost a copiiilor care, obişnuiesc ca înaintea sărbătorilor Pascale să re-

pre ei: că ştiu să dea bineţe, să întrebe de
sănătate sau chiar să-şi ofere dezinteresat
ajutorul.
Trăind cu speranţa că şi pe viitor, ne
vor face mândri că le-am fost dascăli, le

nunţe la o mică parte din banii lor de
buzunar, pentru a face o mică bucurie
celor care le-ar putea fi bunici. Bucuria
revederii a fost mare şi de o parte şi de
cealaltă, copiii fiind întâmpinaţi cu lacrimi,

dorim lor şi familiilor lor, şi tuturor cititorilor revistei, sărbători fericite şi binecuvântate, cu pace şi lumină în case şi în
suflete !
Elena Moldovan

Concurs de religie
Miercuri, 02.04.2014, începând cu orele
14.30, a avut loc în Catedrala Ortodoxă din
Sighişoara, prima ediţie a Concursului de
creaţie literară şi artistică „Vestitorii bucuriei
Învierii”.
Concursul a fost organizat pe trei secţiuni: iconografie, literatură religioasă şi tradiţii Pascale.
Cei cinci elevi participanţi ai Şcolii Gimnaziale Daneş, au primit diplome din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi au
fost felicitaţi de către părintele inspector
Chiorean Dorin. Acesta a apreciat icoanele

O iniţiativă
lăudabilă
Sub directa îndrumare şi păstorire a preotului paroh al Parohiei Ortodoxe Criş,
părintele Marius Moldovan, echipa unită a

pe sticlă executate de elevele Bichiş Andreea
şi Muntean Lavinia, compunerea elevei
Gânfăleanu Bianca, coşuleţul cu ouă de
Paşte al elevei Răileanu Maria dar mai cu
seamă interpretarea unei poezii religioase
de către elevul Marcoş Valentin.
Salutăm iniţiativa Inspectoratului Şcolar
Judeţean Mureş şi a Episcopiei Ortodoxe
Române de Alba Iulia şi promitem ca la
ediţia următoare să reprezentăm la fel de
bine, dacă nu mai bine, şcoala şi comunitatea Daneş.
Elena Moldovan
Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Daneş, a
derulat din nou în ultimele săptămâni un
proiect lăudabil, acela de a ocupa util şi plăcut timpul copiilor şi al tinerilor din comuna
noastră, prin proiectarea unor filme în şcoli.
Proiectul se numeşte „Poarta curiozităţilor”
şi va continua prin organizarea unor seri de
teatru, poezie, cântec, joc etc.
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Festivalul Internaţional de poezie ,,Mihai
Eminescu” - Ediţia a X-a, Albeşti, 2014
Despărţământul ,,Teodor Muică” şi Centrul Cultural Astra ,,Alba Ecclesia” din Albeşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş, Direcţia pentru Cultură
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, în colaborare cu Primăria comunei Albeşti, Şcoala Gimnazială Albeşti şi Biblioteca

trimis într-un plic sigilat 2 creaţii originale
(poezie sau proză) dactilografiate până la
data de l5 martie2014 pe adresa: Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional.
La această ediţie au fost invitaţi şi români
din Serbia, localitatea Uzdin şi din Republica

ghe Munteanu din Nadeş.
Tuturor participanţilor, pe lângă diplome,
organizatorii le-au dăruit şi o cană de porţelan inscripţionată cu ,,Festivalul de poezie
Mihai Eminescu, ediţia a X-a, Albeşti, 2014”.
În continuarea concursului s-a desfăşurat un
program artistic susţinut de Nicu Poşta, Ana
Muntean Drăghici, Gheorghe Munteanu,
Eugenia Cimborovici Teodoreanu, Ştefania
Pârlea, Lucia Orăşan, soliştii de muzică populară Chivuţa şi Iliuţă Trif din Daneş, Grupul şcolar ,,Ştrengarii” din Albeşti cu melodii
de muzică uşoară şi elevii din clasa a II-a de
la Şcoala Gimnazială Albeşti care au pus în
scenă un fragment din ,,Scrisoarea III” de
Mihai Eminescu.
Festivalul s-a încheiat cu o frumoasă romanţă ,,Pe lângă plopii fără soţ”scrisă de
Mihai Eminescu, cântată de Eugenia Cimborovici Teodoreanu şi acompaniată de toţii
participanţii.
Lucia Bichiş

MICA PUBLICITATE

din comuna Albeşti, a organizat în data de 22
martie 2014, la Căminul Cultural din comuna Albeşti, Festivalul Internaţional de
poezie ,,Mihai Eminescu” - Ediţia a X-a. Deschiderea a fost oficiată de preoţii din comuna
Albeşti, Ioan Nistor şi Augustin Corfariu.
Preotul paroh a vorbit de momentele importante ale ASTREI, de importanţa ei în promovarea culturii neamului românesc şi a
limbii române,
Domnul primar ing. Nicolae Sovrea, a
adresat un cuvânt de bun venit tuturor celor
prezenţi. Doamnele: Daniela Vlad, Virginia
Karadobref, Eugenia Mărgineanu, Adriana
Durutya, cadrele didactice, dna Anca Ciotloş, bibliotecar şi domnul ing. Cezar Neghină, director al Căminului Cultural au susţinut
fiecare câte o scurtă alocuţiune despre Mihai
Eminescu şi despre ASTRA.
Concursul a avut două secţiuni, una de
recitări şi a doua de creaţie. Concurenţii de
la secţiunea de interpretare au recitat o poezie din creaţia lui Mihai Eminescu şi o poezie
la alegere din creaţia oricărui poet roman.
Concurenţii de la secţiunea creaţie au

Moldova (Basarabia), localitatea Străşeni.
Moderatorul festivalului a fost doamna
profesoară Vlad Daniela, care a deschis concursul cu cei 10 concurenţi de la secţiunea de
,,Recitare”: Bichiş Andreea de la Şcoala Gimnazială ,,Cornel Regman” din Daneş, Sandu
Jana, Câmpean Emilia, Iosif Andreea, Savu
Beatrice, Ştefan Sonia, Savu Maria de la
Şcoala Gimnazială Albeşti, Cati Andra, Bercea Alina, Micheu Sebastian de la Liceul Teoretic ,,Sf. Gheorghe” din Sângeorgiu de Pădure. Toţi concurenţii au primit diplome
pentru frumoasele recitări din partea Despărţământului ASTRA ,,Teodor Muică” din
Sângeorgiu de Pădure şi cadouri oferite de
Primăria Albeşti.
La secţiunea de ,,Recitare adulţi” au participat Gheorghe Filip din Miercurea Ciuc cu
poezia ,,Poem pentru Transilvania”, de Demetra Tănase, Ana Muntean Draghici s.a.
La secţiunea ,,Creaţie, Poezie şi Proză”, au
fost premiate doamnele Mioara Muică din
Sângeorgiu de Pădure, Mariana Eles din Sovata, Anca Voican, Ştefania Pârlea şi Ana
Munteanu-Drăghici din Sighişoara, şi Gheor-

Întreprinderea Individuală Gavrilă Ionela a deschis

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

IMOBILIARE
VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de
1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMAlui. Informaţii la tel. 0757309282. Preţ negociabil.
CUMPĂR teren agricol sau pășune, minim
1 ha, între Daneș și Criș. Telefon: 0744203801
VÎND apartament în Daneş, str. Gării, ap. 3,
jud. Mureş. Preţ negociabil. Apartamentul este
proaspăt renovat, semidecomandat, confort II.
Relaţii la telefon: 0749816275.
VÎND casă în Daneş cu 4 camere, baie,
bucătărie, camară şi alte dependinţe. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0749819322.
Cumpăr 2 hectare teren arabil extravilan în
Daneş, pe Valea Crişului, km 3-4, de preferat un
singur lot sau loturi apropiate. Informaţii la telefon 0265762035.
VÂND casă în Seleuş, nr. 454 . Tel: 0766639.823.
VÂND pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la telefon: 0745-622.880
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753681082.
VÂND 8.800 mp teren la Podul Vechi la E60,
2.900 mp sub Hula Daneş şi 5.800 mp în Şercheş.
Tel: 0743-037252.
CUMPĂR teren arabil, în Daneş sau Seleuş.
Tel.: 0762-918499.
VÂND teren extravilan, 13.000 mp, întabulat
cu C.F., zona Hula Daneş. Preţ negociabil. Tel.:
0757-325889.
VÂNZĂRI DIVERSE
VÂND rochie de mireasă SOTTERO AND
MIDGLEY, ,,Tip Sirenă”, mărimea 36, preţ 1.000
lei. Informaţii la tel: 0752071307
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii,
53 lei/mp. Tel: 0752-978625.
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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.
-Ofer calculator Pentium 4+, Monitor LCD
pentru cupon Euro 200. Informaţii la telefon:
0742-084.587.
-VÂND Laptop şi monitor LCD la preţuri
negociabile. Telefon: 0742-084.587.
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Miercuri, 26 martie 2014, în comună a
avut loc un eveniment deosebit, respectiv
inaugurarea Stadionului din localitate. Cu
acest prilej cei prezenţi au asistat la o partidă
disputată între prim-divizionara Gaz Metan
Mediaş şi echipa locală din Daneş (liga a 4a). Înaintea începerii partidei un sobor de
preoţii au ţinut o slujbă şi au sfinţit terenul.
Scorul nu are nici-o relevanţă, deoarece se
înţelege cine au fost favoriţi (8-0 pentru medieşeni).
„Mă bucură faptul că la Daneş s-a reuşit
construcţia unui stadion cu un teren adecvat
fotbalului, acesta fiind omologat de către

AJF Mureş. Are o capacitate în tribune de
doar 168 de locuri, dar suficient iubitorilor
de fotbal din localitate. Este un aspect de
apreciat. AJF Mureş este alături de toatele
echipele din judeţul Mureş", a afirmat
Mircea Bucur, preşedintele AJF Mureş.
Astfel de iniţiative sunt doar spre binele
fotbalului românesc
„Astăzi nu a fost important scorul. S-a
inaugurat un stadion într-o comună mureşeană şi doresc să îi felicit pe cei care au avut
această iniţiativă, deoarece mulţi nu îşi pot
permite să creeze astfel de baze sportive.
Pentru noi a fost un antrenament bun, am

întâlnit o echipă de liga a 4-a, însă important
este că am participat la eveniment", a declarat Cristian Dulca, antrenorul echipei Gaz
Metan Mediaş.
Sport pentru tineri
„Îmi doresc ca toţi cei tineri din comuna
Daneş să se bucure de acest stadion, să-l
folosească şi să se mândrească că au unde să
practice un sport în aer liber. Felicit pentru
această iniţiativă întreaga echipă care a fost

alături de mine, în finalizarea acestui teren.
Mulţumesc şi conducerii AJF Mureş care
ne-a omologat acest teren şi sper să obţinem
la Daneş cât mai multe victorii!", a afirmat
Nicolae Mosora, primarul comunei Daneş.
Investiția se ridică la suma de 636.633 lei
iar executantul proiectului este firma SC
Procon 16 SRL Târgu-Mureș. Sursa de finanțare este bugetul de stat, prin Ordonanța
Guvernului nr. 7 din 2006.

Ochiul
tinereţii

tensionate și am făcut galerie.
Gazonul arăta impecabil și proaspăt
,,coafat”. Tribunele sunt bine aranjate încât
se poate vedea meciul în bune condiţii, în
oricare parte ai sta.
Deschiderea oficială a stadionului a fost
un moment mult aşteptat şi lumea a fost
prezentă în număr foarte mare, ceea ce a
încântat organizatorii.
Primul meci de fotbal a fost între Gaz
Metan Daneș și Gaz Metan Mediaș, iar cei

Părerea noastră, a copiilor și a tinerilor
din Daneș, este că, pe stadionul comunal,
atât la deschiderea sa oficială, cât și la al
doilea meci disputat, s-a creat o stare de exaltare și de emoție. Am devenit microbiști
cu toții, fete și băieți, am aplaudat, am încurajat echipa noastră, am fluierat la fazele mai

“Încet dar sigur echipa Gaz Metan
Daneş va parcurge de acum un drum extrem de greu, dat fiind faptul că am stat în
“exil” timp de 2 ani şi jumătate, jucând
meciurile care trebuia să le disputăm acasă,
pe terenurile de la Sângeorgiu de Mureş,
Miercurea Nirajului, Cipău, Nazna sau mai
ştiu pe unde, dar începem încet să revenim
acasă, având un stadion la Daneş cu toate
dotările necesare. În “exil” fiind, pregătirea
de bază a suferit foarte mult, iar de acum
avem tendinţa de a alcătui în sfârşit un lot
lărgit, competitiv, pentru a putea termina
în picioare acest retur, urmând ca din vară,
să facem o pregătire centralizată la noua
bază sportivă Gaz Metan Daneş, şi probabil
din toamna lui 2014-2015 să încercăm să
inoculăm acel suflu ofensiv, pe care îl cunoşteau în urmă cu câţiva ani cei din TârguMureş şi nu numai, plus Nirajul, pe care
atunci când trăgeau la titlu i-am învins în
mai multe rânduri. În cele din urmă, cam
acestea ar fi obiectivele noastre, pentru a
putea parcurge drumul pe care nu am reuşit
să-l facem, datorită faptului că nu am avut
un teren pe care să pregătim echipa cum
trebuia”, a declarat Zikeli Dieter, antrenorul
echipei Gaz Metan Daneş la sfârşitul meciului cu Arena Sighişoara.
Sorin Crăciun
de la Mediaș, care sunt binecunoscuți pe
plan național, au acceptat să vină să joace la
noi. Al doilea meci a fost între Gaz Metan
Daneș și A.C.S. Miercurea Nirajului, care a
fost câștigat de echipa Daneșului cu scorul
de 4-2.
Sperăm că stadionul nostru v-a atrage
multe echipe valoroase și noi vom participa
întotdeauna cu interes pentru că: ,,Da-neșul a-re va-loa-re! Hai Gaz Me-tan Da-neș!”
Chivuța Trif

